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8 januari 2011 kl: 15.00 Arr: Sifferbo By Ideella Förening 

Julgransplundring i Sifferbo Bystuga. 

En årlig tradition i bystugan är vår julgransplundring. Julen 

dansas och sjunges ut, fiskdamm, fika och tomten kommer 
och delar ut en överraskning till alla barn.  

Pris: 20 kr/person (barn som vuxen). 

 

29 januari 2011 kl: 17.00 Arr: Sifferbo By Ideella Förening 
Skridskodisco för alla barn 

Succe från förra året på Sifferbo ishockeyplan!  

Senaste musiken poppar ut ur högtalarna och vi har 

försäljning av festis, popcorn, godis samt korv med 

bröd. Under kvällen gäller puckförbud!  
Köldgräns –15 grader.  

 

 

 

12 februari 2011 kl: 16.00 Arr: Sifferbo By Ideella Förening 
AFTER SNÖ 

Kan dom ha After Ski i Sälen så kan vi ha After Snö i Sifferbo! 

Kom direkt från skidspåret, från slalombacken, från ishockeyplan, 

från skoterleden eller snöskottning! Vi umgås, spelar grym after snö 

musik samt har försäljning av soppa och ”värmande drycker!” 

 



  14 februari 2011 kl: 18.30 Arr: Sifferbo By Ideella Förening 

Föreläsning av Johannes Hansen i Sifferbo Bystuga 

Pris: 100 kr/person, vi bjuder på kaffe och smörgås i pausen,  

max 100 personer. Populärt, först till kvarn! 

Läs mer på: http://johannesblogg.se/ 

 
Citat av Johannes:  

 

Julmarknader, luciatåg, tomtehattar och lussebullar, ja nu är det jul igen. En högtid som många 

längtar efter, ser fram emot och pratar om från midsommar och framåt. Men var tar all passion och 

kärlek vägen när det börjar närma sig? 

 

Låt mig även påminna dig om att du faktiskt väljer vilka människor du umgås med, även under  

julen. Eller som en vän till mig sa; ”Varför skulle jag tillbringa tid med människor jag inte trivs med 

bara för att det är tradition, dåliga traditioner är till för att brytas”. 

 

Tillåt dig själv göra det här till en riktigt bra juletid, den bästa. Håll fokus på det värdefulla tillfället 

och möjligheten att träffa människor du tycker mycket om. Släpp idén om att du behöver pressa dig 

själv och göra allt själv. Låt dig själv göra vad du tycker är viktigt, samla dina nära och hjälps åt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2 mars 2011 kl: 17.00 Arr: Sifferbo By Ideella Förening 
Skridskodisco för alla barn 

Succe från förra året på Sifferbo ishockeyplan och andra gången 

för detta år! Senaste musiken poppar ut ur högtalarna och vi har 
försäljning av festis, popcorn, godis samt korv 

med bröd. Under kvällen gäller puckförbud! 

Köldgräns –15 grader.  

 

 

 

 

 

 

12 mars 2011 kl: 14.00 Arr: Sifferbo By Ideella Förening 

Lilla Vasaloppet för barn ~ Alla är en vinnare! 

Samling bortanför bystugan på vändplanen ner mot Änjansdalen. 

Varm saft, kexchoklad och bullar utlovas. Alla deltagare får       

behålla nummerlapp och får ett personligt diplom efter målgång.  

Viktigt! Föräldrar ombedes parkera vid bystugan.  

Köldgräns –10 grader. 
 

Anmälningsavgift på 40 kr/barn, betalas på plats. 

Anmälan görs senast 10/3 till: 

Lisa Hedberg, 0243-230820, 070 - 677 13 11 

Cissi Löfgren, 0243-230065, 070 - 216 44 03 



  17 mars 2011, kl: 19.00  
Årsmöte för Sifferbo By Ideella Förening i bystugan. 

 

17 mars 2011, kl: 19.30  
Årsmöte för Sifferbo Friluftsförening i bystugan. 

 

2 april 2011 Arr: Sifferbo By Ideella Förening 

Fest i bystugan, boka in datumet, mer info kommer! 

 

10 april 2011, kl: 17.00  
Årsmöte för Sifferbo Vägförening i bystugan. 

 

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 5 st) eller på vår egen hemsida www.sifferbo.com. 

 

 Ta gärna en tur i vårt skidspår kring Sturåkern, ca 3,5 km - 

slätt och lättåkt. Parkering vid Sifferbo Bystuga och sen startar 

spåret vid vändplanen ner mot Änjansdalen.  

Uppdaterad spårinformation finns på www.sifferbo.com. 

 

 Ni vet väl om att ishockeyplanen i Sifferbo spolas och 

skottas regelbundet och vi brukar ha is långt in på senvintern. 

Ishockeyplanen uppskattas av många familjer från andra byar tack 

vare vår stuga som man kan byta om och värma sig i!  

  

 Roligt att se att Sifferbos egen hemsida, www.sifferbo.com    

är så välbesökt och att många går in och lämnar en röst på 

webbfrågan från gång till gång. 

 


