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14 juli 2013 kl: 10-14

Arr: Sifferbo By Ideella Förening

Byloppis
Börja sortera och plocka fram saker Ni vill sälja, nu blir det
byloppis från Sturåkersvägen  Majstångsplatsen!
Alla ställer upp egna bord och vi tränger ihop oss så får alla plats.

Vi ser helst att loppissträckan är bilfri men ställ borden längs
vägkanten så räddningsfordon kan komma fram om det behövs.
Försäljning av korv, kaffe, läsk, godis och glass vid korsningen
Bygattu/Hampus väg.

19 juli 2013

Arr: Sifferbo By Ideella förening

Sifferbo har anmält sig att ha försäljning av fika, våfflor och korv
med bröd på Loppis- & Marknadsdagen i Djurås i samband med
auktionsveckan. 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 Trippeln
2013-08-18 kl 11:00
Simma – Cykla – Spring
Start kl 11:00 vid båthusen. Anmälning från kl: 10:15.
Byte och målgång vid bystugan. Delta enskilt eller som lag
eller kom och titta och heja på deltagarna.
Fika finns att köpa vid bystugan.
Anmälningsavgift: 70 kr/enskild tävlande eller 150 kr/lag.
Cykelhjälm är obligatorisk.
Allt deltagande sker på egen risk och under eget ansvar

Läs mer på www. sifferbo.com
Arr: Sifferbo By Ideella Förening

31 augusti 2013 kl: 14.00
Frågesport med transport,
Arr: Sifferbo By Ideella förening
Gammal som ung — damma av moppen, traktorn, cykeln,
4-hjulingen eller vad det nu må vara och delta på denna årliga
frågesport. Start vid bystugan!
40 kr/bricka och då ingår fikapåse som kommer kunna avnjutas
under färden. Pris till bästa ekipage och bäst resultat på
vuxen- och barnfrågor. Hoppas vi ses!!

Viktig information om kommande omgång
av Sifferbolotteriet
Arr: Sifferbo By Ideella förening
Vi kommer införa en rutin som andra byar har i bylotteriet
- Vill Ni inte ha ert lottnummer i nästa lotteriomgång
2013/2014 så måste Ni meddela det till:
Lisa Hedberg, 0243-230820, 070-6771311
annars löper samma lott vidare i ert namn.

EFTERLYSNING
1.

Efter fjolårets succé med "Mormor Gråter" av Jonas Gardell sätter teatergruppen i
bystugan i år upp "Masjävlar" av Maria Blom. Inplanerat tre föreställningar.
Datum meddelas senare. Vi efterlyser en roll: Kvinna, ca 50-65 år!
Hör av dig till Astrid Hård af Segerstad 076-2349296 om du är intresserad!

2.

Majstångskommittén söker ett påbörjat flaggstångsämne som kan bli byns nya
majstång, 14 m eller längre av intresse. Kontakta: Nils-Erik Hedin, 072-22 84 845.
Mail: info@sifferbominientreprenad.se

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.
Kan Ni tänka Er 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 Vägförening har investerat i ett flertal nya vägskyltar
samt tydliga skyltar till vår fina bystuga. Det är lika
viktigt att varje hushåll i byn förser sin fastighet med
husnummer för att lättare räddningstjänst skall hitta
fram i en nödsituation.
Parkera EJ längs byvägar
Vi måste alla tänka på att EJ parkera bilar, husvagnar eller
släpvagnar längs våra byvägar. Det kan medföra väldiga problem
för räddningstjänst att ta sig fram eller bara skapa osämja
grannar/bybor emellan.
En liten upplysning till alla skogsägare kring Sifferbo…
Tänk på att underhålla/gallra och ej
blockera gamla stigar så att de kan bevaras
som promenadstråk. Allemansrätten ger
alla tillträde till naturen, vilket innebär
att många vandrar mycket ute i vår skog
och mark kring Sifferbo.
Motorcross- och Fyrhjulingsägare i Sifferbo ombedes läsa och
följa terrängkörningslagen då klagomål inkommit att ett flertal
stigar blivit väldigt sönderkörda
på vissa partier.

