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Verksamhetsberättelse 

 
 

2010 

 

 
 Oxbergs IF och Oxbergs byalag anordnade den 20 november ett möte som handlade  

 om hur vi framöver ska kunna fullgöra föreningsuppdragen i byn och de aktiviteter, 

 evenemang och åtaganden som följer av dessa. Mötet samlade hela 56 bybor, som  

 bänkade sig i Axi-rummet innan det var dags att dela upp sig för grupparbete.  



Byalagets/Bykontorets verksamhet 2010  
 

Detta skall Byalaget göra enligt stadgarna 
 

Byalaget skall 

- hantera bygemensamma frågor, där ingen annan har ett uttalat ansvar 

- tillsammans med byns övriga föreningar, organisationer och intressegrupper verka för 

gemenskap och samarbete i byn och utveckling av byns gemensamma intressen  

 

Så här har Byalaget varit organiserat under 2010 
 

Bystämma 
 

Basen i föreningen är Bystämman, som är Byalagets högsta beslutande organ. Stämman fastställer 

stadgar och budget och utser styrelseledamöter m fl funktionärer. 

 

En bystämma har genomförts den 31 januari 2010 med ett 25-tal närvarande bybor, där formella 

beslut tagits om Byalaget. 

  

Styrelse 
 

Styrelsen har under året bestått av följande personer: 

 

Ordinarie styrelseledamöter 

 

Leif Lekander, ordf mandattid 2 år  

Jan-Olov Håmås  ”  1 år  

Folke Thelin   ”  1 år  

Harry Larsson   ”  1 år  

Lena Bergström   ”  2 år 

 

Styrelsesuppleanter 

 

Marianne Andersson  ”   2 år  

Anna Lekander  ”  2 år  

Pia Frisk   ”  1 år  

 

Kassör (inte styrelseledamot)   

 

Bo Nyström    till nästa årsmöte 

 

Sekreterare (inte styrelseledamot)  

 

Lars Lundin    till nästa årsmöte 

 

 

 



Styrelsen har efter 2010 års bystämma haft fem protokollförda möten under året. Se vidare om 

ärenden nedan. 

 

Bykontor 

De löpande/dagliga frågorna har på styrelsens uppdrag skötts av ett bykontor, som också förberett 

och efterarbetat styrelsens möten mm. Kontoret har funnits inrymt i en lokal i Bygården. 

Lars Lundin har skött bykontoret på deltid på ideell basis. 

 
Byalagets ekonomi under 2010 
 

För byalagets verksamhet 2010 har bystämman fastställt en budget enligt bilaga 1, baserad på en 

verksamhetsplan som också godkänts av bystämman. Verksamhetsplanen har sedermera 

konkretiserats i ett arbetsprogram som fastställts av styrelsen. 

Det ekonomiska resultatet för 2010 är återigen positivt efter 2009 års minusresultat, som 

uteslutande berodde på att det belastades av en engångskostnad på ca 24 000 kr för inköp av stolar 

och bord till Bygården.   

Året resultat, 26 612:50 kr, finns även det redovisat i bilaga 1. 

I övrigt har resultatet påverkats positivt av att byalaget inte har haft några hyres- eller 

personalkostnader. Bykontoret har också från olika håll sponsrats med visst kontorsmaterial etc och 

ideella krafter har medverkat med olika insatser. Huvudintäkterna har kommit från försäljning av 

kioskvaror under Vasaloppsveckan. 

 

Detta har Byalaget/Bykontoret gjort under 2010 

 

Några periodiskt återkommande arbetsuppgifter 
 

 Produktion och distribution av Oxbergsbladet. Bladet har 2010 getts ut i 12 nummer + ett 

extra nummer om Framtidsgruppens arbete. Bladet delas ut i Oxberg (130 ex) och flertalet 

nummer också i Gopshus (50 ex). Ett mindre antal ex har skickats med post till andra 

mottagare. Bladet publiceras också på Oxbergs hemsida.  

 Statistiska uppföljningar, t ex årlig befolkningsstatistik för Oxberg och kontinuerliga 

mätningar av antalet besökare på Oxbergs hemsida 

 

Projekt 

 
 Framtidsfrågor 

 

Vid Oxbergs IF.s årsmöte i februari utsågs en Framtidsgrupp (där två av gruppmedlemmarna 

också ingår i byalagets styrelse, Marianne Andersson och Pia Frisk). Gruppens uppgift har 

varit att ta reda på vad byborna tänker om framtiden inom ett antal olika områden och 

utifrån detta föreslå åtgärder för att underlätta för den yngre generationen att engagera sig i 

olika arbetsuppgifter. Insamlingen av synpunkter gjordes genom en enkät och genom träffar 

med föreningsrepresentanter. 

 

 Några uppslag som Framtidsgruppen lade fram berörde direkt byalaget, nämligen  

 



- En utveckling av Oxbergs hemsida, där arbetet med innehåll och layout mm vid årsskiftet 

2010/2011 kommit långt och där styrelsen anslagit 10 000 kr för extern hjälp med 

utformningen av sidan. 

 

 -Tillskapandet av en förenklad beslutsordning vad gäller mindre projekt/aktiviteter. Här har 

 styrelsen fastställt en ny beslutsordning, byggd på delegation.   

  

 -Frågan om Oxbergs-Gopshus Blomsterfonds uppgifter skulle kunna övertas av byalagen i 

 Oxberg och Gopshus. Här har styrelsen beslutat att för sin del ställa sig positiv till ett förslag 

 om att ta över Oxbergs del av verksamheten från Blomsterfonden.    

  

 -En vidare fråga, nämligen om framtiden för föreningarna i byn överlag, togs upp vid ett 

 diskussionsmöte, anordnat av Oxbergs IF och Byalaget den 20 november med hela 56 

 intresserade bybor. I grupparbeten stämdes ett antal frågor av och de synpunkter/uppslag 

 som kom fram kommer att utgöra en del i det fortsatta arbetet med föreningarnas 

 framtidsfrågor.  

  

 En konkret idé som lyftes fram var att slå ihop OIF:s och Byalagets styrelser. Denna fråga 

 har diskuterats vidare inom styrelsen och med revisorn Ola Blumenberg. Mot bakgrund av 

att en statlig utredning om beskattning av ideella verksamheter pågår och ev kan resultera i 

lagstiftning från 2012 vill styrelsen avvakta med ett förslag om en sammanslagen 

organisation för de båda föreningarna. I stället menar styrelsen att tills en sammanslagning 

kan realiseras bör en personunion mellan de bägge föreningarnas styrelser vara målet, dvs 

att samma personer finns med i båda styrelserna.  

 

 -Ett formulär har under november delats ut till alla bybor där ett antal funktioner listats, där 

 föreningarna söker ansvariga. Ett 15-tal personer har anmält intresse för funktionsansvar 

 eller att hjälpa till inom en eller flera funktioner. 

 

 Öppet landskap 

 

 Fortsatta ansträngningar har gjorts för att få till stånd ett öppnare landskap i byn genom 

 gallrings- och röjningsåtgärder. Bl a har dialogen med Trafikverket (tidigare Banverket) 

 rörande området mellan järnvägen och Gambewejen fortsatt. Något slutgiltigt 

 ställningstagande finns dock ännu inte.   

 

Området runt kapellet har gallrats genom byalagets försorg efter bemyndigande av 

Kyrkogårdsförvaltningen. Återstående stora träd kommer troligtvis att tas ner med maskinell 

hjälp av förvaltningen. 

 

 Även ägare av privat mark i byn har kontaktats för att intressera dem för gallringsinsatser.   

Förberedelser har gjorts för fortsatta insatser för 4-5 markägares räkning vid Ogbron, 

Pellsjön och Ljustjärn genom Siljan Skog AB.  

  

Arrangemang/aktiviteter 
 

Byalaget/bykontoret har varit aktivt i planeringen av sommarens gemensamma aktiviteter i Oxberg 

och Gopshus, bl a genom att ställa samman ett sommarprogram 2010 med ett 25-tal program-

punkter.  

 

Byalaget har självt arrangerat några av aktiviteterna: 

 



 En gökotta, som inledde sommarprogrammet den 29 maj, där ett 20-tal personer vandrade 

längs västsidan av Pellsjön under ledning av ornitologen Mattias Högberg från Blyberg. 

 En Kelinggkweld ordnades den 18 juni vid slogboden på Biograftomten vid Dysån. Ett 25-

tal kvinnor deltog och kläckte under gemytliga former idéer om saker och ting att ta tag i i 

byn 

 Under Oxbergsdagarna ansvarade byalaget den 10-11 juli för flera aktiviteter: 

 

 Loppis/hantverksdag, tipspromenad, filmvisning och utställning av Hans Kamms 

 träsniderier i Bygården samt lådbilsrally på Kontrollvägen.      

 

Byalaget medverkade den 29 juli i ”Lilla Maskalaset” i Tingshusparken i Mora, där man 

tillsammans med Gopshus byalag informerade om sina resp byar och verksamheterna i dessa. 

 

Den 1 augusti genomfördes som en utlöpare till Lilla Maskalaset en byvandring i Oxberg med ett 

35-tal deltagare med guidning av Lars Lundin. Fokus låg denna gång på tidigare och nuvarande 

privata och offentliga fastigheter och verksamheter längs vandringsvägen, som sträckte sig från 

majstången och via Kontrollvägen upp till Vasaloppskontrollen och ner till Dala Clogs.  

 

En Ljusvandring med tipspromenad anordnades den 30 december vid vasaloppskontrollen med ca 

50 deltagare. 

 

Härutöver har bykontoret medverkat med framför allt administrativ hjälp, tidningsreferat etc vid 

andra föreningsarrangemang i byn under året. 

 

Stöd/hjälp till andra föreningar i Oxberg 
 

Oxbergs IF:  

 

- Administrativa uppgifter åt föreningen i olika frågor 

 

Oxbergs hembygdsförening:  

 

- Hjälp med marknadsföring och försäljning av fäboddokumentationen 

 

 

Övrigt 
 

 Skötsel av kioskverksamheten vid Vasaloppskontrollen samt startplatsen för Kortvasan, 

Tjejvasan och Halvvasan 

 Kontakter med Qstar och ägaren av marken där bensinmacken i Oxberg är belägen om mackens 

framtida öde. Det besked som nu gäller är att macken kommer att bli kvar till 2015. 

 Marknadsföring av Oxberg, bl a genom framtagande av bildmaterial som ställts ut i Mora 

bystuga på Kyrkogatan i Mora samt initierande av tidningsartiklar med syfte att marknadsföra 

byn. 

 Drift och underhåll av Oxbergs hemsida på Internet.  

 Kontakter med Mora kommun ang befolkningsstatistik, turistinformation, vägfrågor, frågor om 

återvinningsstationen, landsbygdsutveckling mm 

 Medverkan i Mora Trafiksäkerhetsråd genom Folke Thelin 

 Medverkan i Mora byaråd genom Harry Larsson (i början av året) och Lars Lundin  

 Kontakter med Länsstyrelsen i Dalarna om bl a hastighetsbegränsning i byn 



 Kontakter med Dalatrafik i bussfrågor 

 Kontakter med Mora församling i frågor rörande kapellet mm 

 Genomförande av datakurs för nybörjare i Bygården under våren 

 Information i samband med studiebesök hos byalaget/bykontoret/Bygården av såväl enskilda 

som grupper 

 Bollplank/informationsgivare mm i allehanda frågor vid besök på/telefonkontakt med eller 

mail till Bykontoret 

 Hjälp till enskilda vid kontakter med myndigheter m fl i olika frågor  

 

Oxbergs byalag 10 år 

 
2010 var det tionde verksamhetsåret för Oxbergs byalag. Byalaget med sitt bykontor bildades nämligen 

vid en första bystämma den 14 januari 2001.  

 
En summering av de 10 åren och vad som åstadkommits under denna period kommer att återfinnas i 

Oxbergsbladet nr 1-2011, det 121.a bladet sedan starten. 

 

 

Oxberg den 4 januari 2011 

 

Ledamöterna: 

 

 

Leif Lekander   Jan-Olov Håmås   Folke Thelin 

Ordf     V ordf 

 

 

Harry Larsson   Lena Bergström   

 

 

Suppleanterna:  

 

 

Anna Lekander  Marianne Andersson   Pia Frisk    

 

 

 

Bo Nyström   Lars Lundin 

Kassör    Bykontoret 


