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Tvärnytt
September 2016
Utges av: Tväråbäcksbygdens Intresseförening (TIF) Bankgiro 5627-2107
och Tväråbäcks Idrottsklubb (TIK) Bankgiro 219-3316

http://www.tvarabacksbygden.se/
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Ansvarig utgivare: Barbro Johansson

Stort varmt TACK alla som bakat, bemannat, ansvarat och på olika sätt hjälpt till med musikfesten,
landsbygdshelgen och sommarcaféet! Stort varmt TACK alla som skänkt lotterivinster och loppisgrejer! Stort varmt TACK alla som besökte dessa tillställningar! //Intresseföreningens styrelse
Intäkter musikfesten 9 058 kr Sommarcafé med loppis 17 204 kr Summa: 26 262 kr
direkt till TIF:s konto för drift och underhåll av Byarnas Hus
UG:s Cafékväll =1 346 kr
Hållbarhetstorg i Byarnas Hus
lördag 24 september 11:00-16:00
Lokala matprodukter, hantverk, loppisbord, bokbytar–
bord m.m. Café med hembakat fikabröd.
Tipsrunda om mat och miljö med vinster från Jordkällaren. Vill Du boka ett loppisbord för dagen i Byarnas
Hus kontakta Emilia Häggblom 070-674 68 88
emiliahaggblom@gmail.com
—————————————————————-Lek & mötesplats i Tväråbäck
Förslag finns att bygga en lek & mötesplats till våren.
En arbetsgrupp behöver tillsättas för att arbeta fram
förslag att presentera.
Önskar du vara med kontakta Emilia Häggblom
Eller Linda Stenberg 070-605 81 38
—————————————————————-Restaurangchansen
Ett fåtal finns kvar för halva priset!
Kontakta Gun Eriksson 070-211 72 00

TIF– datum att minnas!
*Styrelsemöte tisdag 20 september 19:00
i skolan
* Hållbarhetstorg i Byarnas Hus lördag 24 september
11:00-16:00
*Afterwork i Byarnas Hus fredag 9 september 18:00
ta med mat och dryck, allt annat finns på plats.
VÄLKOMMEN MED!

Senaste nytt alltid på:
www.tvarabacksbygden.se

Ungdomsgården Isbiten
Nu startar vi upp efter sommarlovet. VÄLKOMMEN
alla ungdomar! Vi håller öppet 18:00-20:00
31/8, 6/9, 15/9, 19/9, 26/9, 6/10, 11/10, 20/10, 26/10
Vi vill passa på att tacka TIF för att vi fick möjligheten att stå en kväll i sommarcaféet. Tack också till
Rysslandsgruppen för gåvan till ungdomsgården.
//Pia & Emilia
—————————————————————-Afterwork
Nu startar Afterworken i Byarnas Hus andra fredagen
varje månad med start fredag 9 september 18:00
Ingen föranmälan krävs, ta bara med det Du önskar
äta och dricka så spisar vi tillsammans.
På plats finns mikro & porslin. Gott om lekytor för
barnen. Underhållning planeras till vissa fredagar om
det finns intresse.
—————————————————————-Höstcafé i missioshuset
Planeras ske 23 oktober, närmare info kommer senare.

Nästa Tvärnytt.

Kommer i oktober Manusstopp fredag 30 september.
Material mottages tacksamt av Barbro Johansson
Telefon: 0935-300 51 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.

TIK vill berätta…
…. att vi denna termin inte har några instruktörer som har möjlighet att leda vuxengympa
onsdagar och söndagar. Är någon intresserad hör gärna av er till oss.
…. att Jenny Lahti kommer att fortsätta ha barngymnastik på onsdagar, 6-9 år 18:00-19:00 och 10-12 år 19:00-20:00
Anmälan sker till Jenny på 070-308 15 23 senast 5 september för start senare under september.
100kr/barn + medlem i TIK.
….att för barn från åk 1 och uppåt så finns det möjlighet att spela och träna innebandy med Nicklas Schaeder
söndagar 17:30. Anmälan sker till Nicklas på 072-577 99 81 för start 2 oktober 30 kr/barn + medlem i TIK.
…. att KM i Terräng springs 8/9 med start 18:00. Klasser 1 km, 2 km och 8,5km. De kortare sträckorna springs på
elljusspåret och den längre går förbi Orrböle och tillbaka via Gamla Tväråbäck.
…. att det är dags att lösa nytt gymkort för hösten sep-dec 500kr + medlemskap i TIK. Ta kontakt med:
Linda Stenberg, 070-605 81 38 eller Margareta Martimo Johansson, 070-797 22 85.

…. att underhåll och ny bark planeras för elljusspåret under hösten.
Medlems- samt terminsavgift till TIK. BG 219-3316.
Vi vill tacka alla duktiga barn och vuxna som deltog i Sommarutmaningen. Jättebra kämpat!
————————————————————————————————————————————

Ny utemiljö på förskolan Rönnen
Tväråbäckshus har haft en träff med förskolans rektor Catarina Jakobsson, och vi kan berätta att det finns en
rad goda nyheter inför hösten. Utemiljön kommer att få ett lyft! Tväråbäckshus gör markarbeten så att själva
gården får en lekvänligare yta, den nya parkeringen görs klar och lekstugan flyttas in på förskolegården. Vännäs kommun tar en summa ur en fond för utemiljö som kan användas för att snygga upp, och det kommer
eventuellt till en del nya redskap från nedlagda förskolan i Vännäs. Det kommer att ge en både säkrare och
mer inspirerande förskolegård!
Det är betydligt färre barn på förskolan i höst, vilket förstås har väckt en del oro om förskolans framtid. Catarina kunde ge beskedet att det inte finns några som helst planer på att lägga ner Rönnen. Det är brist på platser
i tätorten och Rönnen behövs under överskådlig tid.
Att förskolan går tillbaka till att ha en avdelning, precis som vid starten, betyder att det också blir färre tjänster
för personalen. Men tre av fyra förskollärare blir kvar, och de är alla utbildade förskollärare med fast tjänst i
kommunen.
Sammantaget tycker vi att det ser positivt ut för Rönnen!
Kontakta gärna Catarina Jakobsson eller oss i Tväråbäckshus om du har funderingar, frågor eller förslag kring
förskolan.
/Lennart och Ingrid
Tväråbäckshus
—————————————————————————————————————————————————Tack alla vänliga medlemmar och bybor som hjälpte till vid Jämteböledagen. Utan er hade det inte blivit någon fest. Tusen TACK!
/Styrelsen för Jämteböleortens bygdegårdsförening
Är det någon som har älgkött (även med ben) att skänka till Jämteböleortens bygdegårdsförening?
Du som skänker kött får gratis inträde och mat när vi bjuder in till middag med älgköttsoppa.
Ring Gulli 0935-420 25

