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KARUPSBLADET nr 1 2016

Information från Samfällighetsföreningen för Fritidsanläggningar (inkl. Avlopp 2)
samt från Samfällighetsföreningen för Avlopp 1.
Hej på er allesammans!

Här kommer vårutgåvan av Karupsbladet, vilken för ovanlighetens skull är skriven av mig; Alexandra
Tykesson, er nya sekreterare för Fritidsanläggningar och Avlopp 2! Det är verkligen spännande att få
knåpa ihop en tidning för första gången i sitt liv, och jag kan inte låta bli att undra hur ni kommer att
reagera över mitt debut-nummer! Eva (f.d. sekreteraren) skrattade glatt när jag kallade Karupsbladet
för tidning, och jag fnissade förläget när jag förstod mitt feltramp i ordklaveret. Men ett blad är ju
också ett blad, och orden ska berika sidorna i vilket fall som helst; så här kommer det absolut första
numret av min egenhändigt hopklistrade ”tidning”! Yey!
Hjärtligt tack Eva för att du gjorde allt lättare för mig vid övertagandet av sekreterarjobbet! Jag
lyckönskar dig och håller tummarna för att alla dina/era resor blir till fantastiska äventyr! Vi ses!
NÅGON AV ER UNDRAR KANSKE VARFÖR KARUPSBLADET FINNS?

En snygg sak med denna tidning är att den är bra att SPARA, då den innehåller de viktigheter som ni
kan behöva leta fram en vacker (eller hemskt regnig) dag. Upplägget ser ut på samma vis år efter år,
vilket gör att det går snabbare att finna det man söker när man behöver det som allra bäst.
Vad gör man om en korv sätter sig som en plugg i avloppet och gör så att brunt vatten puttrar ut på
golvet? Eller när Någon råkar gräva sönder en vattenledning så den spricker mitt itu (och vattnet står
som en kaskad rakt upp i himlen), och man inte vet vem som håller i vattenavstängnings-mojängen?
Och vad gör man om vattnet lyser med sin absoluta frånvaro i både kranar och stolar, eller när ett
träd ramlar ner tvärs över vägen, eller när badbryggan bestämmer sig för att flyta sin kos? Hm…
Och hur gör man (gud förbjude) om Någon parkerar sin bil tvärs över vägen (mitt i vändzonen) så att
brandmännen inte kan komma fram med sina jättebilar, och man samtidigt ser sitt hus brinna upp till
grunden innan de ens kommer i närheten av det med sina alltför korta slangar; bilen står ju som sagt
parkerad tvärs över vägen (mitt i vändzonen) och är förmodligen orsaken till att slangarna inte räcker
hela vägen fram. Hrmf…
Och tänk om ambulansen inte heller kan ta sig förbi den blockerande bilen! Grannen kanske drabbas
av en hjärtinfarkt p.g.a. att Hen blir paniskt rädd för branden som äter upp huset borta på hörnet,
plus de intilliggande träden, plus de nedkapade och därtill torra grenarna (som ligger i en oönskad
hög utan adressat bredvid vägen), plus den halvdöda mossan som ingen alls vill ha på sin tomt samt
Hens egen pelargonlåda. Man kan få hjärtinfarkt av betydligt mindre än så, och då gäller det att plats
finns för framfart av diverse fordon!
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Och ve och fasa; tänk om bilen blockerar vägen ända till jul? Då kan Faborr Tomten inte landsätta sitt
ekipage, vilket består av både släde och en hå renar! Paketen uteblir garanterat! Och tänk på alla de
barn som springer på vägarna för att hitta den alternativa landningsplatsen! Då gäller det minsann
att man håller sig till 30 km/h, så man inte kör på de tindrande barnen!
Vad gör man då för att ordna upp allt detta besvär?
SVAR: Jooo, man plockar fram Karupsbladet och letar fram det telefonnummer som bäst parerar
ihop med problemet man står inför. Vad gör du om du inte kan klura ut vem som är den rätte att
ringa till? Jooo, ring Någon på listan, så löser vi allt på bästa sätt. Slår man ihop huvudena (med en
ganska liten smäll) kan man åstadkomma nästintill vad som helst.
Karupsbladet innehåller utöver telefonlistorna även de gemensamma reglerna; se ”Välkommen till
Karups Nygård”. Dessa är bra att ha tillgängliga så man inte står som ett fån när man t.ex. vill stoppa
nästa soppåse i tunnan, och upptäcker att den redan (?!) är sprängfylld p.g.a. att sopbilen blåste förbi
utan att tömma den. I detta kritiska läge rotar man galant fram sitt undanstoppade Karupsblad, söker
upp underrubriken gällande just sophämtning och läser sig till vad som gäller. Bäst är dock om man
har lite koll på reglerna på förhand, så man vet att det i t.ex. soptunneärendet går att förskottsfixa
problemet genom att man placerar sopkärlen högst 5 meter från tomtkanten. Problem är till för att
lösas samt förebyggas. OBS: Reglerna finns för oss; inte emot oss!
Innan jag går vidare i texten vill jag påminna om de före detta hålor som än en gång är bortskrapade
från våra vackra grusvägar. När de en strålande dag börjar lysa med sin tråkiga närvaro igen, vore det
bra om alla kan hjälpas åt för att de inte ska bli djupare alltför snabbt. Ingen vill ha något hål aaalls i
sin väg, vilket borde innebära att detta projekt är genomförbart. Om man skiter i hålen och struntar
i övriga medlemmar, bör man i alla fall visa omtanke för sin bils hälsa. Tillsammans kan vi förebygga
att hålen omvandlas till stötdämpar-mördare i förskott. Asfalt kostar tyvärr en hel bunke pengar, och
även om det definitivt kostar mindre att skrapa vägarna behöver alla förstå att vi måste vara rädda
om det vi har för att kunna vända runt på slantarna och hålla nere avgifterna.
ÅRSSTÄMMORNA hölls på Klingavälsgården den 27 mars 2016; både i Fritidsföreningen (där

Avlopp 2 ingår) och i Karup Nygårds 1:a avloppssamfällighet.
Vid Fritidsföreningens stämma registrerades 56 röstberättigade medlemmar (ingen via
fullmakt), vilket är en ökning i förhållande till 2015 då antalet var 46. Efter stämman hölls information
samt frågestund om bl.a. fiberanslutning. För ytterligare information gällande årsmötena hänvisas till
protokoll som finns uppsatta på föreningens anslagstavlor.
När det gäller Fritidsföreningen/Avlopp 2 omvaldes Mayvor Jonsson som ordförande för 2016 och
2017. Nya i styrelsen: jag själv, Alexandra; nyval som ordinarie ledamot, Ingemar Kristensson; nyval
som 1:e suppleant och Karin Hallengren; 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; Göran Norberg
(sammankallande) och Niclas Clarin. Karl Areskough tillsattes som ny tillsynsman för Vattenverket,
och Henrik Areskough som vikarie för honom.
Styrelsen tackar de som avslutat sina uppdrag: tack Ulla Svensson, Maria Andersson Lanemar, Eva
Andreassen, Susanne Aspegren och Bengt Mibesjö för era fantastiska insatser och er tid hos oss!
Information till medlemmarna i Avlopp 1 finns på sidan 4 i Karupsbladet.
ÅRSAVGIFTERNA

Årsavgiften i Fritidsföreningen bestämdes till 2 500 kr, vilket är oförändrat i förhållande till 2015.
Årsavgiften i Avlopp 2 bestämdes till 3 400 kr, vilket innebär en höjning med 600 kr i förhållande till
2015. Årsavgiften i Avlopp 1 bestämdes till 3 500 kr, vilket också är oförändrat.
Aktuella årsavgifter framgår av årsmötesprotokoll och ” Välkommen till Karups Nygård”. Vi påminner
om att förseningsavgift debiteras vid för sen inbetalning.
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Aktuell förteckning över telefonnummer m.m. till alla styrelseledamöter och tillsynsmän (både i
Fritidsföreningen där Avlopp 2 ingår och Avlopp 1:s förening) finns bifogad sist i Karupsbladet. Ni är
alltid välkomna att ringa. I bladet hittar ni också ”Välkommen till Karups Nygård”, vilken innehåller
viktig information om medlemskap m.m. Skriften är både viktig för nyinflyttade och för er som redan
bor här. LÄS och SPARA det på lämplig plats i huset så att informationen alltid finns tillgänglig. För
information se även: www.karupsnygard.com.
FRITIDSKOMMITTÈN: Välkomna till midsommardansen för barn i alla åldrar! Plats:
Klingavälsgården. Tid: midsommarafton kl.12.00. Kaffeservering och lotteriförsäljning på

platsen. Alla barn bjuds på glass. OBS! Igen föranmälan; det är bara att komma. VÄLKOMNA!
Välkomna till invigningen av dansbanan fredagen den 8 juli klockan 18.30!

Fritidsgårdens dansbana är totalrenoverad, vilket innebär att den ska invigas! Vidare information
kommer att anslås på anslagstavlorna. Hjärtligt välkomna till kvällen då det blå-gula bandet klipps!
Tidigare arrangemang

Pubaftonen den 19 mars var som vanligt mycket uppskattad. Kvällen lyftes av livebandet Molly på
rymmen, vilka bjöd gästerna på irländsk och amerikansk folkmusik. Vi tackar för detta!
INFORMATION OM VATTENVERKET (från Claes Berntsson)

Det har varit en arbetsam start på året med tre olika läckor på kort tid. Läckorna har varit på
husägarnas ägor, vilket är vanligast. För er som inte bor här permanent; stäng huvudventilen när ni
inte är här! För er som bor här ständigt; kolla under era hus regelbundet!
Vi har fortfarande ett välfungerande vattenverk, där alla va-prover har varit godkända, och för att det
ska bestå vill jag påpeka att all gräsmattebevattning är totalt förbjuden! Förbrukningen är 3 ggr
högre än normalt p.g.a. av detta, vilket förr eller senare leder till totalhaveri på va-verket, vilket i sin
tur medför att varken toaletter eller annat fungerar.
DRÄNERING (info. från tillsynsman Claes Berntsson)

Ny pumpautomatik har installerats i dräneringspumpstation 1. Normalt underhåll av pumpar har
utförts. Båda pumpstationerna har fungerat utmärkt, och har tillsammans pumpat upp 70 000 kbm
ur marken.
Inga nya projekt är f.n. inplanerade.
AVLOPP 2 (info. från tillsynsman Björn Andreassen)

Vårt avloppsnät har under våren fungerat nästan helt bekymmersfritt. Det har endast förekommit ett
par pumpstopp och några stopp i genomloppsbrunnarna. Vi har märkt att användningen av
tygbaserade våtservetter har ökat. Dessa är ett gissel när de kommer fram till pumparna och klumpar
ihop sig. Pumparna klarar inte detta. Dessa våtservetter ska inte spolas ner i toan!
Vi har under juni för avsikt att starta ombyggnaden av pumpstation 5 (Ågeäng).
Allt är nu klart gällande miljön, kommunen och upphandlingen, och beslut har tagits för att samtliga
K-ängar ska anslutas till vårt kommunalt anslutna nät. Detta innebär att en ny ledning kommer att
läggas norr/söder och utmed Knickeäng. Sven/Ove kommer att röja i skogen och göra det
framkomligt inför grävningen. Arbetet kommer att utföras av GS Schakt AB (Sövde), med start under
mitten av juli. Under arbetet kommer vi att behöva stänga vägar vid övergång; Saxevägen mitt för
fotbollsplanen och Knickevägen strax före Knickeäng. Om möjligt kommer vi att göra förbifarter, om
inte så kommer vi att anvisa till alternativa körvägar. Arbetet med vägövergångarna beräknas ta 1-2
arbetsdagar i anspråk.
Jag önskar er alla en varm och trevlig sommar! Tänk på vad som slängs i toan! Vid frågor gällande
ombyggnaden eller något annat gällande Avlopp 2: ring tillsynsman Björn Andreassen.
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SKOGEN (info. från tillsynsman Sven E Andersson)

Vi har 125 ha skog att sköta, varav drygt hälften är bebyggda delar. Där prioriteras säkerhet, estetik
samt allmän naturvård. På resterande område bedrivs rationellt skogsbruk enligt befintlig
skogsbruksplan.
Vår tillsynsman för skogen hjälper gärna medlemmar som har besvärande eller riskfyllda träd på eller
i anslutning till sin tomt. Arvodet för fällning samt bortforsling av virke och grenar är 1 000 kr/timme
inkl. moms. Vill du behålla virket från egen tomt får du virket kapat i 3-meters längder. Har du
svårfällda träd i besvärliga lägen kan du få tips på arborist som plockar ner trädet bit för bit. Vi har
även tips på entreprenörer för stubbfräsning.
Brännved (huvudsakligen löv) går att beställa för 320 kr/m3 inkl. moms, och den levereras i 3-meters
längder vid tomtgränsen.
Vid frågor gällande skogen: ring tillsynsman Sven E Andersson.
VÄGAR (info. från tillsynsman Sven E Andersson)

Vägnätet inom området är ca 1 mil långt och är till 75% grusvägar. Underhåll och snöröjning sköter vi
själva, och det kräver olika mycket insats beroende på årstid och väderlek. Under höst och vår kan
det uppstå besvärande håligheter speciellt vid regn. Då är det bra att styra bilen bredvid hålorna för
att undvika fler och djupare hålor. Allt arbete sker på fritid, så lagning sker då väder och tid medger.
STRAND/BRYGGOR:

Vi behöver tillsätta en ny tillsynsman för strand/bryggor, då Stig önskat detta
länge nu. Även Ivan önskar avsluta sitt engagemang. Vid intresse: hör gärna av dig till Stig, Ivan,
valberedningen eller styrelsen.
INFORMATION TILL 1:a AVLOPPSSAMFÄLLIGHETEN

Kära medlemmar! Aqua-P arbetar med ritningarna till vår anläggning, vilka beräknas vara klara inom
kort. Därefter kommer vi att ta in anbud för byggandet. Under förutsättning att kostnaden för ett
nytt VA-nät är rimlig, kommer arbetet starta så snart som möjligt.
På årsstämman meddelade tillsynsmännen att de misstänkte läckage från en av tankarna. De grävdes
fram och det visade sig att bägge var i dåligt skick. Den inre tanken är lagad, men den yttre läcker lite.
Tankarna ligger med frilagda kranar, men är övertäckta då man inte ska komma åt dem av misstag.
Tillsynsmännen har gjort ett jättejobb, men en av dem har meddelat att han inte orkar fortsätta.
Läget är akut - vi måste hålla igång systemet! Det krävs att alla hjälps åt! Kan någon assistera
Dan Berg (tillsynsmannen) med daglig tillsyn, eventuella grävarbeten och reparationer? Man behöver
inte vara boende på området! Känner ni någon som är duktig på VVS? Om vi inte får hjälp måste
arbetet ut på entreprenad, vilket innebär en höjd månadskostnad.
Styrelsen påminner om att beslut tagna på årsstämman gäller för samtliga fastighetsägare. Avgiften
för den gemensamma anläggningen delas lika för alla.
Ha en skön och trevlig sommar! / Styrelsen gm Christer Rydberg
Funderar du på fiberanslutning? Då kan du göra en intresseanmälan för detta på länken:

http://www.teleservice.net/sv/fiber/fiber-1.1795.1.php?
Viktigt att tänka på; HÅLL ERA BREVLÅDOR TÖMDA!

Till alla som endast vistas sporadiskt i Karup: håll Era brevlådor tömda för att undvika tjuvar,
samverka med grannarna och sätt en lapp på postlådan med skriften EJ REKLAM.
Vädjan till alla: respektera våra gemensamma regler, ta ansvar för vårt vackra, fridfulla område
samt respektera och var vänliga mot varandra; tillsammans kan vi skapa trivsel och samhörighet.

En riktigt skön sommar önskar vi er alla!
Styrelsen för Karup Nygårds Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar (inkl. Avlopp 2).
Alexandra Tykesson /sekreterare i Fritidsföreningen
2016-06-08
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2016:

Välkommen till Karups Nygård!

Vi hoppas att du kommer att trivas här hos oss. Som en välkomsthälsning har vi i styrelsen för
Karups Nygård Fritidssamfällighetsförening, där du nu är medlem, valt att sammanställa
denna information. Kontakta gärna någon av oss i styrelsen om det är något du undrar över!
Adresser, telefonnummer etc. till samtliga funktionärer framgår av listan längst bak i häftet.
Aktuell information kan ni även finna på vår hemsida www.karupsnygard.com.
MEDLEMSKAP OCH AVGIFTER
Alla boende i området, både permanent- och fritidsboende, är medlemmar i Fritidssamfällighetsföreningen. Föreningen sköter bland annat vägunderhåll, vattenförsörjning, skog,
strand, fritidsgård, medlemsregister och medlemsinformation, samt debiterar varje
medlem/fastighet den årliga samfällighetsavgiften som för 2016 är fastställd till 2 500 kr.
Därutöver är varje medlem/fastighet ansluten till antingen Avlopp 1 eller Avlopp 2.
Avlopp 1 är en egen samfällighetsförening, benämnd Karup Nygårds 1:a Avloppssamfällighet. Avlopp 2 ingår i Fritidsföreningen, som egen gemensamhetsanläggning (GA 3),
men den ekonomiska redovisningen sköts separat. De som bor på vägarna från Hjortvägen till
Kronvägen (med infart från Karups Nygårdsvägen) tillhör Avlopp 1, medan övriga tillhör
Avlopp 2. Är du osäker på vilket du tillhör kan du kontakta någon av föreningarna och fråga;
se tel.nr på bifogad lista. Uppge din Karupsadress så får du besked.
Avloppsanläggningarna har hand om avloppen, och ser till att avloppsvattnet omhändertas.
För 2016 är årsavgiften för Avlopp 1 fastställd till 3 500 kr och för Avlopp 2 till 3 400 kr.
Varje medlem ska alltså betala dels årsavgift till Fritidssamfällighetsföreningen, och dels
årsavgift till den avloppsanläggning man tillhör. Inbetalningskort för båda årsavgifterna
skickas till medlemmen på våren, i samband med utskick av kallelser till årsmötena, vilka
hålls i slutet av mars i båda föreningarna. För att undvika att föreningarna drabbas av extra
kostnader ber vi er betala årsavgifterna senast på de angivna förfallodagarna.
Förseningsavgifter debiteras vid för sen betalning.
Protokoll från årsstämmorna sätts upp på anslagstavlorna vid Karups Nygårdsvägen och
Kronhjortsvägen, på vilka det bl.a. framgår vilka årsavgifter som fastställts.
VATTENVERK
Vårt vattenverk fungerar utmärkt och vattnet håller hög kvalitet, och för att detta ska bestå är
det ABSOLUT FÖRBJUDET ATT BEVATTNA GRÄSMATTORNA! När det gäller
bevattning av grönsaker och rabatter får det endast ske ”för hand”, vilket innebär att det är
absolut förbjudet att bevattna med vattenspridare! Vattenförbrukningen är tre gånger
högre än normalt under sommartiden p.g.a. trädgårdsbevattning. Sådana överuttag är inget
vattenverk dimensionerat för, vilket kan leda till tryckfall i ledningssystemet samt totalhaveri
på va-verket. Blir dricksvattnet otjänligt finns risk för att vattenverket enligt lag måste
stängas. Det är mycket viktigt att alla boende i Karup följer bestämmelserna! Vill ni tvunget
använda vattenspridare rekommenderas ni att skaffa egen ”borra”, vilket inte är särskilt dyrt.
AVSTÄNGNINGSVENTILER
Den avstängningsventil för vattnet som finns på varje tomt ansvarar husägaren för,
d.v.s. fastighetsägaren måste själv ombesörja att avstängningsventilen stängs av vid ev.
reparationsbehov och dylikt.
För att undvika vattenläckage/-skador:
● för er som inte bor här permanent; STÄNG HUVUDVENTILEN när ni inte är här!
● för er som bor här ständigt; kolla under era hus regelbundet!
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AVLOPP
Fastighetsägaren ansvarar för avloppsrör, stopp m.m. innanför den egna tomtgränsen,
och resp. förening ansvarar för motsvarande utanför tomtgränsen. Fastighetsägare/medlem får
inte på föreningens bekostnad anlita entreprenör ”utifrån” utan att först ha inhämtat
godkännande från resp. tillsynsman eller någon i resp. förenings styrelse.
SOPHÄMTNING M.M.
Avgiften för sophämtning står fastighetsägaren för. Betalning sker till Sjöbo kommun.
Kontrollera att adressändring blir gjord hos kommunen. Information om när soptunnorna töms
får du av Sjöbo kommun. På tömningsdagarna ska sopkärlen/sopkärlet vara framkört till
tomtgränsen, eller stå som längst 5 meter in på tomten.
Naturligtvis står du själv för att ditt hus är försäkrat och för ditt el-abonnemang.
TRÄDGÅRDSAVFALL OCH PLANTERING AV VÄXTER
Vår gemensamma skog är en s.k. ”skyddsskog”, och är certifierad. I skogen växer mycket
nässlor, vilket är en växt som inte hör hemma i den typ av skog som finns i Karup. Nässlorna
finns p.g.a. att det spridits gräsklipp i skogen. Gräs är kväverikt, vilket gör att nässlorna trivs
och snabbt sprider sig. Det är därför förbjudet att sprida gräsklipp, ris och trädgårdsavfall
i skogen, och det är inte heller tillåtet att placera avfallet utanför tomten eller på
parkeringsplatser. Varje tomtägare ansvarar för sitt avfall.
Tips: kompostera gräsklipp och mindre trädgårdsavfall; alternativt beställ en trädgårdsavfallstunna från Sjöbo Kommun.
Ris, grenar och större trädgårdsavfall måste fastighetsägaren själv frakta bort. Detta kan
lämnas på deponeringsstationer/avfallsanläggningar i tätorter som Sjöbo/Omma eller Ystad.
Det är även förbjudet att plantera växter utanför den egna tomtgränsen.
HYRA AV TILLSYNSMÄN
Tillsynsmannen för vägar och skog kan hjälpa medlemmarna med borttransport av fällda träd
och liknande arbetsuppgifter. Hyra av tillsynsman, inklusive traktor, kostar 600 kr per timme
inkl. moms. Fällning/nedtagning av träd, samt bortforsling av virke och grenar kostar 1 000 kr
per timme inkl. moms, och inkluderar två personer plus traktor. Tillsynsmannen kan även
hjälpa till med uppsågning av träd; vill du behålla virket från egen tomt kapas det i 3-meters
längder. Hyra av tillsyningsman, inklusive motorsåg, kostar 400 kr per timme inkl. moms.
Brännved (oftast löv) går att beställa för 320 kr/m³ inkl. moms; vilket levereras i 3-meters
längder vid tomtgränsen.
Kontaktperson vid hyra av tillsynsman/skogsfrågor: Sven E Andersson; tel.nr se bifogad lista.
BADSTRAND
Vi har en ”egen” badstrand som är idylliskt belägen vid Sövdesjön. Den har både sandplätt,
bad- och båtbrygga, gräs, skuggande träd, bänkar och eldstad. Dessutom har föreningens
medlemmar rätt att fiska utan fiskekort här.
För allas trivsel har vi dock infört följande regler som gäller vid badplatsen:
1. Det är ENDAST tillåtet att fiska från båtbryggan, och absolut INTE från badbryggan.
2. Hundar får inte medföras till badplatsen. Hundbadplats finns, se rubrik Hundägare nedan.
3. Det är endast tillåtet att elda i eldstaden (cementröret).
4. I övrigt gäller Allemansrätten.
BÅTKLUBB M.M.
Det finns två båtbryggor vid Sövdesjön. Dessa sköts och administreras av Båtklubben. De
medlemmar som äger båtar som de vill placera vid båtbryggorna måste anmäla och få tillstånd
till detta av båtklubben. Kontaktpersoner i båtklubben är Ivan Persson, tele: 0416-138 19 och
Stig Persson, tele: 0416-132 97. Man blir då registrerad i båtklubben och får betala en mindre
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avgift, f.n. 400 kr/år. Båtar som inte är registrerade i båtklubben bortförs, och samma gäller
för de båtar där medlemmen inte har inbetalt årsavgiften.
Det är förbjudet att förtöja och lägga båtar på sträckan mellan Klingavälsån och hundbadet.
VÄGAR OCH PARKERING
På områdets vägar, som vi själv sköter, har vi en maxhastighet för fordon på 30 km/tim. Vi
ber dig respektera detta. Maxhastigheten har vi valt framförallt p.g.a. säkerhet (barn, vuxna
och djur som rör sig i vårt skogsområde), men även för att minimera slitaget på vägarna.
Vägunderhåll är dyrt och vi strävar hela tiden efter att hålla kostnaderna nere. I slutändan
handlar detta om samfällighetens årliga avgift, vilken vi vill fortsätta hålla så låg som möjligt.
Tomgångskörning är begränsad till en minut. För kalla vintermorgnar rekommenderas
motor- och kupévärmare.
Det är förbjudet att parkera i rondeller och vändzoner. Detta händer tyvärr och gör att
framkomligheten begränsas kraftigt. Medlemmarna uppmanas att parkera sina fordon på
den egna tomten. Gästparkeringar är korttidsparkeringar och avsedda för besökare.
Det är ej tillåtet att parkera/ställa upp fordon över 3,5 ton på P-platserna eller i övrigt
inom hela Karups-området utanför egen tomtmark. Detta underlättar framkomligheten för oss
och framförallt för räddningsfordon om en olycka varit framme. Det har tyvärr hänt att
ambulans och brandkår haft svårt att hitta till rätt adress vid krissituationer. Räddningstjänsten
uppger dock att räddningsfordonen ska hitta rätt. Det ska normalt räcka med att uppge Karups
Nygård och gatuadressen, men för att vara på den säkra sidan är ett gott råd att, om det är
möjligt, möta upp vid den stora vägen (Blentarp – Sövde) och guida rätt.
FRITIDSKOMMITTÉ
Vi har en Fritidskommitté som anordnar olika former av fester, samkväm och trivselkvällar.
Information om aktivitet meddelas i Karupsbladet, på föreningens hemsida samt på
anslagstavlorna. Medlemmar som har tips på gemensamma aktiviteter är välkomna att höra av
sig till Fritidskommittén; se tel.nr på bifogad förteckning.
HYRA AV FRITIDSGÅRDEN
Du kan som medlem hyra fritidsgården för fester och andra sammankomster. Hyran är 800 kr
per kväll/dygn för medlemmar, och därtill kommer en depositionsavgift som återfås efter
genomförd städning etc. Du får själv städa efter dig och se till att lokalen återställs i gott
skick. På fritidsgården finns tillgång till samlingslokal, kök med spis, kyl, frys, diskmaskin,
servis, bord och stolar. Vill du ha en riktig sommarfest, och har tur med vädret, erbjuder
gården även en utedansbana med nyrenoverat trädansgolv och plats för orkester under tak.
Kontakta tillsynsmannen för fritidsgården, Lisbeth Eriksson-Hammarberg, för bokning. För
ytterligare information och vägbeskrivning gå in på hemsidan: www.karupsnygard.com.
Boulebana/grillplats: Föreningen har en egen boulebana och grillplats vid fritidsgården. Ni
är hjärtligt välkomna att använda er av dessa under förutsättning att fritidsgården inte är
uthyrd. Vid frågor kontakta Lisbeth Eriksson Hammarberg.
HUNDÄGARE
Styrelsen vill framhålla att du som hundägare och boende i ett skogsområde med vilt har vissa
skyldigheter. Enligt jaktlagen är det inte tillåtet att låta hundar röra sig fritt i skog och mark
under tiden 1 mars till 20 augusti, men på vårt område råder koppeltvång under hela året.
Hunden ska vara kopplad i normallångt koppel.
Hundägare uppmanas att ”plocka upp” efter sina hundar.
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Det är inte tillåtet att ha med, rasta eller bada hundar på området vid badbryggan. Vi
har inrättat en speciell hundbadplats vid sjön där alla hundar är välkomna att ta sig ett dopp.
Hundbadplatsen finns ”runt hörnan” på sjön enligt följande lägesbeskrivning: Från den lilla
parkeringen uppe vid stora vägen går du mot sjön och tar till vänster på stigen strax efter
soptunnorna. Efter cirka 50-75 meter finns en lämplig badplats för hunden.
ADRESSÄNDRING
För att undvika problem med felaktigt ställda betalningskrav, och för att du som boende inte
ska missa viktig information etc. vill vi påminna om vikten av att alltid meddela oss om du
ändrar adress. Detta gäller naturligtvis om du säljer ditt hus, men även om du som fritidsboende ändrar din ordinarie bostadsadress. Anmäl ändringen till Fritidsföreningens kassör.
ANSLAGSTAVLOR
Våra anslagstavlor är avsedda för medlemsinformation. Anonyma anslag är ej tillåtna, vilket
innebär att dessa kommer att plockas ner.
KARUPSBLADET/ HEMSIDAN
Styrelsen lämnar regelbunden medlemsinformation i Karupsbladet, vilket kommer ut två
gånger per år. Vårutgåvan utdelas i respektive stugas Karupsbrevlåda, medan höstutgåvan
endast läggs ut på hemsidan. Hemsidan har vi gemensamt med Avlopp 1, och den hålls
uppdaterad med bl.a. information angående styrelser och tillsyningsmän i båda föreningarna,
samt om alla kommande aktiviteter. Alla Karupsblad och information i övrigt lämnas också
på hemsidan: www.karupsnygard.com. Välkommen att besöka oss där!
Detta är våra gemensamma regler, vilka vi hoppas att alla respekterar. Om vi dessutom
visar varandra hänsyn fungerar det vi har gemensamt som allra bäst.

Varmt välkommen till Karups Nygård!
Styrelsen för Karups Nygårds
Samfällighetsförening för
Fritidsanläggningar
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