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Göte Hed Arena 
Styrelsen i Sifferbo By Ideella förening fick under hösten 2019 

kännedom att det fanns möjlighet att söka bidrag ur Göte Heds 

fond. Familjen Hed bestående av Ivar, Anna och sonen Göte  
bodde i Sifferbo under många år och Ivar´s stora intresse för 

ishockey gick i arv till sonen Göte som spenderade många  

kvällar och helger på isen. Genom att söka detta bidrag ville vi 

ta våran tidigare hockeyplan med träsarg till en ny nivå och 

bygga en multiarena med konstgräs som kan nyttjas hela året till 

allt ifrån tennis, basket, handboll, innebandy och fotboll till 

ishockey på vintern.  

Den 14 april 2020 kom besked att vi blivit beviljade ett bidrag på 

1 120 000 kr för att kunna ersätta gamla hockeysargen med en 

multiarena. Den 23 juni 2020 öppnades arenan för alla sommar-

lovslediga barn! Vi beslutade att multiarenan skulle döpas till 

Göte Hed Arena. En officiell invigning kommer genomföras 

när Covid-19 (Corona) gett sig. 

Arenan är tänkt till spotanidrott men vill man tex. spela tennis  

som blockerar andra sporter måste man boka tid på: 

www.sifferbo.com —>Arenan —> Boka Arenan. 

Välj önskad aktivitet, datum, tid och personuppgifter  

(namn, tel,mail). Man kan reservera max 2 timmar per bokning. 

http://www.sifferbo.com/


  Regler vid arenan: 

* Håll rent & snyggt på och kring arenan. Det finns pappers-

korg för brännbara sopor och vid återvinningstationen finns 

behållare för plast/metall/kartong/glasflaskor. PET-flaskor och 

burkar lämnas i vår svarta PANTAMERA-tunna. 
 
* Var rädd om vår fina multiarena. Klättra inte på näten, häng 

inte i basketkorgarna & sitt inte uppe på basketkorgarna. 

 

* Arenan får inte beträdas med cyklar, mopeder, crossar, 

hästar och hundar.  

 

 

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. 

 

 

Lägenheten i Sifferbo Bystuga finns ledig fram till 14 aug  

ifall Ni får gäster som inte kan bo hos er. Lägenheten uthyres 

möblerad med 2 bäddar + bäddsoffa. Husdjur är EJ tillåtna då 

lägenheten är i samma byggnad som en offentlig lokal. 

Dygnshyra = 250 kr (medlem), 400 kr (ej medlem) 

Veckorhyra = 1500 kr (medlem), 2500 kr (ej medlem) 

Månadshyra = 3500 kt (medlem), 4500 kr (ej medlem) 

Kontakta Cissi Löfgren Nordby, 070-2164403 vid intresse. 

 



  Utfart mot gatan – Vid utfarten 

bör du se till att dina växter inte 

är högre än 80 centimeter från 

gatan inom markerad sikttrian-
gel. 10 x 10 meter fri sikt i en 

korsning och fri sikt minst 2,5 

meter från gatan. 

Uthängande träd & grenar 

måste gallras – Fri höjd över 

körbana skall vara >4,6 meter. 

Markägare skall själv ombesör-

ja att inga gatulampor skyms av 

växtlighet. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Egna farthinder - Det är inte 

tillåtet att sätta upp skyltar,  

pinnar/käppar, ställa ut dockor, 

cyklar eller andra föremål längs 
byvägen som egna farthinder. 

Skadas ett fordon eller en  

person av dessa hinder så bär  

fastigehetsägaren ansvaret. 

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 ett tätbebyggt 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 - Alla 

måste 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. 

 

Blomlådor i byn - Utplaceringen 

av blomlådor beslutas på  

årsstämman varje år. Lådorna 

får inte flyttas av de boende från 

godkänt läge för då kan det 
påverka trafiksäkerheten och 

framkomligheten. Blir blom-

lådan påkörd och fordonet samt 

fordonsföraren skadas ligger 

ansvaret för detta 

fullt ut hos  

fordonsföraren 

 



  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. 

 

En liten påminnelse nu under sommaren  

~ Såväl hästskit som hundskit skall plockas 

upp längs byns vägar och diken! Mycket 

hundskit lämnas på vägsträckan från  

Majstångsplatsen ut mot riksvägen… 
 

 

Vår rutin vid insamling till minnesgåva i Sifferbo. 

När en bybo lämnat oss startar vi en insamling till minne av den 

personen och gåvan går till Sifferbo Bystuga. Inger Hedberg är 

vår bykontakt för dessa insamlingar. 

 

1) Meddela Inger Hedberg att Ni önskar vara med insamlingen,  

hon ordnar så ett kort med alla namn kommer till begravningen.  

Tel: 070-5631877    Email: hedberg2408@gmail.com 

 

2) Inbetala, senast 5 dagar innan begravningsdatum  

önskat gåvobelopp till: Plusgiro 63 16 45 – 9 

(NORDEA) eller SWISH 1234123147 - Sifferbo By 

Ideella Förening. 
 

VIKTIGT! Ange Ert namn på inbetalningen så vi 

kan jämföra med de namn som anmält intresse att 

vara med på insamlingen.  

 

Tack för Er gåva!/ Sifferbo By Ideella Förening 

 

Vi önskar alla bybor en skön och  

trevlig sommar, fortsätt håll avstånd! 
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