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Information från Karups Samfällighetsförening För Fritidsanläggningar samt information
från Avlopp 1.
Efter en snöig och kall mars och en hittills nyckfull april har lite vårkänsla faktiskt börjat komma. Nu
börjar också marken torka upp efter allt regn och snösmältning från en ovanligt snörik mars när
vintern tog en rejäl vända till. Nu hoppas vi att solen och värmen kommer på allvar.
Den 25 mars hade vi vårt sedvanliga årsmöte. Det kom 37 röstberättigade hushåll. Förra året kom det
46 st och året innan igen 56 st. Vi hoppas att den trenden har vänt till nästa årsmöte. Protokollet från
årsmötet finner ni på hemsidan och anslagstavlor och bifogat finns en lista över styrelse, tillsynsmän
m fl med adress och telefonnummer.
Under år 2017 flyttade det hit 20 nya hushåll och det är glädjande. Vi ser också fler barn här nu än
tidigare, som väntar på skolbussen. Enligt mäklarstatistik har huspriserna i området stigit och det är
ju också något positivt.

Avlopp 1
I Karups Nygårds Samfällighetsförening ingår även Avlopp 1, som har en egen styrelse och ekonomi,
men som ju kan kallas ”en familj i familjen”. Avlopp 1 har bildats en gång på grund av att 87 st hushåll
på området har ett annat avloppssystem än dom övriga. Dan Berg är suppleant och tillsynsman i
Avlopp 1 och blev på årsmötet invald i samfällighetens styrelse. Ett stort plus, utöver den kapacitet,
som Dan Berg tillför, är att vi kanske kan överbrygga lite av ”ni och vi” samt underlätta kommunikationen. Som förmodligen inte undgått någon, arbetar man ju nu med att ansluta de hushåll, som
ingår i Avlopp 1 till Sjöbo kommuns avloppsanläggning. Detta mycket stora arbete har krävt och
kommer att kräva ytterligare grävningsarbeten. När allt detta är klar kommer Avlopp 1 att avvecklas
successivt för att helt försvinna inom några år.

_________________________
Karupsbladet
I år kommer Karupsbladet att ges ut tre gånger istället för två. Under sensommaren kommer nästa
nummer och i december det sedvanliga julnumret. Karupsbladet kommer som vanligt också att
finnas på hemsidan. Vi bifogar bl.a. också lite kuriosa om Sövde som vi hoppas är intressant.

Fritidskommitteen:
Mayvor Jonsson och Tommy Holmqvist är vår nya fritidskommitté och dom planerar nu årets
aktiviteter. Det enda datum vi vet i skrivande stund är midsommarafton den 22 juni. Då firar vi som
vanligt med att klä midsommarstången. Och så klart spelar vi upp konditionstesten ”små grodorna”

till dansen. Kaffeservering blir det, glass till barnen m.m. Och i år smider fritidskommittén lite extra
planer för firandet att se fram emot. Soligt väder har vi också beställt men hur den leveransen ser ut
vet bara vädergudarna. Bifogat finns en lista på planerade aktiviteter.
Håll koll på anslagstavlorna så att ni inte missar något!

Fritidsgården
Det gamla slitna köket har nu, genom en totalrenovering, fått ett helt nytt ansikte och det blev hur
bra som helst. Utrymmesmässigt har inte det lilla köket ”samarbetat” och det har varit ett pussel
med tumstocken för att kunna utnyttja varenda cm. Och för att få in mer förvaring och arbetsytor,
fick den nya varmvattenberedaren flytta till städskrubben. Den gamla hade för mycket ålderdomskrämpor. Tillsammans med nya vitvaror kommer köket nu att fungera bättre och kännas betydligt
trivsammare än det gamla.

Skogen
Tillsynsman Sven Andersson meddelar att all avverkning i hägnet numera är klar. Detta betyder att
det höga nätstaketet inte längre behövs. Det finns där ute totalt någon km nät att hämta ur för den
som vill och behöver. Stolparna, som nätet är upphängt på är också ”till salu”. Sven lägger även ut
det på blocket men för våra medlemmar är det gratis. Men kontakta Sven, tel nr 0703-35 95 50,
innan så att ni hämtar på rätt plats. Det finns nämligen stolpar och nät längre bort i skogen, som inte
tillhör föreningen. Vi måste också klargöra att ni själv får göra jobbet, hämta och transportera. Det är
inget som Sven kan bistå med. Han bara anvisar var det finns.
Vägarna
Det har inkommit klagomål på skötseln av vägarna under snöperioden. Men när snön bara faller och
faller dygnet runt är det svårt att hinna med. Det tar minst 12 timmar att ploga alla vägarna och när
man var färdig i ena änden låg det lika mycket snö igen där man började. Och varken människor eller
traktorer kan gå dygnet runt. Till detta kommer att snöplogen inte fungerade pga ett elektriskt fel när
den behövdes som allra bäst. Det är inget man klarar av själv utan man fick köra in till Knickarps Bil &
Traktor och få det fixat. En bit att köra! Och plogningen blev rejält försenad den dagen. Sedan fick
man punktering på höger framdäck, Knickarp igen! Och mitt i alltihop stannade traktorn en dag mitt
på vägen. Man fick skicka efter reparatör, som bytte generator. Sven, Ove samt Kenneth, som fick
rycka in och hjälpa till, kämpade verkligen i ”motvind” och gjorde sitt bästa. Nu är faktiskt inte
traktorn alls speciellt dålig och den rullar nu utan problem. Det var bara lite otur eller så ville den
inte, liksom vi andra, ut i ovädret.
Vägarna har ju inte mått så bra av all nederbörd och så snart det torkat upp lite kommer 500 ton grus
att läggas ut för att fylla ut alla hålor, som bildats och göra vägarna mer körvänliga.
Strand och bryggor
Bryggorna skulle läggas i vattnet den 28 april men man har fått skjuta upp detta. Vattenståndet i
Sövdesjön är alldeles för högt pga av all is- och snösmältning. Nytt datum är satt till den 19 maj och
då hoppas vi att vattnet hunnit sjunka undan till normal nivå.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

