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Årgång 29              KARUPSBLADET nr 1  2009 

Information från Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar 

 

Hej där! 

Nu är det dax igen för styrelsen att pocka på er uppmärksamhet för att leverera lite vårinformation. 
Vi har inte några supernyheter att komma med, men ändå………. Allt är sig likt eller som man brukar 
säga ”Same, Same but different”.  Färgen på Karupsbladet är ju ny trots allt men ”skämt åsido” här 
finns faktiskt ny och viktig information till er, både från Fritidsföreningen och från Avlopp 1 så det är 
bara att sätta sig tillrätta i någon skön vilstol och insupa informationen. 

Som vanligt bifogas informationsskriften ”Välkommen till Karup” som innehåller viktig information 
om medlemskap m.m. samt en vidhängande aktuell förteckning över styrelseledamöter och 
tillsynsmän i våra föreningar.  Detta informationsblad 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 på lämplig plats i huset så att informationen alltid finns tillgänglig. Har ni frågor, är ni 
alltid välkomna att ringa respektive tillsynsman eller någon i respektive styrelse. 

Årsstämmor                                                                               
Årsstämmorna hölls den 29 mars i år både i fritidsföreningen (där numera Avlopp 2 ingår) och i Karup 
Nygårds 1:a avloppssamfällighet. Stämmorna hölls precis som i fjol på ”vår egen” Klingavälsgård i 
Karup. Vi trodde att fler medlemmar skulle komma till årsmötena när de numera äger rum på s.k. 
”himmaplan” men så har det inte blivit. I år var det endast 37 medlemmar som kom på 
Fritidsföreningens årsmöte och närvaron var dålig även på Avlopp 1:s årsmöte. Det är faktiskt 
anmärkningsvärt att så få medlemmar kommer och man kan ju undra varför. Antingen anser man 
kanske att allt fungerar så himla bra att man inte behöver bry sig eller så är man totalt ointresserad 
och orkar inte bry sig och för all del, en del kanske har s.k. giltig ursäkt. Men oavsett vilket vore det 
mycket, mycket trevligare om fler medlemmar kom dit och engagerade sig i föreningens verksamhet. 
Vi hoppas alltså att det ska bli riktigt trångt i lokalen till nästa årsmöte.  

I Fritidsföreningen har det inte skett några förändringar. Styrelsen är samma som föregående år. 
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En komplett lista på styrelserepresentanter och tillsynsmän finns som sagt bifogat detta blad. För 
ytterligare information kring beslut och diskussioner på årsmötena hänvisas till protokoll som finns 
uppsatta på föreningens anslagstavlor.  

Årsavgifterna 

Årsavgiften i Fritidsföreningen är oförändrad, d.v.s  2 200 kr för bebyggd tomt och 220 kr för 
obebyggd tomt men höjd betr. Avlopp 2 till 2 500 kr för bebyggd tomt och 250 kr för obebyggd tomt. 
Att årsavgiften för Avlopp 2 behövde höjas beror på att någon höjning inte har skett på de senaste 
fem åren trots att kostnaderna för t.ex. tömning och spolning har höjts och att även 
reparationskostnaderna kontinuerligt ökar.  Årsavgiften för Avlopp 1 är oförändrad i förhållande till 
föregående år, d.v.s. 3 200 kr. 

De aktuella årsavgifterna framgår dels av årsmötesprotokollen och dels av informationsbladet 
”Välkommen till Karup” samt av föreningens hemsida www.sjobo.nu/karupsnygard, där även annan 
information om föreningarna finns. Vi vill också informera om att förseningsavgifter kommer att 
debiteras de medlemmar som inte betalar årsavgifterna senast på förfallodagarna. 

Ny sekreterare sökes till Fritidsföreningen                                                                            
Jag, Eva Andreassen, har meddelat styrelsen att jag vid nästa årsmöte, d.v.s. i slutet av mars 2010, 
inte ställer upp för omval. Då har jag varit sekreterare i föreningen i sex år och det är ju allmänt känt 
att det är nyttigt med lite nytt folk i styrelsen då och då. De som känner mig vet också att jag, 
förutom detta sekreterarearbete, har en heltidstjänst i Malmö. Fritiden blir synnerligen begränsad 
och jag vill därför inte längre ha några extra uppdrag. Kanske är det åldern som kräver lite mer 
fritid……eller kanske man värdesätter fritiden lite mer, men så är det i alla fall. Jag har trivts jättebra i 
föreningen och lärt mig mycket om föreningsarbete så det är absolut ingen annan anledning än 
frihetstörst som ligger bakom mitt beslut. Nåväl jag hoppas att det finns någon därute bland alla 
medlemmar som är sugen på att ta över sekreterarjobbet i denna välskötta förening. Anmäl ert 
intresse till valberedningen eller till någon i styrelsen, se förteckningen med tel.nr som är bifogad 
detta blad.     

Påminnelse om förbud att vattna med vattenspridare                                       
Som vanligt vill vi påminna om att det är totalt förbjudet att vattna  gräsmattor & rabatter med 
vattenspridare under sommartid.   Vattenförbrukningen under sommaren är ibland fem gånger högre 
än normalt p.g.a trädgårdsbevattning. Vårt vattenverk är inte, och kan inte vara dimensionerat för ett 
sådant överuttag.  Ett högt överuttag 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. De som önskar 
vattna obehindrat rekommenderas att skaffa en ”egen borra”.                                             
Vi vill be medlemmarna  att respektera vattningsförbudet. 

Parkering                                                                                   
Vi vill också påminna om att 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  
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fram. Parkering ska ske på de iordningställda parkeringsplatserna. Vi vill be medlemmarna att 
respektera detta. 

Vägar                                                                                            
Röjning kommer att ske på ängarna under sommaren. Vi vill be medlemmarna att köra försiktigt på 
våra grusvägar för att undvika onödigt slitage. Rivstarter undanbedes.                                                                                                                                                                              

Skogen                                                                                                                                                                          
På norra området kommer tre hektar att slutavverkas och återplantering kommer att ske på våren 
nästa år. 

Fritidskommittén                                                                                   
Intresserade söks till Fritidskommittén. Alla som har idéer eller uppslag till aktiviteter är välkomna att 
höra av sig till styrelsen.        

Hyra av fritidsgården                                                                                      
Vår vackra och välutrustade fritidsgård kan hyras för fester och andra sammankomster. 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 utedansbana med trädansgolv och plats för orkester under 
tak. Bokning görs hos Lisbeth Eriksson Hammarberg som är tillsynsman för fritidsgården.                                                                          
Ytterligare information och vägbeskrivning hittar du på hemsidan, www.sjobo.nu/karupsnygard  

Boulebana                                                                                                        
Föreningen har en egen boulebana och grillplats som ligger vid fritidsgården. Alla är hjärtligt 
välkomna att prova vår boulebana!!!  

Midsommar                                                                                                             
I år kommer föreningen glädjande nog att åter arrangera midsommarfirande både för barn och vuxna 
vid Klingavälsgården i Karup, se tider m.m. nedan.  

Midsommarafton  

KL 13.00 Alla barn och vuxna är välkomna till Klingavälsgården för att klä midsommarstången              
tillsammans med oss. Vi är tacksamman om Ni tar med lite blommor att pryda 
midsommarstången med.  

Kl 14.00 Dans kring midsommarstången för alla danssugna.  Kaffe och läskförsäljning  kommer 
att finnas, liksom lotteriförsäljning. Alla barn kommer att bjudas på glass. 

Kl 20.00 Alla är välkomna tillbaka till Klingavälsgården för trevligt umgänge och dans på vår fina 
utedansbana. Det blir blandad musik och förhoppningsvis något för alla smaker, så 
tveka inte, kom och ta er en svängom på dansbanan.  
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På kvällen kommer vi att fortsätta med försäljning av kaffe, läsk och nu även grillad 
korv. Lotteriförsäljningen fortsätter och lite pilkastning ska det också bli.  

OBS! Ingen entréavgift.  Ingen föranmälan. Det är bara att komma!!! 

Hjärtligt välkomna!                                                                                                                                               
önskar midsommarfestkommitéen genom Jezzica och Camilla.  

 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 2 augusti  kl. 10-
13. Vid dåligt väder kommer loppisen att äga rum inomhus Är Ni intresserade och vill boka bord, ring 
till Lisbeth Eriksson Hammarberg,  tel 0416-130 50 eller 070-647 75 17. 

Övriga aktiviteter                                                                                              
Anslag om ev. övriga aktiviteter kommer att sättas upp på anslagstavlorna. Håll därför koll på dessa 
så ni inte missar någon trevlig aktivitet. 

Arbetsdagar på fritidsgården                                                                            
Även i år har en del medlemmar utfört ideellt arbete på Fritidsgården. Medlemmarna samlades i år 
den 10 maj för detta gemensamma arbete och vi vill passa på att tacka alla som hjälpte till då. 
Medlemmarnas ideella arbete är verkligen viktigt för att hålla nere kostnaderna för underhållet av 
Fritidsgården. Det är dock trist att så få medlemmar kommer till våra arbetsdagar. Arbetsdagarna 
innebär en viktig social gemensam tillvaro som alltid blir mycket trevlig. Föreningen brukar t.ex. 
bjuda på grillad korv och öl.  Vi hoppas att fler i fortsättningen kommer att dyka upp på 
arbetsdagarna. Man måste inte utföra stordåd. Det finns alltid något man kan hjälpa till med och som 
sagt. DET ÄR JU TREVLIGT OCKSÅ        

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. 

Avlopp                                                                                                               
Vi vill påminna om att det är fastighetsägaren som ansvarar för avloppsrör, stopp m.m. innanför den 
egna tomtgränsen  och resp. förening ansvarar för motsvarande utanför tomtgränsen. 
Fastighetsägare/medlem får inte på föreningens bekostnad anlita entreprenör ”utifrån” utan att först 
ha inhämtat godkännande från resp. tillsynsman eller någon i resp. styrelse. 

Strand/Bryggor                                                                                                 
Vi vill uppmana alla att ta med skräp och dylikt från grillplatsen när ni varit där och fram för allt inte 
låta glasflaskor ligga kvar på marken. Dessa kan orsaka bränder vid heta sommardagar.  

Vandaliserng                                                                                                            
Tyvärr måste vi åter konstatera att skadegörelse och vandalisering sker med jämna mellanrum i vårt  
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område. Någon eller några har t.ex vält och släpat iväg ett jakttorn, man har kört med moped eller 
dylikt på boulebanan och någon har även ägnat sig åt att kasta saker på medlemmars fastigheter. 
Detta är fullständigt oacceptabelt och måste upphöra. Det medför dessutom stort obehag för de 
drabbade.   Vi uppmanar därför de som ägnar sig åt denna skadegörelse att omgående upphöra 
med detta och vi uppmanar alla föräldrar att tillse att era barn eller ungdomar inte sysslar med 
skadegörelse av något slag.  

_________________________________________________________________________________ 

MEDDELANDE TILL MEDLEMMARNA I AVLOPP 1                                                                       
En viktig förändring i föreningen för Avlopp 1 är att vår tillsynsman Kenneth Persson dessvärre har 
sagt upp sig från 2009-05-31. Detta innebär att Leif Andersson kommer att tjänstgöra till 100 %, 
åtminstone året ut. Som tur är har en vikarie anmält sig för att stötta Leif, och det är Martin Ek bosatt 
på Hornvägen 23 med hemtel. 0416-139 78 samt motbiltel 070-754 07 87.                                        
Samtidigt vill vi upplysa om att vid problem med toalettsystemet kontakta alltid tillsynsmännen eller 
styrelsen först, innan ni gör något på egen hand. Kan hända sitter vi inne med viktig information.    
För att underlätta eventuell felsökning ber vi att få påminna samtliga medlemmar om utmärkningen 
av spolbrunnen på tomten.                                                                                                                                          
Med önskan om en skön och härlig sommar från Styrelsen i Avlopp 1.                                                                   
Hälsningar Christer Rydberg 

__________________________________________________________________________________ 

Nya ägare eller ny adress                                                                                                                      
Vi vill också påminna om 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, 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 

2009-06-03 


