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Gör du också som 4000 andra 
personer varje månad!
Använd www.klippanshopping.se!
Det är roligt att konstatera att vår satsning på en hemsida för Klip-
pans Handel och Företag går så bra. Sidan har nu varit igång i 2,5 
år och används mer och mer av den kategori av personer som har 
internet som en given bas i sitt dagliga beteende.

Detta kan vi se genom att antalet s k ”fysiska besökare” ökar konstant hela 
tiden. De senaste 6 månaderna är det c:a 4000 personer som besöker sidan 
varje månad.  

Vad får man som privatperson ut av klippanshopping.se? 

  kolla in på de företag som har en egen sida, där det ibland också  
 finns speciella Erbjudande

 få reda på Öppettider, telefonnummer och andra kontaktuppgifter
 läsa Söderås Journalens artiklar från det senaste utgåvan och 5 år tillbaka
 se på Evenemangskalendern vad som är på gång runt om i våra trakter
 använda Föreningssidan om du är med i en förening och sprida förening-  

 ens Nyheter på detta sätt
 läsa våra speciella Web-artiklar som inte publiceras i Söderås Journalen…!
 se vad som är Dagens Lunch på olika restauranger
 se vilka hus som är till salu via Länsförsäkringars Fastighetsförmedling  
 skicka in en bild på vår Fototävling och kanske vinna 4000:- vid årets slut…
 få Väderprognos för 3 dagar framåt
 klicka dig in på Klippans Köpmannaförenings hemsida och se vad de har   

 på gång
 också klicka in på Treklöverns hemsida och se allt spännande som händer   

 med bostadsbyggande och annat i deras verksamhet
 givetvis också klicka in på Klippans kommuns hemsida   
 skriva vad du tycker om sajten i vår Gästbok

www.klippanshopping.se är 
alltså en väldigt fyllig sida 
där man alltid kan hitta 
något intressant!

Varför inte ha den som 
Startsida på din dator?

Jo, du kan:
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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

Handen på hjärtat: 
Hur många olika reklampennor har du 
samlat på dig genom åren? 
Det rör sig säkert om några hundratal, 
eller hur?
• hur många av företagsnamnen på pennorna kan du 
 nämna så här på rak arm? inte så många? 
• använder du kontaktuppgifterna som står på dem 
 (om de finns där)? nej, vi tänkte väl det!
 

Adapt Media • Norra Skolgatan 2 • 264 33 Klippan
Tel: 0435-77 90 50 • Fax: 0435-77 90 59 • www.adaptmedia.se

Vi på Adapt Media har 
samma erfarenheter själv…
finns det då ingen annan, och bättre, reklamlösning 
som gör att ditt företagsnamn, din logga och dina 
kontaktuppgifter ständigt finns bara en armslängd 
bort på kundens skrivbord?

Jo, det gör det! svaret är nämligen lika enkelt 
som genialt: 

Anteckningsblock med 
ditt företags unika design! 
vi har tagit fram en lösning som gör att vi kan producera 
personliga block på ett effektivt sätt till dig. för att visa 
hur det kan se ut för just ditt företag gör vi en personlig 
layout på ett block med rutmönster och ett block med 
linjer till dig. Blocken går också att få utan rut- eller lin-
jemönster.

Är du intresserad av vårt erbjudande så hör 
av dig till oss!
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4

ny FRITId
SgåRd

I somras fick fritidsgården Bunkern i 
Ljungbyhed, eller snarare dess mod-
erförening Modell Ljungbyhed beviljat 
projektstöd på 769 650 kronor i ett så 
kallat Leader-projekt. Som en positiv 
konsekvens av detta flyttar man nu till 
nya lokaler i det gamla bokcaféet vid 
biblioteket. 5 oktober är datumet då 
portarna slås upp! 
– Det känns jätteroligt att kunna göra 
det här. Jag vill också passa på att 
rikta ett tack till alla underbara män-
niskor som ställer upp och hjälper till 
och håller fritidsgården igång, säger 
projektledaren Susanne Ottosson. 

Bunkern flyttar ovan jord :)
Tacksam miljö att inreda
När Söderås Journalen pratar med Susanne 
är man mitt uppe i planeringen för hur den 
nya lokalen ska inredas. Som namnet Bun-
kern skvallrar om höll man ju tidigare till i en 
källarlokal på Ljungbyhedsskolan, och med 
flytten till det gamla bokcaféet öppnar sig 
möjligheter att inreda i trivsam miljö. 
– Det kommer att bli trevligare både för 
barn och vuxna att vistas i den nya lokalen. 
nu kommer vi att ha fönster och kunna se 
ut, och luften kommer att bli mycket bättre 
också. Därför har vi skapat tre olika grupper 
med både barn och vuxna där man väljer ut 
möbler och inredningsdetaljer, säger Susanne 
Ottosson.

Namntävling
När flyttlasset går lämnas naturligtvis nam-
net Bunkern kvar i lokalen på Ljungby-
hedsskolan. Precis som när man startade 
verksamheten i början av 2009 kommer en 
namntävling att utlysas. 
– Tanken är att barnen ska få lämna förslag 
den första helgen vi har öppet, och sedan 
kommer det nya namnet att tas i bruk efter 
det. 

Fritidsgården, som uteslutande bygger på 
ideella insatser från de vuxna, har hittills 
mestadels samlat mellanstadieelever, som 
träffats där på helgerna. Med flytten till bok-
caféet hoppas Susanne Ottosson även på att 
kunna locka de lite äldre ungdomarna. 
– närheten till idrottshallen tror vi kom-
mer att locka högstadieeleverna också. Vi 
kommer att ha aktiviteter där en eller två 
lördagar i månaden. 

Öppna upp för andra föreningar
I och med stödet från Leader-projektet är 
tanken att en fritidsledare ska kunna anstäl-
las. Om detta blir verklighet är meningen 
att fritidsgården även ska ha öppet en eller 
två eftermiddagar efter skoltid också. Enligt  
Susanne Ottosson planerar man också för 
att öppna upp för andra föreningar som 
saknar möteslokal. 
– Vi har redan talat med både föräldrar som 
bryr sig och röda korset. Det känns kul att 
kunna vara med och skapa andra aktiviteter. 

Öppettider: Mån - Fre 10 - 18
 Lör 10 - 14

4395:-

399:-

7995:-
FRITT HEMKÖRD OCH INKOPPLAD!

Nya IPAD WiFi 16 GB 
Fantastisk retina-skärm, 5 Megapixels  
iSight kamera, ultrasnabb trådlöst.

CANON bläckskrivare
iP2700

46VLE7130

46” LED-TV

Det blir ljusa  
och fina lokaler  

när Bokcafèet 
byggs om till
 fritidsgård.
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FAmILJEn

RÖRMONTAGE AB
STORGATAN 16, 264 33 KLIPPAN
Tel. 0435 - 71 12 75, fax 0435 - 100 25

BEN
NYS  GOLV

I KLIPPAN AB
Tel. 0736-230410

NYTT BADRUM
• inkl. arbete
• efter utnyttjat    
 ROT-avdrag

42.500:-
Ex. på rum 1,70 x 2,50 x 2,00 m
* Allt detta ingår. Golv- och väggmatta, möbel med tvätt-ställ, 
spegelskåp, tvättställsblandare, duschhörna, duschblandare, 
duschset, WC-stol samt arbete.
Demontering av befintligt golv, vägg och apparater ingår ej.
KOM IN SÅ BERÄTTAR VI MER OM FÖRUTSÄTTNINGAR OCH VILLKOR!

Företag i samverkan

En Tjej
Född: 120403
 Vikt: 3 070 gr 
 Längd: 48 cm

Livia
Sandra Ållemark 

och 
Fredrik Viebke 

En kille
Född: 111124

Vikt: 4 285 gr
Längd: 52 cm

Ville
Helena Nilsson

och 
Robert Aldèn

En Tjej
Född: 120507
 Vikt: 3 300 gr 
 Längd: 50 cm

Linnea
Petra 
och 

Magnus
Wetterberg 

Vill du också ha en bebisannons gratis? 
ring 0435- 77 90 54 och boka tid för fotografering!

Storgatan 4 • Ljungbyhed • Tel 0435 - 294 50

FönSTerkampanj!

24 sept - 31 okt 2012 • Välkommen in!

Söderåsjournalen 

10,7 x 7,1 

RRÖSTÅNGAÖSTÅNGA  
BBEGRAVNINGSBYRÅEGRAVNINGSBYRÅ 

 

Billingevägen 8  -  Röstånga -  0435-91570 

Läs gärna mer på vår hemsida 
www.begr-byra.se 

 

 
En hjälpande hand när det behövs 

dygnet runt, året om 

 

Mikael Karlsson 
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www.begr-byra.se 
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Mikael Karlsson 

Gamla Fenix lokaler
Tel: 0760 - 71 50 72

• Frukostbullar
• Kakor & tårtor
• Catering: Smörgåstårtor
 Landgångar
 Festfat m.m

Öppet: Mån-Fre 6.30-17
Lördag 6.30-15 Söndag 6.30-11

Åsa´s Skafferi
LäTTare LunCher:• Bakad potatis• Sallader• Pajer (även glutenfria)• Toasts

Välkomna 
önskar Åsa 

med personal! 
Köp 6 få den 7:e gratis! 
Fr.o.m. den 1/10 stämpelkort på stora baguetter
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Av äldre tiders ogödslade ängsmark 
återstår bara fragment i Söderås-
bygden. Det är ett kulturarv värt att 
bevara – som sker ideellt. Dessutom 
en artrik ängstyp.
Medeltiden var ängsmarkens glans-
period och mycket viktig för bo-
skapsskötsel. Där skördades vinter-
foder åt djuren och gav bete. Med 
början på 1600-talet försvann ängs-
mark allt mer, som en följd av ökat 
befolkningstryck, behovet av mer 
mat. Ängsmark togs i bruk som od-
lingsmark. Efter 1800-talets skiftes-
reformer, där de gamla byarna splitt-
rades, så blev ängsmarken allt mer 
till åker. På 1860-talet fanns dock två 
miljoner hektar ängsmark kvar. 1960 
var arealen ner i 550 000 hektar. Se-
dan försvann allt mer, mest till träd-
plantering. Annat fick växa igen. Men 
några små ogödslade, artrika ängs-

Dödsstraffet avskaffades
Det finns länder som tillämpar döds-
straff. En opinionsbildning mot denna 
strafform pågår. Sverige har haft 
dödsstraff. Men redan på 1830-talet 
ifrågasatte en tillsatt lagkommitté 
”om dödsstraff var nödvändigt”. Det 
blev allt starkare opinion mot detta 
straff. 1910 verkställdes sista döds-
domen i vårt land. 1921 beslöt riks-
dagen avskaffa dödsstraff i fredstid. 
Men först 1972 försvann det även i 
krigstid. I Klippan har utdömts och 
verkställts dödsstraff. Det sista verk-
ställdes den 11 november 1840. En 
23-årig dräng hängdes på ”galgplat-
sen” i Elfdalen, sedan han befunnits 
skyldig till rån och mord mot sin hus-
bonde. Rättshistorikern Göran Kristi-
ansson redovisar fallet. 

S hade svårt i Oderljunga
Precis som i Färingtofta hade arbe-
tarrörelsen svårt för att ”få och be-
hålla fotfästet” i Oderljunga - bygder 
dominerad av jord- och skogsbruk, 
hantverk, och handel men utan nå-
gon större arbetsplats. Dock var 
Oderljunga större än Perstorp år-
tionden in på 1900-talet. Försök 
gjordes att bilda en arbetarkommun. 
1935 lyckades det, fyra år efter Fä-
ringtofta. 1952 slogs Oderljunga och 
Perstorps kommuner samman, pre-
cis som Färingtofta och Riseberga. 
1952 försvann arbetarkommunen i 
Färingtofta, 1972 i Oderljunga. 

Märkesdagar
1927. S föreslog och Klippans kom-
mun beslöt anslå 1 500 kronor för att 
bekämpa arbetslösheten.
1967. Kommunfullmäktige i Klippan 
utökades från 30 till 31 ledamöter.

Som sagt
”Kultur är inte ett individuellt utan ett 
socialt fenomen.”
(Staffan Ulfstrand, professor i ekolo-
gisk zoologi).
”Jag var ateist, men lät konfirmera mig 
för mors skull.”
(Artur Lundkvist om sin ungdom). boktipset: Anders Johnsons bok ”Fånga platsen” guidar i Sveriges företagsamhets historia. 

Ogödslad äng ett kulturarv – slås bäst med lie 

Kanal via Rönneå tvärs över Skåne

område fanns kvar. Klippanbygdens 
Natur gjorde en inventering i kommu-
nen och hittade några små ogödslade 
ängar. En var Räfshalen, i Riseberga, 
som arrenderades och hävdades från 
1985. Idag en artrik äng i gammal stil 
med slåtterarbete varje år – givetvis 
dominerar lien, även om maskinen 
kommit med. Det brukar sägas att 
denna typ av ängsmark har kring 50 
arter per kvadratmeter.
 I Perstorp finns ”Andréassons äng”, 
som också hävdas genom slåt-
ter med lie. Vid senare inventering 
kunde Leif Sigbo omtala att kring 
300 växtarter finns på ängen. Även i 
Svalövs och Åstorps kommuner finns 
slåtterängar av gammalt snitt. Men 
bevarandet av en ogödslad äng är 
både en kulturgärning och en källa 
till glädje med sina många växtarter, 
inte minst blommor.

…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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Gladan, med den V-formade stjärten, 
har sedan ett 15-tal år blivit Söder-
åsbygdens synligaste rovfågel, som 
inte drar sig för att glidflyga på spa-
ning över centralorter som Klippan. 
Namnet ”glada” kommer av fornnor-
diska ordet för just glidflyga. Två arter 
finns i vårt land: Brunglada (Milvus 
migrans), världens mest spridda 
rovfågel, men ovanlig i Sverige. 
Rödgladan (Milvus milvus), spridd 
från Nordafrika, Europa mot Ryss-
land med nordgräns i Sverige. Den 
är vanlig i Skåne – igen, sporadisk 
i övriga södra landskapen. Arterna 
har funnits i landet i kring 8 000 år. 
Antalet har varierat från ”synnerligen 
vanlig” till ”nästan utrotad”. Klimat, 

tillgång på föda, utropningskampanj 
påverkade. Gladan var tidigare flytt-
fågel. Nu stannar den. 1980 var den 
ovanlig i Skåne, 2010 uppskattas till 
500 par. Ändrade beteende, tillgång-
en på föda (t ex trafikdödat vilt) och 
stödutfordring. Projektet ”Rädda Gla-
dan” blev en succé som var igång un-
der 1980-talet och gav så bra resultat 
 att även Skottland kunde få önskad 
hjälp från Skåne.
 Forntidens varma klimat i årtusen-
den, där lövskog och ängsmark domi-
nerade långt upp i landet gjorde gladan 
till en vanlig rovfågel. Gladans åter-
komst efter flyttningen gjorde  den till 
”vårens förkunnare”. Det gladde. Men 
det gjorde inte gladans beteende – att 

komma lågt glidflygande och ta höns-, 
ank- och gåskycklingar ur jordbrukets 
hönsfågelhållnings ”matbord”. Fågel 
blev hatad och förföljdes längs flytt-
vägar och vid häckling. Gladan höll 
på att utrotas. Larm slogs i början av 
1900-talet, fridlysning kom 1919 som 
räddade arten. Senare gick miljögif-
ter hårt åt arten. Utrotning hotade vid 
1960-talet. Räddningsinsatser sat-
tes in och blev lyckade - tillsammans 
med fågelns ändrade beteende: Att ha 
blivit stannfågel. Idag ger gladan en 
glad upplevelse i Skåne - dess huvud-
område.   

En kanal tvärs övre Skåne, via Rönne 
och Ringsjön till Åhus eller Trelleborg. 
Det var tankar som fördes fram med 
kraft på 1840-talet. Järnvägssats-
ningen kom emellan. Kanaltankarna 
avskrevs.
Kanalbyggandet är en forntida konst 
som uppkom i kulturerna vid floder-
na Eufrat, Tigris, Nilen och i Kina för 
bevattning. Första dokumenterade 
kanalbygget ligger 3 000 år f v t (före 
vår tideräkning), som även använ-
des för båtar. Det följdes av kanaler 
för sjöfart och militära transporter. 
En ”modern” teknik för kanalbygge 
utvecklades i Frankrike, Italien, Hol-
land och England, från 1300-talet. 

1760 började kanalernas ”guldålder” 
i världen, med kulmen 1790. Tunga 
transporter t ex av kol drev på. Men 
även att förkorta avstånd för sjöfarten 
bidrog starkt. Största kanalsystemet 
är ”Alentejokanalerna” i Portugal på 
kring 9 000 km, som började byggas 
1959.
 I Sverige sägs Engelbrekt ha varit 
vårt lands förste kanalbyggare, men 
misslyckades med en kanal mellan 
Mälaren och Östersjö. Sveriges första 
fullbordade kanal är lilla kustkanalen 
vid Kalmar – Drags kanal – 1555-58. 
Gustaf Vasa ville bygga kanaler, som 
resulterade i ”Hjälmarekanalen” 1596 
– 1610. Men det var först mellan 

1770 – 1870 som de stora kanalpro-
jekten kom igång i vårt land, som t ex 
Göta kanal 1809-32.
 Det var bakgrunden till tankarna 
på en kanal tvärs över Skåne. På 
Rönneå hade det fraktats jordbruks-
produkter, tegel och papper sedan 
1600-talet, till i höjd med V Sönnars-
löv. Där lossades även utrustning 
från Karl XII krig i Europa, och fördes 
till Herrevadskloster. Det blev ödesdi-
gert för Sverige. Då infördes asiatis-
ka kreaturspesten 1721, som blev en 
farsot som nästan slog ut Skånes alla 
klövdjur. Men det funderades det inte 
på vid kanalplanerna på 1840-talet, 
som ”rann ut i sanden”.  

Gladan – Söderåsbygdens synligaste rovfågel

 Att slå med lie är en konst som dessutom 
ger bra motion.

Det gäller att ha vass egg om det ska 
höstas torrängsgräs.

Glada som den syns i bygden.



TÄVLA 
i Annonsjakten!

vINster:
1:a pris presentkort på e & t catering, stidsvig 500:-
2:a pris presentkort på e & t catering, stidsvig 300:-
3:e pris presentkort på e & t catering, stidsvig 200:-

sÅ HÄr gÖr du:
•	Varje pusselbit i Annonsjaktens 6 fält passar in i någon  

av annonserna i detta nummer. 
•	Du skall hitta annonserna till vilka bitarna hör. Skriv  

sedan annonsörens firmanamn under resp. ruta.
•	Du skall alltså INTE ange tidningssidans nummer.	
Sänd lösningen till: Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN i 
brev frankerat med brevporto. Glöm inte ange ”Annonsjakten” utanpå 
kuvertet! Om denna märkning inte finns med deltar man inte i tävlingen! 
REDAKTIONEN TILLHANDA SENAST den 5 oktober 2012.

Namn:     Tel:

Adress:

vinnare barntävling - augusti
1: robin axelsson, klippan
2: ella persson, perstorp
3: viggo maximilian gräntz, klippan

Öppettider: Mån - Fre 10 - 18
 Lör 10 - 14

4395:-

399:-

7995:-
FRITT HEMKÖRD OCH INKOPPLAD!

Nya IPAD WiFi 16 GB 
Fantastisk retina-skärm, 5 Megapixels  
iSight kamera, ultrasnabb trådlöst.

CANON bläckskrivare
iP2700

46VLE7130

46” LED-TV

CE Friskvård
Norra Skolgatan 2
Mobil 0702 - 93 64 81 
(vid mobilsvar lämna 
meddelande)

Claes Engström 
Massör med ortoped- 
medicinsk inriktning

Laser är bra vid: 
nack- och ryggproblem, musarm, hälsporre, 
värk, muskelbristningar, idrottskador m.m.

Unna dig massage 
när hösten kommer 

eller prova 
laserbehandling!

Klipp ut kupongen och ta med till  
butiken! Gäller endast vecka 39  

och ett erbjudande per kund.
Gäller ordinarie priser och kan ej 
kombineras med andra rabatter.

Storgatan 32, Klippan • Tel. 0435 - 101 15 • www.gunnsmode.se

20%
på valfri vara!

Extra erbjudande under v. 39
på Triumph
underkläder!25% 

Kom Till oSS  

och Shoppa loSS!
PELLETS

KAMPANJPRIS!TIL
L

 Varm & skön höst?
Missa inte våra kampanjpriser  

på pellets - beställ idag!

PELLETSAKUTEN

BVL SÖDERÅSEN AB
BYGG - VILLA - LANTBRUK 

JAKT & FRITID

Öppet Vard. 7-17, Lör 9-12
Böketoftavägen 19, Kågeröd · 0418-803 55
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JAKT & FRITID
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Öppet: Vard. 7-17, Lörd. 9-12
Böketoftavägen 19, Kågeröd

0418-803 55

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!

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

Gäller ej beställningsvaror

Halva priset  
på Clematis, rosor  
och perenner!

WWW.COLORAMA.SE
MÅNDAG - FREDAG 7 - 18, LÖRDAG 9 - 13

Tarkett 
Rumba 

Parkettgolv 
Ek, 3-stav 

289:-/m2

från

Erbjudandet  gäller  
tom 9/11 2012

r

 Svenska textstämplar
 Personliga stämplar med ditt namn
 Egen import av band, charms & blommor
 Egen produktion av dies

www.roxstamps.se

Gillar du att scrappa?

Forsby IP kl 14.00 radiosändning
Både Jackpott och Minijackpott finnes
Info se: www.klippansff.se
Blockpris 40 kr. *Den 28/10 börjar bingon kl.13

Arrangör: Klippans FF/Klippans BK

BilBingon i Klippan Speldagar 
        

30/9 7/10
14/10 
21/10 
28/10*

September Oktober
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Blir volontär i Honduras

Honduras

I början av juni tog Emma Brinkåker Pantzar från 
Perstorp studenten. Drygt två månader senare, 
den 20 augusti började det som kommer att vara 
hennes liv under det kommande året. Då åkte hon 
nämligen till Honduras i Sydamerika för att arbeta 
som volontär. Söderås Journalen kommer i ett an-
tal artiklar under det kommande året att följa Em-
mas äventyr i Honduras, och därför passade vi på 
att göra en intervju med henne dagarna innan hon 
lämnade Sverige. 

Hur känns det att lämna Sverige för så pass lång tid 
som ett år?
– Jag är både nervös och förväntansfull. Det ska bli otroligt 
kul att få bo i ett främmande land, lära känna en helt ny 
kultur och ett nytt språk. Men det är klart att det känns i 
magen att lämna familj och vänner. 

Berätta lite om vad din volontärperiod i Honduras 
kommer att innebära!
– Jag åker tillsammans med en organisation som heter 
peaceWorks. Den är skapad av unga för unga, och de-
ras huvudfokus är det kulturella utbytet mellan länder.  
Tanken är att kulturellt utbyte ska leda till större förståelse 
av andra kulturer, och i slutändan ska detta leda till fred. 
Jag kommer att bo hos en värdfamilj i huvudstaden Tegu-
cigalpa. Där ska jag arbeta som volontär på ett interaktivt 
inlärningscenter.

Varför fastnade du för just Honduras?
– Det beror lite både på ett aktivt val och på slumpen. 
när jag började fundera på att bli volontär och var jag i 
så fall skulle åka var latinamerika det självklara valet. Det 
är så sällan man hör något i medierna om latinamerika, 
och jag är dessutom väldigt intresserad av deras kultur och 
antika historia. Därför kryssade jag för i min ansökan till 
peaceWorks att jag ville till latinamerika, och sedan var 
det peaceWorks som bestämde att jag skulle åka till just 
Honduras. 

Varför väljer du att åka som volontär så tätt inpå  
studenten?
– Jag pluggade på en ganska tuff linje som heter Interna-
tional Baccalaureate på söderportgymnasiet i kristianstad. 
redan innan jag tagit studenten kände jag att jag behövde 
ta en paus och göra något annat än att plugga i ett år. Jag 
är ganska rastlös som person och gillar att ha många pro-
jekt igång samtidigt – därför kände jag mig tvungen att 
göra något mer meningsfullt än att ”inte plugga” under 
mitt sabbatsår. Jag funderade på att åka iväg och jobba 
som au pair, men när alternativet med volontärarbete dök 
upp kändes det ännu mer meningsfullt. 

Du pratar inte spanska. Hur kommer det att gå med 
kommunicerandet tror du?
– Jag kommer att läsa spanska där nere, och sedan tror jag 
att man lär sig mycket när man träffar mycket människor, 
så det ska förhoppningsvis inte vara något stort problem.
 

Honduras, officiellt republiken Honduras är en stat i centralamerika. 
landet gränsar till guatemala, el salvador och nicaragua samt har 
kust i norr mot karibiska havet och en liten kustremsa i syd mot 
stilla havet. Honduras har 7 326 496 invånare och nästan hela 
befolkningen är katoliker. Tidigare var Honduras känt som span-
ska Honduras för att särskilja det från Brittiska Honduras, numera  
Belize. källa: Wikipedia

EmmA BRIn
kåkER
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VILLA SKINGERÖD
Trivsam enplansvilla med flexibel planlösning för den som 
behöver fler rum. Fritt boende i vackra omgivningar med sjö 
och service på bekvämt avstånd.

ADRESS SKINGERÖD 109
BOYTA 130 M2/ 3 ROK samt delvis inredd källare
TOMTYTA 3 157M2

PRIS 650 000 KR/HBJ

VILLA KLIPPAN
Trivsamt enplanshus med källare på lugnt område. Reno-
verad de senaste åren i ljusa trevliga material. Fjärrvärme 
indraget 2010. Inflyttningsklart!

ADRESS ÖSTRA BLOMSTERGATAN 8
BOYTA 69 M2 / 3 ROK
TOMTYTA 852 M2

PRIS 750 000 KR/HBJ

VILLA LJUNGBYHED
Mysig känsla, fina trägolv och synliga takbjälkar. Fyra eldstä-
der bidrar till att hålla driftskostnaderna nere. Stort öppet kök 
med rymlig matplats. Ovanvåningen är nyligen renoverad. 

ADRESS KLOSTERGATAN 28
BOYTA 126 M2/ 6 ROK. BIyTA 52,5 M2

TOMT 814 M2

PRIS 695 000KR/HBJ

VILLA KLIPPAN
Välskött och påkostad villa som genomgått en omfattande 
renovering under senare år. Huset har en fantastisk rymd 
med en modern tilltalande känsla.

ADRESS BOKBINDAREGATAN 4
BOYTA 140+140 M2 / 7 ROK
TOMTYTA 995 M2

PRIS 1 995 000 KR/HBJ

VILLA ODERLJUNGA
Perfekt boende för dig som söker en inflyttningsklar villa 
i gott skick. Inredd källare med förråd, hobbyrum m.m. 
Garage och mysig ateljé med sovloft.

ADRESS ODERLJUNGA ÅSBOVÄGEN 126
BOYTA 106 M2 / 4 ROK
TOMTYTA 940 M2

PRIS 975 000 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.

LD

VILLA SILVÅKRA
En mycket charmig fastighet på ett fantastiskt läge. Interiört har 
fastigheten moderniserats men med tidstypiska detaljer beva-
rade. Nytt stort lantkök och nyrenoverad tvättstuga. Kakelugn 
och öppen spis med energikassetter.

ADRESS SILVÅKRA 4770
BOYTA 85 M2 / 5 ROK
TOMTYTA 550 M2

PRIS 1 395 000 KR/HBJ

VILLA RISEBERGA
Med fritt läge i vackra omgivningar ligger denna tilltalande villa 
m generösa ytor. Uthus m trerumslägenhet, förråd o garage. 
Bandsjön på nära håll!

ADRESS RISEBERGA 1102
BOYTA 170 M2 / 7 ROK
TOMTYTA 3 828 M2

PRIS 1 995 000 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 93 M2 / 7 ROK 
TOMTYTA 1 039 M2

PRIS 1 195 000 KR/HBJ

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

Förbered dig inför 
höstens försäljning! 

Välkommen att kontakta oss för goda tips och råd  
eller för en värdering - helt kostnadsfritt.

Blir volontär i Honduras
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jolu ab
- en snickare pÅ dina villkor!

snickeri, renovering, 
fastighetsunderhÅll

Nu även försäljning 
och montering av 
Oramas underhålls-
fria fönster!

Nu även försäljning 
och montering av 
Oramas underhålls-
fria fönster!

Tel: 0435-711 999 • www.joluab.se
Fabriksallén 11, 264 39  Klippan

”En snickare på dina villkor” – så står 
det på Jolus hemsida, och denna slogan 
är verkligen något som man lever upp 
till. Här gör man nämligen allt för kun-
den – vare sig det gäller byggprojekt, 
fastighetsservice eller underhåll. 

– Vår ambition är att kunna erbjuda våra 
kunder en helhetslösning där kunden endast 
har kontakt med en hantverkare som är an-
svarig för hela processen. Vi har bra samar-
bete med andra hantverkare och företag och 
det gör att vi kan erbjuda en helhet, både till 
företag och privatpersoner, säger VD:n och 
ägaren Jonas Lundin. 

Fullskaligt finsnickeri
Jolu startades hemma i Jonas Lundins garage 
2003. Under de dryga 10 år som gått sedan 
dess har företaget växt till att nu omfatta 
sex anställda, fördelade på en administrativ 
tjänst och resten byggnadssnickare. Man ar-
betar både mot företag och privatpersoner 
(70-30 i fördelning enligt Jonas Lundin) och 
kan som sagt hjälpa till med det mesta. De 
nybyggda lokalerna vid Fabriksallén i Klippan 
rymmer ett fullskaligt finsnickeri, där kunder 
kan komma in med specialbeställningar på 

Snickare på 
dina villkor

JOLU AB

alltifrån kök och lister till bänkskivor eller 
fönster.  
– Vi tycker det känns kul att kunna vara en 
liten ”hustomte” åt alla som vill ha hjälp med 
saker och ting. kunderna kan bara komma 
in med en ritning eller en idé, så ordnar våra 
duktiga snickare resten, säger Jonas Lundin. 

Stora på fönster
Jolu är även återförsäljare för ORAMA-föns-
ter, dörrar och vikpartier. De är tillverkade av 
glasfiberkomposit och aluminium, vilket gör 
att de är helt underhållsfria. Förutom att sälja 
nya fönster så kan Jolu renovera gamla föns-
ter, både till företag och till privatpersoner. 
– Många vill ju ha det gamla ”stuket” på sina 
fönster, men för tätningens skull måste de ju 
renoveras då och då, och det kan vi också 
hjälpa till med. 

Ett lyft med nya lokaler
Att ha flyttat in i nya lokaler har gjort att Jolu 
tagit ytterligare ett steg i utvecklingen. 
– Det är lätt för folk att ta sig hit, och vi syns 
ordentligt för alla som passerar. Vi är inte rik-
tigt klara med våra egna lokaler än eftersom 
vi bygger i egen regi men vår verksamhet är 
i full gång.

Här visar Lotta, som jobbar på Jolu, 

ORAMAS svensktillverkade och un-

derhållsfria fönster. Fönstret är anpas-

sat för vårt svenska klimat och klarar  

den höga fuktighet som kan finnas i 

badrum, källare och tvättstugor.

Här är ett byggprojekt som Jolu har 

på gång: tillbygge med nytt kök.

Gamla fönster renoveras 
och blir som “nya”!

I Jolus nya ljusa lokaler finns ett finsnickeri. 

Städpatrullen 
- vi städar allt!
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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.

Vecka 39 Måndag: Kålpudding med lingon  
 Tisdag: Fiskpanetter med gurkmajonnäs, citron
 Onsdag: Raggmunkar med stekt fläsk 
 Torsdag: Ärtsoppa och pannkakor
 Fredag:  Dansk fläskstek med rödkål
 alternativ 1: Levergryta med lingon   
 alternativ 2: Pasta Carbonara
 sallad: Knaperstekt bacon, Räkor
 paj: Husets paj

Vecka 40 Måndag: Plommonjärpe
 Tisdag: Stekt makrill med spenatstuvning 
 Onsdag: Korv Stroganoff med ris
 Torsdag: Gulaschsoppa, kräm
 Fredag: Kasslergratäng med ostsås, grönsaker och   
  stekt potatis  
 alternativ 1: Blodkorv med stekt fläsk och lingon  
 alternativ 2: Stekt potatis, bacon och ägg  
 sallad: Kräftstärtar, Rostbiff 
 paj:  Kebab

Vecka 41  Måndag: Engelsk fattigmanspaj
 Tisdag: Mandelfisk med smält smör 
 Onsdag: Nejlikekryddad skinkstek med pressgurka
 Torsdag: Korvsoppa, Äpplepaj med vaniljsås  
 Fredag: Kryddiga revbensspjäll med äpplemos 
 alternativ 1: Chicken nuggets med ris och sötsursås 
 alternativ 2: Tacorullar
 sallad: Tonfisk, Skinka och ost 
 paj:  Rökt lax med broccoli

Vecka 42 Måndag: Köttbullar med gräddsås och lingon  
 Tisdag: Stekt strömming med potatismos 
 Onsdag: Honungsglaserad kotlettrad
 Torsdag: Ärtsoppa och pannkakor   
 Fredag: Biff Bourguignon med ris 
 alternativ 1: Spagetti och köttfärssås  
 alternativ 2: Kokt höna med currysås, ris
 sallad: Lax med purjolök, Kassler
 paj:  Västerbottenost med strimlat nötkött

”From soldier to soldier”
Smyckeserien har utökats med 
matchande halsband.  
Prisex. Collier med förgyllt 
sterlingsilver, 0.02 ct 1250:-
                                             

NYHET!

Finns i sterling- 
silver och förgyllt 
sterlingsilver.

SM i plöjning 
till Östra Ljungby

Den 20-21 oktober är det dags för SM i traktorplöjning 
för teg- och växelplog på Östra Ljungby Naturbruks-
gymnasium och på granngården hos Martin Wahlberg. 
Arrangörer är JUF Skåne/Blekinge (JUF står för Jord-
brukare-Ungdomens Förbund). Att det skulle bli SM i 
Östra Ljungby bestämdes bara för några veckor sedan. 
– Egentligen skulle tävlingen hållits i Kalmartrakten, 
men arrangörerna hoppade av, och då gick frågan vi-
dare till Östra Ljungby. Det blir med lite kort varsel, men 
det är ett bra tillfälle för Klippan att visa upp sig, säger 
Klippanbon Lennart Svensson, som sedan 30 år tillbaka 
är engagerad tävlingsfunktionär inom JUF. 

Näringslivet positivt
Lennart Svensson och hans kollegor räknar med storpublik på 
runt 3 000 personer under tävlingshelgen. Tävlingsplöjarna, 
som kommer från hela landet ska inkvarteras på Ljungbyhed 
Park. 
– Vi har haft möten med kommunstyrelsens ordförande Bengt 
svensson, kommundirektör Hans-Åke lindwall och turistchef 
eivor de la cueva, och de tycker att det är otroligt roligt att vi 
fått hit den här sM-tävlingen. Även företag häromkring är posi-
tiva. Jag har gått runt och jagat sponsorer nu några veckor och 
har fått väldigt positiv respons, säger Lennart Svensson. 

Höjer yrkesskickligheten
Syftet med SM i plöjning är rent tävlingsmässigt att plocka ut 
svenska representanter till VM i plöjning, som hålls i Kanada. 
Nationella mästerskap i plöjning har hållits sedan 50-talet, och 
de tillkom för att höja yrkesskickligheten. Reglerna skrivs om 
kontinuerligt för att hela tiden ha återkopplingen till det verk-
liga arbetslivet. 
–  plöjning är en av få sporter där man kan visa upp en färdighet 
som man kan använda i yrkeslivet. Det viktigaste om man vill 
vara en bra plöjare är att vara noggrann. Det är ju delvis en 
bedömningssport, och då gäller det att fårorna ligger jämna 
och fina, berättar Lennart Svensson. 

Hoppas på fint väder
Totalt sett är det mellan 50 och 70 frivilliga som arbetar med att 
arrangera det svenska plöjningsmästerskapet. Lennart Svensson 
menar att man ligger bra till i planeringen trots att man fick 
värdskapet med kort varsel. 
– Det enda man inte kan styra över är vädret,  men vi hoppas så 
klart på att det ska bli bra. Men det har regnat ibland förr om 
åren, och det blir tävling i alla fall! Det är väl möjligen så att det 
blir lite mindre publik bara, säger Lennart Svensson. 
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HAndELSBAnkEn

En ”redi” bank 

i Klippan och 

Ljungbyhed

Handelsbanken är en av Nordens ledande  
banker - en universalbank med ett komplett 
utbud av betalningslösningar och finansiella 
tjänster för privatpersoner och företag. Uti-
från de lokala bankkontoren erbjuder man alla 
bankens tjänster och produkter för den närlig-
gande marknaden. Detta präglar i högsta grad 
även Handelsbankens kontor i Klippan och 
Ljungbyhed, där man jobbar nära sina kunder 
och erbjuder personlig service med storbank- 
ens resurser i ryggen.

– Vi vill finnas och verka så nära våra kunder som möj-
ligt eftersom vi är övertygade om att det är till fördel 
både för våra kunder och för banken, säger Fredrik 
Gabrielson, som ansvarar för Handelsbankens kontor 
i Klippan och Ljungbyhed.

Kundvänliga tjänster och hög tillgänglighet
Handelsbankens arbetssätt är mycket uppskattat 
både bland privatkunder och företag. Både 2011 och 
2012 har banken fått utmärkelsen Årets Affärsbank 
efter marknadsjämförelser av kundnöjdhet och elek-
troniska tjänster.
– kundnöjdheten har varit den faktor som har vägt 
tyngst. Vi är en riktig bank som erbjuder både tradi-
tionella och moderna banktjänster för privatpersoner 
och företag. Dessutom är vi lokala och det uppskattas 
av våra kunder. I ljungbyhed är vi till och med den 
enda banken på orten och vi har inga planer på att 
dra ner på vår service eller lokala närvaro. Tvärtom! 
när det gäller servicegrad och tillgänglighet tål vi 
verkligen en jämförelse, säger Fredrik Gabrielson.

Fördel med rotationssystem
På Handelsbanken i Klippan och Ljungbyhed är man 
sammanlagt åtta personer som jobbar på de båda 
kontoren. Härifrån täcker man det egna marknads-
området som, förutom Klippans kommun även om-
fattar Perstorp, Örkelljunga och Åstorps kommuner 
samt de norra delarna av Svalövs kommun längs  
Söderåsen.
– Vi är två kontor men vi utnyttjar möjligheten att låta 
medarbetarna rotera mellan kontoren. Det finns flera 
fördelar att arbeta på det sättet, bland annat har vi 
många kunder som besöker båda kontoren och som 
uppskattar att mötas av bekanta ansikten när de går 
in på sin bank – oavsett om de besöker kontoret i 
ljungbyhed eller i klippan.

Korta beslutsvägar
Inom Handelsbanken fattas alla beslut som gäller 
kundernas bankaffärer på det lokala bankkontoret, 
så nära kunden som möjligt. Så fungerar det även på 
Klippan- och Ljungbyhedkontoret.
– korta beslutsvägar betyder snabba besked för kun-
den. Vår målsättning är att kundnöjdheten ska vara 
högre bland våra kunder än hos våra konkurrenter. 
Det når vi genom att erbjuda vardagsservice i världs-
klass, snabba besked och avgiftsfria bastjänster för 
våra privatkunder. I klippan och ljungbyhed har vi 
dessutom mycket goda kunskaper och erfarenheter 
av att ta hand om traktens skog- och lantbrukare,  
avslutar Fredrik Gabrielson.
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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.

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!

www.handelsbanken.se

Storgatan 3, Klippan, 0435-46 22 70
Infanterigatan 2 B, Ljungbyhed, 0435-46 22 60

Den 30 september anordnar föreningen Samer i Syd en 
samisk kulturdag på Åstratorps gård mellan Perstorp 
och Riseberga. Samer i Syd arbetar för att sprida kun-
skap om det samiska folket och den samiska kulturen, 
och arrangemanget på Åstratorps gård är naturligtvis en 
del i detta. 

– Vi kommer bland annat att servera traditionell samisk mat och 
även hålla en föreläsning om urfolk i världen i allmänhet och i 
sverige i synnerhet, säger Helena Dådring från Samer i Syd. 

Föreningen har idag ett 100-tal medlemmar och alla är välkom-
na att bli medlem. Enda ”kravet” är att man vill öka kunskapen 
om urfolket Samerna och ställer sig bakom föreningen stadga § 
1. Läs mer på www.samerisyd.com under ”Bli medlem…” 

Nytt samarbete
Den samiska kulturdagen är det första av i vad som förhopp-
ningsvis kommer att bli en rad samarbeten mellan Samer i Syd 
och Åstratorps Gård. Det var Åstratorps Gård som kontaktade 
Samer i Syd eftersom de är mitt uppe i att bygga en tältcamping 
på området. Tanken med den är att det ska finnas olika sorters 
tält där, bland annat en samisk kåta. Dessutom kommer man att 
sälja samiskt hantverk som är tillverkat bland annat av medlem-
mar i föreningen.  

Utbredda missuppfattningar
Helena Dådring själv är ursprungligen skogssame, och har i många 
år arbetat med samiska frågor. Förutom engagemanget i Samer 
i Syd sitter hon också i Sametinget som Sametingsledamot för 
Skogssamerna/Vuovodega. Hon tycker det är viktigt att öka folks 
kunskaper om samerna. Det finns nämligen en utbredd missupp-
fattning om samerna hos det svenska folket.  
– alla samer är inte renskötare som bor på fjället i kåta. Jag är 
själv skogssame och det finns även fisk- och jaktsamer. numera 
är turismen i sápmi så utbredd att många samer även bedriver 
näringsverksamhet med turism. 

Ny läroplan ska öka kunskaperna
Förhoppningsvis kommer svenskarnas kunskaper om samerna 
att öka de kommande åren. 2011 antogs nämligen en ny skol-
lag och en ny läroplan, där det i klasserna F-9 ska ingå undervis-
ning om samisk kultur. Samer i Syd kommer att vara behjälpliga 
genom besök på skolor, och har redan märkt av en förändring. 
– Det är många som vill att vi ska komma till just deras skolor och 
berätta. överlag har kunskaperna om samer blivit bättre under 
de tio åren vi har varit igång med samer i syd, men det kan alltid 
göras ännu mer, avslutar Helena Dådring. 

SAmER FRån Syd

Välkommen till 
samisk kulturdag!
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Ensam är stark men tillsammans är man stark-
are. Det är något som Klippans kommun, Region 
Skåne och Capio Citykliniken tagit fasta på när 
man under våren startade Familjen Hus. Den 6 
september invigdes verksamheten officiellt. 
– Det känns jätteroligt att offentliga och privata 
aktörer kan samverka och skapa något som gyn-
nar både barn och föräldrar, säger Maja Johans-
son, verksamhetschef på Capio Citykliniken. 

Mötesplats
Familjens Hus är en mötesplats för familjer, som under 
samma tak i lokalerna på Trädgårdsgatan i Klippan samlar 
öppen förskola, social rådgivning och barnavårdscentral. 
Hjärtat i verksamheten är den öppna förskolan, som varit 
efterlängtad bland många föräldralediga Klippanbor. 
– Det fanns en öppen förskola för 20 år sedan, men se-
dan den stängde har det inte funnits i klippan. Man kan 
väl lugnt säga att det har funnits ett uppdämt behov, 
säger vårdcentralens BVC-sköterska Elisabeth Dervall. 

Inga fler resor till grannkommunerna
Tidigare har det alltså varit så att föräldralediga Klippan-
bor fått söka sig antingen till kyrkans alternativ eller så 
har de fått åka till grannkommunerna. Såväl Kvidinge 
som Perstorp har haft öppen förskola i många år. Nu kan 
alla föräldrar hitta till öppna förskolan genom att vissa 
av BVC-besöken  förläggs till Familjens Hus. Man träffar 
dock alltid sin ”egen” BVC-sköterska, oavsett om man 
är listad hos Capio Citykliniken eller hos vårdcentralen 
– genom att träffa föräldrarna och barnen här ibland 
så kan de också passa på att bekanta sig med öppna 
förskolan när de ändå är på plats. skulle man känna ett 
behov av att träffa vår socionom för social rådgivning så 
är det ju mycket lättare att göra det när det finns under 
samma tak, säger Zenita Julku, BVC-sköterska på Capio 
Citykliniken. 

God personkemi
Det är väldigt ovanligt att Capio Citykliniken, som ju är 
en privat vårdgivare, samarbetar med de regionala och 
kommunala alternativen. Men denna okonventionella al-
lians har fallit väl ut enligt alla inblandade. 

Samarbete över gränserna

FAmILJEnS HUS
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Välkommen till våra Barnmorske- och BVC mottagningar
Hos oss får du ett personligt bemötande och bra tillgänglighet. På Barnmorskemottagningen 
jobbar vi med graviditetsövervakning, preventivmedelsrådgivning, sexuell hälsa och gyne- 
kologiska hälsoundersökningar. På BVC är vår uppgift att tillsammans med dig se till att  
barnet får den hälsovård som behövs för att växa och utvecklas. 

Vi arbetar efter Region Skånes riktlinjer för barnhälsovård.  
Alla besök är kostnadsfria (ej gynekologiskt cellprov).

Barnmorskor: Carina Byrlén 0435-77 90 38 och Eva Ehnberg 0435-77 90 39
BVC-sköterskor: Zenita Julku och Christina Nilsson 0435-77 90 68 
(Telefontid på BVC mån-tors kl 08.00-08.30)

Capio Citykliniken Klippan, Norra Skolgatan 2, tel. 294 40, www.capio.se 

Eva Carina Zenita

Vi hälsar
vår nya  

BVC-sköterska 
Christina Nilsson 

välkommen!
Christina börjar sin 
tjänst den 10/10.

– Det man möjligtvis var rädd för i början var att 
vi skulle konkurrera om listningar exempelvis, men 
så är verkligen inte fallet. Vi har hela tiden barnen 
och familjerna i fokus oavsett vilket, säger förskol-
läraren och samordnaren Janeth Nilsson-Norén. 

Maja Johansson håller med: 
– Vi har en bra personkemi sinsemellan. Dessutom 
tror jag att det finns en större vilja att jobba för 
samverkan i lite mindre kommuner också. Visar vi 
att det funkar kanske fler aktörer kan inspireras 
och hitta samarbete över gränserna. 

Nyttigt att träffa andra föräldrar
Projektet med Familjens Hus är på ett år till att 
börja med, därefter kommer en utvärdering att 
ske. Elisabeth Dervall hoppas naturligtvis på en 
fortsättning. 
– Det är klart att man önskar att det ska få finnas 
kvar längre än ett år. 

Just öppna förskolans roll som träffpunkt för mam-
ma- och pappalediga föräldrar är otroligt viktig. 
– när man är hemma på heltid är det skönt att 
komma utanför hemmets fyra väggar och kunna 
prata med andra föräldrar i samma situation, me-
nar Janet Nilsson-Norén. 

Zenita Julku instämmer: 
– öppna förskolan, och därmed hela familjens hus 
blir en trygg punkt. Det enda vi har hört sedan 
starten är att vi borde ha öppet ännu mer, och då 
får man väl säga att man har lyckats, säger hon. 
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När Margareta Prabin startade den 
egna mäklarfirman MäklarCentrum var 
det något av en chansning. Därför är 
det med glädje hon nu kan konstatera 
att chansningen fortfarande håller  
– och i år firar man 10-årsjubileum!
– Det visade sig att det fanns ett be-
hov av en lokal och helt fristående fas-
tighetsmäklare i Klippan. Jag har haft 
en fantastisk tid som inneburit många 
glädjande möten med trevliga säljare 
och köpare, säger Margareta Prabin. 

Tar längre tid
De senaste åren har varit tuffa för alla fast-
ighetsmäklare. Ekonomikriserna har avlöst 
varandra och fastighetsmarknaden har på-
verkats negativt. 
– Min känsla nu är däremot att det har stabi-
liserats, säger Margareta Prabin. 

En stor skillnad nu jämfört med tidigare är 
att försäljningarna tar längre tid. Det beror  

Chansningen som fortfarande håller

mäkLARcEnTRUm

mestadels på bankernas nya hårdare regler, 
där de kräver att man lägger 15 procent i 
handpenning. Oftast kräver också bankerna 
att den som redan äger ett hus måste sälja 
det innan de köper ett nytt. 

Fristående mäklare
MäklarCentrum har sitt fokus i Klippan, Pers-
torp, Åstorp och Örkelljunga. Men tack vare 
att man inte är knutna till någon kedja behö-
ver man inte begränsa sitt arbetsområde till 
dessa kommuner. MäklarCentrum  har där-
för genom rekommendationer fått sälja både 
fastigheter och gårdar i till exempel Kristian-
stad, Landskrona och Ängelholm. 
– Det finns naturligtvis både för- och nack-
delar med att vara en mindre fristående 
mäklare. Tack var hårt arbete och många 
lyckade försäljningar har vi lyckats etablera 
oss som ett alternativ till de större kedjorna. 
kunderna uppskattar vårt personliga be-
mötande och vår lokala förankring, och vi 
försöker alltid ge det lilla extra till varje kund. 

Arbetar tillsammans med svärsonen
När Margareta säger ”vi” syftar hon på sig 
själv och svärsonen Jonas Troedsson, som 
också är registrerad fastighetsmäklare. De 
har arbetat ihop i några år nu, och får vid 
återkommande tillfällen svara på nyfikna 
frågor om hur det är att arbeta svärmor och 
svärson sida vid sida. 
– Det har verkligen aldrig varit några prob-
lem. Vi har valt att vända det till något posi-
tivt, och till och med använt det i våra an-
nonser, och det har mötts med många glada 
kommentarer. Jonas är mycket påläst, vänlig, 
empatisk och framför allt lugn och trevlig  
– det är något som både säljare och köpare 
uppskattar, säger en nöjd Margareta Prabin.

Fritt att välja mäklare
Idag tror många säljare att det alltid inne-
bär en fördel att anlita en mäklare som har 
koppling till en viss bank eller ett visst försäk-
ringsbolag som man redan är kund hos. Så 
är det inte. Eftersom nästan all marknadsfö-
ring idag sker via internet och hemsidor kan 
även mindre mäklarfirmor synas på samma 
sätt som en stor kedja. MäklarCentrums 
medlemskap i Mäklarsamfundet ger också 
möjligheten att erbjuda alla de tjänster som 
ger en trygg försäljning, som försäkringar till 
exempel. 
– alla som funderar på att sälja en fastighet 
har rätt att fritt välja mäklare. Det handlar 
givetvis inte bara om vem som har lägst pro-
vision, utan även om att få ett förtroende 
för den mäklare man väljer. som fristående 
mäklare samarbetar vi med alla banker och 
långivare, vilket ger våra kunder en större 
valfrihet, förklarar Jonas Troedsson. 

Ett kall att vara mäklare
Trots att de senaste åren varit lite tuffare ser 
alltså Margareta Prabin positivt på framtiden. 
– Det är ett kall att vara mäklare, och många 
i yrkeskåren jobbar länge – det är jag själv ett 
levande bevis på om inte annat. Det är svårt 
att skiljas från ett jobb man älskar. Men det 
är väl dags att trappa ner nu. 

när Mäklarcentrum förbereder för sitt 10 års jubileum är det högt i tak!  

– Det är viktigt att man kan ha roligt ihop på arbetsplatsen, säger Margareta. 

Jonas blåser hårt i ballongen och nickar instämmande.
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Kopplar ihop 

närhet och service!
Kopplar ihop 
närhet och service!
Trots ständig konkurrens från de stora 
vitvarukedjorna står sig Ljungbyheds 
eget lokala alternativ, Herners El, bättre 
än någonsin. Familjeföretaget är inne 
på sitt 29:e år, och kombinerar fortfa-
rande butiksförsäljning och service 
med installationsarbeten ute på fältet. 

– Den lokala anknytningen och att vi 
är duktiga på service är vår absolut 
största fördel gentemot de större kon-
kurrenterna – det är det som gör att vi 
fortfarande är igång efter snart 30 år, 
säger Ulla Herner. 

Liten butik från början
Herners El går alltså så långt tillbaka i tiden 
som 1984. Lars Herner och en arbetskollega 
arbetade på Sjöholms El, men när denna fir-
ma köptes upp och lades ner bestämde de 
sig för att starta eget. Man arbetade tillsam-
mans under namnet Hero El fram till 1988, 
då familjen Herner tog över helt och hållet 
och bytte namn till Herners El. Fram till 1986 
arbetade man enbart med installationer, men 
när man köpte Ljungbyhedsfirman Elmonta-
ge startades också butiken.

– Det var en jätteliten butik i det så kallade 
amerikahuset på skolgatan. lokalen vi har i 
dag är betydligt större, säger Ulla Herner. 

Vitvaror och småel
Herners El säljer huvudsakligen vitvaror, men 
kan även erbjuda installationsmaterial och 
småel som tillexempel kaffe- och vattenko-
kare, brödrostar och andra hushållsrelatera-
de produkter. Kunderna kommer mest från 
närområdet, och många är Herners trogna 
sedan långt tillbaka i tiden. Företaget består 
förutom Ulla Herner av maken Lars, sonen 
Niklas och ytterligare två elektriker. 
– Vi brukar säga att det är lagom med 4-5 
elektriker, det passar en firma av vår storlek 
ganska bra. 

Mycket företagskunder
När det gäller installationer arbetar Herners 
El huvudsakligen mot företagskunder. På  
senare år har man haft mycket jobb i Hel-
singborg, Ängelholm, Svalöv och även i  
Örkelljunga. Man ser hela tiden till att ut-
bilda sina elektriker. 
– Det är viktigt att hänga med i utvecklingen 
på installationssidan, det händer alltid myck-
et där, säger Ulla Herner.
 

HERnERS E
L
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nu säljer vi 

även miele!

Miele G4101

Diskmaskin

6990:-
1990:-

Dammsugare 

Introduktionspriser !

från

Välkomna in!

Klipp ut kupongen och ta med till  
butiken! Gäller endast vecka 39  

och ett erbjudande per kund.
Gäller ordinarie priser och kan ej 
kombineras med andra rabatter.

Storgatan 32, Klippan • Tel. 0435 - 101 15 • www.gunnsmode.se

20%
på valfri vara!

Extra erbjudande under v. 39
på Triumph
underkläder!25% 

Kom Till oSS  

och Shoppa loSS!

Under den gångna veckan har Klippans Gymnas-
tikkrets gjort sin efterlängtade flytt till Mötesplats 
Sågens lokaler. 
– Det betyder väldigt mycket för oss och vi hoppas på ett 
uppsving när det gäller antalet medlemmar. I och med 
att vi får allting på en och samma plats kommer vi att 
kunna planera våra aktiviteter på ett mycket bättre sätt. 
Vi får en kontinuitet i träningen, och kan använda loka-
len precis när vi vill istället för att behöva jaga extratider 
och slåss om utrymmet med andra föreningar, säger an-
nika Thomasson, ordförande i Klippans Gymnastikkrets. 

Olika träningslokaler tidigare
Tidigare har gymnasterna tränat på såväl Snyggatorp 
som Bofinken, Elfdalen och Idrottshallen, men eftersom 
man egentligen behöver lokaler med högre takhöjd för 
trampolin- och truppgymnastikens skull har man länge 
försökt få till en annan lösning. Ett frö till Sågen-flytten 
såddes redan 2009 när klubbens egen projektledare Jo-
han Ekenberg skapade träningsmöjligheter för trampo-
linhopparna i en av de gamla monteringshallarna från 
Bröderna Ottosons tid.  
–  Johan har varit en otroligt duktig projektledare. Han 
är duktig på det mesta och har lagt ner enormt mycket 
tid. Han byggde en ”skumgummigrop” och så köpte vi 
in nya trampoliner och någonstans där började vi under-
söka möjligheterna om att flytta resten av verksamheten 
till sågen, säger Annika Thomasson. 

Fullskalig lösning
Sagt och gjort – Klippans Gymnastikkrets plockade fram 
ritningar på hur en träningshall inne på Sågen skulle 
kunna se ut. Man ansökte om pengar från Skåneidrot-
ten och blev beviljade 500 000 kronor, under förutsätt-
ning att kommunen sköt till en lika stor summa. Slutre-
sultatet av alla ansträngningar blev att man nu har fått 
en egen ”hall i hallen”, som förutom träningsmöjlig-
heter också rymmer klubbrum, kök, omklädningsrum, 
dusch och handikappvänliga toaletter. 
– Tanken är att vi ska kunna ha lite fikaförsäljning, och 
skapa en mötesplats för våra medlemmar. Vi är också 
öppna för att erbjuda träning mitt på dagen för de som 
är intresserade av det, under förutsättning att vi har le-
dare som kan åta sig sådana uppdrag, avslutar Annika 
Thomasson. 
 

Klippans GymnastiKKrets flyttar till 

Sågen

foto: kgk

kgk
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Köpmangatan 19 
Perstorp 

Tel 0435 - 346 68

Följ oss på

dam • herr • barn 
ecco • Rieker • Tamaris 

Jana • Caprice • Duffy mfl.

Fin i höstens 
skomode!

El - entreprenad       El - service
Data / Passage / Larm

Den 5 september fick Restaurang Seni-
oren storfrämmande när den rikskände 
artisten och trubaduren Eddie Oliva 
kom och hälsade på. Inför en så gott 
som fullsatt lokal framförde han ita-
lienska hits som ”O sole mio”, ”La pa-
loma” och naturligtvis ”Volare”. 

– Jag har varit ute och spelat för pensio-
närer och på äldreboenden de senaste två 
åren. Det är otroligt roligt eftersom man får 
så mycket respons tillbaka. pensionärer är 
lika härligt spontana som barn, så man får 
otroligt mycket positiva reaktioner, säger 
Eddie Oliva .

Grät av glädje
När Eddie Oliva stannar till i Klippan är det 
som en del av en Skåneturné som tar ho-
nom till tio olika ställen på fem dagar. Även 
äldreboenden i Råå, Vejbystrand och Ljung-
byhed får besök av honom den här veckan. 
Under intervjun med Söderås Journalen 
återkommer han gång på gång till den 
oförfalskade glädje som många av de äldre 
visar upp när han kommer på besök. 
– Igår var jag på ett äldreboende där de 
flesta var väldigt till åren komna – betyd-

En trubadur
ligt mer än vad de är här i klippan idag. en 
gammal man grät av glädje när jag spelade 
”o sole mio”, för då mindes han sin ung-
dom. en kvinna kom fram till mig efteråt 
och sa att ”nu behöver jag ingen medicin 
på sex månader”. Det är verkligen fantas-
tiskt att få sådana reaktioner. 

Ingen spelning den andra lik
Eddie Olivas spelningar är ganska ”lösa i 
kanterna”. Han improviserar mycket och 
publiken får önska vilka melodier de vill 
höra. Han brukar alltid börja med ”Volare”, 
för den är utan tvekan mest populär. Och 
mycket riktigt – när Eddie tar sats i den för-
sta refrängen sprids en försiktig men ändå 
distinkt allsång! När ”Volare” är avklarad är 
det publiken som bestämmer färdriktning-
en. Två som kommit för att lyssna är Laila 
Möller Nilsson och Kerstin Magnusson. 
– Vi har väntat länge på att eddie skulle 
komma hit. Han var ju här för två år sedan, 
och då var vi också här och lyssnade, säger 
Laila Möller Nilsson .

Vad är det då som gör Eddie Oliva så bra? 
Kerstin Magnusson har svaret: 
– Han bjuder verkligen på sig själv!

med mycket charm!

SEnIOREn
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Öppet: Mån-torsdag 10-18 • Fre 10-16
N. Skolgatan 1B (vid Kochs)• 264 33 Klippan 

 Tel. 0739-60 02 52

Klippans 
Bryggbod 
Klippans 
Bryggbod 
Vin- öl- & råtobak för
snus och cigaretter

Öppet: Mån - Fre 10 - 18 • Lördag 10 - 13
 Åbyplan 2 • 264 33 Klippan • Tel: 0435-151 30

MASSOR 

     AV
... HÖSTNYHETER! 

Dagens rätt 

Fabriksvägen 8
Klippan
0706 - 72 55 37

Serveras mån-fre 11.00 - 14.00
Välkomna! Jessika, nisse & Co

55:-
Mån: Fläskpannkaka m. lingon
Tis: pannbiff, mos, lök & lingon
Ons:  Stekt sill, mos & lingon
 alt. Köttbullar, mos & lingon
Tors:  pyttipanna, ägg & rödbetor
Fre:  Sremska (Stark kryddkorv),
 potatissallad/mos & skivad gurka
 alt. Storebror, mos & skivad gurka

33 cl 
läsk/vatten 

ingår

Gå på kurs med din hund!
Söderåsens Brukshundklubb
erbjuder ett brett utbud av kurser
med start under hösten, t.ex.
valpkurs, allmänlydnadskurs,
rallylydnadskurs och agilitykurs.
Vi kommer även att ha kortare

specialkurser. Alla hundar är välkomna till oss,
stora som små!

För mer information se vår hemsida:
www.soderasensbk.com eller ring: 0435-441445

Butiken är till salu!
www.almaklader.se
Köpmangatan 15 • Perstorp
0435 - 342 40

Skånes 
finaste 
busskur?
I Hyllstofta står numera vad som kanske är en 
av Skånes finaste och mest ombonade busskur-
er. Kvinnan bakom denna uppfräschning heter  
Ellinor Varady och är sekreterare i Hyllstofta Väg-
förening. 

– Jag tycker att Hyllstofta glöms bort lite ibland 
eftersom vi ligger ”inklämda” mellan Klippan och 
Perstorp. Därför måste man göra saker i positiv 
anda så att vi märks lite mer, förklarar hon.

Tobaksbod
Som synes på bilden här intill så har Ellinor Varady lyck-
ats bra i sitt uppsåt att sätta Hyllstofta lite mer på kartan. 
Genom att måla om den gamla busskuren i falurött med 
vita knutar samt pynta med blommor och spetsgardiner 
har hon skapat en oas av trivsel mitt i grönskan. I dagslä-
get går det inga bussar förbi kuren, så det går dessvärre 
inte att begagna den för sitt ursprungliga syfte. Men 
Hyllstoftaborna har ändå hittat ett användningsområde. 
– Det har blivit en liten tobaksbod istället. folk som är 
rökare och som kanske är ute på en hundpromenad bru-
kar gå in och sätta sig där, så jag har ställt ut askfat för 
deras skull. 

Gör saker tillsammans
I övrigt tycker Ellinor Varady, som bott i Hyllstofta de se-
naste fem åren, att orten trots storleken präglas av god 
sammanhållning och det hon kallar ”gräv där du står”-
mentaliteten. 
– folk gör saker tillsammans. Vi har en städdag här på 
våren som brukar vara välbesökt, och sedan har privata 
initiativ skapat en egen liten ”paradgata” på stenev-
ivägen som är pyntad med lite blommor. Den sköts av 
min sambo Mats olsson och av stefan Tuvesson, som är 
kassör i vägföreningen. 
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FöRETAgSTRäFFEn

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

Gäller ej beställningsvaror

Halva priset  
på Clematis, rosor  
och perenner!

E&T Catering
Kärrvägen 1, Stidsvig

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

Njut av en Gåsmiddag...hemma!

Boka ditt julbord redan nu! Ring för info!

Vi lagar den hos oss, du äter den hos dig!
• Ägg och sill eller svartsoppa
• Gås m. tillbehör
• Äpplekaka m. hemgjord vaniljsås

 

Endast catering!  
Vid större sällskap kan vi servera det hos oss. Ring för info!

Stidsvig

250:-
Endast catering!

Min 10 pers.

1:a Advent på serveringen 175:-. Catering 160:-. 

Den 12 september var det återigen dags för Klippans 
näringsliv att samlas på Best Western Hotell Klippan för 
att utbyta erfarenheter, information och för att lyssna på 
föredrag. Här följer ett litet axplock av vad som sades. 

Företagarna Klippan växer snabbast i landet
Företagarna Klippans nye ordförande Hans-Göran Dahl inledde 
med glädjande nyheter, som lockade fram rungande applåder. Fö-
retagarna Klippan är nämligen den lokala gren inom riksorganisa-
tionen Företagarna som växer allra snabbast i landet för tillfället. 
– sedan juli månad har vi fått mellan 70 och 80 nya medlem-
mar. Det är oerhört viktigt att vi i klippan har ett brett spektra av 
företag som fortsätter att utvecklas. Vi kommer arbeta ännu mer 
för att vi ska vara den förening som växer allra fortast, sa Hans-
Göran Dahl. 

Årets Företagare ser fram emot nya utmaningar
I maj månad utsågs Kupolen Friskvårdscenter till Årets företagare 
i Klippan 2012. Jan Nilsson, som tillsammans med kollegan Billy 
Nilsson äger företaget, höll under företagarlunchen ett föredrag 
där han berättade om framgångssagan som tagit honom och 
hans kollegor till där de är idag. Jan Nilsson berättade också om 
hur det kändes att få den hedersvärda utmärkelsen. 
– att bli Årets företagare efter flytten till nya lokaler och den 
ökade satsningen på friskvård har gett oss otroligt mycket en-
ergi. Det är egentligen inte förrän de senaste åren vi har förstått 
vad det innebär att vara företagare. Vi är otroligt taggade inför 
framtiden. 

Friskvårdsanläggningen som man startade i samband med flytten 
till de nya lokalerna har gått över alla förväntningar. 
– Vi är redan uppe i 300 medlemmar, så nu siktar vi upp mot 500!

Näringslivsdagar den 10-11 oktober
Den 10-11 oktober är det återigen tid för Näringslivsdagarna, i 
regi av Helsingborg Business Region. Även här kommer Kupolen 
Friskvårdscenter att vara involverade. Anders Lindberg, närings-
livsutvecklare på Klippans kommun, berättade mer. 
– Det kommer bland annat att ordnas näringslivssafari den 11 
oktober, där de företag som blivit utsedda till Årets företagare i 
sin respektive kommun håller öppet hus. Vi börjar med att träf-
fas tillsammans med Marknadsföreningen på Dunkers i Helsing-
borg. Därefter går turen till Väsk- och Barnvangsaffären i Åstorp,  
Åsljunga pallen och även till kupolen friskvårdscenter. 

Hört på....

anders linberg och Hans-göran Dahl 
hälsar alla välkomna!

Jan nilsson från kupolen berättar om 
sin och kollegernas framtidssaga.

energi och stort engagemang har 
fört kupolen framåt och de är stolta 
över att ha utsetts till Årets företa-
gare 2012. De är väldigt taggade för 
framtiden och numera hittar du dem 
även på facebook.

anders lindberg infomerar om 
höstens alla evenemang. Mycket är 
på gång, så det är bara att ta fram 
kalendern och boka dagarna som du 
hittar på sidan 30.
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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!

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

Anmäl ditt intresse till:

• Cirkelträning
• Spinning

Teckna 12-månaders 
träningskort (299 kr/mån) 

– då får du delta gratis 
i samtliga av Kupolens 

gruppass.

Klippan 2012

På gåNg!!!

Vi på Åsbo Taxi AB kan utföra flera olika sorters transporter. Från ett viktigt brev, 
ett paket och t o m en pall. Självklart är persontransport också en specialitet. Hör 
av er till oss om ert företags transportbehov! Vi löser det!

Vi transporterar allt från Viktiga breV till Viktiga nyckelpersoner!

Har du taxilegitimation och 
vill tjäna pengar?
Hör av er till oss då vi har behov av 
extra personal vid olika tider. Gärna via 
mail (info@asbotaxi.se) med en kort 
presentation om vem ni är och vad ni 
gör samt kontaktuppgifter.

  

 

Vi hälsar Vår 
nya medarbetare 

dennis
Välkommen till teamet!

 
Dennis kommer från 
årsskiftet att tillträda 
som ny verkmästare 
på vår anläggning i 

Klippan, och ser fram 
emot ett fortsatt 

gott samarbete med 
alla nuvarande och 

nya kunder! 

Välkommen in till oss, Din personliga VW, 
Skoda och VW-transportbils verkstad!

Östergatan 28, Klippan • 0435 - 109 20 
www.borjessonsbil.se
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PROFIL:
cAmILLA L

Ind

Körning är livet!
Ända sedan hon fick en shetlandspon-
ny som tvååring har hästar haft en 
central plats i Risebergabon Camilla 
Linds liv. Idag kombinerar hon tillvaron 
som undersköterska på Syréngården i 
Ljungbyhed med att tävla i körning på 
internationell nivå. 
– Senast var jag i Tjeckien och tävlade 
och hamnade på nionde plats. 

Ovanlig häst
För den oinvigde kanske det är på sin plats 
att förklara vad körning med häst och vagn 
går ut på. Sporten är indelad i tre olika täv-
lingsdelar: Dressyr, maraton och precision – 
och man kan tävlar både i de enskilda gre-
narna och med ett hopräknat slutresultat. 
Hästen som Camilla tävlar med heter Disco, 
som är en korsning mellan ett halvblod och 
en quarter. En ovanlig kombination, som sy-
nes på bilden!
– Han är en riktig ”ögonbrynshöjare” när vi 
är ute och tävlar, skrattar Camilla. 

Hur får man då ihop idrottandet med fa-
miljeliv och arbete? Jo, genom att arbeta 
enbart nattskift och med hjälp av välvälliga 
sponsorer. Camilla får stöttning i sin satsning 
av Hemköp Ljungbyhed, Brylands Transport 
Ljungbyhed, Sterners Åkeri, Europa Flyer Hel-
singborg och NH Logistics. 
– Utan dom skulle jag inte fixa det. Det är 
mycket logistik när man ska iväg med hästar, 
vagnar och allt annat man måste ha med 
sig. när vi var i Tjeckien åkte vi på måndag 
förmiddag och kom hem måndag eftermid-
dag veckan därpå. Det blir många timmar på 
vägarna ute i europa, och då är sponsorer 
guld värda.

God sammanhållning
En bidragande faktor till att Camilla fastnat 
för just körningssporten är den goda sam-
manhållningen bland de tävlande. Hon har 
även varit aktiv i andra delar av hästsportvärl-
den, och kan därför jämföra. Konkurrensen 
och tävlingsdelen är inte lika påtaglig inom 
körningar. 
– Det blir en annan sammanhållning inom 
körningen eftersom alla vet hur mycket som 
krävs för att få det att gå runt med all logis-
tik. om jag glömmer något tillbehör går det 
alltid att låna av någon annan. Vi konkurrerar 
när det är tävling, men vid sidan av hjälps alla 
åt, och det gör att man trivs. 

Sonen tävlar också
Camilla, som tävlar för Åstorportens Ryttar-
förening, bor alltså i Riseberga – närmare 
bestämt Risebergagården, som dessutom är 
hennes barndomshem. 
– Jag kände ägarna och sa till dom att jag 
var intresserad av att hyra den dagen bon-
ingshuset blev ledigt, och för fem år sedan 
uppstod ett tillfälle och vi flyttade in. 

Med ”vi” menar Camilla familjen, som be-
står av make och två barn. Så när som på 
äldste sonen är alla hästintresserade. Yngsta 
sonen, som är 12 år, går dessutom i mammas 
fotspår. Dagarna efter intervju ska båda två 
åka till Dorthealyst i Danmark för ytterligare 
en tävling. 
– Det är en stor glädje att få ägna så mycket 
tid åt sin hobby. Min målsättning när jag täv-
lar är hela tiden att göra så bra ifrån sig som 
möjligt. Jag har haft problem tidigare med 
att jag blir nervös, men det har blivit bättre 
det här året. 
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Hyr Tornsborgs 
Tivoli för festen!
Anrika Tornsborgs Tivoli är en riktigt klassisk fest- 
plats. Fastigheten, som varit i Färingtofta IK:s 
ägo sedan 1954, firade 100-årsjubileum 2010.  
Lokalerna hyrs ut omkring 40 gånger per år.

– spf färingtofta står ensamma för 27 av dessa tillfällen 
med sina torsdagsdanser. Därför önskar vi naturligtvis att 
ännu fler väljer att lägga sina födelsedags- eller bröllops-
fester hos oss, säger Olle Jönsson, ordförande i Färingtofta 
IK:s Tornsborgskommitté. 

Helhetslösning för bröllop
Ska man hålla exempelvis bröllop finns dessutom Färing-
tofta kyrka bra en dryg kilometer bort, och  för det brud-
par som önskar kan Färingtofta IK hjälpa till och ordna 
transport med häst och vagn mellan kyrkan och fest- 
platsen. 
– Vi har dessutom en tanke om att kunna erbjuda en hel-
hetslösning med catering till de som eventuellt önskar det. 

Flytt av toalett
Under hösten kommer Tornsborgs Tivoli att få en rejäl 
uppfräschning. Bland annat ska herrtoaletten nere i käl-
laren flyttas upp på markplan. Trappan som leder ner till 
källaren är nämligen alldeles för brant, och har lett till en 
och annan vurpa genom åren. 
– Vi har fått 90 000 i bidrag för materialkostnader av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Totalt kommer ombygg-
naden nog att gå på drygt 200 000. 

Allt arbete som genomförs är ideellt, så det får ta den 
tid det tar. Olle Jönsson själv är pensionerad byggnads- 
snickare, och kommer att vara den som leder arbetet.  

100-tals timmar varje år
Det kräver naturligtvis en hel del arbetstimmar när man 
ska hålla en över 100 år gammal byggnad i ordning. Olle 
Jönsson uppskattar att kommittén lägger 100-tals timmar 
i lokalerna varje år. 
– Det senaste vi gjorde var att byta reglar under dans-
banegolvet. Vi rev upp parketten och golvbrädorna, så nu 
är det i toppskick igen. 

TORnSBORgS TIVOLI

PELLETS
KAMPANJPRIS!TIL

L

 Varm & skön höst?
Missa inte våra kampanjpriser  

på pellets - beställ idag!

PELLETSAKUTEN

BVL SÖDERÅSEN AB
BYGG - VILLA - LANTBRUK 

JAKT & FRITID

Öppet Vard. 7-17, Lör 9-12
Böketoftavägen 19, Kågeröd · 0418-803 55
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PELLETS
KAMPANJPRIS!TIL

L

 Varm & skön höst?
Missa inte våra kampanjpriser  

på pellets - beställ idag!

PELLETSAKUTEN

BVL SÖDERÅSEN AB
BYGG - VILLA - LANTBRUK 

JAKT & FRITID

Öppet Vard. 7-17, Lör 9-12
Böketoftavägen 19, Kågeröd · 0418-803 55

Öppet: Vard. 7-17, Lörd. 9-12
Böketoftavägen 19, Kågeröd

0418-803 55

CE Friskvård
Norra Skolgatan 2
Mobil 0702 - 93 64 81 
(vid mobilsvar lämna 
meddelande)

Claes Engström 
Massör med ortoped- 
medicinsk inriktning

Laser är bra vid: 
nack- och ryggproblem, musarm, hälsporre, 
värk, muskelbristningar, idrottskador m.m.

Unna dig massage 
när hösten kommer 

eller prova 
laserbehandling!

25



En enig Söderås Journalen-redaktion var rörande över-
ens om att det skulle bli den så kallade Bullgerillan som 
skulle vinna en grillning i den månadstävling vi anordna-
de tillsammans med Hemköp i Ljungbyhed i ett tidigare 
nummer. 

Eldstjälar
Bullgerillan består av ett gäng eldsjälar från Andreaskyrkan, 
Frälsningsarmén, Bönens Hus och Svenska Kyrkan. Varannan fre-
dag mellan 22.00-00.30  året om dukar man upp vid Allétorget 
mitt i Klippan och serverar korv med bröd, kaffe och nybakade 
bullar till de som passerar förbi. Ett initiativ väl värt att prisas! 
Det var Andreaskyrkan (eller Korskyrkan som den hette då), med 
Bert-Inge Karlsson i spetsen som tog det här initiativet för elva 
år sedan. 
– Det var så mycket snack då om att man inte kunde vara ute 
i klippan om kvällarna. föräldravandringarna hade slutat, och 
ryktet om att det var farligt att vistas i centrum efter mörkrets 
inbrott klamrade sig fast. Därför såg vi till att vara ute för att visa 
att det visst gick, och det gjorde det ju, säger Bert-Inge Karlsson. 

Ökade vinsten
Lars Andersson på Hemköp är mycket imponerad av Bullgeril-
lans verksamhet. Så imponerad att han valde att skänka betyd-
ligt mer mat än vad som ingick i vinsten från början. Tack vare 
hans generositet kunde Bullgerillan bjuda strax över 100 förbi-
passerande på hamburgare och korv med alla tillbehör, inklusive 
vegetariskt alternativ, på fredagskvällen den 31 augusti. 
– Jag hade aldrig hört talas om Bullgerillan annat än att man har 
sett att de står där ibland på fredagskvällarna. när jag förstod 
vad de höll på med kändes det gott i hjärtat att kunna ”plussa 
på” värdet lite extra. 

Vill göra skillnad
Syftet med Bullgerillan har egentligen inte varit något annat än 
att finnas tillhands för människorna som rör sig i centrum om 
fredagskvällarna. Under de elva år man hållit igång finns så klart 
en uppsjö av historier att berätta. Bert-Inge Karlsson ger exempel 
på att man till exempel avstyrt bråk vid några tillfällen, men man 
har också fått många nya kontakter. 
– som kristen har jag en huvuduppgift, och det är att försöka göra 
skillnad. Jag tycker att man ska hjälpa sina medmänniskor, och då 
är det här ett mycket bra alternativ. Det mest fantastiska med att 
stå här är när det kommer människor som berättar sin livshistoria 
på tio minuter. Många har en ganska jobbig bakgrund, och en del 
har till och med hittat en väg till en personlig tro. 

Återvänder för att hjälpa
En av de som Bert-Inge pratar om är Peter Klang. Han bodde i 
Klippan i drygt 20 år, och levde ett hårt liv. 

VInnARnA AV
 En gRILLkV

äLL!

Bullgerillan vann 
”supergrillning”

26



– Jag höll på att knarka ihjäl mig i klippan, men jag kom som tur 
var in på behandling i Helsingborg, och nu har jag varit drogfri i 
fem år och arbetar på lewi petrus-verksamheten i Helsingborg. 

Peter Klang återvänder ibland till Klippan och ställer då upp för 
de som befinner sig i samma sits som han själv gjort tidigare. 
– kan jag hjälpa någon annan så gör jag det gärna. Det här med 
Bullgerillan är också ett otroligt fint initiativ som har hjälpt både 
mig och andra. Det krävs människor som brinner för att göra det 
här, och Bert-Inge och de andra är verkligen sådana människor. 

Kyrkan kommer till människorna istället för tvärtom
Joel Jarbo är präst och skolfältsassistent på gymnasieskolan, och 
tillhör en av de tre grupperna som enligt ett rullande schema är 
med i Bullgerillan. Han talar sig också varm för konceptet, och 
menar att det allra bästa med att vara med är att man träffar 
människor på ett avslappnat sätt. 
– Det är kul att bygga relationer med andra människor än de jag 
träffar annars. Det finns människor här som aldrig skulle komma 
till kyrkan en söndag klockan 11 och det är det som är spän-
nande. kyrkan får komma till människorna istället för tvärtom. 

Trevligt initiativ
Inga-Lill från Ljungbyhed och hennes son Thomas hade också 
vägarna förbi. Thomas hade sett en lapp om grillningen i skolan, 
och frågade om de inte skulle ta bilen från Ljungbyhed till Klip-
pan när det började närma sig fredagskväll. Och så blev det. 
– ett mycket trevligt initiativ. VI kan absolut tänka oss att åka hit 
igen, konstaterade Inga-Lill, och fick medhåll av sonen. 

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

VÄLKOMNA!

Vi serv(ER)ar 

från Ljungbyhed 

Dagens rätt

Catering

Filmer

Apoteksombud

Bankomat

mån - fre
Hastigt och lustigt blev det höst, och vi går 
därmed mot kallare tider. Varför inte gå (!) in i den 
nya årstiden med att plocka på sig lite nya skor? 
I den här månadens tävling samarbetar nämligen 
Söderås Journalen med Trendi Skor i Perstorp, 
som bjuder på denna fantastiska möjlighet. 

Skicka in en motivering till varför du eller någon 
du tycker om förtjänar att vinna skor för ett värde av  
2 000 kronor, så väljer vi på Söderås Journalens redak-
tion ut den vi tycker är bäst. I ett kommande nummer av  
Söderås Journalen gör vi ett reportage om vinnaren. 

För att du ska vara med och tävla behöver vi ditt  
bidrag senast den 5 oktober på följande adress: 

 Adapt Media
 Norra Skolgatan 2
 264 33 KLIPPAN

Vinn nya höstskor!

Märk kuvertet 

”Höstskor”
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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! Här nedan låter vi dig inspireras då  

vi visar upp några av de inkomna bidragen, resten hittar du på klippanshopping.se under “Tävling”.  

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

systrar. foto: emilia andersson

kransbindning. foto: Monica Zettervall

Vy från kirchberg. 

foto: karin ardenvik

Blöt midsommmar.  foto: Janina folke

Dougie poynter foto: Michelle Mårtensson

fluga. foto: yvette Mårtensson

kollisionskurs. foto: kari Wikström

paus i “Morfars” rabatter 

foto: Bengt christenson

ruveröds mölla. foto: eva Martinsson

slick. foto: Ida Hjorth
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Modevisning i Klippan

Inger Månsson från Bunkeflostrand har haft stuga i Lycke 
utanför Klippan i 30 år. Nu när hon är nybliven pensionär 
kommer flyttlasset att gå dit för gott. Och även om hon 
inte flyttat än har Inger redan börjat göra sig hemmastadd 
i Klippan. Tillsammans med Klippans Köpmannaförening 
arrangerar hon nämligen en modevisning på Best West-
ern Hotell Klippan den 25 oktober klockan 19. 
– Medverkande butiker är Nya Basthi, Gunns Mode, Nova, 
Sko-Rönne, Guld o Silversmedjan och Glasögonhuset. På 
dessa ställen hittar man också biljetter för 100 kronor per 
person, och då ingår kaffe, kaka och lite annat tilltugg. 

Känd konferencier
Konferencier för tillställningen blir TV-mannen Bertil Svensson, 
känd från till exempel Sköna Söndag, Fråga Lund och Mitt hem 
och min trädgård. 
– Han bodde ju dessutom i klippan under sina skolår, så det känns 
roligt att han medverkar. 

Alltid modeintresserad
Då hon är utbildad vid Tillskärarakademin och bland annat arbe-
tat som textillärare har Inger alltid varit intresserad av mode och 
kläder. Under sina år i Klippan har hon varit en flitig kund i buti-
kerna, och när hon blev pensionär föddes tanken om att skapa 
en modevisning. När Inger fick positiv respons från såväl Klippans 
Köpmannaförening som Klippans kommun rullade det på. Den 25 
oktober kan vi alltså se resultatet av Ingers ansträngningar. 
– Jag är naturligtvis glad och tacksam att klippans kommun, Best 
Western Hotell klippan, Bjärhus, Ica kvantum, fenix, Maywis 
Blomsterhandel, Brohällan, görans ljud &  Bild och adapt Media 
ställer upp som sponsorer, och vill hälsa alla besökare välkomna 
till en trevlig kväll!

torsdag deN 25 oktober pÅ best WesterN HoteLL kLIppaN. mat kL.18.00. modevIsNINg kL.19.00

Välkommen på

Releasefest”Så kom jag till Provence”
Fredagen den 5 oktober bjuder vi i Callinaz  
till releasefest och dans på Ekebo. 
Givetvis kommer vår nya skiva ”Så kom jag till 
Provence” att finnas till försäljning.
Vi hoppas att ni vill komma dit och fira detta å  
ha en riktigt trevlig kväll tillsammans med oss!

Hjärtligt välkomna!Förhandsbokning av mat och biljetter senast 1 oktober via info@ekebonoje.se eller 
tel: 0431-43 22 30. Biljetter säljes även på plats i Ekebos entré.

Ekebo
Kl. 19 – 01
Entré: 60:-
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BRANSCHREGISTERSöderås

• De företag som är markerade med svart cirkel hittar Du ännu mer information, erbjudanden och annonser om på www.klippanshopping.se

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  ...... 0705-55 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 ........ 0435-241 68
  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  ................ 0735-56 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  ........................... 0702-78 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 ................................... 0701-44 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@live.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 ........................ 0727-22 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



• De företag som är markerade med svart cirkel hittar Du ännu mer information, erbjudanden och annonser om på www.klippanshopping.se

BRANSCHREGISTERSöderås
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 0705-90 32 11
  anders@perstorp.seths.se.......................................................Johan 0733-30 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
BDO, Box 103, 264 33 KLIPPAN ............................................................ 0435-76 61 31
  www.bdo.se, peter.jelinek@bdo.se
• 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
• Åsas Skafferi, Bruksgatan 29, 264 33 KLIPPAN ................................... 0760-71 50 72
  asahanol@gmail.com

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
DE Tjänster AB, S. Fridhemsvägen 1, 264 31 KLIPPAN ............................ 0768-66 61 20 
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 ....................... 0706-80 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 ........................................ 0706-32 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


