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Borgstena fiberförening har nu ett flertal intresserade som står på kö för 

anslutning. Föreningen har nu beslutat att göra en ny fibergrävning om intresset är 

tillräckligt stort. Vid minst 10 nya fiberanslutningar blir kostnaden cirka 32 500 kr.  

Om ni är intresserade av att ansluta er fastighet kontakta omgående  

- Christian Henriksson 0704-61 71 12  

Här nedan finns fyller du/ni i er intresseanmälan. Maila till 

christian.henriksson@elcenterab.com eller skriv ut, fyll i och posta till Christian 

Henriksson Kållared Knutsberg 1 513 97 Borgstena 

 

Jag/vi är intresserade att ansluta vår fastighet till Borgstena Fiber: 

 

Namn: ____________________________________________ 

Adress: ____________________________________________ 

Postnummer: ___________________ Ort: _________________ 

Fastighetsbeteckning: ______________________________________ 

Telefonnummer: _______________________________ 

E-postadress: ______________________________________________ 

 

OBS! SISTA DATUM FÖR INTRESSEANMÄLAN ÄR TORSDAG 28 

FEBRUARI 2019 
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VÄLKOMNA! 
HEMBYGDSFÖRENINGEN BORGSTENA FRAMTID 

I samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan 

Telefon Hembygdsgården:033-790 007 3 

E-post:hembygdsforening@borgstena.org 
www.hembygd.se/borgstena 
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Bästa läsare. 
Vart är vi på väg?  Ja frågan känner vi igen som en del av fredagsprogrammet ”På spåret” 

Lugnt och tryggt sitter vi och lyssnar utan att närmare tänka på vart vi är på väg. Vi är hela 

tiden i rörelse, vår jord snurrar runt sig själv 

och även runt solen. Vid ekvatorn är 

hastigheten ca 1700 kilometer i timmen och 

vid polerna något lägre. Vår planets 

hastighet runt solen är ca 107 000 kilometer 

i timmen och därtill kommer att vårt 

solsystem rör sig kring Vintergatans 

centrum med dryga 800 000 kilometer i 

timmen och med en omloppstid på 225 

miljarder år. I vår lokala galaxsamling rör 

sig Vintergatan mot vår granne, 

Andromedagalaxen med en hastighet av ca 470 000 kilometer i timmen, vilket kan tyda på 

en kollision mellan galaxerna om några miljarder år. 

I rymden är tid, hastighet och rum obegripliga värden för vårt sätt att tänka. Vi förstår inte 

att rummet eller rymden saknar slut och vi tänker inte närmare på jordens hastighet i 

rymden – den märks ju inte. 

De flesta av oss känner igen ordet ”Aniara”, Harry Martinssons epos från 1950 talet. 

Historien i eposet utspelar sig ombord på en enorm rymdfarkost som vid varje resa 

transporterar ca åttatusen emigranter från jorden till Mars och Venus, eftersom jorden är 

skadad av överbefolkning, miljöförstöring och kärnvapenkrig. På en av dessa resor tvingas 

Aniara väja för en okänd asteroid, kommer ur kurs och förlorar manöverförmågan – och 

fortsätter ut ur solsystemet in i den okända rymden. I Aniara skildras hur människorna 

söker tröst i religion, sex, filosofi och en allvetande dator tills förråden tar slut. Aniaras 

höga hastighet i ett mänskligt perspektiv kontrasteras effektfullt mot dess nära nog 

stillastående i förhållande till en avlägsen punkt i en oändlig rum-tid och det blir uppenbart 

hur små och bortkomna vi är utanför vårt jordiska ramverk och vårt sätt att tänka i tid. 

På Aniara försöker befälhavaren på olika sätt dölja hur illa ställt det är men genomskådas 

så småningom av de ombordvarande. Aniara fortsätter sin irrfärd som för dem allt längre 

bort i den tomma okända rymden. Kanhända kände Martisson ”klimatångest” men visste 

inte att ordet skulle bli allmänt sextio år senare. Vart är vi på väg? 

mailto:christian.henriksson@elcenterab.com
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Årsmöte 
Söndagen den 24 februari kl. 15.00 är du välkommen till 

Hembygdsföreningens årsmöte i Borgstena Equmeniakyrka. Servering.                                               

 

Högenprogram från februari till augusti 2019. 
To 14 feb kl. 18.30. Styrelsemöte 

Sö 24 feb kl.15.00.  Årsmöte i Equmeniakyrkan 

Må och ti den 25-26 feb. Bakning på Högen 

Må och ti 25-26 mars. Bakning på Högen 

Sö 7 april kl. 15.00 Våffelcafé 

Ti 9 april kl.18.00. Klubbstugan. Håll Borgstena rent. Reservd. Ti 16 april 

Må och ti den 6-7 maj. Sista bakningen inför sommaren. 

To 6 juni. Nationaldagsfirande kl. 12.00  Eventuell bokutgivning: 

Sö 16 juni. Till Jörgens minne. Vandring med tipspromenad ”över 

Gumsekulle”. Start mellan 14.00 och 15.00. 

Sö 14 juli kl. 15.00. Sommargudstjänst. Svenska kyrkan, servering. 

Sö 18 aug kl. 17.00. Obs tiden! Sommargudstjänst. Equmenia, servering. 

Välkomna till Högen! 

 

På Högen är den s.k. vävkammaren renoverad och klar. Anders Hägmark; 

Lennart Johansson och Inge Johansson har isolerat, snickrat och målat. 

Arbetet har varit tidsödande för alla vinklar och vrår har varit ”sneda och 

vinda”. Nu har vi ”fått” ett fint rum på övervåningen. Gå upp en trappa då 

du kommer till Högen. Inför sommaren och 6 juni kommer vi att göra i 

ordning en ”estrad” i sluttningen under den stora asken och renoveringen av 

”stallet” fortsätter. 

 

 

 

 

 

 

 

Att plocka skräp och försöka hålla Borgstena rent  
gör vi väl alla. Tisdagen den 9 april kl. 18.00 är du välkommen till 

Klubbstugan för en städkväll. Om vädret är uselt 

flyttar vi städkvällen en vecka framåt till tisdagen 

den 16 april samma tid. Efter städningen bjuder vi 

på fika i klubbstugan. Välkommen!!  

 

 

Arbetet med den andra boken om Borgstena  
fortsätter och vår förhoppning är att den skall vara 

klar inför nationaldagen den 6 juni. Vi har tidigare 

”efterlyst” svartvita bilder från svunnen tid men 

resultatet har varit väldigt dåligt. Troligen finns det 

inga bilder från 1900 talet som ni anser vara 

”bokvärdiga”.  Vi gör en sista efterlysning innan 

tryckeriet stänger. Kontakta Stig Ehrstedt tel. 033 

266032. 

 

Grannsamverkan. För sjätte året i följd har vi grannsamverkan i 

Borgstena enligt det gamla rotesystemet. 

Vi har inga möjligheter att avgöra vilken 

inverkan det har haft men 

förhoppningsvis så har det påverkat vår 

uppmärksamhet.  Grannsamverkan ökar i 

snabb takt och är en del av ett 

samhällsengagemang i tider då stölder 

och inbrott har blivit ett ”yrke” för vissa 

grupper. Kom ihåg att vara uppmärksam!! Behöver vi byta skyltar?? Hör av 

dig!!   

 

Hemsidan. Hembygdsföreningens nya hemsida är nu klar och den gamla 

är nu stängd, adressen är www.hembygd.se/borgstena  

Årsmöteshandlingar finns där och Högenprogramet för vår och sommar 

2019 m.m. VÄLKOMNA! 

http://www.hembygd.se/borgstena

