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KARUPSBLADET nr 2 2005

Information från Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar
Hoppas Ni alla haft en riktigt skön sommar. Den blev ju fin, i början och slutet i alla fall och
den blev väldigt lång. Man trodde aldrig att hösten skulle komma, men nu är den här med alla
vackra höstfärger som vi kan njuta av i våra vackra skogar. Och hösten är faktiskt en skön tid,
lite lugnare, lite mysigare, då man kan sjunka in i en bra bok, läsa Karupsbladet eller något
annat läsvärt. Man får liksom en liten paus innan julstressen sätter in och kanske hinner man
tänka tillbaka lite på året som snart är slut. Det stora som hänt i Karup i år är utan tvekan
asfalteringen av vägarna men mycket annat har också hänt här. I detta Karupsblad har vi
sammanställt lite information om vad som hänt här sedan i våras.
Håll till godo………………….

Brevlådor
Som Ni säkert märkt har nya brevlådestativ och nya nummerskyltar färdigställts. Postverket är
mycket nöjt med den nya uppsättningen av brevlådor. Hoppas Ni också är det. För Er som ev.
planerar att skaffa nya brevlådor vill vi påminna om att nya brevlådor får ha en maxbredd av
38 cm. Asfaltering har eller kommer att ske även under brevlådestativen.

Vägar
Asfaltering
I enlighet med beslutet på årsstämman i mars har asfaltering nu skett av Karups
Nygårdsvägen och Kronhjortsvägen. Det är Skanska som utfört asfalteringsarbetet. Som ni
säkert också märkt har farthindergupp lagts och varningsskyltar angående farthinder har satts
upp vid infarterna till de angivna vägarna. Stödremsor och infartsutplaning mot sidovägarna
kommer att göras eller har gjorts när detta Karupsblad distribueras. Föreningens
finansieringskalkyl beträffande asfalteringen håller sig med gott mått inom de ramar som
bestämdes vid årsstämman. Allt har s.a.s. gått som planerats.
Skyltar m.m.
- En vägvisningsskylt med texten Karups Nygård är beställd från Vägverket och kommer att
sättas upp intill skylten med texten Storkhägn.

- Återvändsgatuskyltar skall finnas på de gator där man inte kan köra runt utan måste backa in
på tomterna för att vända. En sådan skylt har skaffats och satts upp där det saknades en sådan.
Övriga återvändsgatuskyltar kommer så småningom att bytas eftersom de är slitna.
- Anslagstavlan som suttit vid Klingavägen/Kronhjortsvägen har flyttats till Ågeäng.
- Inplastade pappersskyltar med texten ”Tomgångskörning förbjuden” har satts upp på två
anslagstavlor.
Tillsynsman för vägar
Leif Mattisson har utsetts till tillsynsman för vägarna efter Niclas Clarin.

Sopkärl
Enligt information som distribuerats till alla hushåll från Sjöbo kommun kommer man att
övergå från säckhämtning till plastkärl fr.o.m. årsskiftet och tömning kommer därefter att ske
var fjortonde dag. Alla hushåll har fått möjlighet att välja storlek på sopkärl och byte av
sopkärlen kommer att ske av kommunen fr.o.m. v 41, se vidare informationen som ni fått från
kommunen.

Fritidsgård/Fritidskommitté
Loppis
Årets loppmarknad som ägde rum den 7 augusti på Fritidsgården blev åter mycket välbesökt
och populär. Ett 20-tal säljare fanns på plats, varav 10 från Karup. Vädret var soligt och fint
nästan hela tiden. Kaffe med hembakade bullar såldes med god åtgång. Lisbeth Eriksson
framför ett stort tack till de som hjälpte henne att genomföra arrangemanget och hälsar både
säljare och besökare välkomna tillbaka nästa år.
Grisfest
En mycket lyckad grisfest ägde rum den 20 augusti vid Fritidsgården. Ett stort tält hade satts
upp vid utedansbanan. Maten, som naturligtvis bestod av grillad gris, var mycket god och
orkestern, som bestod av två duktiga musiker, var också mycket bra och omtyckt. Dansbanan
utnyttjades flitigt i den ljumma sommarnatten. Yvonne Nelin, som stått för festarrangemangen
en sista gång, avtackades med en blomma för sina insatser och Jeanette Jönsson hälsades
välkommen som ny sammankallande i Fritidskommittén.
Hundträff
Den 26 september anordnades en mycket lyckad hundträff. Efter en trevlig tipsrunda med
efterföljande prisutdelning hade man en gemensam fika. ”Vår egen” veterinär Annelie
Nilsson, som bor här i Karup, meddelade att hon kan göra hembesök om ni behöver
veterinärhjälp och att Ni är välkomna att ringa henne på tel 070-270 36 66.
Hundträffen blev mycket uppskattad och kommer med all säkerhet att upprepas. Håll utkik på
anslagstavlorna.
Julmarknad
Julmarknad kommer även i år att anordnas på Fritidsgården, se information på
anslagstavlorna.
Ansvarig för julmarknaden är Jeanette Jönsson, tel 070-745 45 20.
Vill du beställa bord eller har synpunkter i övrigt, kontakta Jeanette.

Vattenverk/Dränering
Samtliga vattenprover under året har varit godkända och vattenkvaliteten är fortsatt mycket
god. Inspektion och renspolning av dräneringsnätet har skett inför kommande vinter. En ny
dräneringspump har installerats. Kontroller och service sker f.ö. kontinuerligt av vår duktige
tillsynsman Claes Berntsson.

Skogen
Inventering av skogen har ägt rum tillsammans med Södra Skogsägarna och en
avverkningsplan har upprättats.

___________________________________________________________________________.

Information från föreningen för Avlopp 2
Kassören i Avlopp 2, Tommy Bladh, har tyvärr meddelat att han önskar lämna sitt uppdrag
som kassör fr.o.m.nästa årsmöte. Vi vill därför uppmana alla medlemmar att komma med
förslag till ny kassör i Avlopp 2. Förslag kan lämnas till valberedningen i Avlopp 2, Kjell
Nilsson, tel 0416-139 84 eller Yvonne Nelin, tel 0416-136 25
___________________________________________________________________________
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