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Loppmarknaden på Fritidsgården
som genomfördes i augusti blev en succé! Nästan 20 säljare valde att ta tillfället i akt att sälja
en del saker som de behövde bli av med. Även besökarantalet var stort, en uppskattning ger
vid handen att mellan 400 och 500 personer kom dit! Alltså av allt att döma en populär
aktivitet som kommer tillbaka nästa år, i augusti 2004. Vi sänder ett varmt tack till personerna
som arrangerade ”loppisen”, som kunde genomföras tack vare ideella krafter.

Arbetshelgen den 20 – 21 september
Lite då och då bjuder fritidskommittén in till s.k. arbetshelger, samlingar då medlemmarna i
föreningen hjälps åt med diverse sysslor och praktiska arbeten som hjälper till att höja trivseln
och standarden på området och på fritidsgården. Senast tillverkades t.ex. nya små
anslagstavlor som ni säkert sett uppsatta, och boulebanan som vi håller på att göra uppe vid
fritidsgården fick sina sargar. Dessa arbetshelger har naturligtvis också ett socialt inslag, vi
grillar korv tillsammans och umgås, och lär känna lite nya människor.
Nästa gång (som troligtvis blir framåt vårkanten) hälsar vi gärna fler och nya deltagare till
dessa arbetshelger! Se anslag på våra (nya) anslagstavlor. Du behöver absolut inte stanna
länge, några timmar är kanske den tid som du kan avsätta, men du är varmt välkommen!
Tillsammans är det enkelt att fixa både det ena och det andra.

Tillsynsmännen
i vår förening, som arbetar med skog, vägar, strand och bryggor, vattenverk och
fritidsgården gör, som de allra flesta är medvetna om, ett fantastiskt arbete. Detta gör de på
sin fritid, de allra flesta av dem har sina vanliga arbeten att sköta också. Därför är det extra
tråkigt att höra att de ibland blir utskällda av missnöjda medlemmar som ringer till
dem! Ännu värre är det när deras familjemedlemmar ”får ta” utskällningen för att
tillsynsmannen inte råkar vara hemma. Vi i styrelsen utgår från att detta inte kommer att
upprepas. Har du som medlem klagomål eller synpunkter att framföra, är du naturligtvis mer
än välkommen att framföra dem, men framför dem till RÄTT person, och på ett HÖVLIGT
sätt.

Katter
finns det några stycken i vårt område, de allra flesta är tamkatter som rör sig fritt. Det har
kommit till syrelsens kännedom att en del boende i Karups Nygård finner dessa katter och
deras beteende störande. Vi vill därför ta tillfället i akt och meddela att några åtgärder mot
katterna inte kommer att vidtas. Däremot uppmanar vi kattägare att se till att deras katter alltid
har halsband på sig när de vistas utomhus, med uppgift om ägarens namn och telefonnummer.

Sly och annat trädgårdsavfall
måste transporteras bort av dig själv. Vi kan från föreningens sida INTE hjälpa till med detta,
och uppmanar våra medlemmar att köra avfallet till en sopstation. Det är inte tillåtet att lägga
det i skogen eller längs vägarna. Vi hoppas att medlemmarna respekterar detta så att vi slipper
en massa förfulande slyhögar runt om i skogen.

Varning för falska fakturor
Har du fått en faktura på renhållningsavgift från ett Stockholmsbaserat företag? Se upp i så
fall, detta är inte en avgift som du skall betala! Varning för dessa falska fakturor har gått ut
via svenska medier, men eftersom det framkommit att det oftast är utlandsbosatta
fastighetsägare som drabbats av denna fakturering, vill vi gärna passa på att informera.

Hyra av tillsynsmän?!
Tillsynsmannen för vägar, Niklas Clarin, kan i mån av tid, hjälpa medlemmar med
borttransport av fällda träd och liknande arbetsuppgifter. Hyra av Niklas, inklusive traktor,
kostar 400:- per timme.
Även tillsynsmannen för skogen, Roland Kristensson, kan på samma sätt, i mån av tid, hjälpa
till med exempelvis uppsågning av träd och liknande. Hyra av Roland, inklusive motorsåg,
kostar 200:- per timme.
Överenskommelse om att få arbete utfört göres med respektive tillsynsman. Vi understryker
dock att de kan ställa upp på privata uppdrag endast i mån av tid!

Liten telefonlista
Nedan följer telefonnumren till ledamöterna i huvudföreningen och till tillsynsmännen. För en
komplett lista med namn och adresser till samtliga funktionärer i föreningen hänvisar vi till
Karupsbladet nummer 1 år 2003 (distribuerades i början av juni i år).
Ordförande: Bertil Åkerlund, 070-475 14 59.
Kassör: Anders Hjalmar, 040-43 21 91, 0416-133 93
Ledamot: K-G Olsson, 070-356 38 20

Vice ordförande: Leif Mattisson, 070-597 75 33
Sekreterare: Margareta Clarén, 070-340 80 57
Suppleant: Karin Lundberg, 0416-137 65

Tillsynsman skog: Roland Kristensson, 0416-130 79
Tillsynsman vattenverk: Claes Berntsson, 0416-242 58
Tillsynsman strand/bryggor: Stig Persson, 070-575 42 93

Tillsynsman vägar: Niklas Clarin, 070-597 22 58
Tillsynsman fritidsgård: Lisbeth Eriksson, 0416-130 50

Vid tangentbordet
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