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Hej alla glada Börjebor!

Årsskiftet närmar sig med stormsteg. Vi har haft ovanligt kalla och till största
delen snöfria dagar i november och december. Håll tummarna för att vi får lite
mer snö i Börje så vi kan spänna på oss långfärdsskidorna. Vi har investerat i en
ny spårsläde för Fjällidens elljusspår och hoppas få använda den i år.
Året har verkligen varit helt fantastiskt på så många sätt! Vi har kunnat ha fler
aktiviteter inom klubben tack varre lättade Coronarestriktioner, vilket bland annat
lett till ett par underbara barngympagrupper och en hel rad juniorer som spelat
fotboll under sommarsäsongen.

Skötseln för hela Fjälliden har nog aldrig varit så bra som i år – det är tack vare
alla er som hjälpt till under året, både frivilliga och de fantastiska entreprenörer
som hjälpt med de luckor vi inte täckt på annat sätt efter det att Stickan slutat.
Fjällidenkommittén ska ha en stor eloge som har hållit ihop och fokuserat arbetat
på Fjälliden under året på ett ypperligt sätt. Om du själv vill hjälpa till en timme
här eller där så är vi alltid tacksamma. Du vet väl att för varje timme du hjälper till
med Fjällidens skötsel får vi som klubb 100 kr om vi kan rapportera in tiden? Om
du är intresserad av att hjälpa till får du gärna maila johan.hedman@hotmail.se.
Jag vill också tacka både den proffsiga redaktionen för Klubbnytt och alla
fantastiska roteombud vi har runt om i Börje. Alla jobbar ideellt för att sätta
samman och dela ut Klubbnytt till dig i Börje, på ideell basis. Utan Klubbnytt i
varje mans brevlåda tappar vi ”BSK-djungeltelegraf”
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Trots alla underbara framgångar har vi tyvärr ett rätt stort orosmoln på
BSK-himlen. Antalet medlemmar har minskat drastiskt eftersom vi, pga
Corona, inte kunnat erbjuda våra aktiviter under större delen av de senaste
två åren. Vi hoppas dock att du, som läser detta och inte är medlem just
nu, ändå känner att det kan vara värt ett par hundra kronor att stödja Börje
SK. Du kan vara medlem utan att du, eller någon i din familj , aktivt deltar i
någon av alla BSKs aktiviteter. Gå gärna in på borjesk.se och läs om
föreningen och våra olika sporter. Vi arrangerar också öppna arrangemang
i bygden, text midsommarfirandet på Fjälliden. Välj att ”bli medlem” i
menyraden under bilderna om du vill stötta BSK.

Har du idéer om hur vi kan nå ut bättre med vårt medlemskap till
Börjeborna får du gärna höra av dig till styrelsen.bsk@borjesk.se. Vi
behöver alla jobba tillsammans för att få upp medlemsantalet. Nuvarande
nivå är för låg för att BSK fortsatt ska kunna utveckas och bedriva de
verksamheter som bygden önskar.

Varmt snöiga vinterhälsningar!
Karin Stenberg
ordförande I Börje SK
ordf.bsk@borjesk.se
mobil 0733-44961 1
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Sex söndagseftermiddagar under oktober och november har 17 glada barn
mellan 3–5 år fått springa av sig i idrottsgården. De har bl.a. lekt, tränat
balansgång, hoppat, dansat, gjort kullerbyttor och Pippis Hus. Detta under
ledning av ungdomarna Vera Auer, Meya Hemlin och Tilde Dessle.

Motionssektionen hoppas verkligen barngympan kan fortsätta till våren. Följ
oss gärna på Facebook för uppdateringar.

Tack alla barn och ledare för roliga söndagseftermiddagar hälsar
motionssektionen genom Karin Ohlström.
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Klubben har en ny hemsida som vi hoppas är tydligare att hitta på samt
även kommer innehålla viss information om Börje-bygden.
Du hittar nya hemsidan på www.borjesk.se.
Om det är någon information som du saknar eller behöver förtydligas får
du gärna skicka det till sekr.bsk@borjesk.se.
UFO och Herrfotboll kommer i skrivande stund fortsätta använda
www.laget.se/BORJESK
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Nr Namn Adress Belopp

157 Ann-Catrin Åkerfeldt Ströbylund Holmtorpet 43 500:-
34 Vilma Norlen Gäsmesta 202 300:-
82 Erland Skytte Skäggesta 28 100:-
60 Hans Hagenvall Klockargatan 12 100:-
39 Familjen Danielsson Klista 19 100:-
1 08 Hans Elofsson Svartbäcksgatan 87 100:-
94 Roland Johansson Arkitektvägen 25 100:-
56 Staffan Jacobson Klista 6 100:-
141 Mats Lindberg Mångsbo 12 Sverigelotter
30 Anders Thorell Mångsbo 13 Sverigelotter
5 Berit Bergkvist Tiundagatan 39, nb Sverigelotter
51 Kjell Swedman Alsta 102 Sverigelotter
50 Henric Gustavsson Västeråker 5 Sverigelotter
83 Roger Örneholm Skogstibble 31 Sverigelotter
1 19 Lena Eklund Altuna 12 Sverigelotter
149 Nils Eriksson Skäggesta Granhälla 216 Sverigelotter
86 Mats Eriksson Skäggesta 305 Sverigelotter
135 Jan-Olof Boberg Börje-Åkerby 107 Sverigelotter
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Nr Namn Adress Belopp

107 Gudmar Lundqvist Ströbylund 45 500:-
149 Nils Eriksson Skäggesta Granhälla 216 300:-
1 1 5 Lars Persson Börje- Ströja 4 100:-
1 18 Lennart Larsson S:T Johannesgatan 31 B 100:-
7 Maud Sund Tiby 214 100:-
28 Birgitta Pettersson Alsta 244 100:-
74 Anita Hedman Kyrkogatan 2 100:-
1 19 Lena Eklund Altuna 12 100:-
1 05 Lennart Gellerstig Stigbergsplan 5 Sverigelotter
16 Henrik Thorell Bellmansgatan 152 Sverigelotter
47 Daniel Wennberg Kroksta Tallbacken 124 Sverigelotter
26 Steve Sjöstrand Bösslinge 1 1 Sverigelotter
140 Björn Gustavsson Tiby Tidsberg 69 Sverigelotter
10 Ragnhild Åkerfeldt Ströby 13 Sverigelotter
144 Helen Södblom Börje- Ströja 124 Sverigelotter
138 Jenny Lindgren Gäsmesta 212 Sverigelotter
52 Hans Andersson Bösslinge 1 16 Sverigelotter
155 Hans Åkerfeldt Kanalvägen 11 E Sverigelotter
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Nr Namn Adress Belopp

155 Hans Åkerfeldt Kanalvägen 11 E 3,000:-
82 Erland Skytte Skäggesta 28 1 ,000:-
38 Tord Östman Alsta Lilla Mångsbo 25 500:-
147 Lars Hjelmstedt Åkerby- Stora Nyåker 101 100:-
92 Inger Pettersson Kjettinge 20 100:-
127 Gunilla Rönnmark Börje, Tiby 100:-
32 Reje Forsberg Gäsmesta 215 100:-
1 08 Hans Elofsson Svartbäcksgatan 87 100:-
1 52 Andreas Birch-Jensen Skäggesta 309 100:-
20 Rebecka och Sissel Börje Åkerby 107 Sverigelotter
160 Sören Forsberg Börjegatan 12 Sverigelotter
7 Maud Sund Tiby 214 Sverigelotter
1 17 Magnus Brolin Kil 206 Sverigelotter
58 Srecko Ivis Läby,Solsäter 45 Sverigelotter
65 Ingmari Granell-Karlsson Götgatan 3 Sverigelotter
49 Hans Söderin Skäggesta 32 Sverigelotter
143 Petter Lindberg Mångsbo 104 Sverigelotter
138 Jenny Lindgren Gäsmesta 212 Sverigelotter
159 Familjen Englund Kättinge 25 Sverigelotter
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Nya förslag på cykelväg till Ulva !

Den ”rödgröna röran” i Uppsala Kommuns beslutande organ har nu åter tagit upp
nya förslag till Cykelväg till Ulva. Det föranledde ett möte i Församlingshemmet i
Börje Centerns regi torsdag den 2/12.

Inbjudna gäster var länets representant för Centerpartiet i riksdagen Catarina
Deremar från Tierp och Victor Zhao Jansson från Uppsala Centeravdelning som
sitter i byggnadsnämnden. Ett riktigt stort intresse bland de 30 tal åhörarna och
alla vill naturligtvis ha Cykelvägen efter väg 272 istället för att följa Fyrisån som
innebär inte bara en högre kostnad utan en större del av åkerarealen som
försvinner. Vi kommer att skicka in ett överklagande när beslutet är tagits i
nämnden, innan är lönlöst.

Catarina Deremar berättade om riksdagsarbetet just nu efter de senaste
omröstningarna och fick med sig att vi i Börje vill vi ha mer satsning på
landsbygden. Allt byggande i hela landet på fin åkermark diskuterades och Catarina
förklarade att det är Uppsala Kommun i vårt fall som har beslutanderätt och
ansvar för detta. Hon antecknade väl och lovade att påverka sitt och andra partier
till skärpning i ämnet.
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Vi kom då in på västra Librobäck som redan i 2016 års översiktsplan
beslutade om att åkermarken mellan väg 272 och Börjevägen antogs som
industriområde. Reaktioner har nu framförts och förslag från Ingmar för ett
nytt alternativ efter väg 55 efter Kvarnbo finns tillgängligt. Detta område
består mest av kärr och sly och markägarna är villiga att sälja eller byta mark
med Kommunen. Alla åhörare på mötet stöder detta och nu gäller att vi
”grillar” politikerna med argument om det olämpliga att ta bördig åkermark
i anspråk. Den ”rödgröna röran” med Erik Pelling i spetsen har visat i
övriga ärenden att de inte bryr sig i de överklaganden som förekommer. I
sydöstra staden har över 1800 synpunkter framförts med ändå har inget
ändrats. Det är höjden av demokrati och vi får räkna med en hård match för
att förhindra byggnation av västra Librobäck.

Anteckningar från mötet / Lars-Erik Andersson
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Vi har lokaler i storlekarna 10-100 kvm. Både kall- och
varmförråd. Finns för uthyrning under både kortare och
längre tid.

Ring 070-35 750 17 vid intresse.
Mats Åkerfeldt

Behov av förrådsutrymme?
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Vi hoppas att ditt företag vill ansluta sig till Sponsorhuset Företag. Det är  helt
kostnadsfritt för er  men det skulle kunna generera stora och viktiga intäkter för oss.
Via Sponsorhuset kan ni göra inköp från 600 nätbutiker, boka hotell & hyrbilar och
dessutom tanka era bilar hos Circle K, OKQ8 med flera. Alla era köp ger alltså
viktiga intäkter till Börje SK Fotboll.
Så här kommer du igång:
1 . Registrera företaget här:   https://www.sponsorhuset.se/baorjeskfotboll/bli-
medlem/foretag
2. När ni ska handla på nätet eller boka hotell så går ni alltid via Sponsorhuset
Företag.
3. Varje gång ni tankar företagets bilar så går det upp till 42 öre / liter till Börje SK
Fotboll Läs mer om detta
här:   https://www.sponsorhuset.se/baorjeskfotboll/landing/drivmedel
 
Stort tack för ditt stöd!
Fotbollsektionen
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-Börjeproducerat nöt och griskött
-Nötkött från betesuppfödda köttrasdjur och griskött från grisar uppfödda i
halmrika storboxar.
-Alla djur uppfödda med Börjeproducerat foder.
Köttlådorna levereras med styckat/malt kött i märkta vaccumförpackningar.
Till jul kan även beställas rökt griskött och jullådor med rimmad julskinka.

Beställning och förfrågan kontakta Petter/Mats Lindberg 0705-
369381 /0705-369334, info@mangsbo.com
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Nu kan du stötta Börje SK Fotboll när du ska boka hotell eller handla på nätet.
Går du via vår sida på Sponsorhuset får du tillbaka en rabatt i riktiga pengar,
som delas mellan Börje SK Fotboll och du som är medlem hos Sponsorhuset!
Exempel på över 600 butiker: Svenska spel, Hotels.com, Byggmax, SAS,
InkClub, Booking, CDON, Bokus, Zalando och Lyko!

Börja med att bli gratis medlem
här:   http://www.sponsorhuset.se/baorjeskfotboll/bli-medlem/
Fotbollsektionen



Fjällidenkalendern:

24 dec Julafton
31 dec Nyårsafton

Vill du bli medlem i Börje SK?

Kontakta medlemsregistret på

medlem.bsk@borjesk.se.

Klubbnytt är Börje Sportklubbs
tidning för att sprida information om
klubben och börjebygden. Sex utgåvor
av tidningen är planerade för 2022.
Nästa nummer utkommer i mitten av
februari.

Bidra gärna med information till nästa
nummer genom att skicka den till
bsk.klubbnytt@gmail.com före den
1 :a februari.

Ni kan också skicka synpunkter och
önskemål på innehållet till oss på
samma adress.

Anna & Fredrik




