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Årgång 33

KARUPSBLADET nr 1 2013

Information från Samfällighetsföreningen för Fritidsanläggningar (inkl Avlopp 2)
samt från Samfällighetsföreningen för Avlopp 1
Hej sommar!!

Nu är den här, sommaren. Och det gillar vi, eller hur? Det är nu vi kan njuta av naturen när den är
som allra vackrast och det är därför det är så fint att bo just här.
Från styrelsen kan jag meddela att allt som vanligt är under kontroll och fungerar bra MEN VI
BEHÖVER EN NY TILLSYNINGSMAN FÖR VATTENVERKET fr.o.m. årsskiftet, se nedan. Vi har en ny
hemsida tillsammans med Avlopp 1, se nedan. Fritidskommittén har fått en nystart med många
aktiviteter framöver, se nedan. Mer information om våra olika verksamheter finns nedan i detta
Karupsblad. Det är bara att läsa vidare….
Med detta Karupsblad bifogas informationsskriften ”Välkommen till Karup” som innehåller viktig
uppdaterad information om medlemskap m.m. samt en vidhängande aktuell förteckning över
styrelseledamöter och tillsynsmän i våra föreningar. Detta informationsblad är särskilt viktigt för alla
nyinflyttade men även för alla som redan bor här. LÄS DET OCH SPARA DET på lämplig plats i huset
så att informationen alltid finns tillgänglig. Har ni frågor, är ni alltid välkomna att ringa respektive
tillsynsman eller någon i respektive styrelse.
Årsstämmor

Årsstämmorna hölls den 31 mars i år både i fritidsföreningen (där Avlopp 2 ingår) och i Karup
Nygårds 1:a avloppssamfällighet. Stämmorna hölls på ”vår egen” Klingavälsgård i Karup. På
Fritidsföreningens stämma registrerades 52 röstberättigade medlemmar, varav tre medlemmar via
fullmakter. Detta var en ökning i förhållande till årsstämman 2012 då endast 33 medlemmar kom.
Mycket positivt!!!
Vid årsstämman i Fritidsföreningen valdes Mayvor Jonsson in som ordinarie styrelseledamot (efter
Ivan Persson) och vid det konstituerande mötet bestämdes att hon också skulle vara vice ordförande
i föreningen. Som ytterligare medlem i valberedningen valdes Dan Berg (kassör i Avlopp 1) in. Han
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ska också vara sammankallande i valberedningen. I övrigt inga ändringar i Fritidsföreniningens
styrelse.
Fr.o.m. årsskiftet 2012-2013 har vi nya tillsyningsmän för skog och vägar vilket vi informerat om
tidigare. Tillsyningsman för skogen är numera Sven-E Andersson och tillsyningsman för vägarna är
Magnus Jönsson, se bif förteckning.
I Avlopp 1 har en ny revisorssuppleant valts in samt nya medlemmar i valberedningen, se bifogad
förteckning över styrelse m. fl. i Avlopp 1,
För ytterligare information kring beslut och diskussioner på årsmötena hänvisas till protokoll som
finns uppsatta på föreningens anslagstavlor.
Årsavgifter
Årsavgiften i Fritidsföreningen bestämdes till 2 500 kr. Årsavgiften i Avlopp 2 bestämdes till
2 800 kr och Årsavgiften i Avlopp 1 bestämdes till 2 000 kr (d.v.s. oförändrad).
De aktuella årsavgifterna framgår dels av årsmötesprotokollen och dels av informationsbladet
”Välkommen till Karup” samt av hemsidan www.karupsnygard.com, där även annan information om
föreningarna finns. Vi vill också informera om att förseningsavgifter kommer att debiteras de
medlemmar som inte betalar årsavgifterna senast på förfallodagarna.
Ny tillsyningsman för Vattenverket

Claes Berntsson har tyvärr meddelat att han, efter 18 år, önskar lämna sitt uppdrag som
tillsyningsman för Vattenverket fr.o.m. årsskiftet 2013-2014. Vi beklagar alla hans beslut att avgå.
Han har skött om Vattenverket på det mest perfekta sätt man kan tänka sig. Vi har superbra kvalitet
på vårt vatten. Tack Claes!!
Föreningen hoppas nu kunna hitta en ny tillsyningsman för Vattenverket. Intresserade bör helst vara
kunniga på området och bo i Karup eller dess närområde. För ytterligare information kan
intresserade i första hand kontakta Claes Berntsson (0416-242 58) eller någon annan i styrelsen.
Vattenverk/Dränering (information från tillsyningsmannen Claes Berntsson)

Vattenverk
Under året som gått har det varit en del läckor på VA-nätet,stora(70 kbm/d !) som små. Läckorna har
åtgärdas så fort de har lokaliserats. Titta gärna under era hus (använd ficklampa)regelbundet. Finns
där vatten kan det bero på att ni har en vattenläcka, vilket har hänt ett flertal fastigheter. Va-verket
övervakas av en datalogger där jag kan se bl.a. läckor, men finns läckorna under era hus är det
omöjligt för mig att åtgärda dem. Se även till att ni har stängt era vattenutkast innan vintern
kommer! Är något oklart: Kontakta Claes Berntsson.
Normalt underhåll på va-verket har medfört att detta har fungerat bra. Samtliga va-prover har varit
godkända. Som ni säkert noterat har vi ett utmärkt dricksvatten här i Karup. För att vi fortsättningsvis
ska ha ett välfungerande vattenverk med hög va-kvalitet så är det viktigt att ni observera att all
gräsmattebevattning är förbjuden!!
Dränering
Många fastigheter har haft problem med vatten under sina hus under många år. Detta har delvis
berott på dåligt/uteblivet underhåll samt avsaknad av dräneringsledningar på en del områden. Under
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de senaste 6 åren har omfattande underhåll på dessa utförts, bl.a. har en ny pumpstation(2)med
tillhörande drän.ledningar & tryckledningar installerats vid Kronhjortvägen. Dessutom har
tryckledningen från dräneringspumpstation 1 som pumpar allt vatten från området dubblerats, ca
420 mtr. Sista etappen på Varpaäng är nu slutförd. Sammanlagt har ca.700 m. ny dräneringsledning
samt 340 m. tryckledning lagts.
Trädgårdsavfall

Det är absolut förbjudet att lägga ris och annat trädgårdsavfall utanför tomten eller på
parkeringsplatser. Varje tomtägare ansvarar för bortforsling av ris, gräsklipp och annat
trädgårdsavfall.
Parkering

Vi vill påminna om att det är förbjudet att parkera i rondeller och vändzoner. Detta händer tyvärr och
innebär att framkomligheten begränsas kraftigt.
Skog (information från tillsyningsmannen Sven E Andersson)

Arbetet med röjning och gallring inom de bebyggda delarna av området fortsätter, och likaså utförs
röjning i de stora föryngringsytorna i nordväst. Vi har utfört många avverkningsuppdrag hos
medlemmar som haft igenvuxna tomter. Några större allmänna avverkningar är inte planerade under
året, utan beräknas komma i fråga tidigast under hösten/vintern. Innan dess skall en ny 10-årig
skogsbruksplan upprättas och den ligger till grund för de långsiktiga åtgärderna. Inom hela området
finns många stora, gamla björkar där merparten är drabbade av röta i en eller annan grad. Det
innebär att de kommer att blåsa omkull inom några år, och utöver skaderisken med okontrollerat
fallande träd, förlorar föreningen stora värden genom att inte åtgärda i tid – en omkullblåst rutten
björk är inte mycket värd då den inte ens duger till ved. De träd som utgör en uppenbar säkerhetsrisk
kommer att åtgärdas snarast medan resten avhandlas i skogsbruksplanen.
Vi utför gärna avverkning av träd på eller i anslutning till tomter där träden upplevs som besvärande.
Hör av dig så kommer vi ut och gör en bedömning. Ved huggs löpande under året och finns till
försäljning i mån av tillgång. Det rör sig huvudsakligen om björk, men även andra trädslag kan
förekomma.
Vårt motto är först och främst säkerhet, och därefter att det skall växa något överallt. Vi prioriterar
ädellöv, tall och gran samt träd och vegetation som främjar fåglar, vilt och estetik.
Vägar (information från tillsyningsmannen Magnus Jönsson)

En del asfaltsreparationer kommer att utföras på Kronhjortsvägen och Karup Nygårdsvägen under
sommaren/hösten 2013.
Fritidskommitté

Glädjande nog har vår fritidskommitté återuppstått, Den består av Lisbeth E Hammarberg, Susanne
Aspegren, Liz Norberg och Anne-Marie Rosdahl. Deras tel.nr finns på förteckningen över styrelse,
tillsyningsmän m.fl som bifogas detta Karupsblad. Har ni idéer om aktiviteter är det bara att höra av
sig till någon av dem.
En mycket uppskattad skogsvandring med Sven E Andersson genomfördes den 19 maj
Följande aktiviteter är inplanerade för sommaren och hösten:
21 juni
Midsommardans dagtid för alla barn
Samling kl 12.00 vid Klingavälsgården (fritidsgården) då vi gemensamt ska klä
midsommarstången. Ta gärna med blommor. Försäljning av kaffe, kakor, läsk och
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lotter kommer att äga rum. ALLA BARN BJUDS PÅ GLASS.
Obs! Ingen föranmälan. Det är bara att komma.
10 augusti

Grillfest vid fritidsgården med mat från grill samt kaffe och kaka. Pris 200 kr per
person. Anmälan och betalning senast den 1 augusti till Lisbeth Eriksson (tel 130 50).
OBS: Anmäl er i god tid eftersom platserna är begränsade.

17 augusti

Loppis på Fritidsgården där man kan sälja allt onödigt man samlat på sig eller göra
egna fynd hos andra försäljare. Vill ni boka bord. Ring Lisbeth Eriksson (tel 130 50).
Vid dåligt väder hålls loppisen inomhus.

5 oktober (troligen) Om intresse finns hos medlemmarna avser Fritidskommittén att anordna en
bussresa (dagtid) till Tyskland där det ska ges tillfälle att handla. Bussen kommer att
hämta och lämna på Karup. Olika bussbolag har kontaktats. Priset beräknas till 400 –
500 kr per person. Fritidskommittén önskar intresseanmälningar till Lisbeth Eriksson
(tel 130 50) snarast, dock senast den 25 juli, för att kunna ”gå vidare” med
arrangemanget.
19 oktober

Pubafton på fritidsgården. Mer information kommer att anslås på våra anslagstavlor
och på hemsidan.

Nytt tak på Fritidsgården

Vi vill uppmärksamma alla på att fritidsgården utrustats med ett välbehövligt nytt fint tak. Innertaket
kommer dessutom att sänkas för att förbättra akustiken.
Hyra av fritidsgården

Vår vackra fritidsgård, Klingavälsgården, kan hyras för fester och andra sammankomster. Hyran är
800 kr per kväll/dygn för 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. Bokning görs hos Lisbeth
Eriksson Hammarberg som är tillsynsman för fritidsgården.
Ytterligare information och vägbeskrivning hittar du på hemsidan, www.karupsnygard.com.
Boulebana

Föreningen har en egen boulebana och grillplats som ligger vid fritidsgården. Alla är hjärtligt
välkomna att använda boulebanan och grillplatsen under förutsättning att fritidsgården inte är
uthyrd. Vid frågor kontakta Lisbeth Eriksson Hammarberg.
Avlopp 2 (information från tillsyningsmannen Björn Andreassen)

Avloppsanläggningen har under första halvåret haft färre störningar än tidigare. Det har märkts att
man följt uppmaningen och tänkt på vad man inte ska spola ner i toaletterna. Det är vi tacksamma
för men vill ändå påminna om att inte spola ut fett från stekpannor o dyl. (torka av istället)
eftersom detta bildar fettkakor som kan orsaka stopp.
Samtliga 9 pumpstationer och 7 Wallaxverk med tillhörande infiltrationer är tömda och rengjorda
Inför sommaren. Under sommaren kommer vi att gå över Pumpstation 5 (Ågeäng/Kronhjortsvägen),
pumpstation 6 (mellan Mule- och Hindvägen) samt pumpstation 1 (Skogäng). Pumparna kommer att
förses med nya lyftkedjor. De bytes alt. renoveras samt förses med nya elkopplingslådor.I mån av tid

kommer vissa pumpautomatikskåp att bytas ut.
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Rensning av inträngande rötter i vissa spolbrunnar kommer att göras.
Vi vill be alla husägare att lokalisera och frilägga sin spolbrunn inne på den egna tomten,
vilket är till stor nytta vid spolning ut till föreningens anläggning.
Båtklubben

Vi vill uppmärksamma alla på att det finns lediga båtplatser vid Sövdesjön. Intresserade kan vända sig
till Stig Persson (tel 0416-132 97). Mer information om båtklubben finns i ”Välkommen till Karup”

Ny Hemsida

Vi har nu en ny hemsida tillsammans med Avlopp 1. Adressen är www.karupsnygard.com. Där finns
all information om styrelser, tillsyningsmän m.m.i båda föreningarna. Hemsidan kommer att
uppdateras kontinuerligt med information till medlemmarna. Alla planerade och kommande
aktiviteter kommer att finnas där. Välkommen att besöka hemsidan.
Information från Avlopp 1 (gn ordföranden Christer Rydberg)

Toalettsystemet har renoverats vad gäller pumpar, el- och styrsystem. En ny starkare pump har köpts
och i nödfall ska denna ensam klara alla våra vägar. Även våra toastolar börjar bli gamla och slitna.
Tänker ni byta måste den nya vara kompatibel till vårt vacumsystem. Rådfråga gärna styrelsen som
kanske kan lämna tips om leverantör av stolar och reservdelar.
Nya ägare eller ny adress

Som vanligt vill vi påminna om att alltid anmäla uppgifter om nya ägare eller ny adress till vår kassör
Tommy Holmquist, Stenäng 8 i Karup
Slutligen en vädjan till alla att respektera våra gemensamma regler och ta ansvar för vårt vackra och
fridfulla område.

En riktigt skön sommar önskar vi er alla
Styrelsen för Karup Nygårds Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar (inkl Avlopp 2) och
styrelsen för Avlopp 1 genom
Eva Andreassen
Sekreterare i Fritidsföreningen
2013-06-16

