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KARUPSBLADET nr 2 2006

Information från Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar
Här kommer höstupplagan av Karupsbladet.. Det har varit en skön härlig sommar och hösten
börjar nu bli sig lik, d.v.s. blåst och regn, som det väl brukar vara. Som tur är har kylan ännu
inte kopplat greppet om oss. Efter den långa varma sommaren måste man ju vänja sig lite
sakta om det nu nödvändigtvis måste bli minusgrader och kyla. Nåja vädrets makter kan vi ju
inte göra något åt. Istället får vi glädja oss åt att både styrelsearbete och annat i Karup alltjämt
fungerar bra. Alltså har vi inga stora nyheter att komma med, men en del information om vad
som hänt sedan i våras finns ju trots allt, och den levereras här nedan.
Håll till godo………..

Busskurer
Som väl de flesta noterat har föreningen byggt två busskurer som satts upp vid infarterna till
Karup. Många medlemmar har hört av sig med positiva reaktioner på detta men det har tyvärr
framkommit att det slängs burkar och flaskor i busskurarna. Det är naturligtvis inte meningen
att busskurerna skall bli något slags tillhåll och det är verkligen tråkigt om det skräpas ner och
slängs saker där. Vi vill därför uppmana alla att vara rädda om de fina busskurerna och
inte slänga något skräp där.

Vägar
Asfalteringsarbetet är nu slutligt utfört. Besiktnings- och garantireparationer är utförda.
Föreningen har inhandlat och satt upp gul-blå varningsstolpar vid vägguppen. Tyvärr har det
hänt att någon tagit bort två av dessa stolpar vilket fått till följd att föreningen fått inhandla två
nya. Visserligen vet vi inte vem som tagit stolparna men vi vill ändå framföra en vädjan till
alla om att inte förstöra eller ta bort föreningens (dvs vår gemensamma) egendom.
Eftersom en del medlemmar framfört att de anser att vägguppen är för höga och att dikena är
för djupa har dessa frågor tagits upp på ett styrelsemöte. Efter kontakt med vägverket har
styrelsen beslutat att inte vidta några ändringar beträffande väggupp eller dikesdjup, eftersom
gupphöjd respektive dikesdjup är normala
I övrigt kan meddelas att ny makadam lagts ut på alla ängar och att vägarna varit i bra skick
hela sommaren.
I anledning av en förfrågan vill styrelsen meddela att det är förbjudet att lägga plattor eller
ställa sitt sopkärl på föreningens mark vid vägen då detta kan orsaka problem vid snöröjning
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och hyvling av vägarna. Sjöbo kommun har meddelat att sopkärlen på hämtningsdagarna skall
stå vid tomtgränsen eller som längst fem meter in på tomten.
Vi vill också påminna om att det är förbjudet att parkera i rondeller och vändzoner vilket
begränsar framkomligheten kraftigt.

Fyr-hjulingar/mopeder
Klagomål har framförts om att bensindrivna fyr-hjulingar och mopeder, som inte är EUregistrerade, framförs inom området av minderåriga.
I anledning härav vill vi meddela att det endast är tillåtet att köra dessa fordon på inhägnade
områden och att detta inte är en styrelsefråga utan en fråga för polismyndigheten dit anmälan
kan göras. Styrelsen vill dock på detta sätt framföra en vädjan och uppmaning om att
omedelbart upphöra med att framföra dessa fordon på föreningens mark. Tänk på att
skador vid en ev. olycka sannolikt inte täcks av någon försäkring.

Föreningens hemsida
Föreningens hemsida är nu klar och nås under adress www.sjobo.nu/karupsnygard
Där finns presentation och information om både fritidsföreningen och de två
avloppsföreningarna, bl.a. om styrelser och tillsynsmän. På hemsidan kan man läsa både nya
och gamla Karupsblad men Karupsbladet kommer även i fortsättningen att delas ut i
brevlådorna på Karup. Att informationen nu också kommer att finnas ”på nätet” kan ju vara
bra för dem som inte stadigvarande bor i Karup. På hemsidan finns också information om
Klingavälsgården och ett bildarkiv från olika aktiviteter. På en flik benämnd ”Anslagstavlan”
är det tänkt att styrelsen skall kunna nå medlemmarna med information. All information
kommer dock ändå att som vanligt meddelas via Karupsbladet två gånger per år, så ingen
skall missa någon information även i framtiden. Synpunkter och önskemål från medlemmarna
kan inte framföras via hemsidan utan måste även i fortsättningen ske via styrelserepresentanter och tillsynsmän. Hemsidan kommer kontinuerligt att uppdateras och kompletteras.
Välkomna att besöka vår hemsida!

Skyddsjakt
Vår skyddsjägare, som har i uppdrag att skjuta av beståndet av kråkfåglar inom området, har
framfört önskemål om att medlemmarna inte skall kasta ut brödskivor och brödstycken till
fåglarna, då detta drar till sig nya fåglar och gör att stammen hela tiden ökar. De som önskar
mata fåglar får göra detta via fågelbord eller fågelautomater.

Båtklubb m.m.
De medlemmar som äger båtar som de önskar placera vid någon av föreningens två
båtbryggor måste anmäla detta till föreningens båtklubb, vilken sköts av tillsynsmannen för
strand/bryggor Stig Persson (tel 0416-132 97). Man blir då registrerad i båtklubben och får
betala en mindre avgift, f.n 300 kr per år, till båtklubben. Båtar som inte är registrerade och
som ägaren inte betalat avgift för bortföres.
Det är förbjudet att förtöja och lägga båtar på sträckan mellan Klingavallsån och hundbadet.
F.n. ligger där en båt där ägaren är okänd. Vederbörande ägare uppmanas att
OMGÅENDE kontakta Stig Persson för registrering och betalning av båtklubbsavgift.
I annat fall kommer båten att betraktas som hittegods och överlämnas till polisen.

Fritidsgård/Fritidskommitté
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Loppis augusti 2006
Årets loppmarknad som ägde rum den 6 augusti på Fritidsgården blev åter mycket välbesökt
och populär. Vädret var fint och stämningen god Lisbeth Eriksson framför ett stort tack till de
som hjälpte henne att genomföra arrangemanget och hälsar både säljare och besökare
välkomna tillbaka nästa år.
Sommarfest i augusti 2006
Efter en regnig dag blev det trots allt uppehåll framåt kvällen när sommarfesten drog igång
vid dansbanan. Det blev en riktigt trevlig och glad tillställning som arrangerades av Jeanette.
Höstafton i oktober 2006 (inställd pga dålig anslutning)
KOMMANDE AKTIVITETER
* Lördagen 2.12.2006 kl. 11 -14 - Julmarknad med kaffeservering på Klingavälsgården
Boka bord hos Jeanette 070-745 45 20
* Lördagen 18.3.2007 kl. 11-14 - Vår/Påskmarknad med kaffeservering på Klingavälsgården. Boka bord senast 18.2.2007, 070-745 45 20
Har ni synpunkter, idéer eller trevliga förslag angående olika aktiviteter är ni hjärtligt
välkomna med dessa till Jeanette, tel 070-745 45 20.
Jeanette är också tacksam för all hjälp hon kan få vid de olika aktiviteterna. Allt blir ju så
mycket roligare om fler engagerar sig.

Betalning av årsavgifter
I samband med utskick av kallelser till årsmötet bifogas inbetalningskort för inbetalning av
årsavgifterna till de olika föreningarna. På inbetalningskorten finns medlemmens medlems.nr
angivet. Om ni betalar årsavgifterna på annat sätt och inte använder våra utskickade
inbetalningskort vill vi be er att alltid ange ert medlemsnummer i samband med betalningen
___________________________________________________________________________.

Ny kassör och ny sekreterare för Avlopp 2
Kassören i Avlopp 2, Tommy Bladh, meddelade redan i fjol att han önskade avträda sitt
uppdrag som kassör fr.o.m. årsmötet 2006 men eftersom man inte lyckades ”hitta” någon ny
kassör åtog han sig kassörsuppdraget för ytterligare ett år. Tommy Bladh önskar nu avträda
sitt uppdrag som kassör vid årsmötet 2007 och det är därför ytterst angeläget att
medlemmarna hjälper till med förslag till ny kassör.
Sekreteraren i Avlopp 2 har lämnat sitt uppdrag och flyttat till annan ort. Föreningen för
Avlopp 2 har därför i nuläget ingen sekreterare. Det är därför också viktigt att medlemmarna
hjälper till med förslag till ny sekreterare.
Förslag på ny kassör och ny sekreterare kan lämnas till valberedningen i Avlopp 2, Kjell
Nilsson, tel 0416-139 84 eller Yvonne Nelin, tel 0416-136 25
___________________________________________________________________________

Visa hänsyn
Klagomål har framförts beträffande hög musik och skällande hundar och styrelsen vill därför
be medlemmarna visa hänsyn beträffande detta. Med lite god vilja kan dessa
irritationsmoment säkert undanröjas. Tack på förhand.

En skön höst och en RIKTIGT GOD JUL önskar vi er alla
Styrelsen för Karups Nygårds Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar genom
Eva Andreassen (sekreterare)
2006-11-12

