
Tvärnytt
September 2012 

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 i oktober 
Manusstopp 25 september

 

Material mottages tacksamt av Barbro Johansson 
Telefon: 0935-300 51 mobil: 073-089 70 18 
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. 
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datum att minnas!   

Styrelsemöte torsdagen den 6 september 19:00 
            

Gympastart onsdagen den 12 september 19:00  

After work fredagen 14 september 18:00  

Partykväll 6 oktober 18:00 

Järn & metall skrot insamlig 7-17 september! 
Fredagen den 7 september

 

kommer en container för 
insamling av järn och metallskrot att ställas ut.  

På majbraseplatsen nedanför missionshuset i  
Tväråbäck. Den står kvar till måndagen den  
17 september.

  

Toppenbra om allt järn & metallskrot som ligger och 
skräpar runt byggnader och i miljön hamnar  
i containern.  

After work fredagen den 14 september 18:00 
i Byarnas Hus! 

Vad Du behöver ha med Dig är det Du önskar 
äta & dricka och ett glatt humör. 
Glas, porslin, bestick, bryggare, mikro m.m. finns. 
*************** 
Gympan kör igång onsdagen den  
12 september 19.00!! 
Kom och Prova på olika pass i kortversion 
Det kommer att finnas pass med fokus på  
kondition, styrka, kom igång, bålstyrka, något för alla! 
Därefter kör vi gympa onsdagar 20-21 
söndagar 19-20 
VÄLKOMMEN!  

Tina, Maggan, Linda och Kristina 
*************** 
Höststädningen i Byarnas Hus! 
TACK till Er trogna, som alltid ställer upp när det blir 
dags för höststädningen! 
Naturligtvis skulle den gå fortare och lättare om vi var 
fler. 
***************** 
REFLEXER!! 
Snälla Du, när det nu mörknar tidigare och tidigare på 
eftermiddagarna. 
Tänk vad viktigt det är med reflexer på människor, 
cyklar, sparkare och inte minst hästar och hundar som 
befinner sig efter vägarna. 
Reflexer kan rädda liv!! Tänk på det! 

TACK ALLA som arbetat för att även  
årets sommarcafé och loppis varit en  
sådan succé.  

TACK till ALLA som bakat, varit   
cafévärdinnor/värdar, ställt i ordning,  
städat bort, sålt lotter, köpt lotter  m.m.  

TACK till Er som besökt Caféet!  

TACK till EFS som upplåter  
lokalerna!  

http://www.tvarabacksbygden.se/


 
I Tväråbäck / Byarnas hus. 

6 Oktober 2012  

Baren öppnar 18:00, Varmrätt serveras 18:30   
Filé med rosépepparsås & potatisgratäng + Sallad 

kaffe & efterrätt 
C:a 19:00Underhållning och skoj  med trubaduren  

MÅLLE   
21:30 spelar bandet    

som lirar alla våra favorit låtar. 
Biljetter finns att köpa t.o.m. 1 Oktober  

Tväråbäck: Sebbe Stenberg  070-388 04 90  
Emilia Häggblom 070- 674 68 88 / emiliahaggblom@gmail.com

  

Jämteböle Lisa Nurse 420 33 
Stärkesmark Pia Nilbrink 300 60 alt. 070-686 36 98 

Pris: Medlem 180kr            Icke medlem 200kr 

OBS! ENDAST FÖRKÖP!  

Välkomna till en riktig partykväll !! 
   

Testa tåget 

 

spara pengar! 
Du som ännu inte har åkt tåg från Vännäs till Umeå: Testa! Du kommer att bli förvånad över hur snabbt och 
bekvämt det är. Rykten om tågstrul och förseningar är överdrivna. Vännäspendeln är nästan alltid på pricken i 
tid.  

Hur skulle det vara att kliva på tåget i Tväråbäck och enkelt och bekvämt komma till Umeå 

 

på kortare tid än 
det tar att köra bil? Perfekt för jobbresan eller lördagsshoppingen. Och tänk tanken på en bybuss, en minibuss 
som kör oss hemifrån och till Tväråbäck, Vännäs eller Vindeln?  

Omöjligt är det inte, det går på andra håll i Sverige. Men det krävs förstås, som vanligt, mycket engagemang 
och gemensamma krafter. Landsbygdsrådet i Vännäs arbetar för att få pengar till ett utvecklingsprojekt som 
tar fram kreativa lösningar för kollektivtrafiken. Har du tankar och idéer, hör av dig till mig.  

Ingrid Marklund 
0935 301 50 
070 552 11 00 
ingridmarklundstarkes@hotmail.se

 


