
 

    

 

Te o börje mä så får en la önske alle OK Ekere en go fortsättning på de nye året. 
 

Från Julfesten  17 dec i Botorp kan 

rapporteras att 21 hungrande kom och vräkte i 

sej av skinka, prinskorv, köttbullar, sill och mm. 

Festarrangörer/kökspersonal, med Gun-Britt i 

förarsätet, + Wivi, Wollmar och P-I, hade 

ordnat kalaset.  Flaggan hissad, brasan tänd, 

liten julgran ärligt stulen och försedd med 

ljusslinga.  P-I-ano-underhållning ”drabbade” 

som vanligt besökarna. Vinnarna i Naturpasset 

drogs:  1:a-pris till Marianne Bjernhagen, 3 

trisslotter, 2:a-pris till Martina Lindh, 2 

trisslotter,  3:e-pris till Casper Lourié 

Cederlund, 1 trisslott. Casper, 10 år, hade 

anammat att man kan man gärna får beskriva 

det bästa med Naturpasset, och han hade skrivit: 

”Att jag kan orientera med min Farmor.”  

Vinnarna fick även ett par kart-not-block var. 

Marianne och Martina fick senare också ALLÈ-

skolekartans bana ”Ljungvägsskubbet” för att 

förhoppningsvis fortsätta skärmletande innan 

snön hindrar. Sven-Olof Haraldsson tackade å 

gästernas vägnar arrangörerna och fyllde på med 

att läsa en dikt. Diktläsare var även Monica 

Stagerbrandt som hade fåttt ihop en dikt med 

Botorpsanknytning, härligt.

Hänt i S:a Botorp: Skräphögen nere vid 

bastun uppeldad c/o Emmoth. Passade perfekt 

med eldning i samband med snöfallet vid 

månadsskiftet nov/dec. Sotning av öpppen spis 

och skorsten i klubbhuset, och likaså sotning av 

kamin och skorsten vid bastun, utfört 9 dec. 

Bastusotningen kunde ha varit bättre men det 

är ordentligt drag i alla fall.  Sotarna ville att vi 

fixade en renslucka i röret inne i bastun. Trasig 

plastkoppling, som orsakat lite översvämningar 

i golvet vid värmepumpen i damernas 

omklädningsrum, bytte Åtvidabergs Rör  ut 21 

dec. Så nu är det törrt igen på golvet. Trasig 

kökskran ska bytas ut. ”Nya”, begagnade, 

trädgårdsmöbler, 1 bord och 6 stolar, inköpta 

och levererade till Botorp. Dom sämsta gamla 

trädgårdsmöblerna får ta sej i brasan. I 

herrarnas omklädningsrum har det varit 

görvarmt, trots elementet på lägsta nivå. Test 

pågår att helt dra av värmen i herrarnas och 

öppna dörrarna till damernas, och hittils verkar 

det som det räcker. Vid behov kan ju värmen 

tillfälligt ökas på i herrduschen. Test pågår 

också att endast ha fullvärme på i hela huset 

inför uthyrningar. F.n. är stugtempen på 

värmpumpen nerdragen till 14 grader.  När 

stugan ska användas ställer vi tempen på 20 

grader. Trädbeskärningen i Botorp är klar. 

Fruktträden där ger ju inte nå´nn frukt, så det är 

på G att kapa ner alla höga grenar, o dom får bli 

”te ve”. Se´n blir det snabbare och riskfriare 

beskärning.   

 

Uthyrningar i Botorp:  To-Lö 12-14 jan Jaktlag.   On-To 1-2 febr Skolklass 

Ohyggligt va många hyggen Baroniet huggit utefter Äntorpsvägen/gamla järnvägsbanken. Det 

fordrar kartrevidering. Var ute och åkte bil i området, mötte en timmerbil med släp på järnvägs- 

banken, kunde klara mötet tack vare en sidoväg, fick nästa timmerbil med släp framför oss när vi 

åkte hemåt på Änttorpsvägen/Slevringevägen. Vid  ”golfrondellen” körde timmerbilen  direkt till 

vänster in på Gruvgatan, att köra lagligt där med en timmerbil med släp går inte. 
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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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Nästa  styrelsemöte ti 17 jan kl 17.30 Ljungv 5.  Då tar vi också ett Tisdags-OL-planeringsmöte. 

Tills dess ber vi alla tilltänkta banläggare att föreslå karta och startplats. Detta gör att vi har 

möjlighet att hinna med ev. revideringar. 

Banan ”Ljungvägsskubbets” 19 kontroller får hänga kvar så länge det inte är för mycke snö. Fler 

kartor finns hos 3,14. 

 

Välkomna till gemensam löpträning, promenader, fikastunder, div. arbeten, vedanskaffning, 

röjning av röda spåret, mm,  i Botorp, söndagar, med start vid 9.30-tiden.  

 

 

 OBS  Bastubad i Botorp är numera på fredagar kl 17,  hälsar entusiasterna Emmoth, Sten, m.fl. 
 

KALLELSE TILL OK EKENS ÅRSMÖTE  

SÖ 19 FEBR KL 11.00 I S:A BOTORP 

Varför inte löpträna före mötet. Inte omöjligt  än att det blir smörgåstårtekalas efter mötet.  

 

-Vilket är det mest omotiverade namnet på något i trafiken? 

-Att det heter rusningstrafik när bilarna bara kryper fram. 

 

När Snyggves telefon ringde fick han för sej att plocka upp luren och svara:_  -Hallå?   

 -Hej, om du svarar nej på den första frågan jag ställer så vinner du 10 miljoner.  Är du redo?  -Ja… 

 

-Hörde du inte att jag bankade i väggen i går kväll, frågade grannen.  -Jodå, men det gjorde inget, 

för jag spelade jättehög musik till långt in på småtimmarna. 
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