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 *** OBS! NYTT DATUM *** 
27 april 2008, kl. 16.00 Arr: Sifferbo By- & Bygdegårdsförening 
Paketauktion. Välkomna till bystugan! Det blir servering, blomstick-
lingar, tårtlotteri och många paketutrop! Musikunderhållning. 
Paket och blomsticklingar tas tacksamt emot innan start. 

 
28 april 2008, kl. 18.00 Arr: Sifferbo By- & Bygdegårdsförening  
Städning i byn! Den årliga väg - och dikesstädningen går av stapeln 
denna kväll, samling vid bystugan. Kaffe serveras efteråt. Välkomna! 

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

17 maj 2008, kl: 10.30 
Vårpromenad till Tjärnbuan Arr: Sifferbo Friluftsförening 

Packa matsäck och följ med oss upp till Tjärnbuan och      
njut av de vackra vitsipporna. Mer information om tider    
och upplägg kommer på www.sifferbo.com och på anslag-
stavlorna. 
 

 
 
Slutet av maj, datum ej bestämt! Arr: Sifferbo By- & Bygdegårdsförening  
Perennbytardag. Se kommande annons på anslagstavlorna. 
 
 
 



  

Lite information… 
 
I Sifferbo har vi en bykontakt som ansvarar för insamlingar vid  
dödsfall i byn. Vår kontaktperson är Gunnel Blomquist, och alla  
som vill vara med på en insamlig till minne av någon kan nå henne 
på telnr: 070-562 00 68. 
 

Efterlysning… 
 
• Stöldmärkningspennor som skickats runt i och med grann-

samverkansprojektet (en startade i norra Sifferbo och en från 
södra Sifferbo) skall återlämnas till Agneta Löfgren. 

 
• Anette på Gagnef  Turistbyrån efterlyser sängplatser & boende    

i Sifferbo under Gagnefs cykelvecka, vecka 31.  
 Kontakta turistbyrån om Ni kan ta emot gäster på 
 Tel: 0241- 151 50 eller E-post: turistbyra@gagnef.se. 
 
 

 
14 juni 2008, kl: 13.00 Arr: Sifferbo Majstångskommité 

Vi klär majstången! Medtag hinkar med färdigplockade midsommar-
blommor, saxar och sekatörer och kom till åkern bredvid Kallebergs 
uthus.  
 

14 juni 2008, kl: 18.00 Arr: Sifferbo Majstångskommité 

Majstångsresning. Fyrhjuling med vagnar skjutsar barnen  
och festtåget avgår från Kallebergs strax innan kl: 18.00 ner  
till majstångsplatsen. Servering, dans, musik och lotteri.  
Se kommande annonser. 
 

25 juni 2008, kl: 18.00 Arr: Sifferbo Friluftsförening  
Cementgjutningskväll vid bystugans parkering. Kom och  
gjut sommarens krukor, fågelbad och andra trädgårdsdekorationer. 
Mer information kommer på www.sifferbo.com och på byns anslags-
tavlor.  



  S   mmartips… 
 
Gagnefs Älvtrafik kommer även i sommar att trafikera älven med      
båten Lisskulla III. Den har 42 sittplatser men är registrerad för 90   
personer så den är mycket stabil. 
 
Trafiken startar 25 juni och går varje onsdag mellan Gagnefs 
Flottbro och Mellsta Camping. Det är ca en timmes uppehåll i 
Mellsta så Ni kan äta lunch där. Vill Ni kliva på i Sifferbo är det 
bara att meddela det. Sista onsdagsturen går 27 augusti. 
 
Skallerormsturerna går 28 juni, 26 juli och 30 augusti. Ni kan åka 
antingen från Mellsta eller från Leksand och resan tar en dag. Åker 
Ni från Mellsta går båtturen till Gagnefs Flottbro och därifrån åker 
Ni hästskjuts till Gråda där båten Engelbrekt tar Er till Leksand 
och resan avslutas med en bussresa tillbaka till Mellsta. Åker Ni 
från Leksand blir det samma färdslag men resan går åt motsatt håll. 
 
Ni kan även chartra båten och det vi helst önskar är att Ni tar med 
Er egen mat och dryck, vi är bäst på att köra båt. Dra ihop ett     
Sifferbogäng och ha en trevlig tur på älven! 
 
Vi önskar få kontakt med några som vill åka med som besättning. 
Jobbet blir då att vara behjälplig till skepparen samt vara gästvänlig 
mot passagerarna. 
 
Bokningen sker hos Gagnefs Turistbyrå på Tel: 0241- 151 50 eller 
E-post: turistbyra@gagnef.se  
(Ni kan också kontakta Bengt Löfgren, Sifferbo). 

  
Tider och priser anslås närmare sommaren på anslagstavlorna. 
  

        



  För bättre vägsäkerhet i Sifferbo… 
 
Eftersom det sommartid är mycket liv och rörelse i Sifferbo är det 
viktigt att vi tänker på trafiksäkerheten. Detta kan vi bybor på ett 
enkelt sätt bidra med. Här följer några enkla råd som medför att vi 
får säkra vägar i byn. 
 
1. Er utfart mot gatan 
Vid utfarten eller vid korsningar bör Ni se till att växter och buskar 
inte är högre än 80 centimeter från gatan inom markerad triangel 
och ger dålig sikt. Se även till att träd och buskar inte växer i diken 
och på så sätt når ut över vägbanan. Sikten ska vara fri minst 2,5 
meter till gatan från utfarten och 10 m vid korsningar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Parkering längs byvägar 
Vidare så måste vi också tänka på att ej parkera bilar, husvagnar 
eller släpvagnar längs våra byvägar som kan medföra problem för 
räddningstjänst att ta sig fram eller bara skapa osämja grannar 
emellan. 
 
 
 
  
 


