
OXBERGS HEMBYGDSFÖRENING – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 

Hembygdsföreningens årsmöte 2014 hölls i Bygården den 9 februari.  

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Göran Albinsson  ordförande 
Lars Lundin   sekreterare  
Kjell Sverre  ledamot 
Gunilla Randers " 
Mats Yrgård   " 
Stig Larsson  "   
 
Jan-Olov Håmås övertog kassörsysslan från Kjell Sverre under året, dock utan att ingå i 
styrelsen. 

Sedan årsmötet 2014 har styrelsen sammanträtt fyra gånger under året samt haft ett 
förberedande sammanträde inför årsmötet 2015. 

Den 17 maj svarade föreningen för arrangemanget ”Gökotta i kulturmiljö” vid Axi kvarn 
med ornitologen Mattias Högberg från Blyberg som expert. Själva vandringen genomfördes 
på en slinga som gick genom delar av Sjurby och avslutades på kvarnområdet med fika och 
korvgrillning. Ett 30-tal personer deltog. 

       

2014 års midsommarfirande genomfördes med god publiktillströmning den 21 juni vid den 
nyuppsatta midsommarstången. Högtidstalare var Zornmuseets chef Johan Cederlund, som 
premiärtalade från en ny talarstol, skänkt av Mats Yrgård.  

      

2013 övergick databasen Bygdeband i sin helhet till Sveriges Hembygdsförbunds ägo, vilket 
resulterade i att Oxbergs hembygdsförening tecknade ett nytt avtal med förbundet om 
nyttjandet av databasen.  

Under 2014 har Hembygdsförbundet utvecklat en ny teknisk lösning  för databasen med syfte 
att förbättra funktionaliteten. Lars Lundin och Kjell Sverre, som testat den nya databasen, är 
dock tveksamma till vissa av de nu införda funktionerna och kommer noga att följa hur det 
nya verktyget utvecklas. I lämpligt sammanhang kommer feedback ges till Hembygds-
förbundet.  

Vår hembygdsförening har vid årsskiftet 2014-15 lagt in oxbergsanknutna uppgifter om drygt  
3 000 personer och ca 1 500 platser samt ett 60-tal dokument och drygt 2 000 bilder i 
databasen. 

Av den ekonomiska redovisningen framgår att hembygdsföreningen 2014 gjorde en vinst på 
7 318 kronor. 

Hembygdsföreningen har under året haft 121 betalande medlemmar.  

Oxberg i januari 2015  

 
 
Göran Albinsson    Lars Lundin 
Ordförande    Sekreterare 
 



Efter arrangemanget vid stången  bjöd hembygdsföreningen på kaffe och orgelmusik av 
Anna-Britta Barter i Missionshuset.  

En byvandring/kulturvandring genomfördes den 13 juli. Nära 50 deltagare guidades av 
Lars Lundin på vandringen som denna gång var förlagd till den sydöstra delen av Oxberg. Ett 
kort besök gjordes vid vävskedsfabriken GAV/Glimåkra, där Jan-Olov Håmås informerade 
om verksamheten. Arrangemanget avslutades med fika vid Vasaloppskontrollen. 

      

   På Kyrkogårdsvägen     Avslutning av vandringen vid Vasaloppskontrollen 

Vid Axi kvarn har något annat arrangemang än gökottan i maj inte genomförts i föreningens 
regi denna sommar. Däremot har den av styrelsen utsedda arbetsgruppen med uppgift att 
föreslå åtgärder för att genomföra en behövlig upprustning av kvarnen fortsatt sitt arbete och 
varit i kontakt med länsstyrelsen och tänkbara utförare av arbetet.  

 

En ansökan till länsstyrelsen har mynnat ut i ett bidrag på 125 000 kr. Ytterligare en ansökan 
om bidrag har inlämnats till Trängslets regleringsfond.  

Oxbergsgården har under året brukats för olika möten och festligheter samt uthyrning, 
särskilt under Vasaloppsveckan. Vid två tillfällen under hösten har Musikkaféer för 
pensionärer genomförts i lokalerna i regi av Aktivitetssamordnarna, Mora kommun. Bastun 
har upplåtits för byborna varje fredagskväll fr.o.m. oktober t.o.m. april.  

 

Ett antal smärre åtgärder rörande fastigheten har vidtagits såväl inne i byggnaden som på 
tomten, bl a nya skyltar, nya brandsläckare, evakueringsstege från övervåningen mm .  

I Missmårn 2014 bidrog Oxbergs hembygdsförening genom Lars Lundin med en berättelse 
benämnd ”Några glimtar från Oxberg för 100 år sedan”. 

 
            Ur Missmårn 2014: Konfirmander från Oxberg/Gopshus 1914. 
              Stående fr v: Oskar Nordin, Gerda Lekander, Elsa Söderkvist, okänd, Klara 
              Andersson, Signe Bodén, okänd, ev Mångs Anders från Gopshus. Sittande fr v:  
              Ev tre Gopshuskvinnor och ev August Johansson. 
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