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SOMMARPROGRAMMET AVSLUTAT 
Nu när juli månads föreningsaktiviteter i Oxberg/Gopshus är avslutade i och med tipspromenaden i 
Sjurby är huvudparten av sommarens program i byarna genomförda. Det som återstår är 
säsongsavslutningen för Gopshus med tipspromenad och fisketävling den 16 augusti, Cykelvasan samma 
dag, Vasastafetten den 22 augusti och aktiviteterna i Oxberg söndagen den 6 september under den s k 
Hälsoveckan, nämligen terränglöpning för barn och ungdom kl 11 och stavgång kl 15, båda 
arrangemangen med start vid Oxbergs IP. 
 
Trots växlande väder kan man nog påstå att programpunkterna även denna sommar har varit välbesökta.  
 
Som vanligt har mycken tid och ideellt arbete lagts ner av många personer för att vi i byarna ska kunna få 
uppleva ett stort antal arrangemang/aktiviteter på hemmaplan.  
 
Berörda föreningar i Oxberg och Gopshus vill därför tacka alla som på  
olika sätt bidragit till att sommarprogrammet 2009 har kunnat genomföras på ett så förtjänstfullt sätt! 
CYKELVASAN SÖNDAGEN DEN 16 AUGUSTI 

Många vägar i Oxberg kommer att påverkas av detta lopp. Alla vägar är öppna för trafik men vi vädjar till 
trafikanter att visa hänsyn och om möjligt inte köra bil på cykelvägarna (se karta) under de tider som 
starterna sker i Oxberg, samt visa hänsyn under hela dagen för de som åker 90 km och passerar Oxberg. 

90 km start i Sälen kl 9.00–10.30, passering Oxberg mellan kl 10.30–16.00, heldragen grön linje 
på kartan 

45 km start på Terminalen kl 12.00 passering genom byn kl 12.00–13.00, streckad grön linje på kartan  

31 km start på Terminalen kl 13.00, passering genom byn kl 13.00–13.30, prickad grön linje på kartan 

Tommy Höglund  
Sportchef Vasaloppet 
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BILDER FRÅN 2009 
 
Det som hänt i Oxberg år 2009 på föreningsfronten kommer också i år att dokumenteras av byalaget, 
framför allt genom film. Två filmer kommer att göras där del 1 omfattar första halvåret och del 2 andra 
halvåret.  
 
Stillbilder från Oxberg kommer dock alltid att vara intressanta för att skildra vad som händer i byn och 
hur byn utvecklas. Har du tagit bilder i Oxberg som du är beredd att dela med dig, så lägg dom gärna på 
en CD-skiva, som du lämnar till bykontoret/Lars Lundin. På så sätt kan vi öka på byns bildbank, 
förhoppningsvis till glädje för många i olika sammanhang framöver. 
 

GAMMELVALA  
Torsdagen den 23 juli deltog ett 35-tal personer med anknytning till Oxberg och Gopshus i en bussresa 
till Brunskog nära Arvika i Värmland. Målet för resan, som Oxbergs-Gopshus Blomsterfond ordnade och 
bekostade, var ett besök på Brunskogs hembygdsgård och Gammelvala, som betyder ”den gamla världen” 
och är en vecka då man visar upp de gamla hantverken och arbetssätten. Just den dag som gruppen från 
Oxberg/Gopshus var där var temat ”Bondedag”. Man visade bl a arbetshästens vardag i skogs- och 
jordbruket och hade specialvisning av tändkulemotorer mm. 

Efter en vädermässigt OK förmiddag blev eftermiddagen inte oväntat en regning historia, som dock 
uppvägdes av allt intressant som fanns att skåda under tak. 

Oxbergs-Gopshus Blomsterfond ska ha ett stort tack för att man tog initiativ till och genomförde ett 
mycket uppskattat arrangemang! 



 

Maj-Britt, Marianne och Eva tittar på… 

 

… hur både barn och vuxna deltar i arbetet med att hässja hö  

ETT STORT TACK! 

Tack till er alla som var med och firade när vi fyllde 68. Festen och gåvorna blev ett fint minne för oss 
båda. 

Viktoria o Kjell Sverre 
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