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17 juni 2012, kl: 12.00 Arr: Sifferbo Majstångskommité 

Vi klär majstången! Medtag hinkar med färdigplockade  

midsommarblommor, saxar och sekatörer och kom till åkern  

bredvid Kallebergs uthus (korsningen Bygattu-Källstigen).  

 

 

 

17 juni 2012, kl: 17.00  
Majstångsresning. Arr: Sifferbo Majstångskommite 

Fyrhjuling med vagnar skjutsar barnen och festtåget 
avgår från Kallebergs strax innan kl: 17.00 ner till 

majstångsplatsen. Fika- & korvförsäljning, ringdans, 

musik och lotteri.  

Från kl: 16.30 spelar Slink-in orkestern på Smejholn. 

 

 

 

14 juli 2012 Arr: Sifferbo By Ideella Förening  
Byloppis 

Börja sortera och plocka fram saker Ni kan sälja.  

Mer information om upplägg och tider kommer längre fram! 

 

 



  20 juli 2012 Arr: Sifferbo By Ideella förening  

Sifferbo har anmält sig att ha försäljning av fika, våfflor och korv 

med bröd på Loppis- & Marknadsdagen i Djurås i samband med 

auktionsveckan. Detta arrangemang brukar ge ett bra tillskott till 

bystugan och dess drift. Vi efterlyser bybor som vill hjälpa till  

under dagen, anmäl Er gärna till info@sifferbo.com eller Lisa 

Hedberg tel: 0243-230820, 070-677 13 11. 

 
 

 

 

 

  Sifferbo Trippeln  
2012-08-12 kl 11:00  

Simma – Cykla – Spring  
 

Start kl 11:00 vid båthusen. Anmälning från 10:15.  
Byte och målgång vid bystugan. Delta enskilt eller som lag  

eller kom och titta och heja på deltagarna.  
Fika finns att köpa vid bystugan.  

Anmälningsavgift: 70 kr/enskild tävlande eller 150 kr/lag.  
 

Cykelhjälm är obligatorisk.  
Allt deltagande sker på egen risk och under eget ansvar 

 
 

 
 
 
 

  
  Läs mer på sifferbo.com  
  Arr: Sifferbo By Ideella Förening  



  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. 

 

Ni vet väl att Sifferbo är en föreningstät by, känner Ni för att 

hjälpa till vid någon byaktivitet eller är intresserade att gå med i 
någon av våra föreningar, skicka ett mail till oss på: 

info@sifferbo.com. 

 

Sifferbo Vägförening har till uppgift att vid varje års vägsyn  

kontrolllera att våra vägskyltar är tydliga och fräscha. I år har vi 

även fått i uppgift att informera alla hushåll i byn att förse sin  

fastighet med husnummer för att lättare räddningstjänst skall hitta 

fram i en nödsituation. 

 

Tobias Hiltunen har blivit anställd att sköta byns grönområden 

samt klippa åt de bybor/gräsklippningskunder som vill ha hjälp. 

Behöver Ni köpa tid för gräsklippning med förare, kontakta 

info@sifferbo.com eller Cissi Löfgren på 070-216 44 03  

så förmedlar vi kontakten och skriver avtal. 

 

 

 

 

 
 

 

Vi kommer avvakta med att placera ut farthinder i Sifferbo med  

anledning av allt vägarbete som pågår just nu!  

/Sifferbo Vägförening  



  Sifferbo By Ideella Förening vill informera att efter installationen 

av luftvärmepumparna har antalet kilowatt-timmar i bystugan 

sjunkit från 2010->2011 med 12409 kWh, vilket är ca 18 000 kr.  

 
Lägenheten i bystugan har blivit  uppfräschad av vår driftkommite 

och vi har nu en hyresgäst hela juni månad och stora delar av juli 

månad.  

 

En ny diskmaskin till bystugan har köpts in, en disk tar numera en-

dast 3 minuter.  

 

En ny ljusmixer, lite nya lampor och ett svart draperi har köpts in 

till scenen.  

 
Alla tolv lamparmaturerna vid ishockeyplanen har blivit utbytta  

nu i vår. 

 

Vi har beslutat på senaste styrelsemötet att köpa in en ny spis till 

bystugan med varmluftsugn och kompletterande porslin till köket. 

Vi har fått en offert på en till luftvärmepump till bystugan, beslut 

om köp fattas i höst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vi önskar alla bybor i Sifferbo  

 en trevlig sommar! 


