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Information från Samfällighetsföreningen för Fritidsanläggningar (inkl. Avlopp 2). 

OBS! Information till alla medlemmar i Avlopp 1 finns längre fram i bladet. 

 

 

 
 

Ännu ett år har passerat revy, vilket innebär att det är tid för återblick på det gångna året. 
Jag vill dock inleda med att be er som eldar och värmer upp huset med ved att ta hänsyn till 
era grannar för att undvika att olägenhet uppstår. Det har inkommit klagomål på viss eldning 
på området, vilket förmodligen beror på att någon till exempel eldat med tryckimpregnerat, 
målat eller limmat trä, spånplattor, plast, färgbroschyrer eller liknande. Låt oss gemensamt 
verka för att det ej ska lägga sig giftig os eller en obehaglig stank på området. Tack för 
medverkan!  

När det gäller de anonyma klagobrev som med jämna mellanrum inkommer till styrelsen 
läggs de tills vidare åt sidan utan åtgärd då det ej står angivet vem som kan kontaktas i 
frågorna. Det bästa vore att ni personligen tar kontakt med styrelsen angående de 
funderingar ni har så att vi tillsammans kan göra vad vi kan för att göra Karups Nygård till en 
underbar plats att bo på. Personliga klagomål undanbeds då var och en på de tillsatta 
posterna gör sitt bästa för att på ett förtjänstfullt och kunnigt sätt utföra det arbete man 
åtagit sig. De med mer ansvarsfulla poster genomgår utbildningar för att vara så bra rustade 



som möjligt i sitt åtagande både kunskapsmässigt och för att kunna upprätthålla t.ex. miljön 
och säkerheten på bästa sätt. Flera av tillsynsmännen har dygnet-runt-jour, vilket innebär att 
de tar av sin fritid för att få allting att fungera så bra som möjligt för de boende på området. 

Skogen: Den fortsatta skötseln av skogen i form av röjning, gallring och avverkning av de träd 
som utgör risk för allmänheten ombesörjes precis som vanligt på allra bästa sätt. Kontroll av 
skogen samt riskeliminering pågår ständigt för att vi alla ska slippa få ett fallande träd rakt 
ner i huvudet, ovanpå hustaket eller bilen. Tack för det Sven och Ove! 

Under senhösten flyttades en stor del av röjning, gallring och avverkning till den yttre skogen 
i norr då behovet för detta var stort där. Frötallarna i hägnet avverkas efter hand. Mycket 
frågor under det gångna året har kretsat kring den kommande ombyggnationen av Avlopp 1 
då det samtidigt innebar att det måste avverkas ett stort antal träd inför grävningen.  

Arvodet för fällning samt bortforsling av virke och grenar höjts till 1100 kr/timme inkl. 
moms. Uppdragen bidrar till både trivsel och trygghet. Välkommen med din beställning!  

Vägarna har som vanligt hyvlats, grusats plus skrapats för att få bort det ytlager av gräs som 
växer in på vägbanan. Den blöta säsongen gick hårt åt grusvägarna vilket ledde till att minst 
55 ton grus har lagts ut. Malmö Stads skogsavverkning har belastat vägnätet extra mycket 
vilket gör att Malmö Kommun kommer att bekosta grus på de mest utsatta partierna så 
snart allt virke är bortforslat.  

Vägkanterna har med jämna mellanrum klippts under året för att förbättra sikten plus göra 
det lättare att upptäcka de vilda djur som döljer sig där, och när det gäller förbättringen av 
sikten i korsningen Klingavägen-Kronhjortsvägen sattes det i början av året upp en spegel 
där då flera medlemmar framlade detta önskemål under förra årsmötet. Tack för att ni gör 
oss uppmärksamma på sådant som t.ex. kan öka säkerheten på området. 

Glöm ej skona våra vägar genom att anpassa spårvalet för att undvika de befintliga hålen, 
och sänk gärna hastigheten så att vi undviker att meja ner varandra i vintermörkret. 

Rusta dig för vinter och halka! Med vintermånaderna kommer snö och halka. Vi gör vårt 
yttersta för att hålla vägarna rena och halkan borta, men kan ALDRIG garantera varken snö- 
eller halkfritt. Rusta dig rätt genom att skaffa broddar och stavar för att undvika det onödiga 
fallet på väg till brevlådan. 

Fritidsgård/Fritidskommitté: En hel del har gjorts under det gångna året för att upprusta och 
trevliggöra vår gemensamma fritidsgård. Ljuddämpartavlor har hängts upp i stora lokalen, 
det har både inköpts och skänkts möbler och dekor till lokalerna vilket får en att tappa hakan 
så välkomnande de har blivit. Därutöver är filmduk uppsatt i stora salen, internet inkopplat 
och armatur installerad i både entrén och salen.  

Luftvärmepumpar är installerade i bägge byggnaderna med följd att luften har blivit 
betydligt bättre i det vita huset. Avgifterna för elektriciteten har minskat trots att lokalerna 
numera har en jämn temperatur dygnet runt. 

Det finns nu lampor med skymningsrelä uppsatta på utsidan av Fritidsgården då tanken är 
att det både ska vara avskräckande för tjuvar samt lättare att promenera riskfritt utanför 
huset under den mörkare delen av året. 

 



Midsommarfirandet för barnen arrangerades i samma anda även i år. Mayvor ledde den 
uppskattade sången och dansen. Allt blev mycket lyckat. Under 2018 kommer det att ske 
vissa förändringar som säkerligen kommer att bli riktigt uppskattade av alla och envar. 
Spännande! Hjärtligt välkomna i förskott! 

Årets pubaftnar var som vanligt riktigt uppskattade, och när det gäller den 11 november så 
var upplägget annorlunda då man fick ta del av musikens sköna historia. Trattgrammofonens 
raspiga toner fyllde galant lokalerna, och därefter ljöd allsången ackompanjerad av tonerna 
från ett piano; gästerna sjöng med i de välkända sångerna. Mackorna och hamburgarna som 
serverades var delikata, och man slapp gå hungrig ifrån platsen. Fritidskommittén är väldigt 
nöjda; och inte nog med det. Lotterna från alla tre lottringarna slutsåldes som ett smält smör 
i solen. Alla jagade de hägrande lotterna då det vankades fina priser på det gedigna 
prisbordet; jag tror att alla ville ha choklad-solstolen från Marabou. 

Håll utkik efter nästa datum för pubafton via föreningens anslagstavlor och på hemsidan!  
För bokning av fritidsgården vänligen kontakta Lisbeth Eriksson Hammarberg; 0416-130 50.  

Vattenverk och Dränering: Karl Areskough har under det gångna året fått lära sig allt han 
behöver veta angående dräneringen av Claes Berntsson för att få riktig koll på läget inför 
övertagandet. Karl har skött dräneringen på allra bästa sätt; han har även tagit de sedvanliga 
vattenproverna samt haft översyn på befintliga serviceventiler; allt fungerar som det ska! 

Avlopp 2: Tack för att ni har slutat spola ner skurtrasor och annat obehörigt i toaletten! Det 
gör att vi kommer billigare undan då det är dyrt att byta ut pumparna när de totalhavererar. 

Vid intresse av att vara tillsynsman för Avlopp 2 vänligen hör av dig till Björn Andreassen 
eller någon i styrelsen. Björn assisterar dig och sätter dig in i hur allting fungerar för att på 
bästa vis förbereda dig inför åtagandet.  

Strand/Bryggor: Bryggorna togs in för vintern den 4 november, och det upptäcktes att det 
finns behov av att köra mer sand till stranden nästa säsong. Detta ser vi fram emot! 

Föreningens anslagstavlor är ämnade att användas, men man får ej sätta sina meddelanden 
ovanpå föreningens medlemsinformation. Ett råd är att plasta in meddelandena så de står 
sig bättre mot regn. Vänligen använd häftstift eller -apparat. Det optimala är om ni plockar 
ner meddelandet så snart det är inaktuellt. Tack för er medverkan!        

Nyårsraketer är oundvikliga, men var snälla och tänk på att många hundar är rädda för 
smällarna. Visa hänsyn!  

Undvik tjuvarna genom att tömma brevlådorna! Samverka med grannarna, sätt en lapp på 
postlådan med skriften EJ REKLAM och släng soppåsar i varandras tunna om någon av er är 
bortrest. Håll ett vakande öga och notera sådant som verkar skumt. Grannsamverkanskyltar 
har under året satts upp på området då förhoppningen är att samverkan kommer att 
skrämma bort tjuvarna från Karups Nygård. 

Glöm ej lämna besked om nya ägare eller byte av adress till Tommy Holmquist (kassören). 
 
 
 



 
 

Information till alla medlemmar i   

 
Den gamla LGA-samfälligheten är efter stämmobeslut den 1/10-17 ombildad till en 
samfällighetsförening vid namn Karups Nygårds Samfällighetsförening för Avlopp 1. Den är 
registrerad hos Lantmäteriet. 

Som förmodligen alla sett har det grävts en del vid den nya pumpstationen. En anslutning 
har gjorts mellan den kommunala överföringsledningen och ledningen som ska gå in i vårt 
område. Detta arbete är nu avslutat och gropen igenfylld. När vägen har “satt sig” kommer 
den att asfalteras igen. 

Vid stämman den 3/12-17 beslutades att gå vidare med anläggningen enligt styrelsens plan. 

Styrelsen önskar er alla en riktigt GOD JUL och därefter hoppas vi på ett nytt, fungerande 
kommunalt avlopp. 

  

 

 

 
 
 
 

Styrelsen för Fritidsföreningen och alla tillsynsmän önskar Er  
en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 

 
 
 
 
 

Alexandra Tykesson, sekreteraren  
2017-12-11  
 


