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10 December & 11 December 2016  

kl: 11.00, i Sifferbo Bystuga. 

Övning av luciasånger inför Lucia & Julkonsert som  

genomförs i Sifferbo Bystuga den 11 december kl:17.00. 

Stor som liten är hjärtligt välkommen att delta. 

Vid frågor, kontakta: Karolina Hedberg 070-7104073 

 

11 december 2016 kl: 14.00 - 17.00                                    

Julmys i Sifferbo - på parkeringen vid Sifferbo Bystuga. 

Försäljning av korv & glögg ur byns kokvagn. Stämnings-

fullt 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. Boka plats genom att  

kontakta: Tobias 070-4234071 eller på info@sifferbo.com. 

 

11 december 2016 kl: 17.00 

Julkonsert samt luciatåg med barn från byn, i Sifferbo Bystuga 
Gratis inträde men valfri kollekt och fikaförsäljning.  

Öppen scen, vem som helst i byn som vill framföra  

något på julkonserten är välkommen att anmäla sig till 

Lisa Wedberg 070-7484980, komp på gitarr finns. 

Välkomna! 

    

   ”Ett gyllene tillfälle för bybor att träffas” 

 En uppmaning till alla bybor, tänd gärna marschaller  

   hemma på Er gård denna eftermiddag! 

 
              (Arr: Sifferbo By Ideella Förening) 



 7 jan 2017 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). 

 
                                          (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 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, hästtransporter 

eller båtar längs våra byvägar. Det kan med-

föra väldiga problem för räddningstjänst att ta 

sig fram och extra viktigt nu på vintern för att 
underlätta snöröjning! 

 

 

Vår aktivitetskommitté i Sifferbo By Ideella Förening behöver 

förstärkas med ytterligare några personer. Denna kommitté  

kläcker idéer om olika byaktiviteter för liten som stor, planerar  

och anordnar ihop med olika medhjälpare. Låter 

detta skoj och skulle du vilja ingå i denna kommitté,  

kontakta Tobias Bustad ( bustad79@gmail.com  

eller till info@sifferbo.com. 

mailto:bustad79@gmail.com
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  Vi kör med grannsamverkan i Sifferbo!  
Byn är uppdelad i 13 olika delar och för  

varje del finns en kontaktperson. Några  

fastigheter i byn har bytt ägare sedan  

senaste kontaktlistorna skapades så en  

uppdatering kommer att ske inom kort.  

 

 
Ni kommer att få en kontaktlista från er kontaktperson och det är  

väldigt viktigt att era uppgifter stämmer om vi skulle behöva få tag 

på Er. Om Ni skulle göra en iakttagelse av något misstänkt så hör Ni  

av Er till eran kontaktperson och den för det vidare till huvudkontakt-

personen i byn som förmedlar tipset till polisen.  

Vid akuta ärenden, ring 112.  

 

På facebook finns en ”sluten” grupp - Grannsamverkan Sifferbo.  

I den gruppen kan vi dela med oss av iakttagelser och händelser i byn. 

Avstå helt med att skriva iakttagelser och händelser på FB-sidan för 

SIFFERBO. 

 

Det här är grannsamverkan… Grannars samverkan och samarbete 

med lokal polis är en metod att minska det som kallas vardagsbrotts-

ligheten. Inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom 

skadegörelse är exempel på sådan brottslighet. 
Grannsamverkan har också betydelse för trygg-

heten i området. Det ökar självklart känslan av 

trygghet att veta att grannar bryr sig om varandra 

och varandras egendom. Metoden är enkel.  

Genom nyfikenhet och engagemang kan grannar 

tillsammans bryta igenom den anonymitet som 

inbrott, stölder och skadegörelse sker i skydd av. 

Mångas vaksamhet blir ett effektivt skydd och ett 

larmsystem, som reagerar på det okända. 
 

 

 



  Kom ihåg vår 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 
 

 

 

 

 

Vi önskar alla bybor en  

God Jul & Gott Nytt År  


