
Tillsammans bygger vi porten 
till Omberg 2025

Borghamn



Vi vill ge en upplevelse av att de satsningar vi gör på Omberg hjälper 
till att lyfta Bergen och omgivande samhällen. Därför har vi:

2013-15 Gjort omfattande renoveringar av den gamla 
 kalstenshamnen, som nu håller som turisthamn.
2014 Öppnande avverkningar och framtagande av stora ekhagar 
 söder om Borghamn.
2014 Öppnande avverkningar och framtagande av betesmarker, 
 väster om Borghamn.
2015 Öppnande avverkningar och framtagande av betesmarker 
 runt Borghamns elljusspår.
2015 Inlett samarbete med Vadstena kommun om Borghamn 
 och norra Omberg.
2016 Söker lokalt samarbete för att bygga en handikapp-
 anpassad spång runt de rika och blommande kalkkärren 
 väster om Borghamn.
2016 Titta på Sveaskogs mark i Borghamn, med samma 
 glasögon som Vadstena Kommun, vilka satsningar är 
 möjliga i Borghamn – tomter, turism, vacker natur, 
 husbilsställplats, fl yktingboende.
2016 Röja upp vid Ommas borg för att skapa utsikt, ny rastplats 
 och ny skylt tillsammans med Vadstena kommun.
2016-17 Nya gästtoaletter på norra Omberg, och soptunnor kring 
 hamnen i Borghamn. Tillsammans med Vadstena kommun.
2018-19 Nya ägare/entreprenörer på Borghamns vandrarhem. 
 Någon som vill satsa, här fi nns plats och underlag för både  
 boende, restaurang och kiosk i historiska byggnader.
2019 Möjlighet att öppna infart från Borghamn 
 till Omberg?
2025 Visionen Porten till Omberg lyfter med attraktiva 
 boenden och växande turism mitt i en fantastisk natur 
 med oersättliga och rika naturvärden – I Borghamn kan 
 man leva, njuta och jobba. 12
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När bergens fantastiska 
mångfald, möter ett växande 

Vadstena kommun. I framtiden 
fi nns höga naturvärden, vack-
ra friluftsupplevelser, attraktiva 

naturnära boenden och 
ökande turism på samma plats 
– i Borghamn. Här kan man 
både leva, jobba och njuta!

Vår vision för ett mer 
levande Borghamn
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Borghamn

Borghamn är resultatet av 1000 års sten-
brytning. Munkarna hämtade sin sten härifrån 
när Alvastra kloster började byggas i mitten 
av 1100-talet och ännu i våra dagar finns sten-
industrier här. Det finns många fascinerande 
spår av stenbrytningen och härifrån följer du 
stenens väg, antingen via Östgötaleden norrut 
till Göta kanal eller tvärs över Vättern till Karls-
borgs fästning.

Här kan du se ”Bockakyrkogården” där sol-
dater och krigsfångar, som bröt kalksten till 
Krlsborgs fästning, begravdes på 1800-talet. 
Vid hamnen finns ett välbesökt vandrarhem 
och vill man ta ett dopp så finns Bårstabadet, 
en allmän badplats, i närheten.

Vadstenas och Borghamns omgivningar 
erbjuder fantastiska naturupplevelser. Omberg 
är ett självklart utflyktsmål och intill ligger 
Tåkern - norra Europas förnämsta fågelsjö och 
Naturum, Tåkerns nybyggda besökscenter.

Sveaskog
Tel: 0771-787 000
Kaserngatan 14
553 05 Jönköping


