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Behöver du kontanter?
Vi löser problemet dygnet runt!
Kontantautomat runt hörnet!

Fiskbilen direkt från Råå
varje onsdag eftermiddag!

• Exotiska fat
• Köttplanka
• Laxfat
• Smörgåstårta
• Buffé

Ring för 
prisuppgift!

Ombud för

Vill du 
också 
bli en 
vinnare?

Anmäl din förening eller företag på

Företagsregister • Föreningsregister 

Dagens lunch • Forum • Evenemangskalender
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6-7 augusti!

Nu börjar det återigen dra ihop sig 

för Klippanfesten. Eftersom Helsing-

borgsfestivalen flyttat en vecka framåt i  

almanackan så gör Klippanfesten det 

samma, och äger därför rum den 6-7 au-

gusti. Precis som vanligt är det till stads-

parken mitt i Klippan man ska bege sig om 

man är sugen på att träffa andra Klippan-

bor, njuta av fin musikunderhållning, eller 

”dra en sula” på parketten. Talangjakten 

hålls på fredagseftermiddagen, med final 

på lördagen – och Teater Amabile sjunger 

Bellmanvisor till middagen. Program-

met är med andra ord lika späckat som  

vanligt.

- Vi har försökt att boka artister efter de-

visen ”något för alla”, och sedan har vi 

några stycken som återkommer eftersom 

de bevisligen har fungerat föregående år, 

säger Bengt Wetterberg, som tillsam-

mans med Ulf Bengtsson, Eivor de la 

Cueva och Heléne Lindquist utgör orga-

nisationskommittén. 

Klippanfesten – snart är det 
dags!

På Klippanfestens scener i år 
står följande artister: 

Bob Stevens
Bob Stevens skördade stora framgångar på 
Svensktoppen för ett tiotal år sedan men 
lade sedan ner turnerandet under ett par år 
på 2000-talet. Snabbt blev trycket från publi-
ken stort om en comeback och när ”suget” 
kom tillbaka så tog det inte lång tid innan 
turnerandet var igång igen både i Sverige och 
Norge.

CC & Lee
På lördagen har vi lyckats engagera publik-
favoriterna från TV:s första upplaga av Dans-
bandskampen – CC & Lee. Förutom Lars 
Kristerz och Scotts, som vann respektive blev 
tvåa, så fick även CC & Lee ett stort genom-
brott både bland publik och bland recensen-
ter. Deras version av Leende guldbruna ögon 
”gick hem” så det stänkte om det! Bandet 
spelar en modern repertoar och lockar an-
tagligen fler ungdomar än äldre. Därmed är 
bredden säkrad på dansbandssatsningen på 
Klippanfesten!

Partypatrullen & Jan Johansen
Partypatrullen är ett av Sveriges mest erfarna 
coverband som alltid bjuder publiken på sho-
wer av hög kvalitet. Man har ett fungerande 

samarbete med många av Sveriges största 
artister, och till spelningen i Klippan får Par-
typatrullen sällskap av schlagerkungen Jan 
Johansen. Jan slog igenom ordentligt 1995, 
då han vann melodifestivalen med Se på mig, 
och sedan hamnade på tredje plats i Eurovi-
sion Song Contest i Oslo. Tillsammans med 
Partypatrullen bjuder han på en show med 
fullt ös!

House of Fun
House of Fun är med på Klippanfesten för 
tredje året i rad, och därmed kan man väl 
säga att de hör till inventarierna. Jim Nils-
son, Helen Lindquist och Andreas Eldéen 
har spelat ihop sedan slutet av 90-talet, och 
har höjt stämningen på ett antal firmafester, 
företagskickoffer, stadsfestivaler och dans-
ställen. Klippanfesten är en av årets roligaste 
spelningar enligt House of Fun - och det är 
Klippanborna beredda på att skriva under på 
eftersom House of Fun återkommer på all-
män begäran.  

Sound of Joy
Efter succén på Klippanfesten 2009 återkom-
mer Klippantjejerna i  Sound of Joy även i 
år. Karriären började med körjobb till Lotta 
Engberg och Sten Nilsson på Ekebo, och har 
sedan rullat på. Ett fartfyllt uppträdande med 
glada miner och välkända refränger utlovas.
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information om

- söderåsshopping är en bra sida där man 
lätt och smidigt kan hitta det man söker. 
Vi annonserar där för att kunna synas, 
och vill att det ska vara lätt för våra kun-
der att hitta oss. Den senaste tiden har 
vi haft en ökning av bokningar från klip-
pan. Det beror så klart inte bara på sö-
deråsshopping, men det kan säkert spela 
in lite grann. 

Pia  Williamsson
Klippans Kultur Center

Vad tycker du om Söderåsshopping? 
Varför har ert företag valt att gå med?

- Jag tycker om att man både kan gå in 
och kolla vad som händer i bygden på 
evenemangskalendern och hitta företag 
man behöver komma i kontakt med. Det 
gäller att synas så mycket som möjligt. 
Vi har aldrig annonserat på det här viset 
förr, men det är alltid kul att prova nya 
plattformar. när jag läste hur många som 
besöker sidan så var det fler än jag nå-
gonsin kunde tro.  

Malin Lindberg
Jonssons Ledstångsfabrik

- Vi har ju butiker både i kvidinge och 
i rydebäck, och i rydebäcksområdet 
skickar vi ut ett blad varje vecka, plus att 
vi ger ut en egen tidning som heter Bygg-
dags tre gånger om året. söderåsshop-
ping är ett fint alternativ till detta – på 
nätet kan man nå folk som man inte når 
någon annanstans. 

Håkan Anderson
Algot Anderssons Trä & Byggvaror

- söderåsshopping är en bra databas för 
de lokala företagen. Det gäller att kunna 
nå ut till så många som möjligt. Det är 
kul att kunna gå in på sidan och läsa om 
andra företag och se deras verksamhets-
beskrivningar. själv har man ju som lokal 
företagare ganska bra koll på de flesta, 
men om man är privatperson och inte 
lika insatt kan jag tänka mig att man kan 
ha bra nytta av söderåsshopping. 
 

James Andersson
JSE Skogsentreprenad 

Lite mer

Vill du vara med på 
Söderåsshopping?
Kontakta 
Anna Rosén Jönsson

0435-77 90 55
eller gå in på
soderasshopping.se/anmalan
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TA En TiTT PÅ VÅr 
EVEnEMAngSKALEndEr!

Ä

förEningSinfo
 
Söderåsshopping värnar om föreningslivet i 
bygden. Därför har vi valt att lägga ut fören-
ingsinfo som en gratistjänst på vår sida. 

Oavsett om din förening sysslar med idrott, hant-
verk, hembygd eller något annat så kan du gå in 
på Söderåsshopping för att själv lägga in den infor-
mation du vill ha ut. Ska ni ha ett möte där ni vill 
locka mycket folk? Eller vill ni lägga upp bilder från 
er senaste match eller ert senaste arrangemang? Då 
är föreningsinfo ett bra ”fönster” där du når många 
läsare.
 
Under föreningsinfo finns också ett sökbart register 
där bygdens föreningar står listade. Du som söker 
kontakt med en speciell förening kan gå in och söka 
på denna och sedan hitta de uppgifter du behöver. 
Saknas din förening i vårt register? 

Kontakta i så fall oss på: 
forening@soderasshopping.se 
eller 0435-779054. 

AnTAL BESöKArE BLir fLEr oCH fLEr!
Det är med stor glädje vi konstaterar att efter 3,5 månad 
har soderasshopping.se haft:

• 10516 besökare på Företagssidorna!
• 5277 besökare på Föreningssidorna!

Gladjazz, dans 

eller 

äventyrstävlinG!
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Smörgåskupén

Planerat för studenten?
Vi har festfat, smörgåstårtor, 

gräddtårtor m.m.

Ängelholmsv. 25 Klippan Tel: 070-278 48 93

Se de olika alternativen på 
www.smorgaskupen.se

Klippkort baguetter 
 

(Gäller endast 
stora baguetter)

ord.pris 8925:-

REAL LIFE för alla typer av 
disk. Extra stort utrymme 
med plats upp till 34 cm.

• Ljudnivå 43db
• Invändig belysning
• Green range
• Satellitsprayarm
• Green range
• SatellitsprayarmDiskmaskin

Electrolux
ESF 67070WR

år

www.krooksbilverkstad.se

årårårårårårårårårårårårårårårårårårårår30

Kjell, Tonne, Jimmy, Eva

Krooks Bilverkstad

2010 firar Röstånga IS 80 år som fören-

ing. Jubileumsfestligheter kommer att 

äga rum på Odenvallen den 5 juni. 

- Det blir stor tältfest med grillad gris, 

sång, musik och dans. Innan festen sät-

ter igång ordnar vi brännbollsturnering, 

säger ordföranden Paul Ståhl.

Starka och duktiga ledare
I en tid när många föreningar vittnar om att 
det börjar bli svårare att locka ideella krafter 
till att engagera sig så är läget precis tvärt- 
emot i Röstånga IS. 
- Vi har fått in ett antal starka och duktiga 
ledare i föreningen. normalt sett är det vanli-
gaste att en eller max två personer är ansva-
riga för varje lag, men vi har fler ledare per 
lag än vad som är brukligt, konstaterar Paul 
Stål.

välmående 
80-årinG 
satsar på 
unGdomarna

Ny tränare på herrsidan
En medveten satsning på ledarsidan samt en-
gagerade föräldrar och gamla spelare – det 
är receptet bakom Röstånga IS framgång, i 
alla fall enligt Paul Stål. Huvudsyftet med för-
eningen är att ha en stark aktivitet på ung-
domssidan. 
- Vi vill naturligtvis ha konkurrenskraftiga a-
lag också, men först och främst vill vi kunna 
locka ungdomar. 

2010 har man både A- och B-lag i seriespel 
på herrsidan, ett A-lag på damsidan samt 
ett oldboyslag, som vann serien föregående 
år. På herrsidan har man dessutom fått in en 
gammal RIS-bekanting som tränare, Roger 
Zentio. 
- Han är en riktig röstångaprofil, och det 
känns kul att han har kommit tillbaka, säger 
Paul Stål.

Nytt gym
Huvudinriktningen i Röstånga IS är fotboll, 
men på vintrarna samlar också skidsektionen 
ett antal motionärer. Dessutom kommer man 
inom kort att starta ett gym för alla medlem-
mar. Föräldrar som lämnar sina barn behöver 
inte köra hem och sedan komma tillbaka för 
hämtning. Istället kan de sysselsätta sig under 
tiden. 
- framåt våren och sommaren kommer vi 
även att dra igång utomhusgymnastik för alla 
föräldrar som är medlemmar. Det är viktigt 
att satsa på motion även för dem. Det ökar 
dessutom trivseln och gör att vi kanske får 
ännu fler föräldrar som engagerar sig i för-
eningen. rIs ska vara en idrottsförening för 
hela röstånga, både när det gäller idrott och 
allmän motion. 

välkomnar 
tillvälkomnar 

till
välkomnar till

2010

Ljungavallen i Ljungbyhed 29 maj kl. 17.30 - 24.00
MUSIK - DANSBANA - SERVERING - ÖLTÄLT 

Förköp - LJUNGBYHED: Lantmännen, Jannis Pizzeria, Nya konditoriet
KLIPPAN: Sportklippan, Turistbyrån - ÖRKELLJUNGA: Turistbyrån

Entré från 15 år 175:-/ förköp 150:- 
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ett föremål kastas en bit fram som 
sedan ska träffas. Det har forntida 
anor, blev ”spel” i egypten, kom till 
rom via Grekland, sedan till frank-
rike och blev ”boule” och finns se-
dan 1984 i klippan.
Olika klotspel – där boule är ett – 
har sitt ursprung i antiken och om-
rådet kring Medelhavet. Anorna 
sträcker sig längre tillbaks än så. Att 
kunna ”kasta prick på ett utkastat 
föremål” går tillbaks i forntidens 
”dimma”. Men att komma så nära 
en målkula som möjligt härstam-
mar från Grekland, som kom till 
Romarriket och fördes vidare av le-
gionärerna - ett sätt att få trivsam, 
spännande sysselsättning. Även ett 
sätt att öva skicklighet i att träffa 
mål och lätt att arrangera.
 En läkare från år 300 i Grekland be-
skriver spelet som en ”lämplig mo-
tionslek för till åren komna män”.
 Men det var i Frankrike som boule 

Den 29 oktober 1970 revs ljungby-
hed folkets Hus, som funnits sedan 
1928. Men föreningen drevs vidare 
till den 8 april 2002 då avregistre-
ring skedde. Dess 74-åriga historia 
är nu i tryck.
 Att ha yttranderätt och fören-
ingsfrihet är en sak. Att praktisera 
denna rätt är en helt annan sak. 
Möteslokal behövs. Det har arbe-
tarrörelsen ”smärtsamt fått lära 
känna”, framhöll Axel Danielsson 
då landets första egenbyggda Fol-
kets Hus invigdes i Malmö den 1 
april 1893. Malmö var inte först. 
Det var Kristianstad, som invigde 
Folkets Hus 1890. Inspiration för 

Malmö och Kristianstad kom från 
Belgien – sedan från Danmark.
 1880-talet var Sverige i kraftig 
förvandling. Industrialismen blom-
made ut. Arbetare drogs samman. 
Det var fattigt, osunt, ofta misär 
men förde fram viljan till föränd-
ring. I Söderåsbygden, utan stark 
industri, utvecklades arbetarrörel-
sen sent liksom byggande av Fol-
kets Hus, i Klippan 1907. I Ljungby-
hed 1928, först en enkel byggnad, 
som byggdes ut och invigdes 1930. 
Det såg bra ut i många år. Kriget 
ställde dock till det. Bl a blev Folkets 
Hus militär förläggning och i sex 
månader sjukhus. Freden kom med 

glädje för alla, men inte för Folkets 
Hus i Ljungbyhed. Då kom de be-
tydande ekonomiska problemen ef-
tersom konkurrensens blev kraftig 
från andra anläggningar. Ekonomin 
spökade i många år. Då hantverks-
hus, församlingshem, medborgar-
hus och idrottshall kom blev det för 
svårt. Samtidigt fanns inte tillräck-
ligt intresse och tid att driva Folkets 
Hus. Krav på försäljning fördes fram. 
1964 såldes Folkets Hus till kom-
munen för taxeringsvärdet 42 300 
kronor. Byggnaden revs 1970. För-
eningen fortsatte, genom att hyra 
lokal som sade upp 2001 och 2002 
avregistrerades Folket Hus förening.    

Vacker men giftig. Så är backsip-
pan, som år 2010 fått sitt eget år. 
Fyra arter sippor finns: backsippa, 
fältsippa, nipsippa och så mosippa. 
Den senare lockar till besök på 
”Göingevången”, där det fram till 
1763 fanns en stor lantmarknad 
– som sedan flyttade till Åby. Vid 
besök i ängsmarken i närheten av 
Riseberga nås tre syften: Motion, 
kulturhistoria och botanik. Dock är 
sipporna giftiga. De innehåller äm-
net protoanemonin, som dock för-
svinner vid torkning. Mosippan t ex 
användes i folkmedicinen och hade 
viss smärtlindrande, bakteriehäm-
mande och kramplösande effekt.  

George Stephenson blev ”Ånglo-
kets fader” 1826 med loket ”Rock-
et”. Hans odlarframgångar inom 
fruktodling, hortikultur och jord-
bruk glömdes. Han vann internatio-
nella priser med sina meloner, vin-
druvor, ananas. Allt i drivhus. Även 
med kål- och blomkålsodling. Han 
hittade på utfodringsmetoder för 
boskap, såg att bi hade mer pollen 
hem med låga kupor. En utmaning 
fanns: Att odla raka gurkor. I urmin-
nes tider har det odlats gurkor, som 
kommer från Indien och till Europa 
via grekerna. Alla blev krokiga. Ste-
phenson löste problemet 1845. 
Han odlade gurkor i glasrör och de 
blev raka.    

1905. SSU i Klippan utbringade ett 
fyrfaldigt leve för Norge som bröt 
sig ur unionen med Sverige.
1945. Klippans musikkår före-
slår att en musikpaviljong byggs i 
stadsparken.

”Ingen människa vinner på att vara 
omedveten om det förflutna.”
(Professor Dick Harrison).

”kulturens landvinningar kulmine-
rar i civilisationen.”
(John Gowlett, professor i arkeo-
logi). Boktipset: Penny Martins bok ”Rosor” ger en total överblick av denna uppskattade blomma.

Boule – anrikt spel för alla

Ljungbyhed hade Folkets Hus 1928 – 1970

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

e
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Boule – anrikt spel för alla

BRAUNS
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Som sagt...

2010 – backsippans år 

Den kallas ”skånes vackraste vul-
kan”, den i Jällabjär mellan anders-
torps och röstånga som höjer sig 
60 meter över omgivningen. över-
huvudtaget bjuder hela röstånga-
bygden på ett geologiäventyr.
Skåne är den del i landet som 
har mest varierande geologi. Bi-
dragande är Tornquistzonen med 
spricka från Svarta havet till Nor-
ges kust, tvärs igenom Skåne från 
Simrishamn till Torekov - och förbi 
Röstånga. I fjol gav sprickzonen 
upphov till ”mindre skalv” i Sjöbo-
trakten. Vidare går mindre zoner 
samman och parallellt med sprick-
zonen i Skåne – bl a vid Röstånga.

Detta har lett till flertalet intres-
santa och sevärda geologiska for-
mationer i bygden kring Röstånga 
som lätt nås från allmän väg: Skä-
ralid, Rallate, Nackarp, Odensjön, 
mitt i Röstånga, Jällabjär och Dju-
padal. Skäralid har vad som kallas 
”Skånes Grand Canyon”, alltså den 
välbekanta sprickdalen. Basaltpe-
larna vid Rallate (”Stig in”), som lätt 
nås från vägen mellan Ljungbyhed 
och Röstånga. Rallate är en rest av 
en vulkan, där basalt finns i utfyllda 
kraterrör.
 I Nackarp finns vad som beskrivs 
som ”konstiga koniska kullar”. De 
är rester efter en ansamling mini-

vulkaner. Innanför finns Odensjön, 
som är en cirkelrund sjö som förbryl-
lat genom åren och gett upphov till 
fantasifulla teorier. Mitt i Röstånga 
finns ”södra Sveriges vackraste 
Breccia”. Breccian innehåller skarp-
kantade bitar av berg i en finkornig 
mellanmassa.
 Jällabjär ligger på vägen mellan 
Röstånga och Anderstorp. På top-
pen finns en tio kvm stor blottad 
basalt. Jällabjär är den förnämligaste 
av sammanlagt 150 vulkanrester i 
Skåne. Innanför finns Djupadal som 
innehåller vad man kallar ”Sveriges 
vackraste basalttuff”, som ser ut som 
en slagghög och är vulkanisk tuff.  

”Skånes vackraste vulkan” – geologiäventyr vid Röstånga

Odlade raka gurkor 1845

Märkesdagar

utvecklades till sällskapsspel och 
sport genom att förses med strik-
ta regler. Den mest uppskattade 
formen av boule är vad som kallas 
”petanque” från början av 1900-
talet och är det som nu spelas, där 
”klot mot lillen kastas jämfota från 
ring”. Numera arrangeras mäster-
skapstävlingar - från 1959 finns 
VM.
 Stor ”ambassadör” för boule i Sve-
rige blev prins Bertil. 1977 grunda-
des Svenska Bouleförbundet. Men 
korpen har betytt mest för sportens 
utbredning, då i sällskapsspels-
varianten – där det är spännande, 
men lättsamt och gemytligt. Till 
Klippan kom boule 1984 och in-
troducerades genom korpen. Idag 
finns en bana i stadsparken och 
har ett 40-tal utövare. Leif Nilsson 
har varit med från början. Hans in-
ställning till boule är typisk - från 
mycket tveksam till entusiastisk.

  

koncentration gäller.

Mätning av millimeter.

leif nilsson har spelat boule sedan 
1984.
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Hemma på gården Ekbacken i Bonnarp 

har Lennart Säflund startat egna företa-

get IdéRika Ram i Bonnarp. Där ramar 

han tavlor av alla de slag, väggarna i 

verkstan är fyllda av ramprover att välja 

emellan.

- Min fru Gunnel har hållit akvarellkurser 

här i vårt ombyggda stall i många år. Hen-

nes företag hette förut IdéRika Rum och 

heter idag IdéRika Bild, därav mitt före-

tagsnamn. Hennes kursdeltagare började 

fråga mig om de inte kunde få hjälp med 

inramning, och sedan har jag lärt mig ef-

terhand, säger han. 

Landsbygdsstöd
Lennart, som knappast kan beskyllas för att ha 
tummen mitt i handen, har utvecklat sin hän-
dighet genom alla erfarenheter av reparations-
projekt av de olika byggnaderna på gården.  Då 
har han också kunnat lära sig av de olika hant-
verkare som har anlitats. 
Via nätet hittade han en ramverkstad i blekings-
ka Bräkne-Hoby som var till salu. Han köpte den 
komplett med all utrustning, och inredde en 
ramverkstad i en av byggnaderna på gården. 
- Det har tagit ett och ett halvt år att inreda 
verkstadens två rum, som har förvandlats till 
från ett kallt, mörkt, skrotfyllt och ruffigt ma-
gasin till en praktisk arbetsplats och en trivsam 
miljö att ta emot kunder i.
Han har beviljats landsbygdsstöd för projektet, 
och hoppas att så småningom kunna arbeta 
minst tre dagar i veckan ute i ramverkstaden. 
- Det landsbygdsstödet ska hjälpa till med är in-
vesteringarna som jag har gjort i lokalerna och 
utrustningen här, säger Lennart. Den löpande 
verksamheten sköter jag själv.

Praktik och kurser
Lennart har genomgått viss utbildning för att 
lära inramningens ädla konst. Han har praktise-

Ett guldkantat jobb
rat på en ramverkstad i Eskilstuna, och har även 
gått kurser hos Tranåslist, som är en av hans 
leverantörer. Det där med inramning är inte så 
enkelt som man kanske skulle kunna tro! Det 
är olika tekniker beroende på vad det är som 
ska ramas in. 
- akvareller och grafiska blad kräver syrafria 
passepartouter och syrafri bakgrundskartong 
och ramas alltid med glas. oljemålningar behö-
ver oftast bara ramas. Textilier är lite en egen 
värld för sig, där har jag fortfarande en del att 
lära, konstaterar Lennart, som hämtar råd och 
erfarenhet från kollegor i branschen. 

Många järn i elden
I början kom de flesta bokningarna från Gun-
nels akvarellkurser, men nu börjar ordet spridas 
och Lennart har fått in beställningar även från 
annat håll. Men Lennart ramar inte bara in tav-
lor, utan har andra järn i elden också. 
- Vi bor ju granne med Bonnarps Hjortgård, 
vi småföretagare samarbetar och jag brukar 
till exempel hjälpa till med att sälja hjortkött. 
I Bonnarps Hjortgårds ”Tomtebo” och på sol-
backen bor många av Gunnels kursdeltagare 
under sommarkurserna. och jag hjälper till 
med ”marktjänsten” under kurserna, ställer i 
ordning lokalerna, serverar kaffe och mat. Då 
samarbetar vi med spången och ljungbyheds 
konditori. 
Mycket att göra med andra ord – men då trivs 
Lennart Säflund. 
- Jag är ju 64 år nu, men har ingen lust att slå 
mig till ro för det, skrattar han. 

Vi hjälper dig med begravning, gravsten, juridik 
och försäkringar. Du är varmt välkommen in på 
vårt kontor.

Vi finns, om du 
behöver oss

Storgatan 28, Klippan
Tel. 0435-102 15
www.fonus.se

Vi gör även hembesök och har jour dygnet runt.

Öppet: Måndag-fredag kl. 09.00-13.00.

Komplett ramverkstad i Bonnarp
Jag håller öppet när det passar dig!

Boka tid 070-44 90 548
Välkommen! / Lennart Säflund

mig till ro för det, skrattar han. mig till ro för det, skrattar han. mig till ro för det
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Enkla f irman gör 
det lättare att skilja 
på f irmans pengar
 
och dina privata.

det lättare att skilja 
på f irmans pengar

och dina privata.

på f irmans pengar
Enkla firman0 krunder hela 2010(värde 600 kr)

Nu kan du som har enskild firma prova Enkla firman kostnadsfritt under hela 2010, 
värde 600 kr. Vill du veta mer? Ring 0771-62 53 53 för personlig service dygnet runt, 
alla dagar eller besök seb.se/enkla

SEB Klippan är Årets SEB-kontor i region Syd! Det var 

en mycket nöjd Christer Johansson, som i egenskap av 

kontorschef tog emot priset under en konferensmiddag i 

Stockholm för en tid sedan. 

- Alla de 250 kontorschefer som finns inom SEB var på 

plats, och det är klart att man känner sig stolt när man får 

gå fram och ta emot pokalen, säger han. 

Fokus på kundvård
Enligt juryns motivering, som du kan läsa här intill, har SEB:s 
Klippankontor lyckats med mycket under 2009 – bland annat 
har man en väldigt hög andel nöjda kunder. 
- Vi har satsat mycket på att få in nya kunder, både privatper-
soner och företag, och har utbildat vår personal när det gäller 
ekonomiska genomgångar. Många kunder känner en osäker-
het med bland annat pensionerna och då behövs det att man 
sitter ner i lugn och ro med någon som är insatt, säger Christer 
Johansson. 

Många tjänsteår 
Att få utmärkelser av det här slaget är så klart alltid en fjäder 
i hatten – och fjädern blir ju inte direkt mindre av att priset 
som SEB Klippan fick är nyinstiftat och i år delades ut för första 
gången. Tanken är att det ska delas ut en gång per år, och 
varje gång prisas tre kontor: ett i vardera regionområde (syd, 
väst och öst). Vad är det då som gör att kunderna i Klippan är 
nöjda med sitt SEB-kontor? Christer Johansson blir inte svaret 
skyldig. 
- Majoriteten av personalen på kontoret har många tjänsteår i 
klippan. De flesta av våra sex anställda har varit här i över tio 
år, och då bygger man ett förtroende mellan kund och bank-
man. Jag tror att de flesta uppskattar att ha samma kontakt-
man varje gång man behöver rådgivning. 

SEB Klippan är Årets SEB-kontor i region Syd! Det var 

en mycket nöjd Christer Johansson, som i egenskap av 

SEB Klippan utsett till 

Årets kontor
Motivering till varför SEB Klippan blev utsett till 

”Årets kontor, region Syd”

”Kontoret i Klippan och dess medarbetare har med kon-

tinuerligt fokus på kund och affär och en mycket fin  

laganda tagit nya andelar i marknaden. Detta har utmyn-

nat i goda försäljningsutfall med volymökningar både  

på spara- och utlåningssidan. Dessutom har kontoret i 

Klippan en mycket hög kundnöjdhet.”
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6/5  19.00 Afrikansk musik på marimba. Mambo Marimba,
  ungdomsgrupp från Åstorp.
23/5 15.00 Dans Söderslättspojkarna
3/6 19.00 Gladjazz med Jazzin Jacks - Utomhus. Medtag picnic- 
  korg och en extra tröja. Vid dåligt väder drar vi inomhus.
6/6 15.00 Dans Erik Arnolds
20/6 15.00 Dans Bengt Hedins
4/7 15.00 Dans Kjell Reines
18/7 15.00 Dans Cornix
1/8 15.00 Dans Persarna
15/8 15.00 Dans Skånesvennes
29/8 15.00 Dans Bengt Hedins
11/9 18.00 Höstfest Middag, dans till Cornix. Dragning i 
  höstlotteriet.
7/10 19.00 Svalbard – isbjörnarnas rike. Föredrag med bildspel.

Ytterligare aktiviteter är på gång. Meddelas på www.klovahallar.seKl
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Välkomna!
/Västra Sönnarslövs 
Bygdeförening

RÖRMONTAGE AB
STORGATAN 16, 264 00 KLIPPAN
Tel. 0435 - 71 12 75, fax 0435 - 100 25

RÖRMONTAGE AB

30%
RABATT

30%30%30%30%
ROBOTA PUMPAR OCH
PUMPAUTOMATER 

Du är alltså nagelteknolog. Berätta lite om vad du sysslar med!
- Det som mina kunder anlitar mig mest för är manikyr. Jag hjälper 
också till med nagelförlängning i gelé och akryl, beroende på vilket 
man föredrar. Det är huvuddelen av verksamheten. 

Huvuddelen bara? Då har du alltså ett par andra ”ben” att stå på 
också, eller hur?
- Ja, det stämmer. Jag kan också hjälpa till med vaxning av till exem-
pel ben, armar och överläppp. Sedan sysslar jag med pedikyr också. 

Hur känns det då att ha fått nya lokaler?
- Väldigt bra! Jag har varit här en månad nu, och trivs jättebra.  
Lokalen är precis lagom stor. Kunderna tycker att jag har fått det 
jättefint.

Hur arbetar du för att skaffa kunder?
- Jag tror mycket på mun-till-munmarknadsföring. En nöjd kund be-
rättar om sitt besök för vänner och bekanta, och så sprids ett positivt 
budskap den vägen. 

Har du annars något annat på gång? Ska du utöka verksamheten 
med något annat?
- Jag har börjat att titta lite på det här med permanent tatuering och 
permanent make up. Det är något som många efterfrågar och som 
jag skulle vilja utveckla ännu mer. 

Allégatan 11
KLIPPAN

0435 - 149 60

ÖPPET i butik:
Onsdagar 14 - 18

1995:-
1995:-

Somfy Radiomotor

 

www.somfy.se

JUST NU!  Vid köp av 
en ny fönstermarkis 
kan du köpa till en  

radiomotor från 

endast 1995.-
(ord. 3225.-)

Svalt när du kommer hem!

Fönstermarkis
Kampanjen gäller t.o.m. Maj.

Josephine Bengtsson, på 
Da Carma Studio, nagelteknolog 
som flyttat in på Norra Skolgatan 2 
och därmed blivit granne med 
Adapt Media. 

Ett ögonblick…

Ett ögonblick…
Monica Lövgren på Salong 
Monica, som efter att ha haft 
salongen hemma i villan på 
Storäng i 28 (!) år, nu också har 
flyttat in på Norra Skolgatan 2. 

Hur är det att ha kommit till nya lokaler?
- Det känns väldigt spännande, och det ska bli kul att komma till nya 
fräscha lokaler. Jag ser det som en liten nystart efter att ha arbetat 
hemma och gått i samma lokaler i många år.  

Hur har kunderna reagerat?
- De har varit väldigt positiva. Jag har gjort ett utskick till hela mitt 
kundregister och berättat att jag flyttat in i nya lokaler, och dagen 
efter började telefonen att ringa – då ville folk boka in sig. 

Du har varit hårfrisörska i hela ditt yrkesverksamma liv. Vad är det 
som gör att du trivs så bra med ditt yrke?
- Det är flera olika saker. För det första tycker jag det är väldigt roligt att 
arbeta med hår. Sedan tycker jag väldigt mycket om att prata med folk. 
Jag har alltid gillat den sociala biten.  Jag har under många år byggt upp 
en kundkrets som jag trivs otroligt bra med, och det är ett stort nöje. 

Blir det några ytterligare förändringar i verksamheten nu när du 
byter lokaler, eller rullar allting på som vanligt?
- Jag kör på i samma banor som tidigare och erbjuder klippning, färg-
ning, permanent med mera. Sedan säljer jag schampo, inpackning 
och stylingprodukter. Det mesta kommer från L’oreal och Keune. 

Hur är annars trenderna när det gäller frisyrer just nu? 
- Det är väldigt varierat mode, men utmärkande just nu är de asym-
metriska frisyrerna. Långa tunga sidoluggar med kort nacke är det 
som gäller, och färgning och toning är fortsatt väldigt stort. 

"Vi hälsar vår nya medarbetare Nicky välkommen i Teamet, 
och passar på att meddela att vi har öppet hela sommaren!
Välkommen in!"

Vi hälsar vår nya 
medarbetare Jennie 
välkommen i Teamet, 
och passar på att 
meddela att vi har 
öppet hela sommaren! 

Välkommen in!

www.skvattemolla.se

0435-21705

Kom och fira Mor på 
Skvattemölla Kvarn
Det serveras förrätt,varmrätt och kaffe 
och tårta.

Mor får 25% rabatt på sin mat!
Varmt välkomna! Mat eller fika, boka bord  

för att få
 säkert plats!
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Bengt Alfredsson har varit Kvidinge tro-

gen under hela sitt vuxna liv. Han flyt-

tade till orten som femåring och har se-

dan blivit kvar. Frågar du en Kvidingebo 

vad de förknippar Bengt Alfredsson allra 

mest med så är nog svaret givet för de 

flesta: Kvidinge IF:s loppmarknad. Bengt 

har nämligen varit involverad i den sedan 

starten 1968. 

- Det var en man som hette Bengt Jo-

hansson som höll i det då, och han frå-

gade mig om jag ville ställa upp, och det 

gjorde jag. Det var i betydligt mindre ska-

la på den tiden än vad det är idag. 

Mycket jobb, men roligt
Idag när vi skriver 2010 har nämligen lopp-
marknaden i Kvidinge växt ordentligt. I må-
nadsskiftet juli-augusti varje år kulminerar det 
hela med ett tvådagarsevenemang komplett 
med auktion på söndagseftermiddagen. 
- De senaste åren har vi till och med haft 
en buss som kommer från köpenhamn. Det 
finns ju många danskar som har stugor här-
omkring. 

Bengt uppskattar att de två dagarna av lopp-
marknad på idrottsplatsen lockar mellan 
5- och 6 000 personer varje år. Och arbetet 
med att samla in grejer som ska säljas fortgår 
under hela året. 

- Vi har tre stycken som åker runt och sam-
lar in, sedan är vi några stycken som arbetar 
med att packa, sortera och stapla upp. Det är 
mycket jobb men väldigt roligt. 

Hämtar året runt
Den så kallade ”loppisbilen” håller sig inte 
bara inom kommungränsen, utan får regel-
bundet körningar till såväl Ängelholm som 
Helsingborg, Klippan och Örkelljunga – ja 
faktiskt stora delar av nordvästra Skåne. Vad 
är det då som gör att just Kvidinges lopp-
marknad har blivit så populär?
- Vi har många ”leverantörer” som bara läm-
nar saker till oss och inte till någon annan 
loppmarknad. sedan tror jag att det betyder 
mycket att vi samlar in saker under hela året, 
och inte bara någon månad innan själva lopp-
marknaden, som många andra gör. 

När det väl är dags för den stora loppmark-
naden ställer mellan 30 och 40 personer upp 
och bygger marknadsstånd och hjälper till 
med allt man kan tänka sig. 
- klockan fyra på lördagsmorgonen brukar vi 
gå upp, och sedan är det full rulle i två da-
gar. 

Ledare i Kvidinge IF
Bengt Alfredsson ser dock en liten fara i att 
majoriteten av de volontärer som ställer upp 
är av ”det äldre gardet”. Kvidinge IF har, pre-
cis som många andra föreningar, svårt att få 
fram nya ideella krafter. Bengt har själv, förut-
om arbetet med loppmarknaden, också varit 
aktiv ledare i Kvidinge IF. 

- Jag spelade lite fotboll i min ungdom, men 
det blev aldrig så mycket mer med det. när jag 
började arbeta med loppmarknaden kom jag in 
i föreningen igen, och sedan har jag varit både 
inom ungdomsavdelningen och suttit med som 
ledamot i huvudstyrelsen. Jag var bland annat 
med och startade klubbens flicklag. 

Har haft åkeri
I det civila har Bengt, som gick i pension för 
fyra år sedan, varit lite av en mångsysslare. 
Han har arbetat på Bröderna Ottossons i 
Klippan, både med bilbältes- och kapellpro-
duktion, och körde därefter transporter med 
slaktdjur i nio år. 1978 skulle en granne till 
honom sälja sin lastbil, och frågade om Bengt 
var intresserad av att ta över den. Det var han 
– och helt plötsligt var enmansåkeriet Bengt 
Alfredsson Åkeri fött. 
- Det var mycket anläggningskörning, bland 
annat för Vägverket. Jag trivdes väldigt bra 
med att vara ute på vägarna och med att 
träffa mycket folk.

Bengt trivdes så bra att han höll igång sitt 
åkeri fram till pensionen 2006. Numera är 
han, förutom engagemanget i loppmarkna-
den, också aktiv inom Kvidinge Hembygds-
förening. Just nu planerar man 200-jubileet 
av kronprins Carl Augusts död i form av ett 
slaganfall, som skedde just på Kvidinge hed, 
och som ledde till uppförande av det välkän-
da monumentet. Den 28 maj är det dags. 
- Vi kommer att ha ett skådespel som spelar 
upp händelsen, och sedan kommer Herman 
lindqvist att prata historia i kyrkan på kvällen. 

Bengt Alfredsson har varit Kvidinge tro- - Vi har tre stycken som åker runt och sam- - Jag spelade lite fotboll i min ungdom, men Bengt Alfredsson har varit Kvidinge tro - Vi har tre stycken som åker runt och sam - Jag spelade lite fotboll i min ungdom, men 

En riktig stöttepelare

PROFILEN:

Bengt Alfredsson

Bengts telefon  går varm. 
En ny hämtning av loppis-
prylar planeras här.
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En riktig stöttepelare
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Nu är det tid att bygga!

Råd och tips för

Nr 2 - 2010

TAKET GÖR MER ÄN HALVA HUSET

Välj därför ditt tak med omsorg. Med takpannor och tillbehör 

från Benders får du ett vackert tak, som ligger stadigt år efter år. 

Välj bland flera färger i enkupigt, tvåkupigt eller med slät profil.

Välkommen till oss och hämta Benders nya broschyr! 
www.bender

s.seByt ditt tak i år!
sid 7

BYGGDAGS?

Vi har materialet!

Erbjudanden från Algot Anderssons Trä & Byggvaror!

EFTERLÄNGTAD 

NYHET FÖR ALLA 

TRÄDGÅRDSÄGARE!

Sånnavägen 8 • 260 60 KVIDINGE
 Tel. 042 - 22 10 55

Öppettider: Måndag till fredag 8-16

Sånnavägen 8 • 260 60 KVIDINGESånnavägen 8 • 260 60 KVIDINGESånnavägen 8 • 260 60 KVIDINGESånnavägen 8 • 260 60 KVIDINGESånnavägen 8 • 260 60 KVIDINGESånnavägen 8 • 260 60 KVIDINGESånnavägen 8 • 260 60 KVIDINGESånnavägen 8 • 260 60 KVIDINGESånnavägen 8 • 260 60 KVIDINGESånnavägen 8 • 260 60 KVIDINGESånnavägen 8 • 260 60 KVIDINGESånnavägen 8 • 260 60 KVIDINGESånnavägen 8 • 260 60 KVIDINGE

Hur är läget hos er så här innan  
sommarturisterna börjar komma?

Sven Andersson, Djupadals Mölla

- Vi har ungefär en tredjedel av säsongen bokad. Den stora toppen är 
sista veckan i maj och första veckan i juni. Det är många skolklasser som 
vill komma då innan avslutningen. efter semestern kommer företagen 
och ska ha sina kickoffer, så då är det också fullt. 

Bengt Loftán, Skäralids Vandrarhem

- Vi har fått in mycket bokningar på vandrarhemmet. Det är fullt från 
andra veckan i juli in till första veckan i augusti. redan förra året hade vi 
en markant ökning även på campingen, det var mycket danskar och hol-
ländare. nuförtiden har vi inte så mycket genomfartstrafik som förr – de 
som kommer hit stannar kvar ett tag – och det gynnar så klart oss. 

Gunilla Nordin, Skvattemölla Kvarn

- Vi kommer att ha restaurangen öppen på söndagarna, i övrigt så tar 
vi emot beställningar. Under sommaren brukar det komma en hel del 
bussturer från lite olika håll, och det hoppas vi på också i år. Boendet är 
uthyrt på lite längre tid och inte tillgängligt för gäster. allting dalade rätt 
ordentligt i fjol på grund av finanskrisen, och jag vet inte riktigt hur folk 
står rustade i år. 

Anna-Greta Toftner, Bonnarps Hjortgård

- Just nu håller vi på att bygga ett slakteri, och det tar en stor del av tiden. 
Vi öppnade ju vår gårdsbutik i höstas, så det är svårt att säga om det 
kommer fler besökare än vanligt till den bara för att det är sommar. Vi 
ska ut på en del marknader, bland annat i Malmö, Trelleborg och Mölle, 
för att sälja hjortprodukter. 

A
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Pernillas vinnarrim 
Huset vårt legat i vinteride mången månad, dam-
met och smutsen gömt i mörker och grånad. 
Högar av bråte och gammalt skräp, mannen sä-
ger; släng allt på ett släp. 
Jag tvekar, vill helst mina saker ha kvar, men ett 
rent hus jag självklart föredrar. 
Solen letar sig mot fönstret försöker lysa in, jag 
kisar och njuter av värmen på mitt skinn. 
Hösten och vintern har i huset satt sina spår, att 
få rutan ren är mer än jag förmår. 
Dammråttor och kvalstertussar skrämmer och 
jagar, att städa vårt hus tar alltför många dagar. 
Solen den lockar och lyckan studsar i min 
kropp, vill ut och njuta av blommans knopp. 
AAAAAAAAAOOOOOUUUUAAAA! Ronjas vår-
skrik vill ur min komma ut, att tänka på städning 
gör mig helt slut. 
Barnen, mannen hönsen och… där försvann 
all min tid, hur ska jag i min kropp någonsin 
få frid? 
Tänk om en patrull med städglada folk, kan 
inta vårt hus och putsa bort all smolk! 
Jag till Söderås Journalen skriver ett brev och 
tar tillfället – 
Tänk om drömmen slår in och patrullen hittar till 
just Prästbostället!

Vinnaren av en vårstädning

Pernillas vinnarrim 

Blänkande rent 
i alla hörn hos 
Pernilla

Pernillas vinnarrim 
Hon har alltid haft lätt för att rimma, 

Pernilla Helgesson från Kvidinge. 

Än så länge har hennes språkliga 

krumbukter mest varit en extra 

krydda på födelsedagspresenter 

och julklappspaket – nu har hen-

nes goda rimförmåga givit henne 

ett rent och välstädat hus! Pernilla 

vann nämligen Söderås Journalens 

tävling där priset var städning från 

Städpatrullen.

- Det blev verkligen jättebra, jag är 

väldigt nöjd! De putsade alla föns-

ter på insidan, torkade av dörrar 

och fönsterkarmar och dammsög, 

torkade golven och gjorde vid bad-

rummet.

 

Behöver gott om tid
Som egenföretagare och mamma till tre 
barn är Pernilla en upptagen kvinna. Hon 
städar gärna när hon har tid och när det 
behövs. Problemet kan bara ibland vara 
att hon vill göra allting på en gång.
- Jag städar gärna, men ibland känns det 
som att jag skulle behöva en hel helg på 
mig. Jag kan börja med att damma föns-
terbrädorna bara för att se att jag måste 
plantera om i en blomkruka, och då går 
jag på det istället, skrattar hon.

Pernilla har aldrig tidigare tagit hjälp av en 
städfirma, men efter att ha fått provat på 
Städpatrullens tjänster helt gratis är hon 
inte främmande för att anlita dem igen.
- Jag skulle absolut kunna tänka mig att 
ringa städpatrullen igen.
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Vinn hjälp till 
trädgården!

Har du några trädgårdssysslor som blivit eftersatta och 
som du behöver hjälp med? Fatta i så fall pennan, eller 
sätt dig framför datorn, och skriv ihop en motivering till 
varför just du förtjänar detta pris, som Söderås Journa-
len lottar ut i samarbete med Lilla Kloster Service. Värdet 
på arbetet är 1 900 kronor, så om du vill få hjälp med saker 
som kostar mer än så får du lägga till de pengarna själv – men 
då har du ju ändå fått en stor del av räkningen betald på för-
hand!

Trädgårdsarbetet måste utföras någon gång mellan den 8 och 
24 juni, så för att du ska kunna komma i fråga för vinsten 
måste du kunna vara tillgänglig på något datum däremellan. 

Skicka in ditt bidrag till följande adress senast den 7 juni. 

Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN

Märk kuvertet 
”Trädgårdshjälp” 

Vinn hjälp till 
NY TÄVLING!!!

Lycka till!

EXTRA VINSTER!
Vi kommer även 
att dra tre extra 
vinnare som  
får en Adapt 
Media-kasse 
var.

SÅ HÄR GÖR DU:

• Sök efter “Klippantrollet” i tidningen. Ta reda på vilken bokstav  
 som han håller i handen. Bilda sedan ett ord av dessa bokstäver  
 och skriv det i de vita rutorna nedan.
•  Sänd lösningen till Adapt Media AB, Norra Skolgatan 2, 264 33  
 KLIPPAN senast den 7 juni -10 i brev frankerat med brev  
 porto. Glöm inte ange ”BARNTÄVLING” utanpå kuvertet! 

VINSTER
1:a pris PRESENTKORT på Hemköp, Ljungbyhed  500:–
2:a pris PRESENTKORT på Hemköp, Ljungbyhed  300:–
3:e pris PRESENTKORT på Hemköp, Ljungbyhed  100:–
Vinnarna underrättas per brev och kungöres i nästa nr.

Namn:                                                             

Adress:                                                      

Telnr:  Ålder:

  

   

ORDET ÄR:
gISSA VILKEt 

ORD SOm  
JAg gÖmmER!
Sitter i mitten!

ENDAST för barn 
upp till 12 år!

SÖDERÅS JOURNALENS 
BARNTÄVLING!

Vinnare Annonsjakten - April
1:a pris göran Andersson, röstånga
2:a pris margit svensson, Ö-Ljungby
3:e pris sonja nilsson, röstånga

?
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Förverkliga dina 

trädgårdsdrömmar

på Bjärhus!

Bjärhus Växtbutik
Tel. 0435 - 102 95  
www.bjarhus.se

Vi gör rent i ditt hem

Ring oss 0435-182 70
www.stadpatrullen.se                       stadpatrullen@mail.com

Ring oss 0435-182 70
www.stadpatrullen.com                         stadpatrullen@mail.com

50% 
avdrag direkt 
på fakturan

(ROT-Avdrag)

Billingevägen 8 i Röstånga 
Tel. 0435-915 70  

RÖSTÅNGA
BEGRAVNINGSBYRÅ
En hjälpande hand när det behövs
dygnet runt, året om.

www.begr-byra.se

Royal Canin 
FEST

på hund och kattfoder 
veckorna 21 och 22!

Norra Skolgatan 2
KLIPPAN

Handla något i butiken och få:

75 kr rabatt på 1,5 - 4 kg säcken

eller 

100 kr rabatt på 6,5 - 20 kg säckenGäller under veckorna 
21 och 22 och kan ej 
kombineras med andra 
erbjudande.
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På Klippans kommuns hemsida: 
www.klippan.se får du information 
om Sommarkul-aktiviteterna 2010.

På biblioteken i Klippan, 
Ljungbyhed och 

Östra Ljungby finns 
”Sommarkulprogrammet 2010” 

i A4-format.

Information om sommarverksamhet på  
badhuset, friluftsbaden och simskola kommer 

inom kort att finnas på vår hemsida 
www.klippan.se

SOMMARKUL-
PROGRAMMET 

2010

SOMMARKUL-SOMMARKUL-SOMMARKUL-SOMMARKUL-SOMMARKUL-SOMMARKUL-
PROGRAMMETPROGRAMMETPROGRAMMETPROGRAMMET

”Sommarkulprogrammet 2010” 

Information om sommarverksamhet på Information om sommarverksamhet på Information om sommarverksamhet på Information om sommarverksamhet på Information om sommarverksamhet på Information om sommarverksamhet på Information om sommarverksamhet på 
Sigurd Lewerentz mästerverk

S:t Petri Kyrka
sätter Klippan på världskartan!

Arkitekturutställning 
i Klippans konsthall

12 juni - 9 augusti 2010

Platser kvar!
• Kurser på grund- och gymnasienivå
• Barn- och fritidsutbildning
• Omvårdnadsutbildning
• Lokalvårdareutbildning
• Köksbiträdesutbildning
• Bagare/konditorutbildning

För info kontakta SYV tel 0435-283 55 
www.klippan.se/vuxenutbildningen

information från klippans kommun

Ljungbyheds IF efterlyser!

2010 är det 70 år sedan Ljungbyheds IF bildades. Detta kom-

mer man att fira ordentligt i höst. En utställning, en bok och 

en jubileumsfest på Ljungavallen den 4 september är inpla-

nerade. 

- VI har tillsatt en nostalgigrupp som ska ta fram uppgifter till 

jubileumsboken och till utställningen, säger Bengt Loftán, en 

av gruppens medlemmar.

Bilder och urklipp
Det är av denna anledning man nu 
medverkar i Söderås Journalen. Det 
finns naturligtvis redan mycket nostal-
gimaterial i föreningen och hos med-
lemmarna – men man kan aldrig få för 
mycket. Vissa perioder ur Ljungbyheds 
IF är mer väldokumenterade än andra. 
- 40- och 50-talen har vi inte så mycket 
ifrån. Därför vill vi uppmana alla som 
kan tänkas ha bilder, tidningsurklipp 
eller något liknande hemma i ”göm-
morna” att ta kontakt med oss, säger 
Bengt Loftán. 

Olika föreningsombildningar
Ljungbyheds IF har haft lite olika skep-
nader genom året. Att startåret räknas 
till 1940 förklarar Bengt Loftán med att 
det var då som fotbollssektionen bröt 
sig ur dåvarande Ljungbyheds IF och bi-
lade Ljungbyheds Bollklubb. 1943 tog 
man in andra idrotter och bytte namn 
till Ljungbyheds BoIS. 1957 uppgick 
också Klosters IF i gemenskapen och 
sedan dess har man gått under namnet 
från Ljungbyheds IF. 

- om någon har gamla bilder från 
klosters If:s tid som egen förening 
vill vi gärna komma i kontakt med 
dessa personer också, förklarar 
Bengt Loftán. 

Klubbnål
Tidningsurklipp och bilder i all ära – 
något som man verkligen efterlyser 
med eftertryck är den klubbnål som 
togs fram 1940 från Ljungbyheds 
Bollklubb. Ingen medlem i Ljungby-
heds IF har en sådan i sin ägo idag, 
och man har inte lyckats lokalisera 
någon som skulle kunna tänkas ha 
den. 
- Det hade varit väldigt roligt att få 
fram en klubbnål som skulle kunna 
vara med på vår utställning till hös-
ten, säger Bengt Loftán. 
Är du själv gammal ”ljungbyheda-
re” och har bilder, tidningsurklipp, 
klubbnål eller något annat som du 
vill dela med dig av – kontakta då 
Bengt Loftán personligen eller hör 
av dig till Söderås Journalen, så för-
medlar vi kontakten. 

N

Karl-Olof (Otta) Lööw, Bertil Andersson och Bengt Loftán har alla varit 
med länge i LIF, men Bertil leder ligan med hela 70 års medlemskap!
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information från klippans kommun



Välkommen att kontakta:

BEN
NYS  GOLV

I KLIPPAN AB
Tel. 0736-230410

Nu även 
slipning av 
parkettgolv!

att använda

 Tex Mex grillbuffé
Sång och musik med trubaduren Peter Andersson

Fredagen den 9 juli
kl.19.00 - 01.00
195:-/pers exkl. dryck. Boka senast den 2 juli

Tel. 0435-913 05 www.odengarden.se

Välkommen till

Hjärtligt 

välkomna!

Ring 120 10
vid bords-
bokning!

Nu är det 
dags igen!
Kom och njut av Gästis 

hemlagade 
glass! 

GLASSPREMIÄR!

Mer information 
om våra menyer 
finner ni på vår 

hemsida.

Nu är det Nu är det Nu är det 

Öppet  
alla dagar
från 9.00

Tvättmaskin TF1465E

GÖR TVÄTTEN TILL
ETT RENT NÖJE!

KAPACITET 6 KG

ENERGIKLASS A+

CENTRIFUGERING 1 400 V/MIN

Tvättmaskin TF1465E

GÖR TVÄTTEN TILL
ETT RENT NÖJE!

4.990:-
(Ord pris 6.490:-)

Mån-Fre: 9.30-18.00
Lördag: 9.30-13.00

Tvättmaskin TF1465E

GÖR TVÄTTEN TILLGÖR TVÄTTEGÖR TVÄTTEGÖR TVÄTTEGÖR TVÄTTEGÖR TVÄTTEGÖR TVÄTTEGÖR TVÄTTEGÖR TVÄTTEGÖR TVÄTTEGÖR TVÄTTEGÖR TVÄTTEGÖR TVÄTTEGÖR TVÄTTEGÖR TVÄTTEGÖR TVÄTTEGÖR TVÄTTEGÖR TVÄTTEGÖR TVÄTTEGÖR TVÄTTEGÖR TVÄTTEN N TILLTILLTILLTILLTILLTILLTILLTILLTILLTILLTILLTILLTILL
ETT RENT NÖJE!

Tvättmaskin TF1465E

GÖR TVÄTTEN TILL
ETT RENT NÖJE! SNYGG & STARK 

PÅ NOLLTID!
Hur mår din fasad

egentligen?
Vår expert har svaret.

Boka tid bums,
sommaren är kort!

Alcro Bestå
Målningssystem skyddar

ditt hus till

år 2025

Måla utan
lösningsmedel.

Alcro Fönster. Vattenburet och
miljöanpassat färgsystem.

KLIPPAN:
Karossvägen 1

tel 0435-142 62
www.colorama.se

Vill du ha en vackrare och mer motståndskraftig fasad? Vi har marknadens bästa 
färger som skyddar och håller ditt hus vackert i många år. Vi har redskapen som 

gör jobbet enklare och bättre, och vi har massor av proffsiga tips. 
Välkommen till Colorama! 

Din personliga coach för ett snyggare och starkare hem.   




