
Tvärnytt  
Oktober 2017 

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 under november 

Manusstopp fredag 27 oktober 
Material mottages tacksamt av Barbro Johansson 

mobil: 073-089 70 54 

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!  

 

Afterwork fredag 13 oktober 18:00 

i Byarnas Hus 

 

Styrelsemöte måndag 23 oktober 18:00 

i Ungdomslokalen fd Skolan 

 

Lördag 28 oktober Västerbottensteatern 

19:00 i Byarnas Hus 

Tryckningen sponsras av : 

Västerbottensteatern med föreställningen Danslektionen i Byarnas Hus  

lördag 28 oktober 19:00 

Danslektionen är en dråplig komedi. Biljetter köper Du hos Emilia Häggblom 070-674 68 88 

Mode Mix eller Biblioteket Vännäs. Biljettpris 150 kr  Fika finns att köpa i pausen  

Bärhjälp kommer att behövas under dagen och kvällen, har du möjlighet att hjälpa till? Meddela Emilia. 

 

Lokaler uthyres! 
Varma källarlokaler med fönster och bra luft, tillgång till toa och pentry. 

*Fd träslöjdsalen, där Forsbacka ull hyrde tidigare med vatten och avlopp, c:a 70 kvadrat. 

*Pannrum och förråd intill, c:a 15 kvadrat 

*Liten lokal, lämplig för försäljning eller föreningsverksamhet, f.d Jordkällaren c:a 17 kvadrat 

Totalt c:a 100 kvadrat- hyr en del eller hela. 

Kontakta Lennart Engström för visning och mer info. 070-219 51 61 

 

 

Gudstjänst söndag 15 oktober 14:00 i Tvärsans lokaler/ f.d Missionshuset 

Kristina Eriksson medverkar. Välkomna! 

 

 

Andra advent 10 december, boka i din kalender 

Julgröt i Jämteböle bygdegård 
Mer information kommer i Tvärnytt nästa nummer 

och på vår hemsida www.jämteböle.se 

 

Återvinningsplatsen är åtgärdad! 

Slyröjning, jämnad väg och vändplan samt grusad* 

Önskar köpa liten båt.  

Med eller utan motor. 

Stort plus om den ligger i  

Stärkesmarkssjön.  

Desirée 070-322 14 58,   

Lasse 070-226 39 10. 

http://www.tvarabacksbygden.se/
http://www.jämteböle.se


                          

                TIK vill berätta… 

 

Kom igång med höstens träning, lös gymkort med Linda 070-605 81 38 eller Margareta 070-797 22 85. 

100kr/ månad + medlem i TIK. 

Barngympan startade onsdag 20 september  18-19 lilla gruppen 6-8 år, 19-20 stora gruppen 9-13 år.  

Medlemsavgift i TIK 30 kr + terminsavgift 100 kr  Frågor? Jenny 070-308 15 23 

************************************************************************************* 

 

VÄLKOMMEN TILL TVÄRSAN I HÖST! 

 

I höst händer det mycket på Tvärsan ( f d missionshuset i Tväråbäck). 
Som vanligt hembakt gofika, lokala matprodukter, hantverk och fina garner.  
Varannan onsdag träffas Garnligan, dit är du som vill handarbeta tillsammans med andra 
välkommen.  
NYTT: Nu har du chans att komma till våra kurskvällar på torsdagar och lära dig roligt 
textilhantverk.  
Kursavgiften är 50 kr per kväll, anmäl dig gärna till Kia i förväg. Material och fika finns att 
köpa på plats. 
 

OKTOBER: Månadens tema är sjalar! 
Bli inspirerad av garner och mönster hos ForsbackaUll. 
12/10 Kurs: Väv kumihimoband. Enkel japansk teknik att göra band och snoddar. 
19/10 Kurs: Lappa och laga stickat. Ta gärna med dina egna trasiga sockar eller stickade 
plagg. 
26/10 Inspiration bohusstickning. Vi visar en inspirerande film. 
 

NOVEMBER: Månadens tema är vantar! 
Vi visar vackra vantar och ger kurser kring vantar. 
2/11   Kurs: Designa din egen vante. 
9/11   Kurs: Sticka lettisk fläta. 
16/11 Kurs: Tvåändsstickning 
 

Våra öppettider i höst: 

ONSDAG 18-21 

TORSDAG 11-19 

LÖRDAG 11-19 

Och du vet väl att du kan boka tid för en gruppträff på andra tider också?  
Boka en vecka i förväg så fixar vi fika efter önskemål, smörgåsar och/eller gofika. 
 
ForsbackaUll Kia 073-811 46 84, Jordkällaren Ingrid 070-552 11 00 
**************************************************************************************** 

 

Byautvecklingsplaner som diskuterades vid medlemsmöte i Stärkesmarks Byahus 18 september 2017 

1. Pendlarparkering i anslutning till busshållplats E12 vid Tvärsan/ f.d Missionshuset 

2. Utemiljön vid förskolan. 

3. Behov av bostäder av typen enplans radhus. 

4. Trafiksituationen E 12 korsningen vid Tvärsan/f.d Missionshuset samt utfart Nilsland. 

5. Telefonin (bristfälliga mottagningsförhållanden i byarana) 

6. Tågstopp Tväråbäck. 

7. Vägnätet i och till byarna (Tväråbäck-Rödåliden samt Nilsland-Järvdal är under all kritik. 


