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18 maj 2015, kl: 18.00 Arr: Sifferbo Vägars Samfällighetsförening  
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! 

 

Vinprovning - hitta sommarens favoritvin -  

se utskick i postlådorna - datum ej bestämt ännu! 

 

14 juni 2015, kl: 12.00 Arr: Sifferbo Majstångskommitté 

Vi klär majstången! Medtag hinkar med färdigplockade  

midsommarblommor, saxar och sekatörer och kom 

till åkern bredvid Kallebergs uthus (korsningen  

Bygattu-Källstigen).  

 

14 juni 2015, 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! 

 

Även denna sommar….Godis- och glassförsäljning 

i Brandis/Sprutis = huset bredvid majstångsplatsen! 

Öppettider annonseras på anslagstavlorna och på 

byns Facebooksida.// Välkomna!  



  11 juli 2015 kl: 10-14        Arr: Sifferbo By Ideella Förening  
Byloppis  

Börja sortera och plocka fram saker Ni vill sälja för nu blir det 

byloppis genom HELA SIFFERBO! Alla ställer upp egna bord  

inne på sina gårdar eller vid sin gårdsinfart. Inga bord får placeras 

ut i byvägen för räddnings-fordon 

måste komma fram om det behövs.  

Försäljning av korv, kaffe, läsk, godis 

och glass vid Brandis/Sprutis = huset 

bredvid majstångsplatsen! 

 

 

 

17 juli 2015 - Fikaförsäljning under Loppisdag i Djurås. 

5 medhjälpare är klara, ytterligare 5 st behövs .  

Anmäl Ert intresse till emma@sifferbo.com. 

 

Brännbollsturnering för gammal som ung.  

En lördagseftermiddag i juli månad - datum bestäms  

senare. På fotbollsplanen vid Malis Täppa, försäljning  
av kylda drycker, godis & glass. 

 

Sifferbo Trippeln - datum ej klart, planering pågår. 

 

22 augusti 2015 kl: 14.00    Arr: Sifferbo By Ideella Förening  
Frågesport med transport 

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

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

barn-frågor. Pris till bästa ekipage. OBS!! Start vid majstången !! 

 

 

 



  5 september 2015 kl: 14.00 
Stora lotteridragningen i bystugan. 
Vi bjuder på fika och presenterar de stora vinnarna i lotteriet 

2014/2015. Vill Ni inte ha ert lottnummer i nästa lotteriomgång 
2015/2016 så måste Ni meddela det till: Cissi Löfgren Nordby 

0243-230065, 070-216 44 03 annars löper samma lott vidare i ert 

namn. 
 

 
 

 
 

Auktion i bystugan - En lördag i oktober 2015 - datum 

bestäms senare. Lämna in föremål på förmiddagen. 
Auktion på eftermiddagen. Slagavgift 20% på priset 

går till bystugan. Auktionist: Magnus Nordby. 

 

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 4 ggr/år, på anslagstavlorna eller på vår 

egen hemsida: www.sifferbo.com samt Facebooksidan: Sifferbo. 

 

Alla hushåll i byn bör förse sin fastighet med husnum-

mer för att lättare räddningstjänst skall hitta fram i en 

nödsituation. 
 

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

bilar, husvagnar, båtar eller släpvagnar längs våra 

byvägar. Det kan medföra väldiga problem för 
räddningstjänst att ta sig fram eller bara skapa osämja 

grannar/bybor emellan. 

 

Sifferbo Bystuga har genom ideella krafter i byn blivit invändigt 

målad. Ett golvföretag har anlitats för slipning, behandling av 

trägolven, nytt golv på scenen samt byte av plastmatta i kök,  

kapprum och korridor. Allt beräknas bli klart i mitten av maj! 



  För bättre vägsäkerhet i Sifferbo… 

Eftersom det sommartid är mycket liv och rörelse i 

Sifferbo är det viktigt att vi tänker på hastighets-

begränsningen. Numera är Sifferbo klassat som 

tättbebyggt område och 40 km/h gäller. På flera 

platser i byn finns däremot blå skyltar med max  

30 km/h och vi vädjar till alla att följa dessa.  

 

Gagnefs Kommun kommer under sommaren installera  

LED-armaturer på två teststräckor i Sifferbo och som  

till hösten förhoppningsvis kommer leda till bättre  

gatubelysning. 

 

Gagnefs Kommun kommer under maj månad att  

utplacera ytterligare fyra hundlatriner i Sifferbo. 

 

Gagnefs Kommun har beslutat att ta över skötseln av kommunens 

grönytor i Sifferbo. Vi kommer därför inte längre 

kunna erbjuda sommarjobb åt byungdom och inte 

heller kunna erbjuda gräsklippning för bybor. 

 

 

Vi inför en ny rutin vid insamling till minnesgåva i Sifferbo. 
För att frångå kontanthantering, beslutades på årsmötet 2015-03-23: 

 

1) Meddela Inger Hedberg att Ni önskar vara med på insamlingen,  

hon ordnar så ett kort med alla namn kommer till begravningen.  

Tel: 0243-230265, 070-5631877    Email: hedberg2408@gmail.com 

 

2) Inbetala, senast 5 dagar innan begravningsdatum önskat  

gåvobelopp till: Plusgiro 63 16 45 – 9 (NORDEA) eller  

SWISH 1234123147 - Sifferbo By Ideella Förening 
 

VIKTIGT! Ange Ert namn på inbetalningen så vi 

kan jämföra med de namn som anmält intresse att 

vara med på insamlingen. Tack för Er gåva!  

/ Sifferbo By Ideella Förening 


