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KARUPSBLADET nr 1 2005

Information från Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar

Hej alla Karupsbor!
Här kommer nu vårutgåvan av Karupsbladet och VÅR ska det ju vara nu, även om vädret i
skrivande stund är väl kyligt…. MEN vi hoppas och tror att värmen är på väg och att vi i år
får uppleva en härlig och solig sommar. Som vanligt innehåller Karupsbladet lite aktuell
information från styrelsen samt ett uppdaterat Informationsblad med rubriken ”Välkommen
till Karups Nygård”. Informationsbladet innehåller viktig information om medlemskap m.m.
och en vidhängande aktuell förteckning över styrelseledamöter och tillsynsmän i alla tre
föreningarna. Informationen i ”Välkommen till Karup” har i första hand gjorts för alla som är
nyinflyttade till vårt område men är naturligtvis lika viktig för alla som redan bor här. Detta
informationsblad bifogas alltid till det Karupsblad som kommer ut på våren. LÄS DET OCH
SPARA DET gärna på lämplig plats i huset så att informationen alltid finns tillgänglig. Har ni
frågor, tveka inte att ringa respektive tillsynsman eller någon i respektive styrelse.

Årsstämmor
Årsstämmorna hölls den 20 mars i år både i samfällighetsföreningen och i de båda
avloppsföreningarna. Stämmorna hölls i vanlig ordning på Hemvärnsgården i Sövde. För er
som inte var där vill vi informera om att samfällighetsföreningen på stämman bl.a.beslutade
om att Karups Nygårdsvägen och Kronhjortsvägen skall asfalteras. F.ö.beslutades om en del
förändringar i styrelsernas sammansättningar, bl.a. valdes Peggy Jensen in som ny kassör i
samfällighetsföreningen då Anders Hjalmar efter många års förtjänstfullt kassörsarbete hade
valt att avgå. En komplett lista på styrelserepresentanter och tillsynsmän finns som sagt
bifogat detta blad. För ytterligare information kring beslut och diskussioner på årsmötet
hänvisas till protokoll som finns uppsatt på föreningens anslagstavlor.
Om du vill veta mer om hur de olika föreningarna fungerar och arbetar eller om du vill
framföra något, är du välkommen att höra av dig till respektive styrelse.

Ändrade planbestämmelser
Förslag till ändring av planbestämmelser inom området finns utställda för granskning på
kommunkontoret i Sjöbo mellan den 30 maj – 20 juni 2005. Förslaget innebär främst en
utökning av byggrätten inom varje tomt.

Skogen
På årsstämman valdes Ivan Persson in som 1:e suppleant i styrelsen och han har utsetts till
tillsynsman för skogen. Ivan Persson har sedan ett antal månader tillbaka hjälpt föreningen
med röjning m.m. i skogen. Alla har varit mycket nöjda med hans arbete och det är därför
glädjande att han nu åtagit sig att vara tillsynsman för skogen
Medlemmar som är intresserade av att köpa stormfälld och gallrad björkved av föreningen
kan anmäla detta till Ivan Persson. Föreningen levererar då, i mån av tillgång, veden i
tremeterslängder till medlemmen. Priset är 250 kr per kubikmeter. Leverans ingår. Södra
Skogsägarna har köpt och hämtat övrig stormfälld skog av föreningen. Den skogsavverkning
som planerats ske under 2005 skjuts upp tills vidare.

Grannar mot brott
Grannar mot brott är ett samarbete med Länsförsäkringar, polisen och räddningstjänsten som
syftar till information om brottsförebyggande åtgärder.
Någon i gatan/ängen tar initiativ och kontaktar grannarna om de är intresserade av
grannsamverkan. Därefter kontaktar man Länsförsäkringar och bestämmer datum för en
informationsträff. Såväl information som dekaler är kostnadsfria. Det är inget krav att man har
sina försäkringar i Länsförsäkringar.
En del gator/ängar har anammat nämnda samarbete.

Fritidsgården/Fritidskommittén
Hyra av fritidsgården
Du vet väl att vår vackra och välutrustade fritidsgård kan hyras för fester och andra sammankomster? Hyran är 600 kr per kväll/dygn för medlemmar och 750 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. Du står själv för
förbrukningsmaterial och städning. Bokning görs hos Lisbeth Eriksson som är tillsynsman för
fritidsgården.
Uthyrning av fritidsgården till olika fester, skolklasser och dagis har glädjande nog ökat
successivt.
Ytterligare information och vägbeskrivning hittar du på htt://www.sjobo.nu/karupsnygard.
Boulebana
Vi vill också påminna om att vi har en egen boulebana och grillplats som ligger vid
fritidsgården. Varje tisdag kl. 18.00 samlas vi vid boulebanan för att spela. Välkomna att
prova vår boulebana!!! eller bara för att titta och umgås en stund.
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 kommer i år att äga rum den
7 augusti kl. 10-13. Antalet besökare till loppisdagen ökar för varje år. Ring och boka bord
hos Lisbeth Eriksson, tel 0416-130 50. Hyra av bord kostar 50 kr per bord.
Midsommar
Av skäl som vi tidigare redovisat blir det inget midsommarfirande kvällstid på Fritidsgården i
år. Midsommarfirande dagtid för barnen kommer dock i vanlig ordning att ordnas. Anslag om
detta kommer att sättas upp på anslagstavlorna.

Grisfest
Grisfest för alla medlemmar kommer att hållas vid Fritidsgården någon gång under augusti
månad. Information om tidpunkt m.m. kommer att anslås på anslagstavlorna.
Fritidskommittén
Som de flesta känner till har Yvonne Nelin under många år varit sammankallande och den
drivande kraften i Fritidskommittén. Många trevliga fester, pubaftnar m.m. har ordnats i
hennes regi. Hon har meddelat att hon tyckt att detta arbete varit mycket roligt och givande
men att hon nu anser att det ”är läge” att lämna över till yngre krafter. Jeanette Jönsson har
meddelat att hon är intresserad av att ta över denna syssla. I fortsättningen kommer det alltså
att vara Jeanette ni skall vända er till med idéer och synpunkter som rör Fritidskomittén. Vi
hoppas att medlemmarna också i fortsättningen kommer att hjälpa till med sysslor som rör
Fritidskommittén. Yvonne Nelin har meddelat att hon även i fortsättningen gärna hjälper till
med dessa sysslor och att hon även kommer att stå för arrangemangen för årets grisfest. Vi
vill alla passa på att tacka Yvonne för det förtjänstfulla arbete hon utfört i Fritidskommitténs
regi.
Arbetsdagar på fritidsgården
Som vi tidigare redovisat blev mycket ideellt arbete utfört på Fritidsgården under 2004. Även
i år har medlemmarna dels den 2 maj och dels den 9 maj utfört arbete på Fritidsgården. Vi
hade sammanställt en förteckning över de saker som borde utföras såväl inne som ute. Under
dagarna betades listan av. Bl.a. ”återgav” vi gården dess ursprungliga namn ”KLINGAVÄLSGÅRDEN” genom att sätta upp en namnskylt framför gården. Skylten är tillverkad av en
gammal oregelformad ekplanka vari namnet frästs in.
Vi vill framhålla det viktiga i att medlemmarna genom eget ideellt arbete håller nere
kostnaderna för underhållet av Fritidsgården men även att dessa arbetsdagar innebär en social
gemensam tillvaro som alltid blir mycket trevlig. Föreningen brukar t.ex bjuda på grillad korv
och öl på arbetsdagarna. Alltså Ni som har möjlighet och tid. Tveka inte utan kom till våra
gemensamma arbetsdagar. Man måste inte utföra stordåd. Det finns alltid något man kan
hjälpa till med och som sagt. DET ÄR JU TREVLIGT OCKSÅ.

Till alla hundägare
Tänk på att en del som promenerar i vår vackra natur kanske är rädda för hundar och att
okopplade hundar kan få för sig att jaga andra djur i skogen. Vi vill därför påminna om att
hundar inte får gå lösa och att det är koppeltvång hela året på vårt område. Vi vill också
uppmana alla hundägare att plocka upp efter sina hundar, allt för den gemensamma trivseln
skull. Ni vet väl att vi har inrättat en speciell hundbadplats med egen grillplats vid Sövdesjön
för att även hundarna ska kunna ta sig ett dopp när det så småningom blir sommar och varmt,
se vidare information i bilagan ”Välkommen till Karups Nygård”.

Brevlådor
Vi uppmanar alla att tillse att Era brevlådor på Karup är funktionsdugliga med namnuppgifter
tydligt markerade. Alltför många trasiga brevlådor utan namn finns f.n., vilket innebär
problem för oss när Karupsbladet eller annan information skall distribueras. På sikt planerar
vi att byta ut befintliga brevlådestativ och i samband med detta kommer en viss omflyttning
av brevlådorna att ske enligt anvisning från posten. För kännedom meddelas att nya brevlådor
får ha en maxbredd av 38 cm.

Hämtning av hushållsavfall m.m.
Inom Sjöbo kommun pågår ett arbete med förändring av nuvarande system. Förslaget innebär
att man skall övergå från säckhämtning till plastkärl. Hämtning föreslås ske varannan vecka.
Abonnenten får välja storlek på plastkärl vilket påverkar taxan. Ändringen är planerad till
hösten 2005. Kommunen återkommer med ytterligare information.
Trädgårdsavfall
Vi har slutfört arbetet med att skoga och slya längs vägar och ängar samt transporterat bort
riset. Det är absolut förbjudet att lägga ris och annat trädgårdsavfall utanför tomter och
på parkeringsplatser. Varje tomtägare ansvarar för bortforsling av ris, gräsklipp och annat
trädgårdsavfall samt städa undan bråte på och utanför tomterna.

El- och vattenavbrott m.m.
Även vårt område drabbades av orkanen ”Gudruns” härjning.
Förutom att drygt hundra stora träd stormfälldes, drabbades vi av tele- och elavbrott som
längst mellan lördag eftermiddag den 8 januari till måndag förmiddag den 10 januari. Det
största problemet var att vi också blev utan vatten eftersom vårt eget vattenverk blev
strömlöst. Att avbrottet blev så långvarigt beror på att vår nätleverantör SYDKRAFT har en
organisation för kundservice och felanmälan som är under all kritik och centraliserad till
någonstans i landet. All lokal service är nerlagd. Under söndagen kontaktade vi Sjöbo
kommun för att få hit en vattentank, vilket man ej kunde hjälpa till med. Först på måndag
morgon fick vi hjälp av Sjöbo Elnät som hade telefonkanaler till Sydkrafts lokala reparatör.
Felet avhjälptes efter en halvtimme! En vecka efter avbrottet fick vi förfrågan från Sydkraft
om felet kvarstod!??
Kontakta Sydkraft Nät AB för blankett gällande avbrottsersättning. Vi kan också informera
om att Sjöbo kommuns el-handelsbolag har mycket förmånliga avtal gällande elpriser. För
information ring 0416-274 48 eller kontakta dem per e-post: elhandel@sjobo.se

Bevattning av gräsmattor
Vi vill påminna om att all bevattning av gräsmattor är förbjuden. Anledningen till
förbudet är att vid höga vattenuttag riskeras att vattnet blir otjänligt. Vårt vatten är jättefint
och vi måste alla värna om att behålla den fina vattenkvaliteten.

Information från Samf. Avlopp 1
Vid problem med toaletten skall i första hand tillsynsman tillkallas, i andra hand
någon i styrelsen. OBS! Ingen annan!
Namn och telefonnummer finns bifogat till Karupsbladet.
Hälsningar
Ordf. Christer Rydberg

Nya ägare eller ny adress
Vi vill också åter påminna om vikten av att alltid anmäla uppgifter om nya ägare när ni sålt er
fastighet eller uppgift om ev. ny permanent postadress när ni har flyttat Detta för att vi ska
kunna hålla vårt medlemsregister uppdaterat. Uppgifterna skall lämnas till kassören i
Fritidsföreningen som numera är Peggy Jensen. Vi bifogar åter en talong sist i detta blad som
kan fyllas i och lämnas eller skickas till Peggy Jensen på Knickeäng 9 i Karup.

Slutligen
En vädjan till alla att ta ansvar för vårt vackra och fridfulla område, visa varandra hänsyn och
respektera våra gemensamma regler.

En riktigt skön sommar önskar vi er alla
Styrelsen för Karups Nygårds Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar
genom

Eva Andreassen
Sekreterare
2005-06-05
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --V.G. FYLL I DENNA TALONG OCH LÄMNA TILL
KASSÖREN (se nedan)
NÄR NI FLYTTAT TILL NY PERMANENTADRESS
ELLER SÅLT ER FASTIGHET I KARUP!
Fastighetsägare:………………………………………………………………………
Ny Permanentadress:…………………………………………………………………
Adress i Karup:……………………………………………………………………….
Fastighetsbeteckning i Karup:……………………………………………………….
Tel (Bost + ev. mobil):……………………………………………………………,.,,,,,,

Vid försäljning
Datum för ägarbyte:……………………………………………………………………
Namn på ny ägare:...........................................................................................................
Permanentadress till ny ägare:…………………………………………………………
Tel till ny ägare:………………………………………………………………………….

..................................................................................................................................
Datum
Namnunderskrift av fastighetsägaren

Talongen sändes eller lämnas SNARAST efter aktuell ändring till kassören i
Karup Nygårds Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar:
Peggy Jensen, Knickeäng 9, 270 35 BLENTARP

