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13 juli 2019 kl: 11-14      Arr: Sifferbo By Ideella Förening 

Byloppis genom HELA SIFFERBO 

Alla ställer upp egna bord inne på sina gårdar eller vid sin gårdsin-

fart. Skylta gärna att Ni kör loppis på er gård så besökarna  
hittar dit. Inga bord får placeras ute i byvägen, räddningsfordon 

måste kunna komma fram om det skulle behövas. 

Sifferbo By Ideella Förening kommer 

ha försäljning av korv, kaffe, läsk,  

godis och glass vid Sifferbo Bystuga. 
 

Vid frågor, kontakta Åsa: 070-664 67 95 

 

 

18 augusti 2019                   Arr: Sifferbo By Ideella Förening 

Sifferbo Kids Open 

 Ett succéevenemang förra sommaren!! 

Hinderbana/Minitrippel för barn i alla åldrar. 

Mer information om tid, plats och upplägg  

kommer längre fram på Facebook & hemsidan. 

Välkomna! 

 

 

7 september 2019 kl: 14.00  Arr: Sifferbo By Ideella Förening  
Stora lotteridragningen i bystugan. 
Vi bjuder på fika och presenterar de stora vinnarna i lotteriet 

2018/2019. Vill Ni inte ha ert lottnummer i nästa lotteriomgång 
2019/2020 så måste Ni meddela det till: Cissi Löfgren Nordby  

070-216 44 03 annars löper samma lott vidare i ert namn. 
 



  Välkommen att hyra Sifferbo Bystuga  
– perfekt för kalas, fest, möten, konferens eller andra större 

evenemang. Lokalen är handikappanpassad, har hörslinga, 

trådlöst wifi och är godkänd för 100 personer.  Fullt utrustat  

kök, snabb diskmaskin och spis med varmluftsugn. I källaren 

finns separat kurslokal att hyra. Priser, lediga datum och  

onlinebokning via www.sifferbo.com.  
 

Lite information… 
Vi vill hälsa alla nyinflyttade välkomna till Sifferbo!  

Ni finner information om aktiviteter som händer här i byn  

genom detta blad, på byns anslagstavlor eller på vår egen 

hemsida: www.sifferbo.com samt Facebooksidan: Sifferbo. 

 

För bättre vägsäkerhet i Sifferbo… 

Sommartid är det mycket liv och rörelse i Sifferbo, då är det 

viktigt att vi tänker på hastighetsbegränsningen.  

Sifferbo är klassat som tättbebyggt område och  

40 km/h gäller. På flera platser i byn finns blå  
skyltar som uppmanar till max 30 km/h och vi 

vädjar till alla att följa dessa innan en olycka sker. 

 

Parkera EJ längs byvägar - Vi måste alla tänka på att EJ parkera  

bilar, husvagnar, båtar eller släpvagnar längs våra byvägar. Det 

kan medföra väldiga problem för räddningstjänst att ta sig fram 

eller bara skapa osämja grannar/bybor emellan. 

 

Postlådor måste märkas bättre 

Alla hushåll i byn får i uppgift att se över sin postlåda och dess 

märkning med gata och nummer för att underlätta vid utdelning 

av post från byns föreningar och för brevbäraren.
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