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Årgång 32            KARUPSBLADET nr 2  2012 

Information från Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar 

God Jul på er alla!! 

Ja, snart är det jul igen och i år verkar det bli en vit jul. I skrivande stund vräker snön ner. Vi får väl se 
om den ligger kvar till jul. Hoppas Ni haft en skön sommar och höst och att vintern inte blir alltför 
sträng. Från styrelsen kan vi som vanligt meddela att allt fungerar bra. Här kommer lite kortfattad 
information om det som hänt i föreningen sedan i våras och planering inför framtiden.  

OBS!!! Information till alla medlemmar i Avlopp 1 finns sist i detta blad. 

Midsommarfirandet                                                                                       

Även i år arrangerades midsommarfirande för barnen på eftermiddagen midsommarafton. Detta blev 
tyvärr en blöt tillställning men stämningen var ändå god. I år var det var det Lisbeth Eriksson 
Hammarberg och Liz Norberg som stod för arrangemanget. Vi vill tacka dem så mycket för detta.  

Fritidskommitén                                                                                  

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

Pubafton på fritidsgården den 23 februari 2013                                                

En riktigt glädjande nyhet är att våra tidigare så populära pubaftnar drar igång igen. Det är Lisbeth 
Eriksson Hammarberg och Ulla Svensson som är arrangörer. Det kommer att finnas lättare förtäring, 
kaffe och läsk till försäljning. Vin och/eller öl får ni själv ta med. Förhoppningen är att en och annan 
rolig vits kommer att berättas där. Det vore också trevligt om någon som kan spela något instrument 
tar detta med sig, allt för att stämningen ska bli på topp. Har ni andra idéer angående pubaftonen tas 
dessa tacksamt emot av Lisbeth Eriksson Hammarberg (tel 0416-130 50). 

Särskilda anslag ang pubaftonen (starttid mm) kommer att sättas upp på våra anslagstavlor ”när det 
närmar sig”. Ingen föranmälan behövs och det är gratis inträde. Alltså boka redan nu in lördagen den 
23 februari 2013 för en upplevelse ni inte får missa.                                                                                          
Mycket hjärtligt välkomna!!!!                                                                                                                               
OBS! Även era vänner, som inte bor i Karup, är Hjärtligt välkomna. 
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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.                                                                                                                         
Förra hösten meddelade vi er i Karupsbladet att det var tänkt att nytt tak skulle läggas på 
Fritidsgården till våren 2012. Så har det inte blivit men taket är nu inspekterat och kostnadsförslag är 
inhämtade så 2013 hoppas vi att detta kan bli av. Vi kommer att ta upp frågan på årsmötet. 

Loppis                                                                                                                        

Det blev tyvärr ingen loppis i år men tanken är att loppis i fortsättningen ska hållas i augusti varje år 
som vanligt. Ni kan ju redan nu ta vara på prylar som ni vill bli av med och sälja dem på loppisen 
nästa år. Tid för nästa års loppis kommer att meddelas senare. 

Vattenverk och Dränering (info från tillsyningsmannen)                                                                                                      
Samtliga VA-prover under året har varit godkända & utan anmärkning. Det har varit en hel del 
avstängningar på ledningssystemet under året p.g.a. vattenläckage & rep/underhåll. För att minska 
olägenheter vid större avstängningar pågår byten av en del huvudavstängningsventiler. Detta arbete 
kommer att fortgå under nästa år. Meddelande om VA-avstängning kommer att meddelas i god tid 
på anslagstavlorna. Tryckmätningar på hela ledningssystemet pågår fram till sommaren för att kunna 
optimera driften på dessa. I övrigt har normalt underhåll på VA-verket utförts enligt schema. Det kan 
nämnas att grundvattnet före filter har en järnhalt på ca 1,0 mg/l och efter renovering av järn & 
manganfilterna var järnhalten mindre än 0,05 mg/l. 

Belastningen på dräneringspumparna är tidvis hög. Under året har det pumpats ut c:a 60 000 kbm 
från Karup, vilket är dubbelt så mycket som VA-förbrukningen. Detta visar at dräneringssystemet 
fungerar utmärkt, vilket beror på omfattande underhåll & nyanläggning av dräneringsledningar 
under de sista 5-6 åren. Kommande vår är det planerat att en dräneringsledning (c:a 160 m) ska 
läggas på Varpaäng eftersom det saknas där. 

Skog och vägar                                                                                                    

Nya tillsyningsmän för skog och vägar kommer att tillsättas fr.o.m. årsskiftet 2012-2013. Ivan Persson 
kommer då att lämna dessa poster så som tidigare meddelats men Ivan har lovat att han även i 
framtiden kan vara behjälplig vid behov. Ivan Persson kommer också att lämna sina styrelseuppdrag 
som styrelseledamot och vice ordförande fr.o.m. årsmötet i mars 2013.                                                                                                                                                                         

Avlopp 2 (info från tillsyningsmannen)                                                                                                                 
Under den gångna sommaren har gamla pumpar bytts ut mot nya eller i vissa fall renoverats. Nya 
rostfria kedjor har monterats på pumparna så att vi enklare kan ta upp dessa för rengörning och 
service. I övrigt har normalt underhållsarbete, d.v.s. tömning och spolning skett. Höststädning av hela 
avloppsanläggningen utfördes sista veckan i november lagom innan snön kom. Tyvärr kan vi 
konstatera att vi vid flertalet tillfällen under året haft igensatta pumpar med vad som liknar grova 
skurtrasor. Dessa ”dödar” effektivt våra pumpar så att vi måste lyfta upp och skilja pumparna. Detta 
medför extra arbete och en onödig kostnad för föreningen. Framöver kommer översyn av pumpar 
och pumpstationer att ske löpande. Planerade ombyggnader av automatikskåp på ett par pump- 
stationer kommer ske till våren. 

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. I 
toaletten ska endast fekalier och cellulosa spolas ner.(På svenska: ”Piss/Skit o Toalettpapper”) 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.
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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. 

 

 

Information till alla medlemmar i Avlopp 1                                                           

Det vore kanske på sin plats att berätta vad vi gör förutom att hålla systemet igång och lösa proppar. 

Styrelsen håller som bäst på att arbeta med förberedelser inför kommande anslutning till det 

kommunala VA-systemet. Vi hade hoppats att det skulle kunna bildas en arbetsgrupp bland alla våra 

87 medlemmar men så var inte fallet. Detta arbete kan inte vänta. Information kommer efterhand som 

det fortskrider och när det finns konkreta besked att lämna./Christer Rydberg                                                  

Från oss alla till er alla                                                                                               

En härlig God Jul och Ett Gott Nytt År                                                                 
önskar styrelsen för Avlopp 1 och                                                                                                                                                      

styrelsen för Karups Nygårds Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar  (inkl Avlopp 2) 

 

Eva Andreassen (sekr Fritidsföreningen)                                                                                                                                            

2012-12-10 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 


