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Övning i Sifferbo Bystuga inför  

JULKONSERT & LUCIA  
Torsdag 28/11 kl 17.00 

Torsdag 5/12 kl 17.00 

Genrep, Söndag 8/12 kl: 09.00 

Lucia, Söndag 8/12 kl 16.30 

 

Stor som liten får vara med och uppträda,  

kontakta Lisa om Ni vill framföra något. 

 

Vid frågor, kontakta Lisa Wedberg 

070-748 49 80. 
 

7 december 2013 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 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” 
 

Knallar vänligen kontakta : 

Emma 073-9454546 eller Inger 076-1169485 

Välkomna! 

 

En uppmaning till alla bybor, tänd gärna marschaller  

hemma på Er gård denna eftermiddag! 



  8 december 2013 kl: 16.30 (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.  

 

Entre vuxen = 40 kr        Entre barn = 15 kr 

 

Kaffe, te, saft, lussekatt och pepparkakor  

serveras. Välkomna !  
 
15 december 2013 kl: 13.00-17.00 
Sifferboden´s gäng ordnar JULMARKNAD! 
Varmt välkomna till Bygattu 30 med försäljning av goda ekologiska 

och närproducerade produkter samt hantverk. 
 

 

 

 

 

11 januari 2013 kl: 15.00 (Arr: Sifferbo By Ideella Förening) 

Julgransplundring  

En årlig tradition i bystugan är vår julgrans-

plundring. Julen dansas och sjunges ut, fisk-

damm, fika och tomten kommer och delar 

ut en överraskning till alla barn.  

 

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

 



  TÄVLING - "Vill du vara med att  

utforma den yttre miljön vid bystugan?” 
Det kan vara sådant som exempelvis en altan, blomsterrabatter, 

flaggstång, bänkar, bord m.m.  

 

Kom igen, börja skapa och fantisera nu!!! 

 

Maila ditt bidrag till info@sifferbo.com eller lämna 

det i brevlådan på anslagstavlan vid 

Hjortes hörn – senast 2 mars 2014. 

 

1:a pris är ett års medlemsskap i  

Siffebo By Ideella förening. 

 

Juryn består av styrelsen i 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 4 - 6 ggr/år, på anslagstavlorna  

(finns 6 st) eller på vår egen hemsida www.sifferbo.com. Under 

våren 2014 kommer Sifferbo By Ideella Förening att bjuda in Er 

till en informationsträff  i bystugan, datum kommer längre fram. 

 

Bykontakt 

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

bykontakt vars uppgift är att sköta insamlingar vid dödsfall. Vår 

nya bykontakt är Inger Hedberg, Bygattu 36, 0243-230265.  

Alla som vill vara med på en insamlig till minne av någon kan ta 

kontakt med henne. 
 

Sifferbo Vägförening uppmanar alla hushåll i Sifferbo att undvika 

att parkera fordon längs byvägarna för att underlätta snöröjning. 

 



   

 

 

Bystugan - Fasad samt dörrar och trappräcken är nu målade på  

utsidan. Vår bystuga är flitigt uthyrd så vi håller just nu på och  

tittar på möjligheten att måla om invändigt 

och byta diverse golv som är slitna.  
 

Vi fixar också med att få igång ett trådlöst 

bredband så att vår bystuga skall få ett ännu 

mer attraktivt användningsområde. 

 

    

 

 

 

Vi önskar alla bybor en  

God Jul & Gott Nytt År  
 

 

 

 


