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Ett bra tips från en läsare för att höja säkerheten i hemmet
Torrkokning kan snabbt bli en brandfara och Agne Lindau från Perstorp 
har klurat på hur man ska förhindra att glömma att spisen är på. 
— gör en liten skylt och sätt i snöre om halsen där det står: 
”oBs! spIsen Är pÅ”. Bra och enkelt för den som har lätt att glömma. 
Om någon vill utveckla idén så kontakta gärna Agne. (073-933 43 56)

 

     ÅRETS BILD 2012!
Tävlingen om Årets bild 2012 är i full gång! Men vi vill ha in 

ännu fler bidrag. Vi gissar att era minneskort är sprängfyllda 
med vackra, spännande eller finurliga sommarbilder. 

Så ta nu chansen och var med, fina priser står på spel!

Gå in på www.klippanshopping.se för mer 
information om tävlingen! lycka till!

Charlotte 
far vidare...

L

Charlotte Angel har under 2012 vika-
rierat som skribent i Söderås Journalen. 
Hennes vikariat är nu över och vi vill tacka 
Charlotte för det hon har presterat under 
den tid hon har jobbat med Söderås Jour-
nalen och andra projekt på Adapt Media. 

Ett av de sista reportagen var, som alla 
kan se på omslaget till denna tidning, 
att prova linbanan på den nya lekplatsen 
i Stadsparken i Klippan. Charlotte, du 
har varit en väldig trevlig bekantskap för 
oss, och säkert även för våra kunder och  
läsare! Lycka till i framtiden!

Efter 8 månaders pappaledighet kommer 
vår ordinarie skribent Johan Wetterberg 
tillbaka till Adapt Media och därmed ock-
så till Söderås Journalen. Lille Viktor är nu 
1,5 år och ”har sagt att det är helt okey 
att pappa börjar jobba igen”! Ett av Jo-
hans första uppdrag blir att ta Adapt 
Media, Söderås Journalen och Klippans-
hopping.se in i ”Facebook-världen”. Så vi 
hälsar Johan välkommen tillbaka, laddad 
till tusen för nya projekt på Adapt Media 
och Söderås Journalen!

… och Johan 
kommer tillbaka!
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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

21-åriga Tobias Persson tycker om 
problem. I alla fall om det rör sig om 
tekniska. 
- Det bästa är när man är klar med ett 
arbete, löst felet och kunden är nöjd. 

Tobias Persson blev i juni etta i personbilstek-
nik i Yrkes-SM. Söderås Journalen besökte 
honom på hans arbetsplats i Klippan.

Framåtlutad över huven på en silvrig Volks-
wagen Golf felsöker Tobias Persson ett oljud 
i motorn. Han sträcker, som sig bör, fram en 
svartoljig näve. Det är semestertider och de 
är två mekaniker på bilfirman. 
– Det kan bli lite stressigt när det kommer 
in akutjobb utöver den vanliga planeringen, 
men det flyter på. 

Men så har de också ett proffs på plats. To-
bias Persson, eller Tobbe som han kallas, kan 

Bästa mekanikern i person-
bilsteknik finns i Klippan

numera titulera sig som nummer ett i person-
bilsteknik i sin åldersgrupp. Det var i början 
på sommaren som han deltog i Yrkes-SM.
– Man fick en bil där man skulle hitta felen 
och sedan försöka lösa dem. Det kunde vara 
belysning som inte fungerade eller att bilen 
inte gick att starta. 

Vilken var den största utmaningen?
– Innan jag åkte dit trodde jag att det skulle 
vara växellådan, men det visade sig inte vara 
några problem. Det svåraste blev i stället ett 
annat fel på ett elsystem som de sa var på 
VM-nivå. sen var det inte samma bilmärke 
som jag är van vid här på bilfirman, så det 
var lite kämpigt.

Vad var roligast? 
– när man löst ett fel som man aldrig stött 
på tidigare. 

Mot VM i Leipzig 
Tobbe har alltid varit intresserad av elektro-
nik och mekanik. Det började med datorer 
och slutade med bilar. Tobbe har två bilar 
hemma som han lägger åtskilliga timmar på. 
– Jag har lagt 700 timmar på en bil, men än 
är det fortfarande bara ett skal.

Nu väntar Yrkes-VM i Leipzig nästa år, men 
närmast blir det Euroskills, även kallat EM, i 
Belgien i oktober. Innan dess blir det mycket 
övning och eventuellt någon kurs för att få 
in den rätta tekniken.

Mot VM i Leipzig 
Tobbe har alltid varit intresserad av elektro

Vinn en studiofotografering! 
…och ha kul med oss!
På Adapt Media har vi samma inställning till allt. Allt ska vara 
kul och allt går att fixa!

Detta gäller även i vår Fotostudio. Ibland har vi haft sovande barn 
som inte vill vakna, då bokar vi en ny tid och försöker igen, andra 
har blivit rädda för fotografen, då byter vi foto graf, ibland är det en 
orkester, ibland är det en guldring, ibland är det en blomma…

Nu kan DU vinna en studiofotografering till dig och din familj till ett 
värde av 2000:-! I detta ingår studiofotografering för 500:- samt 
foto utskrifter för 1500:-!

Skicka in din anmälan där du motiverar varför just du ska vinna detta 
senast den 31 augusti 2012!
Skicka ditt tävlingsbidrag till följande adress:
Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN
Märk kuvertet ”Foto”

Om inte... 
Vi fixar lite eller allt till dig! 

Text!   Foto!   Layout!   Tryck!
Stressa inte dig själv! Ring till oss!

JOBB IGEN!
Har Du...

Kuvert? Brevpapper? Visitkort? 
Företagsbroschyr? Produktbroschyr? 
Prislistor? Hemsida? Annonsmaterial?

norra skolgatan 2
264 33 klippan
Tel. 0435-77 90 50
www.adaptmedia.se
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17-18 Augusti 201217-18 Augusti 201217-18 Augusti 2012
Utmana

  2009, 2010 o.
2011 års vinnare:

Ljungbyheds
Köpmannaförening

Knattefotboll, 
uppvisning i Parken.

12

Foto: Angel  www.micteam.se

Thilda o. 
      Timothy
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Den 17-18 augusti är det dags för den traditionella Ljungbyheds 
Gammelmarknad. Söderås Journalen ringde upp Bo Rosengren, ord-
förande i Ljungbyheds köpmannaförening för att få lite försmak av 
vad som bjuds.  

Har ni fått ihop många knallar? 
– Ja, det ser ut som vanligt, vi kommer till att ha 120-130 knallar. Utbudet ser 
väl ut som vanligt, möjligtvis kommer vi att ha mer olika sorters mat att erbjuda. 

Vad kommer det att bli för underhållning? 
– Vi håller på temat att det ska vara mycket barnunderhållning. Det kommer att 
bli sång med caroline och Belinda. sedan kommer det att vara bugguppvisning 
med bland annat Thilda och Timothy som är uttagna till junior-VM. nytt för i 
år är att knattelaget från ljungbyheds If kommer att ha uppvisning i parken. 

Hur ser du på konkurrensen med Söderåsens marknad? 
– Jag tror som många andra att de som traditionellt går på ljungbyheds gam-
melmarknad kommer hit och vice versa. Jag får ju säga att alla jippon gynnar ju 
ljungbyhed trots att många varit kritiska till just den.

Hela familjens marknad
GAmmELmAR

knAdEn

S



Missa 
inte våra 

FYNDLÅDOR!

Erbjudande på
vitvaror från:
• Electrolux
• Husqvarna
• Elektro Helios
• Cylinda

 

Electrolux och Melitta 
småapparater till
OtROLiga pRisER!

Marknadsextra!

Storgatan 4 • Ljungbyhed • Tel 0435 - 294 50

Gäller på avdelningarna:

Hushåll
Camping 
Häst
Hund 
& katt 
Gäller endast marknadsdagarna och 
kan ej kombineras med andra rabatter!  
 

MARKNADSRABATT!

15%

Ljungbyheds Konditori • Tel. 0435 - 44 17 22

Kaffe m. wienerbröd 25:-
Marknadsfläta 38:-

Gäller endast under marknadsdagarna.

Öppet: 
Mån - fre: 7-15.30 (tom 31 aug)  • Lör - sön: 7-15
Mån - fre: 7-17 (fr.o.m den 1 sept)

Öppet:

MarKnads-

erbjudande!

Gårdsbutiken öppen tors & fre 15-18. 
Sista lör i varje månad 10-14. Övriga tider: Ring!

Kött- och Charkprodukter 

070 - 52 340 20 • 0708 - 14 01 65 • www.bonnarpshjort.se
Vårt sortiment: Hjort, Vildsvin, Älg, Rådjur, Hare, Kanin, Fasan, Vildgås och Gräsand.

Rum och Frukost, öppet året om!

”Viltkött – NaturligtVis”

Behöver du kontanter? Vi har bankomat på Hemköp. Öppen dygnet runt!

LJUNGBYHED  0435-44 10 30   I   Öppet: Alla dagar  9-20

• Grillad kyckling

• Kycklingklubbor

• Kycklingspett

• Revben

• Hemlagad potatissallad

• Grekisk potatissallad 

• Pastasallad med fetaost

Goda MIDDAGSTIPS på 
MARKNADSDAGARNA!!!
från DELIKATESSEN ebjuder vi:

Placera 
dina servrar 

hos oss !
Vi hostar din serverpark och 
tar hand om dina backuper! 

Ring så kommer vi och presenterar!

 Telefon: 042-179540
 E-post: Info@nordicip.se
 Hemsida: www.nordicip.se

Nordic IP AB
Thulinvägen 5

264 51 Ljungbyhed
Öppet mån-fre kl 7.00-16.30    |    0413-730 62    |    www.norosteel.se

Vattenavrinning  –  Tak- o Väggplåt  –  Ståltakpanna
2.a sort takplåt från 56 kr/kvm

Fullsortiment på:

Zumba
start v. 36 
Vuxna och Barn 8–12 år 

anmälan via 
vår hemsida
www.halsolyftet.com

Kick off 1 sept!

Hela familjens marknad
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Historia intresserar allt fler, särskilt 
släkthistoria – men även den lokala 
historian, för att lära känna sin bygd. 
Söderåsbygden är tacksam för kul-
tursafarier. Ett mål kan vara Gyllen-
bielkeska hospitalet.
Söderåsbygden har en rik historia. 
Det finns god tillgång på informa-
tion. Det öppnar för möjligheter att 
åka runt – varför inte på cykel? - 
och studera historian på plats och 
ställen. Varje kommun har sina 
”pärlor”. Kvidinges främsta kultur-
skatt är Tomarps kungsgård. Gyl-
lenbielkeska hospitalet kommer inte 
långt efter.
 Hospitalet tillkom efter donation 
av Håkan Gyllenbielke och blev ett 
nybyggt, modernt ”fattighus” för 20 
män och 20 kvinnor, där de boende 
dessutom fick en liten månadspeng.
 Håkan Gyllenbielke föddes i Små-
land 1660, som Håkan Wänberg. 
Han gjorde karriär inom det mili-
tära. 1705 ansåg Karl XII att Håkan 

Perstorp och krigen
Krig är förödande för deltagande län-
der. För de utanför kan det bli ekono-
miskt lönsamt. Så var det för företag 
i Sverige. Skånska Ättikfabriken i 
Perstorp var ett av dessa. 1900-talets 
inledning var svårt för ”Ättikan”. Det 
hade satsats mycket, som inte såg ut 
att bli en framgång. Bl a kreosot ur 
boktjära hade tagits fram som främst 
användes som läkemedel mot rödsot 
och lungsot. Så började rysk-japanska 
kriget 1904. Japanska soldaterna ut-
rustades med kreosot, som gav upp-
sving för ”Ättikan” och trygghet åt 
Perstorp. Motsvarande uppsving kom 
vid kriget 1914 – genom företagets 
acetylsalisysyra.

Historisk spegel
Historiska spel visas. Det är bra, ger 
lättsam kunskap, men degraderas 
ofta till rent spex. Klassiska felet är 
att värdera ”historisk snitt” med da-
gens mått, istället för med sin tids 
mått. Aktuellt är att spegla ”en bit av 
pappersbruk”. I försnacket sägs att 
de tre bröder som ägde bruket ”söp 
sönder bruket”. Det är inte ens teo-
retisk möjligt. På den tiden ”flödade 
spriten i samhällets alla klasser”, som 
banade väg för IOGT. De tre bröderna 
däremot klarade inte av att driva ett 
företag och ”flydde” till annat, som 
negativt påverkade personal, förtro-
ende, intäkter, vinster, underhåll och 
ledde mot konkurs. En ny ägare med 
kunskap och kapital blev räddningen.

Märkesdagar
1867. Kvidinge folkskola byggdes, 
som fanns till 1952.
1917. Oderljunga med 1 833 invånare 
var större än Perstorp.

Som sagt
”Sanningen är lika försynt som ljuset.”
(Karl Marx).
”Gören intet som edra ovänner icke 
kunna få veta”
(Lucius Seneca  –  55 f. v. t till 39 e. v. t). boktipset: Bengt Kristiansson Ugglas bok ”Slaget om verkligheten” ger nya perspektiv.

Gyllenbielkeska hospitalet – mål för kultursafari

Kommunal lekplats i parken 70 år

Wänberg ”visat stor duglighet och 
tapperhet” och adlades som Gyl-
lenbielke. Han blev tillfångatagen 
i Ryssland, utväxlades som fånge 
1715, och återinsatt i tjänsten. Men 
hann även med att skaffa sig en 
ansenlig förmögenhet. Gyllenbielke 
deltog i kriget i Norge. Kom åter till 
Tomarps kungsgård 1719, där han 
bodde. Hans hälsa försämrades 
och samma år avled den ogifte Gyl-
lenbielke. Han hade skrivit testa-
mente – på 49 sidor - och ville att 
förmögenheten avsattes i en stiftelse 
som ”vid Kvidinge kyrka uppför ett 
hospital, där gamla och orkeslösa 
som inte kan försörja sig ska få en 
bostad”. 1728 påbörjades bygget, 
som avsynades 1730. ”Hospitalet” 
var igång till 1949, stod tomt några 
år innan södra delen byggdes om 
till församlingshem och norra delen 
bevarades orörd. I norra delen finns 
idag ett omfattande historisk mate-
rial ordnade i miniutställningar inom 

…och så nås Braun på 

Tfn 0435-71 11 50 

mobil 0739-79 34 54

E-post: leb.klippan@passagen.se

BRAUNS SIDA
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Från djurfoder, nödkost åt männis-
kor till ett allt större inslag i män-
niskors meny för hälsokost. Den 
utvecklingen har havre genomgått; 
mineral- och vitaminrik, lågt energi-
värde, fiberrik. 
Havre (Avena sativa) sågs först som 
ogräs i odlad säd, började odlas i 
Mindre Asien men var inte uppskat-
tat utan betraktades t ex av grekerna 
som ”otjänligt som människoföda”, 
men dög som djurfoder. Havreod-
ling spreds i Europa. Arkeologer 
konstaterade att havre fanns under 
bronsåldern. Namnet ”havre” kom-
mer av fornnordiska ordet ”hafr” 
som betyder getbock och syftar på 

att det mest lämpade sig som foder åt 
djur. Vid missväxt och då människor 
svalt dög havre - men uppskattas nu 
allt mer. På 1700-talet började havre 
odlas allmänt. Havre är en anspråks-
lös växt som klarade sig bra på mager 
jord och tål rikligt med nederbörd.
 Hästar användes allt mer som drag-
djur under expansiva 1800-talet i Eu-
ropa, särskilt i Storbritannien - vid bl a  
kolbrytning - som en effekt av indu-
strialismens framväxt. Efterfrågan 
ökade. Dock fanns skyddstull mot im-
port av säd. Då egna havreproduktio-
nen inte räckte till foder åt alla hästar 
och övriga djur slopades skyddstul-
larna 1846.

 Det öppnade för länder som Sverige 
med stora åkerområden av mager 
jord. Havreodlingen blev en dynamisk 
faktor i Sverige. Odlingen tiodubb-
lades under 1800-talet och var som 
störst mellan 1871-1880. Bidragande 
var bl a Krimkriget, som drog ned rys-
ka havreproduktionen. Havre blev då 
Sveriges, näst efter trävirke, största 
export. Men in på 1880-talet rasade 
priserna eftersom produktionen kom-
mit igång för fullt i Ryssland och USA. 
Sveriges export minskade.   
 Ryssland har störst havreodling 
med 12 miljoner hektar, sedan USA 
2,2 miljoner, Sverige kring 200 000 
hektar.    

många ämnesområden. ”Gyllenbiel-
keska hospitalet” är landets äldsta 
bevarade ”fattighus”.

Hur får man bort lekande barn från 
gatorna? Den frågan ställdes i Klip-
pans kommun redan på 1930-talet. 
Men det tog tid innan beslutet kom 
– en lekplats i parken. 1942 invigdes 
denna.
Under första halvan av 1900-talet 
expanderade Klippans näringsliv, 
transporterna ökade, befolkningen 
ökade, barnen blev allt fler – och allt 
fler barn sågs på gatorna. Det som 
det talades om under hela 1930-ta-
let i Klippan – att ordna lekplatser för 
barnen - såg ledamoten i municipal-

fullmäktige, Enoch Ljungberg, till blev 
förverkligat. 1941 gick han in med en 
skrivelse till fullmäktige. Den 8 de-
cember 1941 togs beslut att utreda 
var lekplatser kunde anläggas. Den 
22 maj 1942 anslogs 1 000 kronor 
till två lekplatser. En plats var given: 
Stadsparken. Den andra lekplatsen 
anlades väster om Idrottsvägen.
 Redan inför sommaren stod lekplat-
serna färdiga. De blev uppskattade, 
särskilt den i parken. För där anlades 
även en plaskdamm, så att barnen 
kunde bada säkert. Som djupast var 

plaskdammen 75 centimeter. Det sat-
sades på lek i parken. En ”lektant” 
fanns.
 Ytterligare någon lekplats anlades. 
Men önskemålen var många från bo-
ende i olika bostadsområden. Därför 
tog fritidsnämnden ett principbeslut 
på 1970-talet om att i varje nybyggt 
område skulle mark anvisas för lek-
plats.
 Nu har intresset för lekplatser avta-
git. Ett antal har tagits bort. Men den 
i parken står sig och rustas upp inför 
70-årsdagen.   

Havre – hästfoder blev hälsokost för människor 

 Gyllenbielkeska byggnaden

Historisk miljö

Gamla Kvidinge i bild



boktipset: Bengt Kristiansson Ugglas bok ”Slaget om verkligheten” ger nya perspektiv.

 Gyllenbielkeska byggnaden

Stöttning när du 
behöver den som mest

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.

På vilka sätt kan man begravas? Vad kostar en be-
gravning? Och hur ska jag veta hur min anhörig ville 
ha det? Det är många frågor som dyker upp när någon 
går bort. Det är då begravningsentreprenören Kerstin 
Långberg kommer in som en stöttepelare och rådgi-
vare mitt i sorgen.  

På Storgatan mitt i Klippans centrum ligger Fonus. Där jobbar 
begravningsentreprenören Kerstin Långberg med att hjälpa 
människor i sorg. Det första man lägger märke till hos Kerstin 
är hennes varma och milda sätt, inte alls som de stela begrav-
ningsentreprenörerna från tv-seriernas eller filmens värld.  Men 
samtidigt som hon är väldigt kärvänlig så utstrålar hon även 
professionalitet. 

Håller föredrag för skolklasser och vårdpersonal
Efter att ha blivit visad runt bland kistmodeller och gravsten 
frågar jag lite försiktigt vad hon har en trappa ner. 
- kom med ner ska jag visa, säger hon raskt. 

Jag vet inte riktigt vad det är jag kommer att få se, tänk om 
det ligger någon därnere? Men det som möter mig ser ut 
som vilket fikarum som helst med bord och stolar. 

- Här har vi lite lager och ibland kommer skolklasser hit på föredrag. 
De avlidna görs i ordning på Ängelholms eller Helsingborgs lasarett. 

Kerstin Långberg håller även föredrag på olika vårdutbildningar och 
för vårdpersonal på äldreboende och sjukhus.
- Jag berättar hur allt går till från dödsfall till begravning. 

Rådgivning kring begravning och försäkringsfrågor 
På Fonus kan du få hjälp med allt det praktiska kring en begravning 
som val av kista, sten, musik och dödsannons. 
- Det mesta går att ordna - inom sveriges lagar. 

Förutom att göra begravning så som de anhöriga önskar hjälper 
Fonus även till med försäkringsfrågor, bouppteckningar och annat 
ekonomirelaterat. 

Men det är inte alltid lätt för de anhöriga att veta den bortgångnes 
önskningar. För att underlätta finns det så kallade Vita Arkivet där du 
har möjlighet att berätta om dina önskemål runt din egen begrav-
ning. Vita Arkivet finns både som en liten bok eller på nätet. 

Att bli berörd men ändå behålla sin professionalitet
Jag frågar Kerstin Långberg om hur det kom sig att hon valde detta 
yrke och får som svar att det föll sig naturligt då hon tidigare jobbat 
som kyrkovaktmästare och därför varit med på många begravningar. 
- Jag tycker om att hjälpa människor. Men så klart kan det kännas 
tungt ibland. speciellt om det är unga eller folk jag känner. Men 
den dagen då jag inte blir berörd av ett dödsfall ska jag inte hålla 
på med det här mer. Min belöning är när folk kommer fram efter 
begravningen och kramar om en och säger tack, det var precis så 
som vi ville ha det.

7



VILLA LJUNGBYHED
På bästa läge i lugnt, barnvänligt område ligger denna 
välskötta och påkostade familjevilla. Totalrenoverat med nytt 
kök, nya badrum, dressingroom m.m. MÅSTE SES!

ADRESS SPÅNGENGATAN 1
BOYTA 113 M2/ 4 ROK + INREDD KÄLLARE
TOMTYTA 930 M2

PRIS 1 495 000 KR/HBJ

HÄSTGÅRD SKINGERÖD
Söker du en inflyttningsklar hästgård med fantastisk charm och i gott skick så har du hittat det rätta ställer här. Dessutom har 
du möjlighet att kombinera ditt boende med verksamhet eller generationsboende i det nybyggda annexet. Stall med 5 boxar, 
ridbana, carport, garage samt förrådsmöjligheter. Måste ses!

ADRESS SKINGERÖD 112
BOYTA 154 M2

TOMTYTA 37 528 M2

PRIS 2 300 000 KR / HBJ

VILLA TORNSBORG
Trivsamt och prisvärt boende erbjuds i denna gedigna 1 1/2 
-plansvilla. Högt belägen med lummig, inhägnad trädgård 
och annex med garage/förråd.

ADRESS TORNSBORG 4542
BOYTA 105 M2/ 4 ROK 
TOMTYTA 2 155 M2

PRIS 795 000 KR/HBJ

VILLA KLIPPAN
Tillfälle! Villa om 1 plan på populära Väster. Nära till skola 
och övrig service. Renoveringsbehov

ADRESS VILLAGATAN 44
BOYTA 112 M2 / 4 ROK 
TOMTYTA 878 M2

PRIS 495 000 KR/HBJ

VILLA ÅSLJUNGA
Mycket välskött enplansvilla för den mindre familjen. Ett 
boende som renoverats löpande under senare år och som 
håller hög klass. Ett fynd!

ADRESS ORRESLÄTTSVÄGEN 32
BOYTA CA 110M2 / 2-3 ROK 
TOMTYTA 916 M2

PRIS 1 000 000 KR/HBJ

HÄSTGÅRD vid sjö - LJUNGBYHED
Nu har du chansen att förvärva denna unika hästgård med bästa läge intill sjö. Ett tilltalande boende i fantastisk miljö med lugn, 
avkopplande atmosfär. Upplev hästhagar och skogen direkt in på knuten samtidigt som du kan njuta av utsikten över vattnet. 
Interiört erbjuds en spännande planlösning med kakelugnar, spegeldörrar och generösa sällskapsytor. Allt är löpande renoverat 
och i mycket gott skick! Stort uterum samt balkong med sjöutsikt! Stall med totalt 5 boxar, loge, garage och förråd. 

ADRESS VÄRGAPET 447 
BOYTA 201 M2 
TOMTYTA 26 755 M2

PRIS 3 500 000 KR/HBJ

VILLA LJUNGBYHED
Med gångavstånd till vacker natur, granne m lekplats o när-
het till skola o service finner du denna välskötta enplansvilla. 
Nya helkakaklade badrum.

ADRESS HJORTSTIGEN 13
BOYTA 120 M2/ 4 ROK + INREDD KÄLLARE
TOMTYTA 1096 M2

PRIS1 200 000 KR/HBJ

VILLA KLIPPAN
Centralt belägen villa m garagebyggnad för flera bilar. Passar 
för hobbyverksamhet el. rörelse. Braskamin -05, fjärrvärme -04

ADRESS TORGGATAN 17
BOYTA 134 M2/ 6 ROK 
TOMTYTA 736 M2

PRIS 895 000 KR/HBJ

VILLA SKÄRALID / ALLARP
Underbar familjevilla på bästa läge invid Söderåsen. Löpande 
renoverat och väldigt väl underhållet. Många snygga detaljer 
såsom råa tegelväggar.

ADRESS ALLARP 803
BOYTA CA 140 M2 / 7 ROK 
TOMTYTA 1 039 M2

PRIS 1 195 000 KR/HBJ

Flytta med Länsförsäkringar

VILLA STIDSVIG
Välskött, trivsam enplansvilla på lugnt område i idyllsika Stids-
vig. Väl genomtänkta lösningar, inflyttningsklar.

ADRESS MURAREGATAN 4
BOYTA 155 M2 / 6 ROK
TOMTYTA 931 M2

PRIS 1 450 000 KR/HBJ

SÅLD!
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VILLA KLIPPAN
Välkomnande, välskött 1 plans hus med rymlig trädgård. 
Goda ytor för hela familjen med bla fyra sovrum. Garage 
med väl tilltaget förråd. 

ADRESS ÖSTRA BLOMSTERGATAN 7
BOYTA 114 M2 / 5 ROK 
TOMTYTA 930 M2

PRIS 1 050 000 KR/HBJ

VILLA PERSTORP
Trivsam 1 plans villa med inredd källare, belägen på lugnt 
men central område. Tre sovrum på entréplan samt ett 
sovrum i källare. Renoverat badrum.

ADRESS TJÄDERSTIGEN 18
BOYTA 90 M2 / 4 ROK 
TOMTYTA 767 M2

PRIS 795 000 KR/HBJ

VILLA PERSTORP
Ljus, modern enplansvilla i absolut toppskick. Beläget på 
populärt område med gångavstånd till skola och till vacker 
natur.

ADRESS FASANVÄGEN 25
BOYTA 107 M2/ 4 ROK
TOMT 1 216 M2

PRIS 1 250 000KR/HBJ

VILLA/FRITIDSHUS HÄLJALT
Mycket trivsamt boende i natursköna omgivningar. Äldre 
charm med trägolv, bjälkar och eldstäder. Stor tomt och 
uthus erbjuder många möjligheter.

ADRESS HÄLJALT 501
BOYTA CA 80 M2 / 4 ROK 
TOMTYTA 16 580 M2

PRIS 850 000 KR/HBJ

VILLA KLIPPAN
På stor, lummig hörntomt ligger denna möjligheternas villa 
för den mindre familjen. Vardagsrum, kök o sovrum samt 
ytterligare ett sovrum i källarplan.

ADRESS FALKGATAN 13
BOYTA ca 65 M2/ 2 ROK 
TOMTYTA 1 166 M2

PRIS 475 000 KR/HBJ

STORGATAN 32 KLIPPAN    0435 -130 50
KLIPPAN@LANSFAST.SE    www.LANSFAST.SE

Flytta med Länsförsäkringar

Camilla Asp
Reg.fastighetsmäklare

Martin Olofsson
Reg.fastighetsmäklare

Lina Gudmundsson
Reg.fastighetsmäklare

RING 0435-130 50 
FÖR TIDSBOKNING!

FÖR MER INFORMATION OM OBJEKTEN SE PÅ

Länsdeklarerat betyder att bostaden är besiktigad 
innan försäljning. Det innebär en trygghet för både 
säljare och köpare.säljare och köpare.

LD

VILLA PERSTORP
Lugnt beläget på populärt område ligger denna trevliga 
enplansvilla. Utöver boarean finns det 2 inredda rum i övre plan 
samt ett sovrum i källarplan.

ADRESS FÄRGAREVÄGEN 4
BOYTA 80 M2 / 3 ROK
TOMTYTA 801 M2

PRIS 695 000 KR/HBJ

VILLA LJUNGBYHED/BRORÖD
I fantastiska omgivningar med böljande beteshagar och vackra 
stengärden ligger denna pärla. Välskött familjevilla med dub-
belgarage.Ny värmeanläggning!

ADRESS BRORÖD 423
BOYTA 181 M2 
TOMTYTA 1 150 M2

PRIS 1 495 000 KR/HBJ

VILLA KLIPPAN
Med gångavstånd till skola, park och vacker natur ligger denna 
trivsamma villa. Ett utmärkt boende för den mindre familjen. 
Fjärrvärme.

ADRESS FALKGATAN 9
BOYTA 90 M2 / 4 ROK 
TOMTYTA 911 M2 
PRIS 750 000 KR/HBJ

ED Fastigheten är Energideklarerad enligt
gällande lag. Protokoll finns att tillgå.

Har ni funderingar på bostadsbyte 
under hösten eller vintern?

Välkommen att kontakta oss med alla dina frågor  
och för en kostnadsfri värdering.
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Vid ett bord sitter ett gäng herrar som 
äter hos Eva så gott som varje dag. De har 
just avslutat dagens rätt som var skink-
stek med potatis och gräddsås. 
– Det är bra hemlagad mat med mycket 
variation på rätterna, säger Lars Da-
nielsson.
– och man får personlig service, inflikar 
Lennart Svensson.

 Vid ett annat bord  
 sitter Tony Blafford 
  som har hunnit 
  gå över till kaffe  
 och chokladbit.
 – Jag tycker det är 
 god mat och man 
 får mycket mat för 
 pengarna.
 

Ser fram emot fler lunchgäster
Om man äter ofta hos Eva lönar det sig 
att köpa ett häfte som innehåller tio 
lunchkuponger till ett pris av 550 kr och 
där ingår självklart även salladsbuffé, 
bröd, kaffe och kaka. 
– Jag ser fram emot att möta nya an-
sikten i min restaurang snart, säger Eva 
Svensson. 

E & T CATE
RInG

Trött på hämtpizza och fryst färdigmat? 
På Evas Catering i Stidsvig får du en re-
jäl dagens som är lagad med omsorg. 
Väl värt några minuters körväg från 
Klippan!

Husmanskosten ligger ägaren Eva Svensson 
väldigt varm om hjärtat. 
– Jag vill att husmanskosten ska bestå. Mån-
ga restauranger tar ju bort det gamla och 
det tycker jag är synd. Det är klart att jag 
också förnyar mig, men i första hand ska det  
handla om riktig husmanskost lagad från 
grunden. 

En dagens kostar 65 kronor och då ingår 
dryck, salladsbuffé, bröd, kaffe och kaka. Det 
finns generöst med alternativ då du alltid kan 
välja mellan tre rätter samt sallad och paj. 
Många valmöjligheter underlättar inte bara 
för den kräsne utan också för allergiker och 
vegetarianer.

Fixar mat både till vardag och fest
Förutom lunchservering så driver Eva även, 
som namnet förtäljer, catering. Varje dag kör 
de ut hundra portioner till olika företag men 
även till förskolor.  De ordnar också mat till 
lite mer speciella tillställningar som bröllop, 
födelsedagar, minnestunder och konferenser.

Du som kund kan då välja att få maten leve-
rerad färdiglagad i värmeboxar eller så hjäl-
per Eva med personal mer än gärna till med 
tillagning på plats och även med servering 
om så önskas. 

Stammisarna tröttnar aldrig på Evas mat
Att komma in till Evas Catering är som att 
komma hem till en god väns kök. Här avnju-
ter du din lunch i lugn och hemtrevlig miljö 
och det finns även möjlighet att sitta ute i 
den grönskande trädgården. 

Rejält och  
hemmalagat hos Eva! 

FASTIGHETSSKÖTSEL  •  TRÄDGÅRDSSKÖTSEL  •  MINDRE REPERATIONER

Låt oss ROTa i din trädgård!
Uttnyttja ROT-avdraget för 
att hålla trädgården i gott skick.

FABRIKSALLÉN 25, 264 31 KLIPPAN • lillaklosterab@telia.com, 0435-44 06 77

Forsby IP kl 14.00 radiosändning
Både Jackpott och Minijackpott finnes
Info se: www.klippansff.se
Blockpris 40 kr
Arrangör: Klippans FF/Klippans BK

BilBingon i Klippan
Aug.
21/8
28/8

Speldagar 

Sept.
4/9
11/9
18/9
25/9

A

Östergatan 28, Klippan • 0435 - 109 20 Välkomna!
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E & T CATE
RInG

Stidsvig

Dagens lunch

E&T Catering
Kärrvägen 1, Stidsvig

Tel 0435-224 41, 0708-97 35 38
www.et-catering.se

Dagens kostar 65 kr inkl. dryck, salladsbuffé, bröd, smör, 
kaffe & liten kaka. Häfte med 10 lunchkuponger kostar 

550 kr inkl. dryck, salladsbuffé, bröd, smör, kaffe & liten kaka.
Vi tar tyvärr inte kortbetalning.

Emma söker inspiration 
till kommande filmer
För 20-åriga Emma Reinholdz från Sorröd finns det inga 
andra alternativ – det är film hon ska syssla med. Med 
två kortfilmer i bagaget beger hon sig nu ut i verklig-
heten för att hitta inspiration till nya projekt. Söderås 
Journalen träffar henne utanför Dunkers i Helsingborg 
där hon tillbringade nästan hela sin lediga tid efter 
skolan för att skapa film.  

Din senaste kortfilm ”Som vi var” har varit med på kortfilmsfes-
tivalen Pixel och visades senast på ett kortfilmsevent i Klippan, 
kan du berätta lite vad den handlar om?
– Det är ett ungdomsdrama, där vi får följa en tjej i mötet med 
sin pojkvän som hon sedan gör slut med. samtidigt träffar hon 
en person från det förflutna som väcker mycket känslor och 
starka minnen.  Det är ett väldigt känsloladdat drama med lite 
dialog. Istället har jag jobbat med en musiker som gjort instru-
mental musik som för filmen framåt. 
Har du några nya projekt på gång? 
– Just nu vill jag jobba, resa, inspireras och hitta det jag vill göra 
film om. Jag ska köpa egen utrustning, genom jobb i sommar 
har jag sparat ihop pengar, så nu ska jag bara hitta rätt grejor.  
Men jag behöver något projekt att hålla i, och film är mitt fo-
rum.  senare kommer jag söka in till någon filmskola, för det är 
film jag vill syssla med. Det finns inga andra alternativ. 

Vilka regissörer tycker du om? 
– sofia coppola och colin nutley. Jag älskar coppolas Marie 
antoinette, det är en av mina absoluta favoriter, den är väldigt 
magisk. 

Var hämtar du inspiration? 
– från egna erfarenheter, allt man ser omkring sig och saker 
man sett tidigare.

När kom du på att det var film du ville göra? 
– I tidiga tonåren. Jag har alltid varit väldigt regisserande, tyckt 
om att styra upp och planera. Jag tror att jag fått filmintresset 
från min morfar som är väldigt intresserad 
av film. 

Har du något tips till de som funderar 
på att börja göra film?
– Börja lugnt, inte som jag som sam-
lade 15-20 personer när jag skulle 
göra min första film. Jag hade rätt 
höga ambitioner, men jag lärde 
mig mycket. Det är krävande att 
hålla folk motiverade när man själv 
är trött. Jobba med folk du kän-
ner att du kan lita på, det tar tid 
med alla omtagningar och 
då måste folk vara moti-
verade. sedan gäller det 
att bestämma sig och 
bara göra det!

Vecka 33 Måndag: Köttfärslåda med aubergine, lök och tomat 
 Tisdag: Stekt fiskfilé med smält smör och citron 
 Onsdag:  Porterstek med gelé
 Torsdag: Ugnstekt fylld falukorv med potatismos  
 Fredag:  Biff Stroganoff med ris
 alternativ 1: Tacorullar
 alternativ 2: Broccoligratäng med skinka
 sallad: Kyckling och pasta, Tonfisk 
 paj: Kassler och ost

Vecka 34 Måndag: Persiljejärpar med sommargurka
 Tisdag: Pocherad fisk med dillsås
 Onsdag: Skånsk kalops med rödbetor
 Torsdag: Kasslergratäng med färska tomater,  
  ostsås och stekt potatis 
 Fredag: Flygande Jakob

 alternativ 1: Tagliatelle med ost- och skinksås  
 alternativ 2: Fläskpannkaka med lingon
 sallad: Mozzarella, Skinka mimosa 
 paj:  Köttfärs med grönsaker

Vecka 35 Måndag: Små köttfärsbiffar med svampsås
 Tisdag: Stekt fiskfilé med grönsaksmajonnäs
 Onsdag: Stekt fläsk med löksås 
 Torsdag: Kycklinggryta med potatis eller potatis
 Fredag:  Fläskkotlett Hawaii, stekt potatis
 alternativ 1: Marinerad kassler med pepparrotsfil, 
  potatissallad
 alternativ 2: Chili con carne
 sallad: Grekisk bondsallad
 paj: Quiche Lorraine

Vecka 36 Måndag: Pannbiff med lök
 Tisdag: Pocherad torsk med fransk senapssås 
 Onsdag: Apelsinglaserad kalkonstek med grönsaker
 Torsdag: Blomkålsstuvning med stekt falukorv
 Fredag: Fläskfilégryta med senap och dragonsås, ris

 alternativ 1: Stuvade makaroner och falukorv   
 alternativ 2: Stekt potatis, ägg och skinka  
 sallad: Chefssallad (varmrökt lax), Karibisk (räkor) 
 paj:  Kassler ananas

Vecka 37 Måndag: Grekiska biffar
 Tisdag: Panerad spättafilé med remoulade
 Onsdag: Thailändsk gryta
 Torsdag: Bruna bönor med stekt fläsk 
 Fredag: Fläsknoisette med sparris, bearnaisesås, 
  bakad potatis 
 alternativ 1: Lasagne
 alternativ 2: Purjolöksgratäng med skinka
 sallad: Melon parmaskinka, Västkustsallad
 paj:  Avocado med räkor

Vecka 38 Måndag: Fylld köttfärsrulle
 Tisdag: Stekt fiskfilé med purjolökssmör
 Onsdag: Tjälknöl med potatisgratäng
 Torsdag: Köttfärssoppa (dessert chokladpudding) 
 Fredag: Schnitzel med baconsås

 alternativ 1: Pastagratäng, skinka
 alternativ 2: Rotfruktsgratäng
 sallad: Oxkött, Kräft
 paj:  Taco
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GULd & SILvER SmEdjAn

Vi förgyller 
vardagen...

Olika modeller på 
armband finns 

från 995:-

Kvalité och 
stil till 
bra pris!

Thomas Sabo, Pandora och Georg Jensen i 
all ära, men Guld o Silversmedjans speciali- 
tet är design och omarbetning av guld- och 
silversmycken. Söderås Journalen besöker 
Guld o Silversmedjans guldsmedsmästare 
Leif Åke Andersson i verkstaden där all magi 
sker… 
- Så här ser det ut från början!

Leif Åke drar ut en låda med ett innehåll som man 
nästan skulle kunna ta för skrot. Men det är obear-
betade bitar av silver och vitguld. På arbetsbänken 
ligger ringar som långt ifrån glimmar. 
- så här romantiskt är vitguld när man arbetar med 
det. Den har legat i syra för att få bort smuts och 
svärta från lödningen. Istället för att köpa en ny ring 
har denna blivit ändrad i storlek, och det är inte 
många som kan göra det.

Från idé till färdigt smycke
Guld o Silversmedjan har flera omarbetningar varje 
dag. Det kan vara ett par örhängen på stift som ska 
sättas på krok eller en ring som behöver snurrstopp.  
Men Leif Åke och de andra guldsmederna gör också 
smycken på beställning. Leif Åke håller fram en be-
ställd ring i 18-karatsguld med v-formad fattning 
där det ska placeras en konjaksfärgad diamant. 
- Vår grund är att tillverka och sälja smycken i guld 
och silver. Vår devis är: Vi förgyller vardagen. önskar 
du dig något så gör vi det. Vi brukar klara det som 
många går bet på.

Egen design
Guld o Silversmedjan designar också egna kollek-
tioner, bland annat Dream Heart som är deras eget 
registrerade varumärke, Ellinor Design och Maria 
Hjärtat. Nya modeller kommer hela tiden. 

Varifrån hämtar du inspiration?  
- Jag jobbar som bäst när bordet är fullt med grejor 
och jag har tidspress. sedan är det ut och titta på 
mässor och kolla trender, hur kläder och annat ser 
ut och hur folk bär saker och ting.  

Hur ser trenderna ut? 
- när det gäller ringar får de mer mjukare former 
och man kombinerar gärna en smal ring med en lite 
bredare.  rent generellt är det mycket hjärtan och 
framförallt fjärilar. 

Rensa smyckeskrinet på gammalt guld
 Istället för att låta dina ”gamla” smycken ligga och 
skramla i byrålådan kan du låta Guld o Silversmedjan 
tillverka ett nytt. Det går även att använda så kallat 
skrotguld från tandguld.
- Många tycker det är så dyrt med guldsmycken. 
Men ofta har de en påse med gammalt guld i lådan 
som bara ligger där. av det kan vi göra en ring för  
15 000-20 000 och så drar vi av det guld som blir 
över. och det är ofta det händer att vi får betala 
kunden trots att vi gör ett jobb för 10 000 kronor. 
Då har kunden fått betalt för sitt guld och ett nytt 
smycke som hade kostat mer nytillverkat. så det är 
all idé att omarbeta sitt guld! 
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Öppettider: 
Mån - Fre 10 - 18
Lör 10 - 14

2995:-

995:-

699:-

199:-
795:-

2995:-

5495:-
FRITT HEMKÖRD OCH INKOPPLAD!

FRITT HEMKÖRD OCH INKOPPLAD!

Luxor 32” LCD-TV Elvisp
Sodastream 
Jet Shiny Black

HP Compaq
Skivspelare 
33/45/78 varv
Radio
Inbyggda högtalare

Philips 32PFL4007

Sharp mikrovågsugn
Luta dig tillbaka och njut av en fantastisk 
TV-kväll med Full-HD LED och SMART-TV.
200 Hz, 3 USB, 4 HDMI

4 GB RAM
320 GB HDD
15,6” skärm

VÄLKOMNA IN!

Gårdsbutik
0435-102 95
www.bjarhus.se

Åbyböj Klippans egen korv

- pÅ erbjudande!

Gårdsbutik 
nyskördad broccoli, bönor och  
många sorters tomater m.m

Öppet: Fred 10-18 • Lörd 10-14

Städpatrullen 
- vi städar allt!

Förverkliga dina 

trädgårdsdrömmar

på Bjärhus!

Bjärhus Växtbutik
Tel. 0435 - 102 95  
www.bjarhus.se
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Nej, Nova har inte stängt! 

Bakom den bruna pappen 

på skyltfönstren har den nya 

ägaren, Pernilla Hansson för-

berett för nyöppning. Väggar-

na har blivit vitmålade, vilket 

ger ett luftigt intryck i lo-

kalen. Här och var syns gröna 

växter som piggar upp. Den 

lilla make-overn till trots vill 

Pernilla Hansson fortsätta att 

driva Nova i samma anda som 

tidigare.

 

En ny stjärna på Nova! 
”Det är jätteroligt att vara i Klippan!” 

26-åriga Pernilla Hansson har länge varit fast besluten på att 
hon vill driva egen butik. Nu har drömmen blivit verklighet! 
Efter handels- och administrationsprogrammet jobbade hon i 
skobutik i sex år. Planen var att börja från grunden och sedan 
arbeta sig uppåt. 
– Men så tänkte jag att det var bättre att starta eget. Man 
måste våga! Det var min mamma som sa att nova var till salu. 
Jag berättade för vänner att jag ville köpa butiken, men de sa 
till mig att tänka över det ordenligt, att det var mycket jobb. 
Men så var jag hos min frissa och hon peppade mig så himla 
mycket att jag beslöt mig för att gå och prata med Madde (läs: 
tidigare ägare) redan nästa dag. 

Tycker om det personliga
Pernilla bor i Helsingborg men är en Klippantös från början. 
Hennes familj och släkt bor här och de har hjälpt henne myck-
et med i butiken.
– Min morfar hade matbutik i klippan och mamma jobbar på 
biblioteket så det är många som vet vem man är. Det är jät-
teroligt att vara tillbaka i klippan! när jag jobbade i Helsing-
borg kände jag inte kunderna, då är det mer personligt här. 
folk hejar var man än går! 

Bara senaste nytt
Nova har märkena Vero Moda, Only, Pieces, Jack and Jones, 
Selected och Name it och Pernilla har som intention att fort-
sätta med dessa märken. 
– Jag vill inte ändra för mycket på ”nova-stilen” då kunderna 
har lärt känna och gillar den. Men det är klart, om kunderna 
efterfrågar ett visst märke så kanske jag provar att ta in det.

Pernilla är väldigt aktiv på sin blogg och facebook där hon 
varje dag lägger ut bilder på nyheter, erbjudande och annat 
smått och gott. Just nu är det mycket höstnyheter som kom-
mer in. 
– Det är jättemycket koftor, både stickat och virkat med lite 
större maskor. färgerna går i lila, orange och rostfärgat. Jag 
själv älskar koftor!

Så nog har Pernilla stor passion för mode och energi för att 
driva eget! 

nOvA

K
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NYÖPPNINGSRABATT!
välkomNA! 

På helA    

SoRTImeNTeT!
GälleR helA veckAN!

13 - 18 AuGuSTI 

10%
NYÖPPNINGSRABATT!NYÖPPNINGSRABATT!NYÖPPNINGSRABATT!NYÖPPNINGSRABATT!NYÖPPNINGSRABATT!NYÖPPNINGSRABATT!

SoRTImeNTeT!
GälleR helA veckAN!

13 - 18 AuGuSTI 

Åbyplan 2 • Klippan 
 Tel: 0435-151 30

Vi vill tacka alla Novas trevliga kunder för roliga år! 
Det känns tryggt och kul att Nova får leva vidare 
med Pernilla vid rodret. Lycka till Pernilla! 
Hälsningar Madde med personal

 

30% 50% 70%
på sommarens skor och sandaler!

PAX

Nu packar vi upp höst- 
nyheter varje dag!

Köpmangatan 19 Perstorp Tel 0435 - 346 68

Välkommen!

30%30%30%30%30%30%30%30% 50%50%50%50%50%50%50%50% 70%70%70%70%70%70%70%70%70%70%70%70%

PAX

REA-FINAL

  Elinstallationer - Elservice
  0435-215 54 • 042-12 99 12

BARNTÄVLING!
viNster: 
1:a pris presentkort på Nova, klippan  500:-
2:a pris presentkort på Nova, klippan  300:-
3:e pris presentkort på Nova, klippan  200:-

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 31 augusti i brev frankerat  
 med brevporto. 
•	 Glöm	inte	ange	”BARNTÄVLING” utanpå 
 kuvertet!

Namn:  _______________________________________________________________________________________________

Adress:  _______________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________

Telnr:  ___________________________________________

Ålder:  ___________________________________________

ORDET ÄR:

vinnare annonsjakten - Juni
1: ove andersson, perstorp
2: inger svensson, klippan
3: bodil kron, Ljungbyhed

?

gissa viLket 
ord som  

Jag gÖmmer!

Där finns 
många barn!

FÖr barN upp 
tiLL 12 År
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PROFIL:
ROy HAnSS

On

I en lokal dagstidning beskrivs Roy 
Hanssons Eurolink som ett åkeri som 
har växt sig stort i det tysta. Och när 
man träffar Roy kan man nästan förstå 
varför. Framför mig sitter Roy Hansson 
som är en man som inte riktig känner 
sig bekväm i att lyftas fram som profil. 
Han vill hellre verka än synas. 

Roy Hansson är uppväxt i Ljungbyhed 
och det är här han fortfarande bor.
– Det är en trivsam liten by, där man 
kan koppla av på ett utomordentligt 
sätt mellan resorna jag gör i jobbet. Här 
finns det mesta man behöver både inom 
handel och annan service.

Lastbilar var ett tidigt intresse
Troligtvis är trivselfaktorn inte det enda 
som håller kvar Roy i Ljungbyhed. Det 
var här hans föräldrar 1953 startade Nils 
Hanssons Åkeri. Roy var väldigt tidigt 
intresserad av lastbilarna och varje skol-
lov följde han med pappa ut på vägarna. 
Han minns särskilt de fina sommarnät-
terna med midnattssol uppe i Norrland.
– Man fick se väldigt mycket, och man 
blev i alla fall duktig på geografi i skolan!

Det föll sig väldigt naturligt att även Roy 
skulle bli lastbilschaufför, och det gavs 
ett och annat tillfälle att övningsköra re-
dan tidigt i unga år.
– Men det är väl preskriberat nu, säger 
han med ett skratt. 

Ett framgångsrikt åkeri
Roy körde lastbil för sin far fram tills han 
var 30 år. Då började han intressera sig 
mer för affärssidan.  Han tog över åkeriet 
1987.
– Jag lärde mycket under min tid som 
chaufför, framförallt bär jag med mig en 
förståelse för chaufförsyrket. 

Hur blev utvecklingen på NH Åkeri sedan 
du tog över? 
– När vi tog över företaget så var man ju 
relativt ung och hade mycket idéer och 
inte minst energi. Detta tillsammans med 
att jag gillar att försöka att förändra och 
därmed förbättra gjorde att det var oer-
hört kul och spännande med utveckling-
sprocessen. Det år vi tog över, 1987, så 
hade vi 10 bilar, 20 anställda och en om-
sättning på 14 mkr i företaget.
– Att vi kunde bygga och växa som vi 
gjorde finns det många orsaker till. En 
stor orsak var att vi fanns belägna i Ljung-
byhed och kunde hitta personal från 
närområdet som var väldigt engagerade, 
kompetenta och lojala.  Många av oss job-
bade tillsammans i många år.  Det var ab-
solut ingen enmansshow utan ett team-
work där alla fungerade bra tillsammans.

18 år senare, år 2005, såldes NH Åkeri till 
Nordstjernan och då bestod företaget av 
175 bilar, c:a 400 anställda och omsatte 
380 mkr. Imponerande! 

Vad hände sedan?
– I affären med Nordstjernan fanns 
det en överenskommelse om att jag 
skulle stanna kvar i företaget under en 
övergångsperiod, så det gjorde jag, sä-
ger Roy. 
– Efter det funderade jag, och blev in-
volverad i olika projekt som har tagit 
mer eller mindre del av min tid. Bland 
annat är jag ju delägare i Klippans Bruk 
vilket är ett mycket roligt uppdrag.

På ålderns höst har Roy också haft för-
månen att få fem barnbarn, berättar 
han. Men efter en tid kände han suget 
efter att bygga upp något igen. Och var-
för då ”gå över ån efter vatten”? Trans-
portbranschen växer ju ständigt! Och be-
höver förbättras…

Så för sex år sedan startade han tillsam-
mans med Christer Steingruber trans-
portföretaget Eurolink, med hemmabas i 
Ljungbyhed. Inledningsvis var Nordstjer-
nan också delägare i Eurolink.

– Eurolink växer så att det knakar, bolag-
et har fördubblat sin omsättning på tre 
år och framgångarna är mycket person-
alens förtjänst, menar Roy.
– Konceptet är i princip detsamma som 
på NH Åkeri:s tid. Eurolink är också 
beläget i Ljungbyhed så här finns det nu 
samma möjligheter med personalrekry-
tering och så vidare. 

Leksaksbilarna 
var inte nog 
för Roy!
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PROFIL:
ROy HAnSS

On

Tre snabba…

Beskriv dig själv med tre ord! 

– Driven, rättvis och nyfiken.

Vad lägger du helst på grillen?

– en god köttbit som jag avnjuter med en kall öl.

Kaffetermos i skogen eller kaffe latte på stan? 

– kaffetermos!

I Kvidinge bor Arne Assarsson som inte kan få nog av 
gamla traktorer. Tillsammans med sina två farbröder äger 
han 17 olika traktorer plus tillhörande redskap.  
- Jag har alltid varit intresserad av traktorer, man är ju en 
bonnapåg!

Arne Assarssons och hans farbröders traktorer är de flesta från 
50-talet, den äldsta är från 1938. Åldern till trots är de inga musei-
föremål som står fint uppställda på gården.
- Vi är ute och kör med dem varje vecka och nästan dagligen gre-
jar vi med dem. I våras var vi ute och harvade på åkrarna vid mitt 
föräldrahem i Åstorp. för att traktorerna ska fortsätta att fungera 
måste man använda dem. Det är nog intresset för att bevara den 
gamla kulturen som driver mig mest.  

Det årliga traktorrallyt
Den 6 juni var de ute och luftades rejält då det var dags för det 
årliga ”traktorrallyt” med start vid Humlemölla i Åstorp. Turen ar-
rangeras av Arne och hans vän Nils Ekelund och går över åsen mot 
Kvidinge och sedan till Klippan och Östra Ljungby. Deltagarantalet 
var vid start 59 stycken och ålderspannet var mellan 25 och 77 år.
- Det är fint att köra på söderåsen vid bokskogarna och sen är det 
trevligt att träffa folk.  

Än finns det plats för fler
Vari ligger tjusningen?
- Det är intressant med gamla maskiner, det finns så många olika 
lösningar. I höstas körde jag en självbindare, föregångaren till skör-
detröskorna. Varje traktor har sin tjusning. Jag försöker alltid hitta 
någon speciell, jag är inte intresserad av dubbletter. Det är kul 
att följa modellernas utveckling, innan 60-talet var alla traktorer 
öppna då det inte var lag på hytt. Det är en riktig nostalgitripp när 
man är uppväxt på gård! 

Hur många fler traktorer vill du ha innan samlingen är komplett? 
- en samling blir inte komplett. Det är mer en fråga om hur många 
traktorer man kan ha och köra med. Man skall kunna köra med 
den minst några gånger om året. för annans är det bara musei-
föremål. Men någon traktor till är det nog plats till i samlingen.

RO
ST

FR
IT

T

vä

rm
epumparsom klarar

-25˚C
för nordiska

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

väRme-
pumpAR 
från mecaterm  

I Kvidinge bor Arne Assarsson som inte kan få nog av 

Arne är tokig i traktorer
- Och han är långt ifrån ensam…

vETERAnTRAkTORERTidigare i denna artikel har vi beskrivit NH Åkeri i siff-
ror. Dels när Roy tog över efter sin far 1987, men även 
när företaget såldes 2005. För att ge ett perspektiv på var 
Eurolink står idag jämfört med NH Åkeri så har man 90 
anställda, 55 bilar och en omsättningsprognos för 2012 
på 165 mkr.  
Allting går igen, som ordspråket säger.  

Vad älskar du mest med ditt jobb? 
– Det är precis detsamma som drev mig när jag tog över 
efter min far; jag tycker om förbättringsprocessen och att 
tillsammans med personalen utvecklas hela tiden, det ger 
stimulans. Samarbetet med våra kunder och leverantörer 
är också något jag uppskattar mycket!

Fritid ute i det fria 
Ljungbyheds storlek gör att många av Roys vänner och 
bekanta jobbar på åkeriet. Och inte minst familj - Roys 
bägge döttrar jobbar för honom, Maria med miljö, kvali-
tets- och personalfrågor och Anna med trafik och IT. Han 
medger att det emellanåt inte är helt enkelt att både 
vara chef och pappa. 
– Det bästa hade väl varit om de haft någon annan till 
chef, men vi är ganska platta i vår organisation. Sedan är 
det väldigt kul att göra något tillsammans. Vi kan skilja 
på jobb och fritid. 

Tillbaka  där allting startade
De senaste åren har det varit mycket omstruktureringar 
på platsen där NH Åkeri byggdes upp. Nordstjernan sålde 
så småningom vidare företaget som till sist hamnade hos 
Posten Logistik som ägare. Det har skett stora förändring-
ar de senaste åren i det som en gång var NH Åkeri. Under 
våren 2012 flyttade Posten Logistik det som fanns kvar i 
verksamheten till Malmö. 

Detta innebar att både kontorsbyggnader, terminaler och 
omlastningsterminal har blivit tillgängliga för andra verk-
samheter. Samtidigt som Eurolink växer så det knakar…
– Allt detta gav oss under våren möjligheten att ”flytta 
hem igen”, säger Roy.
– Detta innebär alltså att vi flyttar från F5-området tillba-
ka till våra gamla lokaler under hösten, och det känns ju 
onekligen som att cirkeln nu är sluten! Nu ska vi förbättra 
och utveckla, berättar en nöjd åkeriägare!  

När du har någon form av fritid, vad gör du helst då?
– På fritiden tycker jag och min sambo om att ta långa 
promenader på morgnarna när tillfälle ges. Att jobba 
trädgården är också ett gemensamt intresse. Sedan har vi 
en stuga i Vemdalen där vi ofta åker skidor eller vandrar 
i fjällen. Tystnaden däruppe är helt underbar tycker vi. Vi 
funderar på att ta upp vårt golfspel igen, i övrigt umgås 
vi mycket med familj och vänner. 

Söderås Journalen tackar för en trevlig timme och passar 
på att önska Roy, hans medarbetare och Eurolink ett stort 
lycka till i framtiden.
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–  Det var riktigt kul!

Så kommenterade vinnaren Max Blomberg sin 
vinst. Det var en av sommarens varmaste dagar 
när Max och hans tre vänner Christoffer Ahlin, Erik 
Gustavsson och Joakim Holmer samlades för att 
lira paintball på Camp Karsholm utanför Perstorp. 
Men värmen hindrade inte gänget att spela i 2,5 
timme.

Alla killarna förutom Joakim går på samma gymnasium 
och spelar fotboll tillsammans. De älskar att tävla och få 
adrenalinet att pumpa så kvällen på Camp Karsholm pas-
sade dem som handen i handsken.

– Det var riktigt kul och allt kändes seriöst och bra ord-
nat. Banan var bra preparerad så det var kanon, berättar 
Max Blomberg.

Efter att ha fått på sig overall och mask håller Anders 
Thoresson en säkerhetsgenomgång. Därefter setts spelet 
igång, som kallas touch the flag. De spelar två och två 
och målet är att få tag i motståndarlagets flagga. Ett spel 
där det mest ultimata är att vara runt sex personer i varje 
lag. Men det får bli nästa gång, för det lär bli fler besök 
på Camp Karsholm för Max och gänget.

– erik och christoffer har redan varit här tidigare och jag 
kommer förmodligen att komma tillbaka hit. Jag blev 
positivt överraskad!

vInnARnA Av
 PAInTbALL!

CAMP KARSHOLM
Paintball

PERSTORP 
Tel Johan 073-330 28 71 • Tel Anders 070- 590 32 11

För svensexor, möhippor, företag 
eller kompisgänget!

Pris 250:- inkl. utsrustning + 200 skott. 
Tillkommande skott 0,50:-/st. Vi har F-skatt. 

Välkomna!

En riktig full-
träff för Max 
och gänget!

Dagens rätt 
55:-

Fabriksvägen 8
Klippan
0706 - 72 55 37

33 cl läsk/vatten ingår

Serveras mån-fre 11.00 - 14.00
Menyn finns på www.klippanshopping.se

Välkomna! Jessika, Nisse & Co

O
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Klirr i kassan till din lokala klubb? 
Genom att ny- eller omteckna ditt elhandelsavtal 
hjälper du din förening en bit på vägen. Läs mer och 
anmäl ditt intresse om Klubbenergi på: 

www.kreab-energi.se/klubbenergi

Klubbenergi

Vi ses!

WWW.COLORAMA.SE
MÅNDAG - FREDAG 7 - 18, LÖRDAG 9.30 - 13

DEMIDEKKARE MÅLAR
JUST NU TILL

SOMMARPRIS!

Perstorp • Tel 0435-77 95 50 

Öppet alla dagar 8-20
www.ica.se/icaperstorp

Har du frågor ring gärna Per Eriksson 
på telefon 0435-77 95 52.

Hur vill du handla din mat?
Butik - Matkasse - Internet

Vi har alla alternativen!

Tegelbruksg. 10 • 264 35 Klippan • Tel. 0435-122 00
www.berndtssons.nu

Informationslektion för nya 

elever måndagar kl. 16.15. 

Handledar- och riskettan-

utbildningar.

KörKort i Höst? 

Tel. 0435-108 90
Besök oss på Bruksgatan 5 Klippan

kupolen.se 

Vi Bryr oss om hur du mår! gör du? 

Klippans största friskvårds- och hälsocenter

Vid tecknande av 
6 månaderskort 

ingår 
30 min instruktion

Vid tecknande av 
12 månaderskort 

ingår 
2 x 30 min instruktion

Klippan 2012

VÄrdE 250:- VÄrdE 500:-
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DansbanDen 
gör fin 
reklam 
för vår 

hembygD!

Då och då skriver vi en artikel om 
dansbanden som finns i våra trak-
ter. Vad många kanske inte vet är att 
dessa band är hårt arbetande proffs 
som åker från Trelleborg i söder till 
långt upp i Norrland och spelar upp 
till dans. Ibland blir det också en tur 
till både Norge och Finland.

Det blir ju inte endast dansmusik man syss-
lar med ute på turnéerna, utan i kontak-
ten med både publik och arrangörer ställs 
det frågor var banden har sin hemvist och 
kommer ifrån. 

Med andra ord är de mycket fina reklam-
pelare får vår bygd; Callinaz från Klippan, 
Donnez från Perstorp, Bob Stevens och 
Willes från Ljungbyhed!
Under vecka 29 framträdde samtliga dessa 
band på Dansbandsveckan i Malung vilket 
är dansbandens Mecka och det största som 
händer i dansbandsbranschen i Sverige. 82 
dansband spelar upp till dans på 6 dansba-
nor under 7 kvällar med drygt 50000 per-
soner i publiken under hela veckan. Vilket i 
snitt innebär drygt 7000 varje kväll!
Söderås Journalen var på plats i Malung 
och fick intervjuer med några av banden. 

Ett par av många framträdanden på er 
sommarturné var på Dansbandsveckan 
i Malung. Hur gick det?
– Hela dagen var faktiskt helt fantastisk! Vi 
började vid lunch med ett uppträde i grön-
landsparken där vi spexade lite med publik-
en. Vår idé var att hela bandet skulle bestå 
av fem ”carolinor” så killarna hade peruk 
på sig. Dessutom var alla klädda i mina olika 
scenklänningar. succén blev stor! på kvällen 
spelade vi i orrskogen. Det blev en magisk 
kväll som vi kommer att leva på länge!
Hur ser du på det faktum att det är fyra 
band ”här hemifrån” uppe i Malung?
– Det är supercoolt att så många härifrån hål-
ler på med dansband. 
Har ni någon kontakt med dem? 
– Vi har ganska bra kontakt med dem och vi 
syns ju lite då och då ute på vägarna. 
Ni är mitt uppe i Er sommarturné. Hur är 
läget ute Dansbands-Sverige? 
– Det är helt underbart! Vi får möta så många 
fantastiska människor! Dygnen blir totalom-
vända, man äter på knasiga tider och bor tätt 
tillsammans. Det tar på krafterna men man 
ser ändå det roliga i allt också! 
I början på sommaren vann du titeln 
Årets sångerska i tävlingen Guldslad-
den. Hur kändes det när du fick besked 
om detta?
– Jag blev så överväldigad! konkurrensen 
var stenhård. Det var ju några av sveriges 
absolut bästa dansbandsssångerskor som var 
nominerade. och så fick jag utmärkelsen! 
Jag är väldigt ödmjukt glad och stolt!

Har vinsten påverkat Callinaz som 
orkester?
– Den har faktiskt lockat ut lite ny publik till 
dansbanorna. Det är verkligen roligt!
Ni har ju gjort en helt osannolik “resa”, 
genom att från att starta bandet för två år 
sedan till att nu ha det som yrke med 130 
bokade jobb i år. Detta har ni gjort utan 
hjälp av deltagande i TV och den reklam 
det innebär. Hur har detta gått till?
– Vi har jobbat tillsammans! alla har bidragit 
med sitt och vi har haft ett mål – att spela 
på heltid! kollegor har gett oss tips och råd 
vilket varit till stor hjälp. Vi har kunnat undgå 
en del av de misstag som de gjort (dock långt 
i från alla).
– sen har vi varit väldigt aktiva med marknads-
föring i tidningar, på nätet och radio. att pro-
mota vårt varumärke på alla tänkbara sätt 
jobbar vi med alltid! Vi är överlyckliga över 
att vi står där vi gör idag!
Känns det som att ni nu är bli etablerade 
i hela landet?
– Vi känner definitivt att vi är på rätt väg! Vi 
håller på att ta oss ut till de lite större dans-
ställena och vår publik växer. Men det finns 
lång väg kvar att vandra! 
Ni åker numera omkring i en stor vit 
buss med ett riktigt rosa “Callinaz-stuk” 
på. Berätta!
– Ja vi har precis köpt en större buss. Inte ny, 
utan vi får ta ”ett steg i taget”. Jobben blir 
fler och vi kör 6000 mil om året. Då måste 
man åka bekvämt och kunna sova i sängar. 
adapt Media har hjälpt oss att få till en rik-

tigt snygg layout och bussdekor. Mycket rosa 
givetvis!! på baksidan av bussen finns alla 
våra samarbetspartners loggor. Vi är mycket 
tacksamma mot klippans kommun som har 
stöttat oss med en maffig annons på bussen 
som verkligen syns! Vi hoppas att detta kan 
locka några till vår vackra kommun! 
Finns det några andra nyheter som är 
på gång som du kan avslöja för Söderås 
Journalens och Klippanshopping.se:s 
läsare?
– Ja, vi håller just nu på att jobba med vår 
kommande platta. Den första gick ju så 
mycket bättre än vi väntat oss, så nu jobbar 
vi hårt för att nå samma resultat igen.
Till sist: Ge oss ert härligaste turnéminne!
– svårt! Men dansbandsveckan i Malung går 
inte av för hackor! 
Då vill Söderås Journalen tacka för 
intervjun och önska lycka till med allt 
framöver!
– Tusen tack, och tack för att ni uppmärksam-
mar oss dansband som ni gör!

CallinaZ, klippan    Carolina skaarup-Olsson

Willez från Ljungbyhed är ju ett av banden som är ambassa- 
dörer för vår bygd. De fick sitt genombrott i Dansbandskampen för 
några år sedan och håller också på att etablera sig i Dansbands-
Sverige, Willez spelade första dagen på Dansbandsveckan i Malung. 

Söderås Journalen har sökt Willez för en intervju. Trots flera försök så har vi 
tyvärr inte lyckats få kontakt med dem.  

WilleZ, ljungbyhed 
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Ni har upplevt en fin vecka i Malung. 
Berätta!
– Det började med att vi blev inbjudna av 
vårt skivbolag, sony, att komma till Malung 
på Dansbandveckans första dag, som ju är 
söndagen. Denna dag är det alltid den så 
kallade guldklaven-galan, vilket i princip är 
dansbandsbranschens grammis-gala. I slu-
tet av galan skulle så sveriges radios spe-
cialpris delas ut, och gissa om vi fick hjärtat 
i halsgropen när konferencieren sade: och 
vinnare är: DonneZ!!! Motiveringen var 
bland annat att Donnez har ett personligt 
sound och förvaltar det musikaliska kultura-
rvet på ett mycket bra sätt. 
– sånt glömmer man inte i första taget!  
På torsdagen spelade ni i Grönlands-
parken på dagen. Hur gick det?

– Det var hur kul som helst! De flesta band 
som spelar i grönlandsparken brukar spexa 
till det på något sätt. Vi valde att inte upp-
träda som Donnez, utan bytte skepnad till 
ett riktigt skånskt bonnagäng, “Bonnez”. 
Vi klädde oss i blåställ, stövlar och riktiga  
“bonnakepsar”.
– Vi körde en massa Hasse andersson, peps 
och Danne stråhed-låtar blandat med lite av 
vårt eget material. Vi sjöng allt på vår skåns-
ka dialekt, och detta gick hem hos publiken.
Ni har släppt en ny CD i början på som-
maren. Hur går det för den?
– Den säljer bra, faktiskt lite bättre an vad 
förra plattan hade sålt efter samma tid.
Er turnéplan ser inte direkt tom ut… 
Det sägs att ni är Sveriges mest bokade 
band! 
– Ja, vi är nog det band som turnerar fliti-
gast. I år gör vi 196 spelningar. nu bokar 
vi jobben för 2013, men vi ska försöka att 
hushålla lite mer med krafterna nästa år.  
Har ni någon kontakt med övriga ban-
den från Klippan och Ljungbyhed?
– Visst har vi det då och då. Vi ger varan-
dra lite tips om det ena och andra. Men 
det är ganska lite vi stöter på varandra ute i 
landet. Det blir då och då på vägarna, men 
kanske framför allt på de stora galorna typ 
Dansbandsveckan i Malung, ekebofestiav-

len och inte minst i våra ”nya folkparker”;  
kryssningsbåtarna.
Kan du dela med dig av något roligt 
turnéminne?
– Mikael strömqvist, som i sommar vikarierar 
för vår ordinarie gitarrist calle stifors som är 
pappaledig, bjöd på en rolig sak för ett tag 
sedan. Vi spelade på en typisk svensk som-
mardansbana då jag samtidigt njöt av en helt 
fantastisk solnedgång. Jag sade till Mikael: 
”- Det kunde varit värre…! Ja, sade Mikael, 
den kunde ju gått i fiss-dur” och syftade på 
låten vi spelade och inte hade några som 
helst tankar på någon solnedgång. Det är 
underbart med vikarier som går helt upp i 
musiken!  

Här blir Donne tvungen att avbryta intervjun 
för att springa in till den sista nonstoptim-
men med Mats Bergmans på bana 1 i Orr-
skogen. Det står ett 20-30 tal fans i olika 
åldrar nedanför scenen som kan varenda låt 
och sjunger med i dem också.

Donnez låter väldigt tighta och har ett ka-
nonbra ljud. Spelglädjen blandas med svett-
stänken. Allt detta tillsammans bekräftar 
också ett säkert faktum att Donnez inte bara 
är ett av de mest bokade banden i Sverige 
utan helt säkert också ett av de bästa och 
mest populära!  

 

DOnneZ, Perstorp      Donald laitala

Ni är just nu ute på sommarturné. Hur 
flyter den på?
– Den går alldeles utmärkt” Just nu flyter 
vi på Viking lines nöjesbåt cinderella i fyra 
dagar. Vår juliturné innehöll också ett stopp 
i orrskogens folkets park under Dansbands-
veckan i Malung. att få uppleva miljön och 
alla trevliga kollegor där har ett stort värde 
bara det. andra fina turnéminnen i juli är 
Birka paradise, ekebofestivalen och lands-
kronafestivalen.
Spelade ni i Grönlandsparken på dagen?
– nej, denna gång valde vi att hoppa över 
det. Det kräver en hel del förberedelser och 
det har vi helt enkelt inte hunnit med. 
Fyra band, Callinaz, Donnez, Willez och 
så ni i Bob Stevens i Malung samma 
vecka. Hur ser du på det?
– Det är hur bra som helst! Det är viktigt 
att unga band kommer fram. Vi behöver en 
föryngring i branschen. att vi fyra orkestrar 
dessutom kommer från klippan, ljungby-
hed och perstorp tycker jag faktiskt är im-
ponerande!
På tal om föryngring, hur ser ni på er 
egen framtid i branschen. Jobbar ni  
efter någon ettårsplan eller femårsplan?
– Vi ser ingen ände på det här. Det är ett 

”gift” man har i kroppen. Det går alltid att 
reglera hur långt bort man ska ta spelningar 
och hur många spelningar man ska göra. så 
vi brukar säga att vi ger oss aldrig!    
Ni släppte en ny skiva i juni. Hur går det 
för den?
– Det går mycket bra! Vi gick direkt upp på 
13:e plats på albumlistan när den kom ut i 
juni. Den säljer också bra på skiv-webshopen 
ginza.  
– på tal om skivor så har vi en låt som har 
blivit vår signaturlåt, no more Bolero. Den 
brukar vi få spela minst ett par gånger varje 
kväll. Vår sångare Mats kärrlid har satt en 
väldigt personlig prägel på den låten. no 
more Bolero har varit med på två av våra 
skivor, bland annat den förra, och dessa 
båda skivor har tillsammans sålt i c:a 26000 
ex. Det är vi väldigt stolta och glada över.
Har du något roligt turnéminne du kan 
dela med Söderås Journalens läsare?
– Vi var på hemväg från en spelning på lo-
gen i Täfteå (som gick som serie i TV1 för 
något år sedan) och hade kört 60 mil, när 
vi kom till stockholm. pang! Vi fick punkter-
ing på bussen och funderade på hur vi skulle 
fixa detta. Då kommer en väktare körandes 
och med andan i halsen går han ur bilen. 

yes, tänker vi, nu kan vi  få hjälp med vårt 
däckproblem!
– Då säger han på bredaste söderkis-dialekt: 
”Tjeena, grabbar!  Haaar ni nårra plattor? 
Jag vill köpa den med no more Boleeeero!”
– så nog har den låten bitit sig fast i folks 
minne.

söderås Journalen tackar Mats för intervjun 
som flyter vidare på Viking cinderella!   
 

bOb sTevens, ljungbyhed      mats Olsson
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Akvariefisk
• Tropisk Fisk, Bokbindaregatan 14, 264 31 Klippan ................................ 0435-136 05

Antikt och Kuriosa
• Old Corner, Storgatan 44, 264 33 Klippan ............................................ 0435-156 02
  www.oldcorner.se

Bank
• SEB, Allegatan 17, 264 33 KLIPPAN ..................................................... 0771-621 000
  www.seb.se, christer.johansson@seb.se
• Swedbank, Storgatan 38, 264 33  KLIPPAN ...........................................  0435-260 00
  www.swedbank.se, klippan@swedbank.se

Bildelar 
• Stigs Autoshop, Storgatan 64, 264 33 KLIPPAN ...................................... 0435-147 00
  www.stigs-autoshop.se, order.stigsautoshop@telia.com

Bilförsäljning 
• BilPartner i Klippan, Klostergatan 47, 264 37 KLIPPAN ......................... 0435-44 89 00
  www.bilpartner.se, anders.hallberg@bilpartner.se

Bilverkstad 
• Börjessons Bil, Östergatan 28, 264 34 KLIPPAN ..................................... 0435-109 20
  www.borjessonsbil.se, joel.mattiasson@borjessonsbil.se
• Åby Bilelektriska, Åbytorpsvägen 8, 264 39 KLIPPAN .............................. 0435-133 60
  bilelektriska@telia.com

Blommor 
• Brohällans Blommor, Storgatan 27, 264 33, KLIPPAN .............................. 0435-151 51
  brohallansblommor@telia.com
• Maywis Blomsterhandel Eftr, Järnvägsgatan 32, 264 33 KLIPPAN ......... 0435-71 18 04
  miss_misan@hotmail.com

Byggnadsarbeten 
 Bengtas Bygg & Montage, Sävgatan 10A, 284 33 Perstorp ..................... 0704-334071
  bengtas_byggmontage@telia.com
• Jonssons Ledstångsfabrik, Klostergatan 40, 260 70 LJUNGBYHED  ...... 070-555 41 94
  www.jonssonsledstang.se, jonsson.ledstang@telia.com
• Mojo Betong & Bygg, Åsbogatan 1, 264 71, ÖSTRA LJUNGBY .............. 0730-45 68 76
  info@mojobetong.se
• Sandströms Bygg AB, Gästgivaregatan 5, 265 71 ÖSTRA LJUNGBY  ..... 0706-88 08 77
  sandstromsbygg@telia.com
• Ljungbyhed Gräv-Entreprenad AB, Svenstorp 897, 264 51 LJUNGBYHED . 0737-06 23 12
  billyocarina@telia.com

Byggvaror 
• Algot Anderssons Trä & Byggvaror, Landskronaväg. 671, 257 30 RYDEBäCK .. 042-22 10 55
  www.anderssonstraobygg.se, info@anderssonstraobygg.se
• BVL Söderåsen, Böketoftavägen 19, 268 77 KÅGERÖD ........................... 0418-803 55
  www.bvlab.se, henrik.sjogren@bvlab.se
• Optimera Klippan, ängelholmsgatan 15, 264 31 KLIPPAN ...................  0435-44 89 50
  www.optimera.se, klippan@optimera.se

Cykelaffär
• Ekstrands Cykel, Storgatan 17, 264 33 KLIPPAN ................................. 0435-71 14 13
  www.tvahjulsmastarna.se, klippanscykel@telia.com

Datakommunikation
• Nordic IP, Thulinvägen 5, 264 51 LJUNGBYHED ..................................... 042-17 95 40
  www.nordicip.se, info@nordicip.se

Däck 
• Klippans Vulkverkstad, Fabriksvägen 14, 264 39 KLIPPAN ....................... 0435-103 07
  info@klippansvulk.se

Elektriker
• ELAB, Strandbadsvägen 9, 252 29 Helsingborg  ..................................... 0435-215 54
  ulf@elabihbg.se
• Herners El, Storgatan 5, 260 70 LJUNGBYHED  ................................... 0435-44 04 17
  info@hernersel.se
• Söndraby EL, Järnvägsgatan 28, 264 33 KLIPPAN .................................. 0435-139 60
  www.sondrabyel.se, sondraby.el.ab@telia.com
• IVT Ragnarssons El & VP Service, Apoteksgatan 6, 264 33 KLIPPAN ......... 0435-24168
  www.ivt.se, ken.r@telia.com

Fastighetsbolag 
• Riksbyggen Klippan, Storgatan 35, 264 21 KLIPPAN ............................. 0771-860 860
  www.riksbyggen.se
• Sandbanken Fastighets KB, Storgatan 34, 264 33 KLIPPAN  ................ 073-556 50 91
  svaton@btinternet.com
• Treklövern Bostads AB, Storgatan 43, 264 32 KLIPPAN ........................... 0435-121 00
  www.treklovern.se, kundtjanst@treklovern.se
• Åke Dahl Fastighets AB, Storgatan 26, 264 33 KLIPPAN ....................... 0435-71 94 11
  www.dahlfastighetsab.se, info@dahlfastighetsab.se

Fastighetsmäklare 
• Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Storgatan 32, 264 33 KLIPPAN ...  0435-130 50
  www.lansfast.se/klippan, klippan@lansfast.se

Fastighetsskötsel 
• Bosab Fastighetsförvaltning, Vedbyvägen 41, 264 31 KLIPPAN ................ 0435-105 18
  www.bosabfastighetsforvaltning.se, bosabmagnus@gmail.com
• Lilla Kloster Service AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN ....................  0709-498 328
  lillaklosterab@telia.com

Frisör 
• Salong Monica, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN  ........................... 070-278 48 81
  salongmonica@hotmail.com

Färg - Tapeter 
• Colorama, Karossvägen 1, 264 21 KLIPPAN ........................................... 0435-142 62
  www.colorama.se/klippan, klippan@colorama.se

Fönster
• Raymont AB, Gråmanstorp 1044, 264 91 Klippan ................................ 070-144 84 85
  www.raymont.se, info@raymont.se

Gravstenar
• T Hagelins Gravstensvård, V. Forestad 4036, 264 54 LJUNGBYHED ...... 0435-77 01 09
  t.hagelin@bredband.net

Gårdsbutik 
• Bjärhus Gårdsbutik, Bjärhus,  264 93 KLIPPAN ........................................ 0435-10295
  www.bjarhus.se, elisabeth.hansson@lm.lrf.se

Hantverk & Hemslöjd
A-ateljén, Storgatan 59, 264 32 KLIPPAN ............................................... 0708-69 85 37
  www.aateljen.se, aateljen@tele2.se
• Glaskonst, Klöva Hallar 2289, 264 92 KLIPPAN  ................................... 0707-197 333
  www.glaskonst.se, glaskonst.mek@telia.com

Hotell & Pensionat 
• Ljungbyhed Park, Thulinvägen 5, 260 70, LJUNGBYHED....................... 0435-44 00 00
  www.ljungbyhedpark.se, bokning@ljungbyhedpark.se

Hund- och kattpensionat 
Dag & Natt för Hund & Katt, Linneröd 6765, 264 93, KLIPPAN .................... 0435-24 303

Inramning
• Idé Rika Ram, Ekbacken 693 Bonnarp, 264 53 LJUNGBYHED ............... 0704-49 05 48
  lennartsaflund@almered.se

Juridik
• Phronesis Juridik, Norra Skolgatan 2, 264 33 Klippan ........................ 072-722 32 52
  www.phronesischeck.info

Kaffe
• KaffeKompaniet, Garnisonsgatan 48, 254 66  HELSINGBORG ................. 042-27 08 00
  www.kaffekompaniet.se, patrik.sjoberg@kaffekompaniet.se

Kläder
• Basthi, Storgatan 32 C, 264 33 KLIPPAN ................................................ 0435-157 15
• Gunns Mode, Storgatan 32D, 264 33 KLIPPAN ....................................... 0435-101 15
  www.gunnsmode.se, info@gunnsmode.se
• Nova, Åbyplan 2, 264 33 KLIPPAN ......................................................... 0435-151 30
  nova.fashionforyou@gmail.com

Kommun
• Klippans Kommun, Trädgårdsgatan 12, 264 80 KLIPPAN ......................... 0435-280 00
  www.klippan.se, kommun@klippan.se

Forts. nästa sida
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Konditori

• Conditori Hjärtat, Järnvägsgatan 32, 264 33 KLIPPAN ............................. 0435-103 30
  www.conditorihjartat.se, pegelows@hotmail.com

Konferens
• Klippans Kultur Center, Östra Teatergatan 7, 264 38 KLIPPAN............... 0702-84 23 06
  www.klippanskulturcenter.se, info@klippanskulturcenter.se

Livsmedelsbutik
• ICA Kvantum, Ladugårdsvägen, 264 36 KLIPPAN .................................... 0435-296 00
  www.ica.se/kvantumklippan, hakan.cronberg@kvantum.ica.se
• ICA Supermarket, Storgatan 21, 264 33 KLIPPAN ................................... 0435-106 04
  www.ica.se, thomas.c.carlsson@supermarket.ica.se

Markiser
• MP Solskydd, Allegatan 11, 264 33 KLIPPAN ....................................... 0734-43 44 66
  www.mpsolskydd.se, info@mpsolskydd.se

Massage
• MJ Nail & Thaimassage, Storgatan 46A, 264 33 KLIPPAN ....................... 0435-148 00
  www.mjnail-massage.se, info@mjnail-massage.se

Mekaniska Verkstäder
• Klippans Hisservice, Ravingatan 12, 264 39 KLIPPAN ............................. 0435-125 35
  klippanshiss@telia.com

Målare
• FB Måleri, Storgatan 69, 264 33 KLIPPAN ........................................... 0708-86 88 56
  frank@asbomaleri.se

Optiker
• Glasögonhuset, Järnvägsgatan 32, 264 33 KLIPPAN ..............................  0435-134 10
  www.glasogonhuset.com, glasogonhuset@telia.com

Paintball
• Camp Karsholm, 284 21 PERSTORP ........................................ Anders 070-590 32 11
  anders@perstorp.seths.se.......................................................Johan 073-330 28 71

Parfymeri
• Fräck & Fin, Storgatan 42, 264 33 KLIPPAN ..........................................  0435-108 15
  www.frackochfin.se, info@frackochfin.se

Radio-TV
Antennsystem Skåne, Allarp 763, 260 70 LJUNGBYHED ............................ 0435-508 20
  www.antennsystem.com, info@antennsystem.com
• CGA Radio TV, Billinge 1514, 241 95 BILLINGE .................................... 0413-54 23 14
• Görans Ljud & Bild, Bruksgatan 29, 264 33 KLIPPAN .............................. 0435-131 67
  www.klippan.euronics.se, klippan@euronics.se

Redovisning, Revision
• HR Redovisning, Storgatan 26, 264 33 KLIPPAN ..................................... 0435-152 91
  www.hr-redovisning.se, jenny@hr-redovisning.se
Wilsons bokföring & redovisning, S. Bäckastigen 11, 264 37 KLIPPAN ..... 0709-78 05 66

Reklam
• Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN ............................... 0435-77 90 50
  www.adaptmedia.se, info@adaptmedia.se

Restaurang & Pizzeria
• Evas Catering, Kärrvägen 1, 264 70 KLIPPAN ......................................... 0435-224 41
  www.et-catering.se
• Jollis Kebab och restaurang, Klostervägen 2, 264 35 KLIPPAN ................ 0435-125 40
  valentinas.ke_1@hotmail.com
• Nya Pålles, Fabriksvägen 8, 264 39 KLIPPAN ...................................... 0706-72 55 37
  bohaget@hotmail.com
• Restaurang & Pizzeria Chaplin, Åbyplan 2, 264 33 KLIPPAN .................... 0435-107 86

Smycken
• Guld o Silversmedjan, Storgatan 46, 264 33 KLIPPAN ............................. 0435-135 30
  www.guldosilversmedjan.com, klippan@silversmedjan.se

Snickeri
Jolu AB, Fabriksallen 11, 264 39 KLIPPAN .............................................. 0435-711 999
  www.joluab.se, joluab@telia.com
• Kickes Snickeri, Fabriksvägen 8, 264 39 KLIPPAN .................................. 0435-109 05
  www.kickes-snickeri.se, fredrik.kristiansson@kickes-snickeri.se
• Ydhags Specialsnickeri, Förrådsvägen 11, 260 70 LJUNGBYHED .......... 0707-41 10 63
  www.ydhag.net/snickeriet/, snickeriet@ydhag.net

Städfirmor
Städpatrullen Nordvästra Skåne AB, Storgatan 63, 264 32 KLIPPAN ........... 0435-182 70
  www.stadpatrullen.com, stadpatrullen@mail.com 

Tandläkare
• Bert-Åke Andersson, Storgatan 20, 264 33 KLIPPAN .............................. 0435-104 69
  www.tandklippan.se, liba1@telia.com 
• Oral Design, Järnvägsgatan 11, 264 38 KLIPPAN ................................... 0435-153 10
  www.oraldesign.se, info@oraldesign.se
• Tandläkare Pehr Erlandsson, Bryggerigatan 16, 264 33 KLIPPAN ............. 0435-109 86
  www.pees.se, pehr.erlandsson@pees.se

Taxi
• Åsbo Taxi, Karossvägen 2, 264 31 KLIPPAN............................................ 0435-140 05
  www.asbotaxi.se, info@asbotaxi.se

Tryckeri
• Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN ............................... 0435-77 90 50
  www.adaptmedia.se, info@adaptmedia.se
A-tec Grafiska, Fabriksvägen 6, 264 39 Klippan ......................................... 0435-155 10
 www.atec.nu, info@a-tec.nu
• BI Reklam, Makadamgatan 13, 254 64 HELSINGBORG .......................... 042-15 01 17
  www.bireklam.se, post@bireklam.se

Trädgård
• Bjärhus Växtbutik, Bjärhus 7742, 264 93 Klippan .................................. 0435-102 95
  www.bjarhus.se, vaxtbutik@bjarhus.se
• Billy & Carina Trädgårdanl. HB, Svenstorp 897, 264 51 LJUNGBYHED ... 0705-54 88 14
  billyocarina@telia.com
• Olas Trädgård, Bajonettgatan 12, 264 52 LJUNGBYHED ....................... 070-680 83 38
  bajonettgatan12@spray.se

Träning
• Corpus Träning & Hälsa, Järnvägsgatan 31, 264 33 KLIPPAN ............... 0435-71 88 99
  www.corpus-fitness.com, corpus.fitness.ab@telia.com 

VVS & Rörmokare
• Rörmontage, Storgatan 16, 264 33 KLIPPAN ....................................... 0435-71 12 75
  www.rormontage.se, rormontage.tommy@telia.com
Theisners Rör, Östergatan 3, 264 35 KLIPPAN ........................................ 070-632 74 94

Vill du också synas 
11 gånger om året hos  

13 660 hushåll 
och 1240 företag?

Anmäl då ditt företag på:
www.soderasjournalen.se/bransch 

eller ring 0435 - 77 90 54




