
     

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTET 

I BOTORP SÖNDAGEN 25 FEBR KL 11.00. 
Viktig punkt: Info och diskussion om Botorps framtid. 
Klubben BJUDER på SMÖRGÅSTÅRTA, mm. 

 

Från styrelsemötet 18 jan Ljungv 5.

Närvarande: Niclas W, Enström, Ax (mötessekr.), Per-Inge och revisor Bertil Johansson. 

Senaste protokollet, från 26 okt. gicks igenom, och friskade upp några av höstens händelser. 

Vid ekonomigenomgången kunde kassör Anders E och revisor Bertil reda ut poster som 

behövde förklaras. Hasse Ax flyttar från MUT-kommittén till arbetskommittén, och ersätter  

där Allan Bengtsson. (MUT = Motion, Ungdom, Tävling) På kartfronten så har vi försett 

idrottslärarinnan i Grebo,  Louise Nilsson, med en nyritad karta över skolgården där. P-I har 

en tätortskarta ÅTVIDABERG i burken, som han som tidsfördriv utökar vartefter. Senaste 

bidraget är att området söder Adelsnäs är nyrekat och renritat. Det täcker alla ytor som har 

med betesmark och el-stängsel att göra. Tänkt område som första tisdags-OL i vår innan elen 

kopplas på. Nya hyggen, mellan Botorp och Hårsfjärden, ska rekas vartefter dom avverkas. 

Revidering österut på Håcklakartan ska fortsätta i vår. Som närområde för 2018 års 

NaturPass föreslås Humpa och som ”fjärrområde” Torpgårdskartan. Med start söndagen 18 

febr., och forts. 4:e o 18:e mars, föreslår Erik Österberg en nybörjarkurs för ungdomar i 

Botorp.  SOFT har nyutgivna nybörjarböcker att tillgå.  Midvinterduellen, en NattCup, som 

arrangeras av östgötaklubbar, blir ev. av vid Botorp on 14 mars, om nu inte snön sätter stopp.  

Swedish Leauge, en elittävling, ska ha jubileumstävling sö 22 april i den VM-terräng som för 

50 år sedan användes vid Söderö. Linköpings OK är arrangör. TC inne i skogen söder 

Glysebo där  Kisavägen gör en gammal avkrok. Parkering för både tävlande och åskådare vid 

Viresjö Såg och därifrån bussning till TC. OK Eken ska tillhandahålla träningspaket. Vi ska 

även, i samband med elittävlingen, hyra ut husbils- och husvagns-parkering vid Botorp och på 

vägen in dit. Baroniet har höjt hyran för Botorp från 6000 kr till 10000 kr/år. Ett led i varför 

vi ej kan gå älgdrev numera. Dock blir inte kostnaden för Botorp dyrare för oss 2018, 

beroende på att Baroniet övertagit försäkringen av stugan.  Diverse fakturor för sotning vid 

Botorp terroriserar oss och ska utredas med Baroniet. Julfesten i Botorp 16/12 med ett 25-tal 

matglada blev uppskattad. Årsmötet beslutades hållas sö 25 febr kl 11.00 i Botorp.  

Brevportot höjt till 9 kr. Föranleder oss att vädja till våra brev-Eken-Nyttare att läsa bladet på 

hemsidan eller, ett alternativ som  Anders E håller på att utreda, få det via mail.  Vv skicka 

din mailadress till Anders.  Förutsatt att du är datoriserad förstås.  Annars blir det brev. 60-

års-jubileet kommer att hållas lö 11 aug eller lö 18 aug, troligen i Botorp.

Nästa möte blir årsmötet 
 

 

 

 

 

 

 

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 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 

 Febr 2018 
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Uthyrn/bokn i Botorp:              Sö e.m. 4 febr endast bastu.             Sö 25 febr Årsmötet.                        

On kväll 14 mars Natt-Cup         Nyb.kurs Sö f.m 18/2, 4/3, 18/3.     Lö-Sö 7-8/4 Pojkfotb.lag 

  

Fr-Sö 20-22/4 LOK Sw. Leuge 

 

Bastubad vid Botorp fredagar vid 17-tiden. 

 

S.a Botorps framtid.  Årshyran för Botorp kommer Baroniet succesivt att höja, från 10000 kr 

i år 2018, till marknadsmässigt pris, dvs 20000-25000 kr, inom några år. Lite kan vi kanske 

bromsa årshyran här med tanke på alla skolklasser som flitigt nyttjar stugan och området varje 

år. Avloppssystemet är ej godkänt, och ett motsvarande nytt kostar minst 6-siffrigt belopp. 

Baroniet har överklagat kommunens underkännande, med motiverigen att stugan ej är en året-

runt-bostad, och att användningen är sporadisk. Med nuvarande uthyrningar är  ett nytt WC-

avloppssystem ett måste och det är Baroniet som måste agera. Alternativ som nämnes är 

mulltoor, och vatten endast till kök och duschar, och pluggade WC-toor.  Detta passar ju bara 

om en familj hyr Botorp som sommarstuga. Vi avvaktar vad Baroniets överklagan ger för 

svar. Dessutom klagas det på duschutrymmena, bl.a. missfärgningar pga kalkavlagringar. Att 

renovera dom kostar många 10000-tals kr. Med tanke på hur lite det duschas så känns det f.n. 

inte OK att bekosta en renovering. En duschrenovering är på Ekens ansvar, men åtgärdas i 

samråd med Baroniet. På årsmötet ska den här frågan ventileras. 

 

Enligt ÖOFs 5-års-plan ska OK Eken arrangera Natt-DM år 2019 och Sprint-DM är 2023.   

 

Klasser i Swedish Leuge-tävlingen sö 22 april: D21E, H21E, D20E, H20E, D18E, H18E, 

DH 10-85, inskol, U1, U2, ÖM 1-9.  Här har vi OK Ekare chansen att tävla på nära håll.  

 

Ringer Postnord för att reda ut portot för utskick av Eken-Nytt. Har 6.50-kr-porto men 

behöver 2.50 kr till pr brev, dvs 9 kr.  Efter 5 val, (bla,bla,bla,bla,bla) med  4 val (bla,bla,bla, 

bla) på varje, och uppmaning att ladda ner app om paket, och ”ditt samtal kommer att spelas 

in”, ibland svara muntligt, ibland med knapptryck, vikten.?, min..??.., nää, ...brevets vikt, 

mm, så blir man förbannad, tröttnar och avbryter samtalet. Redan dagen efter är man lugn 

igen, ringer Postnord, försöker stå ut. Till sist får man prata med nå´nn. Nå´nn säger att du 

måste öka på med 2.50 kr, men eftersom Postnord inte har sådana porton, så är du tvungen att 

klistra på 2 st 6.50-kr- porton. Med endast 6.50 kr-porto kommer brevet förmodligen tillbaka. 

Efter en dag till så löser det sej. Posten i Åtvid hade som tur va 2 och 1-kr:s frimärken som 

dom ville bli av med, så nu är allt är frid och fröjd igen. 

 

Säljaren: -Är din mamma hemma?  Lille Hans: -Nej, hon är ute och handlar. -När kommer 

hon tillbaka då? (Hans ropar ut till köket):  -Vad ska jag säga nu då , mamma? 

 

Mamman: -Pelle, vill du inte ha en tårta med 7 ljus på sjuårsdagen?  -Jag vill hellre ha 7 tårtor 

och 1 ljus. 

--Att jag föredrar småbarn framför vuxna beror på att de inte springer omkring och visar foton 

på sina föräldrar.  


