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Byalagets verksamhet 2011  
 

Detta skall Byalaget göra enligt stadgarna 
 
Byalaget är en allaktivitetsförening som 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  
- administrera Blomsterfonden 
 

 

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 29 januari 2011. 
Förutom ärenden enligt stadgarna togs där denna gång även beslut om stadgeändringar 
-  tillägg om att byalaget även är en allaktivitetsförening 
-  styrelsen skall bestå av fem till åtta ledamöter. Inga suppleanter. 
-  styrelsen beslutar om det skall finnas ett bykontor 
Dessutom beslöts att Blomsterfonden skall administreras av Byalaget genom ett tillägg i 
stadgarna. 
  

 
 
 
 



 

Styrelse 
 
Styrelsen har under året bestått av följande personer: 
 
Styrelseledamöter 
 
Leif Lekander, ordf  mandattid 1 år  
Marianne Andersson  ”  2 år  
Göran Froman  ” 1 år  
Jan-Olov Håmås   ” 1 år  
Linda Jonsson  ” 2 år   
Anna Lekander  ” 2 år  
Kjell Sverre   ” 2 år  
Folke Thelin   ” 1 år  
 
Kassör (inte styrelseledamot)   
 
Bo Nyström    till nästa årsmöte 
 
  
Styrelsen har efter 2011 års bystämma haft fem protokollförda möten under året. Se vidare om 
ärenden nedan. 
 
 
 
Detta har Byalaget gjort under 2011 
 

Oxbergs hemsida 
 
Under året har hemsidan färdigställts. Hela kostnaden för den tekniska hjälp byalaget anlitat, 
11 900 kronor, har till fullo sponsrats av byns företag och ekonomiska föreningar som 
använder hemsidan för sin information. Även ideella timmar har lagts ner.                                                                       
Alla bybor är välkomna med foton och texter. 

Förutom årsmötesprotokoll lägger Oxbergs Byalag löpande ut protokollsutdrag från byalagets 
styrelsemöten på hemsidan. 
Oxbergs Byalag har under hösten förvärvat rätten till att använda domänen Oxberg.se varför 
hemsidan bytt adress till www.oxberg.se                         

Mätningar av antal besök på sidan har visat att besöksfrekvensen ökat. Max nåddes dagen 
efter cykelvasan då nästan 1 000 besök registrerades. 

 

 

 



Bykontoret 
Bykontoret har under året varit vilande 

 

Kioskverksamheten 
Som vanligt har Byalaget arrenderat kioskverksamheten under Vasaloppets vintervecka  av 
Oxbergs IF. 

 
Aktiviteter 
Oxbergs Byalag har anordnat en koncert med Idla-kören i kapellet samt en hantverkskväll vid 
kontrollen. 

 
Öppet landskap 
Arbetet med kapellbacken avslutades under 2010.  

Ansträngningarna med att få röjt i Älvbacken fortsätter. Oxbergs Byalag har varit i kontakt 
med Mora Kommun som skickat en stödjande skrivelse för åtgärderna till Trafikverket.  

Byalaget har samordnat röjning i Ostotil.  

 

Rastplatser 
Under året har Oxbergs Byalag övertagit ansvaret för rastplatsen vid Sundet och vid Oxbergs 
Hembygdsgård från Oxbergs Bysamfällighet. 

Rastplatsen vid Sundet sköts av Byalaget med hjälp av Oxbergs Fiskevårdsområde. Vad gäller 
rastplatsen vid Hembygdsgården pågår diskussioner med Hembygdsföreningen och 
Vasaloppet. 

 

Sopstationen 
Sopstationen har byggts färdigt under året. Gopshus och Oxbergs Byalag har samarbetat och 
de totala kostnaderna på ca 14 000 kronor har fördelats med 1/3 för Gopshus Byalag och 2/3 
för Oxbergs Byalag. 

Oxbergs Byalag bekostar löpande underhåll och skötsel av sopstationen samt snöröjning vid 
bensinmacken. 

 

Byalagets ekonomi 
Året resultat, 2 380 kronor, finns redovisat i bilaga 1. 

 

 

 

 



Oxbergs Blomsterfond 
Oxberg Gopshus Blomsterfond har efter beslut på årsmötet 2011-03-12 avvecklats och 
medlen har överförts till Oxbergs och Gopshus Byalag. Redan vid blomsterfondens extra 
årsmöte 2011-01-15 avslutades Barbro Halvarssons Minnesfond, vars medel då överfördes till 
blomsterfonden. 

Oxbergs Byalag mottog 55 445 kronor 2011-04-12 vilka särredovisas i byalagets 
balansräkning. Namnet på den nya fonden har bestämts till Oxbergs Blomsterfond. 

 

Händelser under året 
Nya Minnesbrev har införskaffats med texten ”Oxbergs Blomsterfond”  

Ett smycke har inköpts till Oxbergs Lucia och Oxbergs 6:e-klassare skall även fortsättningsvis 
få malmklockor. 

Blomsterfonden har skänkt 2 000 kronor till årets midsommarfirande i Oxberg. 

 
Blomsterfondens ekonomi 
BEHÅLLNING 2011-04-12   55 445 
Gåvor till fonden perioden april – december    9 951 
Utgifter    -  6 385 
BEHÅLLNING 2011-12-31    59 011 
 

 

Övrigt 
Folke Thelin har under året varit Byalagets representant i Mora Trafikråd samt Leader 
dalälvarna. Vägverket har meddelat att en förstudie om upprustning av hela Vasaloppsvägen 
är gjord men ingen tidsplan bestämd. Flera olika planer finns om järnvägsbron i Oxberg. 

Oxbergs Byalag sätter upp julgran vid träskoaffären samt bidrar ekonomiskt till 
Midsommarfirandet. 

Lars Lundin har förnyat informationen på byns anslagstavlor. 

Oxbergs Byalag är fortsatt positivt till en personunion mellan Byalagets och Oxbergs IF:s 
styrelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oxberg den 20 januari 2012 
 
Styrelsen ledamöter: 
 
 
 
 
Leif Lekander   Kjell Sverre 
Ordf     V ordf 
 
 
 
Jan Olov Håmås   Anna Lekander  
 
 
 
Göran Froman   Linda Jonsson 
 
 
 
Folke Thelin    Marianne Andersson 
    Sekr 
 
 
Utanför styrelsen 
Bo Nyström    
Kassör     
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