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ÄLGMIDDAGEN I BYGÅRDEN 
 
Årets älgmiddag genomfördes som planerat i Bygården i Oxberg lördagen den 22 november. Middagen, 
som var ett samarrangemang mellan byalagen i Oxberg och Gopshus, samlade ett hundratal personer, 
varav glädjande många ungdomar. Huvudrätten för kvällen var älgfärssoppa, där råvaran, som skänkts av 
jaktlagen i Oxberg och Gopshus, kom från höstens älgjakt. 
 
Gästerna möttes redan i entrén av välljudande musik, framförd av Robert Kvarnström, Kent Manfredsson 
och Per-Uno Nilsson. Efter välkomsthälsning och inledande information av Leif Lekander och Lars 
Lundin visades en kort film från förra årets älgmiddag i Oxberg.  
Därefter var det dags att hugga in på den, som det skulle visa sig, mycket uppskattade huvudrätten, 
tillagad av Gun Eriksson och Aina Lund. Brödet till huvudmåltiden hade bakats av Gun Eriksson och 
Lillemor Rudberg Larsson och kaffebrödet av Elisabeth Pålsson. 
 
När så mycket folk nu var samlade passade man från byalagen på att informera om stundande händelser i 
trakten. Även lotterier med hantverksprodukter, som tillverkats av slöjdare i byarna, hanns med under 
måltiden liksom unison sång av Oxbergsmarschen.  
 
Kvällen avslutades med att en film om de många arrangemangen i Oxberg under första halvåret 2008 
visades.  

 
 
Robert Kvarnström, Kent Manfredsson och Per-Uno Nilsson spelade såväl när gästerna anlände som 
senare under kvällen 
 
 



 
 
Stämningen var god och matgästerna lät sig väl smaka av älgfärssoppan med tillbehör 
 

OXBERGS VÄGARS 
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING... 

 
… vill uppmärksamma alla på att det kommer att råda förbud mot att framföra motordrivna fordon på 
föreningens oplogade vägar kommande vinter. Som väghållare kan föreningen besluta om förbud mot 
motordrivna fordon enligt Trafikförordningen § 10. 
 
Dessa vägar kan under vinterhalvåret behöva öppnas p.g.a. skogs-avverkning. Skoteråkning eller annan 
åkning med motordrivet fordon försvårar då detta om det överhuvudtaget går att ploga upp vägarna. 
Föreningen kan tyvärr inte hålla dessa vägar plogade under vintern p.g.a. kostnaderna. Föreningen hoppas 
därför på förståelse för detta och att det kan respekteras. 
 
Styrelsen 

 
FISKEINFORMATION 
  
Vinterfisket närmar sig och de närmaste röding- och öringvattnen för Oxberg och Gopshus är Ätjärn 
mellan Oxberg och Våmhus, ca 2,5 mil, och Grundsjön, mellan Mora och Venjan, ca 4,5 mil. I båda 
sjöarna har 300 kg röding isatts den 9 oktober i år. Tidigare har öring satts i båda vattnen. Fisket är stängt 
sedan isättningen av röding, och båda vattnen öppnar för fiske juldagen den 25 december. Man kan åka 
bil ända fram till båda vattnen. 
 
I Gopalsjön, öppen året runt, finns bara öring. 300 kg isatt den 22 maj 2008. Vägen dit oplogad vintertid. 
 
I Gopsängarna, som också öppnar den 25 december, isätts nu bara öring. Senast isatt 300 kg den 22 maj. 
Rödingen trivs inte då sjön är för grund och vattnet blir för varmt på sommaren. 
Var alla fiskesjöar finns kan ni se på den karta som ni får vid köp av fiskekort. Nytt kort behövs från 
årsskiftet. 
 
Mora Våmhus fvof / Jan Pålsson 0250-70244 eller 070-2394901 
 
 



KOM IHÅG LUCIAFIRANDET… 
 
…i  Oxbergs kapell fredagen den 12 december kl 19.00! 
 

OXBERG/GOPSHUS 
 

INBJUDAN TILL OFFENTLIGT MÖTE 
 

Torsdagen den 18 december kl. 19 00 
i Bygården i Oxberg 

 
Syftet med mötet är att diskutera och påbörja arbetet med: 
 
       -Vad kan kommunen, föreningslivet och näringsidkare      
        förbättra och utveckla i Oxberg och Gopshus? 
       -Kollektivtrafiken 
       -Lediga tomter 
       -Övriga frågor 
  
Medverkande:  
 
        Kommunalråden Peter Helander och Bengt-Åke Rehn 
        Gunnar Israelsson, kommunkansliet 
        Claes Wickman, kommunkansliet 
        Liselott Hansson-Malmgren, EU-samordnare 
 

Mora kommun 
 


