
 

 

 

                                              www.sjobo.nu/karupsnygard  
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Information från Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar 

Hej i vintermörkret!!                                                                               
December månad och fortfarande ingen snö…. Härligt tycker jag! Vi fick tillräckligt med snö i fjol så 
för min del får den gärna utebli. Visserligen blir det extra mörkt utan snö men då får man väl sätta 
upp lite extra julebelysningar istället och njuta av lite extra juleglögg . Det finns så många spännande 
sorters glögg nu för tiden. Jag testade nyligen en starkvinsglögg med peppar och chili. Låter knepigt 
men den var riktigt god.                                                                                          
Från styrelsen kan vi som vanligt meddela att allt ”flyter på” och fungerar bra. Här kommer lite 
kortfattad information om det som hänt sedan midsommar m.m.  

Midsommarfirandet                                                                                       
Även i  år arrangerades  midsommarfirande endast  för barnen på eftermiddagen midsommarafton. 
Detta blev både välbesökt och trevligt. Liksom i fjol var det var det Camilla och Jezzica som stod för 
arrangemangen och vi vill passa på att tacka för deras insatser.  

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

Fritidsgården                                                                                                                             
Vår fritidsgård hyrs ut flitigt, vilket är trevligt. Kontakta Lisbeth Eriksson Hammarberg  (tillsyningsman 
för fritidsgården) om Ni är intresserade av att hyra. Skötsel och reparationer sköts kontinuerligt av 
styrelsen och andra medlemmar. Till våren är det tänkt att nytt tak ska läggas på Fritidsgården och 
styrelsen håller nu på att inhämta kostnadsförslag för detta. 

Loppis                                                                                                                       
Årets loppis ägde rum den 14 augusti.  Det blev som vanligt en lyckad tillställning 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. 

 



Julmarknad                                                                                               
Julmarknad hölls i år (i föreningens egen regi) på Fritidsgården den 4 december 2011 då både 
medlemmar från föreningen och utomstående sålde hantverk, frukt & grönt, hudvårdsartiklar, 
julkransar, smycken, julpynt m.m. Julmarknaden blev trevlig och välbesökt. 

Reflexer                                                                                                        
Tänk på att både barn och vuxna behöver använda reflexer i vintermörkret för att upptäckas i tid 
av bilister. 

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. 

Skogsavverkning                                                                                                    
Tillsyningsman Ivan Persson meddelar följande: Under vintern kommer skog att avverkas för att 
friställa ädellövskog som växer upp underifrån och då främst ek, bok och fågelbär. Detta kommer att 
ske med manuell fällning och kvistning för att sedan delas upp i timmer och massaved. Därefter 
kommer det att transporteras ut till väg av maskin. Även ris och toppar ska samlas upp för flisning. 
Arbetet kommer att utföras av Södra Skogsägarna.                                                                                                                                                                         

Avlopp 2                                                                                                                 
Spolning av ledning som går under Klingavälsån och vidare till Sövde Avloppsstation har skett. Under 
sommaren har förrådet på ”Kullen” färdigställts med ny träpanel, målning och indragning av el och 
vatten. I övrigt har normalt underhållsarbete, d.v.s. tömning och spolning skett. 

Tänk på vad ni slänger i avloppet                                                                   
Vi vill åter uppmana alla att INTE slänga sådant i toaletter och avlopp som inte hör hemma där. Det 
orsakar stopp och gör att avloppspumparna stannar.  Vi är tacksamma om ni torkar av fett från 
stekpannor och inte spolar ut fettet eftersom detta bildar stora fettkakor som också gör att 
pumparna kan stanna.  Tänk på att stopp i avloppen kan bildas redan i det egna huset och inom den 
egna tomten och att medlemmarna själva ansvarar för dessa stopp.  
                                                                                                                                       

Kassör sökes till Avlopp 1                                                                                          
Tyvärr har Åsa Knutsson bestämt sig för att sluta i Januari 2012.                                                                                         
Därför behövs snarast en vikarie fram till årsstämman i mars 2012, helst en som kan tänka sig att 
sedan bli vald vid årsstämman i mars.                                                                                                      
Anmälan görs till någon i styrelsen: Åsa Knutsson tel:073-342 45 93,Ingrid Nord tel: 0416-132 91 eller 
Christer Rydberg tel: 073-332 15 76                                                                                                               
Styrelsen för Avlopp 1 

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

Styrelsen för Karups Nygårds Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar genom 
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