
 

 

   

 

Avloppsbekymmer vid S:a Botorp. 
Åtv. Kommun gjorde 24 okt. 2017  avloppstillsyn vid vår klubbstuga. Avloppsanordningen 

uppfyller inte dagens krav på rening och underkändes. Ny avloppsanordning måste i detta 

fall vara åtgärdad senast 13:e nov. 2019.  Efter detta datum, om nuvarande avlopp finns kvar 

då, är det avloppsförbud i Botorp. Tillsynen kan omprövas, men överklagan måste då vara 

Åtv. Kommun tillhanda senast 13:e dec. 2017. Bollen och ärendet ligger hos Baroniet. En ny 

avloppsanordning kostar många skjortor, så det är ingen liten ”skitfråga” att ta ställning till. 

Vi i styrelsen måste sätta oss ner och diskutera  hur vi ska agera. Avvaktar först med intresse 

Baroniets reaktion. Dessutom är det i dagarna tid att förlänga både hyreskontrakt och  El-avtal 

för Botorp. Bråda dagar för geniknölarna.  

 

Orienteringshelg 
Vi började med ett litet läger i Botorp på fredag kvällen det startade med en lång nattbana på 

ca. 4 km tillsammans. Rebecca Lindberg har tagit hand om detta läger. Efter springpasset så åt 

vi taco i stugan och spelade kort. Sen sov vi där och åt godis. Dagen efter halv åtta började det 

andra passet, det var 7 olika banor ca. 500 meter långa och gafflade. Tog ca. 5 min att ta sig 

runt en bana. Man hann med ca. 5 stycken. Sen vilade vi resten av lördagen. På söndagen så 

var det dags för Smålandskaveln Vi åker tidigt på morgonen ca. kvart över sju. När vi var där 

så var det dags för Gustav att springa iväg. Sen springer han in och växlar till Melker sen 

springer han ut på den lite kortare och lättare banan sen växlar han till Malva som springer 

iväg. Sen går hon i mål. Vi tycker att det gått bra och vi hade jätte kul.  

Från: Melker, Gustav och Malva 

 

Orienteringsäventyr vid Gimo i Uppland 
De hela började med att Melker, Tyra och Karolina kom och hälsade på i Norrtälje. Kvällen 

dom kommit åkte vi till Rodhen natt. En partävling som man springer två och två. Alla startar 

i en stor ring. När man startar får man rycka kartorna som sitter ihop. De blev rörigt i starten 

eftersom  alla startar samtidigt. Det var inte så svårt. Vi hade varvning. Jag och Melker såg 

inte så många andra i skogen. När vi hade kommit i mål gick vi och duschade sedan åt vi en 

massa risgrynsgröt som vi hade med oss därefter lekte vi som tosingar i sporthallen. Som pris 

fick vi en spargris i form av en dödskalle, jättejättestora kalsonger och en regnkappa.

Från Gustav Lindberg

 

Pepparkaksbak och julpyssel  
Den 9 december kl 13, blir det bak o pyssel för ungdomarna hemma hos Fyrstens.  

Anmälan till Karolina på tel 0730367090. 

 

EKEN-NYTT 

 Dec 2017 

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. 
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VÄLKOMNA TILL JULFESTEN  
I BOTORP LÖRDAG 16:e DEC. KL 12.00. Klubben bjuder på kalaset 

OBS! Föranmälan till Gun-Britt o Pelle senast onsdag 13:e dec. tel 12406  

eller mail pelle.torparnn@telia.com, så vi vet att körven/köttbulla mm räcker. 

Det blir glögg, skinkmackor, köttbullar, prinskorv, kaffe, pepparkakor, mm. 

Dessutom vinstdragning på Naturpasset. Lite P-I-anoklink/dragspel blir de nog mä. 

 

Ny Skolgårdskarta i Grebo har Pelle rekat och renritat färdigt. Idrottslärarinnan där är på 

alerten och tänker nyttja kartan redan i höst och även under vintern. Kartskalan är 1:1000 och 

kartområdets storlek är 280 x 120 meter och får precis rum på ett A4-format.. Ex. kan alla 

träd/lyktstolpar/skyltar mm nyttjas som kontrollpunkter. Fortsatt rek/renrit av tätort/skog på 

riktiga Grebokartan 2018.  Man anar att ett visst orienteringsintresse är på G i Grebo. 

 

Uthyrningar i Botorp:   On 29/11 – Sö 3/12 Jaktlag Danskar c/o Baroniet.  

Lö 9/12 e.m. o kväll. Lärare Alléskolan   Lö 16/12  Julfesten enl.ovan. 

On-To 27-28/12  Jaktlag Motala  To-Lö 11-13/1 2018 Jaktlag MotalaTo 

15/3  Nattcup LOK   Fr-Sö 20-22/4 Swedich Leuge LOK 

 

Bastubad i Botorp, redagar vid 17-tiden 

 

- Oroligt är väl ett skämt som inte går hem. 

 

- Om vi skulle försöka se oss själva med andras ögon skulle vi inte tro våra ögon. 

 

- 5-åringen ville veta gammelgammelfarmors ålder. Hon låtsades inte veta sin ålder. - Det är 

väl inte svårt, du ska bara dra ner dina byxor och titta efter. -Vaa..??. ska jag ..??..   -  Ja , för i 

mina byxor står det 4 – 6 år. 

 

 

 
 

Hör ni ni ni, dä ä oedan dags o önske 
GOD JUL o GOTT NYTT ÅR 
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