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Årgång 34            KARUPSBLADET nr 2  2014 

Information från Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar 

God Jul! 

Ännu ett år har gått och snart är det jul igen. Tiden går verkligen fort. Ännu ett år med en 
underbar och lång sommar. Sommaren fortsatte och fortsatte. Ljuvligt!! Vi får ”leva” på alla 
ljusa sommarminnen nu när mörkret lägger sig och tända massor med ljus. Nu är det dags 
att vara inne och mysa. Från styrelsen kan vi meddela att allt löper på och funkar bra. Vill 
”flagga för” att föreningen behöver en ny tillsyningsman för Strand och Bryggor, se nedan. 
Mer information kommer här. Håll till godo…                                                                                                                                       
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 och Mayor som stod för 
arrangemanget. Mayvor Jonsson ledde sången och dansen. Allt blev mycket uppskattat.  

Fritidskommittén                                                                                            

Fritidskommittén, som numera består av Lisbeth Eriksson Hammarberg och Mayvor Jonsson, 
har under året arrangerat två pubaftnar, som båda blev mycket uppskattade och välbesökta. 
Har ni andra idéer angående arrangemang för medlemmarna tas dessa tacksamt emot av 
Lisbeth Eriksson Hammarberg (tel 0416-130 50) 

Ny pubafton/karaokeafton på fritidsgården planeras äga rum våren 2015.   

Det behövs som vanligt ingen föranmälan och det är gratis inträde. Även era vänner som inte 
bor i Karup är Hjärtligt välkomna. Håll utkik efter exakt datum på föreningens anslagstavlor. 

                       

Fritidsgård                                                                                                      

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.                                                                                                                          
Innertaket i Fritidsgården har sänkts för att förbättra ljudnivån. 
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Föreningens anslagstavlor                                                                                                                        

Ni får gärna sätta upp meddelanden på våra anslagstavlor men ni får inte sätta era 
meddelanden ”över” föreningens information. Ni måste själv plocka ner meddelandena när 
de inte längre är aktuella. Ett tips är att ”plasta in” era meddelanden så att de håller för regn 
och rusk. Endast häftstift och häftapparat får användas. 

Hundrastgård                                 

På årsmötet framfördes önskemål om att en hundrastgård skulle iordningställas och det 
beslutades att föreningen skulle utreda detta. Styrelsen har varit i kontakt med olika 
myndigheter i frågan och kommit fram till att en hundrastgård kommer att iordningsställas 
på en del av fotbollsplanen. 

Smällare vid nyår                         

Tänk på att många hundar är rädda för smällare. Visa hänsyn!!!!   

Skyddsjakt                                      

Beträffande skyddsjakt i området måste man kontakta någon i föreningens styrelse som i sin 
tur kontaktar Sjöbo kommun. Ingen annan jakt än skyddsjakt får förekomma i området. Mer 
information angående skyddsjakt kommer att ske på årsmötet som äger rum söndagen den 
29 mars 2015 kl. 11.00. Särskild kallelse till årsmötet kommer i vanlig ordning att skickas. 

Dränering (info från tillsynsman Claes Berntsson)                                                                                                                                                                   

Som tidigare har nämts, har det under de sista 7-åren gjorts omfattande underhåll på 

dräneringsledningar-/pumpstationer samt tryckledningar. Hitills har ca:700 m.(40-år gamla) 

dräneringsledningar blivit utbytta i olika etapper. Under början av 2015 kommer den sista 

ledningen mellan Knicke-Kumlavägen att bytas ut, ca:160 m. Dessutom kommer en ny 

pumpstyrning att installeras i dräneringspumpstation 1. Det kan nämnas att vi har en 

besvärlig grundvattensituation i Karup, bl.a. pga närheten till Sövdesjön. Inom området är 

grundvattnet endast 1-2 m. från mark. P.g.a.ovanstående åtgärder pumpar vi nu ut ca 

60 000 kbm/år från området,(vilket är 2ggr mer än vår vattenförbrukning). 

Skulle det (mot förmodan) vara någon husägare som fortfarande har vatten under sitt hus 
ombeds ni ta kontakt med tillsyningsmannen för dränering, Claes Berntsson. 

Skog (info från tillsynsman Sven-E Andersson)                                                                                                                             

Höstens arbete i skogen har präglats av allmän röjning samt avverkning på medlemmars 

tomter. Det var många som kom på andra tankar när förra höstens stormar fällde träd där 

man minst anade det. Sålunda har många anlitat oss för att röja tomten från stora riskfyllda 

träd. Var och en bör kontakta sitt försäkringsbolag angående vilket skydd man har om ett 

träd faller över egen eller annans egendom. Det kan bli en både besvärlig och kostsam 

historia vida överstigande den kostnad det medför att låta våra egna skogsmän säkra 

trädbeståndet på tomten. Hör av dig till vår tillsynsman för skogen får du en bedömning av 

situationen på din tomt. 
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Under vintern kommer ytterligare gallring och röjning att utföras liksom avverkning av 

överåriga björkar inom hela området samt allmän riskminimering utmed Karups 

Nygårdsvägen. 

Vill du köpa ved inför nästa vinter så hör av dig nu.   

     

Avlopp 2 (info från tillsynsman Björn Andreassen)                         

Vi har under sensommaren byggt om pumpstation nr 1 (vid fotbollsplanen). Nya pumpfötter 

och stigarör är monterade. Pumparna är delrenoverade och nya anslutningsskor med 

packningar är monterade. Samtliga detaljer i pumpstationen är i syrafast rostfritt stål. Det 

gamla trälocket är utbytt mot ett i aluminium. Nytt automantikskåp med fjärravläsning är 

installerat. 

Idag är 163 hushåll anslutna till denna pumpstation som pumpar avloppsvattnet vidare (ca 

800 m) in till kommunens nät i Sövde sommarby. För närvarande pumpas ca 50 kbm/dygn 

(lågsäsong) dit.          

Vi kommer under våren att börja projektera för att samtliga K-ängar ska anslutas till 

pumpstation 1. Således kommer infiltrationsbäddarna ”kullen” att försvinna. Det är 53 

hushåll som då ansluts mot det kommunala nätet. Beräknat tillflöde ca 20 kbm/dygn. 

Vecka 45 utfördes höststädning på samtliga reningsverk och pumpstationerna tömdes och 

spolades rena. 

Med risk för att vara tjatig……..Tänk på att det endast är resterna från den goa julmaten 

som ska i dasset. Allt annat ska i sopkärlen. /Tack 

                  

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     

                 

Ny tillsyningsman för Strand och Bryggor                                                                                                                                                                  

Vår tillsyningsman för Strand och Bryggor, Stig Persson, har anmält att han önskar lämna 
detta uppdrag och föreningen söker därför en ny tillsyningsman för detta 
verksamhetsområde. Är du intresserad??? Ring Stig Persson 0416-132 97 / 070-575 42 93 
eller någon i styrelsen. 
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 Information till alla medlemmar i Avlopp 1    

.  Kära medlemmar 

Som tidigare meddelats via brev från Sjöbo kommuns Miljöenhet och Karups Nygårds 1:a 

Avloppssamfällighet, styrelsen,  kommer anslutning till det kommunala VA-nätet att ske när 

överföringsledningen till Blentarp är färdigställd. 

 Styrelsen med arbetsgrupp har haft möte med Swedbank, där vi fått förslag på hur lån för avloppet 1 skulle 

kunna se ut.  

Nu är det tid att ta in offerter från totalentreprenörer för inkoppling till det kommunala VA-nätet. Styrelsen 

kommer att ha fortsatta kontakter med Swedbank och kommunens representanter. 

Mer information kommer att ges via ett informationsmöte innan nästa årsmöte. 

God Jul och Gott Nytt År  

 

Styrelsen gn ordf Christer Rydberg   

__________________________________________________________________________________

          

Styrelsen för Fritidsföreningen och alla tillsynsmän önskar Er också en riktigt                                          

God Jul och ett Gott Nytt År. 

Eva Andreassen (sekreterare) 

2014-12-14 

 


