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Information från Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar 

Nu är det JUL igen!!! 

Och snön är här igen……………. I år kom snön redan i november och man fick släpa fram snöskyfflarna 
igen!!! Redan tänkte man!!! Hur ska detta blir. Ska snön ligga kvar lika länge som i fjol??? Det vill man 
ju inte. En vit jul kan vi ju ha förståss men sen räcker det eller hur??? Nåväl vi lär få ta emot vintern 
hur den än blir. Från styrelsen kan vi som vanligt meddela att allt ”flyter på” och fungerar bra, främst 
tack vare alla våra duktiga tillsyningsmän och även andra som utför arbete åt föreningen.  

 

Midsommarfirandet                                                                              

 I år arrangerades  midsommarfirande endast  för barnen på eftermiddagen midsommarafton. Detta 
blev både välbesökt och trevligt. Även i år var det Camilla och Jezzica som stod för arrangemangen 
och vi vill passa på att tacka för deras insatser. Vi hoppas att midsommarfirande skall kunna ordnas 
även nästa år. 

Fritidskommitén 

Intresserade söks till Fritidskommitén. Alla som har idéer eller uppslag till aktiviteter är välkomna att 
höra av sig till styrelsen. Det skulle bli mycket uppskattat om någon eller några ville engagera sig i 
detta. 

Loppis                                                                                                                       
Årets loppis ägde rum den 14 augusti. Tyvärr var vädret regnigt och loppisen hölls därför inomhus i 
år.  Det blev trots allt lyckat och både försäljare och köpare verkade nöjda. Ta chansen och anmäl Er 
till loppisförsäljning nästa år. Säkert har ni en hel del prylar ni inte använder och vill bli av med.  Tid 
för nästa års loppis kommer att meddelas senare. 

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. 



 

Skogen                                                                                                 
Slutavverkning har skett och frötallar har lämnats kvar för självföryngring. Inom stugområdet pågår 
urgallring för att ädelträd, såsom ek, björk, fågelbär och hassel, ska kunna växa och komma till sin 
rätt.    

                                                                                                                                                                                                                  
Avlopp 2                                                                                                                
Sedan i våras har två nya pumpar monterats på ”Kullen” och ny el med nya kopplingsdosor är 
framdraget där. Även på pumpstation 2 har två nya pumpar installerats. I övrigt har normalt 
underhållsarbete, d.v.s. tömning och spolning, skett. 

Tänk på vad ni slänger i avloppet                                                          
Tillsynsmannen för Avlopp 2, Björn Andreassen, vill åter uppmana alla att INTE slänga sådant i 
toaletter och avlopp som inte hör hemma där. Det orsakar stopp och gör att pumparna stannar.                       
Så snälla!!!! Tänk på vad ni slänger i avloppen.   
              

Skadegörelse                                                                                               
Tyvärr har det åter skett en del skadegörelse inom området. Denna gång har någon eller några roat 
sig med att spraya ner bilar och fasader på fastigheter. En fullständigt meningslös skadegörelse som 
är mycket tråkig för de drabbade. Åter igen ställer man sig frågan: VEM GÖR DETTA OCH 
VARFÖR????. OCH FRAMFÖRALLT: 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.  

Grannsamverkan                                                                                                 
På en del ängar har man s.k. grannsamverkan och det verkar som att detta hjälper mot skadegörelse 
o dyl. Är Ni intresserade av detta kan ni kontakta Ert försäkringsbolag som brukar hjälpa till att 
kostnadsfritt informera och organisera detta.                                                                                                                             

Hundbajs                                                                                                          
Det blev stora förbättringar i våras då hundägarna verkade plocka upp efter sina hundar, men vi vill 
ändå påminna alla hundägare att man ska plocka upp efter sin hund. Det som göms i snö kommer 
upp i tö som man brukar säga och när snön försvinner vill ju ingen att det ska ligga hundbajs eller 
ännu värre hundbajspåsar överallt i skogen eller utefter vägarna.  Det bor ju väldigt många hundar i 
Karup  så det kan bli väldigt äckligt i skogarna om inte detta sköts. Så snälla hundägare: För allas 
trivsel, plocka upp efter era hundar. Tack på förhand. 

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!!! 
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