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OXBERGS BYALAG 10 ÅR! 
 
När vi nu skriver år 2011 har det gått 10 år sedan Oxbergs byalag bildades. Det skedde nämligen vid en 
första bystämma den 14 januari 2001. Stämman hade föregåtts av sonderingar av intresset av att få till stånd 
en förening, med arbetsnamnet Oxbergs byalag, som kunde ägna sig åt utvecklingen av Oxberg i vid 
bemärkelse och betjäna byinvånarna på olika fronter. 
 
Meningen med byalaget var att det skulle hantera bygemensamma frågor, som ingen annan förening hade 
ansvar för, och tillsammans med andra grupperingar verka för gemenskap och samarbete i byn.  
 
Samtidigt bildades ett bykontor för att hantera de dagliga frågorna och avlasta byalagets styrelse, och i viss 
mån andra föreningar, administrativa uppgifter.  
 
Vad har byalaget/bykontoret gjort? 
 
Tittat man i backspegeln ser man att det är en hel del som byalaget/bykontoret har uträttat under de här 10 
åren. Några exempel: 
 
Information/kommunikation/marknadsföring: 
 
Sedan starten har 120 nummer av Oxbergsbladet getts ut. Bladet delas ofta ut även i Gopshus, och skickas 
också till personer med anknytning till trakten. Varje nummer av bladet läggs ut på Oxbergs hemsida på 
Internet. Hemsidan kom till som en del av ett marknadsföringsprojekt, som byalaget initierade och drev 
2002-2003. Andra resultat av projektet var permanentutställningarna i Bygården om vävskedstillverkning 
och längdskidåkning, ett bildspel om Oxberg samt produktion av vykort från byn. Projektet finansierades i 
huvudsak med EU-bidrag. 
 
Sedan ett antal år tillbaka har bykontoret producerat årliga bildspel eller Oxbergsfilmer om 
arrangemang/aktiviteter som genomförts i byn under det gångna året.  
 
Informationsplatserna vid infarterna har kunnat realiseras genom bidrag som bykontoret medverkat till att 
få fram. 
 
Information om byn har lämnats till besöksgrupper som kommit till Oxberg, t ex idrottsklubbar, 
pensionärsorganisationer, kommun- och landstingsföreträdare och föreningar av olika slag. 
 
Initierande av tidningsartiklar om Oxberg har varit en återkommande uppgift. Även medverkan i 
radio/TV för att informera om byn och arrangemangen här har förekommit.  
 
Byalaget har också deltagit i mässor och utställningar etc för att marknadsföra Oxberg. Byn marknadsför 
sig också genom textdokument, bilder och broschyrer i Mora bystuga på Kyrkogatan i Mora. 
 
Skidspårinformation på hemsidan och i telefonsvarare är andra exempel på informationsinsatser som 
prövats liksom informationsträffar för nyinflyttade i byn. 
 



Stöd/hjälp till andra föreningar 
 
Bykontoret har lämnat stöd/hjälp till andra föreningar i Oxberg, framför allt Oxbergs IF, när det gällt 
avtalshandlingar, bidragsfrågor, upprustning av Vasaloppskontrollen i byn, administrativa uppgifter inför 
Vasaloppsveckorna mm. 
 
Hjälp med bidragsanskaffning (EU-bidrag, bidrag från Trängslets regleringsfond, Riksidrottsförbundet, 
länsstyrelsen, kommunen och andra bidragsgivare) såväl för byalagets egen verksamhet som för andra 
Oxbergsföreningars räkning har resulterat i bidrag för byns föreningar på drygt 1 miljon kronor.  
 
Exempel på projekt som delfinansierats med EU-bidrag och/eller andra externa medel är det ovan nämnda 
marknadsföringsprojekten och iordningställande av informationsplatser/rastplatser vid infarterna, vidare 
Bamsesågen vid Oxbergs IP, röjning av gamla elljusspåret, Långfjås vid Axi kvarn, Rekreationsområde 
Dysån, dokumentationsinsatser för hembygdsföreningen, Badplats Oxbergssjön, iordningställande av 
området vid Ladutimmernäs, Bergvärme Bygården och upprustning av Vasaloppskontrollen. 
 
En nära samverkan har etablerats med andra föreningar i byn, men också utanför byn, som t ex byalagen i 
Gopshus och andra byar i Mora. Vårt byalag ingår också i Mora byaråd och har en representant i Mora 
trafiksäkerhetsråd. 
 
Kontakter med myndigheter, företag m fl 
 
Kontakter har regelmässigt tagits med myndigheter/samhällsorgan, t ex kommunen, länsstyrelsen, 
Vägverket och Banverket (numera Trafikverket), Posten och andra statliga organ m fl, i frågor som berört 
Oxberg. Några exempel är bebyggelseutvecklingen, busstrafiken, näringslivsutvecklingen, väg- och 
adressfrågor, bredbandsutbyggnaden, uppförande av radio-/telemaster, avfallshanteringen, energirådgivning, 
kraftledningsfrågor samt statistiska uppföljningar (exempelvis årlig befolkningsstatistik).  
 
Överläggningar har även förekommit med privata företag som ägt/ansvarat för verksamheter i byn som t ex 
bensinmacken, affären, täktverksamhet, elproduktion, återvinningsstationen mm. 
 
Frekventa kontakter har också tagits med Mora församling i frågor som rört kapellet och kyrkogården samt 
olika arrangemang, t ex musikframträdande/konserter, visningar, bygudstjänst etc.  
 
Projekt 
 
Förutom EU-projekten, som syftat till att skaffa medel till angelägna projekt i byn, så har byalaget initierat, 
drivit eller medverkat i mer specifika projekt, t ex Ung i Oxberg, Äldreboende i Oxberg, Öppet landskap, 
Skoterledsprojekt, Vasaloppet i Oxberg (dels för byns egen del, dels som motor för regionens utveckling) 
mm. 
 
Arrangemang etc 
 
Byalaget/bykontoret har varit aktivt i planeringen av somrarnas gemensamma aktiviteter, bl a genom att 
ställa samman sommarprogram för Oxberg och Gopshus, ofta med 20-25 programpunkter, där ett antal 
inslag också genomförts i byalagets egen regi. 
 
Andra arrangemang/aktiviteter har handlat om olika utställningar, pensionärsträffar, älgmiddagar, gökottor, 
byvandringar, ljusvandringar, tipspromenader, öppna hus, släktforskningscirkel, datakurs mm mm.  
 
Hjälp/stöd till byinvånarna 
 
Här har bykontoret ställt upp med hjälp till enskilda bybor vid kontakter med myndigheter m fl, ofta i frågor 
som också påverkar byn i övrigt. 
 
En annan viktig uppgift har varit att vara bollplank/informationsgivare mm i allehanda frågor vid besök 
på/telefonkontakt med eller e-post till bykontoret. 
 



Hur har allt detta finansierats? 
 
Vid sidan av olika bidrag har de medel som har behövts för att möjliggöra ovanstående till helt dominerande 
del kommit från driften av kioskverksamheten under Vasaloppsveckorna, som byalaget fått ansvara för enligt 
årliga överenskommelser med Oxbergs IF. Mindre intäktskällor har varit lotterier, tipspromenader, 
försäljningar av DVD-skivor, skrifter och vykort samt intäkter vid olika sammankomster. I viss utsträckning 
har bykontoret också sponsrats med kontorsmaterial etc. 
 
Ekonomin har även påverkats av att byalaget inte har haft några hyreskostnader och framför allt av det 
ideella arbete som lagts ner för byalagets räkning.  
 

TACK FÖR MIG! 
 
Jag var den som vid millennieskiftet väckte tanken på att ett byalag med bykontor skulle bildas i Oxberg och 
medverkade till att det kom till stånd. Under de 10 år som byalaget har funnits så har jag skött bykontoret. 
Kontoret kom ju till för att hjälpa byalaget med de dagliga frågorna och administrativt avlasta föreningen, 
och i viss mån också andra föreningar i byn. Vad kontoret har åstadkommit under åren framgår av 
föregående artikel i detta Oxbergsblad. 
 
Bykontoret i Oxberg är relativt unikt för Moras byar. Mig veterligen är det bara Venjan som haft ett sådant 
kontor.  
 
Bykontoret kom att inrymmas i den förutvarande skolan, som ägaren Oxbergs IF rustade upp under åren 
1999-2000. I början av 2000-talet fick byggnaden namnet ”Bygården”.  
 
De första åren hade jag fasta expeditionstider på bykontoret några dagar i veckan. Under denna tid ägnade 
jag 600 – 700 timmar per år åt det ideella uppdraget som ”kontorsföreståndare och stödperson” åt byalaget, 
senare något mindre. Till detta kom omfattande uppgifter för hembygdsföreningen. Jag har aldrig ingått i 
byalagets styrelse, även om jag förberett och expedierat alla ärenden/beslut.  
 
Efter de här 10 åren känner jag nu att mitt bäst-före-datum, åtminstone i de här sammanhangen, börjar närma 
sig. Med den känslan vill jag undvika risken att med tiden komma att uppfattas som en bromskloss för 
utvecklingen av byn. I stället vill jag bidra till att öppna fältet för nya tankar som kan främja ett gott liv i 
Oxberg.  
 
Efter moget övervägande har jag därför beslutat att jag i och med bystämman 2011 lämnar alla uppdrag för 
byalaget och bykontoret, och tackar för mig. Det kommer också att gälla övriga föreningsuppdrag som jag 
har i Oxberg och även styrelseuppdragen som jag har i Mora byaråd och Mora hembygdslag, eftersom de är 
länkade till mina uppdrag i byn.  
 
Mitt arbete för Oxberg, både det inåtriktade och utåtriktade, har rört såväl nutids- som framtidsfrågor och i 
viss mån också dåtida företeelser (jag tänker t ex på vissa uppgifter för hembygdsföreningen som exempelvis 
dokumentationen av byns gårdar och fäbodar samt databasen Bygdeband mm). Det har alltid varit med stor 
glädje som jag har tagit mig an uppgifterna, som ju ytterst syftar till att bidra till en god livskvalitet för oss 
som redan bor eller vistas i byn eller som för utomstående lyfter fram Oxberg som en ort väl värd att besöka 
och/eller etablera sig i.  
 
Jag har alltid ”brunnit” för Oxberg - i den bemärkelsen kan man väl kalla mig för eldsjäl. Även om jag nu 
lämnar mina föreningsuppdrag byn så finns glöden för byn kvar och jag kommer att göra mitt yttersta för att 
alltid vara en god ambassadör för Oxberg. 
 
Vad som nu kommer att hända med bykontoret blir en sak för byalaget att ta ställning till. För byalaget och 
övriga föreningar, grupperingar och boende i byn väntar stora utmaningar framöver, så frågor att ta tag i 
kommer inte att saknas. Avgörande för framtiden, som jag ser det, är viljan och engagemanget i byn. Här tror 
jag att det blir en övermäktig uppgift för några få personer att med ideella insatser bära upp hela byn, utan 
framtiden ligger nog i att flera bybor, yngre som äldre, kvinnor som män, engagerar sig, gärna i uppgifter 
som är avgränsade i omfattning och tid. Kontinuiteten kan kanske säkerställas genom att man på olika sätt tar 



till vara på den erfarenhet och kompetens inom olika områden som ju finns i byn. Jag önskar alla berörda 
lycka till i detta arbete!  
 
Bystämman den 29 januari 2011 blir således mitt sista uppdrag för Oxbergs byalag. Om det med tiden skulle 
visa sig att någon tror att jag kan hjälpa till i en enskild fråga/uppgift, så får jag ta ställning då. 
 
Detta Oxbergsblad, det 121.a i ordningen, blir också det sista bladet som jag är redaktör för. 
 
Så – tack alla ni som jag haft förmånen att jobba tillsammans med under de här 10 åren och tack för mig! 
 
Lars Lundin 
 

ETT STORT TACK, LARS! 
 
Som ordförande i såväl Byalaget som Oxbergs IF konstaterar jag, ännu omtumlad, att Lars ”tackar för sig”. 
 
Vad Lars betytt för byn och byns föreningar under de senaste 10 åren framgår med all önskvärd tydlighet av 
sammanfattningen i detta nummer av Oxbergsbladet av Byalagets verksamhet under 10 år. Att Lars varit den 
drivande kraften och därmed åtagit sig uppgifter långt utanför uppdraget som ”kontorsföreståndare och 
stödperson” råder det ingen tvekan om. Lars har med sitt kunnande och breda kontaktnät skämt bort oss på 
ett sätt som gör det svårt att fylla den lucka som nu uppstår. Det har varit en stor förmån att under dessa år gå 
till Byalagets alltid välberedda möten. 
 
Det här kan också vara ett bra tillfälle till förnyelse. Byalaget och andra föreningar som dragit stor nytta av 
Lars kunskaper och stora arbetskapacitet får kanske tänka om. En tid framöver måste vi förmodligen sänka 
ribban något genom att sovra bland uppdrag och projekt och rikta tillgänglig kraft på det som anses vara det 
allra viktigaste för oss bybor. Viss optimism kunde skymtas vid träffen den 20 november om byns 
framtidsfrågor, där förslag från Framtidsgruppen om förnyelse diskuterades och där nödvändigheten av en 
rationalisering av föreningsarbetet och en föryngring av styrelser och andra funktioner belystes. Detta 
förutsätter dock en samverkan av byns alla goda krafter, ett stort engagemang av alla och en känsla att man 
gör en insats för byn som sådan. 
 
Min förhoppning är att Bystämma och årsmöten ska kunna utgöra ett första avstamp till denna nya utmaning 
och samtidigt skapa framtidstro för byns verksamheter. 
 
Med viss optimism vill jag gärna tolka Lars´ ”Tack för mig” som att han inte slagit igen alla dörrar. Därför 
säger jag: Tack Lars för allt du uträttat för byn så här långt! 
 
Leif Lekander 
Ordförande i Oxbergs Byalag och Oxbergs IF 
 
 

2011 ÅRS BYSTÄMMA I OXBERG  
 
Lördagen den 29 januari kl 16.00 är det dags för årets bystämma i Bygården i Oxberg  
 
En av de framtidsfrågor som ska behandlas är blomsterfondens hemvist. Vidare finns förslag om 
stadgeändringar, som ska underlätta byalagets verksamhet. 
 

På stämman får vi också en premiärvisning av Oxbergs nya hemsida på Internet. 
 

Vi firar att Byalaget har funnits i tio år genom att bjuda på smörgåstårta! 
 

Varmt välkommen! 
 

Styrelsen för Oxbergs byalag 


