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KARUPSBLADET nr. 1 2003

Information från Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar
Så här alldeles i början av sommaren
kommer här lite aktuell information. Notera att bifogat detta blad finns det ett brev som heter
”Välkommen till Karup” med vidhängande adresslista till styrelserna i alla tre föreningarna,
samt till tillsynsmännen! Detta brev kommer framöver att skickas ut till alla som är
nyinflyttade i vårt område, men även alla ni som redan har er bostad eller ert fritidshus i
Karup skall naturligtivis också få tillgång till detta brev, så varsågoda. Spara det gärna på
lämplig plats i huset, så att informationen alltid är tillgänglig.

Avstängningsventiler
På förekommen anledning ber vi i styrelsen och tillsynsmannen för vattenverket att få
meddela följande: den avstängningsventil för vattnet som finns på varje tomt är
husägarens ansvar. D.v.s. behov av avstängning av densamma och ev. reparationsbehov av
denna, får och skall respektive fastighetsägare handha själv.

Tillsynsmän
Vid ett av de första styrelsemötena efter årsmötet i mars, tillsattes tillsynsmän för det
kommande året för de olika ansvarsområdena. Några nya tillsynsmän finns, se nedan. För en
komplett lista på alla dem som innehar ett uppdrag i vår förening se den adresslista som finns
med i detta utskick.
Ny tillsynsman vägar: Fredrik Andersson.
Ny tillsynsman skogen: Roland Kristensson.
Ny tillsynsman fritidsgård: Lisbeth Eriksson.

Fritidsgården
Du vet väl att vår vackra och välutrustade fritidsgård kan hyras för fester och andra
sammankomster? För endast 550:- per kväll/dygn (plus depositionsavgift som återfås efter
genomförd städning etc.) får du tillgång till samlingslokal, kök med spis, kyl & frys och
diskmaskin. Det finns naturligtvis servis och bord och stolar att duka med och på. 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.

Välkommen att kontakta Lisbeth Eriksson på tel. 0416-130 50 om du vill veta mer eller göra
en bokning.

Vägarna
Våra vägar har nyligen blivit vidgjorda i enlighet med beslut inom föreningen år 2002.
Vägarna är därför i bättre skick än på länge. DOCK, om vi skall behålla denna GODA
VÄGKVALITET så länge som möjligt, gäller det att vi alla håller hastigheten nere!!! På våra
vägar är det en rekommenderad hastighet på 30 km/timme. Det är beklagligt att många kör
fortare än så. Vi hoppas att alla medlemmar hjälper oss att inte tömma vår gemensamma
plånbok. Det finns bättre saker att använda våra pengar till än höjda medlemsavgifter, vilket
blir följden om föreningens kostnader springer iväg!

Vill du fylla i väghålorna på din äng?
Önskemål har framkommit från flera husägare att få tillgång till grus för att själv kunna fylla i
hålor på ”sin” äng, en åtgärd som dessutom blir en god hjälp åt vår tillsynsman för vägarna.
Detta önskemål vill vi gärna tillmötesgå, så därför ber vi alla som vill fylla grus i väghålorna
att kontakta tillsynsmannen för vägar, Fredrik Andersson, tel. 0416-137 26, så hjälper han er
att få tag i gruset!

Viktigt angående bevattning i sommar
Som vanligt finns det risk att sommaren blir torr, något som många av oss gillar, för det
innebär ju oftast också sol, värme, bad och möjlighet till goda middagar med grillat!
Men, våra växter blir gärna extra törstiga i denna väderlek, och då får vi tänka på följande:
Det är INTE tillåtet att bevattna gräsmattorna!!! Bevattning av prydnadsväxter är tillåtet enligt
följande schema:
Jämna husnummer vattnar jämna dagar (datum).
Ojämna husnummer vattnar ojämna dagar (datum).

Midsommarfirande
En kär och välkommen tradition har midsommarfirandet vid fritidsgården blivit. Denna årliga
fest går av stapeln även i år, tack vare vår fritidskommittés goda arbete!
Firandet inleds på eftermiddagen med dans kring midsommarstången för barn och vuxna. Lite
senare på kvällen vidtar dansen och det brukar också finnas möjlighet att köpa en lott eller
två!
För ytterligare information om tider etc, titta på de affischer som kommer att sättas upp på
områdets anslagstavlor.
Välkommen till fritidsgården på midsommarafton, då du förutom en trevlig kväll med dina
grannar kan passa på att provsitta de nytillverkade bänkarna och borden som satts på plats
under våren!
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