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19 juni 2016, kl: 12.00 Arr: Sifferbo Majstångskommitté
Vi klär majstången! Medtag hinkar med färdigplockade
midsommarblommor, saxar och sekatörer och kom
till åkern bredvid Kallebergs uthus
(korsningen Bygattu-Källstigen).

19 juni 2016, kl: 17.00
Majstångsresning. Arr: Sifferbo Majstångskommitté
Festtåget och vagnar som skjutsar barnen avgår
från Kallebergs strax innan kl: 17.00 ner till
majstångsplatsen. Glass, fika- & korvförsäljning,
ringdans, musik och lotteri. Välkomna!

Godis- och glassförsäljning även denna sommar i Brandis/Sprutis
= huset bredvid majstångsplatsen!
Öppettider annonseras på hemsidan och på byns
Facebooksida.// Välkomna!

16 juli 2016 kl: 11-15

Arr: Sifferbo By Ideella Förening

Byloppis
Börja sortera och plocka fram saker Ni vill sälja för nu blir det
byloppis genom HELA SIFFERBO! Alla ställer upp egna bord
inne på sina gårdar eller vid sin gårdsinfart. Inga bord får placeras
ut i byvägen för räddningsfordon
måste komma fram om det behövs.
Försäljning av korv, kaffe, läsk, godis
och glass vid Brandis/Sprutis = huset
bredvid majstångsplatsen!

30 juli 2016 kl: 15.00

Arr: Sifferbo By Ideella Förening

Brännboll för gammal som ung.
På fotbollsplanen vid Malis Täppa,
försäljning av kylda drycker, godis & glass.

13 augusti 2016 kl: 15.00

Arr: Sifferbo By Ideella Förening

Sifferbo Trippeln
Byns eget träningstriathlon sedan 2006 med simning i sjön
Gimmen, cykling samt löpning. I år blir det en mer publikvänlig
bansträckning för cykling och löpning. Tävla som enskild person
eller i lag som delar upp sträckorna. Cykelhjälm är obligatorisk.
Start kl 15:00 vid båthusen i Gimmen. Anmälning från kl: 14.15.
Fika finns att köpa vid bystugan. Allt deltagande sker på egen
risk och under eget ansvar. Mer information på hemsidan!

28 augusti 2016 kl: 15.00

Arr: Sifferbo By Ideella Förening

Frågesport med transport
Damma av traktorn, moppen, cykeln, 4-hjulingen eller vad det
nu må vara och delta på denna årliga frågesport. Vuxen- och
barnfrågor. Pris till bästa ekipage. OBS!! Start vid majstången !!

3 september 2016 kl: 14.00 Arr: Sifferbo By Ideella Förening
Stora lotteridragningen i bystugan.
Vi bjuder på fika och presenterar de stora vinnarna i lotteriet
2015/2016. Vill Ni inte ha ert lottnummer i nästa lotteriomgång
2016/2017 så måste Ni meddela det till: Cissi Löfgren Nordby
0243-230065, 070-216 44 03 annars löper samma lott vidare i ert
namn.

Vår bystuga är flitigt uthyrd och har många användningsområden.
Djurmo förskola kommer hyra stora & lilla salen till slutet av september
och därefter kommer vi kunna öppna upp för vanliga bokningar igen.
Under sommaren kan vi erbjuda bokning av källarlokalen och uthyrning av
bord+stolar.
Till källarlokalen har vi köpt en ny projektor och nya
konferensmöbler. Inom kort kommer väggarna målas
och nya förvaringsskåp monteras.
Ett vatten- & brandlarm är beställt och kommer
installeras till hösten för hela bystugan.

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 samt Facebooksidan: Sifferbo.
Parkera EJ längs byvägar - Vi måste alla tänka på att EJ parkera bilar, husvagnar, båtar eller släpvagnar längs våra byvägar. Det kan
medföra väldiga problem för räddningstjänst att ta sig fram eller
bara skapa osämja grannar/bybor emellan.
För bättre vägsäkerhet i Sifferbo…
Eftersom det sommartid är mycket liv och rörelse i Sifferbo är det
viktigt att vi tänker på hastighetsbegränsningen.
Numera är Sifferbo klassat som tättbebyggt område
och 40 km/h gäller. På flera platser i byn kommer vi
sätta upp fler blå skyltar med max 30 km/h och vi
vädjar till alla att följa dessa.
Såväl hästskit som hundskit skall
plockas upp längs byns vägar och diken!
Ingen ridning med häst får ske på
fotbollsplanen vid Malis Täppa!

Viktigt!
Vid utfarten från din gård eller vid korsningar bör Ni se till att
växter och buskar inte är högre än 80 centimeter från gatan inom
markerad triangel och ger dålig sikt. Se även till att träd och buskar
inte växer i diken och på så sätt når ut över vägbanan. Sikten ska
vara fri minst 2,5 m till gatan från utfarten och 10 m vid korsningar.

