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12 september 2009, Arr: Sifferbo By- & Bygdegårdsförening 
Höstkalas i Änjansdalen (vid regn inne i bystugan). 
By- & Bygdegårdsföreningen bjuder alla barn på fika med saft  
och tipspromenad. Ta med hela familjen och vänner 
på en liten höstutflykt. Möjlighet att grilla finns.  
 
Anmäl ert intresse senast den 9 September 2009 till:  
Lena Hammar 0243-230309 eller Lisa Wedberg 0243-230203  

20 september 2009, kl: 13.00 
Aktivitetsdag på hockeyplan, Arr: Sifferbo Friluftsförening 

Uppsättning av nät på kortsidorna, byte av trasiga lampor,  
vitmålning på värmestugan, ev. bygge av fikabord/
bänk. Medtag borrmaskin, skruvdragare och  
användbara verktyg. 

 
Danskurs planeras i bystugan i höst för barn  
4-6 år. Intresseanmälan skickas till Åsa Holm-
gren: fam.holmgren@hotmail.com.  
Mer information kommer på byns anslagstavlor 
och på hemsidan www.sifferbo.com. 



  

 

 

 

17 oktober 2009, Arr: Sifferbo By- & Bygdegårdsförening 
Pubkväll i bystugan. 
 
Mer information kommer på byns  
anslagstavlor och på www.sifferbo.com. 

24 oktober 2009, kl: 11-15 
Höstloppis i bystugan, Arr: Sifferbo Friluftsförening 
Passa på och sälja iväg skridskor, skidor, vinteroveraller eller  
något helt annat som tar plats. Boka bord för 50 kr/st genom att  
ringa Cissi Löfgren 070-216 44 03, 0243-230065. 
 
Försäljning av våfflor med sylt & grädde, kaffe, festis, fikabröd 
samt lotteri. 
 
Varmt välkomna! 
 

Sifferbo Friluftsförening planerar att 
under våren ta fram en vykortsserie över 
Sifferbo och dess närmiljö med 5-6 bilder.  
Har du foton över byn, fina detaljer från 
byn eller dess miljö från de fyra årstiderna 
så lägg gärna bilderna på en namnmärkt 
CD-skiva senast 31 oktober och lämna till 
Cissi Löfgren, Källstigen 4, Sifferbo. 
Namn på fotografen kommer publiceras  

           på vykortet. 



  

 

Lite information… 
 
¥ Vi vill än en gång 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. 
 
¥     Ett stort TACK till alla som hjälpte till att baka inför By- & 
Bygdegårdsföreningens medverkan på loppis och marknadsdagen 
i Djurås i somras. 
 
¥ Sifferbo Trippeln gick av stapeln den 22 augusti och i år var 
det endast 15 grader i Gimmens vatten. Trots detta så var det 26 st 
enskilt startande och 6 st 3-manna lag. En tandemcykel med två 
tävlande på kunde även beskådas i farten! Flera tävlande kom från 
Sifferbo och resultatlistan samt bilder från tävlingen finns på 
www.sifferbo.com. Tidningsrepotage finns i Dalademokraten och 
Borlänge Tidning. Tack till alla som hjälpte till under dagen! 

 
 

 
Hoppas alla bybor får en 

lugn och skön höst i  
Sifferbo! 


