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5 nov 2015 kl: 18.30-21.00 
Fortsättning av höstens släktforskningscirkel, varannan torsdag.  

Nya som gamla forskare är hjärtligt välkomna. 

Vid eventuella frågor, kontakta:  

Emma 073-945 45 46  
 

 

14 nov 2015 – Auktion i Sifferbo Bystuga 
9.00-12.00 Inlämning av auktionsgods. 

13.00 Visning av auktionsgods. 

14.00 Auktionen startar. Slagavgift på 20% av  

försäljningspriset tillfaller Sifferbo By Ideella  

Förening. Försäljning av fika och korv med bröd. Utlämning av 

auktionsgods och betalning sker efter avslutad auktion. 

 

21 nov 2015 kl: 17.00 (Arr: Sifferbo By Ideella Förening) 

Matsafari i Sifferbo 

Fyra fester på en kväll och man får möjligheten 

att lära känna nya fantastiska människor i byn! 
Anmälan sker parvis och alla deltagande par 

får i uppgift att servera sig själva samt två andra 

par, antingen förrätt, varmrätt eller dessert inklusive dryck.  

Efter varje rätt splittras sällskapet och äter en ny rätt med nya  

trevliga människor. Vi avslutar den trevliga kvällen gemensamt  

i bystugan med partaj – musik, mingel och pub!  

Sista anmälan var 28 oktober - 2015.  



 5 december 2015 kl: 16.00 (Arr: Sifferbo By Ideella Förening) 
Julmys i Sifferbo - vid Smejholn (majstångsplatsen) 
Försäljning av korv & glögg ur byns kokvagn. Stämningsfullt med 

tomte, julmusik, eldkorgar och marschaller. Bybor och knallar är 
hjärtligt välkomna att sälja saker med jultema som exempelvis 

bröd och julpynt (ej loppissaker), medtag eget bord. 

 

”Ett gyllene tillfälle för bybor att träffas” 

En uppmaning till alla bybor, tänd gärna marschaller  

hemma på Er gård denna eftermiddag! 

Boka plats genom att kontakta : 

Emma 073-945 45 46  

Välkomna! 

 

 

 

 

 

 
 

 

Finns det någon i byn som kan hjälpa till med luciasång-

träning detta år? Lisa Wedberg har material och hjälper 

er igång. Emma Skogbergs kommer också finnas med.  
 

Övningstider i Sifferbo Bystuga kommer 

publiceras på www.facebook.se/

SIFFERBO och på www.sifferbo.com.  

 

Stor som liten får vara med och uppträda, 
kontakta Emma Skogbergs 073-945 45 46  

om Ni vill framföra något. 



 13 december 2015 kl: 16.00 (Arr: Sifferbo By Ideella Förening) 

Julkonsert med luciatåg 
Välkommen till bystugan på en fika och lyssna på 

julmusik och se ett vackert luciatåg. Det blir sång 
och musik av förmågor från byn. Gratis inträde 

men valfri kollekt och fikaförsäljning. Välkomna! 

 
 

 

9 jan 2016 kl: 15.00 
Julgransplundring med tomtebesök. Julen dansas 

och sjunges ut, fika och tomten kommer och delar 

ut en överraskning till alla barn.  

Pris: 25 kr/person (barn som vuxen).  

 
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 3-4 ggr/år, på anslagstavlorna eller på 

vår egen hemsida: www.sifferbo.com samt www.facebook.se/

SIFFERBO . 

 

Räddningstjänsten vill påminna alla hushåll i byn att 

man bör förse sin fastighet med husnummer för att de 

lättare skall hitta fram i en nödsituation. 

 

Parkera EJ längs byvägar  

Alla i Sifferbo måste tänka på att EJ parkera bilar, husvagnar,  

släpvagnar eller båtar längs våra byvägar. Det kan medföra  
väldiga problem för räddningstjänst att ta sig 

fram eller bara skapa osämja grannar/bybor 

emellan. Extra viktigt nu inför vintern för 

att underlätta snöröjning! 



  Kom ihåg 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 

 

 

Vill Ni hjälpa till vid någon byaktivitet, skicka ett mail till oss på: 

info@sifferbo.com eller ansök om att bli med i  

Facebook-gruppen: Aktivitetsmedhjälpare,  

Sifferbo By Ideella Förening. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi önskar alla bybor en  

God Jul & Gott Nytt År  


