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Sifferbolotten, Arr: Sifferbo By Ideella förening
Första årets upplaga av Sifferbolotten är slutsåld.
På grund av stort intresse fick dessvärre inte
alla chansen att köpa en lott denna gång.
Dragningarna sker en gång i månaden under
tolv månader. De första 11 månaderna sker
dragningen med hjälp av Svenska Spels
Jokerdragning den första lördagen varje månad.
De två sista siffrorna i jokernumret är
vinstnummer. Den tolfte och sista månaden
sker dragning i Sifferbo Bystuga där storvinsterna lottas ut.
Första dragningen sker den 2 oktober. Sista dragningen sker
den 3 september 2011.
Dragningar 2010

2 oktober

6 november

4 december

Dragningar 2011

1 januari

5 februari

5 mars

2 april

7 maj

4 juni

2 juli

6 augusti

Vinnande lottnummer för varje månad kommer publiceras på
byns anslagstavlor och www.sifferbo.com.

Onlinebokning av Sifferbo Bystuga
Nu har vi kört igång med onlinebokning av Sifferbo Bystuga.
Ni hittar bokningsformulär samt bokningskalender på
www.sifferbo.com, se fliken bystuga i menyn till vänster.
Har Ni inte tillgång till dator så går det fortfarande att boka
genom Lars Jonsson 0243-23 04 17.

Filmtajm, kl: 15-17 (Lämplig min.ålder 4 år)
Filmvisning för barn i bystugan, Arr: Sifferbo By Ideella Förening
Vi visar film fyra lördagar framöver och har försäljning av
godis och dricka från kl: 14.30. Inträde 20 kr/barn.
16 oktober
30 oktober
13 november
27 november

UPP
Rudolf med röda mulen
Musse Pigg & hans vänner firar jul
Polarexpressen

Varmt välkomna!

Luciasångträning
Håll koll på Sifferbo´s hemsida och på byns
anslagstavlor när årets sångövningar inför
luciafirandet drar igång.

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 (finns 5 st)
eller på vår egen hemsida www.sifferbo.com.
För Er som inte tagit chansen så går det fortfarande bra att bli
medlem i Sifferbo By Ideella Förening. Genom medlemsskap
stödjer ni driften av bystugan och Ni får också bland annat
förmånen att hyra bystugan till ett lägre pris än den som inte är
medlem. Medlemsavgiften är 200 kr/år och hushåll och betalas
till pg 631645-9.
En luftvärmepump är beställd till bystugan och kommer
installeras under hösten, vi kommer på så sätt få lägre
driftkostnader framöver. Planer finns också att beställa en till
luftvärmepump för optimal energibesparing.

Sifferbo Julmarknad
11 december 2010 kl: 14 - 17
I år blir det en utejulmarknad med knallar
och bord som kommer sälja
hantverk, ätbart och annat
smått och gott!
Julmys med eldkorgar och marchaller och från
kokvagnen kommer det säljas korv,
kaffe, glögg och fikabröd.

Luciatåg kl: 16.30, kommer hållas inne
i bystugan och barnen sjunger från scenen.
Vill Ni boka plats på julmarknaden?
Priset är 100 kr/plats och var och en får ta med eget bord.
Ring och boka till...
Lisa Hedberg: 070-677 13 11, 0243-23 08 20
Lotta Wallbom: 070-266 99 21, 0243-23 03 99

Välkomna till Sifferbo Bystuga!
En uppmaning till alla bybor,
smycka gärna Er gård med
marschaller under dagen!

Hoppas alla bybor får en
lugn och skön höst i
Sifferbo!

Vi önskar alla
God Jul & Gott Nytt År

