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Årgång 37

KARUPSBLADET nr 1 2017

Information från Samfällighetsföreningen för Fritidsanläggningar (inkl. Avlopp 2) samt från
Samfällighetsföreningen för Avlopp 1.
Tjena moss på er allesammans!
Glöm för allt i världen inte att ni precis som vanligt är hjärtligt välkomna till midsommardansen för
barn och vuxna i alla åldrar! Plats: Klingavälsgården. Tid: Klockan 12.00 på midsommarafton.
Kaffeservering och lotteriförsäljning på platsen. Alla barn bjuds på glass. OBS! Igen föranmälan; det
är bara att komma. Ni är även välkomna fram för att klä midsommarstången!

Den 5 augusti är det sommarfest på Klingavälsgården! Arrangemanget är i planeringsstadiet
gällande förtäringen och försäljningen under kvällen; information kring detta kommer som vanligt att
anslås på anslagstavlorna. Den levande orkestern är beställd, vilket innebär att det snart är tid att
plocka fram dansskorna för att kolla så de inte skaver. Håll tummarna för att vi får vackert väder då
planen är att vi ska sitta utomhus! Hjärtligt välkomna!

Tidigare arrangemang i år: Den 4 mars ramlade den omtalade pubaftonen av stapeln, vid vilken
”Skånska Visor” stod för underhållningen. Arrangemanget var mycket uppskattat och välbesökt. Tack
fritidskommittén för att ni ordnade detta!

OBS: Tillsynsman för Avlopp 2 sökes inför 2018: Björn Andreassen har haft hand om Avlopp 2
under 12 år och känner det är dags att någon annan tar över. Hör gärna av dig till Björn vid intresse!

VIKTIGT: Det är ej tillåtet att bevattna gräsmattan med föreningens vatten då vattenspridare gör
av med otroliga mängder vatten. Det märks på Vattenverket! /Karl Areskough, tillsynsman.

Karupsbladet: Aktuell förteckning över telefonnummer m.m. till styrelseledamöter och tillsynsmän
(i Fritidsföreningen där Avlopp 2 ingår och Avlopp 1:s förening) finns bifogad sist i Karupsbladet.
Nytt för i år är att ni hittar de gemensamma reglerna ”Välkommen till Karups Nygård” på hemsidan
www.karupsnygard.com, medan jag skriver lite allmänt kring vad vi behöver tänka till lite extra om.
Orden är mina egna, och jag skriver gärna med en ton av humor för att det ska bli en aning roligare
att läsa. Problemen jag skriver om är absolut ingen kritik mot alla och envar, då 99,9999% av oss är
skötsamma! Vem vet; det är kanske någon helt utomstående som inte respekterar våra regler! Här
börjas det:

Grundsäkerhet: Glöm för allt i världen inte att vi fortfarande har levande barn och ett rikt djurliv
på området! Den rekommenderade maxhastigheten på 30 km/tim efterföljs väldigt dåligt. Önskar
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man att de egna barnen ska överleva fartdårarnas framfart så ska man kanske tänka till lite grann då
man kanske tillhör kategorin Fartdåre utan att ens tänka på det själv? Förebygg att gaspedalen rostar
fast i bottenläget; det kan ju för skyttsingen gå illa även för gaspedalsinnehavaren!
Kan vi komma överens om att vi alla hjälps åt genom att släppa trycket på sin privata gaspedal? Tittar
man efter noga så finner man även en bromspedal inmonterad ovanpå bilgolvet i exakt alla bilar
(oavsett bilmärke och årsmodell; om man inte medräknar Fred Flintas bil förstås. På hans tid använde
man sina medhavda hälar vid inbromsning då man inte kunde sätta klackarna i backen eftersom
skorna inte var uppfunna på dinosauriernas tid).
Styrelsen har tidigare ansökt om att sänka hastigheten till 30 km/h, vilket Länsstyrelsen ej ansåg vara
nödvändigt då olycksstatistiken inte påvisade något behov av sänkningen. Alltså, ursäkta mig, men
vadå statistik? Är det inte bättre att förebygga potentiella olyckstillfällen än att vi ska behöva hamna i
en dålig statistik fööörst? Då betyder det alltså att någon av oss ska behöva dö innan de begrundar
önskemålet? Gudskelov ska styrelsen göra en ny ansökning! Det är synd man ska behöva tjata sig till
en äkta 30-lapp! Håll i hatten och skolväskan för hundan!

Toarelaterat säkerhetsproblem: Spola ej ut sånt som inte är ämnat att vistas i en toalettstol! Det
blir dyrt vid de tillfällen då pumparna ger upp med ett sista klaffs-kabusch på grund av att utspolade
skurtrasor, babyservietter plus disktrasor fastnar i maskineriet. Jag begagnar hellre äkta toapapper!

Eldbefängt och hälsovådligt säkerhetsproblem: Någon har mod nog att veva ner sitt bilfönster
för att kunna kasta ut sina cigaretter, tomflaskor och burkar. Men daaaa! Vi bor i en skog med träd i
och annat som kan fatta eld. Ska vi bestämma oss för att vi vill behålla både husen och träden i sitt
intakta skick? Bor man i en skog vill man väl inte att den ska brinna varken upp eller ner? Jag har hört
att man skyller detta problem på någon utomstående; ja, inte vet jag. Problemet kvarstår ju.
Vad är det för utomstående personer som tycker det är okej att kasta tomflaskor och burkar på vårt
område? Flaskorna går sönder vare sig man vill det eller ej, vilket innebär en viss risk för att någon får
en skärva i sin fot, tass eller klöv. Vem av oss ska plocka ut skärvan ur de vilda djurens tassar? Hehe,
jag antar att man kan försöka, men ju räddare ett djur är desto mer vill de fly över fältet. Och
smärtan sen; de försvarar sig för böveln! Tänk dig ett vildsvin med en skärva i trynet! Går den till
attack? Troooligtvis.
Soptunnan är en klok uppfinning; det är i en sådan både de utomstående och vi ska placera vårt
skräp i av diverse sort. Det finns även soptunnor vid badplatsen, vilka är gratis att utnyttja vid behov.
Alla vi på området är säkert överens om att både skog och strand är som vackrast utan att ha ett
skräptäcke ovanpå sig.

Grenbefängt säkerhetsproblem: Kolla gärna de träd som finns på er tomt så ni kan förebygga att
de skapar problem framöver. Det finns väl inte någon som önskar att sitt helruttna träd dröser ner
mitt på grannens tak så att grenarna kommer ner genom innertaket till dem medan de sitter och
dricker kaffe i godan ro? Och inte vill väl du att grannens murkna tall ska vara orsaken till att din
chipsskål på soffbordet berikas med både oönskade barr och myrfyllda kottar? Det är självklara
attiraljer när man tänker efter.

Halkigt säkerhetsproblem: Äckligt är det när man hittar hundbajs i räfflorna under sin skosula. Kan
vi vara överens om att var och en plockar upp de bajskolvar som den egna hunden trycker ur sig
under sin vandring? Skyll inte på hundarna då det är ägarna som är bovarna i det galanta dramat med
den icke-väldoftande skosulan. Och tänk om hunden är väldigt lös i magen? Det kan ju orsaka en
fallolycka med höftledsfraktur som slutresultat om man halkar runt med eländet fastsmetat under
endera skon. Pladaaask, och så ligger man där på rygg i någon annans skit. Ägaren till eländet har ju
redan hunnit avlägsna sig från platsen då han/hon exakt såg var man iiiinte ska trampa med sin sula.

Hundlikt säkerhetsproblem: Det finns hundägare som svär på att deras hund lyder i alla lägen och
även när de inte är påkopplade. Men daaa! Jag känner en hund som är väldresserad och som fick upp
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ögonen för ett stort, radiostyrt flygplan som skulle gå ner för landning. Hon fick för sig att springa det
till mötes trots att Någon trodde det skulle räcka att ropa ett galant ”Hit!”. Planet körde naturligtvis
raaakt in i hennes ena öga. Vad lär man sig av detta? Jo, jag har lärt mig att just den hunden blev
blind på det omtalade ögat, och att det bästa är att man har sin hund kopplad för att skydda sin vän. I
detta fall vill jag påtala koppeltvånget på området; glöm ej att vi fortfarande har ett rikt djurliv här,
vilket vi vill ska bestå. Många hundar gillar instinktivt att jaga ihop sin egen kalasmat, vilken helst ska
innefatta fyra medhavda delikato-ben som springer sin kos i zick-zack mellan trädstammarna.

Blandad grannsamverkan: Johan Håkansson från Polisen informerade om grannsamverkan den
28/3, vilket är ett av de steg styrelsen i föreningen tar för att förebygga att inbrott sker på området.
Även Länsförsäkringar kommer att informera om detta framöver; dag och tid anslås i vanlig ordning.
Ett annat slags grannsamverkan är att man istället för att klaga på sina grannar kan föra en dialog
med dem för att försöka reda ut situationen som uppstått. Styrelsemedlemmarna brukar mottaga
anonyma skrivelser med klagomål, men vi har varken mandat att tillrättavisa medlemmarna på
området eller befogenhet att agera som poliser. Ta vara på varandra och var rädd om grannsämjan!
Det händer även att tillsynsmännen möts av tråkiga kommentarer och klagomål, vilket ej är önskvärt
då det är ett frivilligt och tidskrävande engagemang de åtagit sig. Åtagandet sker på fritiden och
under dygnet-runt-jour, och alla gör garanterat sitt bästa för att allt ska fungera som allra bäst!

Hägnet: Någon har fått för sig att de ska plocka bort de röda markeringsband som knutits runt de
träd som ej ska fällas, vilket skapar onödiga problem och kostnader då arbetet måste göras om igen.
OBS: Det är inte okej att plocka bort de röda markeringsbanden runt träden!
I övrigt är allt lugnt på området! Tack för att ni samverkar för den gemensamma trivseln!
ÅRSSTÄMMORNA hölls på Klingavälsgården den 26 mars 2017; både i Fritidsföreningen (där

Avlopp 2 ingår) och i Karup Nygårds 1:a avloppssamfällighet.
Vid Fritidsföreningens stämma registrerades 46 röstberättigade medlemmar (ingen via
fullmakt), vilket är en minskning i förhållande till 2016 då antalet var 56. Efter stämman hölls
frågestund. För information gällande årsmötena hänvisas till protokoll som finns uppsatta på
föreningens anslagstavlor samt är tillgängliga på föreningens hemsida.
Val av ledamöter till styrelsen: När det gäller Fritidsföreningen/Avlopp 2 omvaldes Tommy
Holmquist som kassör för 2017 och 2018, medan Tony Malmquist (omval) samt Karin Hallengren
(nyval) valdes till ordinarie ledamöter för 2017 och 2018. Som suppleanter för 2017 valdes: Ingemar
Kristensson (omval) som 1:e suppleant och Hans Klangegård (nyval) som 2:e suppleant.
Andra viktiga val: omval av både Jonny Nilsson och Per Hansson som revisorer, samt omval av Jan
Olsson som revisorsuppleant. Till valberedning valdes (med årsstämmans godkännande) endast två
medlemmar; Jenny Young (sammankallande) och Mattias Lundgren. Tillsynsmän: Kenth-Erik Grönvall
är tillsatt som tillsynsman för Fritidsgårdens byggnader, Karl Areskough som tillsynsman för även
Dräneringen och Hans Klangegård som tillsynsman för Strand/Bryggor. Hjärtligt välkomna!
Styrelsen tackar de som avslutat sina uppdrag: tack Claes Berntsson, Stig Persson, Göran Norberg
och Niclas Clarin för era fantastiska insatser och er tid hos oss!
ÅRSAVGIFTERNA

Årsavgiften i Fritidsföreningen bestämdes till 2 500 kr, vilket är oförändrat i förhållande till 2016.
Årsavgiften i Avlopp 2 bestämdes till 4 000 kr, vilket innebär en höjning med 600 kr i förhållande till
2016. Årsavgiften i Avlopp 1 bestämdes till 2 000 kr, vilket innebär en sänkning med 1 500 kr i
förhållande till 2016. Aktuella årsavgifter framgår av årsmötesprotokoll och ” Välkommen till Karups
Nygård”. Vi påminner om att förseningsavgift debiteras vid för sen inbetalning.
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SKOG (info. från tillsynsman Sven E Andersson)

Säsongens avverkning är avslutad, och nu hugger vi inget före september eftersom virke som ligger
under sommaren ofelbart drabbas av insektsskador. Säsongens fokus har legat på fröträdsavverkning
i hägnet samt på regelbunden röjning i mellangångarna. Vid röjningar och annat arbete med skogen
gynnar vi alltid tall samt björk, ek och annat ädellöv för att lämna efter oss en skog som är tilltalande
när våra barnbarn flyttar in i området om 20-30 år.
F.ö. ser det ut som om vi är på väg att förlora matchen mot Råkorna såvida vi inte gör gemensam sak.
I år finns det minst 5 besvärande lokaler/kolonier i området, och det är lätt att förstå den frustration
och förtvivlan som närboende kan känna. Vi har några val att göra, nämligen 1) aldrig utfodra dem, 2)
skrämma dem så mycket det går, 3) riva ner bon. Det senare kan ske dels genom att klättra upp i
träden (vilket få eller ingen ger sig på) dels genom att helt sonika fälla boträden. I de fall fällning blir
aktuell måste majoriteten av de som bor nära kolonin vara eniga om åtgärden. Man kan även tänka
sig att vi kallar till ett allmänt RÅKmöte för att diskutera problemet och bestämma generella
åtgärder. Skyddsjakt kan ev. komma i fråga som en sista lösning, men det är ett synnerligen trubbigt
och ineffektivt tilltag, och har aldrig någonstans löst problemet.
Som kuriosa kan nämnas att Råkan var i det närmaste utrotad för 50 år sedan pga kvicksilverbetning
inom jordbruket, och på den tiden körde man bil i timtal för att se en Råka. För 40 år sedan när
kvicksilvret försvann så exploderade Råkpopulationen och drev eleverna vid Svalöfs Lantbruksskola
vansinniga genom det ständiga kraxandet i parken såhär års när eleverna läste till sina sluttentor.
Varje morgon var parken täckt av skor, galgar, kassettband, LP-skivor, tomma mellanölsburkar,
Carmen Curles eller annat dåtidsenligt som kastats ut 03.30 i hopp om att få tyst på eländet.
VÄGAR (info. från tillsynsman Sven E Andersson)

Vägnätet är i förhållandevis gott skick. Årets dammbindning senarelades några veckor i avvaktan på
fibergrävningen längs Saxevägen. Vi lägger årligen ut 8 ton salt till en kostnad av 30 000 kronor, så
allt vi kan göra för att skona vägarna sparar pengar åt föreningen. I vanlig ordning rekommenderas
du att undvika köra i de hålor som alltid drabbar grusvägar efter regn.
Teleservice har gjort ett bra jobb med sin fiberdragning, och skadorna på vägnätet är minimala. Nu
återstår Telias grävning samt kommande markarbeten för Avlopp 1, och vilken in- eller åverkan det
har på vägarna återstår att se.
Under sommaren blir vägkanterna klippta och röjda, och vägbulorna kommer att få uppfräschad
markering.
INFORMATION TILL 1:a AVLOPPSSAMFÄLLIGHETEN

Hejsan alla medlemmar!
Som nyvald ordförande vill jag passa på att presentera mig själv. Mitt namn är Sandra Olsson och jag
bor på Kronvägen 8 sedan 15 år tillbaka. Blev kär i huset vid första ögonkastet och den fina miljön
runt omkring och sa direkt att här ska jag bli gammal. Jag känner det mer än någonsin idag! Redan på
den tiden var det tal om kommunalt avlopp och sedan har det gått sakta framåt. 15 år senare är vi i
ett läge där systemet är utdömt. Tankarna läcker och i vissa gator är huvudledningen så dålig att den
behöver bytas ut snarast.
Arbetsgruppen jobbar på med allt vad det innebär och konsulten inväntar offerter. Man har träffat
olika banker för finansiering av bygget och det ser ljust ut! Det ser ut som det blir ett lån i föreningen
som resulterar i en medlemsavgift för alla medlemmar i ca 20 år framåt. När arbetsgruppen har alla
svar kommer de att kalla till informationsmöte. Tills dess önskar styrelsen er alla en trevlig sommar!

Vi önskar er alla en riktigt skön sommar!
Styrelsen för Karup Nygårds Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar (inkl. Avlopp 2)
Alexandra Tykesson /sekreterare i Fritidsföreningen
2017-06-09
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