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ÖPPET LANDSKAP I OXBERG 
En av de uppgifter som Oxbergs byalag har prioriterat är att verka för ett öppet landskap i byn, bl. a. 
genom att intressera markägarna för att röja/gallra i vegetationen.  
 
En rundtur i trakten ger vid handen att mycket har hänt i frågan under senare tid. Men ännu återstår 
en hel del att göra.  
 
En angelägen uppgift är att få Banverket att röja/gallra i slänten mot järnvägen. Verket har i höstas 
genomfört en besiktning av området för att bedöma vilka rasrisker som finns och hur vattengenom-
strömningen påverkas om man ger sig på växtligheten i slänten. Vad resultatet blir vet vi ännu inte. 
 
Kyrkans mark runt kapellet är ett annat område som behöver åtgärdas. Här har församlingen märkt 
ut de träd som bör tas bort och bemyndigat byalaget att sköta om detta mot att man får behålla 
veden. Under de senaste veckorna har därför Harry Larsson från byalaget med hjälp av Åke 
Estenberg påbörjat detta arbete. Även Lars Lundin och Folke Thelin har hjälpt till. 
 
Det återstår ännu ett 15-tal rödsnitslade björkar att fälla. Du som vill får gärna ta ner någon eller 
några av dessa och behålla veden. Har du frågor - kontakta Harry Larsson, tfn 189 15 eller 070-317 
26 72, eller Lars Lundin, 701 11. 
 

       
 
Harry Larsson och Åke Estenberg sågar upp björkved i slänten nedanför kapellet 
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SOMMARPROGRAMMET I OXBERG OCH GOPSHUS 
 
Arbetet med att komponera sommarprogrammet 2010 i Oxberg och Gopshus är nu i sin slutfas. 
 
Vi räknar med att i nästa nummer av Oxbergsbladet, som  
beräknas komma ut i mitten/slutet av maj, presentera en programtablå och närmare kommentera 
vissa av programpunkterna.   
Den första aktiviteten i Oxberg är redan lördagen den 29 maj kl 07.00, då en gökotta kommer att 
genomföras i byn. Information om samlings- plats kommer att anslås på byns anslagstavlor. 
 
Lördagen den 29 maj händer mer saker: kl 11.00 samlas vi vid badplatsen för att lägga i bryggor 
och städa av stranden mm. Ta med röjsåg, krattor etc. 
 
Ställ upp och hjälp till med dessa aktiviteter, som ger förutsättningar för ett trevligt 
sommarprogram! 
 
FRAMTIDSGRUPPENS ENKÄT 
 
Framtidsgruppen (Karin Eriksson, Marianne Andersson och Pia Frisk) har nu har sammanställt 
enkätsvaren och presenterat resultatet för Oxbergs IF och Oxberg byalag vid ett möte den 23 april.  
 
Vi kommer inom kort att gå ut med info på Oxbergs hemsida och informationen kommer också att 
finnas på bykontoret. Vi återkommer också i frågan i Oxbergsbladet. 
 
Framtidsgruppen 
 
 
 

ÅRSMÖTE… 
 
… med Oxbergs Norra Vattenledningsförening hålles tisdagen den 11 maj kl 1800 i Bygården. 
 
Ärenden enligt stadgarna. 
 
                                      Styrelsen 
Oxbergs Norra Vattenledningsförening… 
 
… kommer under maj månad 2010 att märka ut avstängare på nätet och in till fastigheter. Om 
någon då får missfärgat vatten, är det bara att låta det rinna tills det blir rent igen.   
 
Jan Pålsson 70244, Leif Bergman, 70181. 

  



VALBORGSMÄSSOFIRANDET I OXBERG 
 

 
 
Välkommen till firandet vid kasen vid Ogbron på Valborgsmässo-afton, fredagen den 30 april! 
 
Vi bjuder på kaffe, dopp och fyrverkeri. Lottförsäljning.  
 
Kasen tänds kl 21.00 
 
Oxbergs IF 
 
 
 

BJÖRNEN SOVER…  
 
… INTE längre, utan har börjat röra sig. Spår har synts korsa vägen mellan Björnarvet och Hållan. 
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