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30 april 2009, Brasan tänds kl: 20.00   
Valborgsmässobrasa på udden vid Sifferbo camping  
Arr: Sifferbo By- & Bygdegårdsföreningen 
Försäljning av korv, fika, godis och lotteri. Fyrverkeri.  
Välkomna! 

10 maj 2009, kl: 11.00 
Vårpromenad till Tjärnbuan Arr: Sifferbo Friluftsförening 

Följ med oss upp till Tjärnbuan och njut av de vackra vitsipporna 
och den fina fäboden.  
Avgift 40 kr/pers och då ingår tunnbrödsrulle och kaffe. 
 
För Er som vill gå, en promenad på 4 km, samling kl: 9.30 där 
vandringsleden startar. (500 m upp mot Gimmen från korsningen 
Gimmenvägen/infarten norra Sifferbo). 
 
För Er som vill åka bil, samling kl: 10.40 på Tjärnbuans parker-
ing. (Från Gimmenvägen, sväng mot Gröntuv, sväng mot  
Stubberget, efter 2,7 km kommer parkeringen på höger sida). 
Därifrån är det 10 minuters vandring till fäboden. 
 
Vid duggregn/ spöregn/ hällregn/ snöväder = INSTÄLLT 
  



  13 juni 2009, kl: 13.00 Arr: Sifferbo Majstångskommité 

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

 
13 juni 2009, 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.  
 

14 juni 2009, kl: 16.00 Arr: Sifferbo Friluftsförening  
Cementgjutning vid ishockeyplan. Kom och gjut sommarens  
krukor, fågelbad och andra trädgårdsdekorationer. Medtag  
egna formar, ex. rabarberblad, plastfotbollar, ”glassbuttar”,  
leksaksformar. 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 

 

11 juli 2009, kl: 11-15 Arr: Sifferbo Friluftsförening  
Byloppis längs Bygattu ~ ”Hjortes hörn” - Majstångsplatsen 
Succe från förra året, 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, fika, godis och lotter vid 
mötesplatsen Bygattu/Hampus väg. 
 
 



  22 augusti 2009, kl: 11.00 
Sifferbo Trippeln Arr: Sifferbo By- & Bygdegårdsföreningen 
Häng på 4: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 0243-230203, mobil: 070-7484980, 
lisa.wedberg@privat.utfors.se 
 

 
 
 
 

 
Augusti 2009 Arr: Sifferbo Friluftsförening 
Vi planerar att genomföra… 
Två byvandringar 
Vandring till ”Varggropen” och titta på ruinerna efter kolarkojor 
Eventuell vandring till Skallsberget  
Aktivitetsdag vid ishockeyplan inför vintern 
 

 
Vi önskar alla bybor i Sifferbo  

en trevlig sommar! 
 
 
  



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. 
 
 
 
  
 

  


