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VÄGAVSTÄNGNING UNDER VASALOPPET
KortVasan och TjejVasan (fredagen den 22 och lördagen den 23 februari)
Vägen från f.d. affären i Oxberg till bron över Dysån är stängd för trafik från fredagen den 22
februari kl 08.00 till lördagen den 23 februari kl 13.00 p.g.a. att KortVasan och TjejVasan kommer
att köras på halva vägbanan. All trafik under denna tid hänvisas till vägen förbi badstranden, som är
dubbelriktad.
Undantag: Fredagen den 22 februari kl 13.30 till lördag morgon den 23 februari kl 08.00 är
trafiken från bron över Dysån och upp till f d affären i Oxberg enkelriktad från bron.
Övrigt
Passersedel behövs som tidigare år för att passera spärr i Evertsberg och vid terminalen under
KortVasan och TjejVasan fredag och lördag 22-23 februari kl 08.00 – 13.30. Två passersedlar
lämnas ut i postlådorna i Oxberg av Lasse Olsson, tfn 0250-702 79.
För de som ska till Vasaloppsstarten i Sälen söndag morgon den 2 mars kommer vägen dit att
stängas av kl 07.00 i Evertsberg, kl 08.00 vid f.d
affären i Oxberg och kl 09.00 i Selja-Långlet

TACOBUFFÉ FÖR VASALOPPSFUNKTIONÄRER
Vasaloppet meddelar följande:
”Onsdag kväll 27 februari är mässrestaurangen i Mora reserverad enbart för Vasaloppsfunktionärer.
Tacobuffé inkl 1 glas vin, öl eller läsk och underhållning med Coverband och DJ för endast 100: /person.
Tacobuffén serveras kl 18.00 – 20.00, tältet är öppet fram till kl 23.00 med happy hour hela kvällen.
För att vi ska vara säkra på att maten räcker till alla, måste du anmäla dig senast den 19 februari”.
I Oxberg anmäler du dig till Kia Sverre, tfn 070-398 69 81.

BEFOLKNINGSSTATISTIK OXBERG
Vi har i dagarna via Mora kommun fått preliminära siffror från Statistiska centralbyrån som visar
åldern på befolkningen i Oxberg i januari 2008.
Vi har bearbetat siffermaterialet och har fått fram följande:

Medianåldern är nu 55 år. Förra året var den nästan 54 år.
Medianåldern kan illustreras på följande sätt: Om man radar upp alla personer som är skrivna i
Oxberg i en lång kö, i åldersordning från den äldsta till den yngsta, så är medianåldern åldern på
den som står i mitten och således är omgiven av lika många äldre som yngre. I år är det Marie Mian
som innehar den positionen.
Totalt var vi 161 personer som var skrivna i Oxberg i januari 2008. Detta är en minskning med fyra
personer sedan januari 2007.
Var tredje invånare i byn är pensionär.
Åldersfördelningen vid de senaste mättillfällena har varit följande:
Ålder

Januari 2006

Januari 2007 Januari 2008

0 - 5 år
6 - 15 år
16 - 19 år
20 – 49 år
50 – 64 år
65 -

3 personer
12 ”
7”
45 ”
36
57 ”

2 personer
11 ”
9”
49 ”
36 ”
58 ”

2 personer
12 ”
9”
43
37 ”
58 ”

165 ”

161 ”

Totalt

160 ”

Byalagets styrelse kommer att analysera ovanstående siffror närmare.
Motsvarande siffror för Gopshus i januari 2008 ger vid handen att det då var 66 personer skrivna
där mot 71 ett år tidigare.

ÅRSMÖTEN I OXBERG
Som brukligt så här i början av året har flera föreningar haft sina årsmöten.
Oxbergs byalag genomförde årets bystämma söndagen den 3 februari. Utöver själva
stämmoförhandlingarna visades ett bildspel om Oxberg 2007 med ca 230 bilder från det 25-tal
arrangemang som anordnades i Oxberg under förra året. Dessutom visades en filmsnutt från
älgmiddagen som byalagen i Oxberg och Gopshus arrangerade den 25 november.
Byalagets styrelse består av Leif Lekander (ordförande), Jan-Olov Håmås (vice ordförande), Harry
Larsson, Jan Pålsson och Kia Sverre. Styrelsesuppleanter är Agneta Olsson, Anita Sparr, Sabine
Kuhn och Anna Lekander. Kassör är Bo Nyström och bykontoret sköts av Lars Lundin.
Oxbergs IF hade sitt årsmöte söndagen den 10 februari. Årsmötet följdes av ett avstämningsmöte
som bl a berörde föreningens insatser under den kommande Vasaloppsveckan.
Mellan de båda mötena visades TV-bilder från Vasaloppen 1957, 1958 och 1959, där ju Gunnar
Larsson vann de båda förstnämnda och Sune Larsson det sistnämnda.
OIF.s styrelse består av Leif Lekander (ordförande), Bo Nyström (kassör), Stefan Bergman
(sekreterare), Leif Bergman och Karin Eriksson. Suppleanter i styrelsen är Lars-Erik Nilsson och
Marina Manfredsson.

Även Oxbergs hembygdsförening hade sitt årsmöte söndagen den 10 februari.
I styrelsen ingår Göran Albinsson (ordförande), Mats Yrgård, Lars Lundin (sekreterare), Stig
Östberg och Ruth Nääs Molin. StyrelseSuppleanter är Kjell Sverre (kassör), Jan Pålsson och Margareta Albinsson.
Vid årsmötet drogs årets vinnare av en gubbstol som tillverkats av Mats Yrgård. Turgubbe denna
gång blev Bert Johansson!
Också vid detta årsmöte visades (rörliga) bilder i form av en film som Albin Oscarsson tagit vid
Sjurby fäbodlags årsstämma med tillhörande aktiviteter 1959.

