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QSTAR-MACKEN I OXBERG 
Ovisshet har länge rått om framtiden för Qstar-macken i Oxberg. Till och från har signaler kommit 
om att macken ska läggas ner. 
 
Under juni månad har dock en mera långsiktig lösning av mackfrågan mejslats fram, som innebär 
att macken blir kvar i Oxberg till år 2015.  
 
Överenskommelsen har tillkommit efter överläggningar mellan ägarna av marken där macken finns, 
Maud Waters och Tomas Engström, och Qstar-företaget.  
 
Även Oxbergs byalag har bidragit till lösningen. 

KELINGGKWELD´N DEN 18 JUNI 
25 kelingger å kullur kom till slogboden vid Dysån. 
I den vackra omgivningen hade vi det mysigt fastän att det regnade lite.  
En mycket trevlig kväll. 

Pia 

 
Frukt, bär, grillkorv och rabarberpaj intogs medan prat och idéer        flödade 
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BADPLATSEN VID SUNDET 
 
Vårt fina bad i Sundet är nu nystädat och klart att användas för säsongen. 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 
 
OXBERGS-GOPSHUSDAGARNA 
 
Nu när midsommarhelgen är avklarad är nästa större arrangemang i trakten Oxbergs-
Gopshusdagarna, som äger rum fredag, lördag och söndag den 9 till 11 juli. 
Fredagen den 9 juli går planenligt av stapeln vid Ladutimmernäs med mettävling och roddtävling. 
Se ytterligare information på anslags-tavlorna! 
 
Lördagen den 10 juli kl 11.00 – 16.00 koncentreras arrangemangen till området runt Bygården. 
Här är några uppmaningar/ändringar/ förtydliganden: 
 

Du som vill vara med och sälja loppisprylar eller hantverksprodukter (ute på gården om det är 
uppehåll – inne i Bygården om det regnar) – hör av dig till Lena Bergström, tfn 702 79, eller Maj-
Britt Lundin, tfn 701 11, senast den 4 juli. 
Deltagandet är gratis! 
 
Även tipspromenad (med start kl 13 – 14.30) och visning av filmen ”Oxberg 2009” (rullande kl 
11-16) kommer att äga rum vid Bygården denna dag. 
 
Nytt är att utställningen med Hans Kamms träsniderier (masker) kommer att visas i Bygården både 
lördagen den 10 juli kl 12-16 och söndagen den 11 juli kl 16-18, dvs timmarna innan 
sommarmusiken i kapellet. 
 
Missa inte heller lådbilsrallyt vid Vasaloppskontrollen lördag kl 12.00! 
 
”Musik i sommarkväll” avslutar Oxbergs-Gopshusdagarna på söndagen den 11 juli i Oxbergs 
kapell kl 18.00, där vi får lyssna på Alvas folkmusikgrupp. 
Varmt tack till dig som hittade vår Sigge och la honom vid vår infart. 
Ovissheten var mycket värre än att konstatera vad han hade råkat ut för.  
 
Hör gärna av dig.   
 
Agneta och Sven 

  



MUSIKLÄRARE PÅ UTFLYKT 
 
Besökare hittar till Oxberg på olika sätt.  
 
En solig dag i mitten av juni anlände en rälsbuss till Gopsängarna med en grupp musiklärare från 
Orsa. Dagsutflykten ägnades åt fiske, grillning och musikaliska övningar. 
 

 
     Jan Pålsson var på plats vid Gopsängarna och skrev ut fiskekort  

 
 
 
FISKE 
 
Fisk har satts ut i Gopsängarna och Gopalsjön enligt följande: 
 
31 maj 150 kg gullspångsöring mellan 8 hg – 1 kg 
17 juni 50 kg siljansöring kring 6 hg. 
 
Mora-Våmhus fvof 
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