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Sifferbolotten 2011/2012, Arr: Sifferbo By Ideella förening 
Snart startar andra omgången av Sifferbolotteriet.  

 

Dragningarna sker en gång i månaden under tolv månader.  

De första 11 månaderna sker dragningen med hjälp av Svenska 

Spels Jokerdragning den första lördagen varje månad. De två sista 

siffrorna i jokernumret är vinstnummer. Den tolfte och sista  

månaden sker dragning i Sifferbo Bystuga där storvinster lottas ut.  

 

 

 

 

 

Vinnande lottnummer för varje månad kommer publiceras på 

byns anslagstavlor och www.sifferbo.com. 

 

Nu kör vi igång en ny fototävling…  

Tema Sifferbo året runt! 
Anmälningsavgift är 50 kr/kort och de tävlande 

bidragen visas på luciafesten den 11 december 

2011 där alla besökare får rösta fram vinnarna 

(1:a, 2:a, 3:a). De vinnande bidragen får sitt kort 
inramat i bystugan, publicerat på hemsidan och 

som vykort.  Kort lämnas i A4-format till  

Emilie Lindenrydh senast 30 november, Fridas väg 4. 

 

Dragningar 2011 5 november 3 december   

Dragningar 2012 7 januari 4 februari 3 mars 

 7 april 5 maj 2 juni 

 7 juli 4 augusti 1 september 



  

 

23 november 2011 kl: 18.00 
Arr: Sifferbo By Ideella Förening 
 
Vi kommer köra igång med bingo i  

bystugan för att främst de äldre i byn skall 
få träffas och umgås lite.  

 

För 50 kr per person får Ni soppa, mjukt 

bröd och 1 st bingobricka. Extra bingo-

bricka kan köpas för 20 kr/st. 

 

Vi provar en första gång nu före jul och blir detta populärt så är 

vår målsättning att köra bingo en onsdag i varje månad. Bjud  
gärna med Er vänner och bekanta från andra byar på lite  

samkväm i Sifferbo Bystuga. 
 

Filmtajm, kl: 15-17  
Filmvisning för barn i bystugan, Arr: Sifferbo By Ideella Förening 

Vi visar film fyra lördagar och har försäljning av godis och dricka 

från kl: 14.30. Inträde 20 kr/barn. 

 

5 nov, kl: 15-17: Trassel 

12 nov, kl: 15-17:  Rio 

26 nov, kl: 15-17: Hopp 

3 dec, kl: 15-17: Det regnar köttbullar 

 

Varmt välkomna! 

Luciasångträning, Arr: Sifferbo By Ideella Förening 

Håll koll på Sifferbo´s hemsida och på byns  

anslagstavlor när årets sångövningar inför  

luciafirandet drar igång. 



  

 

 

Sifferbo Lucia 
med paketauktion 

11 december 2011 kl: 16.00 
  

 

Välkommen till Sifferbo Bystuga,  
ute blir det julmys med eldkorgar  

och marschaller och inne säljer  

 vi kaffe, lussebullar och pepparkakor.  
Lotteri med fina julpriser samt paketauktion där besökare  

får skänka ett paket till ett värde av 50 kr 

som sedan auktioneras ut. 

  

Klockan 16.30 framför byns barn ett luciatåg. 

 

Välkomna till Sifferbo Bystuga! 

 

 

En uppmaning till alla bybor, smycka gärna Er gård  

med marschaller under dagen! 

 



  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 (finns 6 st) 

eller på vår egen hemsida www.sifferbo.com. 

 

För Er som inte tagit chansen så går det fortfarande bra att bli 

medlem i Sifferbo By Ideella Förening. Genom medlemsskap 

stödjer ni driften av bystugan och Ni får också bland annat förmå-

nen att hyra bystugan till ett lägre pris än den som inte är medlem. 

Medlemsavgiften är 200 kr/år och hushåll och betalas till  

pg 631645-9. 

 

För snart ett år sedan köptes två luftvärmepumpar in till bystugan 

till en kostnad av 40 000 kr. Vi har redan sänkt elkostnaden med 

ca 10 000 kr första halvåret 2011 vilket vi tycker är mycket posi-

tivt. Vår driftgrupp har fått styrelsens godkännande att nu titta på 

en till luftvärmepump samt ett bättre ljussystem till scenen. 

 

 

 

Vi önskar alla bybor en  

God Jul & Gott Nytt År  
 


