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 Emmaboda Verda OK 

 

   

 
 

Styrelse för 2012 

  

Ordförande   Gustaf Torenstam  0471-105 52 

Vice ordförande Pernilla Kallerbäck 0471-337 54  

Sekreterare  Jörgen Fransson   0471-126 83 

Kassör           Mari Skinnar Torenstam 0471-74 70 04 

 Glenn Blom  0471-100 89 

 Joakim Ekdahl  0471-337 32 

  Ronny Hjalmarsson 0471-106 11 

   

 

  

 

Adress           Emmaboda Verda OK 

                       C/O Jörgen Fansson 

                       Plangatan 8  

                         361 33 EMMABODA       

                    

 Klubblokal och elljusspår i Skäveryd. 

 Telefon: 0471-221 20  

 

Hemsida  http://www.evok.se 

 

http://hem.passagen.se/evok
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Nytt år - ny ordförande. 

 
 
Att få ta över ordförandeposten för EVOK känns både enormt 
svårt och samtidigt väldigt lätt. 
Svårt på så sätt att Ronny gjort ett enormt bra arbete som 
ordförande under många år. Ronny har utan tvivel lagt ner hela  
sin själ i EVOK. Han har ett stort kontaktnät och en erfarenhet 
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vad gäller både orientering i stort och EVOK i smått som få har. 
 

Oerhört svårt att matcha för vem som helst. 
 

På samma gång känns det på många sätt väldigt lätt att ta över 
ordföranderollen. Ronny stöttar mig när det behövs. Det finns 
en väl fungerande och inarbetad organisation både för det stora 
och det små. Tjoget-arbetet flyter på bra utan att jag behöver 
lägga mig i (vilket kanske bara är bra att jag inte gör). Det finns 
ett antal kommitteér (och glädjande nog en åter-ny-bildad 
skidkommitté) som fungerar alldeles utmärkt utan att jag 
behöver, eller vill, peta. 
 En galant trivselkommitté fixar det där lilla extra efter träningarna.  

 Gårdsplanen skottar sig själv när snön kommer. 

 Träningsprogrammet snurrar på.  

 Räkningarna betalas.  

 Tävlingar springs. 

 Medlemslotterier dras och publiceras. 

 

Listan på grejer som bara funkar av sig själva kan göras hur 
lång som helst. 
 

Fast naturligtvis finns det inget som "bara funkar" av sig själv. 
Det är detta som gör att mitt arbete känns väldigt lätt: Att alla tar 
sin bit av ansvaret, löser sina uppgifter och ser till att varje liten 
bit funkar, hur obetydlig biten än kan verka. 
 

Den enda som verkar behöva lite extra hjälp är nog faktiskt jag.  
 

Jag reser mycket i jobbet och kan tyvärr inte närvara på alla 
träningar och tävlingar. Hjälp mig därför om det är nåt jag 
missar, glömt eller borde fattat själv. Ring mig eller sänd ett 
SMS eller e-post! 
Du kan alltid nå mig på 0706-354 654 eller via 
gustaf.torenstam@telia.com. 
Hälsningar Gustaf 

mailto:gustaf.torenstam@telia.com
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Redaktionens frågor till styrelsen med svar 
 

Föreningar jag varit med i? 
Gustaf (49) Emmaboda Scoutkår, EIS, Emmaboda Modellflygklubb, 

FRO, Emmaboda Shotokan-klubb, Nybro Boxningsklubb, 

Fjälledarförening och många andra. 

Ronny (Pensionär) Emmaboda OK, Vissefjärda folkdanslag, 

Emmaboda Schackklubb 

Jörgen (65) Emmaboda OK, Emmaboda IS, Vissefjärda GOIF, 

Korpen (när det gäller idrott) 

Mari (44) Köriosa, Emmaboda Scoutkår, Eriksmåla Ridskola, 

EVOK 

Pernilla (36) Emmaboda Scoutkår, Lindås BK, Haro, Emmaboda 

Badmintonkl, Emmaboda Skyttef, Emmaboda IS, Johansfors IF, 

EVOK  

Joakim (42) IF Verda, Lindås BK, Friluftsfrämjandet, Club Viking 

 

Det bidrar jag med i styrelsen? 
Gustaf -Inte mycket just nu tyvärr, Reser mycket. Hoppas att det 

kan bli mer under våren 

Ronny Förhoppningsvis något som gör föreningen bättre 

Jörgen Sekreterare 

Mari Kassör 

Pernilla Idéer och spontana tankar, samt att styrelsemötena slutar 

innan 21 

Joakim Glada tillrop 

 

Mitt pinsammaste orienteringsminne? 
Gustaf Tyvärr, eller glädjande nog, inget speciellt 

Ronny När jag på sista tävlingen i H55 tog kartan för H60. Fick 

vända vid 1:a kontrollen och smyga in till starten och byta karta. 

Jörgen Inget speciellt (många missade kontroller) 

Mari Har inget sådant. 

Pernilla Saknar svar 

Joakim Har jag förträngt 
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Godaste mat? 
Gustaf Just nu "Snabba räksoppan". Ja jag vet, låter inte särskilt 

speciellt men den är faktiskt ganska god. 

Ronny Den min hustru lagar 

Jörgen Grillat kött (t ex fläskinnerfilé, entrecote), 

klyftpotatis/potatiskroketter och bearnaisesås. 

Mari Hemlagat 

Pernilla Äter man borta! 

Joakim Fläskfilé med klyftpotatis, mammas kalops 

 

Intresse utöver orientering? 
Gustaf Släktforskning 

Ronny Barnbarnen, trädgårdsodling, natur och fotografering 

Jörgen All idrott, natur (speciellt på Öland) 

Mari Löpning. Tycker även om att sy och sticka men det finns 

sällan tid för det just nu. 

Pernilla Fotboll med barnen, springa en runda, prata i telefon och 

hänga tvätt och spontana upptåg med vänner 

Joakim Sport och TV, gärna i kombination 

 

Favoritfilm?  
Gustaf Många, bl.a. "Att angöra en brygga" och "Bridesmaid" 

Ronny Landet som inte längre är 

Jörgen Milleniumtrilogin (Stig Larsson) 

Mari Broarna i Madison County med Clint Eastwood och 

Meryl Streep. 

Pernilla Toy Story 

Joakim Star Wars 

 

Redaktionen tackar för svaren som sänts till oss. Detta var de 6 första 

frågorna. De svårare avslutande frågorna publicerar vi 

förhoppningsvis i nästa utgåva, med foton, när alla har skickat 

sådant.  

/Jan 
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Barnens Vasalopp i Skäveryd. 
Söndagen den 12 februari arrangerades barnens Vasalopp i Skäveryd.  

Efter en mild januari var denna dag utmärkt för skidåkning med god 

tillgång på nyfallen snö. 29 unga skidåkare ställde upp till start på en 

slinga som mätte 1000 m. Med föräldrar, far- och morföräldrar samt 

syskon var det många som utövade skidåkning denna dag.    

Som vanligt serverades blåbärssoppa eller nyponsoppa efter målgång 

och föreningens grill var väl utnyttjad. 

Alla fullföljande barn erhöll medalj och diplom och kunde dessutom 

köpa snöstjärna för sin prestation. Fotogalleri finns på hemsidan. 

/Jan 

 

 

Jan Påhlstorp sköter sekretariatet/Foto Jan  
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Hannes och Lova är snart i mål/Foto Jan 

 

 
Nelly och Nadja med farfar Christer/Foto Ronny 
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Diana Meja och Melvin poserar/Foto Ronny 

 

  
Spårmästare Gustaf med sopplangerskor/Foto Ronny 



 10 

 

Årsfesten 2011 
 

Den 25 november hölls den traditionella årsfesten i Lindås Folkets 

Hus. Rekordmånga hade infunnit sig och det ungdomliga inslaget var 

mycket stort. 

Festen började med samling till Christer Martinssons knepiga 

tipsfrågor. 

Som vanligt hade man fixat god förtäring varefter en stunds 

underhållning gavs av medlemmar från familjen Gunnarsson samt 

Kajsa Ekdahl. 

Prisutdelning förrättades av Jörgen och Ronny och pristagarna var 

många. Fotogalleri finns på hemsidan. 

/Jan 

 

 
Jörgen och Ronny ska just dela ut priser till förtjänta/Foto Jan 
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Gänget som tog hem Vetlanda Team Sportia Cup 2011/Foto Jan 

 

 
Klubbmästare är vi allihopa!/Foto Jan 
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Lovisa var tävlingsflitigast av alla 2011/Foto Jan 
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Panvåren  

 2-4 mars 2012 
 

 

Panvåren är traditionsenligt orienteringspremiär för många orienterare. 

Pan Kristianstad ställer aldrig in denna orienteringshelg. Några år har 

bjudit på snö och flera minusgrader men det har inte hindrat flera 

hundra att delta. 

 

Panvåren, natt var i år relativt varm och definitivt ingen snö. 

Gemensam start med två eller tre slingor på lättlöpt åhusterräng med 

svag eller närmast ingen kupering men en avslutning i sanddyner. Två 

slingor i skog på karta med skalan 1:10000 och med många kontroller 

och riktningsändringar. Därefter en avslutande slinga på sprintkarta 

med skalan 1:5000 i campingområdet och avslutning på stranden. 

Nio EVOKare deltog på natten. Bäst lyckades Ellen, Gun-Britt och 

Monica som tog hem silvermedaljer. Olle kom trea i H10. Efter dusch 

på hotellet smakade nattmackan och en öl riktigt bra.  

Prisutdelningen skedde på lördagskvällen i samband med en 

trerättersmiddag, då alla medaljörer fick champagne av de showande 

bröderna Mats och Max. Middagen och underhållningen var mycket 

bra och kan rekommenderas. Den brukar bli fullbokad redan innan 

nyår. 

 

 
På bilden kan man kanske urskilja Monica, Gun-Britt, Olle och Ellen. 
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Familjen Kallerbäck och Jan P tyckte att det var kallt i Degeberga. 

 

Panvåren, medel, på lördagen, var kall (ca 4-5 gr) och blåsig men 

med växlande molnighet. Vi hade då förflyttat oss till Degeberga. Från 

ingen till kraftig kupering med en avslutning på en hög, gräsbevuxen 

kulle med några träd och många stenar och sänkor. Många hade 

problem att gå rätt på slutet. Bäst av de elva som deltog från klubben 

lyckades Gun-Britt med en tredjeplats och Lovisa och Monica med 

fjärdeplatser. 

 

Panvåren lång på söndagen avgjordes också i Degeberga. Samma 

kalla och blåsiga väder. Samma kraftiga kupering men vi slapp den 

avslutande höga kullen. Vi passerade istället Skånes högsta vattenfall i 

Forsarkar, ner och upp ur ravinen. Alla hade dessutom en passering på 

ca 1 km över blåsiga fält. Ellen vann med övriga nio deltagarna lite 

längre ner i resultatlistan. Alla resultat finns på Orient 

(www.evok.se/orient) . 

 

Totalt deltog över 2500 personer på de tre tävlingarna. 

/Franssons 

http://www.evok.se/orient
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NATURPASSET  

 

1/5 -15/9 2012 
 

 

Emmaboda arrangerar även i år Naturpasset på 

cykel. Årets naturpass består i huvudsak av 

fotopass på cykel men några kontroller består av 

punkter lite vid sidan om cykelvägen. 

 

Cykelvägarna går norr om Emmaboda 

(Åleberg/Räveberg/  Johansfors/ 

Trollegärde/Grimmansmåla). 

Vid kontrollerna finner Du ett motiv som 

fotograferats och Du finner en kodbokstav på fotot 

som Du noterar på startkortet. 

Vid kontrollerna vid sidan om cykelvägen finns en 

pappskärm med bokstav på som Du skriver in i 

startkortet på rätt kontrollnummer. 
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Naturpasset finns att köpa på Apoteket, Emmaboda 

Bad & Tränings- center och ICA Nära i Lindås. Pris 

60 kr. 

 

Mer information finns på Emmaboda Verda OK:s 

hemsida www.evok.se eller av Gun-Britt Fransson, 

tel 0471-126 83. 

 

Veckans bana våren 2012 
 

Veckans bana anordnas v 19-22. Plats: v 19-20 i 

Skinnabo och v 21-22 i Krysseboda-området. Tre 

banor med olika svårighetsgrad. Dessutom anordnas 

en bana centralt i Emmaboda under v 19-20. Kartor 

kommer att kunna laddas ner på EVOK:s hemsida 

men även hämtas på Biblioteket (prel). 

http://www.evok.se/
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UNGDOMENS 5-DAGARS 

 
I maj, närmare bestämt den 8 är det dags för den första 

etappen av ungdomens  

5-dagars och den går av stapeln i Torsås. Själva har vi i år 

etapp 3 som är den 22 maj. Denna etapp springs i skogen 

vid Trollagärde med TC i Broakulla vid Alsbohallen. 

 

För er som inte vet vad Ungdomens 5-dagars är så är det en 

serie tävlingar där man samlar poäng, dels individuellt men 

även till klubben. Tävlingarna är till för alla ungdomar upp 

t.o.m.16 år, så väl nybörjare som rutinerade. De är i år 

förlagda i Torsås, Kalmar, Emmaboda, Ålem och Nybro. 

Deltävlingarna går på tisdagskvällarna den 8/5-5/6. Klubben 

har dom senaste åren varit väldigt framgångsrika i detta 

evenemang med segrar både klubbvis så väl som 

individuellt. Detta kan vi bland annat tacka Ronny för som 

engagerat sig med ungdomarna 

 

Nu tycker jag vi kraftsamlar och springer så många tävlingar 

vi kan så att vi kan försvara våran seger från förra året. Väl 

mött i skogen. 

 

Peter ”Pidde” Eriksson 

Tävlingsledare etapp 3 
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TJOGET 2012-

07-07/08 
 

 
Det börjar dra ihop sig till Tjoget igen. I år kommer tävlingen att 

avgöras i skogarna kring Grimsgöl NÖ om Långasjö. Som vanligt 

behöver vi mycket folk som hjälper till, både under tävlings helgen 

och innan. Nedan följer några viktiga datum. 

 

2/7 Transport av material från Högehall. Vi behöver chaufförer och 

bilar med dragkrok. 

3/7 Uppbyggnad av arenan (TC) i Grimsgöl. 

7-8/7 Tjoget 

8/7 På eftermiddagen, rivning och transport av material till Högehall. 

 

Det skall också byggas två broar/spångar. En över ån som går från 

Törsbokvarn och NV ut, och en över smalaste stället på Grimsjögöl. 

 

Vi hoppas att så många som möjligt kan ställa upp och hjälpa till, då 

Tjoget är klubbens enskilt största inkomstkälla. 

 

Har ni några frågor kontakta: 

 

Joakim Ekdahl tel. 33732 Tävlingsledare 

Peter Ekdahl tel. 13710 Banläggare 
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Löpning är kul  

Ökar konditionen 

Peter Ekdahl 

Tuffa träningar 

Regn och rusk struntar vi i 

Är det snö springer vi ändå 

Naturligtvis... kämpar vi hårt 

Intervall 
Nya skor kan behövas 

Gänget är ganska litet men vill bli fler… 

 

…vi ses på torsdagar vid simhallen kl 18.00  
 

/Lovisa 
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Emmaboda Verda OK 

 

Reseersättningar 

 2012 

 
 

ENDAGSTÄVLINGAR 
Ersättning utbetalas med 18 kr per mil från samlingsplatsen vid 

Xylem´s administrationskontor (oberoende varifrån resan påbörjas). 

Max 20 mil enkel resa. Alla tävlande som under året fyller 19 år eller 

mer betalar själv 40kr till bilföraren (kan bli mindre vid korta resor). 

Dessa 40 kr/tävlande avdrages på reseräkningen till EVOK. Tävlande 

som under året fyller 18 år eller mindre reser gratis. 

Om tävlanden i samband med tävling besöker vänner eller anhöriga 

som bor närmare tävlingen, utgår ersättning endast från den tillfälliga 

besöksplatsen. 

Reseersättning utgår till tävlingar som finns upptagna i tävlings-

programmen. Övriga resor efter särskild ansökan till styrelsen innan 

resan påbörjas. 

 

Vill en tävlande åka själv blir ersättningen 1/4 av milersättningen 

(minus 40 kr). 

Vill två tävlande åka själva blir ersättningen 2/4 av milersättningen  

(minus 80 kr). 

Detta under förutsättning att det finns flera tävlande som skulle kunna 

åka med. 

 

FLERDAGARSTÄVLINGAR 
Kräver oftast övernattningar, ex 5-dagars, Östgöta 3-dagars,  

Hallands 3-dagars. 
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Löpträning 

Ersättningen utbetalas med 18 kr per mil och bil. Max 20 mil enkel 

resa. Max ersättning utbetalas vid 3 eller 4 tävlande i bilen  

(minus 40 kr/tävlande över 18 år). 

Ex 1  Fyra tävlande (alla 19 år eller äldre) 20 mil enkel resa: 

           (18x2x20) - (4x40) = 560 kr 

Ex 2  Fyra tävlande (varav två 18 år eller yngre): 

           (18x2x20) - (2x40) = 640 kr 

Ex 3  Tre tävlande (alla 19 år eller äldre): 

            (18x2x20) - (3x40) = 600 kr 

Ex 4  Tre tävlande (varav en under 19 år): 

            (18x2x20) - (2x40) = 640 kr 

Om endast två tävlande vill åka i bilen utgår ersättning med 2/3 av 

maxbeloppet (minus 40 kr per tävlande över 18 år). 

Ex 5  Två tävlande (bägge 19 år eller äldre) 20 mil enkel resa: 

            (18x2x20)x2/3 - (2x40) = 400 kr 

Ex 6   Två tävlande (varav en under 19 år): 

            (18x2x20)x2/3 – (1x40:-) = 440 kr 

Om en tävlande vill åka själv utgår ersättning med 1/3 av maxbeloppet 

(minus 40 kr) 

Ex 7    (18x2x20)x1/3 – (1x40) = 200 kr 

 

STAFETTER 
Resa till stafetter betalas helt av EVOK (18 kr per mil och bil). Vill 

tävlande åka själv blir ersättningen 1/3 av maxbeloppet. Vill två 

tävlande åka själva blir ersättningen 2/3 av maxbeloppet. 

 

MEDRESENÄR FRÅN ANDRA KLUBBAR 
Medresenär betalar fullt pris (18 kr/mil dividerat med antalet  

resenärer i bilen). 

 



 22 

 

STÄDNING AV KLUBBLOKALEN I SKÄVERYD 2012 
 

Vad skall göras? 

 

- töm soporna 

- plocka undan ev. disk 

- städa toaletterna, byt handdukar (lägg de smutsiga i 

städskrubben on du inte kan tvätta dem) 

- sopa och torka golven 

- Tycker du att det är rent och fräscht kan du göra en 

djupdykning någonstans t.ex. putsa något fönster, skura bastun 

eller städa duscharna extra noga 

 

Rengöringsmedel finns under diskbänken, handdukar i 

kökslådorna.  

Skurspann, moppar och dammsugare finn i städskrubben. 

Toapapper finns på vinden. 

 

2012 

Städschema hösten 

 

Vecka Ansvarig   Tel nr 

32 Maggan Engström  126 51 

34 Monica Påhlstorp  503 341 

36 Fam Ekdahl senior  127 21 

38 Fam Fransson  126 83 

40 Fam Hjalmarsson  106 11 

42 Joacim Ekdahl  337 32 

44 Fam Blom   100 89 

46 Fam Torstensson  401 50 

48 Maggan Engström  126 51 
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Vinstplan för EVOK-s medlemslotteri 
 

 
 Kontakta Sofie Ekdahl när det gäller medlemslotteriet 

 på  telefon 0471-137 10  

 

 

Dragning November 2011 

400:-     nr 67  Thomas Wolf   

200:-     nr 39  Bengt Nordström 

100:-     nr 54 Lars-Christer Karlsson 

100:-     nr 102  Bert  Hörling 

100:-     nr 156  Anette Persson 

100:-     nr 61 Einar Karlsson 

100:-     nr 15 Gösta Larsson 

100:-     nr 111  Daniel Magnusson 

Månad  Presentkort 
Mars 1 st á 400:-  1 st á 200:-  6 st á 100:-  

April 1 st á 400:- 1 st á 200:- 6 st á 100:-  

Maj 1 st á 400:- 1 st á 200:- 6 st á 100:-  

Juni 1 st á 400:- 1 st á 200:- 6 st á 100:-  

Juli 1 st á 400:- 1 st á 200:- 6 st á 100:-  

Augusti 1 st á 400:- 1 st á 200:- 6 st á 100:-  

September 1 st á 400:- 1 st á 200:- 6 st á 100:-  

Oktober  1 st á 400:- 1 st á 200:- 6 st á 100:-  

November 1 st á 400:- 1 st á 200:- 6 st á 100:-  

December 1 st á 400:- 1 st á 200:- 6 st á 100:- 

    

Antalet lotter:  160 st 

Totalt  80 vinster till ett värde av 12 000 kr. 
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Dragning December 2011 

400:-     nr 86 Kerstin Hjalmarsson   

200:-     nr 116  Barbro Gullham 

100:-     nr 10 Ulf Johansson 

100:-     nr 9   Joakim Ekdahl 

100:-     nr 33 Johan Sipiläinen 

100:-     nr 129 Kerstin Hansson 

100:-     nr 26 Tea Gustafsson 

100:-     nr 123  Birgitta Andersson 

 

Dragning Mars 2012 

400:-     nr 57 Eva-Lena Blom   

200:-     nr 53 Carola Karlsson 

100:-     nr 157 Anna Karlsson 

100:-     nr 51 Lennart Engström 

100:-     nr 75 Sofie Ekdahl 

100:-     nr 104 Per Melin 

100:-     nr 98 Bo Ahlström 

100:-     nr 110 Kristina Jonasson 

 

Dragning April 2012 

400:-     nr 108  Kajsa Niemi   

200:-     nr 10 Ulf Johansson 

100:-     nr 89 Cecilia Björklund 

100:-     nr 139 Bo Johansson 

100:-     nr 130 Susanne Gålén 

100:-     nr 31 Björn Hammarstedt 

100:-     nr 41 Göte Lundberg 

100:-     nr 8  Hanna Randell 

 

 
Vinnarna meddelas personligen. 

Emmaboda Verda OK gratuleras till vinsten!!! 
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Emmaboda Verda OK i diagram och siffror. 
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Källa: respektive års verksamhetsberättelse sammanställt av Göte L 
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Maggans recept 

 

Faijitaskryddad pastasallad (vid årsfesten) 

 

 400 gr pastaskruvar 

 1 grillad kyckling 

 1 burk a´340 gr majs 

 1 stor paprika 

 10 cm purjolök 

 2 dl lätt creme fraiche  

0,5 dl majonäs 

ca 0,5 påse faijitas tacokrydda (här måste du smaka dej 

fram, ev mer el mindre) 

 1 dl sweet chilisås 

 1 påse chili tortilla chips 

 

 Koka pastan och spola med kallt vatten och låt rinna av. 

Ta bort skinn och ben från kycklingen och skär köttet i 

små bitar. 

Ansa o skär purjolöken i tunna skivor. Låt majsen rinna 

av.  

 Kärna ur paprikan och tärna. 

Blanda creme fraiche, majonäs, faijitaskrydda och sweet 

chilisås 

Vänd ner kyckling grönsaker och pasta. 

Garnera med paprika och persilja.  

 

Sellerisoppa (testad efter träning) 

 
 4 potatisar av mjölig sort 

 2 gula lökar 

 400 gr rotselleri 

 smör 

 ca 7 dl hönsbuljong 
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 2,5 dl matlagningsgrädde 

2 dl riven parmesanost (jag hade mjukost, blir lite 

mjukare smak) 

 salt o peppar 

 ev. hackad gräslök 

 

 Skala o skiva potatis, lök o selleri. Fräs löken i smör.  

Tillsätt potatis, selleri o buljong. Låt soppan koka 15-20 

min. 

Mixa grönsakerna till pure´ o rör ner grädden. Smaksätt 

med ost, salt o peppar. Servera med ev. gräslök eller 

knaperstekt bacon o parmesanost. 

 

 

Snabba soppan (testad efter träning) 

 
 1 liter hönsbuljong 

 2-3 morötter 

 1 hackad gul lök  

 ca 400 gr gröna ärtor 

 1,5 dl creme fraiche 

 ev. 0,5 dl riven ädelost 

 salt o peppar 

 

Skala morötter skiva ner dem i den varma buljongen o 

koka dem någon minut tillsammans med löken, tillsätt de 

gröna ärtorna o låt koka någon minut till. 

 

Sila o spara buljongen. Mixa grönsakerna med hälften av 

buljongen, späd med resterande buljong . Rör ner creme 

fraiche o ev. ädelost. Salt o peppar efter behov. 

/Maggan 
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Medlemsavgifter för år 2012 
 

Födda 1994 och senare      50 kr 
Födda 1993 och tidigare    125 kr 
Familjeavgift (max 2 vuxna)   200 kr 
Ständig medlem per person 1000 kr 
 
I familjeavgift får inräknas max 2 personer som är 19 år  
eller äldre 
 
Plusgiro för medlemsavgifter 62 89 11-0 

_____________________________________ 
 

Du som har e-postadress! 
Sänd ett meddelande med ditt namn och din adress till 
klubbens e-postadress info@evok.se. Då kan du få information 
om våra aktiviteter via e-post. Du kan också sända frågor och 
synpunkter på vår verksamhet till denna adress. 
 

mailto:info@evok.se
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Sponsorer 

Ett stort tack till alla sponsorer som stöttar vår 

verksamhet. 

AMB 

Bil-Karlsson 

Deloitte 

EBA 

Elbyrån 

Emmaboda Elektriska 

Emmaboda Glas 

Emmaboda Glasmästeri AB 

Emmaboda Granit 

Emmaboda kommun 

Emmaboda Trafikskola 

Glasteknik i Emmaboda AB 

Golv & Kakel 

Gransjöverken AB 

Gullvivan blomsterhandel  

ICA Supermarket 

Idavall Data AB 

Lindahls Yrkeskläder 

Lindås Livs AB 

LRF Konsult 

Länsförsäkringar 

Magnussons Motor 

Runes Bensin 

Rörinstallationer 

Sparbanken Eken Långasjö 

Sunnerbofönster 

Swedbank 

Södra Timber 

XL-Bygg Emmaboda 

Xylem 

Åkessons Tryckeri 

Älmeboda Maskinservice AB 

http://www.amb.se/index.html
http://www.bilkarlsson.se/
http://www.deloitte.com/dtt/home/0,1044,sid%253D5721,00.html
http://www.emmabodabostadsab.se/start.aspx
http://www.elbyran-emmaboda.se/
http://www.121.nu/onetoone/foretag/emmaboda-elektriska-aktiebolag-2EDE
http://www.emmaboda.sggs.com/
http://www.emmabodaglasmasteri.se/emmabodaglasmasteri/parse.php?p=index.html
http://www.emmabodagranit.se/website1/sd_page/2/1/index.php
http://www.emmaboda.se/
http://www.intensivkorkortsutbildning.se/trafikskola/emmaboda+trafikskola+hb,i1315.html
http://www.glasteknik.nu/1/1.0.1.0/2/1/
http://www.handlaiemmaboda.se/handlaiemmmaboda/parse.php?p=golv_och_kakel.html
http://www.gransjoverken.se/
http://www.interflora.se/store.asp?StoreID=1889
http://www.gulex.se/firmainfo/ica_supermarket/931129917054.htm
http://www.idavall.se/
http://www.lindahlsyrkesklader.se/
http://www.121.nu/onetoone/foretag/lindas-livs-aktiebolag
http://www.121.nu/onetoone/foretag/lrf-konsult-aktiebolag-C109
http://www.lansforsakringar.se/privat/sidor/default.aspx?sc=16
http://www.fbt.se/?index=fbtcompany&company_id=10226
http://www.runesbensin.se/
http://www.bad-varme.se/emmaboda/
http://www.sparbankeneken.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,136103,00.html
http://www.sunnerbofonster.se/
http://www.swedbank.se/privat/index.htm
http://www.sodra.com/
http://www.emmaboda.xlbygg.se/
http://www.flygt.se/
http://www.akessonstryck.se/
http://www.almeboda-maskinservice.se/
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Avs: Emmaboda Verda Ok 

         Plangatan 8 

         361 33 Emmaboda 

 

 

Skäverydsbladet 
Skäverydsbladet planeras till april och november varje år. Dina bidrag 

vill vi ha till den 1 april och 1 november. Det kan vara något roligt 

som hänt på en tävling, gamla foton, någon rolig historia eller klurig 

tävling. Skicka ditt bidrag när som helst till Jan så kommer det med i 

nästa utgåva. 
 

Är Din adress riktig på adressetiketten? 

Om inte, var snäll och meddela någon i tidningskommittén. 

 

Tack alla som lämnat bidrag till tidningen. 

 
Tidningskommittén består av: 

 

 Jan Andersson  jan_greger@telia.com 

 Göte Lundberg gote.lundberg@telia.com 

 Sofie Ekdahl sofie.ekdahl@edu.emmaboda.se 

 Maria Eriksson mialotta@telia.com 

 Inger Pedersén per.pedersen@telia.com 

 

Tidningskommittén önskar alla medlemmar 

 En härlig vår och 
sommar 

 


