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Torsdag 18 mars 2021 kl:18.00 

Årsmöte för Sifferbo teater, digitalt via Zoom. 

Medlemmar som vill delta anmäler sig på 

sifferboteater@gmail.com för att få länk till mötet. 
 

Måndag 22 mars 2021 kl:18.30 

Årsmöte för Sifferbo By Ideella Förening, digitalt via Teams. 

Medlemmar som vill delta anmäler sig 

på info@sifferbo.com för att få länk till 

mötet. Motioner ska inkomma 10 dagar 

innan årsstämman. Inget fysiskt möte i 

bystugan detta år. 

 

Måndag 29 mars 2021 kl:18.30 

Årsmöte Sifferbo Vägars Samfällighetsförening, digitalt via 

Teams. Bybor som vill delta anmäler sig på info@sifferbo.com 

för att få länk till mötet. Motioner skall 

inkomma 10 dagar innan årsstämman. 

Sedvanliga årsmöteshandlingar.  

Inget fysiskt möte i bystugan detta år. 

 

 

Lite information… Vi vill hälsa alla nyinflyttade 

välkomna till Sifferbo! Ni finner information om aktiviteter som 
händer här i byn i detta blad som utkommer ~ 2-3 

ggr/år, på anslagstavlorna eller på vår egen 

hemsida: www.sifferbo.com samt 

www.facebook.se/SIFFERBO. 
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 Pandemin påverkar Sifferbo By Ideella Förening & dess 

verksamhet. Bygdegårdarnas Riksförbund & Länsstyrelsen har 

gett besked vad som gäller med panademilagen: 

• Aktiviteter & Evenemang måste pausas 

• Källaren i bystugan är stängd för bokning 

• Lilla salen i bystugan är stängd för bokning 

• Värmestugan vid Göte Hed Arena är 

stängd. (Träbänkar finns istället utanför) 
• Stora salen i bystugan finnas tillgänglig för bokning men 

MAX 8 personer inkl ansvarig får finnas där. Håll avstånd, 

tvätta händerna, använd handsprit. 

• Göte Hed Arena får nyttjas, håll avstånd & visa hänsyn! 

• Stolar & bord går att boka från bystugan. 

• Porslin, glas & bestick går att boka från bystugan. 

• Länstyrelsen Dalarna kan dyka upp & göra kontroller, 

föreningen har inte ekonomi att drabbas av böter om  

inte restriktionerna följs! 

• Lagen gäller från 10 januari och till 30 september men  

begränsningarna kan förändras/förlängas. 
 

Hushåll i Sifferbo som väljer att bli medlem i Sifferbo By Ideella  

Förening stödjer driften av Bystugan och får också förmånen av 

att hyra bystugan till ett lägre pris. Det finns även möjlighet att  

hyra stolar och bord om ni ska ha fest eller liknande hemma. 

Medlemsavgiften ligger på 200 kr/år eller gärna annat valfritt 

högre belopp per hushåll. Betala till plusgiro: 631645-9 eller Swish: 

1234123147 (Ange MEDLEM 2021 och ert namn) .Tack på förhand!  

 

Sifferbo By Ideella Förening har sökt & beviljats ytterligare ett 

stort bidrag ur Göte Heds fond. Vi kommer bygga en ekonomi-

byggnad i anslutning till arenan som inne-

fattar garage och ny värmestuga med dricks-

vatten & toalett. För att ro projektet iland 

kommer vi behöva hjälp av bybor med olika 

sysslor under byggtiden. En projektgrupp 

kommer bildas i slutet av mars 2021 och 

strukturera upp allt! 



 Sifferbo By Ideella Förening 

1) Finns det fler bybor som vill vara med i våra kommittéer: 

- Aktivitetskommittén - kläcker idéer för olika byaktiviteter/

evenemang för liten som stor, planerar och anordnar ihop med 

olika medhjälpare. 

- Drift- & Underhållsgrupp - Sköter drift & underhåll i bystugan. 

- Majstångskommittén - Ansvarar för 3 aktiviteter per år -  

Byjulgranen, Valborgsmässobrasan samt Majstångsresningen.  

 

2) Är det fler som vill hjälpa till vid aktiviteter, någon gång då och 

då? 
 

3) Har Ni förslag på aktiviteter ni tycker vi skall genomföra när  

pandemin är över och vi får tillåtelse att umgås igen? Maila ert  

intresse eller era förslag till sifferbo.com@gmail.com 

 

Sifferbo Vägförening vill informera:  

Grus för sandning på gårdar får hämtas av bybor i den högra 

sandfickan vid Gamla Landsvägen. Inga bilar/släpvagnar får  

parkeras längs byns vägar så snöröjning försvåras. Byborna  
ansvarar för bortforsling av snö vid sina postlådor.  

 

Inför denna vinter har vi tecknat avtal med ny snöröjnings-

entreprenör. Vi vill gärna få in era synpunkter & åsikter,  

positiva som negativa innan vårat årsmöte den 29 mars 2021.  

Maila info@sifferbo.com eller kontakta ordförande: 

Magnus Nordby 0725-335041. 

En liten påminnelse ~ Såväl hästskit som hundskit 

skall plockas upp längs byns vägar och diken! 

Hundlatriner finns utplacerade på flertalet platser. 
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 Hej alla teatervänner! 
 

Här kommer ett livstecken från Er teaterförening, Sifferbo teater. 

Vi lever och kämpar på! 

 

Det är svåra tider för kulturen just nu, som ni alla redan vet, och 

vi behöver all stöttning som Ni vill ge oss. Vi har en förhoppning 

att Ni fortsatt vill vara med och därmed förnyar ert medlemskap. 
Summan är fortfarande bara 100 kr/år. 

 

Missa inte förmånen att vara del av en kulturrörelse med mängder 

av möjligheter att engagera sig! 

 

Sifferbo teater planerade att ha premiär på en oerhört rolig pjäs i 

april 2021 men då Pandemilagen satte stopp för detta är vi  

nödgade att flytta fram premiären till november 2021.  

Så ni ser, en ny spännande teatersäsong stundar! 

 

Vi har även ett annat spännande projekt planerat.  
Mer info kommer. 

 

Vi fortsätter att jobba på så ni ska få 

uppleva kultur på hemmaplan vilket  

är jätteviktigt för oss. 

 

Förnya ditt medlemskap via Plusgirokonto 800667-8 med  

medlemsavgift 100 kr. 

 

Har du synpunkter på oss eller vårt utbud? Eller vill du vara med 

och sätta upp en föreställning? Tveka inte – Tag kontakt med oss. 
Ring eller skicka e-post. 

 

Hoppas vi ses snart igen! 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Sifferbo teater 

 


