
OXBERGS HEMBYGDSFÖRENING – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 
Föreningens årsmöte hölls i Bygården den 10 februari 2013. 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Göran Albinsson ordförande                   
Kjell Sverre  kassör                      
Lars Lundin  sekreterare                
Gunilla Randers ledamot                   
Mats Yrgård  ledamot          
Stig Larsson  ledamot 

Sedan årsmötet 2013 har styrelsen sammanträtt fem gånger under året samt haft ett förberedande 
sammanträde inför årsmötet 2014. 

 

Midsommarfirandet med kransbindning och majstångsresning arrangerades av föreningen på 
midsommardagen och var mycket välbesökt. Programmet var denna gång mer koncentrerat än 
tidigare. En ny programpunkt var utdelandet av gubbstolen i det årliga medlemslotteriet. 

Midsommarstången hade blåst av under en vinterstorm men reparerats till årets firande. I slutet av 
året blåste stången av igen i toppen. En ny stång har förberetts inför nästa år. 

Mats Yrgård bearbetar den nya         ...medan den hittillsvarande stången efter reparation                                             
midsommarstången...                           användes vid firandet 2013 
Midsommarfirandet avslutades med kaffe samt orgelmusik av Anna Britta Barter i missionshuset. 

 

Vid Axi kvarn har något arrangemang i föreningens regi inte genomförts denna sommar. Däremot 
har styrelsen utsett en arbetsgrupp med uppgift att föreslå åtgärder för att genomföra en behövlig 
upprustning av kvarnen, framför allt huvudrännan (stöttor mm), genomsläppet i 
kvarnbyggnaden, ”kwennkallarna” mm. Gruppen har påbörjat sitt arbete och varit i kontakt med 
länsstyrelsen och tänkbara utförare av arbetet. 

 

Oxbergsgården har under året brukats för olika möten och festligheter samt uthyrning, särskilt 
under Vasaloppsveckan. Bastun har upplåtits för byborna varje fredagskväll fr.o.m. oktober t.o.m. 
april. Ett antal åtgärder rörande fastigheten har genomförts, bl.a. fönsterputsning, inventarie-
komplettering samt städning/röjning/gallring såväl inne i byggnaden som på tomten. 

Andra åtgärder har initierats under året, t.ex. åtgärdande av ytterdörr och externa skyltar. 

  



 

I Missmårn 2013 bidrog Oxbergs hembygdsförening genom Lars Lundin med en berättelse 
benämnd ”Kaffestunder i Oxberg”. 

 

Den 13 mars besökte Lars Lundin Färnäs och informerade ett 50-tal personer om hur vi i Oxberg 
arbetar med databasen Bygdeband. En likartad information gavs vid Mora hembygdslags årsmöte 
i Andreasgården den 23 mars. Vår hembygdsförening har vid årsskiftet 2013-14 lagt in 
oxbergsanknutna uppgifter om ca 3 000 personer och 1 500 platser samt ett 60-tal dokument och 
nära 2 000 bilder i databasen. 

Under året har Bygdeband i sin helhet övergått i Sveriges Hembygdsförbunds ägo, vilket resulterat i 
att hembygdsföreningen tecknat ett nytt avtal med förbundet om nyttjandet av databasen. 

 

Den 1 juni svarade föreningen för arrangemanget ”Gökottta i kulturmiljö” i och omkring 
Biograftomten med ornitologen Mattias Högberg från Blyberg som expert. 

    Vandringen genomfördes till stora delar på skogsvägar på Näset 
  



Den 15 juli anordnade föreningen en fäbodvandring i Bosseldal med ca 55 deltagare och med Lars 
Lundin som guide. Samling skedde i Björnarvet för samåkning och på vägen gjordes informations-
stopp vid långfäbodarna Flioti och Dödåsen innan arrangemanget avslutades med en rundvandring 
och fikastund i Bosseldal. 

    Vandringsdeltagarna tar igen sig i solen i Bosseldal efter avslutande fikastund 

Kulturnämnden i Mora beslöt under hösten att tilldela Lars Lundin Mora kommuns kulturpris 
2013 (delat med Mora musikkår) och Björn Elgerd ett kulturstipendium. 

 

Av den ekonomiska redovisningen framgår att hembygdsföreningen 2013 gjorde 
en vinst på 15 288,16 kronor. 

 
Hembygdsföreningen har under året haft 127 betalande medlemmar. 

 

Oxberg i januari 2014   

 

 

Göran Albinsson           

Ordförande 

 


