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Information från Karups Nygård samfällighetsförening!
Ja, nu är det jul igen! Snart i alla fall!
Höst- och vintermörkret har lägrat sig och mörkare blir det ett litet tag till innan vintersolståndet infinner sig den 22 december kl 5.19 svensk tid. Sedan går det långsamt mot
ljusare tider. Men det kan vara mysigt också i mörkret med alla tända ljus i fönstren och
trädgårdar. En annan positiv sak är att dammet inte syns lika bra så man kan koppla av
städningen lite.

Fritidsgården ”vita huset”
Ja, det gamla fina huset andas inte riktigt ännu. Trots avfuktare och värme så är fuktigheten i
väggarna fortfarande hög. Huset får vila ett tag till men en dränering runt måste göras då
fukten kommer utifrån och underifrån. Man gräver bara en liten bit ner runt huset och
lägger sten i ”rännan”. Rabatten, som i dagsläget består av alldeles för mycket kirskål,
kommer att tas bort. Vi får sätta några snygga krukor istället.
Sedan får ni alla ge era synpunkter på vad huset skall användas till. Det skall bli en gemensam plats att umgås på och förslag på aktiviteter tas tacksamt emot. Kurser, föreläsningar,
”pratkvällar” där man bara umgås över något gott att äta och dricka, bokpresentationer,
syjunta mm. Inga ”hyresavgifter” skall tas ut utan allt skall vara fritt för våra medlemmar.

Strand och badbrygga
Bryggorna är upptagna för vinterförvaring och det som kvar av
frigoliten under badbryggan är borta. Tomma plastdunkar som
ersätter frigoliten skall reglas in under bryggan. Det är gjort så
med de två båtbryggorna och dom flyter fint på det. Som jag
berättade i förra Karupsbladet så mumsade ju råttor och illrar
glatt i sig frigoliten som riskerade att ta slut och sänka bryggan.
Plastdunkar ger dom sig inte på.

Vattenverk och dränering
Tillsynsman Lars Espen Nilsson informerar att det varit lite störningar på
vattenverket men att allt fungerar nu som det skall. Det mest märkbara var när
EON tappade en fas som stökade till det med pumpar, inställningar och obalans i systemet.
Avlopp 1 har som bekant nu kommunalt vatten och de ventiler som förband dem med
vattenverket är stängda och ”blindproppade” så att vi omöjligt kan blanda vatten med
kommunen eller tvärtom.
Förbrukningen under sommaren har ju gått upp som brukligt men ingenting som äventyrar
vår kapacitet på pumpar eller vattentillgång som övrigt är god.
Dräneringen fungerar som det skall sedan den nya grundvattenpumpen installerades.

Avlopp 2.
Inga större störningar i driften är inrapporterade. Däremot har en sliten pumpstation behövt
en helrenovering. Två nya specialanpassade pumpar har installerats och nya automatiserade
elskåp har satts in. En infiltrationsbädd är kvar att koppla bort och det jobbet måste tas i
etapper. Mätningar av fall etc har påbörjats och kostnadsberäkningar håller på att tas fram.

Vägarna
En del medlemmar har hört av sig och velat att de två vägbulor som blev lägre vid
asfalteringen skall återställas till samma höjd. Och några anser att de höga vägbulorna bör
sänkas. Men i nuläget kommer bulorna att kvarstå i nuvarande skick och alla skall målas.
Träd och annan vegetation längs vägarna har en tendens att inkräkta på både sikt och
framkomlighet, och därför har kanter och uthängande grenar justerats under hösten. Med
höstregnen kommer även håligheter i grusvägarna och tills vidare kan vi hjälpas åt genom att
inte köra i hålorna – om det går att undvika dvs. Efter att alla löv och barr fallit ner har asfaltytorna sopats och grusvägarna hyvlats inför vintern.
Också får vi hoppas på åtminstone en vit jul. Skånska snöfall brukar inte vara så långvariga
utan övergår alldeles för fort i slask. Men vem vet vad kung Bore har i beredskap den här
vintern? Vi är i vart fall beredda för den om den mot förmodan skulle bli vit.

Nerskräpningen vid föreningens strand – olagligt och straffbart!
Vi har länge undrat vem som släpar ner säckvis med skräp och dumpar
vid stranden. Det är inte sådant som badgäster normalt har med sig och
kastar i soptunnorna. Tråkigt nog är det med all säkerhet medlemmar!
Vi har observerat ett par som kom gående från Karups Nygårdsvägen
med en svart plastsäck i handen och gick genom skogen i riktning mot
stranden. Och mycket riktigt hittade vi två plastsäckar där nere med en
madrass i vardera säck. En illaluktande nerkissad madrass låg där i våras. Svarta plastsäckar

har vi hittat vid olika tillfällen, noga igentejpade och fulla med plastkassar med diverse
illaluktande sopor som ibland har läckt ut. Eftersom dom är tejpade på precis
samma sätt varje gång måste det vara samma människor. Proppfull plastsäck
med rester efter en fest, söndrig solstol, bilspoiler mm. Listan kan göras
mycket längre tyvärr. Hur trevligt är det för vår tillsynsman att behöva lasta
in dessa stinkande, läckande sopor i sin privata bil och köpa till tippen med?
Det är medlemsavgifter som betalar skötseln av vår fina lilla badstrand och brygga, som vi
vill kunna behålla. Så om ni ser någon gå mot stranden med svarta plastsäckar, meddela
någon i styrelsen.
Nästa plastsäck med sopor kommer vi att gå igenom väldigt noga för att få ledtrådar och
polisanmäla ofoget.

Skogen
Uppdraget som tillsynsman är fortfarande vakant! Varför hör
ingen av sig? Jobbet avser skötsel av naturen i och omkring
bebyggelsen och inte arbete i skogen. Men du behöver ju
ändå, som Sven informerade om i förra Karupsbladet,
motorsågkörkort och röjsågkörkort. Har du inte det bekostar
föreningen utbildningen. Du kan behöva fälla något träd av olika anledningar och även träd
som stormfällts och behöver sågas upp. Medlemmar hör av sig då och då och vill ha fällt
något träd på tomten etc. Du är inte ensam här heller, det finns back-up i området och Sven
bor ju kvar… Om du inte själv är intresserad så hör av dig om du har något tips.
Säsongens arbete har fokuserats på röjning i de norra partierna inför överlämningen av
skogsskötseln vid årsskiftet. Under senhösten startade avverkningen hos de medlemmar
som önskat hjälp i sina trädgårdar.

Julen
Vad vore den utan Lucia och lussekatter. Lussekatterna blev populära under tidigt 1900-tal
då vi började fira Lucia på det sätt vi gör idag. Dom kommer ursprungligen från Tyskland där
dom kallades dövelskatter vilket betyder ”djävulskatter” och blev en julbrödstradition även
här. Men det är väl fel namn på en sådan god bulle? Framförallt i Stockholm och östra
Sverige började man smaksätta dom med saffran men göteborgarna föredrog kardemumma.
Lucianatten var förr årets längsta natt och farlig. Men att den
var den längsta natten stämde inte efter införande av
gregorianska kalendern 1753 när vi fick en ny tideräkning. Den
natten flyttades till då 21 eller 22 december. Men i folktron
fortsatte ändå lucianatten att vara den längsta då onda makter
och ondskefulla varelser var lösa och man fick vara försiktig. Ljusen hölls tända och
gårdsfolket vakade hela natten. Nuförtiden är Luciavaka något helt annat. Det fick man
erfara på den tiden man hade tonåringar som ramlade in på morgonkvisten.

Julmaten
Ja den får vi oftast för mycket av men det är ingenting mot Anders
Zorns julbjudningar på den tiden det begav sig. Gästerna hann inte få av
sig ytterkläderna förrän dom fick ett glas i handen. Skål för julen ropade
Zorn! Hans favoriträtt var morasod, en soppa på märgpipa. Dom gjorde också soppor på
fågel eller ekorre! Hur kan man koka soppa på en liten söt ekorre? Den lär ha smakat som
grillad kyckling med viltsmak. 7-8 personer lagade mat från tidig morgon till sen kväll. Så där
ligger vi väl i lä till mans? Man åt och drack i tre dagar, sedan fick man pusta ut.
Carl Larssons överdådiga julfester gick inte heller av för hackor och dom hade till och med
pasta, pizza och oliver på julbordet. Exotiskt och annorlunda på den tiden. Men paret
Larsson var ju också lite annorlunda. Och så den goda julölen så klart som man bryggde
starkare, mustigare och lite sötare än vanligt.

Den glömske ekorren
Om man ser en ekorre skutta omkring lite vilset beror det på att den
letar efter sina höstgömmor. Ekorrar har lite minnesluckor och hittar
inte alltid sitt skafferi eftersom den inte alltid minns vad den då tyckte
var den bästa gömman för hans insamlade svampar och nötter. Hittar
den inte skafferiet får man ta till nödprovianten – grankottar. Det verkar
gå bra det också!

För den här tiden!
Efter fyra års styrelsearbete, varav de två senaste som
sekreterare har jag nu lämnat både styrelsearbetet och arbetet
med föreningens bokföring. När det här Karupsbladet delas ut
har min man, Hans Klangegård (strand och brygga) och jag dragit
iväg 110 mil norrut till Jämtland. Hasse lär inte får lappsjuka, han
är ju född där, men kanske jag? Men då är det bara 8 mil till
Östersund - i Norrland är ju 8 mil bara ”om hörnet” eller så åker
vi det lilla skuttet 3 mil till kommunorten Bräcke som vinner SM i
glasstillverkning varje år. (Visste inte ens att en sådan tävling
fanns). Tur att man inte är ”glassoman” för då
hade vågen och jag blivit ovänner. Men glassen
var faktiskt jättegod och dom hade spännande
smaker så lite får man ju testa. Jag har trivts bra både i området och med
dom trevliga människorna i styrelsen men det var dags för ett nytt kapitel i
livet. Vi har blivit pensionärer på riktigt. Och får uppleva riktiga vintrar och
norrsken!
Karin Hallengren

Information från Avlopp 1.
Det kommunala vattnet och avloppet fungerar nu hos alla som kopplat in sig. Det praktiska
arbetet är klart. Vi har lite pappersarbete kvar med Sjöbo kommun, som tagit över driften,
men inte hela anläggningen. Styrelsen återkommer med information när och hur föreningen
skall avslutas och läggas ner.
Lite historik för nyinflyttade: Avlopp 1 är en förening som bildades en gång därför att 87
hushåll av de totalt 351 som ingår i samfälligheten, har haft annat avloppssystem. Dessa 87
hushåll hur nu anslutits till kommunalt vatten och avlopp och det är anledningen till att
föreningen skall läggas ner.

Tänd juleljusen, ät pepparkakor, drick glögg, tindra med ögonen, spräck
budgeten och vält granen – kort sagt, uppför er som vanligt!

Så från oss alla i styrelsen till er alla – ha en

OCH ETT
GOTT NYTT ÅR!

Tänk på mig i år också.
Jag blir så rädd när det
Smäller!

