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Årgång 33            KARUPSBLADET nr 2  2013 

Information från Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar 

God Jul i vintermörkret!! 

Ja mörkt blir det när vi inte har någon snö som lyser upp men för min del är jag gärna utan snö och 
halka. Det kan möjligen få komma lite snö till julhelgen för det blir ju så vackert men sen räcker det. I 
år har vi haft en underbar sommar och höst så ingen kan klaga på det. Några höststormar ja, men lite 
får vi väl tåla. Från styrelsen kan vi som vanligt meddela att allt fungerar bra. Vi får en ny 
tillsyningsman för vattenverket fr.o.m. den 1 februari 2014, se nedan. Ytterligare kortfattad 
information kommer här.                                                                                                                                       
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 
som vanligt en trevlig tillställning. Det var Lisbeth Eriksson Hammarberg och Liz Norberg som stod för 
arrangemanget och Mayvor Jonsson ledde sången och dansen. Allt blev mycket uppskattat och vi 
tackar er hjärtligt för era insatser.  

Fritidskommittén                                                                                            

Som vi meddelade redan i vårutgåvan av Karupsbladet har glädjande nog fritidskommittén 
återuppstått. De som ingår i fritidskommittén och deras tel.nr finns sist i vårutgåvan av Karupsbladet. 
Fritidskommittén har varit mycket aktiv. Den 10 augusti hölls en uppskattad och lyckad grillfest vid 
Fritidsgården med mycket god mat och den 19 oktober arrangerades den andra pubaftonen för i år 
på Fritidsgården. Även denna gång blev pubaftonen välbesökt och uppskattad. Den planerade 
bussresan till Tyskland blev tyvärr inställd eftersom ingen – förutom festkommittén – anmält 
intresse.  Alla som har idéer eller uppslag till aktiviteter är välkomna att höra av sig till 
fritidskommittén. 

Ny pubafton på fritidsgården planeras äga rum i febr eller mars 2014.                                                

Håll utkik efter exakt datum på föreningens anslagstavlor och hemsidan. Ev. kan detta bli en 
karaokeafton. Detta får ni verkligen inte missa. Det behövs som vanligt ingen föranmälan och det är 
gratis inträde. Har ni andra idéer angående pubaftonen tas dessa tacksamt emot av Lisbeth Eriksson 
Hammarberg (tel 0416-130 50). 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.                                                                                                                          
Nytt tak finns nu på Fritidsgården och i januari 2014 kommer innertaket i fritidsgården att sänkas för 
att förbättra ljudnivån inomhus. 

Loppis                                                                                                                        

Loppis i år ägde rum på Fritidsgården den 17 augusti. Både köpare och säljare var i år något mindre 
till antalet i jämförelse med tidigare år men allt blev lyckat och alla var nöjda. 

Vattenverk (Ny tillsyningsman)                                                                                                                      

Som meddelades i vårutgåvan av Karupsbladet kommer Claes Berntsson att lämna sitt uppdrag som 
tillsyningsman för Vattenverket. Ny tillsyningsman för Vattenverket fr.o.m. den 1 februari 2014 blir 
Bengt Mibesjö, Blentarp, tel 0708-136601. Claes kommer tills vidare att bistå Bengt med hjälp 
beträffande Vattenverket. Vi hälsar Bengt välkommen till föreningen. 

Dränering                                                                                                                                                                    

Claes Berntsson kommer att fortsätta sitt uppdrag som tillsyningsman för Dränering. 

Skog                                                                                                                            

Höstens stormar Sven och Simone har ”dragit ner” många björkar samt taket på utbyggnaden av 
ladan. Röjningsarbete efter stormarna pågår för fullt. 

Vägar                                                                                                                       

P.g.a. tidigare arbete med dikning och kantavskärningar är vägarna fortfarande i bra skick. Inga större 
vägarbeten planeras. Vanligt underhåll pågår.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Avlopp 2                                                                                                                  

Tömning av reningsverken har skett och rengöring av samtliga pumpstationen har gjorts.                                                                                                                 

Tänk på vad ni slänger i avloppet                                                                      

I många Karupsblad har vi nu bönat, bett och uppmanat medlemmarna att 

INTE slänga sådant i toaletter som inte hör hemma där, MEN DET BLIR 

INGEN BÄTTRING.  Fortfarande spolas allt möjligt ner i toaletterna, så som t.ex skurtrasor!!!!!. 
Detta bildar definitivt stopp i avloppspumparna. 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. Utredning pågår. Vi återkommer!!!

                  

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                  
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Båtklubben                                                                                                                                                                   
Det finns lediga båtplatser vid bryggorna i Sövdesjön.                                                              
Intresserad??? Ring Stig Persson 0416-132 97 eller 070-575 42 93.  

                  

                          Information till alla medlemmar i Avlopp 1                                                                                                             

 

Kära medlemmar. 

Styrelsen för Avlopp 1 önskar en God Jul och ett Gott Nytt År. 

Det har varit en aktiv höst med installationer, reparationer och renoveringar av vårt     

vaccuumsystem. Nu verkar allt vara i sin ordning. Men som vi gått ut med tidigare var 

uppmärksamma på era toalettstolar att de inte står och läcker luft/ordf Christer Rydberg 

 

Styrelsen för Fritidsföreningen (inkl Avlopp 2) önskar också en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. 

Eva Andreassen (sekreterare) 

2013-12-14 


