
 

 

 

  

KARUPSBLADET                            

Årgång 41                                                                 Nr 4     2020 

___________________________________________________________________________ 

Information från Karups Nygård 

Nu närmar sig julen med raska steg! 

Vintermörkret har lagt sig och mörkare blir det innan vintersolståndet infinner sig den 21 

december. Sen går vi mot ljusare tider. Det gångna året har varit ett annorlunda år men vi hoppas 

på ett bättre 2021. 

Det har kommit frågor om hur det blir med årsstämman för 2020, men efter rådande situation så 

får vi avvakta med att kalla till årsstämma. Styrelsen följer folkhälsomyndighetens tillfälliga lag (47 

§ SFL)  se utdrag längst bak i bladet. 

 

Vattenverket 

Det har varit problem med vattenkvaliteten under sen hösten på grund av förhöjda kolibakterier. 

Tydlig information kom regelbundet till de medlemmar som blev berörda. Vi tackar för er 

förståelse under denna tiden. Detta blev åtgärdat och vattnet är nu tjänligt enligt alla 

vattenprover.  

  



Fritidshuset ”vita huset” 

Efter att delar av huset har fått torka upp, har vi återställt den delen av huset som varit skadat av 

fukt . Vi kommer under nästa år 2021 att fortsätta med renoveringen och vår förhoppning är att bli 

klara under våren. Tanken är att huset ska kunna användas av medlemmarna som ett 

Aktivitetshus. 

Styrelsen tar tacksamt emot förslag på aktiviteter som t.ex. enklare kurser, föreläsningar och 

studiecirklar. Det är roligt om huset blir ett levande hus för våra medlemmar. 

 

                                                                                                                          

Tomtgränser 

Det har inkommit klagomål till styrelsen angående att medlemmar flyttar ut sina tomtgränser med 

staket och planteringar. Vi vill påminna att det inte är tillåtet att ta föreningens mark i besittning. 

 Fritidsavgiften 

Styrelsen har beslutat att i år sänka avgiften till fritid med 500 kronor. Detta för att vi inte under 

rådande omständigheter inte kunnat arrangera något för våra medlemmar. 

 

Till sist önskar vi er alla 

  



 Utdrag ur 47 § SFL  

 “Det finns en möjlighet för en medlem att vända sig till länsstyrelsen och begära att länsstyrelsen kallar till 

stämma (47 § SFL). Såvitt det går att utläsa av informationen på länsstyrelsernas hemsidor verkar det som 

att länsstyrelserna i normalfallet kommer att ta hänsyn till coronaproblematiken. Det kan innebära att 

länsstyrelserna, i alla fall inte omedelbart kallar till stämma om föreningens styrelse väljer att skjuta upp 

stämman på grund av coronapandemin. Enbart det faktum att en stämma senareläggs och hålls på icke 

stadgeenlig tid gör inte att det beslut som fattas på föreningsstämman är ogiltiga. Det är naturligtvis 

nödvändigt att styrelsen sitter kvar och inte betraktar sin mandattid som utgången för att en stämma inte 

genomförts. Det är styrelsen som kallar till stämma och för att kunna skjuta fram stämman krävs alltså att 

styrelsen sitter kvar på sin post till dess att en stämma kan hållas vid ett senare tillfälle. 

Den tillfälliga lag som gäller fram till årsskiftet som ska göra det lättare och säkrare att genomföra 

föreningsstämmor i coronatider omfattar för samfällighetsföreningar endast en möjlighet för styrelsen att 

besluta om utökade möjligheter till fullmaktsröstning. Den tillfälliga lagen kommer att förlängas men det blir 

tyvärr inte några justeringar i lagen för samfällighetsföreningar. Det införs alltså inget lagstöd för att 

poströsta eller hålla en digital stämma. Att genomföra en stämma digitalt eller tillåta poströstning kommer 

därför inte att vara möjligt. Enda undantagen är om föreningen redan har antagit stadgar som medger 

poströstning eller en digitalstämma alternativt att samtliga medlemmar tillåter ett avsteg från stadgarna. Det 

lär dock vara få samfällighetsföreningar som har sådana stadgar. Om en stämma ändå genomförs digitalt 

eller med poströstning, riskerar fattade beslut att upphäva av mark- och miljödomstolen om någon medlem 

skulle klandra besluten som föreningsstämman fattat med hänvisning till att besluten fattats i icke 

stadgeenlig ordning.”  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

 



 

 

Karups Nygårds Samfällighetsförening Fritid och Avlopp 2 

Styrelsen 

Ordförande  Mayvor Jonsson Knickeäng 7  070  -577 97 29  

Vice Ordförande Tony Malmquist Vildsvinsvägen 17 073 -843 76 80 

Sekreterare  Ingela Smott                 Mulevägen 3  072- 398 77 73 

Kassör               Tommy Holmquist Stenäng 8  076 -142 70 86 

Ledamot  Dan Berg  Kronvägen 11              070 -50 80 536  

 

Tillsynsmän 

Avlopp 2  Björn Andreassen Kristiansväg 32              070 -541 35 50 

                                               0416 -135 80 

Fritidsgården  Kenth Grönvall             Stenäng 7   070 -229 08 31 
Fastighet 
 
 
Fritidsgården  Lisbeth Ericsson Knickeäng 11   0416 -130 50 
Uthyrning 
 
Vattenverket  Lars Espen Nilsson Ströäng 4   070 -924 77 87 
Dränering 
 
Skog               Kenneth Karlsson  Klövvägen 1   070- 924 67 19 
 
 
Vägar               Christer Idenberg  Kronvägen 15               070 -661 99 94 
 
 
Strand & bryggor Leif Mattisson               Stenäng 10   070- 597 75 33 
 
 

Ekonomi 
 



Redovisnings  Ingrid Jonsson              Varpaäng 11   070 -79 00 333 
konsult 
 
Revisor                Johnny Nilsson Månskäran 5, Staffanstorp    0416 -255439 
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