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Årgång 30              KARUPSBLADET nr 1  2010 

Information från Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar 

 

Hej! 

Ännu ett år har gått och det är åter dags för lite vårinformation från styrelsen. Man kan konstatera 
att åren går fortare och fortare och man hinner mindre och mindre. Förstår inte hur det ska sluta??!! 
Varje vår tror man att sommaren ska bli lång och varm och skön men vips är det åter höst och vintern 
nalkas.  Hoppas därför att alla nu kommer att njuta av den kommande sommaren och inte ”stressa 
igenom den” så kanske den inte går så fort. Ni kan ju börja med att lugnt och stilla läsa detta 
Karupsblad. Håll till godo…. 

 Som vanligt bifogas informationsskriften ”Välkommen till Karup” som innehåller viktig uppdaterad 
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 28 mars i år både i fritidsföreningen (där  Avlopp 2 ingår) och i Karup 
Nygårds 1:a avloppssamfällighet. Stämmorna hölls precis som i fjol på ”vår egen” Klingavälsgård i 
Karup. Inte heller i år blev stämmorna välbesökta. På Fritidsföreningens stämma registrerades 40 
rötsberättigade medlemmar, varav 3 genom fullmakt. Ordföranden i Avlopp 1 har framfört att det 
som vanligt kom ”för lite folk” även till deras årsmöte.  I Fritidsföreningen valdes Ulla Svensson in 
som ny 2:e supplant. I övrigt har det inte skett några förändringar i styrelserna eller bland 
tillsynsmännen varken i Fritidsförningen eller i Avlopp 1. 

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             s 2 

Årsavgifterna i såväl Fritidsföreningen som i Avlopp 2 och 1 är oförändrade i förhållande till 
föregående år, d.v.s  2 200 kr för Fritidsföreningen, 2 500 kr för Avlopp 2 och 3 200 kr för Avlopp 1. 
Obebyggd tomt debiteras med 10 procent av normal årsavgift. 

 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. 

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 kan ibland vara fem 
gånger högre än normalt p.g.a. trädgårdsbevattning. Ett högt vattenuttag medför tryckfall i 
ledningssystemet men allvarligare är att vi kan få otjänligt dricksvatten och pumparna kan haverera. 
Vi vill be medlemmarna att respektera vattningsförbudet och inte riskera vår goda vattenkvalitet. 

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

Uppställning av ”skrotbilar” på föreningens mark är förbjuden. 

Vägar                                                                                             
Vi vill be medlemmarna att respektera våra hastighetsbegränsningar och köra försiktigt för att 
undvika onödigt slitage                                                                                                                                                                              

Skogen                                                                                                                                                                          
Plantering har skett på det område som avverkades förra  hösten. Fortsatt avverkning på norra 
området kommer att ske till hösten i år. Där kommer sedan markberedning att göras för naturlig 
återväxt av skogen och en inhägnad för viltskador kommer också att göras i detta område. 

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   
700 kr per kväll/dygn för medlemmar och 875 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  
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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 använda boulebanan!!!  

Midsommar                                                                                                             
Obs! Det blir inget midsommarfirande för vuxna på kvällen i år, eftersom ingen har velat eller 
kunnat åta sig detta arrangemang.  

Däremot kommer föreningen att arrangera midsommarfirande på Klingavälsgården (dagtid) för 
alla barn enligt nedan:  

KL 13.00 Samling vid Klingavälsgården för att gemensamt klä midsommarstången. Alla 
uppmanas ta med sig blommor till klädsel av midsommarstången.  

Kl 14.00 Dans kring midsommarstången för alla danssugna.  Kaffe, kakor  och läskförsäljning  
kommer att finnas, liksom lotteriförsäljning.  

                          OBS  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 14 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.        

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                                                                                                               
P.g.a den hårda och långa vintern med ihållande kyla frös vissa avloppsledningar igen, med påföljd 
att vi fick tjäl-tina, gräva och ersätta vissa rör och kopplingar. Under den värsta snötiden ”rasade” 2 
pumpar som fick ersättas med nya pumpar. Infiltrationsbäddarna på Saxevägen (norr och söder) har 
restaurerats. Dessa betjänar Truls äng, Tockäng och Torpaäng. Till följd av att dessa åtgärder vidtagits 
kan man numera styra flödena mellan norra och södra infiltrationsbäddarna. I skrivande stund har  
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problem uppstått på pumpstationen på ”kullen”. Pumparna där är slitna och måste troligen ersättas 
med nya. Härefter måste pumparna på pumpstation 2 också ersättas med nya effektivare pumpar. 

Som ni förstår har stora arbeten utförts på avloppsanläggningen den senaste tiden och stora arbeten 
kommer också att krävas inom den närmaste tiden. Allt detta beror dels på att fler och fler väljer att 
bo permanent på Karup vilket kräver mer av avloppsanläggningen och dels på att hela 
avloppsanläggningen är gammal och sliten. En del pumpar har suttit där sedan anläggningen var ny, 
d.v.s. kanske i 25-30 år. 

Vi vill vädja till medlemmarna att inte slänga dambindor, barnblöjor, tops, eller kondomer m.m. i 
toaletterna då detta orsakar stopp och gör att pumparna stannar.  Snälla!!! V.g. respektera denna 
uppmaning. 

Strand/Bryggor                                                                                                 
Vi vill be 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.  

Skadegörelse                                                                                                           
Tyvärr inträffar skadegörelse och vandalisering med jämna mellanrum på föreningens mark och 
egendom. Ett 50-tal brevlådor har t.ex. rivits ner från sina fästen, skyddsplasten på våra anslagstavlor 
har rivits sönder och någon har klottrat ner anslagstavlorna. Vi vill påminna om att denna  
meningslösa skadegörelse drabbar föreningen, d.v.s medlemmarna, ekonomiskt och uppmana de 
som sysslar med detta att tänka på konsekvenserna och genast upphöra med sin skadegörelse. Vi vill 
också uppmana medlemmarna att vara uppmärksamma och anmäla till någon i styrelsen eller polisen 
om de ser någon pågående skadegörelse.  

Positivt ang. hundbajs                                                                                   
Det är glädjande att alla hundägare tycks ha respekterat vår uppmaning att plocka upp efter sina 
hundar i skogarna. Det har skett en avservärd förbättring. Tack!! 

Nya ägare eller ny adress                                                                              
Som vanligt vill vi påminna om att alltid anmäla uppgifter om nya ägare eller ny adress till vår kassör 
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 

2010-06-13 


