
Tvärnytt
Oktober 2014 

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

http://www.tvarabacksbygden.se/

   
Ansvarig utgivare: Barbro Johansson 

Nästa Tvärnytt. 
Kommer söndag 2 november.    

Absolut manusstopp fredag 24 Oktober.

 

Material mottages tacksamt av Barbro Johansson 
Telefon: 0935-300 51 mobil: 073-089 70 18 
E-post: johansson.nilsland@gmail.com   

Önskar Du ha insändare införd men vara anonym,  
till mig måste Du uppge ditt namn. 
Det stannar mellan oss två. 
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TIF datum att minnas!  

After work fredag 10 oktober 18:00 i 
Byarnas hus. Välkommen!  

Öppet styrelsemöte tisdag 21 oktober 19:00 i 
skolans mötesrum. Välkommen!  

Hyresledigt! 
Förskola, matföretag, ungdomsgård... Nu börjar skolhuset fyllas  
med liv, men det finns lediga lokaler. Kontor, lager el dyl. 
Vi behöver hyresgäster för att kunna hålla igång och renovera hu-
set. 
Tipsa om annons på Blocket! 
http://www.blocket.se/vi/56223316.htm?ca=2

 

Sprid budskapet!  

P-plats vid skolan? 
Det är numera Tväråbäcksbygdens Intresseförening som äger  
f d lärarparkeringen vid Rönnvägen. Det kostar 500 kronor/ termin  

STORT TACK! 
till alla som bakat, fixat och sålt fika m.m. på Sommarcaféet Tväråbäck och Musikfesten i Stärkesmark den 
här sommaren! Vi har blivit kända för vårt goda, hembakade fikabröd och dito pajer. 
Behållningen från Sommarcaféet blev i år 15 800 kronor och Musikfesten gav 13 000 kronor!  

TACK också till Er som lämnade ert järn och metallskrott i  Tonys container som var uppställd vid f.d.  
affären hösten 2013 våren 2014.  Summan till Intresseföreningens konto blev 9 418 kronor. 

Framtidskväll! 
Torsdag 16 oktober 19-21 
i Hjåggsjö bygdegård 
Hur vill vi utveckla landsbygden i 
Vännäs? 
Hur ska vi stärka nätverket mellan 
byarna? 
-SMAKBUFFÉ med mat från byarna 
-INGEMAR JÄMTE underhåller 
-LENA CARNELAND presenterar 
nya möjligheter att söka EU-pengar 
Alla hjärtligt välkomna! 
/Arr. Vännäs landsbygdsråd 

 

EFS Tväråbäck 
Söndag 26 oktober 14:00 
GUDSTJÄNST med Kenneth Ruuth.  
Servering. 
VÄLKOMNA! 

http://www.tvarabacksbygden.se/
http://www.blocket.se/vi/56223316.htm?ca=2


Styrelsemöte onsdag 19 november 19:00 i klubblokalen.  

Onsdagar 20:00 GYMMIX, Torsdagar 19:00 EFIT (Vi börjar utomhus!) Söndagar 19:00 STEP UP.  
/Tina, Maggan, Linda, Kristina 

Endast Söndag/Onsdag eller Torsdag 150 kr. Alla pass 200 kr  Enstaka pass 50 kr/gång  
Och Medlem i TIK!  

       Nya och gamla deltagare hälsas Välkomna!    

TIK undersöker om vi kan beställa fler TIK- overaller, eller om vi ska trycka på helt andra 
plagg. Mer information i kommande Tvärnytt! 

Ungdomsgården i Tväråbäck har slagit upp sina dörrar i skolans övervåning, det är 
så roligt att äntligen vara igång. Skolan ägs av Tväråbäckshus AB 
Vi spånar på ett passande namn till ungdomslokalen och jobbar med att fixa till så det blir fint.   

Men vi saknar lite möbler och andra småsaker som vi tacksamt tar emot om någon har hemma 
och vill skänka till oss - allt är av intresse! 
Vi söker  bl.a.  
Soffor (gärna hörnsoffa) 
Fåtöljer 
Kuddar och Filtar 
Diskmaskin 
TV & Tv bänk 
Mattor 
Frys eller kyl & frys i samma. 
Lampor 
Tyg   
Dator 
Hör av er till Emilia 070-674 68 88 eller Pia 300 60/070-686 36 98 om ni har något ni vill bli 
av med.   

Den 24/10 kommer vi att ha Disco i Byarnas hus för alla barn årskurs 3-6 i Vännäs 
19-23  Pris:20kr 
På discot kommer bygdens 7-9:or sköta entrén, kiosken, lekar, musik osv.   

Vi har öppet på ungdomsgården följande kvällar: 
2/10 - 18.00-20.00 
9/10 - 18.00-20.00 
17/10 - 13.30-19.00 
24/10 - 13.30-23.00 (disco) 
29/10 - 11.00-15.00 (lov) 
7/11 - 13.30-19.00 
Vi kommer bl.a. ha olika temakvällar och fortsätta spackla, måla, baka m.m. och bara umgås.   

Välkommen alla ungdomar från årskurs 4 och uppåt 
(bya dispens gäller från årskurs 3)   


