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Årgång 39  Nr 1 2019 
 
Information från Karups Nygårds Samfällighetsförening!  
 
Hej på er alla!  
 
Ett år går så fort och det har varit årsmöte igen!  Sista söndagen i mars - Karups Nygårds 
säkraste vårtecken! Och dagen efter mötet var vi plötsligt inne i april som väl är den 
egentliga vårmånaden? Kan man hoppas på lite varaktig vårvärme nu så att växterna vågar 
titta upp på riktigt?  Det ska bli så i påsk sägs det men väderleksrapporterna är inte helt 
pålitliga och får väl närmast betraktas som underhållningsprogram? Det är inte helt lätt att 
vara meteorolog. 
  
62 röstberättigade hushåll kom till årsmötet och det var riktigt trevligt att så många kom den 
här gången och bröt den nedåtgående trenden vi hade. Era synpunkter är viktiga och vi har 
alltid en frågestund efter stämman där man kan få ventilera och få svar på frågor. 
 
Protokollet från mötet finns som vanligt på anslagstavlorna och hemsidan. Där finns också 
lista över styrelse och tillsynsmän m fl inklusive adress och telefonnummer och den listan 
bifogas också till bladet här. 

 
Vägarna 
Det känns kanske lite tjatigt men som vi tidigare informerat om så är underhållet på grus-
vägarna krävande. Hålor och tvättbräden bildas alldeles för snabbt ibland. Och ju fortare 
man kör ju fortare kommer hålorna. Vår tillsynsman gör sitt bästa inom ramen för ekonomi 
och miljö. För mycket saltgrus, som binder dammet, är inte bra för hundens tassar, miljön 
och våra hårt arbetade daggmaskar. För lite river upp damm! Ibland är det moment 22 när 
man måste avvakta vad vädret tillåter innan man kan åtgärda. Och så ramlar klagomålen in!   
 
 Våra tillsynsmän kan hitta ganska otrevliga skrivelser i sina brevlådor.  Arga brev och 
hotelser av olika karaktär och styrka. Anonyma så klart. Tyvärr kan vi inte återge något av 
innehållet i breven här – trycksvärtan hade bränt hål på papperet. Mycket tråkigt och det 
skall ju inte vara så. 
 
Nu är det så att vi har samma tillsynsman för skogen som för vägarna, Sven E Andersson, och 
klagomålen fördelar sig ganska jämt.  Men vad vi alla blev glada för är att ingen av dom, som 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=xJ%2bsjRka&id=75004048D2177B62C93EB21C081376F947ECFDD0&thid=OIP.xJ-sjRkaD1O0J-oa1plkEAHaIy&mediaurl=http%3a%2f%2f0.s3.envato.com%2ffiles%2f77370680%2fsquirrel%2520590_700.jpg&exph=700&expw=590&q=tecknade+ekorrar&simid=608020179097224214&selectedIndex=256


stannade kvar på frågestunden efter årsstämman hade några klagomål på vägarna utan 
tyckte att dom sköttes bra. Även i jämförelse med andra stugområden. 
 
En välbehövlig lagning av asfalten på Kronhjortsvägen och Karups Nygårdsvägen kommer att 
göras under sommaren. Offerter håller på att tas in. Vägbulorna blir också något lägre i 
samband med det.  Asfaltering av de hårdast belastade grusvägarna är inte aktuellt för 
närvarande. Det blir en senare fråga och det kommer i så fall att utlysas en extra stämma 
som får behandla detta. Då kommer naturligtvis ekonomin kring det hela, tider mm att 
presenteras.  
 

Skogen      
Ja, här kan det vara liv i luckan! Råkor och hackspettar och så folk som knycker nycklarna 
från fyrhjulingen när vår tillsynsman är ute och jobbar i skogen. Han såg tyvärr inte vem det, 
bara att det var folk i närheten. Han fick tjuvkoppla för att kunna ta både fyrhjulingen och sig 
själv hem. En extra utgift för föreningen….   Inget trevligt skämt alls – om det nu var det?  
 
Som vi tidigare berättat är det sista året vi sköter den s.k. norra skogen, och som äges av 
Malmö Stad. Och ungefär från hägnet och norrut har Malmö Stad projekterat tomter och 
vägar, som t.o.m. har namn. Malmö Stad försökte sälja dessa tomter på 80-talet men 
lyckades inte så bra med det och i dagsläget vet ingen om dom någonsin blir sålda heller. 
Projektet verkar vara saligen avsomnat. Föreningen skulle sköta allmänningen runt tomterna 
och vägarna och Malmö Stad skogen. Men det var ju opraktiskt och därför gjordes ett avtal 
att föreningen och Malmö Stad skulle alternera om skötseln i 20-års perioder.  Och som sagt, 
1 januari 2020 lämnar föreningen över. 
 
Samma datum slutar också vår tillsynsman Sven E Andersson och han lämnar även vägarna 
då. Vi har några medlemmar som anmält sitt intresse att ta över vägarna och dom kommer 
vi att kontakta. Ny tillsynsman för skog blir ju inte aktuellt då vi inte kommer att ha någon 
skog att sköta utan bara den natur som finns precis runt och omkring bebyggelsen. Skogen 
och strövområdena runt oss tillhör Malmö Stad.  Men skulle något träd falla ner eller annat 
akut så kan vi ändå ringa Sven. Han hjälper till.  
 
Om någon funderar på att köpa ved från föreningen så slå till snart. Den servicen försvinner 
senast vid årsskiftet. Veden kostar 320 kr/kbm och levereras i 3-meters längder. Du måste 
själv såga upp den i ”vedklabbsstorlek”.  Ring Sven och fråga hur tillgången ser ut. Du kanske 
måste vänta?  
 
PASSA PÅ nu också om du behöver stolpar och nät. Bortforsling av ris och resterna av hägnet 
kommer att göras snarast. Det är gratis att hämta vad du behöver men kontakta Sven först 
så att du hämtar på rätt ställe. Något ris kommer att ligga kvar på vissa ställen och anled-
ningen berättade vi i tidigare Karupsblad. Smådjur och markhäckande fåglar behöver skydd 
liksom födsel av mindre däggdjur, det gynnar tillväxten av skogen, rådjur och harar har dukat 
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köksbord och det hindrar lösspringande hundar att jaga fåglar och småvilt. Och vildsvinen 
hindras av riset, dom vill ha öppna platser och snabba vägar.  
 
Sven har lovat en skogspromenad någon gång i maj och du får veta mycket intressant under 
vandringen. Exakt datum är inte fastställt men det kommer upp på hemsidan och 
anslagstavlorna. Vi hade en sådan skogspromenad förra året men uppslutningen var dålig. 
Nu hoppas vi att fler kommer denna gång. 
 
 

                     Vårt vattenverk 
Det byggdes år 1971 av Malmö Stad då man anlade området för endast sommar- 
och fritidsboende. Nu bor 220 hushåll av 351 här permanent och det kräver mer 
av både pumpar, elektronik och övrig utrustning. Två nya pumpar installerades 

förra året efter att ha havererat.  En genomgång av hela vattenverket har påbörjats för att 
utvärdera det upprustningsbehov som finns. Vi vill ju behålla vårt vattenverk, som ger oss så 
gott och kallt vatten. Och reningsprocessen måste fungera för att vi skall kunna lämna 
bakteriefria prover till Miljönämnden, som annars stänger vattenverket. Och det blir en dyr 
historia för alla, som vi inte vill ha. 
 
Lars Espen Nilsson och Peter Zeleznik är två mycket kompetenta herrar, som båda arbetat 
med vatten och mycket större projekt än vårt vattenverk, är nu tillsynsmän för både detta 
och dräneringen och delar på ansvaret. Är den ene inte är tillgänglig vid akuta händelser, är 
den andra det. Tillsynsman för vattenverket måste nämligen vara tillgänglig dygnet runt. 
Vattenläckor bryr sig inte om vilken tid på dygnet dom uppstår eller om tillsynsmannen råkar 
vara bortrest på semester.  
 

Dräneringen 
En av de två grundvattenpumparna, den stora pumpen tyvärr, har stannat och den lilla 
arbetar för högtryck vilket måste åtgärdas omgående. Så Lars Espen Nilsson och Peter 
Zeleznik fick en rivstart. Vi vill inte ha översvämmade krypgrunder. 

 

Fritidsgården 
Tänk dig en sommarfest utomhus! Grilla och mysa runt på gräsmattan. Borden och bänkarna 

räcker till minst 60 personer. Det finns både wi-fi och möjlighet att ansluta högtalare till 

dansbanan om man vill dansa eller bara lyssna på musik. Man behöver ju så klart bra väder 

men det går tyvärr inte att beställa. Men då finns det ju alternativ – man dukar inomhus och 

har lika trevligt där. 

 

Fyller du år men får inte riktigt plats till släkten, vill ha barnkalas eller bara en liten fest? Då 

kan vi erbjuda en mindre, trevligt inredd lokal i det vita huset, som har både toalett och kök. 

Diskmaskin får man vara själv. Ca 15 personer sitter ledigt i lokalen, som har två rum. Kom 

dit och titta och se vad som finns. Det finns faktiskt några som säger ”jo, det finns visst några 

hus där borta vid skogen men vi har inte varit där”.  Då är det väl på tiden, eller hur?  
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      Strand och brygga 
Den 21 april (påskdagen) lägges badbryggan och dom två 

båtbryggorna i sjön. Tror inte att vattentemperaturen är 

badvänlig då men det lär finnas vinterbadare. Ett tufft släkte. 

Bor det kanske någon här?  

Men båtlivet kommer inte igång förrän efter 1 maj beroende 

lite på vädret.  Man måste först rätta upp alla bojarna i vattenledet så att det blir snyggt, 

prydligt och nåbart. Och det är det ju lite meck med.   

 

   Råkor!     Ett känsloladdat ämne!! 

Nu börjar det påfrestande skränet som blir ännu högre när äggen 
 kläcks. I somras uppmättes 70 db – faktiskt en hälsofara! Råkor trivs 

där det finns människor och dom som matar dom (ja, det är tyvärr alldeles sant)  bjuder med 
öppna armar in till fler att kolonier skapas.   
Viltvårdare i Sjöbo kommun skriver att det inte hjälper att riva ner bona. Dom bygger snabbt 
nya igen och problemet kvarstår. Det har prövats i andra kommuner utan framgång. Säkraste 
sättet att bli av med en råkkoloni är att fälla deras boträd säger man. Dom kanske bygger ett 
nytt bo i ett annat träd men om dom störs tillräckligt mycket försvinner dom. Så oron att 
man skulle behöva fälla alla träd är helt obefogad. Och i ett enda träd kan det finnas ganska 
många bon dessutom. Fäller man just dom boträden är mycket vunnet.  
 
Röster har höjts här ”vi bor i en skog, vilka djur skall vi utrota härnäst – rådjuren, ekorrarna, 
hararna osv?”  Dom djuren bor på marken och sitter inte i tallarna och skränar! Det gäller 
råkor och inget annat!!!  Bekymrade medlemmar hör av sig till styrelsen.   ”Ni måste göra 
något åt det – vi orkar inte mer nu – vi kan inte sitta ute längre” osv. Och nu är råkorna 
fredade fram till den 31 juli.  Det innebär att vi till hösten kommer att ha flera hundra nya 
råkungar och kolonierna utökas… 
 
Skyddsjägare säger vidare att ”skjuter man av dom regelbundet kan man hålla beståndet 
någorlunda under kontroll men det är ogörligt att skjuta alla och en otillräcklig åtgärd”. Så 
kontentan i Karups Nygård är att ingen vill ha skränet och nedsmutsningen men alltför 
många vill heller inte ha den enda åtgärden som har effekt – att fälla boträden!   
 

Hemsidan! 
På föreningens hemsida  www.karupsnygard.net  finns nu protokollet från årsstämman 
samt uppdaterad lista över styrelsen för Karups Nygårds Samfällighetsförening. 
 

Fritidskommittén 
Den består numera av Mayvor Jonsson, Ingrid Jonsson (inte släkt) och Tommy Holmqvist.  
Traditioner skall man vara rädd om och en sådan kommer alltid att finnas här – nämligen 
midsommarafton. Den är på planeringsstadiet och närmare information kommer på 
hemsidan och anslagstavlorna. Liksom övriga aktiviteter vår fritidskommitté funderar på. 
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Information från Avlopp 1 
Äntligen – säger vi i styrelsen och säkert alla fastighetsägare och boende inom Avlopp 1. 

Tisdagen den 11 april fick vi ett skriftligt besked från Sjöbo kommun att det är tillåtet att 
koppla in sig på både vatten och avlopp. Felen, som hittades på pumpen i besiktningen är 
åtgärdade. Det finns ytterligare några brister, som skall åtgärdas men det är inte något som 
påverkar driften. Entreprenör Ahlquist kommer alltså att synas i området ytterligare en tid. 
 
Som tidigare gäller att tillsynsman Dan Berg skall kontaktas för korrekt avstängning av det 
gamla vaccumsystemet. Planen att stänga vattnet månadsskiftet juni-juli gäller fortfarande.  

 
 

                                    
 Nu är det ju påsk så om någon funderar på att fara iväg till Blåkulla 

så tänk på att det är halkvarning runt trädtopparna vid dimma. Så ta 

det lugnt där.  Det är ett besvärligt bärgningsarbete.  

     

 

 

 

Ett leende ger ett leende tillbaka och det kan man aldrig få överdoser av! 

Var rädda om varandra och  …….     

                  HA EN RIKTIGT SKÖN PÅSKHELG! 

                Önskar våra båda styrelser i Avlopp 1 och Samfälligheten genom 

                                     Karin Hallengren och Ingrid Nord 
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