www.karupsnygard.com
Årgång 35

KARUPSBLADET nr 2 2015

Information från Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar

Hej allesammans och God Jul!!

Detta blir det sista Karupsbladet jag skriver för Fritidsföreningen i Karup. Jag har varit
sekreterare i föreningen sedan 2004 och tycker att det nu är dags att lämna över till en ny
förmåga. Det finns säkert många bland er Karupsbor som är intresserade av en styrelseplats i
denna fina välskötta förening. Jag har trivts jättebra och fått många nya erfarenheter
beträffande föreningsarbete m.m. Jag vill tacka er alla för det förtroende och den
uppskattning ni visat mig genom åren. Jag slutar till årsmötet i mars 2016. Även våra
suppleanter i styrelsen, Ulla Svensson, och Maria Andersson Lanemar, har meddelat att de
inte ställer upp för omval vid nästa årsmöte. Alltså vi behöver en ny ordinarie
styrelseledamot och två suppleanter till nästa årsmöte. Vi behöver också en ny
tillsyningsman för Vattenverket eftersom vår nuvarande tillsyningsman Bengt Mibesjö
meddelat att han inte längre önskar ha kvar uppdraget. Ni som är intresserade av någon av
styrelseposterna kan anmäla detta till valberedningen och ni som är intresserade av
uppdraget som tillsyningsman för Vattenverket kan anmäla detta till den nuvarande
tillsyningsmannen eller någon i styrelsen. (Tel.nr till styrelse, tillsyningsmän och
valberedning finns som bilaga till Karupsbladets vårutgåva och på hemsidan).
Som ni tidigare informerats om kommer detta Karupsblad (höstutgåvan) endast att finnas på
föreningens hemsida (se adress ovan) och anslås på anslagstavlorna. Vårutgåvan av
Karupsbladet kommer även i fortsättningen att delas ut i era brevlådor i Karup.
F.ö. kan jag meddela att styrelsearbetet fungerar bra som vanligt. Övrig information kommer
nedan……
OBS!!! Information till alla medlemmar i Avlopp 1 finns sist i detta blad.
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Midsommarfirandet

Även i år arrangerades midsommarfirande för barnen på eftermiddagen midsommarafton.
Det kom mycket folk och midsommarstången var finare än någonsin. Det var Lisbeth och
Mayor som stod för arrangemanget. Mayvor Jonsson ledde sången och dansen. Allt blev
mycket lyckat.
Pubafton kommer äga rum på fritidsgården den 19 mars 2016.

Det behövs som vanligt ingen föranmälan och det är gratis inträde. Det utlovas superbra livemusik av bandet Molly på rymmen. Detta får man helt enkelt inte missa. Håll utkik efter
anslag om detta på föreningens anslagstavlor.
Fritidsgård

Vår fritidsgård hyrs ut flitigt, vilket är trevligt. Kontakta Lisbeth Eriksson Hammarberg
(tillsyningsman för fritidsgården) om Ni är intresserade av att hyra.
Föreningens anslagstavlor

Ni får gärna sätta upp meddelanden på våra anslagstavlor men ni får inte sätta era
meddelanden ”över” föreningens information. Ni måste själv plocka ner meddelandena när
de inte längre är aktuella. Ett tips är att ”plasta in” era meddelanden så att de håller för regn
och rusk. Endast häftstift och häftapparat får användas.
Smällare vid nyår

Tänk på att många hundar är rädda för smällare. Visa hänsyn!!!!
Skog
Hösten har varit bra och helt utan stormar och incidenter. Vi har lagt ner mycket tid i medlemmarnas
trädgårdar där vi undanröjt faror för hus och hem. Det är uppdrag vi gärna tar oss an eftersom de
bidrar till både trivsel och trygghet, så hör av dig om du vill ha hjälp.
Andra uppgifter kretsar kring allmän skötsel av skogen i form av röjning och gallring samt avverkning
av träd som utgör risk för allmänheten. Vår skog börjar på många håll närma sig mogen ålder, och då
är det inget att be för – antingen blåser det omkull eller så avverkar vi innan det händer, och det
senare brukar vara bäst för alla.
Vägar
Vägarna har fungerat hyfsat under säsongen, och de hålor som bildas försöker vi laga när de besvärar
framfarten. Varje gång vi lägger ut grus så går det åt ca. 10 ton (senast blev det 14 ton), och du kan ju
prova att skyffla ut 10 ton för hand så får du se… Största problemet är att det körs i samma hjulspår
hela tiden, och om det kommer regn så skvätter gruset ur groparna och vips så har vi nya hål. Därför
är det bra att undvika att köra i både hål och lagade hål, så håller det längre.
Inför vintern kommer det att bli halt vid något tillfälle. Eftersom snöröjning och halkbekämpning sker
på fritid helt utan jourhållning så kan du inte räkna med att det alltid blir plogat 04.00 på morgonen.
Det tar 12 timmar att köra över alla ytor i hela området, så om vi inte är utanför just din tomt så är vi
förmodligen någon annan stans inom området och röjer. Vi kan ALDRIG lova eller garantera halkfritt,
utan vi får hjälpas åt att lösa problemet – du kanske kan rasta hunden i trädgården just den där
förmiddagen då det är halt utanför din tomt…
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Avlopp 2

Kommunen har inkommit med en skrivelse där man begär en plan på hur och när hela
området kan anslutas till kommunalt avlopp. Detta berör samtliga K-ängar, T-ängar och
Breaäng. Styrelsen arbetar med detta och försöker skaffa en helhetsbild av omfattning och
kostnader. En konsult har anlitats i frågan.
Första veckan i november utfördes höstrengöring, då samtliga wallaxverk och pumpstationer
rensades och spolades.
Tänk på att inte spola ut fett från stekpannor och dyl. (torka av istället) eftersom detta
bildar fett som kan orsaka stopp.

Full kontakt med omvärlden
I Karup njuter vi av hög livskvalitet i fin natur och tyst miljö Dessutom har vi närhet till service och
civilisation precis när vi vill. Men om 3-5 år då? Skall vi få fler och framförallt unga människor att
flytta hit så måste vi kunna möta omvärlden så mycket vi vill närhelst vi vill, och då är snabbt
bredband ett grundkrav.
Just nu kan du lämna en intresseanmälan på www.sjobofiber.se och på så sätt påverka
utbyggnadstakten. Du förbinder dig inte för någonting, utan det är bara en indikation på hur många
som är intresserade.
Så anmäl ditt intresse och bidra till att vi får riktigt bredband i Karup! Om du väljer att installera
riktigt bredband så har du ökat värdet på ditt hus med 10-tusentals kronor eftersom det kommer att
vara ett krav eller starkt önskemål från framtida kunder. Under tiden kan du själv fortsätta njuta av
miljön och samtidigt hålla dig ajour med vad som händer i omvärlden.
Hälsningar Styrelsen
Reflexer

Tänk på att både barn och vuxna behöver använda reflexer i vintermörkret för att
upptäckas i tid av bilister.
Besked om nya ägare

Som vanligt påminner vi om att alltid ANMÄLA NYA ADRESSER OCH BESKED OM NYA
ÄGARE ägare till vår kassör Tommy Holmquist, 0416-13304.
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Information till alla medlemmar i Avlopp 1

God Jul & Gott Nytt År
Önskas Avlopp 1’s medlemmar!
2015 har varit ett riktigt bra år.
Låt oss se vad som händer under 2016?
Styrelsen

__________________________________________________________________________________
Styrelsen för Fritidsföreningen och alla tillsynsmän önskar Er också en riktigt

God Jul och ett Gott Nytt År.
Eva Andreassen (sekreterare)
2015-12-15

