
     

 

Från årsmötet 23/2 i Botorp.   
Se årsmötesprotokollet på omstående sida. Närvarande från dåvarande styrelsen var Enström, 

Ax, Erik, J-E L och P-I, frånvarande var Niclas W och Rönnbäck. VÄLKOMMEN in som 

ledamot  Karolina Fyrsten (ersätter P-I) och som suppleant Andreas Tillmar  (ersätter J-E L). 

Överraskande så fylldes dom 3 vakanserna i valberedningen. Hann först gjorde Jan-Erik och 

Kersti Lundqvist och Per-Inge, dom som inte hann hann inte. På ekonomifronten så blev 

klubbens rörliga minus strax under 3000 kr och Botorps minus ”bara” c:a 10000 kr. Från 

verksamhetsberättelsen kan bl.a. nämnas: Att vi är 154 medlemmar, att vi startat på 39 

tävlingar med 129 starter, att vi haft OL för Alléskolan i Humpa och för Gymnasiet och 

Central i Hallaholm, sålt 40 st Naturpass, haft 17 st tisdags-OL med 231 starter, hyrt ut Botorp 

till skolor och jaktlag mm, haft löpande skötsel av vandringsleder, ordnade Natt-OL i mars, att 

Eken-Nytt utkommit i 12 nr, mm. 

Nästa styrelsemöte  tisdag 12:e mars kl 17.30 Ljungv 5. 

 

Botorps framtid. Miljökontoret ville innan 28 febr ha info om avloppsfrågan.  Sedan gör 

dom en ny besiktning. Jan-Erik Lundqvist har själv rensat bort grenar, skräp och burkar där 

det behövdes innan spolningen och i samråd med Jonas på Baroniet svarat enl. följande: 

Kompletterande svar på bedömning av avloppsanordning, Viresjö Södra Botorp 1:1.  
På uppdrag av fastighetsägaren Baroniet Adelswärd AB, lämnar vi som hyresgäster följande 

kompletteringar: 

1: Slamavskiljarens våtvolym skall enligt uppgift vara ca 2 kbm. 

Slamavskiljaren är också tömd under året och spolad. 

2: Spridningsledningar och luftningsrör har spolats rena denna vecka. Vidare har 

kontinuerlig kontroll av ev. förekomst av stillastående vatten i infiltrationsrören genomförts 

under året. Inget sådant har påvisats. Luftningsrören har också försetts med skydd för 

kontaminering. 

3:  De senaste årens utnyttjande av Botorp, ger vid handen att under ca 300 dagar per år är 

det oanvänt. Dvs enstaka träningar med efterföljande dusch kan naturligtvis förekomma. 

Övriga ca 60 dagar, har vi hittills hyrt ut till andra orienteringsklubbar, skolklasser, mindre 

antal jaktgäster m.fl. Vi medvetna om att dessa toppar medför ökad påfrestning av 

anläggningen. 

Här är vi öppna för ev. alternativa lösningar i samråd med fastighetsägaren och kommunen. 

 

Observera att bad-, dusch- och tvätt-avloppet är fortsatt godkänt. 

 

Botorp uthyrt 31/3,  15-16-21-22-25-27-28/5,  4/6,  5-6-7-14 till 21/7,  12/8. 

Bastubad vid Botorp fredagar vid 17-tiden. 

 

Åsså va de ryssen som var intresserad av pimpel- och spö-fiske, han hette Metrev. 

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 

 Mars 2019 
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