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KARUPSBLADET nr 1 2012

Information från Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar
Sommar på väg…..
hoppas vi. Det har ju varit lite kallt på sistone men värmen måste ju komma snart. Enda fördelen
med en kall vår är att man kan njuta av vårblommor och blommande vårbuskar längre. Den svala
temperaturen kan ju också vara bra för fysiskt arbete. Man kanske bättre orkar med
renoveringsarbeten, trädgårdsarbeten m.m, d.v.s. allt det där ”man borde göra” arbete. Då kan man
ju inte skylla på att det är för varmt, Man får se det positiva för man kan ju ändå inte påverka vädret.
Från styrelsen kan jag också meddela att allt som vanligt är positivt, d.v.s. allt är under kontroll och
fungerar bra.
Som vanligt bifogas informationsskriften ”Välkommen till Karup” som innehåller viktig uppdaterad
information om medlemskap m.m. samt en vidhängande aktuell förteckning över styrelseledamöter
och tillsynsmän i våra föreningar. Detta informationsblad har i första hand gjorts för alla som är
nyinflyttade till vårt område men är naturligtvis lika viktig 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.
Årsstämmor
Årsstämmorna hölls den 25 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. Som vanligt
blev stämmorna inte särskilt välbesökta. På Fritidsföreningens stämma registrerades 33
röstberättigade medlemmar.
Det har inte skett några förändringar i styrelsen eller bland tillsyningsmännen i Fritidsföreningen och
Avlopp 2. i Avlopp 1:s styrelse har det skett några förändringar, ny kassör och ny suppleant, se
komplett lista på styrelserepresentanter och tillsyningsmän för båda föreningarna som finns
bifogat sist i detta Karupsblad.

S2
För ytterligare information kring beslut och diskussioner på årsmötena hänvisas till protokoll som
finns uppsatta på föreningens anslagstavlor.
Årsavgifter
Årsavgiften i Fritidsföreningen bestämdes till 2 200 kr. Årsavgiften i Avlopp 2 bestämdes till
2 700 kr och Årsavgiften i Avlopp 1 bestämdes till 2 000 kr
De aktuella årsavgifterna framgår dels av årsmötesprotokollen och dels av informationsbladet
”Välkommen till Karup” samt av föreningens hemsida www.sjobo.nu/karupsnygard, där även annan
information om föreningarna finns. Vi vill också informera om att förseningsavgifter kommer att
debiteras de medlemmar som inte betalar årsavgifterna senast på förfallodagarna.
Vattenverket (information från tillsyningsmannen)
På vattenverket och hos användarna tas VA-prover 4 ggr/år (kem-fys+mikrobiol. + råvatten).
I maj togs även ett omfattande prov på olika miljögifter (c:a 90 st).
Alla dessa prover är helt godkända och har varit det under många år. Det ska vi vara glada för
eftersom det inte är så på många andra vattenverk.
Järn och manganfilterna har totalrenoverats under året som gått. Dessa filter har dock en begränsad
kapacitet men är fullt tillräckliga vid normalförbrukning. Vid varma sommardagar 5-dubblas
vattenförbrukningen p.g.a. att en del boende vattnar sina gräsmattor. Detta medför tryckförluster i
ledningarna, men vad som är ännu värre, är att vi kan få otjänligt vatten. Då måste vi helt enkelt
stänga vattenverket, vilket innebär att ni varken kan använda toaletter eller dusch m.m. Det är en
dramatisk och onödig åtgärd att behöva ta till.

Av denna anledning är det förbjudet att vattna gräsmattorna!!
Trädgårdsavfall
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.
Parkering
Vi vill påminna om att det är förbjudet att parkera i rondeller och vändzoner. Detta händer tyvärr och
innebär att framkomligheten begränsas kraftigt.
Skog/Vägar (information från tillsyningsmannen)
Det har skett mycket avverkning i skogen under de senaste åren. Ytterligare avverkning kommer inte
att behöva göras förrän om 3-4 år, men gallring av sly kommer att fortgå kontinuerligt.
Alla uppmanas att köra försiktigt på våra vägar för att undvika onödigt slitage.
Tillsyningsmän för skog och vägar m.m.
Ivan Persson, som är tillsyningsman för både skog och vägar, har meddelat att han inte kommer att
åta sig dessa uppdrag efter nästa årsmöte. Ivan har dock lovat att han kan hjälpa till med skogsarbete
och dylikt (i mån av tid) även i framtiden men han vill inte längre vara tillsyningsman och ha ansvaret.
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Ivan har varit tillsyningsman för skogen i många år och har med all sin kompetens skött både
skogsarbetet och arbetet med vägarna på ett föredömligt sätt. Vi i föreningen tycker att det är
jättetråkigt att han nästa år lämnar sina uppdrag men vi får respektera hans beslut att nu använda sin
tid till annat. Ivan är också styrelseledamot och vice ordförande i föreningen och han har förklarat att
han lämnar också dessa uppdrag vid nästa årsmöte.
Föreningen söker därför ersättare till dessa poster. Intresseanmälan kan lämnas direkt till Ivan
Persson eller någon annan i styrelsen.
Valberedning
Kerstin Åkerlund som varit sammankallande i föreningens valberedning under många år har tyvärr
förklarat att hon inte längre kommer att åta sig detta uppdrag. Föreningen är tacksam för alla år hon
medverkat i valberedningen. I valberedningen finns nu Lisbeth Eriksson Hammarberg och Susanne
Aspegren men föreningen önskar att valberedningen ska bestå av tre personer och vi hoppas därför
att någon är intresserad av att ingå i valberedningen.
Intresseanmälan kan lämnas till någon i styrelsen.
Fritidskommittén
Intresserade söks till Fritidskommittén. Alla som har idéer eller uppslag till aktiviteter är välkomna att
höra av sig till styrelsen.
Hyra av fritidsgården
Vår vackra fritidsgård, Klingavälsgården, kan hyras för fester och andra sammankomster. Hyran är
700 kr per kväll/dygn för medlemmar och 875 kr inkl moms för icke 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 Eriksson Hammarberg som är tillsynsman för fritidsgården.
Ytterligare information och vägbeskrivning hittar du på hemsidan, www.sjobo.nu/karupsnygard
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.
Midsommarfirande för alla barn och danssugna (dagtid)
Även i år kommer föreningen att arrangera midsommarfirande (dagtid) på Klingavälsgården.
Vi samlas kl 12.00 för att gemensamt klä midsommarstången. Alla uppmanas att ta med sig blommor
till detta. När midsommarstången är klar och vacker följer dans kring midsommarstången för alla
danssugna. Kaffe, kakor och läskförsäljning kommer att finnas, liksom lotteriförsäljning.
ALLA BARN BJUDS PÅ GLASS.
OBS Ingen föranmälan. Det är bara att komma!!!
Hjärtligt välkomna önskar midsommarfestkommitéen genom Lisbeth Eriksson och Liz Norberg
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Loppis
Varje år ordnas loppis på Fritidsgården där man kan hyra bord och sälja allt onödigt man samlat på
sig eller göra egna fynd hos andra försäljare. Loppis brukar äga rum i mitten eller slutet av augusti
varje år. Exakt tidpunkt meddelas genom anslag på anslagstavlorna. Är Ni intresserade och vill boka
bord, ring till Lisbeth Eriksson Hammarberg, tel 0416-130 50 eller 070-647 75 17.
Övriga aktiviteter
Anslag om ev. övriga aktiviteter kommer att sättas upp på anslagstavlorna. Håll därför koll på dessa
så ni inte missar någon trevlig aktivitet.
Avlopp 2 (information från tillsyningsmannen)
Vårrengöring av anläggningen är slutförd, vilket innebär att samtliga reningsverk är tömda, spolning
av infiltrationsledningar har skett och alla pumpstationer har rengjorts. Under året kommer de
pumpar som är i behov av renovering att bytas eller renoveras. På senare tid har problem uppstått
med inträngande rötter i spolbrunnar på en del ställen vilket kan medföra stopp i anläggningen. För
6 år sedan åtgärdades detta med manuell rensning. Eftersom stopp p.g.a. detta tycks återkomma allt
oftare måste ny manuell rensning ske.
Vi vill be alla husägare att lokalisera och frilägga sin spolbrunn inne på den egna tomten, vilket är
till stor nytta vid spolning ut till föreningens anläggning.
Slutligen: Spola inte ut fett från stekpannor o dyl. (torka av i stället) eftersom detta bildar fettkakor
som kan orsaka stopp. Spola inte heller ut saker i toaletten som inte hör hemma där.
Strand/Bryggor
Vi vill uppmärksamma alla på att det åter inträffat stölder av båtmotorer vid båtbryggorna, vilket har
polisanmälts.
Tips
Som medlem i Karup Nygårds Samfällighetsförening kan du få rabatt på Nordsjö färg och andra
artiklar. Kontakta ordföranden Göran Norberg för att få ut rabattkort.
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.

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
2012-06-16

