
 
 
 
Årgång 24               KARUPSBLADET nr 1  2004 
 
Information från Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar 
 
 
Snart är det sommar igen 
och då kommer som vanligt lite aktuell information från styrelsen. Informationsbladet 
”Välkommen till Karups Nygård” med vidhängande aktuell adresslista till styrelserna och 
tillsynsmännen i alla tre föreningarna bifogas i vanlig ordning. Informationsbladet har i första 
hand gjorts för alla som är nyinflyttade till vårt område men informationen uppdateras 
kontinuerligt och det är naturligtvis lika viktigt att alla som redan bor här också får del av den. 
Därför bifogas alltid informationsblad och förteckning över styrelseledamöter och tillsynsmän 
som bilaga till det Karupsblad som kommer ut på våren varje år. Läs det och spara det gärna 
på lämplig plats i huset så att informationen alltid finns tillgänglig. 
 
Den 28 mars hölls föreningsstämmor 
i båda avloppsföreningarna och i samfällighetsföreningen. Årsstämmorna hölls på Hemvärns- 
gården i Sövde. För ytterligare information kring beslut och diskussioner på årsmötet hänvisas 
till protokoll som finns uppsatta på föreningens anslagstavlor. En del förändringar i 
styrelsernas sammansättningar har gjorts och en del nya tillsynsmän har tillkommit. En 
komplett lista på styrelserepresentanter och tillsynsmän finns som sagt bifogat detta blad. 
Om du vill veta mer om hur de olika föreningarna fungerar och arbetar eller om du vill 
framföra något, är du välkommen att höra av dig till respektive styrelse. 
 
Innan föreningsstämman öppnades hölls en kort information av Monica Strömbeck från Sjöbo 
kommun kring den framtida utvecklingen av Sjöbo kommuns 13 sommar- eller fritidsbyar. 
F.n. pågår undersökningar och inhämtande av information som skall ligga till grund för 
eventuella framtida klassningar av områden för permanentboende istället för fritidsboende 
som de är idag. Dialogen med de olika föreningarna skall också ses som en grund för 
kommunens kortsiktiga och långsiktiga planering av infrastruktur, vatten och avlopp m.m. 
För närvarande är 43 procent permanent boende i Karups Nygård. 
 
Skogen 
På årsstämman ställdes fråga kring det arrendeavtal som föreningen har med Malmö stad 
angående det s.k. norra skogsområdet samt varför man inte lämnade information om frågan på 
årsmötet 2003. Vidare efterlystes information gällande inhägnad kring det nyplanterade 
området. 



 
- Nämnda ”norra skogsområde” är i stora drag beläget bakom Skogäng och sträcker sig ner 
mot vägen till storkhägnet. Området ägs till största delen av Malmö stad och var planerad för 
bebyggelse som inte blev av (de sista etapperna). 
Den nuvarande styrelsen har gått igenom äldre protokoll varvid det framkommit att det fainns 
ett muntligt avtal som innebar att föreningen arrenderar skogsområdet kostnadsfritt och har 
rätten till avverkning mot att föreningen skall stå för underhållet. Avtalet finns nu i skriftlig 
form. Avtalet innebär också att föreningen och Malmö stad har skiftat/bytt två mindre 
skogsområden med varandra för att föreningens- respektive Malmö stads område skall bli 
sammanhängande. 
Information om detta har lämnats både i protokoll från årsstämman 2002, i verksamhets-
berättelsen 2002 och i protokoll från årsstämman 2003. 
- Beträffande information om det inhägnade området hänvisas till verksamhetsberättelsen 
2003 och protokoll från årsstämman 2004. 
 
Grannar mot brott 
En del boende har hört av sig sedan de sett skyltar/dekaler med texten ”Grannar mot brott” 
uppsatta på en del ställen inom området och undrat vad detta innebär. 
- Grannar mot brott är ett samarbete med Länsförsäkringar, polisen och räddningstjänsten som 
syftar till information om brottsförebyggande åtgärder. 
Någon i gatan/ängen tar initiativ och kontaktar grannarna om de är intresserade av 
grannsamverkan. Därefter kontaktar man Länsförsäkringar och bestämmer datum för en 
informationsträff. Såväl information som dekaler är kostnadsfria. Det är inget krav att man har 
sina försäkringar i Länsförsäkringar. 
 
Inbrott i ladan 
Vi har haft två inbrott i ladan på fritidsgården med några månaders mellanrum. En del 
maskiner och redskap har stulits. Vi har vidtagit vissa åtgärder för att förhindra nya brott. 
Tveka inte att kontakta polis eller styrelsen om ni ser några misstänkta förehavanden inom 
området. 
 
Fritidsgården/Fritidskommittén 
Du vet väl att vår vackra och välutrustade fritidsgård kan hyras för fester och andra samman-
komster? Hyran är endast 550 kr per kväll/dygn plus depositionsavgift som återfås efter 
genomförd städning etc. Du får tillgång till samlingslokal, kök med spis, kyl & frys, 
diskmaskin, servis samt bord och stolar. Vill du ha en riktig sommarfest och har tur med 
vädret, kan gården också erbjuda en utedansbana med trädansgolv och plats för orkester under 
tak. Du står själv för förbrukningsmaterial och städning. Bokning görs hos Lisbeth Eriksson 
som är tillsynsman för fritidsgården. 
Uthyrning av fritidsgården till olika fester, skolklasser och dagis har glädjande nog ökat 
successivt. 
Ytterligare information och vägbeskrivning hittar du på htt://www.sjobo.nu/karupsnygard. 
 
Boulebana 
Vår boulebana, som ligger vid fritidsgården, är nu färdigställd. Vi vill TACKA ALLA SOM 
HJÄLPT TILL med boulebana m.m. på vår gemensamma arbetsdag den 2 maj 2004. Varje 
tisdag kl. 18.00 samlas vi nu vid boulebanan för att spela. Välkomna att prova vår nya 
boulebana!!! eller bara för att titta och umgås en stund. 



 
 
 
Fritidskommittén har, förutom tisdagsnöjet på boulebanan,  planerat följande aktiviteter under 
året: 
(se även information på våra anslagstavlor) 
- fredagen den 25 juni  Traditionellt midsommarfirande 
- lördagen den 31 juli  Grisfest 
- söndagen den 8 augusti  Loppis på Fritidsgården (Boka plats hos Lisbeth 
                       Eriksson, 0416-130 50 
- hösten (datum bestäms senare) Trivselkväll 
 
Koppeltvång på hundar 
Vi vill också passa på att påminna om att hundar inte får gå lösa på området. Det är 
koppeltvång hela året. I övrigt hänvisas till jaktstadgan. 
    
Slutligen 
En vädjan till alla att ta ansvar för vårt vackra och fridfulla område, städa undan bråte på och 
utanför tomterna, visa varandra hänsyn och respektera våra gemensamma regler. 
 
En riktigt skön sommar önskar vi er alla 
 
Styrelsen för Karups Nygårds Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar 
genom 
 
 
Eva Andreassen 
Sekreterare 
2004-05-16 

 
 


