
 

       KARUPSBLADET 
     Årgång 38  Nr 3 2018 

      Information från Karups Nygårds Samfällighets-                 

                  förening för fritidsanläggningar! 
 
Hej på er alla!  
Nu lackar det mot jul och advent har infunnit sig med alla mysiga tända adventsstakar i 

fönstren och trädgårdsbelysningar. Den stekheta sommaren är förbi och ihågkommen som 

den varmaste på 200 år. Rasande skogsbränder och grillförbud. Och med ett dundrande 

åskväder den 9 augusti slutade plötsligt den tropiska värmen och övergick i vanlig skånsk 

sommar!  Och aldrig har väl ett ösregn varit så välkommet som då! Hösten kan vi faktiskt inte 

klaga på och nu återstår det att se vad kung Bore har i beredskap åt oss i vinter.  

 

Fritidsgården 
Ja, i augusti kunde vi kunde äntligen säga – äntligen! Vi hade ett välbesökt öppet hus 

söndagen den 5 augusti med fika för alla. Kul att så många kom och beundrade vår fina 

nyrenoverade lokal.  

 

Den 6 oktober hade vi en trevlig PUB-afton och vår inhyrda enmansorkester spelade så härlig 

musik att det bara inte gick att låta bli att spontant börja dansa. Det blev både bugg och 

tryckare och dansgolvet i inre salen var ganska fullt emellanåt.  

 

Från den 1 januari 2019 höjes hyran för icke medlemmar till 1.500 kr. Hyran för våra med-

lemmar kommer att stå kvar på 800 kr. Vi hoppas nu att fler av er hittar till vår trivsamma 

lokal. Där finns allt man behöver för en lyckad fest. Lokalen har två salar med ett stort valv 

emellan och många som hyr använder den inre salen till att sätta fram buffé, mingla - eller 

dansa.  Så man behöver faktiskt inte vara så stort sällskap för att det skall kännas ombonat 

och mysigt. 

 

Ta en promenad dit och titta. Eller ring Lisbeth Eriksson-Hammarberg, som har hand om 

uthyrningen och få en visning. Hon har telefon 0416-130 50. 

 

Eller gå in på www.karupsnygard.net. Där hittar du bilder på hur det ser ut invändigt.  
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Vår lilla ”enkät” 
Under hösten delade vi ut en skrivelse -  ”nu planerar vi för framtiden i 

Karups Nygård”. Vi tackar alla som svarat oss på detta men vi hade nog 

hoppats på fler svar. Men de vi fick gav oss en del indikationer.  

Vi fick också in några medlemmar, som erbjudit sig att hjälpa till som tillsynsmän och dom 

personerna kommer vi att ta kontakt med och fortsättning följer där. Önskemål som kommit 

in, och som kommer in, beaktas naturligtvis inom ramen för ekonomi och möjligheter. 

Någon ville t.ex. ha en lekplats för barnen men förutom en stor anläggningskostnad och 

inköp av rustikt och hållbart lekmaterial, fordras det frekvent tillsyn så i nuläget får detta 

anstå av ekonomiska skäl.  

 

Detsamma gäller något önskemål om rastgård för hundar. Allt skall skötas och allt kostar och 

i budgeten för 2019 har vi några tunga utgiftsposter vad gäller lagning av befintlig asfalt mm  

att ta hänsyn till först och främst.  

 

Vi i styrelsen bugar oss ödmjukt inför alla positiva åsikter om att området skötes bra och vi 

försöker göra vårt bästa för att det skall förbli så.  

 

 

                                Skogen 
 Vad väl inte har undgått någon är den stora mängd träd som vi tvingats 

fälla på grund av grävningsarbetena på Karups Nygårdsvägen. För att se 

något positivt i det är att försäljningen av virket ger föreningen en inkomst 

och naturen har en förmåga att snabbt hämta sig. Det kommer med all säkerhet att 

planteras nytt där också när allt är klart. Riset som blivit över har tuggats sönder av de stora 

flismaskinerna, som förde lite oväsen här för några veckor sedan. Betkokningen har börjat 

och sockerfabriken behövde flis att elda med. Och lite tillskott i kassan för oss.  

 

Och på tal om ris så har det klagats på att det ligger ris på en del ställen. Men det är 

meningen att det skall ligga där och det har sina förklaringar. 

 

Det ger bättre näring och tillväxt av skogen, det minskar risken för skogsbrand då syret 

snabbt tar slut längs marken, det håller tillbaka gräs och övriga invasiva arter, det är dukat 

köksbord för rådjur, harar och kaniner, markhäckande fåglar får skydd liksom födsel av 

däggdjur.  (Ja, inte vildsvin, dom föder på andra ställen). Och vildsvin undviker att både böka 

och springa där det ligger ris. Dom väljer öppnare platser att böka på och snabba vägar. Riset 

försvårar också för rävar, hundar och svartfågel att jaga småvilt.  Det finns ytterligare 

anledningar till att man låter riset ligga kvar men dessa är dom viktigaste.  
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      Strand och brygga 
 Den 3 november togs badbryggan och dom två båtbryggorna 

upp för vinterförvaring.  Det är ett spektakel värt att se. Man 

lossar sektion efter sektion, som dom frivilliga ställer sig på 

och så stakar alla in till stranden där kranbilen lyfter upp och 

staplar dom. Och ingen tappade balansen och trillade i vattnet 

den här gången heller.  Alla kom hem torrskodda.  

 

Hemsidan! 
Samfällighetsföreningen Karups Nygård för fritidsanläggningar, som vi ju heter, har en 

ny hemsida och ni når den på www.karupsnygard.net. Där kommer vi att lägga in 

information, aktiviteter osv.  
 
 

VÄGARNA 
Det har tidigare varit på tal att i framtiden asfaltera de hårdast belastade grusvägarna men vi 
får alltid samma svar -  ”vi bor i en skog, där har man inte asfaltvägar”.  I de enkätsvar vi fick 
in ville ingen heller ha asfaltering.  Grusvägar kräver ganska mycket underhåll!!  Varje gång vi 
lägger ut grus för att fylla hålen går det åt drygt 15 ton. Bilarna kör i samma hjulspår hela 
tiden och groparna är svåra att undvika ibland. Och så kommer regnet och skvätter gruset ur 
groparna och vips så har vi nya hål. Fortkörningar snabbar dessutom på bildandet av nya hål 
och ”tvättbräden” och hål ”äter” grus. Det är en ständig kamp och rundgång. 
 
En stor initialkostnad för asfaltering av dom två-tre största genomfartsvägarna får man räkna 
med, men i gengäld blir underhållskostnaderna lägre. Något att tänka på inför framtiden? 
Att asfaltera vägarna runt ängarna och mindre vägar har aldrig varit aktuellt.  
 
Vi får bidrag för vägunderhållet med  24.000 kr i statligt och 24.000 kr i kommunalt bidrag 
per år. (Sopbilar är tunga och sliter bra). Från januari-oktober i år har grus och vägsalt 
inköpts för 80.000 kr och mer behövs inköpas ganska snart.  Schakt av diken har kostat 
24.000 kr. Till detta kommer diesel och slitage av traktor och övriga redskap och löner skall 
betalas.  Vi försöker göra vårt bästa med vägunderhållet inom ramen för vår ekonomi. 
 
 Inför vintern har vi nu ”fyllt på” samtliga vägar med 220 ton grus (lite att skyffla ut)  och 
dom mest trafikerade har fått ett extra slitlager. Plogar och övriga redskap för snöröjning har 
fått en genomgång så vi är redo för vintern som är på intågande.  
 
Våra tillsynsmän gör sitt absolut bästa och vi redan berättat vad dom har att tampas md 
tidiga, mörka morgnar för att det skall vara plogat när ni kör till jobbet. Och är det inte 
plogat precis framför din tomt så är dom någon annanstans på området och kommer så 
snart dom kan. Det kan aldrig vara helt perfekt och det är ju inte fel att utrusta sig med 
broddar och stavar heller. Du kan halka även om det är plogat!  
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Avlopp 2 
Ja, nu är tyvärr trasorna på gång igen i avloppen!!  Under dom två sista månaderna har det 
varit fem totalstopp i olika pumpar. Samtliga har varit proppfulla med trasor. Jourutryckning, 
rensning av pumparna, i några fall fick man ändra skäret, och övriga åtgärder för att få 
driften igång igen kostar pengar! Mycket pengar!  
Så snälla snälla kasta aldrig någonsin trasor, tvättlappar och liknande i toaletten. Bara vanligt 
toalettpapper. 
Och spola heller inte ut fett i vasken från stekpannor och dylikt utan torka av istället. Fett 
kan också orsaka stopp.  Hjälp oss att hålla nere driftskostnaderna av pumparna.  
 
 

Besked om nya ägare! 
Det var ett tag sedan men nu påminner vi igen  -  glöm inte att anmäla nya adresser och 
besked om nya ägare till vår kassör, Tommy Holmqvist. Tel nr 0416-133 04.  Så har vi rätt 
ägare i medlemsregistret och rätt mottagare till inbetalningskorten på årsavgiften.  
 

Tomten 

Viktor Rydbergs vackra lite vemodiga, 11 verser långa dikt om tomten är en klassiker. Den 

förknippas med julen men Rydberg hade inte den i tanken när han skrev den – tomten fanns 

ju hela året. Och midvintern räknades på den tiden vara mitten av januari. Dikten blev så 

populär att man ville ge tomten ett ansikte. När Carl Larsson tackade nej gick budet till Jenny 

Nyström, en relativt okänd illustratör, som gav honom dagens utseende 

och som blev hennes stora genombrott.  

Ordet tomte har uppstått ur ”tomt” alltså gårdsplanen där han hade sin 

makt. Ord som tomtenisse, tomtegubbe dyker upp första gången i skrift 

1781 men är säkert äldre i muntligt berättande. I Dalarna kunde han heta 

”tomtkall” (tomtkarl) och i Värmland tomtevetting. Västgötarna kallade 

honom för tomtepese eller dratomte. Och i Danmark heter han ”goenisse” 

fast det gjorde han även i Skåne på den tiden vi var danskar. 

 

               JULEN 

Den svenska julen har firats från omkring år 900 fast på olika sätt. Den 

kallades i början för Jol eller Joulu och startade som en hyllning till kung 

Harald Hårfager. På vikingatiden drack man jul och det kunde gå ganska 

vilt till när mjödet flödade. Några århundrade senare tog den kristna 

kyrkan  över julfirandet och man får förmoda att det då gick lite lugnare till.  År 1571 skrevs 

julen in som helg i kyrkolagen.  Att välta granen och spräcka budgeten är väl det vildaste vi 

gör lite till mans med vårt nutida julfirande?  
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INFORMATION FRÅN AVLOPP 1 
Avloppsbyggandet för kommunalt vatten och avlopp är i full gång – äntligen säger vi i 
styrelsen och säkert många med oss.  
 
Någonstans läcker det vacuum och tillsynsmannen har flera gånger förgäves försökt 
lokalisera den. Så nu får vi hoppas att systemet håller tills det nya är färdigt. 
Hjortvägen är nu färdig. Kommunen har granskat och gett sitt tillstånd till att fastigheterna 
där kopplas in på avloppet. På Hjortvägen är det självfall ut till nya pumphuset så den vägen 
är lite fristående från den andra fyra vägarna. I skrivande stund är en fastighet inkopplad där 
men vattnet kan dock inte kopplas in förrän alla är inkopplade. 
 
Många träd har fällts för rörläggningen utmed Karups Nygårdsvägen och från nya pump-
huset till Kronvägen är den färdig. Den nya tryckpumpen är nedgrävd men är ännu inte 
inkopplad. Rörläggningen på Brölvägen är också färdig men får inte kopplas in förrän den är 
besiktigad. 
 
Alla serviser är satta på Kronvägen och rörläggningen är i full gång. Serviser håller på att 
sättas på Hornvägen och nu återstår Klövvägen. Vägar skall återställas efter besiktning och 
diskussion pågår hur det skall planteras på Karups Nygårdsvägen.  
 
Arbetsordningen har inte stämt med vad som sades från början av olika anledningar men de 
har flera gånger påpekat att vårt område är bland de trevligaste de arbetat i. Det får vi tacka 
alla er boende för! Om alla fortsätter så kommer det att bli riktigt bra. Vi håller också 
tummarna för att vädret inte ställer till några större problem.  
 
                                                      Med hopp om ett fortsatt smidigt byggande! 
                                                                            Styrelsen i Avlopp 1  

 
 

 

          OCH MED DETTA VILL VI I STYRELSERNA 

                  ÖNSKA VÅRA MEDLEMMAR  

              EN RIKTIGT GOD JUL OCH ETT  

                       GOTT NYTT ÅR! 

                                                                                                                                                                       

                              

                          P.S.  Tänk på mig nyårsafton!  

                      Jag blir så rädd när det smäller.  
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