
     

Stipendiet Åtvidabergsplaketten på 10000 kr har för år 2020 tilldelats   
Anders Enström 

för sitt engagemang att ge skolungdomar i årskurs 3-9 och gymnasiet 

friluftsliv i samarbete med skolorna i orientering.  
Plaketten delas varje år ut, av Åtvidabergs Kommun, till en enskild idrottsutövare eller lag i en förening.  

Anders var föreslagen av Lars Bogren.  
 

Länsförsäkringar Östgöta i Åtvidaberg, c/o Per Wallner,  Ljungvägenbo 

och projektledare för bl.a, Julgåvan  har för år 2020 tilldelat gåvan på 
10000 kr till OK Eken. 

Motiveringen lyder: Nu närmar sig julen som avslutar ett år starkt påverkat av pandemin. För 

att sprida julglädje och skapa trygghet i Östergötland delar Länsförsäkringar Östgöta, för 

sjätte året i rad, ut en julgåva. I år omfattar julgåvan 135 000 kronor och mottagarna är sju 

olika ideella föreningar och välgörande initiativ i länet som når ut på elva olika orter och ska 

bidra till trygghet och inkludering för östgötar i juletid. I Åtvidaberg får orienteringsklubben 

Eken ta emot 10 000 kronor. Pengarna bidrar till att föreningen kan fortsätta erbjuda 

Åtvidabergare möjlighet att ta sig ut och upptäcka närområdet genom orientering. 

 Klubbens tack för gåvan:- Att ta emot denna julgåva betyder mycket för vår förening och 

bidrar till att vi kan fortsätta engagera oss för att fler Åtvidabergare ska kunna få ta del av bra 

orienteringsbanor, möjlighet att röra på sig och samtidigt upptäcka skog och mark, säger 

Anders Enström, ledamot och motionskommittémedlem i OK Eken Åtvidaberg. 

Becka Bil & Maskin AB vill stötta alla lokala idrottsföreningar i Åtvidaberg och framförallt barn & ungdom, 

genom att avsätta 8% av arbetskostnaden för all service och reparationer under oktober och november och sedan 

skänka dom till den förening som kunden själv har valt.  Totalt inbringade detta 18305 kr som ska fördelas på 23 

föreningar. OK Eken kommer att få 288 kr. Becka B&M köper in något vi behöver för motsvarande summa och 

överlämnar. Enström har fått frågan och före slår ex. en bok om skolorientering. 

Styrelseförändring på gång. Karolina Fyrsten har aviserat att hon, efter 2 år, ställer sin plats till förfogande i 

styrelsen.  Valberedningen, P-I, J-E o Kersti Lundqvist, har kontaktat Caroline Lind och fått ett positivt svar att 

hon vid årsmötet får föreslås att ingå i styrelsen. 

Botorpsinfo. Det är rent av livsfarligt att vara råtta i stugan. Snart har ett 10-tal av dom gjort resan till dom sälla 

jaktmarkerna.  Nu har Emmoth ett nytt trix för att hålla dom därifrån, nämligen ett litet fat med pepparmintsolja 

och däri blött en tepåse, placerat under diskhon. Dä lukter oeditt mä pepparmint i Botorpsköket där. ”Någon” 

hade öppnat vänstra logdörren på vid gavel för några veckor sedan, kunde Lasse Bohlin rapportera. ”Någon” 

lär  knappast vara en Ekare.  Lasse har under hösten bytt ut trasiga tegelpannor överallt. Han röjer träd och 

snyggar till omkring sitt lilla torp intill vår klubbstuga. P-I har golvstädat och tillsnyggat magasinet, insamlat  

skrot till försäljning om 200-300 kg  i magasinet  och fortsätter städa och röja vinden på stugan, som efter 

många år omvandlats från ”golv till tak”-skräp, till snart rent dansgolv.  Större träd mellan stugan och bastun 

ramlat och uppsågats till ved av Ax/Emmoth. Ris/skräphögen borta vid bastun ska brännas inom kort vid 

lämplig väderlek. 

 

 

 

 

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 0730579023 / 0761482406 

   Medlemskap kostar 150 kr/vuxen,  75 kr/ungdom t.o.m 16 år,  350 kr/familj. 

EKEN-NYTT 

 Jan 2021 
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Från digitala styrelsemöten 8 dec. 

Deltagare:  Erik,  Niclas W,  Rönnbäck,  Enström,  Tillmar (sekreterare),  Caroline Lind (adjungerande, 

inbjuden med tanke på att titta över hemsidan och att hon dessutom är föreslagen att bli invald i styrelsen). 

Vi fortsätter med digitala möten med en aktiv agenda. Mötesprotokoll skapas utifrån de punkter som 

diskuteras.  Enström hade till dagens möte kollat upp så upplägget av mötena och protokollen inte avviker från 

våra stadgar och kunde inte se några hinder. 

Fortsatta diskussioner om hur vi på bästa sätt lockar nya medlemmar.   

10000 kronorsgåvan från Östgöta Länsförsäkringar föreslås bl.a. användas till annons om våra 

orienteringsaktiviteter i Åtvidabergsplatsen och var/hur man kan få tag på kartor.  

Kartor på OneDrive.  Erik har börjat upprensningen och struktureringen. Meningen är att en mapp innehåller 

dom aktuellaste kartorna, vilka banläggarna ska nyttja till arrangemangen. 

Sprintkarta till DM 2023.  Vidare diskussioner om område. Kopparvallsområdet verkar bli det centrala, och att 

skolgårdarna vid Allé och Central kommer med. Thomas har lämnat ett riktpris.  Det bygger på att han får 

tillgång till kommunens digitala kartor över tänkt område.  Erik kollar med Kommunen i ärendet och om priset. 

Nya dräkter.  Rönnbäck tar fram några nya förslag i och med kontakt med Trimtex och Noname. 

Söndagar kl 9:30 i Botorp tränar  vi tillsammans. Alla välkomna. 

Nästa möte enligt senare besked. 

 

Jul- Nyårs- orientering i Humpa (3,8 km) och i tätorten (4,3 km) har Andreas Tillmar fixat. 

Kartor finns i en Ekenpostlåda vid Sockenvägen/sketeka. Lämna gärna tillbaka kartan om den 

är hel. Kartorna finns också att hämta på Ekens hemsida. Skärmarna kvar till c:a 10:e januari. 

 

Kallelse till OK EKENS ÅRSMÖTE 2021.  

Brukar normalt inträffa vecka 7-8, men måste i år hållas diditalt eller uppskjutas. 

Valförslag: Omval av: ordf. Niclas W,  kassör Enström,  suppl. Rönnbäck och Tillmar,   

revisor Bertil J,  rev.suppl. Jan-Åke Karlsson,  valb. J-E och Kersti Lundqvist. 

Avg: Ledamot Karolina Fyrsten.  Nyval; Caroline Lind. 

Har 1 år kvar: Sekr. Ax,  ledamot Erik,  revisor Enar W,  valb. P-I. 

Ordf. o suppl. väljs på 1 år.  Övriga på 2 år.  

 

Jordklotets yta består till 20-25 % av land och 70-75 % av vatten. Allt levande på jorden finns till 20-25 % på 

land och 70-75 % i hav, sjöar och vattendrag.  Var är respektives arts toabesök?  Jo, på land resp. i hav, sjöar och 

vattendrag. aja baja. 

 

En kalv växer upp, blir kviga, får kalv och blir ko, är fortsatt covid-19 om hon lever så länge. 

 

Ha en God Fortsättning på Nya Året, 

som för berörda parter ska börjas med att swisha runt på Tillmars Julorienteringsbanor. 


