
OXBERGS HEMBYGDSFÖRENING -VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 

Hembygdsföreningens årsmöte 2015 hölls i Bygården den 8 februari med ett 15-tal årmötesdeltagare. 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Göran Albinsson ordförande 
Lars Lundin sekreterare 
Kjell Sverre ledamot 
Gunilla Randers " 
Mats Y rgård " 
Stig Larsson " 
Jan-Olov Hårnås har varit kassör, dock utan att ingå i styrelsen. 

Sedan årsmötet 2015 har styrelsen sammanträtt 6 gånger under året samt haft ett förberedande 
sammanträde inför årsmötet 2016. 

Arrangemang 

Liksom föregående år har hembygdsföreningen upplåtit Oxbergsgården till Aktivitets-samordnarna i 
Mora kommun för anordnande av Musikkafe. 

Denna gång ägde det rum den 21 april för ett 25-tal deltagare från framför allt Oxberg och Gopshus. 

Deltagarna bjöds på gitarr- och 
dragspelsmusik 

I kaffepausen förrättades lotteridragning 

Hembygdsförening anordnade den 23 maj en gökotta i Sjurby för ett 20-tal morgonpigga deltagare. 
Gruppen vandrade runt fäboden tillsammans med ornitologen Mattias Högberg från Blyberg. 

Uppställning intill slagbaden vid Oxbergssjön efter genomförd f ågelskådning! 



I det vackra vädret hörde/såg man ett 20-tal fågelarter, men ingen gök! 

Arrangemanget avslutades med att föreningen bjöd på kaffe och grillad korv vid Oxbergssjön 

2015 års midsommarfirande arrangerades med stor publik den 21 juni vid midsommar-stången. 
Högtidstalare var Anders Romson. Till årets medlemslotteri hade Mats Yrgård skänkt en gubbstol som 
pns. 

Efter arrangemanget vid stången bjöd hembygdsföreningen på kaffe i Missionshuset under det att 
Anna-Britta Barter spelade orgelmusik. 

En kultur-lbyvandring genomfördes den 11 juli med ett 50-tal deltagare och med Lars Lundin som 
guide. Vandringen startade vid Stenhuggeri-/ Biograftomten och fortsatte längs Oxbergs landsväg över 
före detta timmerterminalen och tillbaka till stenhuggeri-/biograftomten, där hembygdsföreningen bjöd 
på fika vid slogboden vid Dysån. 

Vid järnvägen i slutet av vandringen Fika vid slogboden vid Dysån 

Dagen därpå, söndagen den 12 juli, anordnade föreningen en utställning i Oxbergsgården med föremål 
framställda av ett 15-tal personer som är permanent- eller fritidsboende i Oxberg, eller som har en 
annan anknytning hit. 

Gubbstolar tillverkade av Mats Yrgård Folke Thelins Oxbergshästar 



Maj-Britt Lundins broderier mm Irma och Ivan Eriksson med Irmas alster 

Huvudsyftet med utställningen var att visa upp den kreativitet, mångfald och hantverks-skicklighet som 

finns i en liten by som Oxberg. Arrangemanget, som också innehöll en tipspromenad, blev mycket 
välbesökt. 

Axi kvarn 

Den sedan föregående år planerade upprustningen av Axi kvarn, med beräknad kostnad av ca 
250 000 kr, har genererat bidrag enligt följande: 

- Länsstyrelsen 125 000 kr 

- Mora-Våmhus Fiskevårdsområdesförening 30 000 kr 

- Trängslets reglerings/ond 60 000 kr 

I upprustningsarbetena som kom igång i september har hembygdsföreningen bidragit med eget arbete i 
form av demonteringsarbete och bortforsling av material. Struligheter med materialleveranser mm har 
gjort att upprustningen inte kunnat slutföras under hösten utan den får anstå till våren 2016. 

Stig, Kjell, Leif och Göran granskar de 

färdiga rännorna 

Läget inför vintern - rännorna under 

kvarnen klara och staketet och de 

översta stocklagren borttagna 



Övrigt 

I Mora hembygdslags årsskrift "Missmårn 2015" bidrog Oxbergs hembygdsförening genom Lars 
Lundin med en berättelse benämnd "Bäckrnete förr - oxbergare minns". 

Oxbergs hembygdsförening har sedan 2013 ett avtal med Sveriges hembygdsförbund om nyttjande av 
databasen Bygdeband. 2014 utvecklade Hembygdsförbundet en ny teknisk lösning för databasen med 
syfte att förbättra funktionaliteten. Vår hembygdsförenings synpunkter på denna har under 2015 
muntligen lämnats till förbundet. 

Oxbergs hembygdsförening har vid årsskiftet 2015-16 publicerat oxbergsanknutna uppgifter om nära 3 
100 personer och ca 1 500 platser samt ett 60-tal dokument och ca 2 100 bilder i databasen. 

Några fotografier som har lagts in i Bygdeband under 2015 : 

Anna-Lisa Bengtsson (1921-2001), gJanzon, 

på motorcykel i mitten av 19 20-talet 

I Gutsel i mitten av 1930-talet. 

Personerna är fr v: Sune Strandberg, 

Sunes mormor Anna, Sunes mor Elsa och 

Sunes morfar Erik Blumenberg 

Av den ekonomiska redovisningen framgår att hembygdsföreningen 2015 gjorde en vinst på 16 225 
kronor. 

Hembygdsföreningen har under året något ökat sitt medlemsantal och hade vid årsskiftet 2015/16 13 8 
betalande medlemmar. 

Oxb i januari 2016 

~ 
'ran Albinsson 

~~\ 
Lars Lundin \_ 

rdförande Sekreterare 


