
  IFFERBOBLADET 
    www.sifferbo.com 
                Nr 1 - 2008  

15 mars 2008, kl. 21-01 Arr: Sifferbo By- & Bygdegårdsförening 
Pubkväll i bystugan.  
Öl, vin och trevligt sällskap - Välkommen! 
Håll utkik efter mer information på anslagstavlorna. 

1 mars 2008, kl. 11.00  Arr: Sifferbo Friluftsförening 

Lilla Vasaloppet för barn 3 - 8 år ~ Alla är en vinnare!  
 
 Med reservation för snö- & spårbrist           

 
 
OBS! Bilar parkeras vid bystugan!  Samling bortanför bystugan på 
vändplanen som ligger brevid Bror Haglund. Saft, bullar och annat  
gott utlovas vid de olika kontrollerna. Anmälningsavgift på 20 kr/ 
barn, betalas på plats. Anmälan görs senast 27 februari 2008 till: 
 
Lisa Hedberg, 0243-230820, 070-677 13 11 
Cissi Löfgren, 0243-230065, 070-216 44 03 



  

30 april 2008, kl: 20.00 Arr: Sifferbo Vägförening 
Valborgsmässobrasa på udden vid Sifferbo camping. 
Försäljning av kaffe, festis, korv med bröd och lotteri. 

Lite information… 
 
Sifferbo Friluftsförening vill tacka alla som besökt Sifferbo Camping 
under årens lopp och härmed meddela att föreningen kommer att leva   
vidare. Vi är fyllda med nya idéer och kommer vintertid lägga fokus 
på ishockeyplanen, skidspår, ev. långfärdsskridsko bana på Gimmen 
och andra vinteraktiviteter. Till sommaren planerar vi tipspromenader,   
byvandringar och temakvällar i Änjansdalen.  
 
Tyvärr har vi inte ekonomi i föreningen att kunna måla om värme-
stugan och sargen vid ishockeyplan varje sommar. Under november 
2007 utsattes dessa för klotter och brottet är polisanmält! Finns det  
någon frivillig i byn/eller som känner sig manad, så får Ni gärna   
skänka färg och/eller måla värmestugan och sargen till sommaren…
bilder på klottret finns att skåda på www.sifferbo.com. 
 

13 april 2008, kl. 16.00 Arr: Sifferbo By- & Bygdegårdsförening 
Paketauktion i bystugan. Musik och fikaservering, blomlotteri       
med tårta som vinst. Skänk gärna paket och blomsticklingar.  

18 mars 2008, kl. 19.00 
Årsmöte för Sifferbo Friluftsförening i bystugan.  

13 mars 2008, kl. 18.30 
Årsmöte för By- och bygdegårdsföreningen i bystugan.  
Föreningen behöver tips från bybor på styrelseledamöter som vill vara 
med föreningen, kontakta Anders Lindenrydh, tel: 0243-23 06 48. 



   
Att tänka på för bättre trivsel i Sifferbo     
och granngemenskap… 
 
• Hundbajs – ”det som göms i snö, kommer upp i tö”!                

Gäller för nya som gamla hundar, stora som små... 
 
• Tänk på att det finns bybor som jobbar kvällar och nätter, de     

vill ofta försöka få sova längre än till kl. 8.00 på morgonen.    
Skotta snö med traktor, klippa gräs, såga ved och snickra kan  
man göra lite senare på dagen... 

 

• Högerregeln gäller i byn och Bygattu är ingen huvudled,            
vilket många tror… 

 

Rapporter… 
 
Sifferbo Julmarknad gick av stapeln den 15 december 2007. Totalt  
tretton hantverkare ställde ut och hästen Kalle deltog. Mycket besök-
are kom under dagen och försäljningen av lotter, korv, glögg och    
pepparkakor inbringade ett resultat på 5000kr. 
 
Julgransplundringen den 13 Januari 2008 lockade totalt 36 barn och 
nästan lika många vuxna. Barnen dansade ut julen och i pausen fanns 
tillfälle att testa fiskelyckan i fiskdammen. Det bjöds på hembakat  
kaffebröd skänkt av bybor. By- & Bygdegårdsföreningen vill tacka 
Gunhild Matses för att hon ännu ett år ställde upp och spelade drag-
spel. Foton från julgransplundringen kan du se på www.sifferbo.com. 
 
 
 


