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Ansvarig utgivare: Barbro Johansson

TACK ALLA som på ett eller annat vis bidragit till att även 2017 års sommarcafé blev lyckat!
Ni som ställde i ordnig lokalerna och vindsloppiset innan öppnandet.
Ni som bakat och bemannat cafét.
Ni som städade bort vindsloppiet.
Alla ni som besökte café och loppis. Utan besökare inget café.
Behållningen 21 000 kr brutto varav 4 000 kr från loppiset.
Nettobehållningen går direkt till drift & underhåll av Byarnas Hus!
Kommunens översiktsplan.
Vid kontaktombud/medlemsmötet 29 augusti
presenterade kommunens representanter förslag till
kommande plan.
Eftersom det är viktigt att även byarna får med sina
planer för framtiden, beslutade TIK att kalla till möte
med representanter från byarna för att dessa ska ges
möjlighet att få med sina Byautvecklingsplaner.

Mötet blir i
Stärkesmarks Byahus
Måndag 18 september 19:00
Fika serveras!

Tväråbäcksbygdens årskalender 2018?
Almanackgruppen behöver förstärkas med
en person som kan skanna bilder och skriva texter.
Utan det stödet är risken stor att det inte blir någon
kalender 2018.
Kontaktperson Ulla-Britt Andersson
073-803 25 27

************************************
Som vanligt i år och alla tidigare år, så finns allt
för er trädgård eller bygge här. Matjord, trädgårdsbark, sand i olika användning: sättsand,
mursand, badsand, leksand, sand till Beachwolley
eller sand bara till fyllnad. Utkörning eller hämtning på plats. Hör av er, vi ordnar. Maskiner
finns även för schakt, grävning o uthyrning.
Mvh / Roland

BBT Entreprenad
070-625 65 61

TIF Datum att minnas!

Nästa Tvärnytt.

Kommer under oktober

Kontaktombud & medlemsmöte
Måndag 18 september 19:00
I Byahuset Stärkesmark
OBS! Styrelsemöte 18:00
Samma dag och plats

Manusstopp fredag 29 september
Material mottages tacksamt av Barbro Johansson
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…
Kom igång med höstens träning, lös gymkort med Linda 070-605 81 38 eller Margareta 070-797 22 85.
100kr/ månad + medlem i TIK.
Barngympan startar onsdag 20 september 18-19 lilla gruppen 6-8 år, 19-20 stora gruppen 9-13 år.
Medlemsavgift i TIK 30 kr + terminsavgift 100 kr Frågor? Jenny 070-308 15 23
****************************************************************************************

Västerbottensteatern med föreställningen Danslektionen i Byarnas Hus
lördag 28 oktober 19:00
Danslektionen är en dråplig komedi. Biljetter köper Du hos Emilia Häggblom 070-674 68 88
Mode Mix eller Biblioteket Vännäs Biljettpris 150 kr Fika finns att köpa i pausen
*********************************************************************

Stort Tack till er alla
som så troget gästar Jämteböledagen
och tack alla goda krafter som hjälpte till med arrangemanget
/Jämteböleortens Bygdegårdsföreing

*******************************************

Hösten på Tvärsan
ForsbackaUll och Jordkällaren fortsätter att utveckla det unika på Tvärsan f d missionshuset i Tväråbäck!
Miljötänk i huset, med ull och garner, lokala matprodukter, fint hantverk.
Och vi bygger vidare på Sveriges enda spinnrocksmuseum,
vi jobbar med temakvällar och stickkaféer - och litet annat som kan dyka upp under hösten.
En ny samlingsplats i byn!
Gott fika med hembakt serveras alltid när vi har öppet.
I höst, fr o m 1/9 öppet onsdag 18-21 + torsdag och lördag 11-19.
Vi tar emot betalning med kort, kontanter eller swish.
Vi kan också ordna träffar med fika, smörgåsar och gofika,
om du vill boka för en föreningsträff, en studiecirkel eller något annat trevligt.
Boka bara minst en vecka i förväg! Välkommen in på Tvärsan!
Kia 073- 811 46 84 och Ingrid 070 -552 11 00
************************************
HYRESLEDIGT: Fina lokaler för hantverk och företag
Skolans källare är ledig att hyra!
Varm källare med fönster och bra luft, tillgång till toa och pentry.
*F d slöjdsalen. där ForsbackaUll höll till, med vatten och avlopp, cirka 70 kvadrat.
*Pannrum och förråd intill, cirka 15 kvadrat.
*Liten lokal lämplig för försäljning eller föreningsverksamhet, f d Jordkällaren, 17 kvadrat.
Totalt cirka 100 kvadrat - hyr en del eller hela.

Kontakta Lennart Engström för visning och mer info. 070 219 51 61

