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BYSTÄMMA 
I OXBERG  

 
Som framgår av affischer på byns anslagstavlor är det dags för årets bystämma söndagen den 3 februari 
2008 kl 15.00 i Bygården i Oxberg. 
 
Som vanligt handlar stämman om att redovisa vad som hänt under föregående år, men också om att lägga 
fast färdriktningen framåt. De personval som skall genomföras är förberedda av valberedningen och 
samtliga föreslagna personer är vidtalade. 
 
Stämman kommer att avslutas med att byalaget bjuder på fika. 
 
Under bystämman kommer vi att få se dels ett bildspel som visar vad som hände i Oxberg under 
förra året i form av evenemang mm och dels en film från älgmiddagen den 25 november.  
 
Alla med anknytning till Oxberg är välkomna till stämman! 
 
Styrelsen för Oxbergs byalag 
 
 
OXBERGS IF:s ÅRSMÖTE 2008… 
 
… hålls i Bygården söndagen den 10 februari kl 14.30 
 
Mötesförhandlingar enligt dagordning.  
 
Mötet avslutas med kaffe. I samband med detta visas på allmän begäran några TV-inslag från Vasaloppen 
1957-59 med Gunnar Larsson och Sune Larsson som vinnare. 
 
Vi påminner också om mötet med vår egen Vasaloppsorganisation som hålls efter årsmötet, ca kl 15.30. 
Mötet är öppet för alla.  
 
OIF.s styrelse 
 

 



 
OXBERGS HEMBYGDSFÖRENING… 
 
… håller årsmöte söndagen den 10 februari 2008 kl 17.00 i Bygården. 
 
Ärenden enligt stadgarna.  
 
Välkommen! 
 
Styrelsen 
 
 
 
”PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING”... 
 
 
..., som det heter, påminns om att det är skoterförbud i vasaloppsspåret. Anledningen är naturligtvis att 
skidspåren förstörs, men spårområdet är också ett naturreservat med sina speciella bestämmelser. 
 

 
ANMÄLAN SOM FUNKTIONÄR VID ÅRETS VASALOPP 
 
För dig som vill hjälpa till som funktionär i Oxberg under Vasaloppsveckan finns möjlighet att vara med om 
du anmäler dig senast den 15 februari till Leif Lekander eller Jan Pålsson.  
 
Anmälningsblanketter kommer inom kort att delas ut i postlådorna. Blanketter kommer också att finnas hos 
Leif och Jan.  
 
Det är bl a arbetsuppgifter vid kontrollen som vi behöver hjälp med liksom bullskärningen lördagarna den 23 
februari resp 1 mars. 
 
Oxbergs IF 
 
 
 
 
VÄLKOMMEN TILL OXBERG! 
 
I nästa nummer av Oxbergsbladet hoppas vi kunna presentera den årliga befolkningsstatistiken för byn. 
 
Men vi vet ju redan nu att en del fastigheter i Oxberg har fått nya ägare under 2007. Till dessa vill 
Oxbergs byalag och övriga föreningar i byn säga: Varmt välkomna till Oxberg! 
 
Ett tips till dig som är ny i Oxberg: Kom till Bystämman i Bygården söndagen den 3 februari kl 15.00. 
 
Här får du ett bra tillfälle att göra dig nya bekantskaper och få information om vad som är på gång i byn! 



 

LOPPEN UNDER VASALOPPSVECKAN 
 
Flera av loppen under Vasaloppsveckan startar i Oxberg, vilket framgår av sammanställningen nedan: 
 
Dag   Lopp  Distans Startplats  
 
Fr 22 febr    KortVasan  30 km Oxberg 
 
Lö 23 febr   TjejVasan  30 km Oxberg 
 
Sö 24 febr    UngdomsKortVasan 3, 5, 7, 8 km Mora 
 
Sö 24 -   Öppet Spår  90 km Sälen 
må 25 febr 
 
Ti 26 febr    HalvVasan  45 km Oxberg 
 
Fr 29 febr    StafettVasan 90 km Sälen 
 
Fr 29 febr    SkejtVasan  30, 45 km Oxberg 
 
Sö 2 mars   Vasaloppet  90 km Mora 
 
 
 
 
VISSTE DU ATT… 
 
…för 100 år sedan öppnade Oscar Andersson en lanthandel i Oxberg. Affären fanns kvar till 1978 och 
drevs då av Oscars son Albin och dennes hustru Mia 
 
…för 50 år sedan vann Gunnar Larsson från Oxberg sitt andra Vasalopp. Det första vann han året 
innan, 1957 
 
… för 40 år sedan drogs poststationen i Oxberg in och ersattes med lantbrevbäring. Postombud fanns 
också under tiden 1968-1973 hos Oscar Anderssons Eftr 
 


