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Sommarjobbare sökes!
En tjej eller killes sökes för att sköta byns grönområden samt
klippa åt de bybor som vill ha hjälp med gräsklippning.
För detta jobb krävs att Ni fyllt 16 år och har traktorkörkort
alternativt att Ni fyllt 18 år och har Bkörkort. Skicka in skriftlig ansökan per
brev eller mail senast 22 maj 2011 till:
Johan Olers, Fridas väg 3, Sifferbo
eller johan@olers.com

20 april 2011, kl: 18.00 Arr: Sifferbo Vägars Samfällighetsförening
Städning längs byns vägar, samling vid Sifferbo Bystuga.
Vi delar upp oss och går längs byns diken och vägar och plockar
upp skräp. Medtag egna handskar och ev. plocktång om Ni har.
Vi fixar påsar och säckar och bjuder på fika vid bystugan när
städningen är klar.

24 april och 25 april 2011, kl: 10-17
Fotoutställning i Sifferbo Bystuga ~ Ögonblick tillbaka,
bilderna är tagna 1905-1920
Syftet med utställning är att samla
bybor men även personer och
familjer som haft anknytning till
Sifferbo och gemensamt hjälpas åt
att finna namn på personer, platser
och gårdar som ännu inte är
identifierade.
Fritt inträde och Kaffeservering

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. Sedan 2010 måste man ha ansökt hos polisen om tillstånd
för fyrverkerier i tätbebyggt område. Sifferbo har många hundar
och andra skotträdda djur, en uppmaning till alla bybor är att Ni
avstår helt från fyrverkerier i år.

OBS! Nya tider kring majstångsresningen i år!

19 juni 2011, kl: 12.00 Arr: Sifferbo Majstångskommité
Vi klär majstången! Medtag hinkar med färdigplockade
midsommarblommor, saxar och sekatörer och kom
till åkern bredvid Kallebergs uthus.

19 juni 2011, kl: 17.00
Majstångsresning. Arr: Sifferbo Majstångskommite
Fyrhjuling med vagnar skjutsar barnen och festtåget
avgår från Kallebergs strax innan kl: 17.00 ner till
majstångsplatsen. Fika- & korvförsäljning, ringdans,
musik och lotteri.

22 juli 2011, kl: 10-16 Arr: Sifferbo By Ideella Förening
Loppis- & Marknadsdag i Djurås
Sifferbo By Ideella förening har anmält sig
att ha försäljning av fika, våfflor och korv
med bröd. Finns det någon/några bybor
som vill hjälpa till under dagen går det bra
att anmäla sig till info@sifferbo.com.

 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.

 I bystugan har vi ett vitt skrivbord i shabby chic stil som vi
skall sälja mha budgivning. Bilder och mått på skrivbordet
kommer läggas ut på hemsidan inom kort. Maila in Ert bud samt
namn och telefon till info@sifferbo.com.
Budgivningen avslutas den 25 april kl: 21.00.

 Sifferbo är en föreningstät by, de mest aktiva föreningarna är:
Sifferbo By Ideella Förening, anordnar alla byaktiviteter, sköter
ishockeyplanen och ansvarar för bystugan och dess drift. Vi ser
gärna att byns alla hushåll är medlemmar i denna förening och
stödjer arbetet med byaktiviteter och så att vi kan ha bystugan som
en fungerande samlingslokal. (Sifferbo Friluftsförening, Majstångskommiten samt DU-kommiten är underordnade denna.)
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 kommer faktureras under juni månad.

För bättre vägsäkerhet i Sifferbo…
Eftersom det sommartid är mycket liv och rörelse i Sifferbo är det viktigt att
vi tänker på trafiksäkerheten och hastighetsbegränsningen i byn. Detta kan
vi bybor på ett enkelt sätt bidra med. Här följer några enkla råd som medför
att vi får säkra vägar i byn.
1. Er utfart mot gatan
Vid utfarten 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 meter till gatan från utfarten
och 10 m vid korsningar.

2. Parkering 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.

Vi önskar alla en
Glad Påsk
i Sifferbo.

