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Bladet delas denna gång ut även i Gopshus 
 

EN AFFÄRSIDÉ 
Med den nya skattelagstiftningen för hushållsnära tjänster blir det intressant att köpa sådana tjänster som 
slybekämpning, slåtter och gräsklippning i fäbodarna. Det är arbetsuppgifter som de sommarboende inte 
alltid hinner med, kan eller orkar utföra. 

Var finns du som vill sälja fäbodnära tjänster till oss som bor i Sjurby? 

Till tjänsterna hör kanske också avverkning av enstaka träd, vedhuggning samt snöröjning och 
stuguppvärmning vintertid. Timersättningen skall givetvis inkludera alla företagskostnader. 

Bo Sundberg     Max Blumenberg 
070-868 11 77 eller 013-10 19 20   070-273 48 48  
 

BENSINMACKEN I OXBERG 
Qstar har tidigare sagt upp arrendet av marken där man har bensin-macken i Oxberg till den 1 oktober i 
år. Efter samråd med markägarna har man nu skjutit på uppsägningstidpunkten i sex månader, dvs fram 
till april 2010. 
Hur det blir därefter är helt beroende av hur försäljningsvolymen utvecklas. Här kan vi som bybor alltså 
vara med och påverka utvecklingen. 
 

FÖRENINGKONTAKTER I OXBERG 
När du vill få tag på en företrädare för någon av föreningarna i Oxberg, eller en person som är utsedd till 
byrepresentant för en förening, kan du alltid kontakta någon av följande personer: 

Förening   Kontaktperson, tfn 

Oxbergs byalag  Lars Lundin,  
701 11 eller 700 64 
 

Oxbergs IF   Leif Lekander,  
701 03 eller 070-640 60 32 
   

Oxbergs hembygdsförening Göran Albinsson,  
702 45 eller 070-378 75 00 
 

Oxbergs gemensamhetsskog Leif Bergman,  
samfällighetsförening  701 81 eller 070-679 84 47 
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Oxbergs vägars samfällighetsförening Tage Olsson,  
070-777 75 52  

 
Oxbergs bysamfällighet  Leif Lekander,  

701 03 eller 070-640 60 32   
 
Oxbergs-Gopshus viltvårds- Jan-Olov Håmås 
områdesförening  700 21 eller 070-261 83 93 
Oxbergs norra vattenlednings- Jan Pålsson 
förening   702 44 eller 070-239 49 01 
 
Oxbergs södra vattenlednings- Kjell Sverre 
förening   702 35 eller 070-796 60 58 
 
Oxberg-Gopshus blomsterfond Eva Lund 
   701 03 
 
Mora Våmhus fiskevårds-  Jan Pålsson 
områdesförening  702 44 eller 070-239 49 01  
 
Mora trafiksäkerhetsråd  Folke Thelin 
   701 71 eller 070-253 11 08 
 
Mora ungdomsråd  Viktoria Sverre 
   702 35 
 
 

BILD EFTERLYSES! 

Vid rastplatsen vid Sundet finns en vattenlåda i form av en urholkad stubbe/stam. Den står på ungefär 
samma ställe som en tidigare vattenlåda vid den gamla vägen till Björnarvet. 

En tanke finns nu att sätta upp en informationsskylt på platsen med en berättelse om vattenstället. Därför 
behövs ett fotografi på den gamla vattenlådan. 

Har du ett sådant foto som du kan låna ut för kopiering så hör av dig till Lars Lundin på Bykontoret, tfn 
700 64 eller 701 11. 

 

 



 
 
Den avslutande aktiviteten i sommarprogrammet för Oxberg var     stavgång den 6 september med start 
vid Oxbergs IP.  Av okända  
skäl kom bara tre personer till start, nämligen Lena Bergström,  
Pia Frisk och Marianne Andersson. Pias hund, Zeldah, var till en  
början tveksam till om hon skulle hänga med, men föll för grupp- 
trycket och promenerade med de andra på halvvasespåret längs Oxbergssjön. 
 
 

ETT STORT TACK… 
… till alla berörda som genom er hjälpsamhet och ert engagemang bidrog till att göra Ulrika och Mickes 
bröllop den 8 augusti i Oxbergs kapell med efterföljande fest på Björsbåkk till ett minne för livet. 

Ulrika och Micke Gutgard 
Kersti och Lennart 
Kurt, Birgitta och Lena-Sara 
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