
TVÄRSSAN I HÖST 
 

NYA ÖPPETTIDER: 
onsdagkväll 18-21 (stickkafé) 
torsdag. fredag, lördag 11-19 

 
ÖPPEN VÄVSTOL fr o m 1/10: Väv din egen matta i 

Tvärssans västerbottensvävstol. 
 

ÅTERBRUK AV KLÄDER: Efter nyår drar vi igång vårt 
återbruksprojekt på Tvärssan. Har du gamla kläder du 
inte använder? Lägg dem gärna i vår insamlingstunna 
så får de kanske ett nytt liv efter jul! Vi tar tacksamt 

emot alla typer av plagg och textilier. 
 
 

Välkommen! 
 

 

Kia 073 811 46 84 
 Ingrid 070 552 11 00 

Tvärnytt 
Oktober 2018 

Bidra och gör det möjligt för oss  att vara en aktiv bygd. 
 Betala in din medlemsavgift TIF Bankgiro 56272107 

 Styrelsemöte TIF torsdag 18 oktober 18.30 på 
Tvärssan 

After Work i Byarnas Hus  Med 
Trubadur! 

 

Favorit i repris 10:e November 
trubaduren Målle  Kl 18.00. 

 

Ta med det ni vill äta och dricka. 
Tallrikar, glas, bestick finns på plats. 
Alla hjälps åt att plocka undan vid 

hemgång 

 

 

Välkomna! 

TACK till alla som bidragit med 
metallskrot till insamlingen! Till våren 

blir det en ny insamling! 

TIF säljer Ullmax!  

visningskollektion finns på 
Tvärssan.  
 
Välj Tväråbäckbygdens 
Intresseförening om du gör 
en beställning 
via www.ullmax.se 

Är du intresserad av studiecirkel om biodling 
under vintern? biodlarkurs anordnas i samarbete 
med Medborgarskolan 

Anmälan till   

Kvarnfors-Kristina 070-651 5456 

 

Vi söker fortfarande folk till en 
festkommitté för planering av en byafest. 

 
Visst vore det kul?  Häng på! 

Anmäl er till Emilia: 070 6746888 

http://www.ullmax.se/


TIF säljer Ving reselotteri under perioden 

 1 november- 31 januari 
dragning 2/2 2019 

 

Det senaste från TIK 
Medlem- och terminsavgift betalas in till BG 219-3316   
Glöm inte att märka betalningen samt ange ditt namn.  

 

Träningen i Byarnas Hus  söndagar kl.19.00-20.00  Vi tränar step up i kombination med pump.  

Ett härligt fyspass!  Varmt välkomna nya och gamla deltagare!  
För mer information kontakta Linda Stenberg 070-605 81 38 

Barngymnastik - Onsdagar 
Kl 18.00  6-9 år 
Kl 19.00  9-13 år  
  Varmt välkomna!  

Jenny Lahti                                                                          Bamsegympa 
Emilia har genomfört utbildningen och 

 planerar under hösten att starta bamsegympa för  

barn mellan 3-6år i byarnas hus.  
Intresseanmälan görs till 
 Emilia - 0706746888   

emilliahaggblolm@gmail.com 

Gymmet  Det går att lösa gymkort 100kr/mån + medlemskap i TIK. Ta kontakt med Linda Stenberg, 070-

605 81 38 eller Margareta Martimo Johansson, 070-797 22 85.  Familjekort; de första två i familjen betalar 
100kr/person och månad, tredje personen eller fler betalar 50kr/person och månad. Gäller för de som är 
skrivna på samma adress. Passa på att använda friskvårdsbidraget från din arbetsplats! 

Nästa Tvärnytt- November  

Manusstopp septembernumret- Fredag  26:e 
Oktober 

Material skickas till  Samira Gouissem.   

Tel:  0725104444  

Mail:  samira.gouissem@gmail.com  

 

 

 
Bladet utges av Tväråbäcksbygdens Intresseförening TIF BG 5627-2107 och  
Tväråbäcks Idrottsklubb TIK BG 219-3316  http://www.tvarabacksbygden.se 
Ansvarig utgivare: Samira Gouissem  
Tryckningen sponsras av  

 

Byafrukost på Tvärssan 
 
 
 
 
 

Lördag 27 oktober  kl  09.30-11.00. 
 

Henrik Blomme och Kristina Eriksson 
Rubrik:  

 
Fåglar, annorlunda 
miljöarbete och att 
människan behövs 

 

Inbjudare: Kia och EFS 
Anmäl er till Kia 073-811 46 84 eller 

AnnaLena 070-56 45 768 
 

 
 
En liten påminnelse om att, alla som vill , gärna får 
nyttja Tväråbäcks egna lilla bibliotek på gamla 
skolans övervåning. 

                                          / TIF 
 
 

mailto:emilliahaggblolm@gmail.com
http://www.tvarabacksbygden.se/

