
 
 
 
Årgång 26              KARUPSBLADET nr 1  2006 
 
Information från Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar 
 
 
Äntligen sommar! 
Ja nu verkar sommaren äntligen ha kommit på riktigt. Årets vinter var ju jättelång med massor 
av snö men det glömmer man fort, nu när värmen är här och blommorna blommar och allt är 
så ljuvligt grönt. Försommaren är den allra bästa tiden tycker jag i alla fall. Den här tiden före 
midsommar, när allt är så fräscht och vackert, är helt enkelt underbar. Alla verkar också så 
förväntansfulla, så glada och fulla av energi så här i början på sommaren. Jag tror och hoppas 
att ni känner detsamma. Hoppas att detta Karupsblad piggar upp er ännu mer. För vi i 
styrelsen har inga tråkiga nyheter att komma med. Allt funkar och flyter på.  Detta Karupsblad 
innehåller som vanligt lite aktuell information från styrelsen samt ett uppdaterat 
Informationsblad med rubriken ”Välkommen till Karups Nygård”. Informationsbladet 
innehåller viktig information om medlemskap m.m. och en vidhängande aktuell förteckning 
över styrelseledamöter och tillsynsmän i alla tre föreningarna.  Informationen i ”Välkommen 
till Karup” har i första hand gjorts för alla som är nyinflyttade till vårt område men är 
naturligtvis lika viktig för alla som redan bor här. LÄS DET OCH SPARA DET gärna på 
lämplig plats i huset så att informationen alltid finns tillgänglig. Har ni frågor, tveka inte att 
ringa respektive tillsynsman eller någon i respektive styrelse. 
 
Årsstämmor 
Årsstämmorna hölls den 26 mars i år både i fritidsföreningen och i de båda avlopps-
föreningarna. Stämmorna hölls i vanlig ordning på Hemvärnsgården i Sövde. Som ny kassör i 
fritidsföreningen valdes Tommy Holmquist och som ny suppleant valdes GunBritt Rimpler. 
Kassören i Avlopp 2, Tommy Bladh, som hade meddelat att han önskade lämna sitt uppdrag, 
godtog glädjande nog att stanna kvar som kassör i ytterligare ett år eftersom man inte lyckats 
”hitta” någon ny.  En komplett lista på styrelserepresentanter och tillsynsmän finns som sagt 
bifogat detta blad. För ytterligare information kring beslut och diskussioner på årsmötet 
hänvisas till protokoll som finns uppsatt på föreningens anslagstavlor.  
De aktuella årsavgifterna i de olika föreningarna framgår dels av årsmötesprotokollen och 
dels av informationsbladet ”Välkommen till Karup” Vi vill passa på att framföra en vädjan till 
alla att betala sina årsavgifter senast på förfallodagarna för att undvika extra arbete för 
styrelserna i form av påminnelser, kravbrev och ev. verkställighetsåtgärder.  
 



Förbud att vattna med vattenspridare 
Tillsynsmannen för vattenverket framför följande information till alla medlemmar: 
Det är totalt förbjudet att vattna era gräsmattor & rabatter med vattenspridare. Ska ni vattna 
era grönsaker & blommor får ni göra det ”för hand”! Det finns rikligt med grundvatten av 
bästa kvalitet i våra marker här i Karup. Detta vatten behandlas i vattenverket genom att bl.a. 
järn & mangan tas bort i särskilda filter. 
Sommartid är vattenförbrukningen fem gånger högre än normalt p.g.a. trädgårdsbevattningen 
och inga vattenverk i världen är dimensionerade för sådana överuttag. Detta medför bl.a. 
tryckfall i ledningssystemet men allvarligare är att vi kan få OTJÄNLIGT 
DRICKSVATTEN, vilket medför att vattenverket enligt lag måste stängas!!!!  
Dessutom kan pumparna totalhaverera vilket kan medföra flera dagars avbrott. 
- En gul gräsmatta blir åter grön efter första regn. Ni som prioriterar gröna gräsmattor och vill 
vattna obehindrat får ta kontakt med en rörläggare & skaffa en egen ”borra”. Det kostar inte 
så mycket.  
 
Parkering 
Det är förbjudet att parkera i rondeller och vändzoner. Detta händer tyvärr och innebär att 
framkomligheten begränsas kraftigt eller att det t.o.m. blir omöjligt att komma fram. 
Parkering ska ske på de iordningställda parkeringsplatserna. Vi vill be medlemmarna att 
respektera detta. 
 
Föreningens hemsida 
På årsmötet bestämdes att föreningens hemsida under adressen www.sjobo.nu/karupsnygard 
skulle utvecklas så att årsmötesprotokoll, Karupsblad, styrelser, tillsynsmän och annan 
information skall finnas där. Arbetet med detta pågår och ni är välkomna att besöka hemsidan 
för information. Karupsbladet med bilagor kommer dock även i fortsättningen att delas ut i 
brevlådorna på Karup. 
 
Skogen 
För vår skog, vilken är certifierad, finns en s.k. skogsvårdsplan upprättad i samråd med Södra 
Skogsägarna vari vi är anslutna som medlemmar. Skogsvårdsplanen har reviderats och 
uppdaterats och kontrakt har tecknats med Södra Skogsägarna angående avverkning t.o.m. år 
2008. Vi har också beviljats avverkningstillstånd från Skogsvårdsstyrelsen.  
Medlemmar som är intresserade av att köpa stormfälld och gallrad björkved av föreningen 
kan anmäla detta till vår tillsynsman för skogen, Ivan Persson. Föreningen levererar då, i mån 
av tillgång, veden i tremeterslängder till medlemmen. Priset är 250 kr per kubikmeter. 
Leverans ingår. Södra Skogsägarna har köpt och hämtat övrig stormfälld skog av föreningen.  
 
Fritidsgården/Fritidskommittén 
Hyra av fritidsgården 
Du vet väl att vår vackra och välutrustade fritidsgård kan hyras för fester och andra samman-
komster? Hyran är 600 kr per kväll/dygn för medlemmar och 750 kr inkl moms för icke 
medlemmar. Därtill kommer en 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 

http://www.sjobo.nu/karupsnygard


utedansbana med trädansgolv och plats för orkester under tak. Du står själv för förbruknings-
material och städning. Bokning görs hos Lisbeth Eriksson som är tillsynsman förfritidsgården. 
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 
Vi vill också påminna om att vi har en egen boulebana och grillplats som ligger vid 
fritidsgården. Alla är hjärtligt välkomna att prova vår boulebana!!!  
 
Loppis 
Varje år ordnas loppis på Fritidsgården där man kan hyra bord och sälja allt onödigt man 
samlat på sig eller göra egna fynd hos andra försäljare. Loppis kommer i år att äga rum den 
6 augusti kl. 10-13. Antalet besökare till loppisdagen ökar för varje år. Ring och boka bord 
hos Lisbeth Eriksson, tel 0416-130 50. Hyra av bord kostar 50 kr per bord.  
 
Midsommar 
Föreningen arrangerar inget midsommarfirande kvällstid på Fritidsgården men 
midsommarfirande dagtid för barnen kommer i vanlig ordning att ordnas. Anslag om detta 
kommer att sättas upp på anslagstavlorna. 
 
Grisfest 
Grisfest för alla medlemmar planeras att hållas vid Fritidsgården någon gång under augusti 
månad. Information om tidpunkt m.m. kommer att anslås på anslagstavlorna. 
 
Fritidskommittén 
Som de flesta känner till är det numera Jeanette Jönsson som är sammankallande i 
Fritidskommittén. Det är alltså Jeanette ni skall vända er till med idéer och synpunkter som 
rör Fritidskommittén och vi hoppas att medlemmarna, liksom tidigare, hjälper till med sysslor 
som rör Fritidskommittén.  
 
Arbetsdagar på fritidsgården 
Även i år har medlemmarna utfört en hel del ideellt arbete på Fritidsgården. Medlemmarna 
samlades i år den 29 och 30 april  för detta gemensamma arbete och vi vill passa på och tacka 
alla som hjälpte till under dessa dagar. Medlemmarnas ideella arbete är verkligen viktigt för 
att hålla nere kostnaderna för underhållet av ”vår” vackra Fritidsgård men arbetsdagarna 
innebär också en viktig social gemensam tillvaro som alltid blir mycket trevlig. Föreningen 
brukar t.ex. bjuda på grillad korv och öl på arbetsdagarna.  
Alltså Ni som har möjlighet och tid. Tveka inte utan kom till våra gemensamma arbetsdagar. 
Man måste inte utföra stordåd. Det finns alltid något man kan hjälpa till med och som sagt. 
DET ÄR JU TREVLIGT OCKSÅ. 
 
Hämtning av hushållsavfall m.m. 
Det nya sophämtningssystemet med plastkärl istället för säckar är nu genomfört. Enligt 
information från Sjöbo kommun töms sopkärlen numera varannan vecka (onsdagar i udda 
veckor) under hela året. Sopkärlet skall på hämtningsdagen vara framkört till tomtgränsen 



eller stå som längst 5 meter in på tomten. Det är inte lämpligt att placera kärlen på 
föreningens mark nära vägbanan med tanke på väghållning och snöröjning. 
 
Trädgårdsavfall 
Det är absolut förbjudet att lägga ris och annat trädgårdsavfall utanför tomten eller på 
parkeringsplatser. Varje tomtägare ansvarar för bortforsling av ris, gräsklipp och annat 
trädgårdsavfall. 
 
Nya ägare eller ny adress 
Vi vill också åter påminna om vikten av att alltid anmäla uppgifter om nya ägare när ni sålt er 
fastighet eller uppgift om ev. ny permanent postadress när ni har flyttat Detta för att vi ska 
kunna hålla vårt medlemsregister uppdaterat. Uppgifterna skall lämnas till kassören i 
Fritidsföreningen som numera är Tommy Holmquist, Stenäng 8 i Karup..  
 
Slutligen 
En vädjan till alla att respektera våra gemensamma regler och ta ansvar för vårt vackra och 
fridfulla område. 
 
En riktigt skön sommar önskar vi er alla 
Styrelsen för Karups Nygårds Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar 
genom 
 
 
Eva Andreassen 
Sekreterare 
2006-06-06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
V.G. FYLL I DENNA TALONG OCH LÄMNA TILL  
KASSÖREN (se nedan) 
NÄR NI FLYTTAT TILL NY PERMANENTADRESS
ELLER SÅLT ER FASTIGHET I KARUP! 
 
Fastighetsägare:……………………………………………………………………… 
 
Ny Permanentadress:………………………………………………………………… 
 
Adress i Karup:………………………………………………………………………. 
 
Fastighetsbeteckning i Karup:………………………………………………………. 
 
Tel (Bost + ev. mobil):……………………………………………………………,.,,,,,, 
 
 
 
Vid försäljning  
 
Datum för ägarbyte:…………………………………………………………………… 
 
Namn på ny ägare:........................................................................................................... 
 
Permanentadress till ny ägare:………………………………………………………… 
 
Tel till ny ägare:…………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
.................................................................................................................................. 
Datum                                        Namnunderskrift av fastighetsägaren 
 
 
 
 
Talongen sändes eller lämnas SNARAST efter aktuell ändring till kassören i  
Karup Nygårds Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar:   
Peggy Jensen, Knickeäng 9, 270 35  BLENTARP 


