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ÄLGJAKTEN  
 
Det har jagats älg under en vecka i skogarna runt Oxberg. 7 tjurar, 2 kor och 3 kalvar fälldes. 
 

 
 
Folke Thelin med kronan från den älg han sköt vid Budbergsvägen, en 
 s k  ”udda 18-taggare” 
Skyttar var Erik Larsson, Johan Emanuelsson, Stefan Bergman, Hans Modin, Folke Thelin, Rolf Nyström, 
Ove Björkman, Per-Åke Kilhberg, Bror Hården och Anders Ossmyr. Jakten kommer att fortsätta på helger 
under hösten.  
 



 
 
       Rune Göthlin i väntans tider på sitt pass nära vattenkällan 
       ovanför vasaloppskontrollen i Oxberg 
 
I Gopshus sköt man 5 tjurar, 1 ko och 1 kalv. Skyttar var här Per-Olov Pettersson, Joakim Spännar, Börje 
Spännar, Klaus Kietzke och Roy Lund. 
 
DAGS FÖR ”ÄLGMIDDAG” IGEN! 
 
Byalagen i Oxberg och Gopshus kommer inom kort att bjuda in boende i Oxberg och Gopshus och andra 
med nära anknytning till byarna till en ny ”älgmiddag” i Bygården i Oxberg.  
 
Denna gång kommer middagen att gå av stapeln lördagen den 22 november kl 18. 
 
Arrangemanget möjliggörs bl a genom att jaktlagen i de båda byarna vällvilligt har skänkt älgfärs från 
höstens älgjakt för att användas som 
huvudingrediens i den älgfärssoppa som vi kommer att bjuda på vid denna gemensamma sammankomst, som 
är kostnadsfri för dig som deltar. 
 
I övrigt kommer måltiden att inramas av bl a musikunderhållning och filmförevisning! 
 
Inbjudan till middagen kommer vi att lägga i postlådorna i Oxberg och Gopshus. Du anmäler dig genom att 
fylla i en talong, som du sedan lämnar till någon av de namngivna personerna på talongen senast den 15 
november.  
 
Du som inte bor i Oxberg eller Gopshus, men har nära anknytning till någon av byarna, kan inte få någon 
skriftlig inbjudan med talong. Du får anmäla dig direkt till Harry Larsson, tfn 070-317 26 72 
 



QSTAR… 
 
… har aviserat att man av lönsamhetsskäl kommer att lägga ner bensinmacken i Oxberg. Av denna anledning 
har man sagt upp arrendeavtalet med markägaren.  
 
Byalaget har haft både skriftlig och muntlig kontakt med bensinbolaget i frågan och påtalat mackens 
betydelse för bygden. Händer inget oförutsett upphör bensinförsäljningen i Oxberg under hösten 2009. 
 

 
NY BORDSSTÖLD 
 
Såväl 2006 som 2007 stals bord från rast-/informationsplatsen vid Oxbergssjön. Borden var märkta 
”Oxbergs bysamfällighet”.  
 
Tro det eller ej - samma sak har skett också i år. Även nu har två märkta bord försvunnit. Stölden är 
naturligtvis polisanmäld. 
 

ÅTERVINNINGSSTATIONEN  
 
Göran Albinsson har på byalagets uppdrag varit huvudansvarig för sjösättningen av den nya 
återvinningsstationen vid telekuren i Oxberg. 
 
I och med höstens inträde har Göran frånträtt sitt uppdrag. I stället går Folke Thelin in som ”övervakare” av 
återvinningsstationen. Liksom hittills är ett antal personer vidtalade att hjälpa till med snöröjning, sandning 
mm omkring behållarna. 
 
Byalaget tackar Göran för hans insatser för återvinningsstationen i Oxberg! 
 
Oxbergs byalag/Leif Lekander 
 
RIDBANAN VID OXBERGS IP 
 
Under året har en provisorisk ridbana iordningställts vid fotbollsplanen i Oxberg. En uppskattad hopptävling 
har också genomförts under sommaren. 
 
Nästa steg är att få till ett lämpligt grusunderlag och ordna med staket runt banan, ett förråd och en enklare 
belysning.  
 
Ett projekt med denna inriktning är under planering. Även ett projekt runt hästhantering mm är på gång. 
 
Karin Eriksson är projektledare. 
 
NOTISER 
- Den stora anslagstavlan vid f d affären i Oxberg har flyttats till busskuren vid busslingan intill 
bensinmacken 

 
- En liten infotavla, avsedd att användas för interna meddelanden inom Oxberg-Gopshus, har satts upp vid 
återvinningsstationen 
 
- I Oxbergs kapell arrangeras lördagen den 29 november kl 17.00. adventskonsert med Orsa ungdomskör. 
Fredagen den 12 december kl 19.00 blir det luciahögtid med efterföljande lussekaffe i Bygården. 


