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22 mars 2012, kl: 18.30
Årsmöte för Sifferbo By Ideella Förening i bystugan.

22 mars 2012, kl: 19.00
Årsmöte för Sifferbo Friluftsförening i bystugan.

28 mars 2012 kl: 18.00
BINGO-kväll i bystugan.

Arr: Sifferbo By Ideella Förening

I november 2011 körde vi igång med bingo i bystugan för att
främst de äldre i byn skall få träffas och umgås lite. Det blev
en lyckad och välbesökt kväll så därför kör vi det igen för såväl
gammal som ung!
För 50 kr per person får Ni lättare måltid och 1 st bingobricka.
Extra bingobricka kan köpas för 20 kr/st.
Bjud gärna med Er vänner och bekanta från andra byar på lite
samkväm i Sifferbo Bystuga.

22 april 2012, kl: 17.00
Årsmöte för Sifferbo Vägars Samfällighetsförening i bystugan.

30 april 2012
OBS! VIKTIG INFORMATION: Valborgsmässobrasan blir
inte på udden vid Sifferbo Camping i år så ingen får dumpa
trädgårdsavfall mm på den platsen.
Information om ny plats och tid kommer i postlådorna!

7 maj 2012, kl: 18.00 Arr: Sifferbo Vägars Samfällighetsförening
Städning längs byns vägar, samling vid Sifferbo Bystuga.
Alla bybor är hjärtligt välkomna att hjälpa till. Vi delar upp oss
och går längs byns diken och vägar och plockar upp skräp.
Medtag egna handskar och ev. plocktång om
Ni har. Vi fixar påsar och säckar och bjuder
på fika vid bystugan när städningen är klar.

Sommarjobbare sökes!
En tjej eller killes sökes för att sköta byns grönområden samt
klippa åt de bybor /gräsklippningskunder som vill ha hjälp.
För detta jobb krävs att Ni fyllt 16 år och har traktorkörkort
alternativt att Ni fyllt 18 år och har B-körkort.
Skicka in skriftlig ansökan per brev eller mail
senast 13 maj 2012 till: Johan Olers, Fridas väg 3, Sifferbo
eller johan@olers.com

Lite information…
Vi vill hälsa alla nyinflyttade välkomna till Sifferbo!
Ni finner information om aktiviteter som händer här i byn
genom detta blad som utkommer 4 ggr/år, på anslagstavlorna
eller på vår egen hemsida www.sifferbo.com.
Den 28 juli är bystugan uthyrd för en bröllopsfest och brudparet
efterlyser personal till kök, servering och bar. Är du intresserad att
hjälpa till, maila till info@sifferbo.com så förmedlar vi ert namn
till brudparet.
Ni vet väl att Sifferbo är en föreningstät by, känner Ni för att
hjälpa till vid någon byaktivitet eller är intresserade att gå med i
någon av våra föreningar, skicka ett mail till oss på:
info@sifferbo.com
Sifferbo By Ideella förening har anmält sig att ha försäljning av
fika, våfflor och korv med bröd på Loppis- & Marknadsdagen i
Djurås den 20 juli 2012. Detta arrangemang brukar ge ett bra
tillskott till bystugan och dess drift.
Vi efterlyser bybor som vill hjälpa till under dagen, anmäl Er
gärna till info@sifferbo.com eller Lisa Hedberg tel: 0243-230820,
070-677 13 11.

Sifferbo är en föreningstät by, de mest aktiva föreningarna är:
Sifferbo By Ideella Förening — anordnar alla byaktiviteter, sköter
ishockeyplanen och ansvarar för bystugan och dess drift. Vi ser
gärna att byns alla hushåll är medlemmar i denna förening och
stödjer arbetet med byaktiviteter och så att vi kan ha bystugan
som en fungerande samlingslokal. Inbetalningsavi för medlemsskap kommer i postlådorna under juni/juli 2012.
Sifferbo Vägars Samfällighetsförening är en förening som har
tillkommit genom en lantmäteriförrättning enligt lagen om
enskilda vägar (vägar i tätare bebyggelse). Kostnader för väghållning som inte täcks av bidrag från staten och kommunen fördelas
på vägföreningens medlemmar. Kostnadsfördelningen baseras på
andelstal beroende på fastighetens nyttjandegrad. Vägavgiften är
obligatorisk för alla hushåll i byn och kommer faktureras under
juni 2012.

