
     

 
Från styrelsemötet 26 okt. Ljungv 5. (Årets sista) 

Närvarande: Niclas W, Enström, Ax, Rönnbäck, P-I (mötessekr.).  Fått svar från polisen om inbrottet i Botorp 

28 sept.. Var anmält av Enar Wiklund. Ingen åtgärd från polisen kan vi räkna med. Dom fick stavlampa, yxa och 

hammare som tjuvarna lämnade efter sej. Det ekonomiska läget ligger bra till jämfört med budgeten. Sotning  i 

Botorp betalas som regel av oss, men ibland av Baroniet. Varför? Och sönderslagna rutan vid inbrottet vill 

Baroniet inte betala, men dom betalade sönderslagna rutan på entrédörrn vid förra inbrottet. Varför?  Läge att 

förhandla med Baroniet om förändringar i kontrakt och försäkringar. Föreslås att Niclas W och Rönnbäck, plus 

Jan-Erik Lundqvist (försäkr.expert) åtar sej uppdraget. Till hjälp med vandringsleden har vi sökt frivilliga, men 

utan framgång. Styrelsen får t.v. samsas om åtgärder som dyker upp och som inte täcks av nuvarande utvalda.  

Behovet av kartrevideringar är ständigt stort. Se P-Is rapport. Torsdagen 12 sept bossade Anders Enström på 

höstens Skol-OL-dag för Alléskolan. Se Anders rapport. Vi ska arrangera Natt-Cup 15 mars vid Botorp. 

Rönnbäck har en vision om att få Ekens kartbaser in i mobilen. Föreslås att i möjligaste mån lägga start/mål för 

Tisdags-OL i eller i utkanten av Åtvid, detta för att låttare locka ungdomar/nybörjare till vår favoritsport. 

Rebecka Lindberg ordnade övernattning och OL-övningar i Botorp för ungdomar 27-28 okt..  Lördagen 16 dec. 

kl 12.00 blir det traditionell Julfest i Botorp.  Här finns det hopp om att få med fler barn och ungdomar, då det 

ryktas om ett par föräldrar som kanske ordnar övernattning för barnen 15-16 dec.. 

Nästa möte torsdag 18 januari 2018 Ljungv 5,  kl 17.30. 
 
Kartrapport   /  Per-Inge 

Grebokartan: Gymnastiklärare Louise Nilsson där önskar revideringar. Först att skolgårdskartan ritas i stor skala 

och på A4-format. Sedan att alla nya hus mm kommer med i villaområdena, och att t.v. närmaste skogsområdena 

till skolan revideras.  Åtv. Kommun, c/o Henrik Lange, kan hjälpa till med nödvändiga underlagskartor.   

ALLÉskolekartan/Åtvidabergskartan: Nya skateboardrampen mittför Preem, tillbyggnad av skolans södra del, 

nya bryggan och ändringar vid kanotplatsen invid bysjöbadet, är färdigritat. 

Botorp: Nya hyggena mellan Botorp och Hårsfjärden  ska rekas vartefter dom avverkas, främst med  tanke på        

Natt-Cupen i Botorp 15/3. 

Håckla: Fortsätter att revidera österut när tid medges. 

Naturpasset:   28 st sälda. Sportringen, Stallkiosken och Turistbyrån har sålt 3 st vardera. 13 st återlämnade. 

Prisförslag till  3 vinnare: Presentkort på 100 kr från Sportringen och Stallkiosken och 2 trisslotter till 3-dje-

priset. (Hollandsadress på ett inlämnat startkort, och 4 gamla värdelösa 5-kronor i NP-kuveret från Sportringen).             

  

Skol-OL-rapport   / Anders Enström 

Niklas Rönnbäck satte ut stolpar och skärmar på tisdagen, jag placerade ut SI-Enheterna på onsdagen, tyvärr 

lyckades jag göra en rejäl vurpa på väg ner från berget på högersida efter bron under kisa vägen då jag slog i axeln. 

Trots reducerad förmåga att röra armen lyckades jag sätta ut resterande enheter. På torsdagen körde jag ut tält, 

stolpar målskynke och urläsningsutrustningen till Edberga, då jag hade svårt att använda armen  blev det inte 

mycket gjort innan.  Lennart kom från Mjölby och vid 8 tiden hjälpte Elisabeth Ö  och några av lärarna till med 

att iordningställa TC. Det var 10 klasser med totalt 240 elever från ÅK 8 och 9 som startade från 8.30 till 14.40.  

Lärarna tog som vanligt hand om kartor och SI pinnar, så Lennart, jag och Elisabeth Ö kunde hjälpa dom i väg 

som ville ha lite hjälp på vägen. Stig J och P-I hjälpte till runt spåret. Matilda Ö med barn kom under förmiddagen 

för att hjälpa till. Det smakade bra med varm lasagne till lunch och då det bara var en klass som startade till lunch 

hann vi för en gångs skull äta färdigt innan dom första var tillbaka. Trots blandning med sol och regn och löptid 

mellan 20min och dryga timmen för dom som hittade alla, var dom flesta eleverna nöjda med banorna. Redan 

15.30 var sista i mål och vi plockade ned TC. Efter att Lennart och jag lastat bilen, skjutsade jag honom till 

stationen innan det var dags att plocka in stolparna. tack vare att Matilda tog in dom flesta stolparna var vi klara 

innan mörkret.   (Anders fick som extra belöning  en axel svullen och mer gulblå än svenska flaggan.) 

 

 

 

 

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.torparn@telia.com  eller efter ö.k. 

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

EKEN-NYTT 

 Nov 2017 
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Stugrapport 
Inbrott igen 28/29 september. 3-glas-fönstret till höger om entrén sönderslaget. Jaktfolket som skulle hyra där 

upptäckte inbrottet, rapporterade till Rehnholm, som fick tag på Enar Wiklund, som fick tag på Wollmar och 

Wivi, som täppte till fönstret, sopade upp hinkvis med glassplitter, och ordnade med Nöjds Glas , som kom ut 

och satte dit ett en-glas-fönster, i väntan på beställt nytt 3-glas-fönster, som sedan sattes dit tisdag 17/10. Nöjds 

skickar räkningen till Baroniet. Polisanmält. Inget stulet, hänglåset till lagårn sönderbrutet, hänglåsen till loge, 

magasin och redskapsbod klarade sej men blev tillknycklade, alla nycklar kastade omkring i gräset men 

upphittade, tjuvarnas yxa, hammare och stavlampa lämnade till polisen, luftgevärsammunition upphittat, 

Baroniet vill inte betala rutan.  Räkningen istället skickad till Eken.  

Uthyrningarna i Botorp med jaktfolk 12-17 okt. fick godkänd städning (med lite tvekan) . Dock var soptunnan  

överfull ute vid vägen och en plastsäck bredvid soptunnan fylld med vin-tomflaskor (säcken med all säkerhet 

från danskarna). P-I/G-B tog med plastsäcken mm sopor därifrån. Även Zander tog också med sej sopor. Vi 

ringde Rehnholm och klagade, han skickade omg. ut en jaktelev att hämta resten av soporna, c:a en halv tunna. 

Det står anslaget i köket att sista sophämtning var 2 oktober, och att man följdaktligen därefter måste ta med sej 

soporna därifrån. Danskarna hade nog behövt muntlig info. Soptunnan borde omgående ha tagits in efter sista 

tömningen.  Nu är soptunnan i lagårn.  

Gamla kyl o frys-boxen körs till Korshult c/o Wollmar o Emmoth. Dom tar då med en gammal stor blå tub i 

lagårn från förra värmeaggregatet, plus en cykel upphittad i sjön vid bastun, mm. 

P-I har börjat trädbeskära i Botorp. Fortsätter i höst/vinter i smaband med andra ärenden dit ut. 

 

Uthyrningar i Botorp:     Sö-Ti 19-21 nov Jaktlag Motala         Fr-Sö 24-26 nov Jaktlag Baroniet.       

                  On-Sö 29/11-3/12 Jaktlag Baroniet  
 
Årets sista gräsklipp i Botorp tog Stig Emmoth tillfället  i akt  att utföra. 

 

Bastubad i Botorp  fredagar vid 17-tiden. 

 

Reservera lördagen 16 dec. kl 12.00 för Julfesten i Botorp.  

 

Ekens 60-års-jubileums-fest planeras äga rum vid Botorp i slutet av juli eller i början av augusti 2018. 

 

Kommittévalen, som brukar hållas vid novembermötet, ersätts av mailmöten mellan kommittéansvariga. 
 
Ola  Gustavsson, Canon-kopiator-serviceman, har sett till att trasiga Eken-Nytt-kopiatorn, fungerar tills vidare. 

 
7-årspojkanarna skröt om sina pappors snabbhet. Pojke 1: Min pappa är så snabb, att när han skjuter en pil med 

pilbåge, så hinner han till måltavlan före pilen. Pojke 2: Min pappa är så snabb, att när han är på jakt och skjuter 

älg, så är han framme hos älgen före kulan. Pojke 3: Min pappa, som är kommunalarbetare och slutar jobbet kl 4, 

är så snabb, att han redan är hemma kvart över 3. 

 
Vilken herre klipper sej gratis hos  barberaren….??.. =  (neröS-irF) 

 
Vilket är det enda trädet som föder levande ungar..??.. =  (tedärtibmeH) 

 

 

 

 


