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21 februari 2010 kl: 14.00 Arr: Sifferbo Friluftsförening 
Lilla Vasaloppet för barn ~ Alla är en vinnare! 
Samling bortanför bystugan på vändplanen ner mot Änjansdalen. 
Varm saft, kexchoklad och bullar utlovas. Alla deltagare får       
behålla nummerlapp och får ett personligt diplom efter målgång.  
Viktigt! Föräldrar ombedes parkera vid bystugan. 
   
Anmälningsavgift på 40 kr/barn, betalas på plats.  
Anmälan görs senast 18/2 till: 

Lisa Hedberg, 0243-230820, 070 - 677 13 11 
Cissi Löfgren, 0243-230065, 070 - 216 44 03 

27 februari 2010 kl: 19.00 - 01.00  
Pubkväll Arr: Sifferbo By- & Bygdegårdsförening 
Kl 19.00 Lagtävlingar i sann OS-anda, avslutas med Sifferbo-tapas 
Kl 21.00 - 01.00 Puben är öppen 
Inbjudan med mer information kommer i lådorna snart... 



  3 mars 2010 kl: 17.00 Arr: Sifferbo Friluftsförening 
Sportlovsaktivitet - Skridskodisco för alla barn 
Sportlovsaktivitet på Sifferbo ishockeyplan. Försäljning av        
festis, popcorn, godis och grillkorv med bröd. 

 
 
 
 
14 mars 2010, kl: 17.00  
Årsmöte för Sifferbo By- & Bygdegårdsförening i bystugan. 
 

18 mars 2010, kl: 19.00  
Årsmöte för Sifferbo Friluftsförening i bystugan. 
 
 
 

25 mars 2010 kl: 19.00 Arr: Sifferbo Friluftsförening 
Spännande föreläsning 
Per Lindberg från Leksand besöker Sifferbo Bystuga och håller en 
föreläsning. Den handlar om björnar men även om annan natur, 
fiske/jakt i Alaska och speciellt ön Kodiak som för övrigt har  
världens största björnar. Bildvisningen tar också upp hur         
människorna lever och livnär sig i denna vildmark. 

Pris: 150 kr/ person och då ingår kaffe och smörgås i pausen.  
Begränsat antal platser (100 personer). 



  11 april 2010, kl: 15.00  
Årsmöte för Sifferbo Vägförening i bystugan. 
 

24 april 2010 kl: 11-15 Arr: Sifferbo Friluftsförening 
Barnloppis i Sifferbo Bystuga 
Observera - bara barnsaker - inga andra prydnadssaker! 
Passa på att sälja iväg sådant som barnen växt ur under vintern  
eller sådant som inte passar inför våren och sommaren.            
Leksaker, skridskor, skidor, hjälmar, cyklar mm mm. 

Boka bord för 100 kr/st.   
Ring: Cissi Löfgren 070 - 216 44 03, 0243 -23 00 65. 

 

 
 
 

 

30 april 2010, kl: 20.00  Arr: Sifferbo Majstångskommité 

Valborgsmässobrasa på udden vid Sifferbo camping. 
Försäljning av kaffe, festis, korv med bröd och lotteri. 



  Lite information… 
 
TTTT 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. 
 
TTTT    Sifferbo Friluftsförening kommer under 
våren ta fram en vykortsserie över Sifferbo 
och dess närmiljö med 5-6 bilder.  
Vi har fått in fyra olika bidrag på CD-skivor 
med fina kort tagna av bybor och vi arbetar 
just nu med att välja ut vilka som kommer 
ingå i serien. 
 
TTTT    Ta gärna en tur i vårt skidspår kring Sturåkern, ca 3,5 km - 
slätt och lättåkt. Parkering vid Sifferbo Bystuga och sen startar 
spåret vid vändplanen ner mot Änjansdalen.  
Uppdaterad spårinformation finns på www.sifferbo.com. 
 
    

    

    

    

    

    

    

    

TTTT    Ni vet väl om att ishockeyplanen i Sifferbo spolas och 
skottas regelbundet och vi brukar ha is långt in på senvintern. 
Ishockeyplanen uppskattas av många familjer från andra byar tack 
vare vår stuga som man kan byta om och värma sig i!  
  
TTTT Roligt att se att Sifferbos egen hemsida, www.sifferbo.com    
är så välbesökt och att många går in och lämnar en röst på 
webbfrågan från gång till gång. 
 


