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17 mars 2016, kl: 18.30
Årsmöte för Sifferbo Vägars Samfällighetsförening,
i källarlokalen i bystugan. Sedvanliga årsmöteshandlingar.

21 mars 2016, kl: 19.00
Årsmöte för Sifferbo By Ideella Förening,
i källarlokalen i bystugan. Sedvanliga årsmöteshandlingar.
Sifferbo By Ideella Förening…
* Anordnar byaktiviteter.
* Bekostar för att få hockeyplanen upplyst, spolad och plogad.
* Ansvarar för bystugan och dess drift.
* Har under bra vintrar, tack vare skoterägare i byn, fina skidspår
dragna på flera platser i närheten av byn. Se spårstatus på hemsidan.
1) Finns det fler som är intresserade att vara med i våra kommittéer:

- Aktivitetskommittén - Kläcker idéer för byaktiviteter och planerar dessa.
- Drift- & Underhållsgrupp - Sköter och planerar drift och underhåll i
bystugan.
- Majstångskommittén - Ansvarar för 3 aktiviteter per år - Byjulgranen,
Valborgsmässobrasan samt Majstångsresningen.
2) Är det fler som vill hjälpa till vid aktiviteter, någon gång då och då?
3) Har Ni förslag på aktiviteter som ni tycker vi skall genomföra?

Maila ert intresse eller era förslag till info@sifferbo.com

Fortsättning av släktforskningsträffar
kl: 18.00-21.00 i källaren, Sifferbo Bystuga,
följande datum under våren: 15/3, 22/3, 7/4, 21/4.
Det vore roligt om några nya vill komma dit och se
hur det går till. Ni behöver ingen dator och ingen
datorvana utan vi använder de datorer vi har där.
Nya som gamla forskare är hjärtligt välkomna!

Inför valborg…Ni vet väl att smällare är förbjudna i
Sverige. För att få köpa, inneha och använda
fyrverkerier måste du ha fyllt 18 år. Sifferbo har
många hundar och andra skotträdda djur, en
uppmaning till alla bybor är att Ni avstår helt från
fyrverkerier i år.

30 april 2016, kl: 20.00 Arr: Sifferbo Majstångskommitté
Valborgsmässoafton i Sifferbo. Brasan tänds ca kl. 20.00.
Årets majbrasa genomförs i sandtaget/på grusplanen vid
Gamla Landsvägen(fotbollsplanen). Försäljning av korv med
bröd, godis, kaffe & festis. Även försäljning
av de populära rislyktorna. Välkomna!

Brasan är endast avsedd för kvistar, ris och träd. Säckar töms ur.
Däck, stubbar eller annat skall INTE vara på
majbrasan, utan lämnas på ÅVC Djurås.
Vid frågor kontakta Nils-Erik: 072-228 48 45

Vår bystuga är flitigt uthyrd och har många användningsområden. Sedan början av februari huserar ett gäng dagisbarn
där med sina fröknar eftersom deras avdelning
på Djurmo förskola drabbats av vattenskada.
Under tiden de hyr stora och lilla salen så kan
vi bara erbjuda källarlokalen för uthyrning.
Till källarlokalen har vi köpt in en projektor
för att kunna underlätta vid sammanträden/möten. Inom kort
kommer vi köpa in nya konferensmöbler, förvaringsskåp och vi
tittar över offerter på vatten- & brandlarm 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 - 6 ggr/år, på anslagstavlorna
(finns 6 st) eller på vår egen hemsida www.sifferbo.com.
Sifferbo Vägars Samfällighetsförening
uppmanar alla hushåll i Sifferbo att inte
parkera fordon längs byvägarna för att
underlätta snöröjning.

Sifferbolotten 2015/2016
Dragningar 2016: 2/4 — 7/5 — 4/6 — 2/7 — 6/8.
Stora lotteridragningen sker 3 september 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.

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 2016.

GLAD PÅSK
till alla bybor
i Sifferbo!

