
Tvärnytt
September 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 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. 

       

Vilken succé! 
Alla lotter sålda och FULLT HUS på sommarens sista cafékväll!  
Cykeln vann Ulla Andersson Bergliden på lott nr 383 
Fiskeset  Bosse Öberg Nilsland lott 579 
Presentkort  Desirée Kemi-Wikzén Tväråbäck lott 498 
Presentkort Boel Nyblad Ånäset lott 590 
Flytväst  Okänd vinnare lott 296  
Vinster hämtas på Cykelshopen i Vännäs, senast 17 november.

  

TACK ALLA som sålt lotter och TACK ALLA som köpt. 
TACK till årets sommarcafé, alla gäster, alla som handlat på loppisen, bakat och jobbat i caféet!  
Vi tackar för ännu en trevlig sommar! /TIF 

        TIF  Datum att minnas! 
                  
                Afterwork andra fredagen varje månad   

                 I Byarnas Hus 18:00 
              Du tar med det Du önskar äta och dricka.    
                                Allt annat finns på plats.  

Medlemsfest lördagen den 1 oktober.  

Medlems/kontaktombudsmöte  
tisdagen den 20 september i Jämteböle bygdegård

  

Medlemsfest i Byarnas hus 
Lördagen den 1 Oktober  19:00 

Insläpp från 18.30 då även baren öppnar   

Varmrätt, sallad, kaffe & kaka 
Underhållning av coverbandet Custom Covers    

Köp/beställ biljetter senast 23 september  hos Emilia Häggblom 070-674 68 88  
emiliahaggblom@gmail.com

  

180kr/medlem  200kr/stödmedlem    

ARR: Tväråbäcksbygdens Intresseförening 

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.  

Mixgympan kör igång!  Kom och prova på olika pass och lyssna till inspirerande föreläsning om kost! 
Onsdagen den 14 september kl. 19-21 i Byarnas Hus. Välkommen! /Gympaledarna.  

Lördagen den 8 oktober  är det stor röj och arbetsdag på skidspåren. Vi samlas 10:00 vid skidkuren. 
Dagen avslutas med det berömda fikat. 
Glöm inte att slipa klingor, yxor, saxar, sekatörer och humöret. Vi ses/skidsektionen.    

Nästa styrelsemöte måndagen den 19 september kl. 19:30 i klubblokalen.

  

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

 

Intresseföreningen informerar  

Medlems/kontaktombudsmöte tisdagen den 20 september 19:00

 

i Jämteböle bygdegård.  Du är varmt välkommen! 
På dagordningen bland annat, bussturerna Lycksele-Umeå  

Umeå-Lycksele 
som minskar drastiskt efter den 4 september. 

Turen med avgång Tväråbäck 7:05 är indragen. 
Konsekvenser för gymnasieelever och arbetspendlare. 

Gynnar detta landsbygdsutveckling/inflyttning?? 
Kotakta gärna någon i ansvarsställning hos Länstrafiken och lämna Din syn på saken. 

Ledning Länstrafiken. 

Maria Höglander, VD

   

0950-239 01 

Harriet Söder, Chef Affärsutveckling

 

0950-239 24 

Tom Westerberg, Chef Ekonomistyrning

 

0950-239 06  

Intresseföreningens möte den 29 augusti beslutade att agera med krav

 

att 7:05 turen skall vara 
kvar alternativt att pendeltåget stannar i Tväråbäck. 
Kristina kontaktar Tvärålund och Granö för gemensamt agerande mot Länstrafiken. 

*****  

TACK ni som ställde upp och arbetade under uppfräschningsdagen i Byarnas hus. 
***** 

TACK Kerstin som köpt in 40 st bättre begagnade stolar till Byarnas hus.     


