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MÅNAD   MANUSSTOPP  UTGIVNINGSDAG

JANUARI   TISDAG 2 JAN  MÅNDAG 22 JAN

FEBRUARI  MÅNDAG 29 JAN  MÅNDAG 19 FEBR

MARS   MÅNDAG 5 MARS  MÅNDAG 26 MARS

APRIL   TORSDAG 29 MARS MÅNDAG 23 APRIL

MAJ   MÅNDAG 30 APRIL MÅNDAG 21 MAJ

JUNI   MÅNDAG 28 MAJ  MÅNDAG 18 JUNI

JULI   SEMESTER  SEMESTER

AUGUSTI   MÅNDAG 30 JULI  MÅNDAG 20 AUG

SEPTEMBER  MÅNDAG 3 SEPT  MÅNDAG 24 SEPT

OKTOBER  MÅNDAG 1 OKT  MÅNDAG 22 OKT

NOVEMBER  MÅNDAG 5 NOV  MÅNDAG 26 NOV

DECEMBER  MÅNDAG 19 NOV  MÅNDAG 10 DEC

2007 ÅRS UTGIVNINGSPLAN FÖR SÖDERÅS JOURNALEN

God Jul och Gott Nytt År! 
önskar vi alla 

våra läsare och annonsörer

ANNONSPRISER 2007
 FORMAT OMSLAGETS INLAGA FR O M OMSLAGETS
   1:A SIDA SIDAN 2 & 3 SIDAN 4 SISTA SIDA

1/1-sida ——— ——— 6 250 kr 7 450 kr

1/2-sida ——— 4 600 kr 3 800 kr 4 600 kr

1/4-sida 4 600 kr 2 950 kr 2 350 kr 2 950 kr

1/8-sida 2 300 kr 1 900 kr 1 450 kr 1 900 kr

1/16-sida ——— ———    900 kr ———

RABATTER VID SAMTIDIG BOKNING AV 
FLERA ANNONSER MED OLIKA UTSEENDE

  3 nr = 5%
  6 nr = 10%
  11 nr = 15%

BOKA

RABATTER VID SAMTIDIG BOKNING AV 
FLERA ANNONSER MED SAMMA UTSEENDE

  3 nr = 10%
  6 nr = 15%
  11 nr = 20%

BOKA

Utnyttja
vårt
rabatt-
system!
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Storgatan 74, 264 32 Klippan, tel 0435-104 06
Kommunens enda auktoriserade byrå. S.B.F.   
AKUT JOUR DYGNET RUNT

AB KLIPPAN LJUNGBYHEDS BEGRAVNINGSBYRÅ

Öppettider mån-fre 8-17
Väg 108, 2 km norr Marieholm

Tel 0413-730 62 • Fax 0413- 730 81
www.birgittasplat.se

• Tak- och väggplåt  
• Rännor och rör
• Egen tillverkning
• Stort lagersortiment

gOd jul & GOTT NYTT ÅR !

DIN BILVERKSTAD

Alla är vi beroende av att bilen startar och rullar, både privat och i 
tjänsten. Till oss på Meca är alla bilmärken och modeller välkomna. 
Med hög kompetens, och modern diagnosutrustning tar vi hand 
om reparationer, felsökning och service av din bil. Och har du 
nybilsgaranti kvar, gäller den även efter besöket hos Meca. Detta 
eftersom vi alltid reparerar och servar bilen enligt tillverkarens 
instruktioner och med EU-godkända reservdelar.

Om du servar din bil hos oss ingår dessutom en assistans-
försäkring i ett år som gäller vid driftsstopp dygnet runt året om. 
Pröva oss när det är dags med nästa service. Under vinterhalvåret 
får du nya halvljuslampor utan kostnad.

ÅBY BILELEKTRISKA AB 
Åbytorpsvägen, KLIPPAN 
Tel. 0435-13360

DU HAR BYTT BANK, ELBOLAG 
OCH FÖRSÄKRINGSBOLAG.

NU ÄR DET DAGS ATT BYTA 
BILVERKSTAD.

C A R  S E R V I C EC A R  S E R V I C E

KLIPPAN

OCH TAPET

KAROSSVÄGEN 1  TEL 0435-142 62 

Is
to

ck
ph

ot
o

God Jul
önskar Tomten

Annorlunda och
kul till jul!

Julöppettider:
“Lille” julafton 9-15

Julafton 9-12
Nyårsafton 9-12
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Stallkrogen
har ny ägare

Stallkrogen erbjuder även alla former av ca-
tering, vare sig det handlar om varm eller kall 
mat. Detta kan ordnas när som helst.

- Telefonen är alltid bemannad och vi försö-
ker svara hela tiden. 

Satsning på catering

Till nyårsafton satsar Stallkrogen extra hårt 
på cateringdelen. Man kommer att ha öppet 
under dagen så att kunder som beställt mat 
till nyårsfesten kan komma och plocka med 
sig sina beställningar. Ett smart drag för den 
som inte vill laga mat själv utan istället låta en 
duktig kock stå för jobbet. Det brukar ju, som 
vi alla vet, ändå finnas att göra när släkt och 
vänner samlas inför storhelgerna.

Det har ju varit en del turer kring Stallkrogen 
de senaste åren. Marta Lucic hoppas nu att 
hon ska få ordentlig snurr på verksamheten.

- Vi kommer att satsa på att få hit alla typer 
av gäster - både turister och folk från orten. 
Att få hit bussturer är något jag tror mycket 
på, avslutar hon.

I juni i år tog Marta Lucic över Stallkrogen vid 
Herrevadkloster. Den vackra miljön runt res-
taurangen lockade Marta att flytta till trak-
ten. God mat, ett trevligt bemötande och fa-
cila priser är något hon lägger stor vikt vid.

Välsmakande filéer

Tanken är att restaurangen ska vara till för 
hela familjen. Mamma och pappa ska kunna 
ta med barnen för en trevlig stund tillsam-
mans. I samband med att Marta tog över 
Stallkrogen ändrades inriktningen till à la car-
te och sk filéfrossa och man har öppet varje 
helg än så länge. 

Menyn har fallit gästerna i smaken och 
många söker sig hit på lördagarna för att rik-
tigt frossa i välsmakande filéer. 

Söndagsbuffén är också i hög klass. Att nå-
gon skulle gå härifrån hungrig är inte att 
tänka på. Bufférna passar till alla - både ung 
och gammal.

- Vi serverar traditionell à la carte med kött, 
fisk och fågel på menyn, säger Marta Lucic. 

StallkrogenHERREVADSKLOSTER

Ät gott i unik miljö • Plats för 120 gäster

Fullständiga rättigheter. 
Stallkrogen tel. 0435- 44 09 00 
VÄLKOMNA!

FILÉFROSSA 159:-
Lördagar från kl.17 Ät så mycket du orkar!
Med inslag av julen! Ox�lé, �äsk�lé, kyckling�lé 
och lax�lé.

SÖNDAGSBUFFÉ 109:-
från kl. 12  Ät så mycket du orkar!

NJUT, TA DET LUGNT... 

LÅT VÅR KOCK GÖRA JOBBET!

NYÅRSSUPÉ
FÖR AVHÄMTNING!

Förrätt: Toast Skagen

Varmrätt: Oxfilé Charlemange
med potatisgratäng.

Förrätt & varmrätt 165:-/pers.

Endast varmrätt 125:-/pers.

      Ring för beställning och mer info!

BESTÄLL ER

4



4

Stallkrogen
har ny ägare

Stallkrogen erbjuder även alla former av ca-
tering, vare sig det handlar om varm eller kall 
mat. Detta kan ordnas när som helst.

- Telefonen är alltid bemannad och vi försö-
ker svara hela tiden. 

Satsning på catering

Till nyårsafton satsar Stallkrogen extra hårt 
på cateringdelen. Man kommer att ha öppet 
under dagen så att kunder som beställt mat 
till nyårsfesten kan komma och plocka med 
sig sina beställningar. Ett smart drag för den 
som inte vill laga mat själv utan istället låta en 
duktig kock stå för jobbet. Det brukar ju, som 
vi alla vet, ändå finnas att göra när släkt och 
vänner samlas inför storhelgerna.

Det har ju varit en del turer kring Stallkrogen 
de senaste åren. Marta Lucic hoppas nu att 
hon ska få ordentlig snurr på verksamheten.

- Vi kommer att satsa på att få hit alla typer 
av gäster - både turister och folk från orten. 
Att få hit bussturer är något jag tror mycket 
på, avslutar hon.

I juni i år tog Marta Lucic över Stallkrogen vid 
Herrevadkloster. Den vackra miljön runt res-
taurangen lockade Marta att flytta till trak-
ten. God mat, ett trevligt bemötande och fa-
cila priser är något hon lägger stor vikt vid.

Välsmakande filéer

Tanken är att restaurangen ska vara till för 
hela familjen. Mamma och pappa ska kunna 
ta med barnen för en trevlig stund tillsam-
mans. I samband med att Marta tog över 
Stallkrogen ändrades inriktningen till à la car-
te och sk filéfrossa och man har öppet varje 
helg än så länge. 

Menyn har fallit gästerna i smaken och 
många söker sig hit på lördagarna för att rik-
tigt frossa i välsmakande filéer. 

Söndagsbuffén är också i hög klass. Att nå-
gon skulle gå härifrån hungrig är inte att 
tänka på. Bufférna passar till alla - både ung 
och gammal.

- Vi serverar traditionell à la carte med kött, 
fisk och fågel på menyn, säger Marta Lucic. 

StallkrogenHERREVADSKLOSTER

Ät gott i unik miljö • Plats för 120 gäster

Fullständiga rättigheter. 
Stallkrogen tel. 0435- 44 09 00 
VÄLKOMNA!

FILÉFROSSA 159:-
Lördagar från kl.17 Ät så mycket du orkar!
Med inslag av julen! Ox�lé, �äsk�lé, kyckling�lé 
och lax�lé.

SÖNDAGSBUFFÉ 109:-
från kl. 12  Ät så mycket du orkar!

NJUT, TA DET LUGNT... 

LÅT VÅR KOCK GÖRA JOBBET!

NYÅRSSUPÉ
FÖR AVHÄMTNING!

Förrätt: Toast Skagen

Varmrätt: Oxfilé Charlemange
med potatisgratäng.

Förrätt & varmrätt 165:-/pers.

Endast varmrätt 125:-/pers.

      Ring för beställning och mer info!

BESTÄLL ER

4 5

Köpmangatan 19 Perstorp Tel/fax 0435-346 68

på valfri stövel!
20% Rabatt

KUPONGEN KLIPPS UT OCH MEDTAGES!

JULKLAPPSTIPS!!!

Gäller tom. 24 dec.

MEDTAG KUPONGEN!

DIGITALA MARKBOXAR FRÅN 495:- UTAN ABONNEMANG!

89:-/mån

Bilglas - fri lånebil
Uterum
Isolerglas - ombyggnad

Solfilm för bil
Allt inom glas!

Vi gör tavel-

inramningar!

JULKLAPPSTIPS!
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Jag tackar alla 
mina kunder 

för ett fint år

God Jul 
&

Gott Nytt År!

Tel. 0435- 100 33 
Allégatan 12 a Klippan

❅

❅

❅

❅
❅

Salong Klipp o. Kryll

Öppet:
Vardagar  11-22 
Lör & Sön  12-22
Tel.  0435-182 00

Vi önskar alla en riktigt GOD Jul!

Klippan
Kerstin Långberg

• Begravningar • Juridik
• Sten • Försäkringar

Vi gör gärna hembesök – Jour dygnet runt
www.fonus.se

Välkommen till vårt kontor på Storgatan 28
tel. 0435-102 15 Öppet: 9-13

Den lilla 
julklappsbutiken 
med det breda 
sortimentet!

Öppet
Mån - Fre 9.30 -18
Lör 9 -13

Storgatan 32, Klippan • Tel. 157 15, 158 52
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Från primitivt hantverk i liten skala 
till datorstyrd massproduktion. 
Den utvecklingen har vävningen 
genomgått. Men i Strögårds väv-
förening i Kvidinge slås vakt om det 
ursprungliga hantverket. 

Vävning innebär att två mot var-
andra vinkelräta trådsystem sam-
manflätas. Den ena i tygets längd-
riktning, kallad varp. Den andra i 
tygets tvärriktning, kallad inslag. 
Sammanflätningen kan varieras på 
många sätt. Tekniken, med många 
trådar, utvecklades i takt med 
vävstolarna. Tre grundbindningar 
finns: Tuskaft, kypert, satäng. 
Äldst är tuskaft (tvåtrådsystem som 
ger räta och aviga på båda sidor), 
som finns i 9 000 år gamla vävar. 
Äldsta fyndet i Europa har gjorts i 

Danmark och är 6 000 år gammalt. 
Vävar gjordes först i växtfibrer. Se-
dan i ull, i Nordeuropa för 4 500 år 
sedan.

Från grundbindningarna härleds 
dubbel- och flerlagersvävar samt 
avancerade vävar som exempelvis 
damastväv. Till fler trådar en väv-
stol kan manövrera, till mer kom-
plicerade vävar kan framställas. 
Begrepp som sammansätta vävar, 
dubbla sammansatta vävar, sling-
erbindning och konstväv infördes. 
I det senare finns kända mönstren: 
Rosengång, krabbsnår, rölakan, 
munkabälte, daladräll med flera. 
Vidare bildväv som gobeläng och 
flamskväv. Datorstyrd vävning kla-
rar mycket svåra vävar. Det hant-
verksmässiga kom bort.

I Strögårds vävförening finns 32 
aktiva medlemmar. Ingrid Lindberg 
är ledare. Där vävs allt från tuskaft 
till damast. 60 vävstolar finns - den 
äldsta från 1800-talet - i tidigare 
stall och loge. Vävstugan starta-
de Anna-Helen Göransson 1969. 
Kursverksamheten blev stor. Väv-
tradition förs vidare.

”De unga saknas. Våra yngsta 
är 49 år. Men då barnen flugit ut, 
pensionsåldern nåtts kommer de. 
Ett ”bygdens mönster” finns inte. 
Försök gjordes med ”Strögårds-
handdukar” och ”Stinas dukar”, 
säger Ingrid Lindberg, som hjälpt 
många in ett hantverk som ger ut-
lopp för eget skapande och står i 
kontrast till en stressiga och kom-
mersiella tillvaro.

Ett lyft och en statushöjare. Så blev 
gymnasieskolan för Klippans kom-
mun. Men det var strid in i det sista 
mellan Klippan, Åstorp och Örkel-
ljunga. Första studentutsläppet i 
Klippan skedde 1961.

Gymnasium är en förberedande 
skola för högre studier, som funnit 
länge i landet – började i stiftsstä-
der. Det första startade i Västerås 
1626. Föregångare var dom- och 
katedralskolor. En första formen av 
studentexamen med kunskapspröv-
ning infördes 1693. Ny skolordning 
kom 1724, där skriv- och räkne-
undervisningen stärktes – ett steg 
mot realgymnasiet. Ny skolordning 

kom 1807 och 1820, som löste upp 
bindningen till teologin. 1828 kom 
reallinjen, som tillsammans med 
latinlinjen fanns inom ramen för 
ett läroverk. 1905 delades läroverk 
upp i en lägre och en högre skola 
– realskola och gymnasium. Detta 
år fick flickor tillträde till läroverket, 
på reallinjen. Examens- och utbild-
ningsrätten spreds till fler orter. På 
1950-talet även till landsorter.

Då framstod behovet av ytter-
ligare ett gymnasium i NV Skåne. 
Placeringen ledde till strid 1954, 
mellan Klippan, Åstorp och Örkel-
ljunga. Gymnasieutredningen, med 
örkelljungabon Elis Pålsson som 

”tungt och avgörande namn” fö-
reslog Klippan 1956. Beslut togs 
1957 och 1958 statades gymna-
sium i Klippan – i gamla ”kyrksals-
byggnaden”, flyttades till ”Gula 
huset” och sedan till nuvarande 
byggnader. 1961 skedde första stu-
dentutsläppet i Klippan. 33 elever 
fanns, uppdelade på en latin- och 
en reallinje. Klassföreståndare var 
Sixten Hjalmarsson respektive Olof 
Wickström. 1971 ändrades namnet 
från gymnasium till gymnasieskola, 
för att markera att traditionella sys-
temet var slut. Nu finns 16 program 
och ett tiotal linjer och specialut-
bildningar. 

Som en försmak av julen. Så fram-
står julmarknaderna på landsbyg-
den, som i vårt område. Enkelhet 
och stämning förenas.

Julmarknaderna har gamla anor, 
särskilt i Tyskland och Österrike – 
varifrån vi i vårt land hämtat inspi-
ration. Än i dag är julmarknaderna 
i Berlin, Dresdner, Frankfurt stora 
inslag i julfirandet.

Julmarknaderna var stadsmark-
nader. Dit tog sig befolkningen 
från närliggande landsbygd för 
att köpa eller sälja saker inför ju-
len. ”Tomasdagen” (21 december) 
var marknadsdagen. I Stockholm 
fanns i slutet på 1800-talet en ex-

tra attraktion. Oscar II med prinsar 
kom och delade ut ”silvermynt” 
och leksaker till barnen.

Varuhusens intåg blev början 
till slutet för julmarknaderna. Det 
infördes ”skyltsöndag” före julen. 
Första gången ordet dök upp var 
1895. På landsbygden, som hos 
oss, beslöt handlarna om gemen-
sam skyltsöndag. Dolt bakom 
papper skyltades affärerna upp. 
På bestämd tid togs pappret bort. 
Skyltningen började. Men i takt 
med att allt fler varuhus började 
med söndagsöppet försvann glan-
sen kring julskyltningen. Det kom-
mersiella dominerade.

Så uppstod ”gröna vågen” i vårt 
land. Det småskaliga, hemmagjor-
da och hemlagade, lugnet och det 
stämningsfulla satts i centrum som 
en rektion mot det storskaliga, 
kommersiella och stressiga. Jul-
marknader uppstod. Hushållnings-
sällskapets julmarknad på Herre-
vadskoster i november 1982 blev 
trendsättare och inspiratör. Hem-
bygdsföreningar tog efter. Först här 
var ”Julmarknad på Tingsgården”. 
Andra uppstod, som ”Julmarknad i 
Elfdalen”, i år flyttad till Studiegår-
den. Julmarknaderna blev succéer 
och är nu en efterlängtad försmak 
av julen. 

Intresset för historia ökar, historisk 
information sprids. Det är positivt. 
Viktigt är att korrekt information 
ges. Fel kan uppstå, trots gransk-
ning. Det måste rättas till, särskilt 
om det spridits i ett större samman-
hang. Annars är det historieför-
falskning och visar på okunskap.
  Vissa fel är tydligen svåra att kom-
ma ifrån. Exempelvis påstås än idag 
att Klippan blev municipalsamhälle 
1887. Det är fel, som lätt kan kon-
trollera i kommunala skrifter. Det 
var 1901. Eller att Åby marknad 
startade 1767. Lorentz Gillberg, 
som är källan, framhöll i länsrap-
port 1767 att i Åby fanns en mark-
nad ”som pågått några år”. Rätt 
startdatum är: 13 juli 1764. Det fick 
hushållen i Klippans och Perstorps 
kommuner, Röstånga och Kvidinge 
tätorter veta i maj 2005. Källhän-
visning fanns.

Dagens höga elpris irriterar. Så var 
det även för 50 år sedan. Då höj-
des priset av Klippans kommuns el-
verk - som svarade för leveranserna 
- från sju till 13 öre per kWh. Det 
upprörde och ledde till att Klippans 
köpmän satte in en protesaktion. 
Skyltfönstren släcktes och fick stå 
mörka. Det var i jultider och blev 
uppmärksammat. Viss effekt fick 
aktionen.

”Rent av brottsligt att inte lokalan-
knyta vårt lands historia.”(Professor 
Lars Olof Larsson vid föreläsning 1986 
i Ö Ljungby vid församlingsafton).

”Det befordrar inte lojalitet och 
samhällsanda att leva historielöst. 
”(Sven Åke Rosenberg i boken ”Häll-
kista och helgedom”).

1906. Definitivt beslut togs att 

bygga Folkets Hus.

1921. Kloakrör lades ned i Klippan 
som ett projekt för arbetslösa.

Elpriset irriterar

Som sagt...

Boktipset: ”Pizzaresan” av Löfgren/
Rydén ger historia och finns pizzeria-
ägareporträtt.

Hantverk och tradition i Strögårds vävförening

Gymnasieskolan – ett lyft för Klippan

Julmarknader – enkelhet och stämning

BRAUNS SIDA
…och så nås Braun
Tfn 0435-71 11 50 mobil 0739- 79 34 54
E-post: leb.klippan@passagen.se

• Det gäller att hålla ordning på 
allt vid väven.

• En höjdpunkt: 
Gemensamma kaffepausen.

• Mönstret ”Daladräll”.
• Samling kring ett ”gubbtäcke”, 

f r v Inger Olsson, Britt Louise 
Pettersson, Gunilla Svensson, 
som vävt ”täcket” och Ingrid 
Lindberg.

Marknaden år 1764
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manflätas. Den ena i tygets längd-
riktning, kallad varp. Den andra i 
tygets tvärriktning, kallad inslag. 
Sammanflätningen kan varieras på 
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säger Ingrid Lindberg, som hjälpt 
många in ett hantverk som ger ut-
lopp för eget skapande och står i 
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Storgatan 32, Klippan
tel 0435-104 97 fax 0435-104 98

Nu har vi vinterns
arbetskläder i butiken!

Nu sätter vi även ditt tryck på kläderna!

N�het!

Vi har nu 
Björn Borgunderkläder 

i dam och herr!

Ring och boka på tel.
0435-91305

I kanten av
Söderåsens Nationalpark.

Bo i Röstånga mitt i 
Skånes skönaste natur.

Konferens Boende Fester & TräffarAktiviteter Mat & Dryck

Dipl. Hand och nagelteknolog
tel. 0739-365 733

Köpmansgården, Klippan

December
erbjudande
GÄLLER ENDAST VECKA 50
Nagelförlängning...............450:-
(Ord.pris 500:-)

Manikyr SPA........................ 200:-
(Ord.pris 250:-)

BEATAS
N A G E LV Å R D

www.beatas.nagelvard.bighost.pl

Har examen i ortopedisk medicin vid 
Swedish school of ortophaedic massage therapy.

CE Friskvård
Bryggerigatan 2 Klippan
Tel 0435-108 90 (Kupolen)
Mobil 0702-936481
Claes Engström - Massör med ortopedmedecinsk inriktning.

Ortopedisk medicin innebär att man behandlar 
med olika tekniker som passar bra vid:

• Ryggproblem (ryggskott)
• Nackproblem (nackspärr)
• Muskelbristning
• Fotledsvrickningar
• Tennisarmbåge m.m. En nyttig Julklapp

– presentkort till m
assage! 

Finns att köpa på Kupolen.

Vi önskar alla en

God Jul!

Klippan 0435-180 70

Fastighetsbyrå
www.fastighetsbyra.nu

Östra Ljungby
Välhållen & välbyggd 1,5 plans 
villa med centralt läge i Östra-
Ljungby. Rymligt uterum med 
vattenburen golvvärme. Gammal 
kamin i vardagsrum. Garage & car-
port.Vattenburen pellets 2005.
• Boyta 119+23 kvm.
• 4 rok varav 3 sovrum.
• Pris: 795.000:- utgångspris.
• Gamla Vägen 32
• webbnr 6290-6591

Stidsvig 
Välbyggd & välhållen 1 plans villa 
belägen i populärt och naturskönt 
område i Stidsvig. Mycket nytt i 
huset såsom tak, uterum, panna 
2006 m.m. Garage. Friggebod.

• Boyta 113+67 kvm. 
• 4 rok varav 2-3 sovrum.
• Pris: 975.000:- utgångspris
• Källvägen 24
• webbnr 6290-6597

Ljungbyhed - Riseberga
Charmigt orginellt fritidsboende 
” Alpstuga” med fritt läge & en 
fantastisk utsikt över Rönneå som 
rinner längs tomten. 

• Boyta ca 45 kvm.
• 2 rok varav 1 sovrum.
• Pris: 495.000:- utgångspris
• Riseberga 1393
• webbnr 6290-6604

Sökes:
Villor och gårdar 
i Klippan, Stidsvig, 
Ljungbyhed och 
Östra Ljungby.

Stor efterfrågan.
Vi har marknadens 
förmånligaste
ansvarsförsäkring
mot dolda fel.

Ring för kostnadsfri 
värdering.

Klippan
Tel 0435-180 70
Fax 0435-102 73

Klippan - Bolestad
Med lantligt läge finner ni denna 
1,5 plans villa med delvis käl-
lare. Byggnad + carport. Loge. 
Luftvärmepump

• Boyta 103 +10 kvm.
• 4 rok varav 3 sovrum.
• Pris. 650.000:- utgångspris
• Östra Ljungby 4214
• webbnr. 6290-6511

Ljungbyhed
Rymlig familjevilla på 1 plan 
med källare på hörntomt. Rymlig 
gillestuga med vattenburen golv-
värme. Vinterbonat uterum med 
öppen spis. Garagebyggnad.

• Boyta 125+120 kvm.
• 5 rok varav 4 sovrum.
• Pris: 895.000:- utgångspris
• Hjortstigen 21
• webbnr 6290-6592

Ljungbyhed 
1,5 Plans villa med källare på bra 
läge i samhället i behov av renove-
ring. Vardagsrum i vinkel. Allrum. 
Kök. Sovrum. Veranda. Garage.

• Boyta 99+70 kvm.
• 5 rok varav 3 sovrum.
• Pris: 395.000:- utgångspris
• Föreningsgatan 4
• webbnr 6290-6355

Ljungbyhed - Färingtofta
Torp i gammal stil med synliga 
bjälkar i tak.  
Vardagsrum. Allrum. Kök. Loge 
om 36 kvm. Gäststuga. Vedbod. 

• Boyta 100 kvm.
• 4 rok varav 2 sovrum.
• Pris: 445.000:- utgångspris
• Klingstorp 1018B
• webbnr 6290-6360

Ljungbyhed
1,5 Plans villa med källare som 
idag består av två lägenheter men 
lätt går att göra om till enfamiljs-
bostad. Luft/vatten pump 2006. 
Dubbelgarage. Förråd.

• Boyta 173+100 kvm.
• 6 rok.
• Pris: 650.000:- utgångspris
• Nygatan 6
• webbnr 6290-6401

Klippan - Bofinkenområdet 
På bra läge i samhället finner ni 
denna 1 plans villa med källare i 
fint skick. 
Nytt kök o nya vitvaror. Ny el i 
hela huset. Fjärrvärme 2005. 
Carport. Vedskjul.

• Boyta 84+84 kvm.
• 3 rok varav 1-2 sovrum.
• Pris: 695.000:- utgångspris
• Dahlbergsvägen 10
• webbnr 6290-6568

Ljungbyhed
Välhållen 1 plans villa med käl-
lare & valmat tak belägen invid 
grönområde på återvändsgata i 
populärt område. Rymligt var-
dagsrum i vinkel. Gillestuga med 
öppen spis m.m.Garage.

• Boyta 114+135 kvm.
• 4 rok varav 3 sovrum.
• Pris: 1.095.000:- utgångspris
• Sabelgatan 22
• webbnr. 6290-6585
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Egenodlade julstjärnor
Julgranar / Julgrupper

Julgransplantor 
Gravdekorationer

Massor tomtar och krukor

V� o�l�r ��l� ��r� �����j�rn�r!

Våra öppettider: 
Mån - fre   9-18
Lör 9-13
Sön 10-12

Spångens Handelsträdgård, 
Spången - Ljungbyhed. 
Tel. 0435 - 44 01 51

Välkomna till oss! Eva-Lill & Christer

J�l�ppet:
23 dec 9-16
24 dec 9-12

Bara för att hon sitter i Komvux lokaler inne-
bär inte detta att studie- och yrkesvägledaren 
Ing-Marie Holmström enbart hjälper vuxen-
studenter. Som studie- och yrkesvägledare är 
hon en kommunal resurs som alla vuxna Klip-
panbor kan utnyttja. 

- Många kommer hit när det är dags att söka 
till högskolan till exempel. Är man inte inne 
i systemet och känner till hur saker och ting 
fungerar är det inte så lätt alla gånger. Då 
hjälper jag till. 

Att botanisera i studiedjungeln är inte helt 
okomplicerat, speciellt inte för vuxna som 
kanske inte studerat på ett tag. Ing-Marie bi-
står med allting. Det kan handla om alltifrån 
att fylla i blanketter till att ge information om 
speciella utbildningar eller om hur man söker 
studiestöd.

- Många har studerat innan, varit ute och job-
bat men vill tillbaka och utbilda sig till något 
annat. Då kan jag kontrollera vilka kurser som 
behövs för att de ska uppnå sitt nya mål. 

Sitter på arbetsförmedlingen också

Det är viktigt att påpeka att Ing-Marie är den 
enda studie- och yrkesvägledaren för vuxna i 
Klippan. Hon sitter i Komvux lokaler på Stor-
gatan mitt i Klippan. 

- Alla vuxna kommuninvånare är välkomna 
att kontakta mig när det gäller studie- och 
yrkesvägledning.

Måndagar mellan 13 och 15 sitter Ing-Marie 
på arbetsförmedlingen för att vara tillgänglig 
för de arbetslösa. 

- De uppskattar att få ett vägledningssamtal. 
Har man precis blivit arbetslös vet man kan-
ske inte riktigt hur man ska gå vidare, och 
då kan jag komma med tips på kurser och 
utbildningar. 

Förskolelärare eftertraktade

En del av Komvux studenter är också blivande 
högskolestudenter. 

- Det är många som vill vidare in på högsko-
lan men som kanske måste komplettera ett 
par kurser eller läsa upp betyg till exempel.

Viktigast tycker Ing-Marie är att man studerar 
till något som man verkligen känner för.

- Man måste lyssna till sitt hjärta men så klart 
också titta lite på hur trenderna ser ut. Idag 
behövs det många förskolelärare till exempel. 
Kan man tänka sig det så ser framtiden ljus ut.

Kursstarter i 
linedance

Nybörjare Tisdagen den 16/1 kl. 18.30-20.00
Country/Mix Torsdagen den 18/1 kl. 18.30-20.00

Plats: Ängelholmsgatan 35, Klippan
Välkomna!

Hon är en fin resurs för alla 
vuxna kommuninvånare!

God Jul

Gott Nytt År!
önskar

Peter med personal
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GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
FABRIKSVÄGEN 6 | 0435-155 80 | www.tck.nu
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Storgatan 4 Ljungbyhed
Tel. 0435-294 50
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GOD JUL!

Öppet den 23/12 till kl.15
Julafton stängt

  

Ny värmepump
Luft/vatten till villor

WPL 10

En effektiv och ekonomisk värmelösning för villor.
WPL tar sin energi från uteluften. 
Du slipper gräva och borra! 
Låg ljudnivå och enkel att använda.

RÖRMONTAGE AB

RÖRMONTAGE AB
STORGATAN 16, KLIPPAN, TEL. 0435-71 12 75.
E-post: rormontage.tommy@telia.com
www.rormontage.se.

Rabatt 7 500:-
gäller till den 30/12

Välkommen till 
Länshem i Klippan 0435-130 50 www.lanshem.se

Din nya bostad 
– vår angelägenhet!

IStockphoto

Vi önskar alla våra kunder

GOD JUL & 
GOTT NYTT ÅR!

till alla gamla 
och nya kunder!

God Jul och

Gott Nytt År!

önskas

alla kunder!

Våra kunder önskas en riktigt

God Jul
Anita , Lasse & Marie

PERSTORP TEL. 0435-346 51

❉ ❉

❉

❉ ❉

❉

❉
❉

❉

❉

❉

❉

www.klippanskulturcenter.se

Fredagen 22/12 serveras Jullunch som dagens rätt  Pris 70:-
Restaurangen stänger för dagens lunch den 22/12 och 

öppnar igen Måndagen 8/1-07. Välkomna!

Vi önskar alla våra gäster en
GOD JUL och ett riktigt GOTT NYTT ÅR

Ö. Teatergatan 7, 264 38 Klippan Tel: 0435-101 09 eller 073-740 23 40 Fax: 0435-101 41
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Bröderna Helgesson
driver firman vidare

Yrken kommer och går, datoriseras och 
moderniseras – men oavsett hur den 
tekniska utvecklingen kommer att se ut 
i framtiden så kommer säkerligen hant-
verksyrkena att finnas kvar på ett eller 
annat sätt. Glasmästaryrket är ett sådant. 
Henrik Helgesson på Helgessons Glas AB 
håller med.

- Det kommer alltid krävas ett visst mått 
av hantverk. Det viktigaste för en glasmäs-
tare är att kunna kitta en ruta, och det är 
allt färre som kan det idag. 

Egna isolerglas

Henrik driver tillsammans med brodern 
Tony Helgessons Glas. Pappa Egon, som 
startade verksamheten en gång i tiden, 
drog sig tillbaka den 1 oktober. Samtidigt 
gick man över från att vara handelsbolag 
till att bli aktiebolag istället. Grunden i 
verksamheten är fullskalig service till såväl 
kommuner som företag och privatperso-
ner. Men det finns också spetskompetens 
och specialkunskaper. 

- Vi tillverkar egna isolerglas. Det gör att 
vi snabbt kan leverera. Om en skola till ex-
empel skulle få en ruta inslagen på rasten 
så kan vi komma dagen efter och sätta i 
den. Kunden behöver inte vänta så länge. 

Superspacer en specialvariant

Många andra glasmästerier beställer iso-
lerglas från leverantörer, och det är här 
Henrik Helgesson menar att man har en 
fördel.

- Att tillverka egna isolerglas är en del i 
vår strategi att hålla en högre servicenivå 
till kunderna. Dessutom är det perfekt att 
göra isolerglas på vintern när vi har lite 
mindre att göra. 

Förutom att tillverka egna isolerglas kan 
Helgessons Glas även erbjuda en variant 
som heter Superspacer. Superspacer är en 
specialvariant av isolerglas, framtaget av 
självaste NASA! Skillnaden mellan vanligt 
isolerglas och Superspacer är att det se-
nare innehåller en list som är en blandning 
mellan gummi och silikon som inte leder 
kylan.

- Det är en stor fördel för kunden som får 
varmare än om man beställer vanligt iso-
lerglas.

Glas istället för kakel

Förutom isolerglas sysslar Helgessons Glas 
med en mängd olika saker: Montering av 
duschdörrar, bilglas och partier till uterum. 
Även inredningsglasning har blivit populärt 

de senaste åren enligt Henrik Helgesson. 
De standardmått på glas som finns på till 
exempel IKEA passar inte alla. Många vill 
ha måttanpassat till sitt eget kök, och då 
är Helgessons Glas en god hjälp.

- Istället för kakel ovanför diskbänken har 
många en glasyta. Man väljer ett mönst-
rat designglas som kombineras med fär-
gat glas bakom. Det blir enklare att hålla 
i ordning eftersom man inte har några 
fogar där det samlas smuts. 

Överlag är man inne i en mycket positiv 
trend. Övergången från handelsbolag till 
aktiebolag ska förhoppningsvis göra att 
saker och ting fortsätter att rulla på. 

- Vi går uppåt i omsättningen nu för fjär-
de året i rad och det känns så klart väldigt 
kul, tycker Henrik Helgesson. 

10
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önskar vi på

God Jul
Bryggerigatan 16, Klippan  Tel. 0435-109 86
Skolgatan 2, Ljungbyhed Tel. 0435-44 04 80

Tandläkare
Pehr Erlandsson

önskar

GOD JUL!

Billingevägen 8 i Röstånga    Tel. 0435-915 70 www. begr-byra.com

RÖSTÅNGA BEGRAVNINGSBYRÅ

Personlig service dygnet runt
Mikael Karlsson

Begravningsbyrån med fullservice inom begravning och familjejuridik

Revben
/kg

Priserna gäller tom 17/12 eller så långt lagret räcker.

Smakfullt • Bekvämt • Prisvärt

Prova kontantuttag 
med ditt bankkort hos ICA!

39.90
Vispgrädde
5dl

Lantchark Kalvsylta hg 6.90
Senapsrullad hg 12.90

MILDA

Margarin 1 kg 17.90
ICA

Tomatketchup 1 kg 2st 25:-
ICA

Spagetti 1 kg 8.90

Sillfilé kg 34.90

TUNNA
SKÅNEMEJERIER

Lövbiff
89:-

EUROSHOPPER

/kg 12.90

Herr
Långkalsong 2p 89:-
T-shirt 3p 99:-
Herr - Dam
Jeans 199:-
Sockar Julmotiv 3p 39.90

Herr - Dam - BarnJACKORHALVA PRISET!
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I juni i år tog Marta Lucic över Stallkrogen vid 
Herrevadkloster. Inriktningen har ändrats till à 
la carte-restaurang och man har öppet varje 
helg än så länge. 

- Vi serverar traditionell à la carte med kött, 
fisk och fågel på menyn, säger Marta Lucic. 
Stallkrogen erbjuder även alla former av ca-
tering, vare sig det handlar om varm eller kall 
mat. Detta kan ordnas när som helst

- Telefonen är alltid bemannad och vi försö-
ker svara hela tiden. 

Satsning på catering

Till nyårsafton satsar Stallkrogen extra hårt på 
cateringdelen. Man kommer att ha öppet un-
der dagen så att kunder som beställt mat till 
nyårsfesten kan komma och plocka med sig 

Naturskön 
miljö
för konferenser

Mitt i det som platschefen Holger Brede kallar för Skånes vackraste natur vid 
Odensjön ligger Odengården. Den ägs av Sockerbolagets personalstiftelse och 
startades för 30 år sedan som en personalvårdande åtgärd. Nu när företagskar-
tan har ritats om och den danska sockerkoncernen Danisco har tagit över, finns 
det inte lika många anställda kvar. Därför har man breddat verksamheten.

- Under sommaren fungerar vi fortfarande som rekreation för personalen när 
de har semester. Men resten av året har verksamheten gått alltmer åt kurser 
och konferenser, säger Holger Brede. 

Stort upptagningsområde

Han menar att Odengårdens natursköna läge är en bra förutsättning för att 
locka både turister och närboende. 

- Det är trots allt inte mer än fyra-fem timmars bilresa till Hamburg i norra 
Tyskland. Vi jobbar just nu med att marknadsföra oss i ett antal tyska vand-
ringstidningar och hoppas att det ska bära frukt.

Besöksunderlaget i Skåne är också en fördel. Majoriteten av konferensbesö-
karna i dagsläget kommer från närområdet, men det förekommer även mer 
långväga besökare. 

- Vi har en del företag norrifrån som kommer hit och som vill uppleva den 
skånska naturen. 

Tio minuter till ravinkanten 

Naturen i all sin prakt är givetvis en konkurrensfördel för Odengården. Det är 
bara tio minuters promenad till ravinkanten
- Det är en uppskattad sträcka som många av våra besökare passar på att gå 
när dom är här. Även bokskogen har stor dragningskraft. 

 Utöver detta så ordnar man även aktiviteter för sina besökare. Tillsammans 
med olika samarbetspartners på eventsidan kan man erbjuda det mesta. Det 
kan vara alltifrån att vandra på glödande kol till marscher i den intilliggande 
nationalparken eller att hålla ett skrattseminarium – vitt skilda saker alltså. 

Svetsar ihop gänget

Anläggningen har 29 enkelrum men tack vare de stugor som finns på områ-
det så kan man ha upp till 80 personer inkvarterade samtidigt. 

- Anläggningens storlek gör att om vi har ett lite större företag på plats så 
fyller de alla rummen och har alltihop för sig själva, något som brukar upp-
skattas. Konferensens syfte är ju oftast att svetsa ihop gänget.

På Odengården finns en restaurang som är väldigt populär bland besökarna. 
Man servar konferensdeltagare med hembakat kaffebröd och lagar mat som 
alltid blir uppskattad. 

- Vi gör allting från grunden och köper i princip inga halvfabrikat. Konferens-
deltagarna brukar höja maten till skyarna. 

Platschefen
Holger Brede tror 

på Odengården 
och dess 

vackra läge.
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Öppet: mån- fre  9-20
lör & sön 9-18

LJUNGBYHED  0435-44 10 30

2 pkt Zoègas
    49.00

På Hemköp fi nner du det där lilla 
extra i matväg inför julfi randet.

Vi har mycket hemlagat från vårt 
eget kök: Julskinka, Janssons frest-
else, leverpastej, hemlagad senap.

Allt som sätter den ”lilla extra kryd-
dan” på julens alla läckerheter!

Vi önskar alla våra kunder en riktigt God Jul!
Lars o Fia

Personalen

Även Julkaffet!
Gäller vecka 50

IS
to

ck
ph

ot
o

Välkommen att kontakta:
Bennis Golv • Tel/Fax: 0435-106 90 • Mobil: 0736- 230 410

Björkvägen 11 • 264 37 Klippan

Specialist på läggning av 
plast / parkett / klinkergolv

Auktoriserad för våtutrymme

Försäljning av golvmaterial

Stackabowl
Bowling - Bar - Restaurang

0435-71 10 70  -  www.stackabowl.se
Öppettider:
Mån - Tors 10-21
Fre 10-23
Lör 13-23
Sön 13-19
Avvikelser kan förekomma vissa veckoslut eller 
stora helgdagar. Vissa lördagar och söndagar 
öppnar vi tidigare för seriematchspel.

Prislista:
Mån - Fre 10-17 120:-/h
Mån - Tor 17-21 150:-/h
Fre 17-23 180:-/h
Lör  180:-/h
Sön  180:-/h
Helgdag  180:-/h
Ovanstående priser anger banhyra per timme,
oavsett antal spelare. Vi reserverar oss för för-
ändringar i tider och priser.

• Bowlingbuffé fre-lör (Mat & Bowling)

• Barnkalas lör-sön

• Julbord fre-lör

Övriga dagar enligt överenskommelse.
För prisuppgifter på våra paketpriser 
– ring hallen på 0435 - 71 10 70.

KORPBOWLING med start i januari.
Nyanmälningar välkomnas.

Välkomna till Stackabowl!
Stackarpsvägen 5 i Klippan.
tel. 0435 - 71 10 70 • fax. 0435 - 71 95 71
www.stackabowl.se • info@stackabowl.se
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Karin Hoffmann bor i Blentarp och har under 
de senaste 20 åren sprungit en och annan mil 
på Romeleåsen. Hon är mycket friluftsintres-
serad och har när hon bott i England vid ett 
par tillfällen gått på så kallad pathfindning, 
eller stigfinning. 

- Jag tänkte att detta borde man sätta ihop till 
en bok och det gjorde jag i ”Rundvandringar 
Romeleåsen”.

Karin gjorde även boken ”Rundvandringar 
längs Skånes kust” som också den blev upp-
skattad.

Ombedd att göra Söderåsboken

Arbetet med böckerna gör Karin helt ideellt. 
Alla projekten är egenfinansierade och hon 
både fotograferar, skriver och gör kartunder-
lag på egen hand. Efter framgångarna med 

sina två första vandringsguider blev Karin 
ombedd av Företagsalliansen för närings-
liv och turism i Svalöv att göra en bok till 
– ”Rundvandringar Söderåsen”. Då Karin 
inte var lika hemtam på Söderåsen så fick 
hon gå lite annorlunda tillväga.

- Jag hade gått Skåneleden men inget annat. 
Jag fick bra hjälp av orienteringsklubben 
Silva med Christina Olsson i spetsen. Hon bor 
i närheten av Stenestad och hade många tips 
att komma med. 

Andra projekt igång

Efter ett antal turer var även ”Rundvandringar 
Söderåsen” ett faktum. Alla Karins böcker 
finns att hitta i välsorterade boklådor runt 
om i Skåne. Det finns också på hennes hem-
sida www.walks.se möjlighet att ladda hem 

GPS-koordinater till alla turerna. 
- Om man har en GPS är det mycket smi-
digt.

Ett annat hjärteprojekt för Karin är så kallad 
geocaching. Det går ut på att man lägger 
ut koordinator till en slags ”skattkarta” där 
man genom att följa dem kan hitta fram till 
skatten. Det finns till exempel 12 olika ”geo-
cache” gömda som också går att ladda ner 
från www.walks.se

-  Då kan man gå ut på egen hand och för-
söka hitta fram till slutmålet. Väl på plats så 
registrerar man sig  i loggboken och marke-
rar att man har varit där. 

Rundvandringar blev framgångsrikt

bokprojekt

En platsannons om att platsannonsera...

För mer information kontakta:

Anna Rosén Jönsson, Annonssäljare

Tel: 0435-915 52. Mobil: 0739-153 000

www.ljungbergs.se/soderasjournalen

söker nu

Antal platser: Obegränsat!

  Söderås

Söderås
Företagare som vill platsannonsera!
Låter det konstigt? Det är det inte!

Söderås Journalen är en tidning som kommer ut i 13 700 

exemplar.  Den delas ut till samtliga hushåll i Klippan, 

Ljungbyhed, Östra Ljungby, Kvidinge, Perstorp och Rö-

stånga. Sedan en tid tillbaka har vi istället för Klippan Jour-

nalen tagit namnet Söderås Journalen. Namnbytet har fal-

lit mycket väl ut och det första numret under ny flagg slog 

rekord när det gäller annonsförsäljningen. 

Vi på redaktionen försöker hela tiden utveckla Söderås 

Journalen. Vårt senaste projekt är att utöka tidningen med 

platsannonser.

Genom att annonsera i Söderås Journalen får du en helt 

ny kanal att rekrytera arbetskraft ifrån. Tidningen läses av 

potentiella medarbetare både hemma vid TV-soffan och 

vid fikabordet på arbetsplatser runt om i Nordvästskåne. 

Omkring 30 000 personer har möjlighet att se din annons.

Du kan utforma din annons själv om du känner för det  – i 

annat fall hjälper vi dig både med textformuleringar och 

grafisk form.

Vi söker dig som på något sätt behöver utöka 

din personalstyrka. Vi tänker oss att du är...

• Företagare i Söderås Journalens utgivningsområde.

• I behov av fler medarbetare.

• Sugen på att prova en ny annonskanal.

• Medveten om det mest prisvärda alternativet när det gäller 

  platsannonser - Söderås Journalen.

• Van att öppna brev, svara på e-post och tala i telefon. Varför? 

  Jo, för att vara beredd på den anstormning av ansökningar som 

  kommer bli en följd av platsannonsera i Söderås Journalen!



14

Karin Hoffmann bor i Blentarp och har under 
de senaste 20 åren sprungit en och annan mil 
på Romeleåsen. Hon är mycket friluftsintres-
serad och har när hon bott i England vid ett 
par tillfällen gått på så kallad pathfindning, 
eller stigfinning. 

- Jag tänkte att detta borde man sätta ihop till 
en bok och det gjorde jag i ”Rundvandringar 
Romeleåsen”.

Karin gjorde även boken ”Rundvandringar 
längs Skånes kust” som också den blev upp-
skattad.

Ombedd att göra Söderåsboken

Arbetet med böckerna gör Karin helt ideellt. 
Alla projekten är egenfinansierade och hon 
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Rundvandringar blev framgångsrikt

bokprojekt

En platsannons om att platsannonsera...

För mer information kontakta:

Anna Rosén Jönsson, Annonssäljare

Tel: 0435-915 52. Mobil: 0739-153 000

www.ljungbergs.se/soderasjournalen

söker nu

Antal platser: Obegränsat!

  Söderås

Söderås
Företagare som vill platsannonsera!
Låter det konstigt? Det är det inte!

Söderås Journalen är en tidning som kommer ut i 13 700 

exemplar.  Den delas ut till samtliga hushåll i Klippan, 

Ljungbyhed, Östra Ljungby, Kvidinge, Perstorp och Rö-
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Journalen. Vårt senaste projekt är att utöka tidningen med 

platsannonser.

Genom att annonsera i Söderås Journalen får du en helt 

ny kanal att rekrytera arbetskraft ifrån. Tidningen läses av 

potentiella medarbetare både hemma vid TV-soffan och 

vid fikabordet på arbetsplatser runt om i Nordvästskåne. 

Omkring 30 000 personer har möjlighet att se din annons.

Du kan utforma din annons själv om du känner för det  – i 

annat fall hjälper vi dig både med textformuleringar och 

grafisk form.

Vi söker dig som på något sätt behöver utöka 
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*Endast ett presentkort per köptillfälle. Presentkortet kan ej lösas in mot kontanter.

Ge bort ett presentkort* att använda hos oss 
värt 500:- eller 1.000:-.
För ett värde av 500:- betalar du 400:- och 
för ett värde av 1.000:- betalar du 800:-.

Presentkortet gäller fr.o.m 1 januari 2007.

Presentkortet 
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ännu mer

synologerna
Järnvägsgatan 32       KLIPPAN    0435-134 10
Glasögonhuset

GLASÖGONHUSET      JÄRNVÄGSGATAN 32      KLIPPAN      TEL 0435-134 10      ÖPPET: MÅN-FRE 9-18
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glas samt 

Bjersgårdslampetten.
Vi säljer även present-

artiklar m.m.

Klöva Hallar, KLIPPAN
Tel/Fax 0435- 191 77

Öppet:
Mån-fre 10-17
Lör 10-13
Sön i dec 13-16 www.glaskonst.se

ÖPPET ALLA SÖNDAGAR
FRAM TILL JUL!

Besöksadress: N. Skolgatan 2. För tidsbokning ring: Kiropraktor 0435-71 95 10 • Massör: 0734- 227 827

JULKLAPPSTIPS!
Ge bort ett presentkort på massage!

• Rygg- & nackbesvär
• Led- & muskelbesvär
• Företagshälsovård
• Idrottsskador

Leg. Kiropraktor - Dennis Johansson
Medlem i Kiropraktiska Föreningen för Sverige, KFS

God Jul och Gott Nytt År!
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önskas alla våra kunder

Öppettider
Mån - Tors 11 - 22
Fre 11 - 23
Lör 12 - 23
Sön 12 - 22

Tel. 0435-107 86
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Det har gått 36 år sedan Lasse Kullberg 
tillsammans med hustrun Anita började som 
frisörer i Perstorp. Med denna respektabla 
notering är salongen Två Klippare ett av de 
nu aktiva företag i Perstorp som haft samma 
ägare under längst tid. Att de skulle vara 
kvar i Perstorp efter så lång tid var knappast 
planerat om man får tro Lasse Kullberg. 
Tanken var att paret 1970 skulle åka med 
och jobba som frisörer på en Karibienbåt, 
men eftersom de var för unga för detta och 
inte uppnådde rätt ålder förrän i maj året 
därpå, så behövde de något annat att sys-
selsätta sig med tills dess

- Jag jobbade som frisör i Hässleholm och 
klippte den dåvarande ägaren till den här 
salongen. Han hade länge sagt halvt på 
skämt att jag skulle ta över hans salong, och 
nu skulle han sälja. 

Två Klippare - ett av  

Passa på att renovera huset under vintern. 
Genom att tilläggsisolera vindsbjälklaget kan 

du sänka uppvärmningskostnaden med upp till 25%.

Med minskade uppvärmningskostnader ökar också 
värdet på ditt hus. Isolering är ett tacksamt material, 

som inte kräver underhåll och aldrig behöver bytas ut.

Vi har även möjlighet att hjälpa till med bygglovshandlingarna!

 Vi kan även hjälpa till med bolån för att 
finansiera era renoveringar - kontakta oss!

Aspegrens Byggservice i Röstånga
Tel. 070-201 69 61

F-skatt finns och är försäkad.

Sänk uppvärmnings-
kostnaden!

Exempel på hus i Mellansverige
I dag finns det 100 mm mineralull på den 150 m2 stora vinden. 
Om man tilläggsisolerar med 365 mm så blir den totala tjockle-
ken 465 mm. Med ett energipris på 0,9 kr/kwh blir den årliga 
besparingen 5.033 kr.

Vi kommer att sträva efter att förnya vårt sortiment kontinuerligt.

Storgatan 46
Klippan
Tel: 0435- 71 95 30

Välkommen in och titta!
Du hittar dina julklappar här!

NY BUTIK!

Aromaterapi, äkta eteriska oljor
Rökelse
Drömfångare, mandala mm
Spa-produkter
Presenter
Ljus och servetter
Hantverk
Drakmöbler och attiraljer

           

KENWOOD
matberedare med blender

ELECTROLUX
assistent AKM 3110

ESPRESSOBRYGGARE C3             

Julklapparna hittar ni hos oss.
Fönar, rakapparater, hårklippare, 
brödrostar, kaffebryggare och mycket mer.
Vi önskar alla en God Jul

2 390:-

1 190:-
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Inga kunder, bara kompisar

Hustrun Anita var inte alls intresserad av 
att flytta till Perstorp utan deklarerade att 
hon aldrig någonsin skulle jobba i Perstorp. 
I november 1970 flyttade hon också dit… 

- Och vi kom aldrig iväg på någon 
Karibienresa, konstaterar Lasse Kullberg. 

Trots Anitas initiala tveksamhet så kom paret 
Kullberg att trivas utmärkt i Perstorp – en 
anledning till att man har blivit kvar så länge. 
Lasse upplevdes med sitt axellånga hår som 
en friskt fläkt och en stor kontrast till dåti-
dens strikta och välklippta frisörer. Därför 
kom många ungdomar till Två Klippare.

- Det kändes aldrig som att vi hade kunder 
utan att vi istället klippte en massa kompisar. 

Efter 36 år är Lasse och Anita (som är tra-
fikskadad efter en bilolycka men arbetar 
några timmar i veckan) inne på sin tredje 
generation Perstorpsbor. Något Lasse bara 
tycker är kul. 

- De vi började klippa som tonåringar har små 
barnbarn idag som de kommer in med. 

Frisör hela livet

Lasse har varit frisör i hela sitt vuxna liv. Lasse 
började som frisör som 14-åring, men intres-
set fanns redan tidigare. Han praktiserade 
på en salong som 13-åring i hemstaden 
Hässleholm och när han gått ut skolan ett år 
senare började han som lärling och på den 
vägen är det. Han försöker hela tiden att 
fortbilda sig, åka på kurser och mässor och 
hålla sig uppdaterad. 

- Det gäller att vara ett steg före med sina 
idéer. Man ska följa trenderna och sedan 
göra sin egen touch på det.

Att vara frisör är egentligen inget jobb, 
tycker Lasse. Det är en hobby. Han kan, 
precis som många andra frisörer, tänka sig 
att jobba även efter pensionen, dit det är 
åtta år. 

- Man kan ju skära ner och bara jobba fyra 
dagar i veckan, säger han med ett skratt. 

 Perstorps äldsta frisörföretag

Lasse är en aktiv frisör som 
hänger med i tidens trender.

                               önskar alla våra kunder

God Jul & Gott Nytt År !
Röstånga, Klippan och Åstorp

Vi erbjuder alla nya medlemmar ett
”prova - på år” för medlemsavgiften 2007.

Vi har även Greenfeemedlemskap för 690:-.

Vi önskar våra medlemmar
och samarbetspartners

Kontakta oss på 0435-44 80 75 
eller besök vår hemsida: www.ljhgk.nu

2007

Vi erbjuder polering och handtvätt samt service. Vi finns i Pumps lokaler.
Mån - Fre 7 - 19
Tel 0435 - 44 10 13, 070 - 404 41 74

ÖPPNAR 2 JAN 07
BOKA TID INNAN VI ÖPPNAR SÅ LÄMNAR VI 20 %

VI HÄMTAR OCH LÄMNAR BILEN UTAN EXTRA KOSTNAD

www.perstorpsbostader.se

Vi håller på med en helrenovering av 

Torggatan 3 i  Perstorp
Det finns ettor, tvåor och treor. Inflyttning 1/3 2007. 
Är du intresserad? Ring 0435-34990
13 av 15 lägenheter är nu uthyrda! 
2 treor kvar på 75 kvm.
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Det är aldrig för sent att börja med en ny 
hobby. Ewy Kjellgren var 63 när hon för sju 
år sedan började rida. Hon är uppväxt på 
landet, men sedan barndomen mer van vid 
att hästar är arbetsdjur istället för fritidssys-
selsättning.

Nu rider Ewy en timme i veckan hos Jeanettes 
Ridskola i Kvidinge. Dessutom hjälper hon till 
med att mocka och utfodra hästarna på 
lediga stunder.

- Det var min svärdotter Pernilla som red hos 
Jeanette och jag följde med och provade. Jag 
hade aldrig suttit i en sadel tidigare, när vi 
red på våra ardennerhästar i barndomen var 
det barbacka.

Ger bra kondition

Ewy tyckte att det var kul med ridning men 
tyckte att hon var för gammal. Och det kräv-
des att svärdottern anmälde henne i hemlig-
het för att hon skulle ta steget. Att börja rida 
på äldre dar är något hon rekommenderar 
fler. Inte minst för att man får bra kondition. 
Något hon inte riktigt hade räknat med. 
- Jag hade bilden från barndomen att det 
inte var så konditionskrävande och trodde 
aldrig att man skulle bli genomsvett. Men det 
är bra för hela kroppen – alltifrån lårmuskler 
till vader och armar får sitt därtill.

Det är tydligen bra för ryggen

Men det är inte bara fysiskt som det är bra 
att ha en fartfylld hobby. Även psykiskt kan 
det vara en fördel. Något som Ewy fick insikt 
om för två år sedan då hon drabbades av 
tjocktarmscancer. Hon gick igenom två ope-

IDROTTSPROFILER 2006
I årets första tidning bad vi er läsare att nominera idrottsprofiler inom vårt utgivningsområde 

som ni tyckte kunde vara värda att lyftas fram. Vi har fått in många fina förslag på både idrottare och ledare. 
I det här numret möter vi Ewy Kjellgren. En eldsjäl med mycket och härlig energi! 

En fantastisk kvinna som inte är rädd för att ta sig an nya utmaningar. 

rationer på ett halvår och det gick bra. Ewy 
är övertygad om att hennes ridning var en 
hjälp på vägen.

- Det är viktigt att ha något att komma till. 
Sen tror jag att man har lite nytta av att ha 
lite extra krafter när man blir sjuk. 

Hjälper till i stallet

Ewy går på en ridlektion i veckan, men hon 
nöjer sig inte med detta. Hon har en av häs-
tarna på ridskolan som ”sköthäst” och åker 
upp och ryktar och utfordrar den. Vid behov 
hjälper hon även till att göra i ordning inför 
ägaren Jeanettes andra ridlektioner. 

- Jag rensar i hagen, hjälper till att släppa ut 
och ta in hästarna och matar dem. Det är kul 
att kunna hjälpa till. 

Ewy är en synnerligen aktiv pensionär, som 
enligt egen utsago ”inte är typen som går 
bort och dricker eftermiddagskaffe”. 

- Jag blir knäpp om jag inte kommer ut i 
naturen och får röra på mig. Promenader i 
skogen eller vid havet har jag ägnat mig åt 
sedan barnsben. 

Hon är uppväxt den lilla byn Fjälastorp vid 
Brunnby i Kullabygden och arbetade på kon-
tor i många år och hon har dessutom kört 
både taxi och skolbuss. På Jeanettes Ridskola 
är Ewy lite i samma position som i skolbussen 
– äldst bland mycket yngre människor. Men 
det trivs hon utmärkt med. 

- Det är alltifrån sexåringar upp till fyrtioår-
ingar som är med och så jag då. Men det är 
bara kul att umgås med yngre.            

Ewy är en fartfylld 
dam med en
levande
hobby!

Hitta 4 st juklappstips som företagen ger er i denna tidning samt vilket 
företag som gett tipset. Låt fantasin flöda.... Se vårt exempel!

X. Tips: Företaget är:

1. Tips: Företaget är:

2. Tips: Företaget är: 

3. Tips: Företaget är:

4. Tips: Företaget är:

Vår familj heter:

Adress:     Tel:

SÅ HÄR GÖR DU:

• Skriv ner juklappstipsen, företagsnamn och ert eget namn.

• Sänd lösningen till Ljungbergs Medieproduktion, 
Box 100, 264 22 KLIPPAN i brev frankerat med brevporto. 
Glöm inte ange ”FAMILJETÄVLING” utanpå kuvertet!

Skicka in ditt svar före den 20 december -06.  
Vinnare drages ur de inkomna svaren. Vinnarna 
underrättas per brev och redovisas i nummer 1 - 2007.

OBS! Tryckfelsnisse var på besök i förra numret.
Du kan skicka in Annonsjakten nr 6 ända fram till den 
20 december. I nummer 1 - 2007 redovisas även denna 
tävling. PS.Det ska vara 8 st rutor, inte 9 som i texten.

Kläder till mamma  Basthi
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OBS! Tryckfelsnisse var på besök i förra numret.
Du kan skicka in Annonsjakten nr 6 ända fram till den 
20 december. I nummer 1 - 2007 redovisas även denna 
tävling. PS.Det ska vara 8 st rutor, inte 9 som i texten.

Kläder till mamma  Basthi
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information från klippans kommun

Öppettider för 
Klippans Simhall jul & nyår
*Torsdag 21 dec 06.30 - 20.00 bad för alla 14.00 - 19.30
Fredag 22 dec 10.00 - 18.30 bad för alla 12.00 -16.45
Lördag 23 dec 11.00 - 17.00 bad för alla 11.00 - 16.30
JULAFTON STÄNGT
JULDAGEN STÄNGT
ANNANDAG JUL 11.00 - 17.00 bad för alla 11.00 - 16.30
Onsdag 27 dec  LOVBAD 11.00 - 16.00
*Torsdag 28 dec 06.30 - 20.00 LOVBAD 11.00 - 16.00
Fredag 29 dec 10.00 - 16.45 LOVBAD 11.00 - 16.00
Lördag 30 dec 11.00 - 17.00 bad för alla 11.00 - 16.30
NYÅRSAFTON STÄNGT
NYÅRSDAGEN STÄNGT
*Tisdagen 2 jan 06.30 - 19.30 LOVBAD 11.00 - 16.00
Onsdag 3 jan  LOVBAD 11.00 - 16.00
*Torsdag 4 jan 06.30 - 20.00 LOVBAD 11.00 - 16.00
Trettondedag afton 11.00 - 17.00 bad för alla 11.00 - 16.30
Trettondedag jul 11.00 - 17.00 bad för alla 11.00 - 16.30
Söndag 7 jan 11.00 - 17.00 bad för alla 11.00 - 16.30
Måndag 8 jan 10.00 - 20.00 bad för alla 13.00 - 17.00
*Morgonbad 06.30-09.00  (dagar markerade *)

OBS!!! Under lovbadstider serverar vi våfflor 
och korv för 10 kr
Övriga öppettider: Se vår hemsida www.klippan.se

Till dig som har barn!!!!!
Tillsammans har vi ansvar för att ge barnen en bra start i livet, gemensamt kan vi göra mycket, 

men som förälder är du oftast den som påverkar ditt barn mest. 

Vi står nu inför en rad av högtider, med mycket glädje och gemenskap. 
Lucia är starten på festligheterna och för de flesta blir det en glädjehögtid. 

Baksidan är att många av våra ungdomar provar alkohol för första gången på 

lussevakor, juldiscon och nyårsfester. 

För en del blir den första kontakten med alkohol en dålig upplevelse med bland annat misshandel och
övergrepp som följd. Vi vet idag att ju tidigare alkoholdebuten sker, desto större är riskerna för olyckor och andra 
tråkigheter. För att undvika att barnen kommer till skada vill vi påminna och lämna några tips till er som föräldrar.

• Prata med ditt barn om alkohol och riskerna som finns.
• Var tydlig med att du inte accepterar att ditt barn dricker alkohol.
• Var tydlig med vilka regler som gäller för ditt barn.
• Bjud inte och köp inte ut alkohol eller tobak till någon under 18 år.
• Ta kontakt med andra föräldrar och hjälp varandra.
• Lämna och hämta, var tillgänglig för ditt barn.
• Stoppa langningen av alkohol, narkotika och tobak. Tipsa polisen på 114 14.

Om du/ni har några funderingar som gäller ditt barn är ni välkomna att ta kontakt med:
Skolkuratorerna/skolsköterskorna, via kommunens växel 0435-280 00 

Ungdomsteamet 0435-286 67 eller 286 69
Norrehus 0435-134 85

Alkoholmottagningen 0435-283 35
Ungdomsmottagningen 0435-130 54 Alkohol och drogpolitiska arbetsgruppen 

tillsammans med Brottsförebyggande rådet!

www.klippan.se
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Priserna gäller 

tom den 31 dec -06.

Laser
Black & Decker
BDL 500 M
Självjusterande laserpass 
och mätinstrument. 
Inbyggt mätsystem som 
mäter, fördelar, repete-
rar avstånd/yta/volym. 
Låsbar i 90 grader för 
golvarbeten. Väska 
samt tillbehör ingår. 
Ord.pris 1049:-

Laser LZR6
Självjusterande krysslaser. Justerbar både 
lodrätt och vågrätt. Väggfäste medföljer. 
Går att sätta på kamerastativ.
Ord.pris 949:-

895:-

Brevlådor
Praktiska låsbara brevlådor
som rymmer mycket.
Svart och silver.

Ord.pris 2010:-

Nu 1695:-

995:-

Pedalhinkar
Trendiga pedalhinkar med 
behandlad yta som gör att 
inga fingeravtryck fastnar. 
Finns i tre olika storlekar .

Från 229:-

Inga fingeravtryck!

419:-
229:-

539:-

Nyhet!

Stor-
säljare!

Nyhet!

Högtryckstvätt
NILFISK ALTO E130.1-8X-TRA
Pålitlig metallpump på 130 bar. Vatten- 
mängd 450-500l/h. CLICK AND CLEAN- 
munstyckesystem. Integrerad förvaring 
av slang och elkabel. Kraftig och rubust 
design.

Ord.pris 2495:-

Nu 1795:-
God Jul

till alla 
våra kunder!

DEWALT 12V 
Borr-/skruvdragare
13 mm snabbchuck och 
spindellås, 1 timmes laddare och 
3 st 3,0 Ah NiMH-Batterier 
i förvaringslåda. 

Ord.pris 2926:-

Nu 2495:-

Laser BDL 90
Kakel och klinkerlaser, 90 grader. Inbyggd 
bakgrundsbelysning. Enkel och noggrann. 
Väggfäste och väska medföljer. 
Ord.pris 499:-

475:-

Praktiska julklappar


