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Sifferbo Teater ger ISBJÖRNARNA
av Jonas Gardell, i Sifferbo Bystuga.
13 mars 2020 kl: 18.00-20.30 inkl middag - Premiär!!
14 mars 2020 kl: 18.00-20.30 inkl kaffe & kaka
15 mars 2020 kl: 15.00-17.30 inkl kaffe & kaka
20 mars 2020 kl: 18.00-20.30 inkl kaffe & kaka
21 mars 2020 kl: 18.00-20.30 inkl kaffe & kaka
22 mars 2020 kl: 15.00-17.30 inkl kaffe & kaka
Biljetter köps via: visitdalarna.se eller tel: 0771/62 62 62

Måndag 23 mars 2020 kl:18.00
Fiskestämma/Årsmöte för Gimmens FVOF, i Sifferbo Bystuga.
Kallelse till fiskerättsinnehavare i Gimmens fiskevårdsförening.
Öppet från 17.30 för medlemskontroll.
Förutom ordinarie årsmötespunkter som
val av styrelse och ordförande kommer vi
att fastställa verksamhetsplan och budget
för året. Motioner ska ha inkommit till
styrelsen senast 21 februari. Välkommen!
Frågor och motioner mailas till Dan Hallin (ordförande)
på ordförande@gimmenfiske.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 ~ 2-3 ggr/år,
på anslagstavlorna eller på vår egen hemsida: www.sifferbo.com
samt www.facebook.se/SIFFERBO.

Sifferbo By Ideella Förening
1) Finns det fler som är intresserade att vara med i våra kommittéer:
- Aktivitetskommittén - kläcker idéer för olika byaktiviteter/evenemang
för liten som stor, planerar och anordnar ihop med olika medhjälpare.
- Drift- & Underhållsgrupp - Sköter drift och underhåll i bystugan & byn.
- 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 sifferbo.com@gmail.com

Måndag 23 mars 2020 kl:19.00
Årsmöte för Sifferbo By Ideella Förening, källarlokalen i Sifferbo
Bystuga. Medlemmar av föreningen har rätt att inkomma med
motioner. För att kunna behandlas av stämman, skall dessa ha
inkommit till styrelsen 10 dagar före ordinarie stämma,
maila till: sifferbo.com@gmail.com.

Onsdag 25 mars 2020 kl:18.30
Årsmöte för Sifferbo Vägars Samfällighetsförening, källaren i
Sifferbo Bystuga. Sedvanliga årsmöteshandlingar.
Sifferbo Vägförening vill informera: 1) Grus för sandning får
hämtas av bybor i den högra sandfickan vid Gamla Landsvägen.
2) Inga bilar/släpvagnar får parkeras längs byns vägar så snöröjning försvåras. 3) Byborna ansvarar för bortforsling av snö i sina
grindhål och vid sina postlådor. 4) All hundbajs skall plockas upp
och slängas i någon av byns hundlatriner.

30 april 2020, kl: 20.00 Arr: Sifferbo Majstångskommitté
Valborgsmässoafton i Sifferbo. Brasan tänds kl. 20.00.
Årets majbrasa genomförs i sandtaget/på grusplanen
vid Gamla Landsvägen. Försäljning av korv, godis,
kaffe, festis & de populära rislyktorna. Välkomna!

