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22 februari 2014 kl:17.00 (Arr: Sifferbo By Ideella Förening)
Skridskodisco - För femte året i rad kör vi denna succé på
Sifferbo ishockeyplan. Senaste musiken poppar ut ur högtalarna
och vi har försäljning av festis, läsk, kaffe, popcorn, sockervadd,
godis samt korv med bröd.

Under kvällen gäller puckförbud!
Köldgräns –15 grader.
Hjärtligt välkomna till ishockeyplanen –
kom och köp lite lotter och fika och se på alla glada
sportlovslediga barn!
Vid ev. frågor, ring Cissi, 070-2164403.

Masjävlar
- en pjäs av Maria Blom
- 7 mars 19:00 i Sifferbo Bystuga
- 8 mars 16:00 i Sifferbo Bystuga
- 9 mars 16:00 i Sifferbo Bystuga
Tre systrar som strålar samman i bystugan för att fira sin pappas
70-årsdag. En pjäs om allas vår längtan att hitta hem!
Pris 150:-/st

Lämplig från 11 år.

Föreställningen längd ca 2,5 timme, paus 25 min.
Servering i pausen. Insläpp 20 min före.
Boka din biljett online (http://boka.visitsodradalarna.se/sv/
evenemanget/a573182/masjavlar-en-pjas-av-maria-blom/detaljer)
eller på Visit Södra Dalarna tel, 0771-62 62 62

Arr: Sifferbo teatergrupp i samarbete med ATR och ABF.
Medverkande: Lina Blomkvist, Inger Hedberg, Marlen Sunna, Helena Simola,
Fredrik Linden och Johan Olérs. Regi av Astrid Hård av Segerstad.

18 mars 2014, kl: 19.00
Årsmöte för Sifferbo By Ideella Förening i bystugan.

18 mars 2014, kl: 19.30
Årsmöte för Sifferbo Friluftsförening i bystugan.
Sifferbo By Ideella Förening…
* Anordnar alla byaktiviteter.
* Betalar varje vinter för att få hockeyplanen upplyst, spolad och plogad.
* Ansvarar för bystugan och dess drift.
* Har under vinterhalvåret, tack vare hjälpsamma pensionärer, fina skidspår
dragna på flera platser i närheten av byn. Se spårstatus på hemsidan.
* Sköter grönytorna i byn vilket ger en person sommarjobb.

1. Inför vårt årsmöte i mars 2014 behöver vi besked om det finns fler bybor
som är intresserade att gå med i någon av våra kommiteer, se nedan.
2. Vi behöver också bybor som kan hjälpa till vid olika aktiviteter,
inte vid varje aktivitet utan någon gång då och då.
3. Vi är också tacksamma om ni har förslag på aktiviteter som ni tycker vi
skall genomföra och som ni tror kan vara vinstbringande.

Maila ert intresse eller era förslag till info@sifferbo.com.
Sifferbo By Ideella Förening består av...
- Styrelsen - vi är 16 personer idag men skall krympa styrelsen +
att vi fått några avhopp.
- Aktivitetskommiten - Den grupp som kläcker
idéer för byaktiviteter och planerar dessa
- Här behöver vi fylla på med 3-4 personer.
- Drift- & Underhållsgrupp - Sköter och planerar drift och
underhåll i bystugan - Här är vi redan vi 8-10 personer.
- Majstångskommiten - Ansvarar för 3 aktiviteter per år Byjulgranen, Valborgsmässobrasan samt Majstångsresningen.
- Här behöver vi fylla på med 1 pers.

TÄVLING - "Vill du vara med att utforma
den yttre miljön vid bystugan?”
Det kan vara sådant som exempelvis en altan,
blomsterrabatter, flaggstång, bänkar, bord m.m.
Kom igen, börja skapa och fantisera nu!!!
Maila ditt bidrag till info@sifferbo.com eller lämna
det i brevlådan på anslagstavlan vid Hjortes hörn –
senast 2 mars 2014.
1:a pris är ett års medlemsskap i Siffebo By Ideella förening.
Juryn består av styrelsen i Sifferbo By Ideella Förening.

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.
Under våren 2014 kommer Sifferbo By Ideella Förening att
bjuda in Er nyinflyttade till en informationsträff i bystugan,
datum kommer längre fram.
Sifferbo Vägförening uppmanar alla hushåll i Sifferbo att undvika
att parkera fordon längs byvägarna för att underlätta snöröjning.
Sifferbo Bystugan - Vår bystuga är flitigt uthyrd. Vi har installerat
ett trådlöst bredband så nu har bystugan fått ett ännu bredare
användningsområde. Vi har under hösten och vintern brottats av
elproblem med trasiga proppar som följd. En elfirma har gjort
ännu en genomgång av eldragningen, felsökt och märkt upp hela
proppskåpet åt oss. Vårt driftgrupp kommer nu titta på en
kostnads– och tidplan för att måla om invändigt och byta diverse
golv som är slitna.

