
nr:9  2010 

           Utges av: Tväråbäcksbygdens Intresseförening (TIF) 
                               och Tväråbäcks Idrottsklubb (TIK) 
                                    http://home.vannas.net/tvaraback/  

                                                            
                           Ansvarig utgivare: Barbro Johansson 

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

 

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. 

By ar n as H u s 10 år ! 
Jubileumscafé 2 oktober kl. 12.30 - 15.30  Musikunderhållning av Birch Town Singers 13.00 - 15.00 
( BTS uppträder med visor, ballader och evergreens ) 
Kaffe/the/läsk/ jubileumstårta. Ansiktsmålning för barn.          

Inträde: 50:-/vuxen. Barn under 12 år gratis 
Anmälningar/förköp senast 27 september 
Barbro Johansson tel. 0935-300 51 el. 073-089 70 18 johansson.nilsland@vannas.net  
Nan Weckman tel. 0935- 301 11 el. 073-036 37 56 nan.weckman@starkesmark.se  
Jubileumscaféet: är samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan.    

Jubileumsfest 2 oktober  kl. 19.00  Varmrätt, sallad, kaffe och kaka 
På scen kl. 21.30  Harrys Garage  
Ett tungt bredbent svängande blues- och rockband från Umeå. 
Harrys Garage spelar låtar av bl.a ZZ Top, Rolling Stones, Deep Purple och Jeff Healey.  

Pris: 180:-/medlem 
Insläpp från kl. 18.30 då även baren öppnar 
Förköp av biljetter senast 25 september: 
Emilia Häggblom  tel. 070-674 68 88 emiliahaggblom@gmail.com 
Ulla Karlsson tel. 300 30  el. 070-634 11 38 karlssonrune@spray.se  
Nan Weckman tel. 301 11 el. 073-036 37 56 nan.weckman@starkesmark.se  

 

Utdrag ur protokoll fört vid Intresseföreningens 
styrelsemöte 6 november 2000. 

§ 2. Konstateras att invigningsfesten (som hölls lör-
dagen den 28 oktober) var en succé av stora mått. 
Under dagen besökte c:a 250 personer Byarnas Hus 
och i kvällsarrangemanget deltog 179 personer. 
Stort tack till festkommittén och nöjesgruppen för ett 
lyckat arrangemang. 
Konstateras även att budgeten för invigningsfesten 
hölls. 

http://home.vannas.net/tvaraback/


Säljes:  
överskåp till kyl och frys 
2 st. Ikeas Faktumstommar med lucka Nexus björk och 
handtag Lansa.  
Bredd: 60 Djup: 60 Höjd: 57 
Ett hyllplan (förutom bottenplanet).  
Bakstycke saknas, men är ju inget som syns.  
800 kronor för båda. Nypris 1 648 kr.   

Desirée Kemi-Wikzén 
Tväråbäck 49 
911 91 Vännäs 
0935-300 49, 070-322 14 58 
ordmakaren@vannas.net

   

Ett rungande TACK till alla som bidrog till att göra  
Musikfesten i Stärkesmark till en sådan lyckad  
tillställning. Tack till sponsorer, artister, publik, 
räddningshelikopterns besättning. 
Dag med katapulten, Tväråbäcksbygdens Intresseföre-
ning samt bybor, sommarstugegäster, markägare och alla 
andra som på olika sätt varit med och genomfört årets 
fest. Vi ses på 10-årsjubileet år 2012!!! 
Stärkesmarks Byaförening  

                      

 
TIK informerar  Gympastart 15/9 

Tina Engström, Kristina Ulvcrona, Annika Åström och Sofia Ender turas om att leda olika gympaprogram 
Onsdagar 20.00 och söndagar 19.00. 
Sommarmotion 
Roligt att så många motionerat i sommar och skrivit upp sig . Nu finns det möjlighet att fortsätta på samma sätt 
fram till årsmötet i mars då det är dags hämta lotter på årsmötet och delta i poänglotteriet. 
Orientering 
TIK och VOK arrangerar Rallarsvängen i Vännäsby lördag 25/9. Klubbmästerskap söndag 3 oktober. 
Terrängserien  
Om du vill motionera och samtidigt ge TIK poäng i kampen mellan klubbarna så kom till campingen vid Vännäs-
badet tisdagskvällar mellan 18.00 -19.00 och spring valfri sträcka med eller utan tid. 

   TIF informerar 

  

Sommarcaféet 
Stort varmt TACK till Dig som är delaktig i att  
sommarens Café och Loppis blev så uppskattat. 
Du som bakat, varit värdinna/värd, skänkt loppisprylar, 
ställt i ordning, städat. 
TACK till EFS som upplåtit lokalen.  

Inte minst Tack till Dig som kom till Caféet, utan gäster 
inget Café!  

Musikfesten Stärkesmark 
TACK till ALLA som bakade, kokade kaffe, serverade 
och på olika sätt var engagerade i fikaserveringen.  

Rosor i mängder till Er som ställde upp med städning-
en i Byarnas Hus inför terminsstarten  

GLÖM INTE!!!! 
After work i Byarnas Hus fredag 10/9 kl. 18.00  
Dags igen efter sommaruppehållet.  
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.  

Utdrag ur protokoll fört vid Intresseföreningens styrelsemöte 4 september 2000. 
§ 3. Invigning av samlingslokalen. 
Samlingslokalen invigs lördagen den 28 oktober. Förslag till invigningsprogram: 
Officiell invigning med bandklippning samt öppet hus dagtid, supé med dans samt underhållning kvällstid. 
Detaljprogrammet utformas av programkommittén i samråd med festkommittén. 
Till officiell bandklippare utsågs Lennart Engström. 
Till invigningen (dagtid) inbjuds representanter för Vännäs kommun, Länsstyrelsen, Landstinget, Boverket samt 
Näringslivsservice. Beslöts att arrangera allmän pressvisning av lokalen fredagen den 27 oktober kl. 10.00 
Beslöts att byarepresentanter i Landsbygdsrådet inbjuds till kvällsfesten. 
Ingrid (Marklund) skickar ut inbjudan till samtliga berörda inkl. medierna. Ingrid ansvarar även för annonse-
ringen i länstidningarna. 
Kuvertavgift för supé med dans 200:-/person. Eftersom kuvertavgiften endast täcker kostnad för maten samt mu-
siken beslöt styrelsen bevilja 5000:- för underhållning. Programmet för invigningsfestligheterna publiceras i 
oktobermånads Tvärnytt. Beslöts även att Lennart kontrollerar brandskyddsdirektiven inför festligheterna. 


