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Årgång 34              KARUPSBLADET nr 1  2014 

Information från Samfällighetsföreningen för Fritidsanläggningar (inkl Avlopp 2) 

samt från Samfällighetsföreningen för Avlopp 1 

Hej alla Karupsbor! 

Här kommer årets första Karupsblad med uppdaterad information om föreningen och dess 

verksamheter. Vid årsmötet den 30 mars 2014 valdes flera nya personer in i styrelsen. Vi har fått en 

ny ordförande, Mayvor Jonsson, en ny vice ordförande, Tony Malmquist och en ny andre suppleant, 

Maria Lanemar. Dessutom har vi, som vi informerat om tidigare,  en ny tillsyningsman för 

Vattenverket (Bengt Mibesjö) fr.o.m februari 2014. En aktuell förteckning med tel.nr m.m. till alla 

styrelseledamöter och tillsyningsmän finns bifogat sist i detta Karupsblad. 

 Med detta Karupsblad bifogas också informationsskriften ”Välkommen till Karup” som innehåller 

viktig uppdaterad information om medlemskap m.m.  Informationsskriften är särskilt viktigt för alla 

nyinflyttade men även 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. Informationen om styrelse, tillssyningsmän m.m. finns 

också på föreningens hemsida, www.karupsnygard.com.  

Årsstämmor                                                                               
Årsstämmorna hölls den 30 mars i år både i fritidsföreningen (där  Avlopp 2 ingår) och i Karup 

Nygårds 1:a avloppssamfällighet. Stämmorna hölls på ”vår egen” Klingavälsgård i Karup. På 

Fritidsföreningens stämma registrerades 55 röstberättigade medlemmar, varav tre medlemmar via 

fullmakter. Detta var en liten ökning i förhållande till årsstämman 2013 då antalet var 52. 

För ytterligare information kring beslut och diskussioner på årsmötena hänvisas till protokoll som 

finns uppsatta på föreningens anslagstavlor.  

Årsavgifter                                                                                                                                                      

Årsavgiften i Fritidsföreningen bestämdes till 2 500 kr.  Årsavgiften i Avlopp 2 bestämdes till       

2 800 kr och Årsavgiften i Avlopp 1 bestämdes till 2 000 kr (d.v.s alla medlemsavgifterna är 

oförändrade i förhållande till 2013). 
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De aktuella årsavgifterna framgår av årsmötesprotokollet och i informationsbladet ” Välkommen till 

Karup”. Vi vill påminna om att förseningsavgift kommer att debiteras vid för sen betalning. 

Totalt förbud att vattna med vattenspridare                                                                                                                                                        

Vårt vattenverk fungerar utmärkt och vårt vatten håller en mycket hög kvarlitet. Det finns rikligt med 

grundvatten av bästa kvalitet i våra marker här i Karup men detta vatten ska behandlas i 

vattenverket genom att bl.a.  järn & mangan tas bort i särskilda filter. Sommartid är 

vattenförbrukningen 5 ggr högre än normalt p.g.a. trädgårdsbevattningen. Sådana överuttag är inget 

vattenverk dimensionerat  för. Detta medför bl.a. tryckfall i ledningssystemet men allvarligare är att 

vi kan få otjänligt dricksvatten vilket medför att vattenverket enligt lag måste stängas. Dessutom 

kan pumparna totalhaverera vilket kan medföra flera dagars avbrott. För att vi även i fortsättningen 

ska kunna behålla vår fina kvalitet på vattnet är det totalt förbud att bevattna såväl gräsmattor som 

rabatter med vattenspridare. Bevattning av blommor och grönsaker får ske ”för hand”.  

En gul gräsmatta blir åter grön efter första regn. Ni som alltid vill ha en grön gräsmatta får ta kontakt 

med en rörläggare och skaffa en egen ” borra”. Detta kostar inte så mycket. 

                                                                                                                                                                     
Trädgårdsavfall och plantering                                                                                                        

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. 

Det är också förbjudet att plantera växter utanför den egna tomtgränsen. 

 

Parkering                                                                                    
Vi vill påminna om att det är förbjudet att parkera i rondeller och vändzoner. Detta händer tyvärr och 
innebär att framkomligheten begränsas kraftigt. 

Medlemmarna uppmanas att parkera sina fordon på den egna tomten. Gästparkeringarna är 
korttidsparkeringar och är avsedda för besökare.            

Fritidskommitté                                                                                                     

 

Midsommardans för barn i alla åldrar arrangeras på Klingavälsgården på 

midsommarafton kl.12.00 

Vi börjar med att klä majstången. Ta gärna med blommor. Därefter blir det dans. 
Kaffeservering finns på plats, liksom lotteriförsäljning. Alla barn bjuds på glass 
OBS! Igen föranmälan. Det är bara att komma. VÄLKOMNA!                                            
                   

Pubafton kommer att arrangeras till hösten. Håll utkik efter anslag på anslagstavlorna.                                                                                                                

Hyra av fritidsgården                                                                                                  

Vår vackra fritidsgård, Klingavälsgården, kan hyras för fester och andra sammankomster. Hyran är   
800 kr per kväll/dygn för 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 tak. Bokning görs hos Lisbeth  
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Eriksson Hammarberg som är tillsynsman för fritidsgården.                                                                          
Ytterligare information och vägbeskrivning hittar du på hemsidan, www.karupsnygard.com.  

Boulebana                                                                                                        

Föreningen har en egen boulebana och grillplats som ligger vid fritidsgården. Alla är hjärtligt 

välkomna att använda boulebanan och grillplatsen under förutsättning att fritidsgården inte är 

uthyrd. Vid frågor kontakta Lisbeth Eriksson Hammarberg.  

Avlopp 2  

Avloppsanläggningen har under första halvåret haft färre störningar än tidigare. Det har märkts att  

man följt uppmaningen och tänkt på vad man inte ska spola ner i toaletterna. Det är vi tacksamma  

för men vill ändå påminna om att inte spola ut fett från stekpannor o dyl. (torka av istället)  

eftersom detta bildar fettkakor som kan orsaka stopp. 

 

Hundägare 

Alla hundägare påminns om att plocka upp efter sina hundar. 

     

Hemsidan 

Vi  har en gemensam hemsida tillsammans med Avlopp 1. Adressen är www.karupsnygard.com. Där 

finns all information om styrelser, tillsyningsmän m.m.i båda föreningarna. Hemsidan kommer att 

uppdateras kontinuerligt med information till medlemmarna. Alla planerade och kommande 

aktiviteter kommer att finnas där. Välkommen att besöka hemsidan. 

   

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. Med respekt för varandra och en stor portion vänlighet blir trivseln i vårt 

område allra bäst. 

En riktigt skön sommar önskar vi er alla                        

Styrelsen för Karup Nygårds Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar (inkl Avlopp 2) och 

styrelsen för Avlopp 1 genom 

 

Eva Andreassen                                                                                                                                                

Sekreterare i Fritidsföreningen                                                                                                                      

2014-06-15 

 


