
 
 

Från styrelsemötet 22/11 

På ÖOFs ordförandeträff 14/11 deltog från 

oss Anders Enström.  Där framkom att SOFT 

har tagit fram ett nytt policydokument om  

”Allemansrätten och orientering” som stöd i 

dialogen med omvärlden för allemansrättens 

framtid. Går att läsa om på SOFTs hemsida. 

O-ringen 2016,  som ÖOF planerat i Valde- 

marsvik, har SOFT flyttat till Sälen,  vilket 

kom överraskande för ÖOF. Möjligheter till 

lättare och billigare kartritning finns med 

nya gratis kartprogram på nätet.  Lämpliga 

kurslokaler vill ÖOF ha samordning av.  Här 

kan ju vi erbjuda S:a Botorp. Lagar och reg- 

ler för OL-arrangemang måste följas. Utö- 

ver markägaren så ska även länsstyrelsen ge 

sitt godkännande i viktiga ärenden. Helene 

Enström och Niclas Wiklund har varit på 

Kassörsutbildning genom SISU med huvud- 

inriktning på regler inför skattelags ändring. 

Här fick dom en dunkel förklaring på vad 

uttrycket  ”av hävd” betyder;  det är ett 

gränsfall inför skattelagen som pågått i minst 

15 år utan anmärkning och då blir det heller 

ingen skillnad i fortsättningen.  Vår årliga 

tävling,  SW-kavlen,  kommer fr.o.m. 2014 att 

byta namn till Steffekavlen. Här har vi ett 

färskt 2-års sponsoravtal med Sparbanken i 

Åtvid. Allan har ordnat Julkärvar till Lions 

Julmarknad 2/12. På Bysjökrogens Julbord 

7/12 kl 19, blir 6 st 3-drevs-gångare bjudna av 

klubben. Holger och Per-Inge ”oeker” f.n. på 

kartområden norr och nordväst om Äntorp. I 

Botorp kommer sophämtningen att börja 

vecka 19 och sedan varannan vecka 10 ggr. 

Soptunnan är inte dimensionerad för sopor 

från större grupper som hyr Botorp. Källsor- 

tering diskuterades.  Gästerna är informerade,  

och vi ekare djungeltelegrafade om, att ta med 

sej sopor hemåt vid full tunna.  Vi ska ta in 

offert från Elevhemmet om storstädning av 

hela klubbstugan i vår. Till LOKs 43-kavle 

2013 vid Karstorp,  har Hasse Ax fixat skrift- 

ligt godkännande från berörda parter.  Ax är 

vår kontaktman mot LOK och ”tävlingsledare” 

för OK Eken-personalen.  Ny licens på bok- 

föringsprogram är vi i behov att anskaffa. 

Nästa styrelsemöte torsdag 10 januari kl 17.30 Ljungv 5

Jul i Botorp 
Välkommen till OK Ekens Julfest i Botorp lördag 8 december kl 14 – 17 

Vi bjuder på skinkmacka,  glögg,  kaffe,  pepparkaka,  mm. 
Som dragspels- och piano-underhållare kommer Roland Cedermark och Lars Roos 

inte alls,  utan  det blir P-I-ano-dragspel och P-I-ano-spel av nå´nn annan. 

Ett stort TACK 
till alla som deltagit i hösten älgdrev 

Arbetskommittén / Styrelsen 
 

Vid vårt sista älgdrev 17/11 fick vi uppleva en angenäm överraskning. Efter att vi avverkat Slättfallsdrevet på morgo- 

nen,  fick vi lyssna på en hornblåsorkester om 10 man som stod ute ett gärde hitom Slättfall .  Orkestern underhöll även 

innan lunchen vid Valken,  där dom vid sista låten förstärktes av baron Johan Adelswärds jägarhornsblås. 

 

 
 
 

 
 

 

EKEN-NYTT 

     Dec  2012 

 

 

 

  2007 

OK Ekens e-post-adress: ok-eken@bredband.net   Hemsida: http://hem.bredband.net/okeken   

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. 

mailto:ok-eken@swipnet.se
http://home.swipnet.se/ok-eken
http://eventor.orientering.se/
mailto:pelle.torparn@telia.com


 

 

 
 

Gratis Julbord på BYSJÖKROGEN fredag 7 dec kl 19,00 
bjuder klubben på till dom som kvalificerat sej och gått älgadrev minst 3 ggr.  

Övriga medlemmar betalar självkostnadspris.  
Anmälan till Niclas Wiklund 0120 14307 senast en vecka innan. 

 

Bastubad i Botorp lördagar kl 14 
hälsar entusiasterna Emmoth, Sten, Bertil och Torgny. 

 
 
 

 
 

Nocken på magasinet i Botorp,  på det ställe som delvis ruttnat bort, har P-I och Zander varit uppe 

och spikat fast ett par tegelfärgade halvplaströr. Samtidigt byttes ett dussintal trasiga tegelpannor. 

Sängöverdragen i Botorp är på tvättning hos Bertil J.  

 

Mandattider OK Eken  Val/omval/nyval till/vid styrelsemötet i nov. år 2012 

Kommittéer Sammankallande     = vald period Telefon 

Uppdrag Namn                        nov 2011        nov 2012             nov 2013           nov 2014 

Arbets- Allan Bengtsson     

 

35456 

     " Enar Wiklund     

 

12268 

     " Ingemar Larsson Omval     14203 

Kart- Thomas Persson     

 

60303 

   "  Eken-Nytt Per-Inge Svensson       "     12406 

   " Holger Persson       "     12967 

Stug- Sten Johansson     

 

13183 

   " Hans Ax     

 

15326 

   " Stig Emmoth       "     10887 

   " Bertil Johansson       "     13757 

   "  uthyrning Per-Inge Svensson       "   

 

12406 

Motions- Anders Enström     

 

10055 

ungdoms- Niclas Wiklund     

 

14307 

tävlings- Arne Mårtensson       "     013-57123 

    "    Jenny Haraldsson       " Alléskolan 

 

10885 

    "    Gunlög Bremer       " Centralskolan 

 
0730-213154 

    "    Andreas Malmström       " Facetten 

 

0120-83333 

 

    "             " 

   
070-2200398 

Senaste justering:  2012-11-26 Per-Inge 

    
Kopparvallens strålkastare slocknade under allsvenska fotbollsmatchen mellan Sundsvall och 

ÅFF. Den ansvarige på E-ON, som orsakat felet, pikas med nya namnet Inge Ström. 

Botorpsuthyrningar 
Lö 1 dec kl 10 – 22  Åtvidsfamilj 

Lö 8 dec kl 13 – 18  Ekens julfest 

Må 24 dec kl 13 – 15  Endast bastu Allé 

 

 

Va va de som lukte  
inne i städskåpet i Botorp.  Jo dä va 3 st råttor,  upp -

hittade av Bertil J., som agerat elektriker inne i 

proppskåpet,  men dom åkte på varsin propp.  


