
 

   

SAMLING VID HANDLARN I BORGHAMN
TORS-SÖN KL.16-18, JULI MÅNAD

www.ostgotadal.se

Färden går via Borghamns hamn 
utefter Vätternstranden upp mellan 
böljande sädesfält. Guiden berättar 
om stenbrytning från 1000-talet, om 
jättarna på Omberg, om kungarnas 
“sommarställen” i Rogslösabygden, 
om Tåkerns fåglar & mycket  mer!
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I ÖSTGÖTA DAL 

Äventyret har bara börjat 
Friluftsfrämjandet i Vadstena 75år 

Verksamheten rymmer så många positiva sidor: den kan utövas av 
alla åldrar, ger naturupplevelser, motion, spänning, och 
naturkunskap. Samvaron och gemenskapen med andra är en viktig 
del. I skogsmullegruppens lekar, på fjällturen, vid frilufsarnas 
lägereld, i skidspåret, på skridskoturen, i pisten och i brasans sken 
i raststugan. Förståelsen för människans del i ett ekosystem får du 
på köpet.  

Friluftsfrämjandet i Vadstena hör till de drygt tjugotalet avdelningar 
i landet som äger och driver en egen skidanläggning. Vi är stolta 
över den och all annan verksamhet som bedrivs. Otaliga är de 
människor som uträttat så mycket ideellt arbete. De som 
målmedvetet jobbade för att skapa Omberglidens skidanläggning, 
de som tagit med sig ett oräkenigt antal vuxna, barn och ungdomar 
ut på äventyr, lärt dem åka skidor och skridskor och guidat dem in 
i den fantastiska NATUREN. 

Vi har ett ansvar att fortsätta det som våra föregångare startade. 
Förvalta och utveckla barnverksamheten, vår skidanläggning och 
vår trivsamma raststuga; Mountain Lodge. Vi ska bidra till att 
friluftslivet har en plats i samhällsplaneringen och vi ska värna 
allemansrätten. 

Med alla fantasktiska ideella ledare och funktionärer till hjälp och 
alla medlemmar och andra som besöker vår skidanläggning och 
deltar i våra aktiviteter ser jag framför mig en förening som 
blomstrar i minst 75 år till.  

Eivor Folkesson, ordförande för Friluftsfrämjandet Vadstena 

Sommarföredrag 
Välkommna till tio sommarföredrag i 
Rogslösa församlingshem, måndagar kl 
19.00, 22 juni – 24 augusti.  
Entré kostar 50 kr, och det inkluderar 
kaffe, te, och kaka. 

Midsommar i Rogslösa 
Välkommna till Rogslösa prästgård kl 
14.00-16.00. Dalskören sjunger, dans 
kring midsommarstången, servering, 
fiskdamm och lotteri. Kl 16 är det musik i 
kyrkan. Therèse & Lisen Centervad, 
Dalskören, och Elisabeth Jivegård. 

Traktorguidningar i Östgöta Dal 
Kl.16-18, tors-sön under juli månad går 
färden via Borghamns hamn utefter 
Vättern upp mellan böljande sädesfält. 
Guiden berättar om stenbrytning från 
1000-talet, om Ombergs jättar, kungarnas 
sommarställen, Tåkerns fåglar och mer.  

Sommar 

Borghamns Brandvärn 
Brandvärnet gjorde 6 utryckningar under 
2014. I våras fick de en ny brandbil som 
man fick se på den årligen återkommande 
BORGHAMNSDAGEN i maj. 



 

Nya radhus i Borghamn 
Östgöta Dal ekonomisk förening initierade 27 april 2015 ett möte där 
de medverkande diskuterade nybyggnation i Borghamn. Många äldre 
som bor i hus upplever att det inte finns några bra alternativ till 
bostad när huset och trädgården börjar bli så stora projekt att man 
känner det som en belastning. Andra ser ungas behov av att flytta till 
hus men man vill inte sälja för att flytta till Vadstena. Vi är många 
som bor i de mindre samhällena på landsbygden och som gärna vill 
bo kvar, helt enkelt. Mötet var mycket konstruktivt och utmynnade i 
ett medborgarförslag där kommunen uppmanas att detaljplanera ett 
område som sträcker sig från Borghamns Bygdegård ner mot 
fotbollsplanen. Vi tittade också på bilder på olika typer av hus, från 
flera olika byggföretag, som skulle kunna vara i en stil som fungerar i 
området. Tanken med medborgar-förslaget är att få tomter klara för 
byggnation. I nästa steg tas kontakt med byggföretag. Är du 
intresserad av att vara med på resan eller har du åsikter i frågan? 
Kontakta någon av styrelsens medlemmar. Frågan kommer att 
behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde i juni. 
 

En liten park i Borghamn 
För en tid sedan väckte Camilla Westling frågan hos Vadstena 
fastighetsbolag vad man tänker göra med det stora gröna området 
efter rivningen av hyreshuset. Kan man göra en trevlig plantering där? 
Efter diskussioner med andra intresserade, både de med gröna fingrar 
och föräldrar, har man fört en dialog med fastighetsbolagets Lars 
Larenius och även träffat David Lindström som representant från 
VFAB. De tankar som går nu är att man i övre delen, närmast 
Borghamnsvägen, skapar en plantering med gångar, perennrabatter 
och sten (för att anknyta till Borghamns stenbrytningstradition) med 
utrymme för fyra bänkar. I skrivande stund tar man fram underlag för 
detta; vilka växter kan passa, hur mycket arbete krävs och vad kan 
kalaset komma att kosta? Förhoppningsvis kan det hela bli klart redan  
i sommar, annars finns något att se fram mot nästa år.  

VFAB är intresserad av vad boende tycker om denna idé. Har du frågor eller 
synpunkter, kontakta David Lindström på VFAB tfn 070-305 3271, 
mejl david.lindstrom@vfab.se • Det går också bra att kontakta Camilla Westling 
tfn 010-476 8735, mejl camilla.westling@aries.vokby.se 
 

VAD HÄNDER I BORGHAMN? 

Ny hemsida ostgotadal.se 
Östgöta Dal ekonomisk förening är en lokal utvecklings-grupp med 
fokus på företagande, turism & inflyttning. Vi denna södra delen av 
Vadstena kommun, fick en ny hemsida i början av 2015. Vi verkar för 
en levande landsbygd och vill att många ska hitta hit och gärna 
bosätta sig i vår vackra bygd. #ostgotadal #vadstena  

Vi, är en idéell, opolitisk och religiöst obunden förening som arbetar 
för att man även framledes ska kunna bo och verka på kommunens 
landsbygd. Förutom att varje år arbeta på en lokal utvecklingsplan 
till kommunen, så är vi aktiva med att förmedla information om 
Borghamn och trakten på hemsidan och sociala media. Vi ordnar 
traktorguidningar, föredrag med anknytning till bygden, 
midsommarfirande, m.m. och pratar med politiker. Att behålla vår 
skola på landsbygden är viktigt. 

Vill man stödja denna utvecklingsgrupp och bli medlem i Östgöta Dal 
ekonomisk förening, ÖDEK, är insatsen 200:- vilket är lika med den första 
årsavgiften, som år 2 och framåt är 100:-per person. Glöm inte att uppge 
ditt namn på inbetalningstalongen, annars vet vi inte vem som betalat. 
Östgöta Dal ekonomisk förening: Bankgiro 310-1771 

 

De ungas fritid 
Det har kommit önskemål om  att man anlägger en skateboardpark 
någonstans i Borghamn. Motivet är att det inte finns så mycket att 
göra för landsbygdens ungdomar. Intresset för skateing och 
Bmxcykel- åkning är stort därför vill vi lyfta frågan. Var skulle en 
sådan kunna anläggas? Ett förslag är på samma område som parken, 
men längre ner mot parkeringen. Men kanske kan boende störas av 
ljudet? Är du intresserad av att engagera dig i frågan om en 
skateboardpark eller har du tips och idéer är du välkommen att 
kontakta Östgöta Dal ekonomisk förening. 



 

  

10 augusti 
“Människornas sjö –  
om kulturlandskapet i 
Tåkernbygden” 
Björn Segrell 

3 augusti 
“Gården Hånger vid Tåkern” 
Ulrik Lohm 

27 juli 
“Tåkerns trädgård – en ekologisk 
köksträdgård med djur” 
Malin Granlund-Feldt 

17 augusti 
“Restaurering av Borghamns 
hamnområde” 
Sveaskog 

24 augusti 
“Borghamn i mitt hjärta” 
Torbjörn Gustavsson 

6 juli 
“Äventyret har bara börjat – 
Friluftsfrämjandet Vadstena 75 år” 
Eivor Folkesson 

29 juni 
“Askahögen” 
Claes Westling 

22 juni 
“Kyrkolivet i Dal, nu och då” 
Hans Merseburg 

13 juli 
“K-märkt – vad är det?” 
Bengt Häger, fd Länsantikvarie 

20 juli 
“Varför är det så viktigt att 
‘rädda’ Vättern?” 
Elisabet Lennartsson, 
ARV — Aktion Rädda Vättern 


