
OXBERGSBLADET    NR 10/2009            

INFORMATIONSBLAD TILL HUSHÅLLEN I OXBERG 
UTGIVET AV OXBERGS BYALAG 

Redaktion: Lars Lundin, Bykontoret i Oxberg, tfn 0250-700 64 
Adress: Vasaloppsvägen 755, Oxberg, 792 94 Mora  
E-post: bykontoret.oxberg@tele2.se 
Bladet delas denna gång ut även i Gopshus  
 

ÄLGJAKTEN INLEDD 
  

När detta skrivs har älgjakten precis inletts i Oxberg och Gopshus. 
I Oxberg har man under första dagen skjutit en älgtjur, en ko och en kalv. Skyttar: Hans-Erik Larsson, 
Jan-Olov Håmås och Berndt Eriksson.  I Gopshus sköt Anders Back dagens enda älg. 

 
Den första älgen, en älgko skjuten av Jan-Olov Håmås, tas omhand vid slaktladan i Oxberg 

 
 

OXBERGSTJEJ I KÖRSLAGET 
 

I det gäng som Stefan Nykvist, känd från Lars Kristerz, valt ut för Körslaget finns glädjande nog en 
oxbergstjej, nämligen Elin Wängelin, som ju har gedigen erfarenhet av körsång. 
 
Två framträdanden har Team Stefan hunnit med. I första omgången fick kören flest röster och efter andra 
framträdandet är man fortfarande med i matchen! Vi håller tummarna! 



 

PLATSEN FÖR VALBORGSMÄSSOELDEN 

Under hösten har en upprensning gjorts av platsen för valborgsmässo-elden vid Ogbron, eftersom den 
blivit överbelamrad med brännbart material.  

Sådant material bör tills vidare inte stjälpas av på platsen. Efter jul kan vi gärna slänga julgranen där och 
närmare valborgsmässoafton grenar/ kvistar etc.   

 

 

DAGS FÖR ”ÄLGMIDDAG” IGEN! 
 

Byalagen i Oxberg och Gopshus och Oxberg-Gopshus Blomsterfond 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 21 november kl 16. 
 
Arrangemanget möjliggörs bl. a. genom att jaktlagen i de båda byarna vällvilligt utlovat 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 
14 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. 
 
 

DATAKURS I OXBERG? 
 

Känns det här med datorer krångligt och osäkert? Har du tillgång till en dator och gärna vill bruka den 
litet bättre? Kanske pröva på att använda  
datorn som brevbärare och uppslagsbok eller uträtta enklare ärenden på Internet 
Hör i så fall av dig till Lars på Bykontoret, tfn 700 64 eller 701 11, och tala om vad du skulle vilja lära dig 
eller öva på inom området, så undersöker vi om det går att ordna en datakurs här i Oxberg.  
 
 

ÅRSMÖTE 
Årsmöte hålls med Oxbergs Norra Vattenledningsförening 
tisdagen den 27 oktober 2009 kl 18.00 i Oxbergsgården 
Ärenden enligt stadgarna 
Styrelsen 
 



KELINGGKNÅJTKWELD 
 

Kom och bind en krans! Hallowenkrans, Höstkrans eller Julkrans 

Vasaloppskontrollen Oxberg lördag den 24 oktober kl.15.00 

DU SOM VILL VARA MED: 

Gå ut och plocka dig en kasse med lingonris, lummer, nypon, kottar, rönnbär och annat smått och gott 
som du tycker passar. 

Eterneller, snören, matt-trasor, vackra band, sax och sekatör kan vara bra att ha. Tips: Gör en stomme av 
sälgkvistar. 

Oxberg Gopshus Blomsterfond bjuder på ståltråd, röda band och fika 

För att vi skall veta på ett ungefär hur många som kommer, ring eller sms:a senast 23/10 till Marianne på 
tfn 076 -81 22 876 eller Inga på tfn 070-621 73 45 
 
 

FISKE 
 
Gopsängarna är stängt för fiske fr o m den 30 september och öppnar igen den 25 december 2009. 
 
Onsdagen den 7 oktober isattes siljansöring i Gopsängarna. 
 
Under sommarfisket juli – augusti 2009 stals från slogboden i Gopsängarna yxa, huggkubbe, nytt 
grillgaller med handtag samt en cementring att elda i. Tacksam om någon sett något och hör av sig. 
 
Mora Våmhus fvof 
Jan Pålsson, tfn 0250-702 44 eller 070- 23 94 901 

 


