
     

 
Julfesten i Botorp lördagen 15/12.  
Utomhusbrasa och inomhusbrasa tänd, liten söt julgran (ärligt stulen) med ljusslinga, lite piano- och dragspels-

underhållning, mm. (P-I uppträdde inte som en gentleman, för en sådan är en som kan spela dragspel,  men låter 

bli). Vi var 25 st som kunde njuta av glögg, skinka, prinskorv, sill, köttbullar, kaffe, hembakad sockerkaka med 

saffransmak, mm. Festfixare, kökspersonal, mm, var Gun-Britt Sv, P-I, Vivi o Wollmar. Dragningen av vinster, 

till dom som letat NaturPass-kontroller, gav till resultat att veteranerna Arne Wallberg och Holger fick ett 

presentkort var. 3:e presentkortet tillföll, kuriöst nog i år igen, till samma tjej som vann i fjol och som bor i 

Holland. 40 naturpass var sålda och 14 återlämnades. 

 

Medlemsavgift 2019.  Info om att betala medlemsavgift för 2019 har gått ut via mail till dom flesta medlemmar. 

Då vi saknar några aktuella mail-adresser kan medlemsavgiften betalas till klubbens bankgiro 367-9206 märkt 

med aktuella namn. Pappersutskrift med inbetalningskort kommer att distribueras efter nyår till dom som 

troligen inte fått mail. Om ni villl ha ett inbetalningskort, eller något blivit fel, skicka då ett mail till OK-

Eken@hotmail.com med aktuell info.  Mvh Anders Enström 070 2892899 

 

Botorps framtid. Vårt hyreskontrakt förlängs med ett år vid varje årsskifte. Vi ska hyra Botorp även år 2019, 

men det mesta talar för att det blir sista året, eller..??. Uppsägning från oss måste ske senast sista september enl. 

kontraktet. Årshyran 2018 var 10000:- kr, men Baroniet har ”lovat” att hyran inom snar framtid kommer att bli 

marknadsmässig, dvs  c:a 20-25 Tkr/år. Drift, underhållning och reparationer har uppgått till mellan 40 och 50 

Tkr/år dom sista 10-15 åren och ett minus för oss på c:a 20 Tkr/år dito period. Avloppssystemet i Botorp får ej 

användas efter november månad 2019. Baroniet står inför valet att kosta på ett nytt avloppssystem. Ett nytt lika 

nuvarande kostar ju 6-siffrigt belopp. Vilka alternativ finns? Mulltoor?? Eltoor?? En nergrävd tank som töms 

vartefter den fylls?? (här kan faktiskt befintligt avloppssystem bibehållas utan åtgärd inomhus, eller..??) 
 

Nästa styrelsemöte tisdag 15 januari 2019 kl 17.30 Ljungvägen 5. 

Egna arrangemang 2019: Midvinterduellen on 13 mars. Natt-DM fr 30 augusti. Skol-OL. 

Träningsbanan i Villahagen med 16 kontroller är fortfarande disponibel.  

 

Kallelse till OK EKENS ÅRSMÖTE 2019 

 lördagen 23:e februari kl 11.00 i Botorp. 

Dä ä då vi vräker i oss smörgåstårtera. 

 

OK Ekens styrelse:  Ordf. Niclas Wiklund, kassör Anders Enström, sekr. Hans Ax, ledamöter Erik Österberg 

och Per-Inge Svensson, suppl. Niklas Rönnbäck och Jan-Erik Lundqvist, revisorer Enar Wiklund och Bertil 

Johansson, rev.suppl. Bo Andersson, valberedning 3 st pga vakanser är styrelsen, men frivilliga sökes. 

1 år sitter ordförande och suppleanter, övriga 2 år. 

OK Ekens kommittéer: Arbets- Niclas Wiklund, Hans Ax, Ingemar Larsson. Kart- Per-Inge Svensson (+Eken-

Nytt), Thomas Persson, Holger Persson. Stug- Per-Inge Svensson, Stig Emmoth, Gun-Britt Svensson, Sten 

Johansson. MUT- (=motion, ungdom, tävling) Anders Enström, Erik Österberg, Niklas Rönnbäck. 

Förstnämnd är sammankallande. Här vill vi också ha in nya krafter, så vv anmäl dej frivilligt, först till kvarn, osv 
 

Uthyrningar i Botorp:  2019 i jan: To-Lö  10-12,  Må-Ti 14-15,  Sö-Ti 20-22, jaktlag.  

Bastubad vid Botorp fredagar vid 17-tiden.  

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.  59751  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.torparn39@gmail.com  Uthyrning Botorp: dito mail, eller tel 12406. 

   Medlemskap kostar 150 kr/vuxen,  75 kr/ungdom t.o.m 16 år,  350 kr/familj. 

EKEN-NYTT 

 Jan 2019 
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