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Information från Karups Nygård
Hej alla!
På grund av den rådande situationen ”Covid 19” följer styrelsen Folkhälsomyndighetens råd om
att allmänna sammankomster med över 50 deltagare inte får förekomma. Detta gör att vi kallar till
ett årsmöte när nya restriktioner kommer som möjliggör detta.
Ni får gärna sätta upp reklam/annonser på våra anslagstavlor men de får bara sitta uppe i en
månad. Det är bra om ni själva tar ner dem. Vi kommer också att rensa efterhand

Tillsynsman Leif Mattisson, strand och brygga.
Många badgäster har kunnat njuta av det fina vädret på vår strand i början på sommaren.
Tre nya grillar har satts upp och de används flitigt. Det har satts dit nya soptunnor där
badgästerna kan sortera soporna vilket fungerar mycket bra.
Leif sköter vår brygga genom att hålla den ren från fåglarna som gärna sitter där och uträttar
sina behov. Gräsmattor klipps och sköts regelbundet.
På den lilla parkeringen uppe vid vägen ska vi fylla på grus så de stora hålorna försvinner och
det underlättar att parkera där.

Tillsynsman Lars Espen Nilsson , vattenverk och dränering
Det sker regelbunden driftstillsyn, justeringar,provtagningar och avläsningar i vattenverket.
Just nu sker det en förberedelse för kommunens besiktning av vattenverket. Underhåll och
städning både ute på tomten och inne i vattenverket har gjorts som tex rengöring av taket
för bättre avrinning och reparerat läckor.
Det pågår ett arbete med att flytta två kompressorer till lägre höjd i vattenverket för att
underlätta servicen på dessa. Lars har lagt några förslag till styrelsen att titta över hur vi gör
om det finns behov av ett reservkraftverk och viss modernisering av pumparna.
Dräneringen i området är mycket bra.

Tillsynsman Kent Grönwall, fritidsgården
En upprustning av dansbanan är gjord för kommande aktiviteter. Just nu är det Linedance på
måndagar. Kent sköter området kring fritidsgården med bla gräsklippning. Vimpeln på vår
flaggstång ska nu bytas ut till en ny vilket Kent gör.

Tillsynsman Lisbeth Hammarberg, fritidsgården, uthyrning
Det har varit många avbokningar denna våren pga Corona. Det har varit ca två bokningar / månad
sen i maj. En del bokningar har glädjande nog flyttats till nästa år. Det har kommit lite fler
bokningar till augusti vilket är positivt.

Tillsynsman Björn Andreassen, avlopp 2
Arbetet med att ansluta ängarna har påbörjats. Undersökning av ledningarnas skick och
dimensioner görs inför fortsatt arbete.Detta är de sista ängarna som är inkopplade till
infiltrationsanläggningar. Modernisering av anläggningen fortsätter på ett föredömligt sätt
och det blir färre felkällor för varje år.
Björn har länge meddelat att han vill avsäga sig uppdraget som tillsynsman för avlopp 2. Om
det är någon i föreningen som känner sig manad att överta detta uppdrag så tveka inte att
höra av dig till styrelsen. Björn kan vara behjälplig under en övergångsperiod.
Om vi inte hittar en ny tillsynsman i området så måste samfälligheten ta hjälp av en
entreprenör till detta viktiga arbete.

Tillsynsman Christer Idenberg , vägarna
Christer är ny tillsynsman för våra vägar from jan-20. Han har bott i området i två år. Han har
haft en inkörningsperiod där Sven har funnits och hjälpt till med hur alla maskiner fungerar
och ska skötas innan han har med varm hand överlämnat ansvaret till Christer. Christer har
klippt kanter i området och röjt vid alla brevlådor. Detta kommer att göras en gång till i
sommar. Christer var anmäld till en utbildning men som tyvärr blev inställd men den
kommer säkert tillbaka. Christer kommer att se till att vår maskinpark servas och sköts på
bästa sätt.
Om det blir lite hålor efter allt regnande så ber vi er att undvika att köra i dessa tills de är
åtgärdade.

Tillsynsman Kenneth Karlsson, skogen
Kenneth är ny tillsynsman för skogen. Han har stor erfarenhet av skogsvård och arbetat med
detta i många år. Det är lite nya maskiner och rutiner som han ska sätta sig in i på vårt
område.

Vi önskar er alla en skön sommar!
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