
Tvärnytt
Oktober  2011 

Utges av: Tväråbäcksbygdens Intresseförening (TIF)  Bankgiro  5627-2107 
   och Tväråbäcks Idrottsklubb (TIK)  Bankgiro  219-3316 

  http://home.vannas.net/tvaraback

   
Ansvarig utgivare: Barbro Johansson 

Nästa Tvärnytt. 
Kommer i 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. 

       

Sommar caféet 2011. 
Behållningen blev 14 635 kr inklusive 
Loppis 1862 kr. Tack ALLA! /Styrelsen  

RASTVAKT! 
Känner Du för att under rasterna umgås med eleverna 
på skolan i Tväråbäck. 
Nu byggs det vid skolan och stora delar av skolgården 
är avstängd. Ju fler vuxna som finns ute med barnen 
på rasterna ju bättre. Har Du möjlighet att vara här på 
lunchrasten så får Du äta lunch med oss först.  

Om Du är intresserad ring till skolan för närmare  
upplysningar. Telefon: 14606 

        TIF  Datum att minnas! 
                  
                 After Work.  
                       fredagen den 14 oktober  18:00 i 
                       Byarnas Hus   
Där visas även ULLMAX  kollektionen, och Du har 
möjlighet att beställa. /Välkommen  

Intresseföreningens styrelsemöte.   
Tisdagen den 18 oktober 19:00 i Holken

 

                                    
                         

MEDLEMSFESTEN! 
Tack till ALLA som på ett eller annat sätt  
arbetade så att festen blev succé. 
Tack  ALLA som kom,  utan gäster ingen fest. 

/Styrelsen  

Statusrapport från inflyttningskampanjen.  
1/9 lämnade TIF in en ansökan till UR nära om att få projektstöd från Leader till att genomföra ett  
marknadsföringsprojekt. Projektet har en budget på ca 220 000 kr där vi ska med eget arbete, i form av tid, 
bidra med 80 000 kr.  
Vi har fått bifall från laggruppen för UR nära, men vi väntar på besked från Länsstyrelsen. Det beskedet får vi 
i slutet av oktober. Detta gör att vi inte kan dra på oss stora utgifter i projektet innan vi fått beslutet från  
länsstyrelsen.  Vi kommer nu att påbörja arbetet med att ta fram marknadsföringsmaterial, broschyren,  
annonser mm. Inventeringen av vilka hus som är till salu eller till uthyrning pågår.  

Har du frågor så kan du höra av dig till oss i projektgruppen: 
Lennart, 070- 219 51 61    lennart.engstrom@alo.se, 
Desirée, 070- 322 14 58    ordmakaren@vannas.net   
Ingrid,    070- 552 11 00    ingrid.marklund@sr.se

   

Lennart Engström 
Projektledare. 

http://home.vannas.net/tvaraback


 
TIK informerar  

   
Glöm inte att anteckna din vardagsmotion. Postlåda med TIK- dekal och anteckningsbok för det ändamålet 
finns uppsatt på anslagstavla i Jämteböle, Stärkesmark och på skidkuren i Tväråbäck.   

Nästa styrelsemöte måndagen den 24 oktober kl. 19:30 i klubblokalen.

  
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

Intresseföreningen informerar 
Kollektivtrafiken 
Till medlemsmötet i Jämteböle  den 20 september var  kommunens trafiksamordnare Gunnel Granath         
inbjuden. Disskusionsämnet var de indragna bussturerna Lycksele Umeå. 
Den förklaring hon hade till varför man tagit bort vissa turer var att Landstinget inte har råd att ha både  
tågpendeltrafik och lika många bussturer. Nuvarande turlista gäller till 1 januari 2012.  

Mötets beslut: Kortsiktigt arbeta för matartrafik Tväråbäck-Vännäs. 
                        Långsiktigt arbeta för tågstopp i Tväråbäck 
                        En skrivelse skickas till berörda instanser.  

Gammlia marknaden 3-4 december 
Medlemsmötet beslutade att Intresseföreningen skall vara med i år.  

Invigning av förskolelokalerna 
Medlemsmötet beslutade att det skall ordnas en festlig invigning.  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Musikcafé söndag 23 oktober 14:00  

     Plats:  Jämteböle Bygdegård 
          Tema:   Spelman Anders Löfgren  

Musikanter: Ulrika Frölander och Robert Eklund, som dagen till ära övat extra på  
Löfgrens låtar. De kommer även att spela andra låtar  

Fika förstås som består av färska mjukkaku-mackor och Gullis goda äppelkaka.  
Dessutom har Lisa utlovat hemkärnat smör  

Välkommen till Jämteböle 
hälsar Bygdegårdsföreningen   


