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30 april 2018, kl: 20.00 Arr: Sifferbo Majstångskommitté 
Valborgsmässoafton i Sifferbo. Brasan tänds kl. 20.00. 

Årets majbrasa genomförs i sandtaget/på grusplanen vid Gamla 

Landsvägen(fotbollsplanen). Försäljning av korv, 
godis, kaffe, festis & de populära rislyktorna. 

Välkomna! 

 

 

 

 

 

Inför valborg… 
Ni vet väl att smällare är förbjudna i Sverige.  

Sedan 2010 måste man ansöka hos polisen om  

tillstånd för att få avfyra fyrverkerier och i deras 

bedömning tar de hänsyn till tidpunkt, plats och 

andra yttre omständigheter. Sifferbo har många 

hundar och andra skotträdda djur, en uppmaning 

till alla bybor är att Ni avstår helt från fyrverkerier & smällare! 

 

24 maj 2018, kl: 18.00             Arr: Sifferbo Vägförening 
Städning längs byns vägar, samling vid Sifferbo 

Bystuga. Alla bybor är hjärtligt välkomna att hjälpa 

till. 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! 



  17 juni 2018, kl: 12.00 Arr: Sifferbo Majstångskommitté 

Vi klär majstången! Medtag hinkar med färdig-

plockade midsommarblommor, saxar och  

sekatörer. Vi träffas på samma plats som förra 

året, Bygattu 51, vid Gunnel & George Stenberg. 

 

17 juni 2018, kl: 17.00  
Majstångsresning. Arr: Sifferbo Majstångskommitté 

Festtåget och vagnar som skjutsar barnen avgår från Kal-

lebergs strax innan kl: 17.00 ner till majstångs-platsen. 

Glass, fika- & korvförsäljning, ringdans,  

musik och lotteri. Välkomna! 
 

Juni 2018 - VM-kväll i bystugan, datum meddelas senare. 

 

 

 

14 juli 2018 kl: 11-15       Arr: Sifferbo By Ideella Förening  
Byloppis genom HELA SIFFERBO 

Alla ställer upp egna bord inne på sina gårdar eller vid sin gårds-

infart. Skylta gärna att Ni kör loppis på er gård så besökarna  

hittar dit. Inga bord får placeras 

ut i byvägen för räddnings-

fordon måste kunna komma 

fram om det skulle behövas.  

 

Möjlighet finns att hyra bord för 

50 kr/st och ställa upp vid  
bystugan, boka via hemsidan. 

 

Sifferbo By Ideella Förening kommer ha försäljning av korv, 

kaffe, läsk, godis och glass vid Sifferbo Bystuga. 
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  19 augusti 2018                    Arr: Sifferbo By Ideella Förening 

Sifferbo Kids Open 

Hinderbana/Minitrippel för barn i alla åldrar nere på grusplanen 

vid Gamla Landsvägen. Mer information om tider och upplägg 
kommer längre fram. 

 

 

 

 

1 september 2018 kl: 14.00 Arr: Sifferbo By Ideella Förening  
Stora lotteridragningen i bystugan. 
Vi bjuder på fika och presenterar de stora vinnarna i lotteriet 

2017/2018. Vill Ni inte ha ert lottnummer i nästa lotteriomgång 

2018/2019 så måste Ni meddela det till: Cissi Löfgren Nordby 

070-216 44 03 annars löper samma lott vidare i ert namn. 
 

 

 

 

16 september 2018 kl: 14.00 
Frågesport med transport    Arr: Sifferbo By Ideella Förening  

Damma av traktorn, moppen, cykeln, 4-hjulingen eller vad det  

nu må vara och delta på denna årliga frågesport. Vuxen- och  

barnfrågor. Pris till bästa ekipage. Start & mål vid bystugan !! 

 

 

 
 



  Lite information… 
Vi vill hälsa alla nyinflyttade välkomna till Sifferbo!  

Ni finner information om aktiviteter som händer här i byn genom 

detta blad, på byns anslagstavlor eller på vår egen hemsida: 

www.sifferbo.com samt Facebooksidan: Sifferbo. 
 

Parkera EJ längs byvägar - Vi måste alla tänka på att EJ parkera  

bilar, husvagnar, båtar eller släpvagnar längs våra byvägar. Det kan med-

föra väldiga problem för räddningstjänst att ta sig fram eller bara skapa 
osämja grannar/bybor emellan. 

 

För bättre vägsäkerhet i Sifferbo… 

Eftersom det sommartid är mycket liv och rörelse i Sifferbo 
är det väldigt viktigt att vi tänker på hastighetsbegränsning-

en. Numera är Sifferbo klassat som tättbebyggt område och 

40 km/h gäller. På flera platser i byn finns blå skyltar med 
max 30 km/h och vi vädjar till alla att följa dessa. 

 

Uthängande träd & grenar måste gallras 

Vid utfarten från din gård eller vid korsningar bör Ni se till att  
växter och buskar inte är högre än 80 centimeter från gatan och  

ger dålig sikt. Se även till att träd och buskar inte växer i diken och på så 

sätt når ut över vägbanan, fri höjd över körbana skall vara >4,6 meter. 

Sikten ska vara fri minst 2,5 m till gatan från utfarten och 10 m vid 
korsningar. 

 

Postlådor måste märkas bättre 

Alla hushåll i byn får i uppgift att se över sin postlåda och dess märkning 
med gata och nummer för att underlätta vid utdelning av post från byns 

föreningar och för brevbäraren.
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