
 
 
 
Årgång 24               KARUPSBLADET nr 2  2004 
 
 
Information från Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar 
 
Hoppas Ni alla haft en skön sommar trots att den första delen av sommaren blev ganska blöt. 
Hösten började i alla fall bra med underbart höstväder och skogarnas vackra höstfärger kom 
riktigt till sin rätt. Nedan har vi sammanställt lite information om vad som hänt på Karup 
sedan förra Karupsbladet och även lite tankar kring framtiden.  
 
 
Fritidsgården 
Renovering 
Panelbrädorna har bytts ut på den västra gaveln på den röda byggnaden och strålkastare har 
satts upp. En likadan renovering kommer att ske på den östra gaveln på denna byggnad. En 
rullställning har inhandlats för att kunna utföra denna typ av arbeten. 
 
Storkhäckningsplattform 
En storkhäckningsplattform har beställts och kommer att sättas upp på taket på ladan. Det lär 
finnas goda förutsättningar att få ett häckande storkpar att slå sig ner på plattformen. 
 
Arbetsdagar 
På arbetsdagar den 2 och den 16 maj 2004  blev följande arbeten utförda av ett 15-tal 
medlemmar: Boulebanan färdigställdes, bord och bänkar oljades två gånger, dansbanegolvet 
och trädäcket framför lotteristånden oljades, gångplattor lades om, rabatter och grönytor 
ansades, mossa togs bort från taket på den röda byggnaden, några takplattor byttes ut, 
takkupan ströks med svart takmassa, takrännorna rensades och den nya gavelbrädningen och 
vindskivorna målades. 
Vädret på arbetsdagarna var det bästa tänkbara och det hela blev mycket lyckat med social 
gemenskap och korvgrillning.  
Vi vill passa på att framför ETT STORT TACK till alla som hjälpte till vid arbetsdagarna och 
även en önskan om att ännu fler medlemmar vill hjälpa till vid kommande gemensamma 
arbetsdagar. 
 
 
 
 



Midsommar 
Fritidskommittén har meddelat att man inte längre åtar sig att anordna midsommarfirande 
kvällstid på Fritidsgården vilket är mycket tråkigt men fritidskommittén har lovat att istället 
ordna en fest för alla boende en annan helg under sommaren på Fritidsgården. Anledningen 
till detta är att det under de senaste åren kommit allt fler ungdomar från andra orter till Karup 
för att fira midsommar och att midsommarfirandet har fått tendenser att bli alltmer ”stökigt”. 
Vid årets midsommarfirande inträffade ett mindre bråk och polis kom till platsen två gånger 
under kvällen. Det är inte så vi vill att midsommarfirandet på Karup ska utvecklas. De 
arrangemang som ordnas på Karup skall i första hand vara till för de som bor här och 
naturligtvis även för deras gäster. Fritidskommittén har dock lovat att fortsätta med 
midsommarfirande dagtid för barnen och lappar kommer i vanlig ordning att sättas upp på 
anslagstavlorna om detta. 
- Frågan om fortsatt midsommarfirande kvällstid på Fritidsgården samt frågan om ev. 
uthyrning av Fritidsgården under midsommar kommer att tas upp på årsmötet som kommer att 
hållas sista helgen i mars 2005. 
 
Loppmarknad  
Årets loppmarknad som ägde rum den 8 augusti på Fritidsgården blev mycket välbesökt och 
populär och loppmarknad kommer att anordnas även nästa år. 
 
Vattenverket 
Vattenverket har moderniserats genom installation av ny datorbaserad automatik för drift, 
övervakning och driftstatistik.  
Vidare har egenkontrollprogam enligt ny lagstiftning upprättats och godkänts av kommunens 
Miljöförvaltning. Ovanstående arbete har utförts i egen regi inom föreningen, vilket har 
inneburit en ”ringa” kostnad i förhållande till om utomstående konsult/entreprenör hade 
anlitats. Samtliga vattenprover under året har visat att vi har en mycket god vattenkvalitet. 
Vattenverkets standard uppfyller såväl de nya EU-reglerna som de nationella myndigheternas 
anpassningar. 
 
 
Vägarna 
Det pågår en ganska omfattande slyröjning och trädfällning längs våra vägar, dels för att 
uppfylla vägverkets och räddningstjänstens bestämmelser om fri bredd, höjd och sikt längs 
vägarna och dels för att förbättra upptorkningen av vägarna. 
 
Asfaltering
Många har framfört önskemål om att vägarna på Karup skall asfalteras. Styrelsen håller nu på 
att ta fram beräkningsunderlag och offerter för asfaltering av Kronhjortsvägen och Karups 
Nygårdsvägen. Eftersom föreningens ekonomi är mycket god kommer ev. asfaltering 
sannolikt inte att innebära att årsavgiften måste höjas. Beräkningsunderlag m.m. kommer att 
tillställas medlemmarna inför årsmötet som ska äga rum i slutet av mars 2005 då det är tänkt 
att beslut om ev. asfaltering skall fattas. 
 
Driftbidrag 
Som väl de flesta känner till erhåller föreningen driftbidrag för våra vägar och vart femte år 
kräver vägverket att besiktning och underlag för fortsatt driftbidrag tas fram. Sådan besiktning 
har nu ägt rum och ny ansökan om driftbidrag med underlagsberäkning har tillställts 
vägverket. 



 
Gästparkeringarna 
Styrelsen vill passa på att uppmana alla fastighetsägare att gemensamt sköta sina 
gästparkeringar genom att klippa gräs, skotta snö m.m. Detta för att gäster m.fl. verkligen 
skall kunna använda gästparkeringarna så att vi undviker att bilar parkeras olämpligt med risk 
för att t.ex. utryckningsfordon inte kommer fram.  
 
Historik över Karup Nygårds Fritidsområde 
Vid genomgång av äldre handlingar, kartor och protokoll har ordföranden utfört ett gediget 
arbete och sammanställt historik över området. En del av denna historik tror vi att 
medlemmarna skulle uppskatta att ta del av. Därför kommer här lite läsvärt om historien kring 
Karup Nygårds Fritidsområde, se Bilaga. 
 
 
Medlemsregister 
Överenskommelse har träffats om att Fritidsföreningen skall sköta medlemregister och 
avgiftsdebitering även för föreningarna i Avlopp 1 och Avlopp 2. Medlemregistret sköts nu 
och kommer även i framtiden att skötas av kassören i Fritidsföreningen och för att uppgifterna 
i registren skall kunna hållas uppdaterade och rätt avgifter skall debiteras er är det av största 
vikt att alla fastighetsägare meddelar sin postadress (d.v.s. sin permanenta 
bostadsadress) till kassören i Fritidsföreningen.  
För att uppdatera vårt medlemsregister vill vi därför uppmana alla fastighetsägare att 
SNARAST fylla i talongen på sista sidan i detta Karupsblad och sända den till   
kassören Anders Hjalmar, Grönvägen 1 D, 232 32  ARLÖV eller lämna den till honom 
på hans adress Klintäng 2 i Karup. 
Tack på förhand!!!! 
 
Avgående styrelsemedlemmar 
P.g.a. avflyttningar från Karup kommer några styrelseledamöter att avgå vid nästa årsmöte, 
d.v.s. i mars 2005. De som är intresserade av dessa poster kan kontakta valberedningen för 
ytterligare information (Yvonne Nelin, 0416-136 25, Kerstin Åkerlund, 0416-242 78 eller 
Paul Kjellström, 0416-139 09). 
Det är viktigt för alla boende att vi lyckas få en fulltalig styrelse. 
 
Katter 
Det har till styrelsen inkommit klagomål om lösspringande katter vilka förorenar i rabatter 
och sandlådor samt repar lacken på bilar. Frågan om kattägares ansvar samt sanitära 
olägenheter regleras i kommunens Miljöstadga (se kommunens hemsida). Eventuella 
klagomål/anmälningar om sanitära olägenheter handläggs av kommunens Miljöförvaltning. 
 
Information från föreningen för Avlopp 1 
Fr.o.m. den 1 januari 2005 har föreningen sagt upp sitt postgirokonto och inbetalningar skall 
numera ske till bankgirokonto 5894-9165. 
 
 
 



Information från föreningen för Avlopp 2 
Styrelsen har i många år förgäves sökt efter en ny tillsynsman för Avlopp 2. Nu har 
valberedningen med Yvonne Nelin i spetsen lyckats hitta en efterträdare till Kjell Petersson 
som i flera år velat dra sig tillbaka. Tyvärr har det inte gått att hitta en ny tillsynsman bland 
medlemmarna i föreningen men vi tror inte att det faktum att den nye tillsynsmannen är 
Blentarpsbo skall medföra några problem. 
 
Vid sitt senaste sammanträde 2004-09-26 utsåg styrelsen Björn Andreassen till ny 
tillsynsman.  Han tillträder 2005-01-01. Björn är elingenjör och bor på Kristians 
väg i Blentarp där han driver en egen firma. Han nås på telefon 0416-135 50,  070-541-35 50 
eller på e-mail: bjorn.andreassen@belatron.se. 
 
Vi önskar Björn varmt välkommen till föreningen och hoppas på ett mångårigt samarbete. 
 
Samtidigt vill vi passa på att framföra ett stort och hjärtligt tack till den snart avgående 
tillsynsmannen Kjell Petersson. Kjell har under många år utfört ett berömvärt och engagerat 
arbete för föreningen och vi önskar honom all lycka nu när han drar sig tillbaka. 
 
Styrelsen 
Karups Nygårds Samfällighetsföreningen för Avloppsanläggning nummer 2 
________________ 
 
En skön fortsättning på hösten och en RIKTIGT GOD JUL 
önskar vi er alla 
Styrelsen för Karups Nygårds Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar 
genom 
 
Eva Andreassen 
Sekreterare 
2004-10-31 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Fastighetsägare:…………………………………………………………………. 
 
Permanentadress:………………………………………………………………... 
 
Adress i Karup:…………………………………………………………………… 
 
Fastighetsbeteckning i Karup:…………………………………………………… 
 
Tel (Bost + ev. mobil):……………………………………………………………. 
 
Vid försäljning: Uppgift på ny ägare och datum för ägarbyte……………….. 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
 
.................................................................................................................................. 
Datum                                        Namnunderskrift av fastighetsägaren 
Talongen sändes eller lämnas SNARAST till kassören i Karup Nygårds Samfällighetsförening för 
Fritidsanläggningar  Anders Hjalmar, Grönvägen 1 D, 232 32  ARLÖV eller Klintäng 2 i Karup 
 

mailto:bjorn.andreassen@belatron.se

