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Årgång 29            KARUPSBLADET nr 2  2009 

Information från Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar 

Hej igen! 

Här kommer höstupplagan av Karupsbladet. Vi från styrelsen har inga större nyheter att komma 
med. Allt rullar på som vanligt och det är väl bäst så. Sommaren var ljuvlig och hösten med alla sina 
härliga färger är vi mitt uppe i. Det är nu man ska uppskatta att man bor i naturen och kan följa 
denna färgprakt som infaller alla soliga höstdagar. Jag blir lika imponerad av detta varje år.  Hoppas 
Ni också njuter av alla fina höstdagar. Tids nog kommer snön och den bistra skånska snålblåsten. 

Midsommarfirandet                                                                             
Midsommarfirandet i Karup blev både trevligt och välbesökt även om vädret inte var det allra bästa. 
Vi vill passa på och tacka Camilla och Jezzica som stod för midsommararrangemanget. Vi hoppas att 
midsommarfirande skall kunna ordnas även nästa år. 

Loppis                                                                                                                       
Årets loppis, som ägde rum den 2 augusti i strålande solsken, blev till allas glädje mycket välbesökt. 
Det var i år lite färre försäljare men betydligt fler loppiskunder än vanligt. Ta chansen och anmäl Er till 
loppisförsäljning nästa år. Säkert har ni en hel del prylar ni inte använder och vill bli av med.  

Besked om nya ägare                                  
Som vanligt påminner vi om att alltid ANMÄLA NYA ADRESSER OCH BESKED OM NYA ÄGARE ägare 
till styrelsen. 

Vattenverk                                                                                                      
Vattenprover från vattenverket är som vanligt godkända och vårt vatten håller alltjämt en hög 
kvalitet. 

Avlopp 2                                                                                                                
Sedvanlig höstrengöring, d.v.s. rensning och spolning av samtliga pumpstationer, har skett inför 
vintern.  

Tänk på vad ni slänger i avloppet                                                          
Tillsynsmannen för Avlopp 2, Björn Andreassen, vill uppmana alla att INTE slänga t.ex dambindor, 
barnblöjor, tops m.m. i toaletterna, då detta orsakar stopp och gör att pumparna stannar.                  
Så snälla!!!! Tänk på vad ni slänger i avloppen.   
              



Uppställning av bilar                                                                         
Uppställningsplatserna, gästparkeringarna, är inte avsedda för uppställning av bilar som inte används 
och vi vill därför uppmana medlemmarna att inte ställa bilar som inte används där. Husbilar och 
husvagnar får inte heller kontinuerligt stå på gästparkeringsplatserna. 

Skadegörelse                                                                                               
Skadegörelsen i området har ökat. Det är t.ex någon eller några som dragit ner ett stort antal 
brevlådor och detta har hänt vid flera tillfällen. VEM GÖR DETTA???? OCH VARFÖR????  SNÄLLA! 
SLUTA MED DENNA MENINGSLÖSA SKADEGÖRELSE!!!!                                                                                                                                        
Vi vill uppmana alla att hålla uppsikt i området och anmäla till styrelsen ev. skadegörelse som 
upptäcks, gärna med namn så att polisanmälan kan göras.                                                                                                                             
I anledning av den ökade skadegörelsen kommer polisen att patrullera oftare i området. 

Hundbajs                                                                                                          
Vi vill åter uppmana hundägare att plocka upp efter sina hundar och att INTE slänga hundbajspåsen i 
skogen. Då är ju vitsen borta med att man plockat upp efter hunden!!! Plastpåsar förmultnar inte!!!!                                
Släng  INTE heller annat skräp i skogen, t ex burkar. Tack på förhand! 

Trädgårdsavfall                                                                                             
Som vanligt vill vi påminna om att trädgårdsavfall INTE FÅR SLÄNGAS I SKOGEN ELLER PÅ 
FÖRENINGENS UPPLAGSPLATSER 

Några minnesord                                                                                              
Vi vill hedra och uppmärksamma minnet av Yvonne Nelin som gick bort i slutet av oktober i år. 
Yvonne Nelin flyttade till Karup tillsammans med maken för cirka 15 år sedan. Hon har under alla år 
engagerat sig mycket i föreningen, främst i fritidskommittén och arrangerat många trevliga 
midsommarfiranden både för barn och vuxna samt många uppskattade grillaftnar, fester och 
pubaftnar. Hon var aldrig rädd för att ”ta på sig” arbetsuppgifter och hade alltid många idéer och 
uppslag om trevligheter som kunde arrangeras. Inget var för jobbigt för henne, bara det blev en 
lyckad tillställning. Hon tycktes ha tid för alla, både vuxna, barn och djur. Alla som kände henne, och 
det var många här på Karup, vet att det var en fantastisk person. Vi kommer att sakna henne 
mycket……………. 

Slutligen önskar både vi och styrelsen för Avlopp 1 er en RIKTIGT GOD JUL 
OCH ETT GOTT SLUT PÅ DETTA ÅRET!                                                       
Var rädda om varandra!!! 

Styrelsen för Karups Nygårds Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar genom 
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