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Hembygdsföreningens möten samt styrelse 2017  

Hembygdsföreningens årsmöte 2017 hölls i Bygården den 29 januari med ett 15-tal 

årsmötesdeltagare.   

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:  

Göran Albinsson  ordförande 

Lars Lundin  sekreterare (t o m september 2017) 

Kjell Sverre  ledamot 

Stig Larson  ” 

Mats Yrgård  ” 

 

Jan-Olov Håmås har varit kassör, dock utan att ingå i styrelsen.  

Sedan årsmötet 2017 har styrelsen sammanträtt tre gånger under året samt haft ett 

förberedande sammanträde inför årsmötet 2018.  

Arrangemang  

Midsommarfirande 

Traditionsenligt anordnade hembygdsföreningen midsommarfirande med kransbindning och 

majstångsresning på midsommardagen. Arrangemanget lockade en stor publik som även 

detta år fick lyssna till Vattnäs spelemän.  

 

Kransar och rankan bärs ner till stången. I täten går Bengt Insgård med den svenska fanan. 

Vinnare i den årliga utlottningen bland hembygdsföreningens medlemmar av en gubbstol, 

tillverkad och skänkt av Mats Yrgård, blev Mats Logärd.  

   

Efter majstångsresningen följde dans kring stången. Arrangemanget avslutades med att 

hembygdsföreningen bjöd på midsommarfika i missionshuset.   



Öppet hus vid Axi kvarn 

Hembygdsförening anordnade den 15 juli ett öppet hus vid Axi kvarn för att visa upp 

kvarnområdet efter genomförd upprustning. Denna har bland annat inneburit att föreningen 

installerat nya vattenrännor som leder in under kvarnbyggnaden, bytt ut stockar i huvudrännan 

intill byggnaden, tillverkat och tagit i drift en s k ”kwennkall” till det vattendrivna maskineriet 

för malning och genomfört markarbeten på kvarnområdet.  

Närmare 200 besökare fick under det öppna huset uppleva hur det går till att mala säd i en 

skvaltkvarn. Här hade Mats Yrgård åtagit sig rollen som mjölnare, en roll som han 

genomförde med stor inlevelse.  

Vidare fick man lyssna till levande musik av Ruth Böhlmark och Inger Boström med sina 

respektive och se hantverkare timra, snida dalahästar, tillverka spånkorgar och måla träskor. I 

det vackra vädret kunde man också fika och äta grillad korv.  

     
 

    Timmermannen Karl Smedborn          Ruth med gänget med dragspel, munspel och trumma 

 

            
 

           Hans Eklund tillverkar spånkorgar                Sören Pettersson snidar dalahästar 



 
 

Maud Waters målar träskor 

 

Övrigt  

I Mora hembygdslags årsskrift "Missmårn 2017" bidrog Oxbergs hembygdsförening 

genom Lars Lundin med en berättelse benämnd ”Axi skvaltkvarn i Oxberg”, detta mot 

bakgrund av de insatser som gjorts vid kvarnen under senare år. 

Sedan 2013 har Oxbergs hembygdsförening ett avtal med Sveriges hembygdsförbund om 

nyttjande av databasen Bygdeband, där föreningen vid årsskiftet 2017–18 bl a har matat in 

oxbergsanknutna uppgifter om drygt 3 100 personer och publicerat ca 2 100 bilder i 

databasen.   

  

Mats Yrgård har under året lagt fram en idé om att starta ett projekt för att åldersbestämma 

gamla timmerbyggnader i Oxberg. Projektet kan komma att omfatta en genomgång av sådana 

timmerbyggnader i byn och dess fäbodar Det yttersta målet är att öka det allmänna intresset 

för och kunskapen om gamla timmerbyggnader. Mats leder projektet och knyter vid behov till 

sig lämplig kompetens.  

Ett första inslag i denna process har varit att visa upp timringskonsten mm som ett inslag vid 

det öppna huset vid Axi kvarn den 15 juli. 

Av den ekonomiska redovisningen framgår att hembygdsföreningen 2017 gjorde en vinst 

på 7 703 kr och har ett eget kapital på 294 874 kr.  

  

Hembygdsföreningen hade vid årsskiftet 2017/18 139 betalande medlemmar.   

Oxberg i januari 2018 

  

  

Göran Albinsson         

Ordförande         

 

 


