
 
 

 

Från styrelsemötet 21/1 Ljungv 5 
Mötesordf.:  Hans Ax  och mötessekr.:  Erik 

Österberg.  Preliminär kallelse till ÖOFs årsmöte 

har anlänt. Eken är med i ett rullande schema för 

att vara med i valberedningen för ÖOF.  Ett 

uppdrag vi ej är lämpliga för pga bl.a. total 

okunskap om lämpliga kandidater.  Glädjande att 

vi fått 2 nya medlemmar, nämligen Wollmar 

Johansson (byggherren) och hans Wivianne. Här 

finns möjligheter till bygghjälp mm i Botorp. 

Räkenskaperna och budgeten gicks igenom. 

Ekonomin stämmer bra med budget, men några 

posters formuleringar ska ändras. Revisor Bertil J 

var närvarande  och ska tillsammans med kassör 

Anders E reda ut ev. oklarheter innan årsmötet.  

Älgdrevsinkomster och utbetalda 

älgdrevspengar till ”driwers”  har ställt till 

problem pga oklara direktiv. Kanske måste vi ut 

till Baroniet och reda ut 2014 års älgeri och 

samtidigt komma överens om  direktiven för 

höstens drev, så samma ”strul” inte uppstår igen.  

Naturpassområdena för 2015 bestämdes 

preliminärt att vara i Humpa (lättare) och i 

Spångskogen (svårare). Hasse Ax har gjort förslag 

på banläggare till årets banläggare på 

tisdagsträningarna (se nedan). Från ÅIFs ordf. 

Nils Winge har kommit förfrågan om att 

samordna träningar på torsdagar mellan Eken 

och ÅIF.  I Botorp så har Emmoth fixat ved och 

P-I har beskärt fruktträden.  I Botorp finns även 

tävlingskläder att köpa. Förmodligen behöver vi 

investera i fler vanliga storlekar. Inget av betydelse 

har hänt med förberedelserna inför 

Åtvidskampen, tävlingen vid Äntorp sö 9/8 2015, 

som samarrangeras av Björkfors och OK Eken. 

Ekens allt i allo Allan Bengtsson fyller(fyllde) 90 

år fr 30/1. Hasse Ax fixar presenter och Per-Inge 

överlämnar. Verksamhets- berättelsen för 2014 

och verksamhetsplanen för 2015  granskades och 

justerades. Vi är enligt senaste uppföljningen 138 

medlemmar, åldersfördelat med 59 pensionärer, 17 

st upp till 20 år och resten 62 st.  

Nästa möte lö 21/2 kl 12.15 i Botorp. (före årsmötet) 

 

Kallelse till OK Ekens Årsmöte 
Lördag 2015-02-21 kl 13.00 i Botorp. 

Efter årsmötet bjuds det traditionellt på smörgåstårta. P-I-ano-underhållning slipper ni inte. 

 
Bokning Botorp Fr6/2 15-23 Bastu, entrévån. Lö 21/2 13-15 Ekens Årsmöte   

       

Egna arrangemang Lö 21/3 kl 10 Äntorp, tävl.förb. Sö 7 juni Steffekavlen Sö 9 aug Tävling, Äntorp 

       

Tisdagsbanläggare 7/4 Per-Inge 14/4 Niclas W 21/4 Ax 28/4 Erik Ö 5/5 Anders E 12/5 Bertil / Stig 

Måndag 18/5 Holger 26/5 Arne W 2/6 Niclas Rönnb. 9/6 J-E Lundqv.   

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

EKEN-NYTT 

    Febr  2015 

 

 

 

  2007 

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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Kom mä o basta med oss, välkomnar bastuentusiasterna i Botorp. Lördagar kl 14 ä dä. 
 

Rishögen  nere vid bastun har blivit en askhög istället.  Emmoth hade tänt till. Han har även fixat 

vattenkranen vid den vänstra toan på entrévåningen som runnit mycket dåligt.  Det var skräp i silen i 

munstycket som hade minskat vattenflödet.  Ny städutrustning är inköpt,  2 städset till entré- och 

övervåning och 1 städset till resp. omklädningsrum. Varje städset består av hink med urvridare, 

moppskaft, moppset och moppgarn.  Dessutom är 2 plädar till fåtöljerna i entrévåningen inköpta. 

Den 22/1 var sotarn i Botorp och sotade stugans skorstenspipa.  Han sotade även bastuns rökpipa och 

det gjorde han nerifrån med en viska som han satt på en borrmaskin. 

 

Dom elektroniska råttskrämmarna  som vi installerat i Botorp tror vi har gjort nytta. Inga fler 

råttor har (om-)kommit. Apparaterna ska också kunna bekämpa bevingade insekter, ex. flugor.  Då vi 

alla år har haft stora problem med flugor därute så kanske det här är lösningen. P-I hade städat bort 

alla döda flugor, och det var massor, där vi gissar att apparaterna har haft del i dödsfallen. 14 dar 

senare gjordes en fluginventering. Några få flugor hittades på övervånigen och bara en enda på 

entrévåningen, där apparaterna är installerade. Flugornas egen aktionsgrupp FRIS (Flugornas Rätt I 

S.a Botorp) är kanske snart ett minne blott.  

 

Sarah Persson , 16 år, fortsätter att imponera. Senaste helgen vann hon Skid-DM 5 km i klassisk stil 

i klassen D17-20. 

 

Länstidningen  har haft 2, nästan helsides, reportage om Allan Bengtsson nu i januari med 

anledning av hans 90-årsdag 30/1.. Rubrikerna var ”En vital 90-åring ser tillbaka” och 

”Orientering förlänger livet”. Reporter var Klas-Göran Wennerström. I julas hade Klas-Göran 

också ett, nästan helsides, reportage om Bertil Johansson, och hur Bertil mindes sin barndoms jul. 

 

Ekonomiporto,  6.50 kr,  är postens frimärke som ersätter föreningsportot  Har man kvar några 

föreningsporton så får man givetvis förbruka dom. 

 

Ibland så tror jag att jag förstår allt,  sedan återfår jag medvetandet. 
 

Skäl att le: Var sjunde minut så går främre lårmuskeln av för någon på ett aerobicpass. 
 

Hur kan en 2-kilos låda med godis göra att en kvinna går upp 5 kilo i vikt? 
 

Många skulle ha det bra,  om inte andra hade det bättre. 
 
 

Korpstafett på skidor på 1960-talet nere vid Framhåckla. En minut kvar till start.  

16 nervösa startmän står på rad. -10 sekunder kvar - vrålar startern…. dödstyst….. 

Plötsligt hörs en av startmännen, blivande egnahemsägaren,  Ingemar Wernersson, 

högt och tydligt skrika till en likaså blivande egnahemsägare bland startåskådarna: 

 - Haraldsson..  har du fått byggnadslov???    -PANG-  starten går igång,  till 

ackompanjemang av startåskådarnas skrattsalvor. 
 
 


