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LEADER DALÄLVARNA
Leader är ett EU-projekt som är inriktat på åtgärder som samverkar för att stärka landsbygdens ekonomi.
Det finns i hela EU.
De 16 byar som ingår i Mora byaråd omfattas av Leader Dalälvarna, som är ett nytt samverkansprojekt
för att utveckla landsbygden i norra Dalarna. Det är intressant för orter som Oxberg och Gopshus
eftersom det ger möjligheter att söka bidrag för olika utvecklingsprojekt.
Exempel på insatser kan vara sådana som syftar till att skapa/utveckla:
- en attraktiv landsbygd för alla genom turism, boende, öppet landskap (t ex genom avverkning, röjning,
bete etc), kommunikationer, samordning.
- livskraftiga företag på landsbygden (entreprenörer, idéutveckling, nya företagsformer, ekonomisering,
samverkan). Insatser riktade mot ungdomar är högt prioriterade.
- former för landsbygd i förändring (utveckling av arbetsmetoder och arbetsformer, ledarutveckling,
projektmodeller, samverkan, löpande kompetensutveckling).
Det är viktigt att vi tar tillvara på alla idéer som kan gynna glesbygden.
Du som har uppslag på projekt som kan utveckla vår bygd – hör av dig till Lars Lundin, tfn 0250-701 11,
eller Harry Larsson, tfn 0250-189 15 eller 070-317 26 72, för att få hjälp att lotsa idéerna rätt.

OXBERGS IF
håller

ÅRSMÖTE
i

Bygården söndagen den 1 februari kl 15.00
Ärenden enligt stadgarna.

Efter årsmötesförhandlingarna bli det information kring årets vasaloppsvecka och i första
hand om hur vi löser våra åtaganden under veckan inkl förberedelser och avetablerin-gar.
Vi hoppas därför att ni som tidigare innehaft ansvaret för viss/vissa funktioner, och som
inte avsagt er uppdraget, kan delta vid denna information. Alla andra intresserade är
givetvis också välkomna delta vid informationen.
Välkommen!
Oxbergs IF/styrelsen

OXBERGS HEMBYGDSFÖRENING…
… håller årsmöte
söndagen den 8 februari kl 17.00 i Bygården.
Ärenden enligt stadgarna.
Välkommen!
Styrelsen

2009 ÅRS BYSTÄMMA…
… kommer att hållas i Bygården söndagen den 15 februari kl 15.00.
En annons kommer i nästa nummer av Oxbergsbladet, men redan nu vill vi flagga för två programpunkter
utöver den sedvanliga ärendelistan.
Den ena gäller frågan hur vi ska kunna behålla ett öppet landskap i byn. Här kommer Lasse Back från
Gopshus att medverka med tips och råd vid stämman. Du som har mark i byn som är i behov av röjning,
gallring etc är därför särskilt välkommen till bystämman.
Den andra programpunkten riktar sig till alla i byn, eftersom den innehåller visning av filmen ”Oxberg
2008 – andra halvåret”, där vi genom levande bilder får återuppleva flera av de aktiviteter/ arrangemang
som föreningarna i byn anordnade under juli-december 2008.

OXBERGS VÄGARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING...
… vill återigen uppmärksamma alla på att det råder förbud mot att framföra motordrivna fordon på
föreningens oplogade vägar under vintern.
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

VISSTE DU ATT…
…för 110 år sedan började stationshuset i Oxberg att byggas
…för 100 år sedan öppnade Fredrik Eriksson en lanthandel i Oxberg. Affären upphörde 1953
…Teodor Ljudén, Gopshus, fyller 100 år 6 februari. Vi gratulerar!
…för 50 år sedan vann Sune Larsson från Oxberg Vasaloppet
…för 10 år sedan vann Sunes brorson Staffan Larsson Vasaloppet

VÄLKOMMEN TILL OXBERG!
I ett kommande 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 2008. 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 15 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!

