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Information från Samfällighetsföreningen för Fritidsanläggningar (inkl. Avlopp 2).
OBS! Information till alla medlemmar i Avlopp 1 finns längre fram i bladet.

Det är för första gången i mitt liv alltså dags för mig, Alexandra, att önska er alla

Jag kan inte begripa att jag har varit er sekreterare under nära nog ett år nu; det är ju för
skyttsingen snart tid för mitt första årsmöte! Jag förundras ständigt över att tiden verkar
skena lika snabbt som ett expresståg som har hamnat på villovägar, och som rusar fram lika
ostoppbart som ett fullproppat godståg. Jag jämför gärna detta tids-förräderi med en
gammal häst som lider av knirr-ben, och som har nått fram till en väldigt hög nerförsbacke;
en sådan som det inte går att dra ner på hastigheten i när det väl börjar gå utför. Benen får
då en oönskad förmåga att pinna på allt snabbare och snabbare, tills farten är så pass hög att
man nästan flyyyger fram. Det tråkiga är att både express-, godståget och gamle Knirre efter
det ofrivilliga skenandet slutligen hamnar i en ofrånkomlig grop någonstans i skoböjsen.
Man får försöka ta det lite lugnt så man inte hamnar i den där uschliga gropen, då den oftast
inte innehåller vare sig bomull, dunfjädrar, rumstempererad nougat, skrynkligt inslagspapper
eller något annat som kan dämpa fallet däri. De förödande groparna har en genomtråkig
förmåga att istället vara fullbelagda med både makadam-klumpar, ojämnt formade
singelstenar, snäckskalsskärvor (som Någon har råkat tappa ur fickan), rosenpiggar (som
Någon har brutit loss från en brudbukett) och ett rostigt, gammalt spik (det som råkade
lossna från träkärran som passerade gropen för si sådär en 75 år sedan). Med detta vill jag

ha sagt att man ska försöka vara rädd om den tid man har, då man aldrig vet varthän allt
barkar.
Ska man dessutom ge sig in i en diskussion angående jordens dragningskraft så blir det ännu
värre, då det inte är så lätt att så här i efterhand komma på vem Knasten var som begravde
en jättemagnet inuti jordklotet (den som gör att allting stannar på jordens yta istället för att
fara rakt upp i luften och vidare ut i Universum). Det tråkigaste är att magneten samtidigt
gör att man ramlar ner i den förgrymtade gropen. Se alltså upp för groparna i ALLA vägar!
Sommaren passerade utan större ståhej, och fästingarna skruvade jag bort allt eftersom jag
hittade de små kräken. De ville väl suga både musten och blodet ur mig. Jag råkar vara en
fästingmagnet; vilket är skönt för aaaaalla er andra, för då slipper ni dem förhoppningsvis.
De andra i mitt hushåll slapp invaderas av de små liven; jag vet inte om mitt blod kanske
innehåller en högre kvot av något mysko ämne. Ja, det vätte gudarna… Hoppas jag inte
kommer att drabbas av endera ringsjuka eller flabblådd.
Glöm för allt i världen inte att blåsa ut ljusen när ni lämnar husen; jag vill inte att skogen
varken ska brinna upp eller ner. Tänk på alla de träd som står likt generaler i vår trolska skog,
och på allt annat som lever och gror i den mossbelupna marken. Rådjuren är visserligen
säkert goda att festa på när de är riktigt välgrillade, men tänk på alla vildsvinen! Jag vet inte
om jag vill äta ett sådant åbäke; jag föredrar en enkel korv med bröd plus senap. Enligt mig
är korv och bröd en magisk uppfinning, vilken passar bra att käka var, när och hur som helst;
utom just vid de tillfällen som de råkar innehålla sandkorn från endera stranden eller
sandlådan. Jag tycker inte om känslan av att tugga när det kommer in sand mellan tänderna;
det knastrar så förskräckligt inne i hela huvudet.
Jag har hört att det ska räcka att man slutar mata alla djur i skogen, då man vill minimera
risken för vildsvin. Man ska alltså inte mata varken svartfåglar, rådjur, ekorrar eller grannens
söta katt; speciellt inte om du vill fortsätta kalla den för ”Grannkatten”. Vill man ha en egen
katt kan man köpa en via ”Blocket”. På det viset behöver inte grannen undra ”Vart katten
tog katten vägen?”.
Vildsvin är bra på att plöja; om man nu ska säga något positivt om dem. Jag har aldrig plöjt,
men däremot kört halm så att det ena lasset höll på att välta omkull; jag hade inte hunnit
räkna ut skillnaden mellan kaninfarten och sköldpadds-läget. Guuulp… Som tur var räddade
jag lasset (eller var det rena turen att skitet inte välte?) och kunde efter en stund rädda livet
på mig själv genom att återuppta andningen som hade råkat avstanna p.g.a. förskräckelsen.
Sänk alltså hastigheten och var uppmärksam på omgivningen! Barnen leker här på området
och ska kunna följa sina piratkartor, gå på skattjakt och åka skidor mellan träden (och på
vägen som leder fram till huset som de bor i). Många barn har en förmåga att bli tanklösa då
de är uppslukade av allt det andra som kretsar i deras värld. Det svåra är farorna som kantar
deras väg, vilket just i detta fall handlar om de bilförare som kör omkring både för snabbt
och med huvudet under armen. Det är inte alla barn som har fördelen att få växa upp, så låt
oss hjälpas åt med att försöka göra vägen till en säkrare plats!
Varför ska man behöva byta siffror på hastighetsskyltarna? Och hjälper det ens? Jag har sett
en bil med hästsläp när den körde för snabbt över ett gupp på området. Mina tankar
vandrade till innehållet i släpet; stod det en häst i den, så kunde den omöjligt stå upp efter
den luftturen. Stod det flyttlådor i den så kan i alla fall inte jag låta bli att undra hur det gick

med innehållet i dem. Fin-servisen och kristallglasen gick förmodligen åt skogen (!) efter den
luftfärden; betänk även den smäll som uppkom då hästsläpet åter landade på säker (?) mark.
Här finns skolbarn på cyklar, folk som vandrar (med eller utan reflexer i rockärmen), harar
som skuttar runt som yra höns, fasaner som promenerar omkring som om de äger hela
vägbredden, rådjur som lever i sin egen takt och inte skräms av något, ekorrar som pilar
fram som skottspolar, vildsvin som man kanske inte ser röken av och hundägare som har
glömt kopplet på hyllan hemmavid; trots att det varit koppeltvång sedan länge nu. Jag vet
inte om en hund går att lita på i exakt alla väder; deras instinkter är ju faktiskt urstarka. En
sak som borde ske instinktivt är hundskitsupplockning; men det gör den fortfarande inte.
Det är inte roligt när det tränger in en halvmjuk hundskit i räfflorna under skosulan; jag
tycker det är så himla svårt att få bort den därifrån.
Använd reflexer när ni är ute i mörkret; bilar är djäkligt hårda när de kommer en för nära!
Sätt fast en i jackfickan, en på väskan och ringla en runt vardera stöveln (syns man fyra
gånger så mycket om man har fyra reflexer? Hm, knivig fråga…). Det är fruktansvärt jobbigt
med människor som inte klär upp sig i vare sig reflexer, varselväst eller ficklampa. Fy för
katten vad rädd man blir då de dyker upp ur tomma intet! Det är i det ögonblicket man
känner djup tacksamhet över att man inte körde för nära dikeskanten!
Skog (info från tillsynsman Sven E Andersson)

Året i skogen har präglats av osedvanligt många avverkningsuppdrag i medlemmars
trädgårdar. Det är vanligtvis i samband med ägarbyte som den nya ägaren önskar bygga om
och förnya trädgården, och då avverkas de träd som, utan att någon märkt något, vuxit sig
alltför stora och riskfyllda för att stå kvar. Då ser även andra hur stora och ohanterliga de
egna träden blivit, och så föryngras även den tomten. Yngre familjer har helt andra krav på
sin trädgårdsyta och vill forma den för barn med spring i benen och plats för badbaljan på en
solig plats.
Under senhösten flyttades aktiviteten till den yttre skogen i norr där behovet av röjning,
gallring och avverkning är stort. Det arbetet fortsätter under 2017.
Den kommande ombyggnaden av avloppssystemet för Avlopp 1 samt dragning av fibernätet
kan kräva insatser i skogen som får första prioritet när planeringen väl är klar.
Ved för användning nästa vinter avverkas nu, så välkommen med din beställning. Priset är
320 per m3 levererat i 3-meters längder vid tomtgränsen. Veden levereras före påsk och
består huvudsakligen av björk även om någon enstaka bit av annat träslag kan förekomma.
Arvodet för fällning samt bortforsling av virke och grenar kommer från årsskiftet att höjas till
1100 kr/timme inkl. moms.
Vägar (info från tillsynsman Sven E Andersson)

Inom området finns ca 10 km väg varav 7 km är grusväg. I det stora hela är vägnätet i gott
skick, men vi närmar oss en situation då grusvägarna behöver renoveras och förses med nytt
material för att överhuvudtaget låta sig hyvlas och skötas. Likaså måste sprickor i
asfaltvägarna hållas under noggrann uppsikt och klistras om vid behov. Utmed de flesta
vägarna är gräskanterna aggressiva och växer alltför långt in på vägbanan, och åtgärden blir
bortskrapning av ytlagret.
Det är bra om alla hjälps åt att skona vägarna genom att anpassa såväl hastighet som spårval
– undvik gärna hålorna, så håller vägen längre.

Råd från Alex (sekreteraren): vill du färdas i högre hastigheter än vad som
är lämpligt här på området? Är du intresserad av att lära dig allt om
spårval? Hör då av er till mig; jag vet var det finns en riktig motorbana, där
körningen sker under uppsikt av funktionärer och med sjukvårdare på
plats! Det är bättre att vrålköra sin bil där, än att någon råkar köra ihjäl
grannpojken eller –flickan. Det skapar onödigt lidande.
Avlopp 2

Tänk som vanligt på vad som slängs i toan! Det kostar skitmycket när man måste investera i
nya pumpar, vilket man helst inte ska behöva göra annat än vid de tillfällen de helt enkelt är
för gamla, skruttiga eller upprostade till oigenkännlighet. Det är inte roligt att behöva köpa
en ny pump p.g.a. att någon råkar spola ut ett helt lakan i skithusstolen.
Vi har nu anslutit fler fastigheter till Sjöbo Kommuns avloppssystem, vilket är positivt för
miljön, men kostsamt för kassan. Så låt oss samarbeta för att hålla nere på kronorna; de är
runda och har en konstig förmåga att rulla lätt trots att de är ganska platta också.
Fritidsgården / fritidskommittén

Fritidsgården har hyrts ut flitigt under året, och det som är nytt för i år är ju att dansbanan är
totalrenoverad och färdigställd. Invigningen den 8 juli var uppskattad, och det blågula
bandet klipptes med stolthet och elegans av Stig (tillsynsman för strand/bryggor). Det var
många som närvarade vid invigningen, och själv spelade jag keybord (med fingrar som var
köldknäppta som tio stelfrusna, men opanerade fiskpinnar; det var buRRigt kallt den
kvällen). Någon la upp en tårtbit på en assiett till mig, men den försvann spårlöst. Sökandet
efter den gav tyvärr inget resultat. För bokning av fritidsgården vänligen kontakta Lisbeth
Eriksson Hammarberg (tel 0416-130 50).
Styrelsen har tagit beslut om att tillsätta en tillsynsman som har ansvaret för bevarandet av
fritidsgårdens byggnader, dansbanan och omgivningen däromkring. Kenth-Erik Grönvall är
redan i full gång med sina uppgifter, då det fanns ett starkt behov av att påbörja vissa av
dem snarast möjligt.
Midsommarfirandet för barnen uppskattades som vanligt, och jag anser personligen att det
var den snyggaste midsommarstång jag sett i hela mitt liv; tack alla ni duktiga barn! Lisbeth
och Mayvor (vilka båda ingår i fritidskommittén) stod för arrangemanget, och Mayvor ledde
dessutom sången och dansen på allra bästa vis.
Pubaftonen den 19 mars i år var mycket uppskattad och välbesökt, och en ny pubafton
planeras äga rum någon gång under våren 2017 (tack och lov för det)! Det kommer som
vanligt inte krävas någon föranmälan, och inträdet kommer (hör och häpna!) fortfarande att
vara GRATIS! Yey! Bjud in era vänner trots att de inte bor i Karups Nygård; de är hjärtligt
välkomna ändå. Håll utkik efter datumet på föreningens anslagstavlor och på hemsidan.
Strand/bryggor (inside information från Hans Klangegård; tillträdande tillsynsman)

Hans Klangegård ringde upp mig för att berätta att det finns två (2!) båtplatser som är lediga
för uthyrning! Hugg för er medan de finns kvar! Det finns ännu en god nyhet gällande
strand/bryggor! Stig kommer från och med årsmötet äntligen kunna retirera från sitt
åtagande som tillsynsman! Han har lääängtat efter detta ett bra tag nu, så jag är extremt
glad för hans skull att det finns en vänlig själ som kan överta hans plats. Stig sköter allt
exemplariskt; som när vår båtmotor gick upp i rök; då ringde minsann ingen mindre än Stig

och berättade om den olycksaliga händelsen! Han har haft ett vakande öga på
strand/bryggor under många år nu, och det tackar vi särskilt för.
Hans Klangegård har lovat ”hoppa på båten”, och det ser ut som om han redan är i full gång
med att sätta sig in i hur allting fungerar! Perfekt Hans! Du är hjärtligt välkommen! Ni får
tillgång till de nya namn- och telefonuppgifterna efter nästkommande årsmöte.
Vid intresse av den styrelsepost som kommer att bli ledig vid nästa årsmöte, går det

att höra av sig till valberedningen. Det är alltså Claes Berntsson som efter ett mångårigt och
troget engagemang frånträder sin plats som ordinarie ledamot. Vi tackar dig Claes för allt du
hittills har gjort för Karups Nygård! Claes frånträder samtidigt sin plats som tillsynsman för
Dräneringen, vilket då gör att vi hoppas på att det finns någon som önskar lämna in en
intresseanmälan gällande denna.
Vi behöver även en person som under det kommande året kan börja sätta sig in i Björn
Andreassens arbetsuppgifter (som tillsynsman för Avlopp 2), då han egentligen hade som
plan att frånträda platsen redan vid det kommande årsskiftet. Han har tack och lov lovat
ställa upp även under 2017, men det vore perfekt om den som önskar tillträda framöver kan
förbereda detta genom att i lugn och ro sätta sig in i hur allt fungerar. Hör väldigt gärna av
dig vid intresse; Björn lär dig det du behöver kunna och veta. Kontakta antingen honom eller
någon i styrelsen om du känner dig manad. Samma gäller förstås för platsen som tillsynsman
för Dräneringen.
Dräneringen har fungerat utan anmärkning under det gångna året, och samma sak gäller
för Vattenverket. Karl (nya tillsynsmannen för Vattenverket) sköter åtagandet på bästa

sätt, och han har berättat att vattenproverna som vanligt påvisar att vattnet i Karups Nygård
är av bästa kvalité.
När det gäller fiberanslutningen så är det naturligtvis upp till var och en vem man
väljer att teckna avtal med; önskar du en översikt över vad som sades under
informationskvällen den 15 november går det bra att gå in på Karups Nygårds hemsida.
Föreningens anslagstavlor är förstås ämnade att användas, men man får ej sätta sina
meddelanden ovanpå föreningens medlemsinformation. Alla ska hinna läsa den; du med. Ett
råd är att plasta in meddelandena så de står sig bättre mot regn och rusk. Vänligen använd
häftstift eller -apparat. Det optimala är om ni plockar ner meddelandet så snart det är
inaktuellt. Tack för er medverkan!
Nyårsraketer är snygga när de exploderar i en gnistrande kaskad på himlavalvet, men var
snälla och tänk på att många hundar är rädda för smällarna. Visa hänsyn!
Tjuvar undanbedes förstås, men fram tills det är tid för Länsförsäkringar att komma hit
och informera angående grannsamverkan är det viktigt att göra vad man kan för att hålla
tjuvarna på behörigt avstånd. Var därför noga med att tömma brevlådorna! Samverka med
grannarna, sätt en lapp på postlådan med skriften EJ REKLAM och släng skitpåsarna i
varandras soptunna om någon av er är bortrest över helgen. Julen är tjuvarnas finaste tid.
Man ska naturligtvis iiiiinte jaga tjuvarna, de kan vara farliga att ha att göra med, men man
kaaan hjälpa sina grannar genom att hålla ett vakande öga och notera ovanligheterna.
Lämna besked snarast angående nya ägare eller byte av adress; anmälan gör
ni som vanligt till Tommy Holmquist (kassören).
Information till alla medlemmar i

2016 närmar sig sitt slut, och så gör även mitt uppdrag som ordförande. Ersättare efterlyses, även till
andra poster. Kanske skall 2017 bli förändringarnas år? Kommunalt avlopp, bredband och föryngring
av styrelsen?
Vi kan bara hoppas och se.

Önskas medlemmarna i Avlopp 1
av styrelsen / genom Christer Rydberg.
_________________________________________________________________________________

Styrelsen för Fritidsföreningen och alla tillsynsmän önskar Er också
en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Allmänna tankar; nedtecknade av sekreteraren: njut av julförberedelserna och av att öppna
paketen så pass sakta att eventet varar lääääääänge (tänk dig en månvandring i sakta mak).
Rör för allt i världen inte vid granen om den har börjat mångbarra i god tid innan jul, då det
finns en viss risk för att den har som mål att bli till en nakengran. Ställ inte mystiska granar
för nära ditt älsklingshörn i teve-soffan; de kaaaan släppa ifrån sig barren just där man har
tänkt sätta sig i godan ro. Har man otur kan skeendet leda till en Ferdinand-effekt; d.v.s. en
studs rakt upp i luften (det dumma nötet sätter sig på exakt samma bi, under samma
korkade ek, år efter år och utan att ta lärdom av det. Åååh, det är så retfullt).
Ligger det granbarr på just din sittplats så är det egentligen ganska lätt åtgärdat. Råkar
dammsugaren vara inlämnad på reparation kan man lösa problemet temporärt genom att
svepa ner barren på golvet strax nedanför soffan. Problem är till för att lösas.
Glöm inte att tugga knäcken försiktigt; man vill ju inte att plomberna ska lossna med ett
PLÅååPP, och att de därefter ska åka snålskjuts med knäcken på dess färd mot magsäcken.
Bit huvudet av en skum-Tomte; de är som godast när man plockar dem ur en nyöppnad
påse. Därefter blir de snabbt träiga, men är likförbannat ätbara i vilket skick som helst. En
skum-Tomte är och förblir alltid en skum-Tomte.
Viktigheter sedda ur mina upp- och nervända ögon: Öppna inte dörren om Tomten bankar
på och samtidigt ser ut att likna en konstig clown-Tomte. Drick glögg medan tid är, och
beblanda den gärna med både spets, russing och nötfnas. Ät inte alltför många pepparkakor
(jag har hört att man blir envis om man gör det, men har inte kunnat hitta några uppgifter
angående var gränsen går för att detta ska övergå till att bli ett problem). Glöm för all del
inte att pressa fast etiketterna ordentligt på julklapparna om du vill undvika att Fel Person
ska plocka på sig det paket du hade som plan att ge åt Någon Annan. Glöm inte bort Någon
Alls i mängden; det kan straffa sig på det viset att du inte får någonting alls nästa jul. Man får
det liksom i nacken; som man sår får man helt enkelt skörda.
En sak jag tycker är jobbig är när folk ska förstöra det stora ögonblick som uppstår i
samband med att man just har lyckats veckla upp pappret kring en väldoftande gräddkola,
och håller på att förgås av den härliga situationen. Man har kolan i händerna, saliv i exakt
bägge mungiporna och längtar tills man ska vända kolapappret ut och in i munhålan. Just
som man sitter där och är startklar inför spektaklet, så är det Någon som fäller en väääldigt
tråkig kommentar: ”Jag borde inte äta detta. Jag blir så tjock.” Här får ni försööööka

fantisera om den Totala Tysssstnad som uppstår i exakt heeeela rummet. Själv känner jag
hur blodet försvinner från huvudet, händerna blir isiga, saliven börjar smaka metall och koladoften försvinner sakta bort över nejderna.
Jag menar; vaaaarför säger folk på detta viset? De förstör ju hela innebörden med min högt
älskade kolabit! Lusten till den försvinner och det lägger sig ett grått dis över aaaalla de
pappersbeklädda kolor som ligger kvar prydligt uppradade på assietten - och jag som
antagligen just hade tänkt tanken på att det hade varit bäääättre med en mattallrik istället
för en assiett, då de är större i det stora hela och rymmer mer av det goda. Det är logiskt
tänkande, enligt mig, då tallriken inte endast ska rymma kolorna, utan även knäck-i-form,
limpskivor av marsipan och nougat, ett par skumma Tomtar, en ekande tom mandelmussla
(jag brukar skita i både grädden och sylten), en massa annat gottgott-i-gottgott plus en
vääääldigt nödvändig clementin; vilken man plockar på sig av den enkla anledningen att man
behöver balansera allt det andra med något surt. Hrmf…
Det konstigaste av allt är att det oftast är de allra maaagraste personerna i församlingen som
utbrister den oerhört tråkiga kommentaren. Men jag då? Min konstiga hjärna beter sig som
en hagalen slingerblobb, eftersom den verkligen viiiiill ha mattallriken istället för assietten!
Jag vill njuta av det jag lägger på min tallrik, så betänk för allt i världen detta innan någon av
er råkar sabotera för någon som kanske påminner mig. Mitt Huvudkontor har en konstig
förmåga att tänka helt crazy och utanför ramarna, så när de förstör mitt godsaks-MÅment
vill jag egeeeentligen utbrista med ett gallskri: ”Men så hååååll flabben stängd med hjälp av
en kola, människa!”.
Jul, jul, strålande julkola! På återhörande genom nästkommande Karupsblad!

Alexandra Tykesson, sekreteraren
2016-12-10

