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25 augusti 2012 kl: 13.00 
Frågesport med transport, Arr: Sifferbo By Ideella förening 
Gammal som ung — damma av moppen, traktorn, cykeln,  

4-hjulingen eller vad det nu må vara och delta på denna årliga  
frågesport. Start vid bystugan! 

40 kr/bricka och då ingår fikapåse som kommer kunna avnjutas 

under färden. Pris till bästa ekipage och bäst resultat på vuxen- 

och barnfrågor. Hoppas vi ses!! 

 

 

 

 

 

 

31 augusti + 1-2 September 2012 
Utvändig målning av Sifferbo Bystuga, Arr: Sifferbo By Ideella förening 

Vi hoppas så många som möjligt av byns innevånare kan hjälpa 

till med detta stora jobb. Kan Ni endast en av dagarna eller del av 

dag så är det ok. 

 

Vi startar kl: 16.30 på fredagen, medtag färgskrapa/piasavakvast!  

 
Anmäl Er senast 28 augusti så vi lättare kan planera fika och mat 

—> Ring eller maila till Magnus & Cissi 

Hemtelefon: 0243-230065 

Cissi mobil: 070-216 44 03 
Magnus mobil: 0733-375016 

Email: magnus_cissi@hotmail.com 

 

mailto:magnus_cissi@hotmail.com


  

 

22 september 2012 
Lotterifest i Sifferbo Bystuga, Arr: Sifferbo By Ideella förening 
Stora dragningen i Sifferbo-lotteriet 2011/2012 sker denna kväll. 

 
♣ 1 vinst 10 000 kr ♣ 1 vinst 5 000 kr ♣ 1 vinst 2 500 kr  

♣ 1 vinst 1 500 kr ♣  6 vinster 750 kr (4500 kr) ♣ 28 vinster 

Trisslott. 

 

Upplägg och tider meddelas senare via separat blad och på 

www.sifferbo.com. Under kvällen kommer ett nytt lotteri  

startas igång!! 

 

 

 

 

 

Under oktober/november 2012 

En serie föreläsningar kommer ske i Sifferbo Bystuga, ett separat  

informationsblad kommer delas ut när allt är inbokat och en  

annons i Gagnefsbladet kommer. 

 

 



  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  

förmånen 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. 

 

Sifferbo By Ideella Förening har skrivit hyreskontrakt med  

en hyresgäst för lägenheten i bystugan från 1 augusti 2012 —  

1 februari 2013. 

Sifferbo Bystuga har nu utrustats med en ny spis med varmlufts-

funktion, kompletterande porslin för 100 personer samt en ny  

enhet för hörslingan.  
På tur står den utvändiga målningen som sker 31 aug +  

1-2 september. Vi hoppas många av byns innevånare sluter upp till 

detta stora jobb. Under hösten behöver vi se över och eventuellt 

köpa in kompletterande möbler till bystugan. 

 

En teatergrupp för vuxna kommer startas igång under hösten. Är 

du intresserad och vill delta, håll koll efter startdatum och tider på 

hemsidan och på anslagstavlorna. 

 

Bykontakt 

Att kunna hedra någon vid bortgång är viktigt. I Sifferbo har vi en 

bykontakt vars uppgift är att sköta insamlingar vid dödsfall. Vår 

bykontakt har varit Gunnel Blomquist men ersättas av  

Inger Hedberg, Bygattu 36, 0243-230265. Alla som vill vara med 

på en insamlig till minne av någon kan ta kontakt med henne. 



  Ekonomiskt resultat på byaktiviteter … 
 

Sifferbo By Ideella Förening har arrangerat en rad byaktiviteter 

under vintern, våren och sommaren 2012. Här nedan  

presenteras det ekonomiska resultatet av dessa.  

Pengarna går till driften och underhållet av Sifferbo Bystuga! 

After Snö 25 februari = + 2436 kr 

Skridskodisco 28 februari = + 2589 kr 

 

Bingo 28 mars = + 845 kr 

 
Hela Sifferbo Rockar 26 maj = + 6840 kr 

 

Träff  för Olaus Laurentii släkten 30 juni = + 2908 kr 

 

Byloppis 14 juli + Loppisdag i Djurås 20 juli = + 9283 kr 

Sifferbo Trippeln 12 augusti = + 6036 kr 

 

 

 

 

 

 

 

I medlemsavgifter för 2012/2013 har vi hittills fått 

in ca 17 000 kr. Vi vill passa på att tacka alla som 

bidragit med dessa pengar och önska alla en skön 

höst i SIFFERBO!  


