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                           Ansvarig utgivare: Barbro Johansson 

Nästa Tvärnytt. 
Kommer i början av november. 
Manusstopp  25 oktober

 

Material mottages tacksamt av Barbro Johansson 
Telefon: 300 51  
E-post: johansson.nilsland@vannas.net  

Önskar Du ha insändare införd men vara anonym,  
till mig måste Du uppge ditt namn.  

Det stannar mellan oss två. 

 

Reflexer 
DU som vistas efter vägarna i mörkret! 
Visst använder DU reflex, på DIG själv och eventuella 
färdmedel. 
Och visst vet DU också vilken sida av vägen som gäller, 
Vid gång, cykling, sparkåkning, ridning osv. 
Utan reflexer och på fel sida av vägen utsätter Du dig 
själv och dina medmänniskor för fara.  

 

Anslagstavlan 
En ny anslagstavla är nu på plats vid gula brevlådan 
(Anton Bingebos infart) 
Tusen TACK till Håkan Eriksson som fixat detta! 

* 
Skrotinsamlingen 
Insamlingen i Stärkesmark genererade 1.878 kr till 
Intresseföreningen. TACK till alla som skänkte skrotet 
och TACK till Anna Lundberg för att vi fick ställa  
kontainern på din tomt. 

* 
Skoterlotteriet 
Försäljningen av lotter pågår, men vi behöver fler åter-
försäljare. Kontakta Nan 301 11 
nan.weckman@starkesmark.se  
Vi behöver också TIPS på olika evenemang i kommunen  
där man kan tänkas sälja lotter. 
Under valdagen var 6 tappra lottförsäljare ute, tillsam-
mans såldes drygt 100 lotter. 

* 
GLÖM INTE! 
After work i Byarnas Hus fredag 8/10 kl. 18.00  
Porslin, bestick, glas, mikro och kaffebryggare finns. 
Ta med det du vill äta och dricka.  
Vi träffas andra fredagen varje månad. 
Kom! Det är himla trevligt i all enkelhet.       

Vägupprustningen genom byn 
(Nya Tväråbäck) 
Arbetet är slutfört och det blev bra. 
ÄNTLIGEN! 

* 
Bygdens egen pajbok 
Eftersom efterfrågan varit så stor att första 300 exempla-
ren tagit slut. 
Tryckning av fler ex. är på gång. 
Kommer att finnas till försäljning från slutet av novem-
ber lämplig present, julklapp osv. 
Kontakta Barbro 0935-300 51 
johansson.nilsland@vannas.net 

* 
Bagarstugan i Jämteböle. 
Bagarstugan invigdes den 28 september 1991. Den har 
en utmärkt bakugn och man kan hyra den för bakning 
från 15 mars fram till mitten av december.  
Kostnad 175 kr - ved ingår. 
Kostnad 100 kronor om bakaren håller ved.   

Bankgiro: 5339-1173.   

Vid bokning ring Kalle Nordin eller Inger Sjöström  
0935 - 420 80 
eller maila jamteboleinger53@hotmail.com
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Årets älgköttsoppa serveras i  
Jämteböle Bygdegård   

Fredag den 22 oktober mellan kl 16.00 

 

19.00  

Vi serverar älgköttsoppa, tunnbröd och mjukkaka 
med ost, dryck, kaffe med kaka.  
Vuxna betalar 50 kr och barn 20 kr.  

Varmt välkommen!  

Jämteböleortens bygdegårdsförening                      

TIK informerar  

 
Ledare 
Vi behöver en ledare till som håller i bollaktiviteterna för barn och ungdomar i Byarnas Hus. 
Hör av dig till Christer Häggblom  
070-328 25 52  

Spårarbetare 
Lördag 9/10 kl 10.00 samlas vi vid skidkuren för att sedan ge oss ut längs spåret för att röja och förbereda inför vin-
terns skidaktiviteter. Gott fika utlovas. 
Hör av dig till Erik Sandström 300 27 för frågor.  

Islandshästar i Nilsland   

Under sommaren har jag 

 

AnnCristin Winroth 

 

flyttat från Flurkmark till Nilsland/Tväråbäck med mina sex is-
landshästar, hundar, katter och tonårsdotter. Fyra av hästarna används i ridning och två i avel. Vi trivs redan myck-
et bra i huset och trakten, och vi har redan vant oss vid tågtrafiken, trots att det går så pass många tåg.   

Vi har verksamhet i liten skala för vana ryttare som oftast består av ridning i skog och mark, mellan 1 till 3 timmar 
beroende på väder och vind. Mer information finns på hemsidan www.stallsunnadalen.se

 

som ska uppdateras un-
der hösten (bland annat så fungerar inte den angivna mejlen).   

Har planer på att utveckla verksamheten och gå ner i arbetstid från mitt jobb som lärare på Umeå universitet, men 
än så länge är detta en trevlig och givande hobby tillika livsstil. Så småningom finns planer på att göra längre turer 
under sommaren med övernattning i tipi, med god mat, gärna ekologisk och eller lokalt producerad. Så tips om 
lokala varor är av intresse!   

Har du ridit tidigare och vill ta upp det igen? Har du ridvana och vill pröva islandshästens gångarter?   

Välkommen att hälsa på!  
telefon: 300 50  

Vi bor granne med Barbro och Bengt-Erik  

http://www.stallsunnadalen.se

