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TUSEN TACK FÖR HJÄLPEN!
Oxbergs IF och Oxbergs byalag tackar alla bybor och andra som har ställt upp och medverkat till att de
åtaganden som föreningarna har haft i samband med årets vasaloppsvecka har kunnat genomföras med så
gott resultat!
Även Vasaloppsorganisationen instämmer i tacket till alla funktionärer och medhjälpare vid årets
vasaloppsarrangemang.
Oxbergs IF och Oxbergs byalag

INVIGNING AV DEN NYA VASALOPPS-KONTROLLEN I
OXBERG
Strax innan de första Vasaloppsåkarna anlände till kontrollen i Oxberg söndagen den 1 mars invigdes den
nya kontrollen. Detta skedde genom att Sune Larsson och Maja Söderqvist öppnade blåbärskranarna från
det nya koket. Valet av invigningsförrättare var enkelt: Sune vann ju Vasaloppet den 1 mars 1959, alltså
för exakt 50 år sedan, och Maja har hjälpt till vid den tidigare kontrollen under en lång följd av år.
Invigningen föregicks av att OIF.s ordförande Leif Lekander över-lämnade blommor och presenter till
Sune till minne av hans Vasaloppsseger för 50 år sedan, då segermarginalen uppgick till drygt 11 minuter.

Maja Söderqvist och Sune Larsson
inviger den nya kontrollen

BEFOLKNINGSSTATISTIK OXBERG
Vi har från Mora kommun fått siffror från Statistiska centralbyrån som visar åldersfördelningen på
befolkningen i Oxberg i januari 2009.
Vi har bearbetat siffermaterialet och har fått fram följande:
Totalt var vi 152 personer som var skrivna i Oxberg i januari 2009. Detta är en minskning med nio
personer sedan januari 2008. Huvudorsaken är att många äldre personer avlidit under 2008. Däremot har
vi haft ett svagt inflyttningsplus.
Var tredje invånare i byn är pensionär.
Åldersfördelningen vid de senaste mättillfällena har varit följande:
Ålder
Januari 2007
Januari 2008
Januari 2009
0 - 5 år
6 - 15 år
16 - 19 år
20 – 49 år
50 – 64 år
65 Totalt

2 personer
11 ”
9”
49 ”
36 ”
58 ”
165 ”

2 personer
12 ”
9”
43 ”
37 ”
58 ”
161 ”

2 personer
11 ”
7”
39 ”
43 ”
50 ”
152 ”

Medianåldern är nu 54 år. Förra året var den 55 år. Medianåldern på befolkningen i Oxberg är åldern på
den person som är omgiven av lika många yngre som äldre bybor. I år är det Eva Thelin Spännar som
innehar den positionen.
Byalagets styrelse kommer att analysera ovanstående siffror närmare.
Motsvarande siffror för Gopshus i januari 2009 visar att det då var 58 personer skrivna där mot 66 i
januari 2008 och 71 i januari 2007.

BYALAGETS STYRELSE
Efter årets bystämma i Oxberg består byalagets styrelse av följande ledamöter: Leif Lekander
(ordförande), Jan-Olov Håmås (vice ordförande), Kia Sverre, Harry Larsson och Folke Thelin.
Suppleanter är Lena Bergström, Anna Lekander och Sabine Kuhn. Bo Nyström är kassör och Lars
Lundin sekreterare och sköter dessutom bykontoret.

ATT BLI TILLPLATTAD…
... är för det mesta inte roligt eller bra. Dock finns det undantag, t ex när man slänger förpackningar i
containern vid återvinningsstationen. I dessa fall är det mycket bra om man plattar till förpackningarna så
att fler förpackningar får plats till glädje för alla!

INBJUDAN TILL LILLA OXBERGSLOPPET SÖNDAGEN DEN 15
MARS
Oxbergs IF bjuder in barn och ungdomar från Oxberg/Gopshus och de som har anknytning till dessa byar
till Lilla Oxbergsloppet 2009.
Tävlingen hålls för följande klasser:
Pojkar – flickor födda 2003 eller senare
Pojkar – flickor födda 2001 – 2002
Pojkar – flickor födda 1999 – 2000
Pojkar – flickor födda 1997 – 1998

400 m
700 m
1,5 km
2,5 km

Första start sker kl 11.00 vid vasaloppskontrollen i Oxberg.
Anmälan görs till Jan-Olov Håmås, tfn 701 08, senast fredagen den 13 mars. Ingen startavgift tas ut.
Alla som går i mål får medalj och hederspris vid prisutdelningen direkt efter tävlingen.
Varm korv och Festis delas ut till alla deltagare vid återlämnande av nummerlapp efter målgång.
Dessutom erbjuds motionsintresserade att åka valfri sträcka i vasaloppsspåret och deltar därefter i
utlottning av priser.
Motion – öppen klass resp ungdom (13 – 19 år)
Vi ser fram emot en trevlig skiddag vid vasaloppskontrollen! Korv och läsk finns till försäljning.
Välkomna!
Oxbergs IF

