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SOMMARPROGRAMMET 2009 
 
Med detta nummer av Oxbergbladet skickar vi med en sammanställning av de arrangemang och 
aktiviteter som planeras i Oxberg och Gopshus under sommaren 2009. 
 
För de flesta programpunkter kommer anslag med mer information att sättas upp på anslagstavlorna i 
byarna och fäbodarna. I vissa fall kommer arrangemangen också att annonseras i dagspressen. 
 
Bland dem som deltar i tipspromenaderna i Oxberg kommer presentkort från Intersport att lottas ut till 
vuxna resp till barn. Ditt startkort (vuxen) och bingobricka (barn) gäller som lott. Som barn räknas 
ungdom 16 år och yngre. 
 
Som synes är programmet även i år rätt innehållsrikt. Det börjar med en gökotta den 30 maj och slutar 
med två aktiviteter i den s k Hälsoveckan den 6 september. Däremellan finns en hel del inslag, några 
traditionella och några nya för i år. 
 
En del av de tilltänkta arrangemangen är inte ”säkrade” ännu och kan komma att ändras. Ytterligare 
aktiviteter utöver de uppräknade kan också komma till. 
 
 
Vi kommer att ge ytterligare information om programmet i  kommande nummer av Oxbergsbladet 
och/eller på anslagstavlorna. 
 

VAL TILL 
EUROPAPARLAMENTET 

 
Söndagen den 7 juni är det val till Europaparlamentet: 
 
Röstningslokal: Oxbergsgården  
Tid:  14.00 – 17.00 
 
eller 
 
Vallokal:  Moraparken 
Tid:  08.00 – 21.00 
 
Ansvarig röstningslokal:  Göran Albinsson 
   070-3787500 
   0250-70245 



   010-5727497 
 
 
 
Hej alla Oxbergs- och Gopshusbor! 
 
Jag vill bara påminna er om att den 7 juni är det EU-val. Jag uppmanar er alla att gå och rösta. Det 
kommer att finnas en vallokal i Oxbergs-gården (tågstationen), annars vet ni säkert redan att det går att 
post- rösta. Det är viktigt att ni går och röstar, det spelar ingen roll om ni är för eller emot EU.  
  
Vänliga hälsningar  
 
Viktoria Sverre (EU-val ambassadör från Mora Ungdomsråd) 

FISKE 
 
Öring kommer att sättas ut i Gopsängarna och Gopalsjön under de första dagarna i juni. 
 
Närmare information om utsättningen kommer att anslås på fisketavlan nära majstången i Oxberg. 
 
Jan Pålsson, 
Ttfn 070-239 49 01 eller 0250-702 44 
 
 

”IN THE NAME OF LOVE” 
 
Orsa ungdomskör framträder den 28, 29 och 30 maj kl 19 samt den 31 maj kl 18 i Folkets Park Skeer, 
Orsa. 
 
Förköp: Statoil Tuvan, Konsum Orsa, Skattunge Handel 
 
Entré vuxna 140: -, studerande70: - 
 
Servering 
 
 

OXBERG FRÅN OVAN 
 
Vill du göra en 1 timmes flygtur Älvdalen – Oxberg med omgivningar den 30 maj? 
 
Kostnad för 4 personer 1 000 kr. 
 
Kontakta Elsie Andersson, tfn 070 – 698 78 76 



 

 
 

Gökotta! 
Lördagen den 30 maj kl 07.00  

är du välkommen att delta i en promenad i området kring Axiåns utlopp 
från Axisjön för att ta del av fågellivet i arla morgonstund! 

 
Ornitologen Mattias Högberg från Blyberg medverkar. 

 
Vi träffas nära Skålmyrsvägens slut, där du kan ställa ditt fordon. Åk 

Bosseldalsvägen genom Björnarvet. Mitt emot Hållan tar du av till höger in på 
Skålmyrsvägen. Vägskylt finns. 

 
Ta gärna med kikare och egen kaffekorg! 
Upplysningar: Lars Lundin, tfn 701 11 

Oxbergs byalag 
 
LOPPMARKNADEN 
 
Vi påminner om loppmarknaden söndagen den 12 juli kl 11 – 15 vid Oxbergsgården (f d stationen).  
 
Hör av dig till Lena Bergstöm, tfn 702 79, senast en vecka före marknaden för att boka bord. Deltagandet 
är gratis! 
 


