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GLAD PÅSK till alla  

bybor i Sifferbo! 

 

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

För att få köpa, inneha och använda fyrverkerier måste du ha fyllt 

18 år. Sedan 2010 måste man ha ansökt hos polisen om tillstånd 

för fyrverkerier i tätbebyggt område. Sifferbo har många hundar 

och andra skotträdda djur, en uppmaning till alla bybor är att Ni 

avstår helt från fyrverkerier i år.  

 

30 april 2014, kl: 20.00 Arr: Sifferbo Majstångskommitté 
Valborgsmässoafton i Sifferbo. Brasan tänds ca kl. 20.00. 

Årets majbrasa genomförs i sandtaget/på 

grusplanen vid Gamla Landsvägen

(fotbollsplanen). Brasan är endast avsedd för 

kvistar, ris och träd. Säckar töms ur. Däck, 

stubbar eller annat skall INTE vara på maj-

brasan, utan på ÅVC Djurås. Försäljning av 

korv med bröd, godis, kaffe & festis. Även 

försäljning av de populära  

rislyktorna. Välkomna! 

14 maj 2014, 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! 



  Byvandring i Sifferbo 
10 maj - kl: 10-12: Start vid Sifferbo Bystuga 

17 maj - kl: 10-12: Start vid vägskälet Bygattu/Gimmenvägen. 

31 maj - kl: 10-12: Start vid  Bygattu 51. 

Pris 20 kr. Då ingår smörgås och kaffe/te/festis samt  

vandringsprogram med bilder. Tag med egen kaffemugg! 

För info ring Astrid 076- 234 92 96 

 

Sommarjobbare sökes! 
En tjej eller killes sökes för att sköta byns grönområden samt  

klippa åt de bybor/gräsklipp-ningskunder som vill ha hjälp.  

För detta jobb krävs att Ni fyllt 16 år och har traktorkörkort  

alternativt att Ni fyllt 18 år och har B-körkort. 

Skicka in skriftlig ansökan per brev eller mail 

senast 30 april 2014 till: Johan Olérs,  

Fridas väg 3, Sifferbo eller johan@olers.com. 

 

Majstångskommittén kommer starta arbetet med  

att färdigställa flaggstångsämnet till en majstång. Om någon  

i byn har tidigare erfarenhet av detta arbete och är intresserade  

att hjälpa till kan Ni kontakta Nils-Erik Hedin, 072-22 84 845. 

15 juni 2014, kl: 12.00 Arr: Sifferbo Majstångskommitté 

Vi klär majstången! Medtag hinkar med färdig-

plockade midsommarblommor, saxar och sekatörer 

och kom till åkern bredvid Kallebergs uthus

(korsningen Bygattu-Källstigen).  

 

15 juni 2014, 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. Fika- & korvförsäljning, ringdans, musik  

och lotteri. Välkomna! 



  13 juli 2014 kl: 10-14        Arr: Sifferbo By Ideella Förening  
Byloppis  

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

byloppis från Sturåkersvägen  Majstångsplatsen! 

Alla ställer upp egna bord och vi tränger ihop oss så får alla plats. 

Vi ser helst att loppissträckan är bilfri men ställ borden längs  

vägkanten så räddningsfordon kan komma fram om det behövs.  

Försäljning av korv, kaffe, läsk, godis och glass vid korsningen 

Bygattu/Hampus väg. 

 

 

 

 

 

 

Brännbollsturnering för gammal som ung. 

En lördag eftermiddag i juli månad - datum bestäms  

senare. På fotbollsplanen vid Malis Täppa, 7-8 pers/lag. 

Intresseanmälan skickas till info@sifferbo eller  

sms till Emma 073-945 45 46. 

Raku workshop - Sifferbo By Ideella Förening planerar 

att genomföra en Raku workshop, en urgammal 

bränningsteknik från Japan. Se hemsidan 

www.artbysisu.com. Vill du vara med?   

Maila ditt intresse till: info@sifferbo. 

 

Släktforskning 
Vi tar gärna in anmälningar inför höstens 

släktforskningskurs! Maila: info@sifferbo 

eller sms till Marlen 073-688 99 95. 



  En bybo vill hälsa och tacka till de personer som prytt vår infart i  

Sifferbo så fint med byjulgranen och julbocken i vinter! 

 

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. 
 

Kan Ni tänka Er att hjälpa till vid någon byaktivitet eller är intresserade  

att gå med i någon av våra föreningar, skicka ett mail till : info@sifferbo.com 

eller anmäl Er till emma@sifferbo.com så bjuder hon in Er i den nya  

Facebookgruppen - Aktivitetsgruppen, Sifferbo By Ideella Förening. 
 

Sifferbolotteriet          

Vi fortsätter med den nya rutinen i bylotteriet - Vill Ni  
inte ha erat lottnummer i nästa lotteriomgång 2014/2015 

så måste Ni meddela det till Lisa Hedberg, 0243-230820, 

070-6771311 annars löper samma lott vidare i ert namn.  
 

 

Sifferbo Vägförening har till uppgift att vid varje års vägsyn  

kontrolllera att våra vägskyltar är tydliga och fräscha. Alla 
hushåll i byn bör förse sin fastighet med husnummer 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. 

 

För bättre vägsäkerhet i Sifferbo… 

Eftersom det sommartid är mycket liv och rörelse i Sifferbo  
är det viktigt att vi tänker på hastighetsbegränsningen.  

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.  

Vi har den senaste tiden fått in några klagomål  

på bybor som kör alldeles för fort så vi uppmanar 

ALLA att hålla den hastigheten som gäller!!! 


