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Sommarjobbare sökes! 
En tjej eller killes sökes för att sköta byns grönområden samt  
klippa åt de bybor som vill ha hjälp med gräsklippning. 
För detta jobb krävs att Ni fyllt 16 år och har traktorkörkort  
alternativt att Ni fyllt 18 år och har B-
körkort. Skicka in skriftlig ansökan per 
brev eller mail senast 27 maj 2010 till: 
Magnus & Cissi, Källstigen 4, Sifferbo  
eller magnus_cissi@hotmail.com 
 

 
25 maj 2010, kl: 18.00 Arr: Sifferbo Byföreningar (Friluftskommiten)  

Perennbytarträff vid Sifferbo Bystuga. 
Ta med blomskott av egna perenner eller kom och 
bara köp skott. Varje perennbyte och/eller köp   
kostar 10 kr och pengarna går direkt till bystugan. 

 
14 juni 2010, kl: 17.30 Arr: Sifferbo Byföreningar (Friluftskommiten)  
Cementgjutning vid ishockeyplan. Kom och gjut sommarens  
krukor, fågelbad och andra trädgårdsdekorationer. Medtag  
egna formar, ex. rabarberblad, plastfotbollar, ”glassbuttar”,  
leksaksformar, plasthandskar. Vi fixar sand och cement.  
      

 Anmälningsavgift 200 kr/ person. 
  
 Anmäl Er senast 10/6 till: 
 Inger Hedberg, 0243-230265, 070-563 18 77 
 Lisa Hedberg, 0243-230820, 070-677 13 11 



   Med anledning av bröllop mellan  
 Kronprinsessan Victoria & Daniel Wesling  
 så flyttas årets majstångsresning en dag… 
 
 
 

20 juni 2010, kl: 13.00 Arr: Sifferbo Majstångskommité 

Vi klär majstången! Medtag hinkar med färdigplock-
ade midsommarblommor, saxar och sekatörer och 
kom till åkern bredvid Kallebergs uthus.  
 
 

20 juni 2010, 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.  
Fika- & korvförsäljning, dans, musik och lotteri.  
 

 

 
 

17 juli 2010, kl: 10-14 Arr: Sifferbo Byföreningar (Friluftskommiten)  
Byloppis från ”Hjortes hörn” - Majstångsplatsen. 
Succén fortsätter även detta år, alla ställer upp egna bord och vi 
tränger ihop oss så får alla plats! Vi ser helst att loppissträckan är 
bilfri men ställ borden längs vägkanten så räddningsfordon kan 
komma fram om det behövs. Försäljning av korv, våfflor, fika och 
godis vid mötesplatsen Bygattu/Hampus väg. 

 
 



  23 juli 2010      Arr: Sifferbo Byföreningar (Bystugekommiten)  
Loppis- & Marknadsdag i Djurås 
Sifferbo Byförening har fått förfrågan att under 
fredag på Gagnefs Auktionsvecka sälja fika och 
korv. Vi söker bybor som kan baka inför  
dagen eller hjälpa till att sälja och servera uppe  
i Djurås. Kontakta Malin Lindström vid intresse 
och mer info: 0243-88991 eller 073-7088178  
 

14 augusti 2010 Arr: Sifferbo Byföreningar (Friluftskommiten+Bystugekommitén) 

Traktorbingo med efterföljande fest i bystugan 
Boka in datumet redan nu, mer information kommer. 
 

21 augusti 2010, kl: 11.00 
Sifferbo Trippeln             Arr: Sifferbo Byföreningar (Friluftskommiten+Bystugekommitén) 
Häng på 5:e upplagan av Sifferbos egen Triathlon!  
Ett motionslopp i fin naturmiljö från Gimmens båthus till  
Änjandalens grönskande terräng.  
  
Simning 360 m ●  Cykling 12,7 km ●  Löpning  4,4 km 
 
Tävla enskild person eller som lag där Ni delar upp sträckorna.  
Cykelhjälm skall medtagas = obligatorisk!  
Anmälningsavgift: 70 kr/enskild tävlande, 150 kr/lag. 
 
Anmälan på plats, vid Gimmens båthus, 45 minuter före start. 
 
Mer info på www.sifferbo.com (Egen rubrik på startsidan) 
eller kontakta Lisa Wedberg 070-7484980, 
lisa.wedberg@privat.utfors.se 
 
 



För bättre vägsäkerhet i Sifferbo… 
 
Eftersom det sommartid är mycket liv och rörelse i Sifferbo är det 
viktigt att vi tänker på trafiksäkerheten och hastighetsbegränsning-
en i byn. 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. 
 
 
 
  
 

  


