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30 april 2019, 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 omstän-

digheter. Sifferbo har många hundar och andra 

skotträdda djur, en uppmaning till alla bybor är att 

Ni avstår helt från fyrverkerier & smällare! 

 

23 maj 2019, 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! 



  16 juni 2019, kl: 12.00 Arr: Sifferbo Majstångskommitté 

Vi klär majstången! Medtag hinkar med färdigplockade  

midsommarblommor, saxar och sekatörer. Vi träffas 

på samma plats som förra året, Bygattu 51,  

vid Gunnel & George Stenberg. 

 

16 juni 2019, kl: 17.00  
Majstångsresning. Arr: Sifferbo Majstångskommitté 

Festtåget och vagnar som skjutsar barnen avgår från  

Kallebergs strax innan kl: 17.00 ner till majstångs-

platsen. Glass, fika- & korvförsäljning, ringdans,  

musik och lotteri. Välkomna! 

 

 
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. 
 

 

En liten påminnelse nu när våren och 

sommaren kommer ~ Såväl hästskit 

som hundskit skall plockas upp längs 

byns vägar och diken!  

 
 

Uthängande träd & grenar måste gallras - Sifferbo Vägförening har 

gjort en inventering gällande träd och buskar som når ut över vägbanan. 

Vissa fastighetsägare kommer få i uppgift att gallra och såga bort grenar 
eller sly. Växter och buskar får inte nå högre än 80 centimeter från gatan 

och ge dålig sikt. 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. 
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