
Är du intresserad av studiecirkel om biodling under 
vintern? 

 Anmälan till  Kvarnfors-Kristina 070-651 5456 

TVÄRSSAN I HÖST 
Nu rustar Tvärssan för höstmys! Nya öppettider och 
massor av nya idéer för hösten och vintern! Det blir 

kurser i textila hantverk, berättarkaféer, byafrukostar. 
soppluncher, återbruksprojekt och mycket annat - håll 

utkik här i Tvärnytt och på facebook! 
 

Till att börja med ber vi dig som kafégäst att ha litet 
tålamod medan vi bygger om köket under september 
månad. Fikautbudet kommer att vara litet mindre än 
vanligt, men självklart finns alltid fika på Tvärssan och 

det nya köket kommer att ge nya möjligheter! 
 

NYA ÖPPETTIDER: 
onsdagkväll 18-21 (stickkafé) 
torsdag. fredag, lördag 11-19 

 
PREMIÄR FÖR NYA KÖKET med CUPCAKES-CAFÈ  

SÖNDAG 30/9 

 
ÖPPEN VÄVSTOL fr o m 1/10: Väv din egen matta i 

Tvärssans västerbottensvävstol. 
 

ÅTERBRUK AV KLÄDER: Efter nyår drar vi igång vårt 
återbruksprojekt på Tvärssan. Har du gamla kläder du 
inte använder? Lägg dem gärna i vår insamlingstunna 
så får de kanske ett nytt liv efter jul! Vi tar tacksamt 

emot alla typer av plagg och textilier. 

Välkommen! 
 

 

Kia 073 811 46 84 
 Ingrid 070 552 11 00 

Tvärnytt 
September 2018 

Bidra och gör det möjligt för oss  att vara en aktiv bygd. 
 Betala in din medlemsavgift TIF Bankgiro 56272107 

 Styrelsemöte TIF Tisdag 25 september kl 18.30 Isbiten,  följs av medlemsmöte  kl 19.00 i samma lokal. 
Representant från kommunen kommer och berättar om arbetet med byautvecklingsplanerna.  

Kom gärna och ställ frågor! 

 
 
 
 
 
* 

 

Byamiddag 
Gemensam middag  i Byarnas Hus 
Fredag den 21 september kl 17.30 
Vuxen 75 kr, barn upp till 15 år 50 kr 
Barn under 3 år gratis 
 Anmälan till Kia 073-811 4684 

 

 TACK! 
 

TIF vill rikta ett stort TACK till Greta som skänkt alla 
intäkter från loppisen till verksamheten och driften av 

Byarnas Hus. Det blev 10 915 kr! 
 
 

TACK till alla som besökt och på olika sätt hjälpt till med 
sommarcafé och musikfesten! Ett särskilt stort TACK till 
Gun och Lucia som ansvarat för bemanning och att det 
funnits pajer, kakor, bullar och allt annat som ska ordnas 
för att det ska fungera! Sommarcafét gav 6 300 kr och 
musikfesten gav 13 500 kr. Stort TACK till Stärkesmarks 
Byaförening som även i år bjöd in oss att medverka med 
café under musikfesten! Alla pengar går oavkortat till 
driften av Byarnas hus. 
 
 
Och tack till alla er som kom och handlade både fika och 

gjorde loppisfynd hos Greta! 

After Work i Byarnas Hus  Fredag 14 september  kl.18.00  
Ta med det ni vill äta och dricka. Tallrikar, glas, bestick finns på plats. Välkomna! 



TIF planerar att sälja Ving 
reselotteri under perioden 

 1 november- 31 januari med 
dragning 2/2 2019 

 
 Mer info kommer i nästa 

nummer 

 

Vad sägs om en rejäl Byafest?  
Föreningen vill gärna ordna en större fest  
nästa år men behöver fler som  
vill ingå i en planeringsgrupp.   
 
Visst vore det kul?  Häng på! 
Anmäl er till Emilia: 070 6746888 

Det senaste från TIK 
Medlem- och terminsavgift betalas in till BG 219-3316   
Glöm inte att märka betalningen samt ange ditt namn.  

 
 

Träningen i Byarnas Hus  startar söndagen den 23 september kl.19.00-20.00 

Vi tränar step up i kombination med pump.  
Ett härligt fyspass! Varmt välkomna nya och gamla deltagare!  

 För mer information kontakta Linda Stenberg 070-605 81 38 
 

Barngymnastik 
Startar 19:e september  
 Kl 18.00  6-9 år 
 Kl 19.00  9-13 år                 Varmt välkomna! Jenny Lahti 

 

Gymmet  Det går fortfarande att lösa gymkort för 100 kr/ mån+ medlemskap  I TIK, för frågor som rör gymmet 

kontakta  Linda Stenberg 070-6058138 eller Margareta Martimo Johansson , 070-7972285 

Nästa Tvärnytt- Oktober  

Manusstopp septembernumret- Fredag  28:e 
september 

Material skickas till  Samira Gouissem.   

Tel:  0725104444  

Mail:  samira.gouissem@gmail.com  
 

 
 
Bladet utges av Tväråbäcksbygdens Intresseförening TIF BG 5627-2107 och  
Tväråbäcks Idrottsklubb TIK BG 219-3316  http://www.tvarabacksbygden.se 
Ansvarig utgivare: Samira Gouissem  
Tryckningen sponsras av  

 

Kraftverkets förskola och fritids 
www.kraftverketsforskola.com 
Vi ligger precis bredvid Hällfors skola 

och hos oss finns lediga platser  

 

Lugnt och Tryggt med Stort Engagemang 
Hällfors skola, www.hallforsskola.se 
   

Byafrukost på Tvärssan 
 
 
 
 
 
 

Lördag 29 september kl 09.30-11.00. 
 

Tedde Tellenberg och Kristina Eriksson 
Rubrik:  

Universum från början till slut 

 
Inbjudare: Kia och EFS 
 
Anmäl er till Kia 073-811 46 84 eller 
AnnaLena 070-56 45 768 

http://www.tvarabacksbygden.se/

