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BLAD NUMMER 100! 
 
Du håller i din hand det hundrade Oxbergsbladet! Det första bladet gavs ut i början av 2001, strax efter 
det att Oxbergs byalag hade bildats. Därefter har det i genomsnitt kommit ut ett nummer per månad. 
 
Jag kikade på rubrikerna i det första numret och det handlade som väntat om vad det då nybildade 
byalaget och bykontoret skulle göra. Det fanns också en inbjudan till läsarna att använda bladet för saker 
som man ville informera hushållen om. Detta gäller naturligtvis än i dag! 
 
Med tiden har Oxbergsbladet mera regelmässigt kommit att delas ut även i Gopshus, men också skickas 
till personer med anknytning till trakten. Sedan ett antal år publiceras varje nummer av bladet också på 
Oxbergs hemsida på Internet, så på det sättet kan man säga att det har en världsomfattande spridning! 
 
Lars Lundin 
 
GRATTIS! ... 
 
… till det 100:e Oxbergsbladet och ett stort TACK till den ansvarige utgivaren Lars för idogt och 
entusiastiskt arbete med det av många så uppskattade bladet. Om vi är fler som hjälps åt att förse Lars 
med material kan vi nog med viss tillförsikt se fram mot ytterligare blad och nästa jubileum! 
 
Byalaget, OIF m fl föreningar gm Leif L 
 
FILM FRÅN RESA TILL SVALBARD 
 
Lördagen den 25 april kl 18.00 i Bygården i Oxberg visar Kjell Hansson-Talu film och berättar om sin 
resa med segelbåt från Norge till Svalbard. Dessutom får vi veta mer om forskningsresor till Nordpolen 
samt valrossjakt och valfångst.  
 
I pausen bjuds på kaffe och macka. 
 
Anmälan till Marianne, tfn 070-77 77 552, eller Eva, tfn 701 55 senast torsdagen den 23 april. Säg till 
om du behöver skjuts, så ordnar vi det! 
 
Ingen avgift tas ut! 
 
Oxbergs-Gopshus Blomsterfond 

 

mailto:bykontoret.oxberg@tele2.se


FÖRSTA BJÖRNSPÅREN INRAPPORTERADE 
 
Den 10 april inrapporterades säsongens första observation av björnspår i Oxberg till redaktionen. Det var 
Bo Nyström som dagen innan hade upptäckt spår efter två björnar, en mindre och en större. Den mindre 
hade gått på vägen mot Gutsäl och spåren efter den större syntes bl a framme vid fäboden.  
 
GOPSHUS BY GENOM TIDERNA 
 
Stig Östberg har i dagarna kommit ut med skriften ”Gopshus by genom tiderna”, med underrubriken 
”Uppteckningar på svenska och dalmål”,  
där han i två volymer skildrar byns historia.  
Skrifterna kan köpas i Gopshus genom Margareta Ljudén Kvarnström, tfn 700 35, Sven Andersson, tfn 
700 09, och Stig och Birgit Östberg, tfn 700 57.  
I Oxberg kan du kontakta Lars Lundin, tfn 701 11, för köp av skrifterna.  
 
Priset är 150 kr per volym. 
 

VATTENINFORMATION 
 
Oxbergs Norra Vattenledningsförening meddelar: 
 
Det vita i dricksvattnet just nu är luft, som försvinner efter ca 35-40 sekunder, och är helt ofarligt. Detta 
uppstår när vattnet pumpas upp ur det 150 m djupa borrhålet. 
 
Pumpen kommer att justeras så fort vi tar oss till källan efter tjällossningen.  
 
Oxbergs Norra Vattenledningsförening/Jan Pålsson (ordf) 
Tfn 0250-702 44 eller 070-23 94 901 

 
VALBORGSMÄSSOFIRANDET I OXBERG 
 
Välkommen till firandet vid kasen vid Ogbron på Valborgsmässo-afton! 
 
Vi bjuder på kaffe, dopp och fyrverkeri. Lottförsäljning. Ta med sångröst! 
 
Kasen tänds kl 21.00  
 
Oxbergs IF   
 



LOPPMARKNAD I OXBERG 
 
I sommarprogrammet för Oxberg planeras för en loppmarknad, preliminärt söndagen den 12 juli vid 
Oxbergsgården (f d stationen).  
 
Här har du som vårstädar på vinden och andra ställen ett ypperligt tillfälle att lägga undan saker som du 
kan sälja under loppisdagen! 
 
Hör av dig till Lena Bergstöm, tfn 702 79, senast en vecka före marknaden för att boka bord. Deltagandet 
är gratis! 
 
Uppgifter om klockslag mm kommer att finnas i sommarprogrammet, som vi beräknar kunna skicka ut 
med Oxbergsbladet i slutet av maj. 
 

ÅRSMÖTEN 
 

I BYGÅRDEN, OXBERG 
 

Lördagen den 25 april hålls följande årsmöten: 
 

Kl 15.00 Oxbergs Bys Samfällighetsförening 
 

Ärenden enligt stadgarna. 
 

Möteshandlingar finns hos Leif Lekander, tfn 0250-701 03 
 

Därefter Oxbergs Vägars Samfällighetsförening 
 

Ärenden enligt stadgarna. 
 

Möteshandlingar finns hos Tage Olsson, tfn 070-77 77 552 
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