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GÖKOTTA 
Årets sommarprogram inleddes den 29 maj med en gökotta, arrangerad av Oxbergs byalag. Ett 20-
tal bybor samlades klocka 7 på morgonen vid Ogbron för att uppleva fågellivet i området. 
 
Liksom förra året hade ornitologen Mattias Högberg från Blyberg engagerats som sakkunnig. Under 
Mattias ledning gick vandringen från Ogbron längs västsidan av Pellsjön och ett stycke av Dysån 
och därefter upp på Edgerd och åter till Ogbron. 
 

 
     Ornitologen Mattias Högberg vid kikaren berättar om fåglarna 
     som syntes och/eller hördes under promenaden  
 
En av de första fåglar man fick höra, men inte se, var just göken. I övrigt syntes eller hördes 
svarthätta, lövsångare, grå och svartvit flugsnappare, talgoxe, skata, kråka, stare, bofink, bergfink, 
grönsiska, mindre korsnäbb, knölsvan, kanadagås, gräsand, knipa, storlom, drillsnäppa, tamduva, 
ringduva, ladusvala, hussvala, sädesärla, tornfalk, storspov, skogssnäppa, fiskmås, tornseglare, 
koltrast, björktrast och rödvingetrast. Ungefär vad man kunde vänta sig, enligt Mattias. 

 
Arrangemanget avslutades med fika i sluttningen vid Takkgerd vid                                        
Strandvägen nära Ogbron 
 



SOMMARPROGRAMMET I OXBERG OCH GOPSHUS 
 
Som framgår av ovanstående är sommarprogrammet redan igång. Förutom gökottan den 29 maj 
passade man samma dag på att ställa i ordning badplatsen vid Oxbergssjön genom att lägga i 
bryggor och städa av stranden mm. 
 
Sommarprogrammet 2010 i sin helhet följer med detta Oxbergsblad på ett lösblad.  
 
I år upptar programmet ett 25-tal arrangemang, men ytterligare någon eller några aktiviteter kan 
tillkomma, så håll ögonen på anslagstavlorna och för all del också på Oxbergs hemsida, 
oxberg.mora.se, där vi fortlöpande lägger ut de programpunkter som är aktuella. 
 
En del inslag återkommer från förra året, men några är nya.  Vi vill särskilt peka på följande:  
 
Oxbergs-Gopshusdagarna genomförs fredagen den 9 – söndagen den 11 juli. 
 
På fredagen, efter fisketävlingen vid Ladutimmernäs, blir det återigen en roddtävling. Senast det 
begav sig var 2006. 
 
Förra året dränktes ju sommarens loppis vid Oxbergsgården i skyfallsliknande regn. Vi gör nu ett 
nytt försök med ett loppis, denna gång kombinerad med hantverksbord vid Bygården, lördagen 
den 10 juli kl 11-16 (den mellersta av Oxbergs-Gopshusdagarna). Du som vill vara med och sälja 
loppisprylar eller hantverksprodukter – hör av dig till Lena Bergström, tfn 702 79, eller Maj-Britt 
Lundin, tfn 701 11, senast den 4 juli. 
 
Även tipspromenad och visning av filmen ”Oxberg 2009” kommer att äga rum vid Bygården denna 
dag. 
 
Lördagen innehåller också ett helt nytt inslag, nämligen en lådbils-tävling vid vasaloppskontrollen 
kl 12.00. 
 
Den avslutande Oxbergs-Gopshusdagen, söndagen, kommer vi att få se en utställning i Bygården av 
Hans Kamms träsniderier. Uppgift om öppethållande framgår av kommande affischer och på 
Oxbergs hemsida.  
 
På söndagskvällen avslutas dagarna med ”Musik i sommarkväll” i Oxbergs kapell kl 18.00, där vi 
får lyssna på Alvas folkmusikgrupp. 
 
En litet annorlunda upplagd byvandring i Oxberg kommer att genomföras söndagen den 1 augusti. 
De fem byvandringar som har genomförts under åren 2004 - 2008 har främst handlat om gårdarna 
som vi har passerat. Denna gång inriktar vi oss på verksamheter/företag och förenings- och 
församlingsägda fastigheter.   
 
Vandringen börjar vid majstången kl 13.00 och fortsätter till Missionshuset, Bygården, kapellet, 
kyrkogården, GAV Glimåkra och vasaloppskontrollen innan vi tar oss ner till Dala Clogs (f d 
Kickis Skafferi) där vi avslutar med fika. 
  



 
SNABBA BESLUT VID MINDRE PROJEKT/ AKTIVITETER 
 
Önskemål har förts fram att mindre projekt och aktiviteter inom byalagets och Oxbergs IF.s 
verksamhetsområden ska kunna genomföras snabbt och enkelt utan att man ska behöva invänta ett 
beslut om medel mm vid ett styrelsemöte.  
 
För att göra detta möjligt har styrelserna inom de båda föreningarna beslutat att delegera till några 
av styrelseledamöterna att besluta om sådana projekt/aktiviteter till en kostnad av högst 2 000 kr 
och i vissa fall 4 000 kr. 
 
Har du uppslag/idéer till sådana projekt/aktiviteter så vänd dig inom byalagets ansvarsområde till 
någon av Pia Frisk, Leif Lekander eller Jan-Olov Håmås och inom Oxbergs IF.s ansvarsområde till 
någon av Leif Lekander, Bo Nyström, Leif Bergman, Stefan Bergman eller Karin Eriksson, så får 
du ett snabbt besked i frågan. 
 
Oxbergs IF.s styrelse vill redan nu komma med uppmaningen att inget ris bör läggas på platsen 
för majbrasan vid Ogbron före den 1 april 2011.  

 


