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Hej alla glada Börjebor!
Sommaren har kommit igång med stormsteg och det är inte långt kvar till
Midsommar nu. Det är tråkigt att inte kunna arrangera vårt traditionella
midsommarfirande men vi hoppas alla på att vi till hösten kan börja ordna lite av de
aktiviteter som fått stryka på foten på grund av Corona i över ett år nu.
Vi har haft vårt årsmöte ute i det fria på Fjälliden och jag tackar alla som
medverkade. Vi har tackat av Patrik Eklund i styrelsen, efter många år både som
styrelseordförande och -ledamot, och vi välkomnar Alf Gustavsson tillbaka till
styrelsen som ordinarie ledamot samt Therese Söderin som suppleant. Jag ser fram
emot ett bra år för BSK med en sprudlande verksamhet och många nya
medlemmar.
För de som är på Fjälliden då och då vill jag också tipsa om att kika på stora tavlan
vid omklädningsrummen, där alla våra fantastiska sponsorer har varsin skylt. Tavlan
har fyllts på under det senaste året och är i princip full idag. Om du har ett lokalt
företag och vill sponsra BSK får du gärna höra av dig till mig eller någon annan i
styrelsen så kan vi fixa en av de sista platserna åt just ditt företag.
Vi har under maj i år för första gången skickat ut fakturan för medlemsavgiften via
vårt nya affärssystem MyClub. Vi hoppas att detta ska underlätta både för dig som
medlem och för klubben. Om du fått fakturan på papper och hellre vill ha den via
e-post, eller om du fått den via e-post och hellre vill ha den på SMS är det enkelt
fixat genom att du går in i MyClub och registrerar ditt mobilnummer eller e-post
adress, så används det automatiskt nästa gång.
Soliga sommarhälsningar!
Karin Stenberg
ordförande I Börje SK
ordf.bsk@borjesk.se
mobil 0733-44961 1
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Börje-Åkerby hembygdsförening önskar er alla en trevlig midsommar och en
fortsatt skön sommar.
Den traditionella midsommarfesten är dessvärre inställd på grund av pågående
pandemi.
Vi hoppas att alla är färdigvaccinerade så vi kan träffas och umgås i höst.
Program kommer att presenteras i klubbnytt och UNT.
Besök gärna Gammelgården ta med en fikakorg, njut av omgivningen och våra
framtagna utemöbler.

Varje år har klass 1 från Börje skola besökt Gammelgården och vi tycket att det
är viktigt att bevara bygdens historia till kommande generationer.
Vi är både glada och tacksamma över att Gammelgården står till förfogande både
för allmänheten och flera föreningar. Den har blivit en oas för utomhusträffar i
dessa Coronatider.
Utan medlemmar och frivillig arbetskraft är det inte möjligt att bevara samt visa
Gammelgården i dess nuvarande skick.
Vill du bli medlem, delta i vårt styrelsearbete samt ta del av hembygdsföreningen
är du varmt välkommen att höra av dig till någon i styrelsen, se vår hemsida.
http://borjeakerbyhembygd.blogspot.com

Styrelsen genom Barbro Axnér och Claire Grahn Eriksson
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Motionsektionen planerar att starta upp barngympa för åldrarna 3–5 år till
hösten.
Håll utkik i senare nummer av Klubbnytt och på våra sociala medier om när vi
sätter igång.

Jag söker efter några pigga tonåringar som vill hjälpa mig med att leda
barngympa i höst.
Känner du att du skulle vilja vara med och leka och lära 3–5-åringar att hoppa
och skutta tillsammans med mig så skicka mig ett sms.

Vi träffas i höst och planerar aktiviteterna tillsammans.

Karin Hahlin-Ohlström 073-042 72 01
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I väntans vaccintider kan vi i Börje Motion glatt erbjuda er årets

Motionera i vårt vackra BÖRJE i sommar och få chansen att vinna fina
priser!

Så här går det till:
”Börje i Spåret 2.0” pågår mellan vecka 24-33 (10 veckor) . Alla deltagare som
har tagit sig runt i elljusspåret under en vecka får en lott, som mest kan man
alltså få 10 lotter för att gå/springa/cykla ett varv i spåret.
Men, detta år har du möjlighet till fler lotter än så! Varje söndag kommer du
att få se ett foto över en plats i Börje. Det gäller då att lokalisera var denna
bild är tagen, motionera dit och fota dig och platsen. Då erhåller du
ytterligare en lott.
Därmed är det alltså möjligt att få hela TVÅ lotter per vecka.
Motionssektionen lottar sedan fram vinnare,
ju fler veckor du lyckats ta dig runt i spåret
och hittat platserna i Börje desto större chans
har du att vinna.

Första pris: 1 000kr på Stadium
Anmäl dig via sms till 0767-80 09 52 (Maria)
så får du vidare instruktioner. Skriv namn på
den eller de som ska delta.

Anmälningsavgift: 50 kr/person

Obs! Anmäl dig helst innan vecka 24 så att du
har chans att få så många lotter som möjligt
(en vecka=två lotter) .
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Namn Adress Belopp

25 Fam Hedman Dessle Skäggesta 307 500:-
83 Roger Örneholm Skogstibble 31 300:-
63 Gunnar Sjöberg Skogsgläntan Tiby 322 100:-
149 Nils Eriksson Skäggesta Granhälla 216 100:-
81 Rose-Marie Winroth Born 8 100:-
66 Benny Forsgren Alsta 253 100:-
99 Jonas Ahlen Börje 3 100:-
125 Sune Lindberg Alsta Lilla Mångsbo 21 100:-
1 02 Joakim Karlsson Börje ,Tallbacken 112 Sverigelotter
153 Familjen Udén Börje- Ängeby 22 Sverigelotter
61 Ingela Elsrud Börje-Gränby 14 Sverigelotter
126 Kristina Blomqvist Tiby 221 Sverigelotter
69 Roine Larsson Rödingvägen 16 Sverigelotter
44 Vanda Sund Svartbäcksgatan 54 A Sverigelotter
106 Linnea Högberg Skäggesta Bärberget 1 1 1 Sverigelotter
2 Roger Anlind Alsta Björklunda 15 Sverigelotter
1 13 Birgit Strand Marmorvägen 10 B Sverigelotter
1 1 Jan Södblom Börje- Ströja 124 Sverigelotter
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Nr Namn Adress Belopp

154 Familjen Lodén Norrlandsgatan 37 1000:-
1 57 Ann-Catrin Åkerfeldt Ströbylund Holmtorpet 43 300:-
129 Krister Åkerfeldt Lärarvägen 7 100:-
22 Andreas o Daniel Wadberg Börje- Åkerby 203 100:-
61 Ingela Elsrud Börje-Gränby 14 100:-
89 Torbjörn Dawson Alsta-Björklunda 1 1 100:-
1 33 Maj-Britt Andersson Börje- Broby 330 100:-
24 Elisabeth Åkerfeldt S:t Persgatan 26 A 100:-
51 Kjell Swedman Alsta 102 Sverigelotter
1 17 Magnus Brolin Kil 206 Sverigelotter
81 Rose-Marie Winroth Born 8 Sverigelotter
100 Hans Melin Sylta 18 Sverigelotter
12 Familjen Mattsson Klahr Börje-Gränby 133 Sverigelotter
97 Tommy Österman Alsta 109 Sverigelotter
27 Carina o LO Wadberg Börje- Åkerby 203 Sverigelotter
52 Hans Andersson Bösslinge 1 16 Sverigelotter
9 Jenny Jansson Skäggesta 27 Sverigelotter
88 Anna Jansson Hällby Nyvla Sverigelotter
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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

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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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
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Fjällidenkalendern:

13 juni Börje PF11/12 - Skuttunge
13 juni Börje P07/08 - Sigtuna
13 juni Börje Herr - Skuttunge
17 juni Börje Herr - Knivsta
19 juni Börje Herr - Tobo/Örbyhus
30 juni Börje Herr - Österlövsta
29 juli Börje Herr - Rasbo
7 aug Börje Herr - Storvreta
15 aug Börje PF11/12 - Sunnersta
15 aug Börje F09/10 - Iron
15 aug Börje Herr - Bälinge
15 aug Börje 07/08 - Danmark

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 2021 .
Nästa nummer utkommer i mitten av
augusti.

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

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

Anna & Fredrik




