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MAJSTÅNGSRESNING I OXBERG
Midsommardagen lördagen den 21 juni
Rankan binds vid vasaloppskontrollen kl 10 och bärs ner till stången kl 16. Alla som
har folkdräkt och bär rankan får en trisslott.
Musik av familjen Tysk
Högtidstal av Anders Yrgård
Dans kring stången
Efter programmet vid stången bjuder hembygds-föreningen på kaffe/saft i
missionshuset.
VÄLKOMMEN!
Oxbergs hembygdsförening

MIDSOMMARFIRANDE I GOPSHUS
Midsommarafton fredagen den 20 juni
Rankan binds vid Norra Gärdesvägen torsdagen den 19 juni kl 18 och kläds på stången.
Kransarna bärs på midsommarafton kl 18 från Norra Gärdesvägen till stången.
Musik av musikanter från Gopshus
Högtidstal
Dans kring stången
Servering av kaffe och saft i bygdegården
Kl 21.00 blir det dans i Gopshusgården.

VÄLKOMMEN!
Gopshus bygdegårdsförening

SOMMARPROGRAMMET 2008 - NOTISER
– Som framgår av annonsen ovan görs rankan till majstången i Gopshus i ordning dagen före
midsommarafton, torsdag kl 18, inte på midsommarafton som tidigare uppgetts.
-Boka in lördagen den 5 juli för logdans med Jack Rivers på Björsbåkk i Oxberg!
– I samband med tipspromenaden från Bygården i Oxberg söndagen den 13 juli med start kl 11-12 hålls
både Bygården och Missionshuset öppna kl 11 – 14. I Bygården visar vi bl a filmklipp från Vasaloppen
1957-59 och bildspelet ”Oxberg 2007” som i mer än 300 bilder belyser det 25-tal arrangemang som
genomfördes i Oxberg förra sommaren.
– Tipspromenaden i Sjurby äger rum kl 11 – 12.30 den 20 juli, som är en söndag (inte lördag som stod i
förra Oxbergsbladet).

ÖPPET HUS
Eftersom det inte blir någon samlad hantverksdag i Oxberg i år kommer jag att ha ÖPPET HUS söndagen
den 13 juli mellan kl 11 och 15 hemma på Mångsangard, Jugånvägen 19 i Oxberg.
Har stora och små lapptäcken och lite annat smått och gott.
Jag bjuder på kaffe/saft!
Maj-Britt Lundin

FISKEINFORMATION
Den 22 maj har 300 kg SILJANSÖRING satts ut i GOPSÄNGARNA respektive GOPALSJÖN. Vikt
mellan 0,5 och 1 kg.
På fiskestämman beslöts att alla barn under 16 år fiskar gratis i föreningens vatten (Gopsängarna,
Gopalsjön, Oxbergssjön m fl).
Fiskeinformation finns på fisketavlan vid majstången.
Mora/Våmhus fvof gm Jan Pålsson, tfn 0250-702 44 el 070-239 49 01

BADPLATSEN VID SUNDET
Vårt fina bad i Sundet är nu nystädat och klart att börja användas. Badet (långgrunt) är jättebra för
barnfamiljer m.fl.
Åk till slutet av Sundetvägen, sväng vänster så ser du badet där nere.
Oxbergs by gm. Göran A/Jan P

MEDDELANDE FRÅN OXBERGS SÖDRA
VATTENLEDNINGSFÖRENING
Sedan den 5 juni har vårt nya pH-höjande filter varit i drift. pH-värdet på vattnet vi tappar i våra kranar har
nu stigit till strax över 8. Värdet skall enligt livsmedelsverkets gränsvärden för tjänligt utan anmärkning
ligga mellan 7,5 och 9,0 (pH-enheter).
En del justeringar kommer att göras i närtid, men kvaliteten på dricksvattnet är redan nu godkänd.
Vid eventuella frågor, hör av er till Kjell Sverre på tfn 070-796 60 58 eller 702 35.

TACK!
•

Som ansvarig för flytten av vår återvinningsstation vill jag TACKA de som har hjälpt till vid
iordningställandet samt de som hjälp till med snöröjning, sandning mm under den gångna vintern. Vi
har nu visat att vår modell fungerar och med er hjälp kommer att fungera på ett utmärkt sätt
framöver.
Oxbergs by gm. Göran A

•

Redaktionen tycker att det är på plats att rikta ett stort TACK till Ebba och Bengt Kihlberg för att de
plockat upp skräp som andra slängt på vägsträckan Sjurby-Oxberg.

Det glädjande är att det finns personer som på eget initiativ tar tag i saken på det sätt som Ebba och Bengt
nu har gjort. Det sorgliga är att det finns andra personer som är upphovet till detta

