
 

 
     

Nästa styrelsemöte torsdag 10 aug kl 17.30  OBS i S:a Botorp.

Föryngringsavverkning,  dvs kalhuggning, av 

granskogen i Humpa. Baroniet, med VD Jonas 

Nilsson och skogschef Tony Andreasson som guider, 

hade inbjudit till samråd den 14 juni om 

avverkningen. Området sträcker sej från Kisavägen i 

norr, ner till elljusspåret vid Lilla Bjän. Tänk dej att 

mittlinjen för hyggena startar där elljusspåret går 

under Kisavägen, fortsätter sedan gamla elljusspåret 

söderut och sedan in på lilla stigen som går förbi den 

ofta använda torpruinen. 50 -100 meter ömse om den 

mittlinjen kommer kalhuggningen.., förlåt.., 

föryngringsavverkningen, att ske. Området ägs av 

Kommunen, men Baroniet arrenderar marken. Ett 

motsvarande område i Hallaholm ägs/arrenderas 

tvärtom, och det var överenskommet att Baroniet får 

avverka i Humpa. Tidpunkten för avverkningen blir 

c:a från mitten av augusti till mitten av september. 

Ett litet område norr om ovan nämnda torpruin är 

naturskyddat, vilket innebär att inga skogsfordon får 

köra där. Trädfällningen får göras så träden/timret 

kan vinschas ut från området. Baroniet måste i 

möjligaste mån undvika elljusspåret för transporterna 

till och för tillfällig lagring av timret mm, vid 

Åstugan, för att sedan vidaretransporteras. 

Elljusspåret ägs av Kommunen och underhålls till 

största delen av ÅIF. Skolornas kvarglömda OL-

skärmar i området irriterar Baroniet, liksom att också 

vi irriteras avdom, för folk tror att det är Ekens 

skärmar. Tony lovade ringa skolan och ge dom en 

reprimand. ÅIF-arna Lennart Bergström och Lennart 

Larsson tog tillfället i akt att informera Jonas och 

Tony om att planer finns att göra iordning ett 

motionsspår/skidspår runt Lilla Bjän. Ungefär som 

tidigare slinga, där ån mellan Stora och Lilla Bjän 

kan passeras på bron närmast Kärstorp. Jonas och 

Tony var positiva till planerna.  
 

Egna arrangemang:   NaturPasset t.o.m. 30 september. Finns bl.a. att köpa  hos Sportringen, Stallkiosken och  

           Turistbyrån och hos P-I förstås. Försäljningen har gått trögt hittils.  Endast 15 st sålda och 9 st 

           sammanlagt lämnade till ovannämnda försäljningsställen. Har DU köpt? 

Ungdomsorienteringarna, som Rebecka Lindberg häller i,  fortsätter tisdagarna 4:e, 11:e och dessutom 18 juli vid 

17.30-tiden och vid S:a Botorp. Ett tiotal ungdomar, plus några vuxna, har ”vatt mä” på dom 2 första tisdagarna. Efteråt 

fixar ”Becka” också fika/korv mm inne i klubbstugan. Hon ska visst sedan iväg  ”o skene” 5.-dagars i Värmland.  

Banläggare höstens tisdags-OL:  8/8 P-I. Tänkt vid Örns vackraste plats, Brundins sommarstugor  15/8 Niclas W.    

22/8 Ax.    29/8 Erik Ö.    5/9 Bertil/Stig    12/9  Holger/Arne        19/9 J-E Lundqvist        29/9 Rönnbäck 

 
Resultat  Tisdags-OL: Rönnbäck Framhåckla 30/5. Bana A 4,5 km: 1 Niclas W 36.30.  2 J-E Lundqvist 42.00. 3 Ax 48.00.              

4 Enström 50.19.    Bana B 3,0 km: 1 Andreas Tillmar 33.00.   2 Bogren 47.00.  3  Bertil J 54.00.        Bana 

C 1,9 km:  1 Melker Fyrsten 32.00.  2 Tyra Fyrsten 44.00.  Anette G o Elisabeth N deltag.           

Jan-Erik Lundqvist  Spångskogen 6/6: Bana A 4,6 km: 1 Rönnb. 35.00.  2 Erik Ö 49.00.  3 Hugo 54.00.  4 Enström 67.00.             Bana 

B 3,0 km: 1 Andreas Tillmar 34.00.  2 Bertil J 55.00.  Bogren o Johan Andersson deltag.         Bana C 2,0 km: 1 

Lucas Rasch 32.00.  2 Tyra Fyrsten 41.00.  3 Malva o Lovis Österberg 42.00.  5 Stig Johansson 48.00. 
 

  

EKEN-NYTT 

 Juli 2017 

OK Ekens e-post-adress: ok-eken@hotmail.com     

Hemsida: http://www7.idrottonline.se/OKEken-Orientering/   

Tävlingsanmälan: http://eventor.orientering.se/   Klubbens lösenord zbv223. 

Gatuadress: Storsättersvägen 15.  59752  Åtvidaberg.  Bankgiro 367-9206. 

Nästa utgåva av Eken-Nytt utkommer vid nästa månadsskifte.  Manusstopp 5 – 6 da´r  innan. 

 Material önskas pr mail till: pelle.torparn@telia.com  eller efter ö.k. 

   Medlemskap kostar 150 kr/vuxen,  75 kr/ungdom t.o.m 16 år,  350 kr/familj. 
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Tävlingsprogram:   Ti-On 4-5 juli Tjust 2-dgrs  (26/6).      Sö-Fr 23-28 juli O-ringen värmland 

(x/x)=sista anm.dag. To 3 aug. Stjärnorp Medel (22/7)         Sö 20/ aug. Tjalve Lång (13/8) 

              Lö 26 aug. Söderköping Lång (20/8)   Sö 26 aug. NAIS Medel (20/8) 

Eken-anmälda till Tjust 2-dagars i Västervik:  Dag 1 Holger i H80 och Jan-Erik Lundqvist i H65.             

                    Dag 2 J-E L i H65, Melker Fyrsten i H12 och Tyra Fyrsten i Inskol. 

Tävlingsresultat: Klass/Namn/Plac(av)Diff.   Sprint-DM NAIS 8/6:  H50 Rönnbäch 2 (16) +1 sek.  H14 Hugo 5 (19) +4.  H60 Torgny 7 (12) +6.

                                

Uthyrningar/bokningar i Botorp:      Fr-Lö 4-5 aug. Baroniet            Må 14 aug  SPF Kopparn  kl 13-18     

Lö 19 aug Vandrargäng                        Lö-Sö 2-3 sept. familjefest        To-Lö 12-14 okt Jaktlag Motala         

Lö-Må 14-16 okt Jaktlag Baroniet       Må 16 okt. Baroniet                   Fr-Sö 24-26 nov Jaktlag Baroniet     

On-Sö 29/11-3/12 Jaktlag Baroniet  

 

Ungdomslägret CISV, som hyrde Botorp 16 – 18 juni, fick underkänt för städningen efteråt, och  

dom ”straffas” med  200 kr extra. Vi hann inte själva kontrollera städningen eftersom nästa 

uthyrning, ett barndop,  övertog nästan omgående efter att CISV-arna lämnat stugan. Det var mat 

kvar i kylen, ej avtorkat vid diskbänkarna, ej avtorkade bord, gardinerna upphängda, mm. Dom 

ansvariga äldre för lägret, som bara skjutsade dit och hämtade ungdomarna, bad om ursäkt för 

slarvet, men tackade samtidigt för kritiken. Dom skulle se till att  ungdomarna som ansvarade under 

lägret, plus deltagarna, fick ta del av kritiken och att dom skulle sköta sej i fortsättningen. Kommer 

ihåg att förra året var CISV-lägret också lite stökigt, med allt för unga ledare till stökiga ungdomar. 

 

Bastubad i Botorp fredagar vid 17-tiden.  

 

Vandringsleden mellan Åtvid och Linköping har fått besk kritik av en flitig dansk vandrare. Han hade med 

bilder och långa utläggningar beskrivit bristerna. Hade startat vid Mormorsgruvan och vandrat till Linköping. 

Ingen kritik på vår sträcka var noterad. Bl.a. vid Opphemstrakten var inte leden så bra ”utmärkt”. 

 

Jordklotet, tyckte en radioreporter, att det egentligen skulle heta havsklotet, eftersom ytan består av 

70 % vatten och 30 % land. Intressant också att veta, att enligt fakta på TV:s kunskapskanal, så finns 

75 % av allt levande på jordklotet i havet och 25 % på land. 

 

- Du, hovmästarn, har du soppa på menyn idag?   - Nädå, jag har precis torkat av den. 

 

En gumma stod och plockade blommor utanför en station då stinsen ficksyn på henne.                        

- Vad sjutton gör du?  - Plockar blommor. Det sstår ju att man ska utnyttja SJ:s rabatter. 

 

- Varför slutade statsminister Ingvar Carlsson att spela fotboll?              

- Jo, för att varje gång han nickade blev han avblåst för hög spark. 

 

ÅSSÅ SKA NI HA EN FORTSATT TREVLIG SOMMAR

 


