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I nästa nummer av Söderås Journalen presenterar vi  

vinnarna av Årets Bild 2012!

!

Är du hungrig?
Ska du köpa kläder?
Sugen pa pizza? 
Ska du bygga om?
Ska du köpa hus? 
Har du tandvärk? 
Är din cykel sönder?
Ska du köpa växter?
Behöver du malarfärg? 
Vill du handla pa en gardsbutik?
Vill du ha hjälp med trädgarden?
Letar du efter lägenhet? osv, osv, osv

  Gå in på 
  
  sa hittar du det lokala 
  Klippan-alternativet!

o

o

o o

o

o
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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

Det blev Lars Andersson på ICA Nära Eriks i Östra Ljung-
by som tog hem Klippans kommuns Köpmanspris 2012. 
Köpmansprisets vinnare utses av kommunen, men kandi- 
daterna som de har att välja mellan nomineras av kom-
muninvånarna. Vinnaren får ett diplom och en odelbar 
prissumma på 5 000 kronor. 
– Vi har ju byggt om hela butiken och bytt all inredning i 
höst, jag tror att det spelar in i sammanhanget, säger en 
nöjd vinnare. 

Tog över efter fadern
Det var Lars Anderssons far Erik som startade verksamheten på 
50-talet. Under namnet Eriks Lanthandel drev han butiken ända 
fram till 1987, då Lars tog över. Rörelsen har alltid varit ICA-an-
sluten, men på senare år har ”lanthandel” fallit bort ur företags-
namnet – inte minst i folkmun. 
– Man hör hela tiden när kundernas mobiler ringer så säger de 
att de är på ”eriks”. Vi har ju inte haft några traditionella lanthan-
delsvaror på många år heller, säger Lars Andersson. 

Nya varor in 
Ombyggnationen är den största man gjort under Lars Anders-
sons tid som butiksägare. All inredning har bytts ut, och det har 
även gjorts omflyttningar för att utnyttja lokalen så optimalt som 
möjligt. Dessutom har man lyft ut en del varor som inte säljer 
tillräckligt bra, och även utökat sortimentet där det behövs. 
– Vi har plockat in mycket mer gluten- och laktosfritt till exempel 
– där har vi varit lite svaga tidigare, och det är många kunder som 
har efterfrågat detta, säger Lars Andersson. 

”Tronföljden” säkrad
Sedan en tid tillbaka är dessutom framtiden för ICA Nära Eriks 
tryggad. Lars son Roger har nämligen beslutat sig för att ta över 
när Lars går i pension om några år, vilket innebär att butiken 
lämnas över till tredje generationen Andersson så småningom. 
– Det känns speciellt. Det är mycket tack vare att roger vill ta över 
som jag har satsat på den här ombyggnationen. 

Köpmanspriset 
till Östra Ljungby
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Mäktiga konstverket ”Mälardrott-
ningen” av Einar Forseth i Gyllene 
salen i Stockholms stadshus, skym-
tades vid Nobelhögtiden. Verk av 
samma konstnärs höll på att ”cen-
sureras” i Riseberga.
Riseberga kyrka genomgår en stor 
renovering ungefär vart 50:e år. 
1937 var det dags för en stor insats. 
Det var då en privatperson done-
rade medel till en takmålning. Den 
kände konstnären Einar Forseth 
(1892 – 1988) anlitades. Det blev 
ett unikt verk från den konstnär 
som 1923 anlitats för att i mosaik 
göra mäktiga ”Mälardrottningen” i 
Gyllene salen i Stockholms stads-
hus. Dessutom gjorde han sig na-
tionellt och internationellt känd som 
glasmålare. I kyrkorådets protokoll 
från 1937 framhålls den stolthet rå-
det kände över verket och den ”för-
höjande av kyrkans utseende och 
även göra den känd vid omkring”.

Kyrklig/borgerlig nyårsfest
Kyrkligt och borgerligt firande för-
enas i nyårsfesten. Årets blöta fi-
rande kan begrundas. Om julhelgen 
är familjens högtid, är nyårsfesten 
utåtriktad. Nyår firas i de flesta kul-
turer, från antiken. I forntida Norden 
sammanföll nyår med midvinterblot. 
Fyrverkeri har gamla anor, var enkla 
och ”skrämde” onda andar. Nutidens 
fyrverkeri är kraftiga laddningar, som 
kräver tillstånd att köpa men att inte 
skjuta upp. Lagligheten struntas det 
i. Fyrverkeri skapar problem: Skjuts 
upp långt före nyår, är farligt och krä-
ver kunskap för att avfyras. De ger 
kraftig nedskräpning, vandaliserar 
miljön - men framförallt vållar allvar-
liga skador. Danmark beslöt 1975 att 
förbjuda fyrverkeri. Sverige utreder 
frågan. 

Kanel i folkmedicinen
”Kanel” är inte bara kanel, utan 250 
kanelarter finns som har en urgam-
mal användning inom folkmedicinen. 
Kanel antas ha använts i 5 000 år – 
åtminstone. I Kina fanns en kejsare – 
Sheen Nung – ”systematiska botani-
kens fader”. Han levde 2 700 år f v t. 
I kejsarens uppteckning finns kassia-
kanel med. Kryddan anses ha kom-
mit från Kina och via ”Sidenvägen” 
förts till Mellanöstern och till Europa. 
Användningen var inom medicinen. I 
Norden finns recept från 1300-talet 
där kanel ingick. Idag är kanel fest-
krydda.  

Märkesdagar
1853. Bruksägare Sven Magnus Sun-
nerdahl donerar pengar till uppföran-
de av Bruksskolan.
1943. Perstorps Unga Örnar bildades.

Som sagt
”Klippan blev ett lädercentrum i 
Skåne.”
(Sven Jensén, ledamot i Skånes 
hembygdsförbund).
”Klippans pappersbruk Skånes äldsta 
industrianläggning.”
(Länsantikvarie Thomas Romberg). boktipset: Nils-Arvid Bringéus bok ”Örkelljunga – en hantverksbygd” ger inblick i en ”händernas värld”.

Einar Forseth – på väg censureras i Riseberga  

”Vi har inte råd” – 50 år sedan municipalsamhället försvann  

 Så hade 50 år gått och det var dags 
för en ny stor renovering av kyrkan, 
som utfördes 1987 - 1989. Då upp-
täcktes fläckar i bräderna, som tak-
målningen fanns på. Röta befarades. 
Då var det slut med stoltheten över 
takmålningen. Tanken var att riva 
bort hela innertaket och därmed 
konstverket. Det var på väg att ske. 
Men motståndet växte. Det talade 
om ”en skam och skandal”. En av 
motståndarna var Eric Jönsson, poli-
tiskt engagerad.
 ”Jag blev häpen. Riva ned detta 
konstverk? Hade man undersökt om 
det gick att åtgärda? Nej visade det 
sig. Jag tog kontakt med länsantikva-
rien och andra och var beredd att själv 
bekosta en undersökning och rädd-
ning, även om det skulle kosta en del. 
Jag fick stöd för det orimliga i att riva 
bort bräderna. Det gick att åtgärda. 
Konstverket var räddat, som ingen 
ångrar idag”, summerar Eric Jönsson.

…och så nås Braun på 

Tfn 0435-71 11 50 

mobil 0739-79 34 54

E-post: leb.klippan@passagen.se

BRAUNS SIDA

1851 började söndagsskolrörelsen i 
Sverige, efter engelsk förebild. Syf-
tet var att sprida kristna budskapet 
bland barn. Tidigare fanns borger-
liga söndagsskolor, som den i Rise-
berga 1814.
Söndagsskola sammanknippas 
med att sprida det kristna bud-
skapet. Även borgerliga söndags-
skolor fanns – för att lära barn 
läsa och skriva. 1842 krävdes 
fasta skolhus, kringvandrande lä-
rare försvann. Kyrkan ansvarade 
för barns läskunskap. Söndags-
skolor hölls i kyrklokaler, för alla 
barn som ville. Riseberga hade 
söndagsskolan 1814, enligt pro-
sten Schönbecks årsberättelse, 
och skolhus från 1832.

 Frikyrkorörelsen blommade upp: 
Hur sprids kristna budskapet till bar-
nen? Svaret blev via söndagsskolor, 
för olika åldersgrupper. Det började 
i Skottland och England. Spred sig. 
Söndagsskolan nämndes i Sverige, 
något försökt gjordes. Svenska kyr-
kan var starkt emot. Det blev svårt. 
Några reste till England och tog del 
av verksamheten. Pionjären var folk-
skollärare Per Palmqvist. 1851 var 
han på världsutställningen i London, 
kom i kontakt med och deltog i sön-
dagsskolor. Det öppnade hans syn, 
idén togs till Sverige och söndags-
skola öppnades. Han spred idén, 
andra tog vid bl a Mathilda Foy och 
Betty Ehrenborg. Inte alla svenska 
präster var emot. I Mjällby i Ble-

kinge fanns kyrkoherde Hans Birger 
Hammar. Han var för söndagsskolor. 
Utvecklingen gick inte att stoppa, 
som i Söderåsbygden. Läraren Jöns 
Handberg öppnade söndagsskola re-
dan 1858 i Gråmanstorp, som fanns 
något år.
 Från Helsingborg kom H Östrand 
till Åby (Klippan). Han tog initiativ till 
söndagsskola 1875, som fick filial i 
pappersbruksområdet – där lokal 
uppläts. Missionsföreningar i mängd 
uppstod. Varje förening hade sön-
dagsskola: Klippan, Kvidinge, Källna, 
Starby, Tranarp, Ö Ljungby, Stids-
vig, Riseberga, Röstånga, Perstorp, 
Oderljunga, Ulvs. ”Söndagsskolrörel-
sen” var igång. I mitten av 1900-talet 
började tillbakagången.   
 

Den 1 januari 1963 försvann Ljungby-
heds municipalsamhälle, efter 27 år. 
Det är 50 år sedan.  Motivet var: ”Vi har 
inte råd att vara municipalsamhälle.”
Industrialismens intåg, utbyggd ser-
vice, järnvägar anlades, bebyggelsen 
uppstod, allt i slutet på 1800-talet. 
Det spretade iväg. Kommuner sak-
nade ”styrinstrument”. Då beslöts att 
1874 års byggnadsstadga för städer 
fick tillämpas i landsortskommuner, 
efter ansökan. Åby (Klippan) ansökte 
och fick brand- och byggnadsstadgor 
beviljade 1887. Höganäs kommun var 
först i landet med byggnadsstadga 
beviljad – år 1875.

Stationssamhällen expanderade och 
blev lite av en ”kommun i kommunen” 
– som i Klippan, Kvidinge, Ljungbyhed 
och Perstorp. Från och med år 1900 
kunde municipalsamhälle bildas (Klip-
pan blev municipalsamhället 1901).
 Ljungbyheds stationssamhälle fick 
kraftig utbyggnad, genom järnvägen, 
militären och flyget. Industrier kom, 
servicenäringen byggdes ut – bl a 
fanns två gästgivargårdar, två biogra-
fer. Ljungbyhed drog in mest intäkter 
till Riseberga kommun. Tanken på att 
bilda Ljungbyheds municipalsamhälle 
dök upp och förverkligades från den 
1 januari 1936. Tidigt kom orosmoln. 

Särskilt sedan Riseberga och Färing-
tofta kommuner slogs samman. Allt 
kostsammare krav ställdes på Ljung-
byhed: Som t ex på en avloppsrenings-
verksinvestering och drift. Vidare fick 
fastighetsägarna betala mer än i övriga 
kommunen för VA-anslutning. Det räk-
nades på allt och slutsatsen blev: ”Vi 
har inte råd att fortsätta.” Den 1 januari 
1963 upplöstes Ljungbyheds munici-
palsamhälle, kostnaderna fördelades 
över hela kommunen.
 1971 upphörde kommunreformen 
med municipalsamhället. Sist i landet 
som municipalsamhälle var Kvidinge – 
och tre andra orter.

Söndagsskola – borgerlig och kyrklig

En del av takmålningen i kyrkans korsvalv.

”Mälardrottningen” i Gyllene salen i 
Stockholm.
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”Mälardrottningen” i Gyllene salen i 
Stockholm.

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.

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

Vi utför 
kakel & klinkersarbete, 

golvslipning, golvläggning 
och våtrumsläggning.Utnyttja 

ROT- avdraget!

GVK-godkänd
25 års erfarenhet

Vi samarbetar med

Vi utför även totalentrepenad 
i samarbete med snickare, 

vvs & elektriker.

Du får dra av 50 % 
på arbetskostnaden!

Städpatrullen 
- vi städar allt!

SKO/STÖVEL-
REA

Gilla oss på 

Köpmangatan 19 
Perstorp 
Tel 0435 - 346 68

Dam
Herr
Barn

PAX
Några av våra kända kvalitetsmärken:

Öppet: Mån - Fre 10-18 • Lördag 10-14 
Åbyplan 2 • 264 33 Klippan • Tel:  0435-151 30

PÅ MASSOR AV PLAGG!
REA
50-70%

REA REA REA REA REA REA REA

REA REA REA REA REA REA REA

Örhänge i 3 olika storlekar 

Utan hänge fr. 395:-
Med hänge fr. 545:-
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varje måndag att flyga in från Paris för att 
jobba som danslärare i dancehall och reag-
gaeton. 
– Vi kommer även att erbjuda balettundervis-
ning för barn och vuxna, samt babysalsa där 
barn mellan 6 månader och 2 år dansar med 
sina föräldrar i bärsele. 

InternatIonell dansskola  
ger kurser I klIppan!

ImPuLsEdaNcE

Från och med vecka 5 kommer dans-
läraren Orlando Ahumada, som driver 
dansskolan Impulse i Helsingborg, att 
starta upp kurser i latinodanser (för 
barn och vuxna) och zumba på bad- 
huset i Klippan. 
– Jag kommer att undervisa i salsa och 
zumba varje måndag, och om intresset 
är stort kommer jag att utöka och öpp-
na dansskola även i Klippan, säger han. 

I Helsingborg sedan 2002
Sedan 2002 driver Orlando Ahumada alltså 
dansskolan Impulse i Helsingborg. Han har 
under denna tid haft samarbeten med gym-
nasieskolor både där och i Köpenhamn. 
– att samarbeta med olika skolor är ett fan-
tastiskt sätt att lära barn och ungdomar att 
dansa och ta del av andra kulturer. efter-
som jag är spansktalande kan dansunder-
visningen även bli en del av den ordinarie 
språkundervisningen.

Energi, passion, puls och glädje
Orlando är född och uppvuxen i Chile och 
kom till Sverige på 80-talet. Hans ledord är 
energi, passion, puls och glädje, och han 
började arbeta som danslärare 1997. Den 
personliga danskarriären har varit mycket 
framgångsrik, och Orlando har blivit såväl 
svensk som nordisk mästare i salsa, och har 
även tagit en bronsmedalj i VM i samma 
gren. Han har också varit huvudperson i 
dansdokumentären ”Two steps to heaven”, 
och åker kontinuerligt runt i världen för att 

hitta dansernas ursprung, deras kultur och 
för att ta lektioner för de bästa lärarna. Se-
nast var han i Dominikanska republiken kring 
årsskiftet.   
– Jag ville utveckla mina kunskaper i bachata, 
och även hitta ny inspiration till zumban. 

Dans frigör endorfiner
Orlando har lång erfarenhet av att undervisa 
barn och vuxna i alla åldrar. Han jobbar med 
dansundervisning runt om i Sverige och även 
internationellt. 
– Jag arrangerar och medverkar i danskon-
gresser, undervisar på olika dansskolor, festi-
valer och kommunarrangemang. 

Att dansa är nyttigt för alla, menar Orlando. 
– Dansen är underbar för att få riktigt bra 
motion, social gemenskap och energi. när 
man dansar frigörs massor av endorfiner som 
ger glädje och välbefinnande.  Balans, koor-
dination och kondition tränas på ett utmärkt 
sätt i dansen och dansen kan anpassas för att 
passa all åldrar.

Många kurser i Helsingborg
Orlando undervisar idag bland annat i par-
danser som salsa, bachata, kizomba, zouk 
och är alltså även lärare i zumba. Impulse i 
Helsingborg har även ett stort utbud av öv-
rig dansundervisning. Bland annat ger man 
kurser i reaggaeton, dancehall, street dance, 
pole fitness, jazz och zumba. En nyhet under 
2013 är att man erbjuder dansundervisning 
med den kända dansaren Aya. Hon kommer 
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Danskurser 
i Klippan

Salsa/vuxna

Salsa/kids

Start v. 5 - måndagar
Anmäl dig via www.impulsedance.se

eller  på tel. 042 - 21 86 36
Instruktör: Orlando - Nordisk mästare i Salsa

Info@impulsedance.se

Vi firar 
11-årsjubileum
Erbjudande 

hela Februari!

Alla 
huvudrätter 
i vår meny för 
endast 89:-

Bordsbeställning på 0435- 142 10 
Järnvägsgatan 32, Klipppan 
Besök oss på www.rackis.net

Vi har även pizza!

Tis-Tors 16-22
Fredag 16-00
Lördag 16-00
Söndag 16-21

Årets näringslivspris i Klippans kommun gick 
till de lokala matproducenterna i Smaker från 
Söderåsen. Och prissumman på 12 000 kronor 
kommer väl till pass. 
– Smaker från Söderåsen har ju finansierats ge-
nom ett Leader-projekt som slutar under 2013, så 
de här pengarna blir ett bra extra stöd i verksam-
heten, säger projektledaren Calle Laurén från 
Fruemöllans Bär. 

Ideell förening
Smaker från Söderåsen är en ideell förening bestående 
av tolv lokala matproducenter från de fyra kommunerna 
runt Söderåsen. Tanken är att verka tillsammans för att 
sätta Söderåsen på kartan som ett centrum för småska-
ligt mathantverk. 
– området kring söderåsen består av otroligt mycket 
vacker natur, och att vi är så många matproducenter här 
är väl delvis en följd av det. Många turister lockas hit av 
den fantastiska naturen, och då vill vi att man även ska 
ta del av all mat som produceras här, säger Calle Laurén. 

Nätverkar lokalt
De tolv näringsidkarna som utgör Smaker från Söderåsen 
har mycket på gång under 2013. Söderåsens Matmark-
nad, som sedan två år tillbaka arrangeras första helgen 
i oktober, har gjort stor succé, och det är redan klart att 
det blir en ny upplaga nästa år. Dessutom arbetar man 
hårt på att sälja in sig till lokala restauranger och mat-
varubutiker.  
– Vi jobbar med att försöka hitta en lösning där fler lokala 
restauranger köper sina råvaror från oss. sedan kommer 
vi även att påbörja ett samarbete med oj i Åstorp, där 
våra produkter kommer att skyltas upp i en gemensam 
modul, säger Calle Laurén. 

Behåller småskaligheten
Ingen av medlemmarna i Smaker från Söderåsen har am-
bitionen att växla upp produktionen till stordrift. Man vill 
istället behålla den storlek man har idag.
– skulle vi försöka bli större skulle vi förlora vår särprägel, 
och det skulle även påverka kvaliteten. Jag tror att det är 
det småskaliga hantverket som kunderna uppskattar.

närodlat gav 
näringslivspris
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BöRjEssON
s BIL

Börjessons Bil i Klippan byter verkmästare! Det är Dennis Hansson, 
bördig från Åsljunga, som  efter tio år i Borås flyttar hemåt för att ta 
över efter Joel Mattiasson, som i sin tur går vidare till en tjänst som 
reservdelschef på Börjessons huvudkontor  i Ängelholm. 
– Jag har gått på fordonsgymnasiet i Klippan, så det känns kul att 
komma tillbaka hit, tycker Dennis Hansson. 

Upplärningsperiod
Dennis Hanssons anställning på Börjessons bil påbörjades redan i augusti. Un-
der hela hösten har han gått vid sidan om Joel Mattiasson för att lära sig verk-
mästarjobbet från grunden – en lösning som har fungerat mycket bra. 
– Det har varit guld värt att arbeta tillsammans med Joel hela hösten. Jag har 
fortfarande saker kvar att lära mig, men nu när Joel slutar vid årsskiftet har jag 
en mycket bredare kunskapsbas att stå på än vad jag hade haft om jag skulle 
börjat direkt utan den här ”utbildningen”. 

Fin organisation
Dennis Hansson trivs alltså mycket bra på sin nya arbetsplats, och har bara gott 
att säga om Börjessons Bil. 
– Det är inte alla företag som skulle ta kostnaden för att låta den gamle 
verkmästaren lära upp den nye. överlag känns Börjessons Bil som ett väldigt 
familjärt företag trots att det är så stort. Det är korta beslutsvägar och som 
chef har man stort mandat att ta egna beslut – allt måste inte ”processas” i 
evigheter. 

Auktoriserad märkesverkstad
Börjessons Bil i Klippan är auktoriserad märkesverkstad för Volkswagen (per-
son- och transportbilar) och Skoda. Som verkmästare kommer Dennis Hansson 
att arbeta helt och hållet ”bakom skrivbordet” och lämnar därmed bilmekani-
kerrollen bakom sig. Efter att de senaste tio åren ha varvat arbete som tekniker 
på Porsche med en egen bilverkstad tycker han att det känns bra. 
– Jag skruvar med mina egna bilar på fritiden, så det ska nästan bli lite skönt 
göra andra saker på jobbet. Det blir lättare att skilja på arbete och hobby då. 

Ny verkmästare 
på Börjessons Bil

ordning och reda är viktigt i en 
verkstad. Innan jul varje år putsar 
den flitiga personalen allting från 
golv till tak. – Det gäller att hålla 
ordning hela tiden. arbetet flyter
lättare och man mår bra av det, 
menar den nöjda personalen.
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BöRjEssON
s BIL

  

 

Vi tillhör stolt den 
exklusiva skaran 
servicepartners 
som uppnått ett 

kundnöjdsindex på 
minst 100

Biljouren i Åkersberga AB

100
Klubben

Servicemarknad/Markus Müller-Wilderink

Tillhör nu den exKlusiva sKara service-

parTners som, under minsT en mäTperiod, 

uppnåTT eTT Kundindex på 100 eller högre.

100_klubben_biljouren.indd   1

2012-04-26   12:38:42

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

Östergatan 28, Klippan • 0435 - 109 20 
www.borjessonsbil.se

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.

V. 4 Måndag: Winerfärs med lingon  
 Tisdag:    Stekt fiskfilé med örtmajonnäs 
 Onsdag:  Skinkstek med gräddsås
 Torsdag:  Köttfärssoppa med kräm 
 Fredag:  Kassler Florentine med ostsås
  Alt 1:  Cowboysargryta
 Alt 2:  Pasta med 4 sorters ostsås och skinka
 Sallad:  Risoni med röktlax, Endive med skinka 
 Paj:  Kebab
 
V. 5 Måndag: Svampbiff med gurka 
 Tisdag: Stekt strömming med potatismos 
 Onsdag:  Skånsk kalops med rödbetor 
 Torsdag: Bruna bönor med stekt fläsk 
 Fredag: Fläskkotlett Hawaii
  Alt 1:  Pyttipanna med ägg och rödbetor
 Alt 2:  Fläskpannkaka med lingon
 Sallad:  Rostbiff, Knaperstekt bacon 
 Paj:  Kräftstjärt och ägg
 
V. 6 Måndag: Små burgare med italiensk smak
 Tisdag: Limefisk med dillsås
 Onsdag:  Aprikos- och sviskonfylld fläskarre 
 Torsdag: Morotsstuvning med falukorv 
 Fredag: Exotisk kycklingbröst och ris 
 Alt 1:  Blodkorv med stekt fläsk och lingon 
 Alt 2:  Stekt potatis med ost- och skinkfylld biff 
 Sallad:  Kyckling i savojkål, Crabbfish 
 Paj:     Strimlad oxkött med lök och tomat

V. 7 Måndag: Baconlindad biff
 Tisdag: Örtkryddad fiskfilé med citronsmör
 Onsdag:  Korv Stroganoff med ris
 Torsdag: Ärtsoppa, pannkakor 
 Fredag: Flygande Kurre (kassler, banan, nötter)
 Alt 1:  Pasta med kassler och ananassås 
 Alt 2:  Tacorullar 
 Sallad:  Böngroddssallad med räkor i soyasås, Vintersallad 
 Paj:     Kyckling
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Mikael Karlsson 
RÖRMONTAGE AB
STORGATAN 16, 264 33 KLIPPAN
Tel. 0435 - 71 12 75, fax 0435 - 100 25

Utnyttja 

Rot-avdraget!

Trött på att tvättstugan 
är upptagen när du 
behöver tvätta?
Vi har lösningen!
Temal har tagit fram olika varianter för små badrum!

Vi samarbetar med Söndraby El som har små tvätt-
maskiner till bra priser! RoTaVdRag på aRbETET!

Storgatan 4 • Ljungbyhed • Tel 0435 - 294 50

REA
Avfuktare
 
Comfort Aire  BHD 252 
Ord. pris 3695:-

Comfort Aire BDH 652

Ord. pris 4795:-

Ruby Dry
Ord. pris 4395:-

Utgående modeller

1995:-
2995:-

2495:-
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uF-FöREta
G

UF-företag 
ställde ut 
produkter
På Åby-
skolan!

Pro Slicer UF
VD: Toni Jokikokko
Marknadschef: Konrad Wallin
administrativ chef: Kim Persson
ekonomichef: Andreas Herrstedt
Inköpschef: Sebastian Bresman

affärsidé: Vi erbjuder det ultimata köksredskapet till såväl  
amatörer som proffs. Bra kvalitet till ett rimligt pris. 

Kyligt UF
VD: Robin Svensson
personalchef: Glenn Åhlander
administrativ chef: Jonathan Thörnqvist
Inköpschef: Max Mårtensson

affärsidé: Vi erbjuder dig ett iskallt sätt att kyla din favoritdryck.

Faith UF
VD/ekonomichef: Johanna Persson
Marknads-, personal- och försäljningschef: Nellie Christenson
Inköps-, produktions- och administrativ chef: Malvo Kastmau

affärsidé: Vi i Faith UF säljer fantastiska budskapstavlor med syftet 
att skänka över 50 procent av vinsten till Cancerfonden.

Can Lid UF
VD, administratör, inköps- och produktionschef: Maria Nilsson
ekonomi- och marknadschef: Matilda Linusson
försäljnings- och personalchef: Rebecca Hugosson

affärsidé: Vi säljer burklock för ett bra pris. 1 för 20 kronor, 2 för  
35 kr. 3 kronor per lock går till Barncancerfonden. Can Lid UF vill 
sälja burklock som håller kolsyran kvar, och smuts och kryp borta. 

Strax före jul rådde febril aktivitet bland 
de gymnasieelever som går kursen Ung 
Företagsamhet, eller UF som den bru-
kar kallas. Den 14 december hölls näm-
ligen en UF-mässa på Klippans Gym-
nasieskola. 
Från idé till resultat
UF-kursen går ut på att  eleverna ska om-
sätta det man lärt sig om ekonomi under de 
två första årskurserna i praktik. De går ihop 
i grupper och bildar egna UF-företag, där en 
produkt ska plockas fram, marknadsföras 

och säljas, med allt vad det innebär av affärs-
planer, strategier och budgetar.
– Huvudsyftet är att eleverna ska få vara med 
i en process som går från idé till färdigt re-
sultat. att driva Uf-företag ska omfatta allt 
som normalt ingår i en affärsrörelse, säger 
Christine Thioub, som är handelslärare och 
programansvarig på gymnasiesärskolan, som 
också har en UF-grupp.

På UF-mässan i mitten av december deltog 
de företag som hade sina produkter klara för 
försäljning. Söderås Journalen var på plats 
och lät de som ville berätta väldigt kort om 
sina affärsidéer.
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Hittad UF
VD: Michelle Johansson
ekonomiansvarig: Sandra Jonasson
Inköpsansvarig: Tobias Breiner
försäljningschef: Isabell Matthiesen

affärsidé: Vi säljer Keyfinders. Du har den i din nyckelknippa, så att 
om du tappar bort nycklarna så visslar du, och då piper och blinkar 
den. På så sätt hittar du dina nycklar lättare. 

Collapsible UF
Marknadsföringschef, IT-ansvarig: Pontus Jönsson
Inköps- och försäljningschef, administrativ chef: Steven Ton
ekonomichef: Filip Jonasson
VD, personalchef: Johannes Heikkinen

affärsidé: Vi säljer portabla, hopfällbara dricksglas som är tillgängliga 
vid alla tillfällen, till ett pris som alla finner rimligt. 

Sweetdays UF
VD: Hanna Andréasson
administrativ chef: Sofia Holmström
Inköps- och produktionschef: Betina Pedersen
ekonomichef: Boban Stankovic

affärsidé: Vi säljer handgjort godis från Gränna till ett förmånligt pris 
till både unga och gamla. 

GreenLovers UF
VD: Ida Wendel
ekonomichef: Amanda Friberg
Marknadsföringsansvarig: Casandra Håkansson

affärsidé: Vi säljer ekologiska bomullskassar till miljömedvetna per-
soner. 5 kronor per kasse går till djurrättsorganisationen WSPA och 
WWF. 

Paketverkstaden UF
Henrik Ivarsson
Sandra Tunell
Julia Hall
Emeli Andersson
Jasmine Andersson
Emelie Pålsson
Alexander Hult
Dannie Hansen

affärsidé: Vi slår in paket till kunder 
samt säljer billiga julklappar, pysselset, 
scrap och egna kryddblandningar. 

Nu bygger vi 
Classicvagnar
i Klippan igen!
www.transportvagnar.se
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tFhs

Trafikhögskolan (TFHS) vid Lunds Uni-
versitet har ju sedan länge sin utbild-
ning förlagd till Ljungbyhed och Ljung-
byhed Park. De senaste tre åren har 
man utvecklat ett samarbete med Trom-
sö Universitet, som innebär att flyg- 
studenter därifrån får sin fullständiga 
trafikflygarutbildning i Ljungbyhed. 
– Det är väldigt roligt att universitetet i 
Tromsö har köpt utbildningar hos oss, 
säger Michael Johansson, teoriutbild-
ningschef för TFHS. 

Internationellt unik
För tillfället får 31 norska studenter sin ut-
bildning i Ljungbyhed. När det blev klart 
att TFHS inte fick 20 platser till trafikflygar- 
utbildningen inom Nya Yrkeshögskolan kun-
de man ta emot ytterligare 12 studenter från 
Norge.
– norrmännen uppskattar vår specialdesig-
nade flygplats som både ligger lite avskilt, 
men samtidigt nära områden med hög in-
tensitet i flygtrafiken. Det gör ljungbyheds 
flygplats internationellt unik och utmärkt som 
utbildningsplats, säger Michael Johansson. 

Fylld orderbok
I övrigt har TFHS fyllt sin ”orderbok” för de 
kommande två åren. Försvarsmakten har 

ökat sina köp av utbildningar både när det 
gäller teori och utbildning inom specialflyg-
uppdrag. Utöver detta kommer även meteo-
rologstudenterna från Lund hit för att lära 
sig hur vädret ser ut i förhållande till data-
skärmen. 
– I framtiden hoppas vi på ännu fler uppdrags- 
utbildningar till försvaret och vi kommer 
även återigen ansöka om möjlighet att få 
kommande 20 utbildningsplatser till trafik- 
flygarutbildningen inom yrkeshögskolan. 

Komiska språkförbistringar
De norska studenterna trivs alldeles utmärkt 
i Ljungbyhed. Espen Heiberg Rash är tjänst-
ledig yrkesmilitär som satsar på en civil flyg-
utbildning. 
– Det är positivt att det bara är vi studenter 
som bor här, man lär känna varandra på ett 
helt annat sätt då. Men jag hade gärna sett 
ännu bättre möjligheter att åka kollektivt.

Vad det gäller utbildningen har Espen Hei-
berg Rash bara positiva ord till övers. 
– skolan är jättebra och ger en god under-
visning både i teori och i praktik. Det svenska 
språket är också lätt att förstå, men ibland 
kan det bli lite problem. när vi berättade att 
panelugnen inte fungerade tog det ett tag 
innan våra svenska värdar förstod att våra 
värmeelement var kalla, skrattar han. 

N o r s k a  fl y g s t u d e n t e r  
t r i v s  i  L j u n g b y h e d

Halva priset på resterande rea-varor!

Storgatan 32 • Tel. 0435-104 97

Nyinkomna 
kläder från Esprit! 

Hjärtligt välkomna!

Storgatan 17, KLIPPAN Tel. 0435 - 100 23

30%
på utvalda Nak-produkter

Vid valfri behandling för
780:- så får du 
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Pehr Trollsveden
besöker Klippan
fredag 22 februari!

- Privata sittningar under dagen.

- Storseans på kvällen kl.19

För anmälan (senast 18 feb) och pris-

uppgift ring Cinas Holistiska på 

tel: 0708-85 16 24 eller kom upp till 

butiken på Norra Skolgatan 2. 

Pehr Trollsveden 
är känd från bl.a 

TV4-serien “Livet 

på andra sidan”

CINAS HOLISTISKA
Medium, Healingterapeut, Regressionsterapeut, Massör,  

Zonterapeut och Spåkvinna

Butiken Insikten
Norra Skolgatan 2, Klippan: 

Kristaller - Pendlar - Tarotlekar  
- Drömfångare - Änglar m.m

Öppet: Fre 12-17
Från 1 febr: 

Torsdagar och fredagar 12-17.30

Meditationsträffar:
Tisdagar udda vecka. 

Ingen förkunskap krävs. 
Anmälan på: 0708-85 16 24

Välkomna!

Flytta med Länsförsäkringar

Storgatan 32 Klippan    0435 -130 50
Klippan@lanSfaSt.Se    www.lanSfaSt.Se

Camilla asp
reg.fastighetsmäklare

Martin olofsson
reg.fastighetsmäklare

RING 0435-130 50
FÖR TIDSBOKNING!

fÖr Mer inforMation oM objeKten Se på

Förbered 
dig inför 
vårens 

försäljning!
 Kontakta oss 

för goda tips och 
råd eller för 
en värdering 

- helt kostnadsfritt.

Välkommen att kontakta oss 
för att hitta ditt drömhus! 

Vi har 
boende i 

alla 
former!

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.

13



aXPLOck aV 
åREts BEBIsaR 2012

Man kan aldrig se sig trött på 

nyfödda bebisar! 
Söderås Journalens familje-sida har blivit mycket populär, och det är många av våra läsare som 
väljer att komma till vår fotostudio på Norra Skolgan 2 mitt i Klippan och föreviga sina små tel-
ningar. De flesta passar också på att köpa på sig lite förstoringar att sätta upp på väggen hemma 
eller för att ge bort till släkt och vänner. Här följer ett collage av några av de nyfödda bebisar som 
publicerats i tidningen under 2012. På Klippanshopping.se under fliken ”Familjen” kan du alltid se 
våra införda bebisannonser en gång till.
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FamILjEN

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

En Tjej
Född: 120907 
Vikt: 3 070 gr
Längd: 50 cm

Maja

Emma & 
Emil Roth

Viktor

En Tjej
Född: 121014 
Vikt: 3 735 gr
Längd: 52 cm

Zaga

Rebecka Persson

Liam

En Kille
Född: 120828 • Vikt: 4 495 gr • Längd: 53 cm

Jacob
Anna Persson & Gabriel Jansson

William
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taNdLäkaR
E

BERt-åkE 
aNdERssON

Som patient hos tandläkare Bert-
Åke Andersson i Klippan är man i 
trygga händer. Det sammansvetsa-
de teamet bestående av tandläkare, 
tandsköterskor och tandhygienist 
har inte bara patienternas tänders 
bästa för ögonen.  
– Vi är måna om hela dig, och arbetar 
inte bara för att tänderna ska vara 
hela. Munnen avslöjar mer än vad 
du säger, så därför strävar vi efter 
att du ska må bra och uppnå balans 
i kroppen. Har vi nöjda patienter så 
har vi en bra dag på jobbet, säger 
Bert-Åke Andersson. 

Småländsk utflykt
Bert-Åke Andersson har varit tandläkare i 
Klippan sedan 1991, då han köpte tand-
läkare Hans Thylanders praktik på Åbyga-
tan. Efter avslutade tandläkarstudier (som 
finansierades bland annat genom extra-
jobb som sopgubbe)  i slutet av 80-talet 
var det ont om jobb, och skåningen Bert-
Åke fick söka sig till Småland, där han fick 
ett jobb på folktandvården i Ljungby. 
– Jag trivdes inte så bra i de småländska 
skogarna, så därför flyttade jag tillbaka till 
skåne igen och började arbeta som sop-
gubbe fram till 1991, då möjligheten att 
ta över Hans Thylanders praktik uppstod. 

Avkoppling innan behandling
1996 flyttades praktiken till Storgatan 20, 
där tandläkare Ingemar Emgård var verk-

sam. När han avvecklade sin rörelse tog Bert-
Åke över även den. 
– Det fanns ett behandlingsrum över, och då 
valde jag att anställa en egen tandhygienist 
för att kunna utöka servicen till patienterna. 

I dagsläget har man hela tre behandlingsrum, 
där Bert-Åke och tandsköterskorna Katarina 
Persson och Malin Hultin arbetar i varsitt rum 
och tandhygienisten Carina Jensen Lundblad 
finns i ett annat. I väntrummet finns en my-
sig, värmande brasa, där patienterna i lugn 
och ro kan koppla av innan behandlingen. 

Tandläkare för hela familjen
Bert-Åke ser sig själv som en tandläkare 
till vilken hela familjen är välkommen. Han 
handskas lika bra med vuxna som med barn, 
och menar att trygghet och långsiktighet är 
A och O när man väljer tandläkare. 
– Det är viktigt för de flesta att kunna möta 
samma tandläkare år efter år. Vi utför de 
flesta typer av tandvård här, allt ifrån regel-
bundna undersökningar till implantatkirurgi. 
Vid behov remitterar vi vidare till specialister 
också. Två gånger per år kommer dessutom 
en tandregleringsspecialist hit för konsulta-
tion. 

När en patient behöver göra en större be-
handling sätter man sig ner med denne/
denna för att presentera olika behandlings-
alternativ och kostnadsberäkningar. 
– sedan kan patienten i samråd med oss vara 
delaktig i beslutet om vilken behandling som 
passar bäst enligt sina förutsättningar.

Sopgubben som blev 
tandläkare
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Januari är den månad på året då flest personer tar 
tag i träningen. När julgodis och nyårsmiddagar se-
dan länge är ett minne blott är det dags att bli ”nyttig” 
igen. 

Vad kan då vara bättre en ett gratis halvårsabonnemang på 
Kupolen Friskvårdscenter? Skriv ett brev till Söderås Jour-
nalen och berätta varför just du förtjänar detta förnämliga 
pris, värt 1674 (6x279 kr) kronor, så väljer vi ut den i vårt 
tycke bästa motiveringen. I ett kommande nummer gör vi ett  
reportage om dig och din vinst. 

För att du ska kunna komma ifråga 
för vinsten behöver vi ditt bidrag 
senast måndagen den 4 februari. 
Skicka in ditt bidrag till följande 
adress: 
Skicka in till följande adress: 
 Adapt Media
 Norra Skolgatan 2
 264 33 KLIPPAN

Märk kuvertet med  
”Träningskort”

Vinn 
träningskort på 

Kupolen

Bruksgatan 5 264 37 Klippan 0435 - 108 90. .
Öppet hus och 1-årsjubileum

på Kupolen lördagen den 27 
oktober kl 10   - 15  .00 00

Träffa Kupolens sjukgymnaster, kiropraktor, 
träningsinstruktör, massör och fotvårdsspecialist. 

Prova vårt träningscenter och delta gratis i våra 
pass med spinning, cirkelträning och 
indoor walking. 

Besök www.kupolen.se    Kupolen Friskvårdscenter
Klippans största friskvårds- och hälsocenter

Bruksgatan 5 264 37 Klippan 0435 - 108 90. .
Öppet hus och 1-årsjubileum

på Kupolen lördagen den 27 
oktober kl 10   - 15  .00 00

Träffa Kupolens sjukgymnaster, kiropraktor, 
träningsinstruktör, massör och fotvårdsspecialist. 

Prova vårt träningscenter och delta gratis i våra 
pass med spinning, cirkelträning och 
indoor walking. 

Besök www.kupolen.se    Kupolen Friskvårdscenter
Klippans största friskvårds- och hälsocenter

Kom-igång-kurser
•

Personlig träning 
med instruktör

•
Gruppträning

Bruksgatan 5   •   264 37 Klippan   •   0435 - 108 90

Nacke- ryggbesvär? 

Kom till oss!
Sjukgymnaster

•
Kiropraktor

•
Massör

•
KBT-terapeut

Dags att 
komma 
igång!

Järnvägsstationen • KLIPPAN • 0435-100 01 • www.resteamet.se

WEEKENDRESOR/UPPLEVELSERESOR
Costa Brava, Empuriabrava 10-17d, 14/6, 5/7 och 23/8-13/9 .... fr. 3595:- 
Costa Brava, Roses 10-24d, 14/6, 5/7 och 23/8-13/9 .................. fr. 3595:- 
Kroatien, Porec 10d, 26/4, 28/6  ................................................... fr. 3995:-
Prag med Spreewald 6d, 21/8  .......................................................5295:-
Moseldalen/Cochem 6d, 23/9 .........................................................5995:-
Husum och Schleswig Holstein 3-4d, 16/5, 1/8, 12/9, 6/12 .........3995:-
Stralsund med Rugen 3d,  5/4, 26/4 ...............................................2295:-
Weissenhäuser Strand 3d, 14/6, 17/6, 1/11 ............................... fr. 1895:-
Sydjylland med Römö och Sylt 3d, 3/5, 4/10 ...............................2795:-
LEGOLAND ® 3d, 21/6, 28/6 ........................................................ fr. 2995:-
Trandansen med Gårdarna runt sjön 2d, 6/4, 10/4 ................. fr. 1895:-
Göta kanal 3d, 19/7  .........................................................................2895:-
Dalslands Kanal med Bohuslän 3d, 10/5 ......................................3495:-
Astrid Lindgrens Värld 3d, 5/7, 12/7 .......................................... fr. 2595:-
Hyttsill med Luffardag 2d, 27/4, 25/5, 24/8, 12/10 .......................2895:-

DAGSRESOR 
Ystad Tatto 1d 14/8, 15/8, 16/8, 17/8 Inkl middag .....850:-
Arlövsrevyn 1d 2/3, 3/3, 24/3 Inkl smörgås  ...............725:-
Bordershopen 1d 21/2, 12/3, 27/3, 10/4 mfl  .............380:-
Heiligenhafen 1d 6/3, 21/3, 29/4, 8/5 mfl  .................380:-
Ullared 1d 20/2, 26/3, 12/3, 4/4, 16/4 mfl  ..................190:-
Bjärebygden med Birgit Nilsson 1d 3/9, 24/9 .........595:-
Österlen med snapskryddning 1d 30/5, 2/10 ..........750:-
Snapphanetur 1d 14/5, 10/9 .......................................675:-
Älgsafari 1d 6/5, 24/7, 26/9 ................... 395:-
Gavnö Slott 1d 15/5 .............................. 650:-
Slottstur i Skåne 1d 15/5 ..................... 775:-
Knäredsdagen 6/7 ................................. 450:-

Fri anslutning väg 21 Kristianstad-Åstorp
och E6:an Ängelholm-Malmö!

ResTeamet • Resor med personlighet!
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Den som en gång träffat Klippankonstnären Anders ”Jösse” 
Jönsson, glömmer aldrig bort honom. Det långa håret och 
det vildvuxna skägget i kombination med en ordrik svada 
som ogärna tar den snabbaste vägen från A till B gör att han 
säkerligen lämnar ett bestående intryck hos de flesta han 
möter. 
– Jag höll mycket låda redan som barn, och var livlig i skolan. 
Jag tänkte väldigt mycket och de tankarna kom ut väldigt 
snabbt genom munnen – och så är det väl fortfarande,  
skrattar han.  

Utställning i februari
Anders är aktuell med en utställning på Klippans Bibliotek under 
hela februari månad. Det är vernissage den 1 februari mellan 13-16. 
Innan jul tog han emot ett kulturstipendium på 8 000 kronor från 
Klippans kommun.
– Det var roligt med stipendiet från kommunen, det är första gången 
jag får något sådant. pengarna kommer att gå till att finansiera mina 
utställningar. 

Slutade skolan i förtid
Anders är uppvuxen på ett lantbruk ute i Stora Björket mellan Klip-
pan och Ljungbyhed. Skolgången gick via Vedby skola till Bofinken 
och Snyggatorp, men avslutades i förtid. Anders hade läs- och skriv-
svårigheter, stammade och var dessutom väldigt vetgirig och ifråga-
sättande. En kombination som inte klickade hundraprocentigt med 
dåtidens lärare, om man ska uttrycka sig försiktigt. 
– Jag stämplades som ”dampig” och fick ta mycket skit från lärarna. 
när jag var 14 år hoppade jag av skolan och fick ett jobb på lövdahls 
Mekaniska i ljungbyhed. Det tog en halvtimme att cykla till ljungby-
hed, men det gjorde jag en hel vinter. Jag arbetade där i ett år, men 
när det blev dags för löneförhandling och jag ville ha 10 kronor i 
timmen men blev erbjuden 8 kronor samtidigt som alla andra hade 
21 kronor då tackade jag för mig. 

Valde fel väg
Tiden på Lövdahls gjorde i alla fall att Anders kunde spara pengar så 
att han kunde köpa en moped, vilket gjorde det lättare att förflytta 
sig. I tonåren umgicks han i raggarkretsar, i samband med detta val-
de han, som han säger, fel väg.  
– Jag vill inte skylla på någon annan, allt var helt och hållet mitt eget 
fel. Det blev lite ”tjyveri” med inbrott i fabriker och arbetsbodar, och 
sedan körde jag en del olovligt eftersom jag inte hade körkort. Det 
är ett lass jag får dra med mig, och som jag tar avstånd från idag. 

Sex år i Norge
I vuxen ålder har Anders varit Klippan, och det egna huset i Forsmöl-
lan, trogen, så när som på sex år i Oslo kring millennieskiftet. Där 
arbetade han som murare, snickare och anläggare, och trivdes som 
fisken i vattnet.
– första gången jag åkte taxi frågade chauffören var jag kom ifrån. 
”Det är vi som kör ubåten”, svarade jag. Det låg ju en rysk ubåt på 
grund vid norska kusten då. ”Den håller” sa chauffören och frågade 

En genuin 
Klippankonstnär

vart vi skulle. norge är ett härligt land där människorna har humor, 
det märkte jag tidigt. Jag fick mycket norska vänner, det var nästan 
så att de här hemma var oroliga för att jag skulle bli norrman på 
heltid, säger Anders med ett leende. 
Så blev det emellertid inte. Anders kom hem till Klippan igen 2003. 
Anledningen till Norgeflytten var att han ville betala sitt hus i Forsmöl-
lan, och dessutom få ihop ett startkapital för att kunna utöva sitt 
konstnärskap på heltid. I samband med flytten hem till Sverige åkte 
han på en skattesmäll där han förlorade pengar, men nu, ett drygt 
decennium senare, är huset betalt. 
– Jag har inga lån på huset överhuvudtaget. Det känns skönt i dessa 
tider. 

Associerar fritt
Anders har haft det ekonomiskt tufft genom åren, men har alltid satt 
en ära i att klara sig själv. Några socialbidrag har han aldrig velat ha. 
– Jag brukar säga att jag är en gräsrotskonstnär. Jag klarar mig på 
egen hand och vill inte leva på någon annan. Har man lite pengar så 
har man, då får man söka anpassa sig efter det. 

Så kommer vi då fram till det där med konsten. Att i text beskriva hur 
Anders är som konstnär eller hur han ser på sitt konstnärskap är inte 
det allra lättaste. Och han är inte helt förtjust i att förklara det heller. 
Konst är så pass komplicerat att det inte går att koka ner till en eller 
två begripliga meningar. 
– Jag tänker bland annat väldigt mycket på samhället och demokrati  
ute i världen när jag målar. ofta har jag en tanke jag utgår ifrån, och 
sedan associerar jag fritt utifrån den, och då kan det bli precis vad 
som helst, mindre bra eller mycket lyckat. Ibland frågar folk ”hur kan 
du rita det som du ritar?” och det kokar man inte ner till två menin-
gar precis, om det överhuvutaget går att koka ner till ord. nej, då är 
det lättare med bilder. 

Bästa sättet att bilda sig en egen uppfattning om det Jönssonska 
konstnärskapet? Givetvis att besöka utställningen på biblioteket i fe-
bruari! Och kanske till och med få med sig en tavla hem!
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TÄVLA i Annonsjakten!

ViNster:
1:a pris presentkort på görans ljud och bild, Klippan 500:-
2:a pris presentkort på görans ljud och bild, Klippan 300:-
3:e pris presentkort på görans ljud och bild, Klippan 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 4 februari.

Namn:     Tel:

Adress:
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Storgatan 17, KLIPPAN Tel. 0435 - 100 23

30%
på utvalda Nak-produkter

Vid valfri behandling för
780:- så får du 

Danskurser 
i Klippan

Salsa/vuxna

Salsa/kids

Start v. 5 - måndagar
Anmäl dig via www.impulsedance.se

eller  på tel. 042 - 21 86 36
Instruktör: Orlando - Nordisk mästare i Salsa

Info@impulsedance.se

Järnvägsstationen • KLIPPAN • 0435-100 01 • www.resteamet.se

WEEKENDRESOR/UPPLEVELSERESOR
Costa Brava, Empuriabrava 10-17d, 14/6, 5/7 och 23/8-13/9 .... fr. 3595:- 
Costa Brava, Roses 10-24d, 14/6, 5/7 och 23/8-13/9 .................. fr. 3595:- 
Kroatien, Porec 10d, 26/4, 28/6  ................................................... fr. 3995:-
Prag med Spreewald 6d, 21/8  .......................................................5295:-
Moseldalen/Cochem 6d, 23/9 .........................................................5995:-
Husum och Schleswig Holstein 3-4d, 16/5, 1/8, 12/9, 6/12 .........3995:-
Stralsund med Rugen 3d,  5/4, 26/4 ...............................................2295:-
Weissenhäuser Strand 3d, 14/6, 17/6, 1/11 ............................... fr. 1895:-
Sydjylland med Römö och Sylt 3d, 3/5, 4/10 ...............................2795:-
LEGOLAND ® 3d, 21/6, 28/6 ........................................................ fr. 2995:-
Trandansen med Gårdarna runt sjön 2d, 6/4, 10/4 ................. fr. 1895:-
Göta kanal 3d, 19/7  .........................................................................2895:-
Dalslands Kanal med Bohuslän 3d, 10/5 ......................................3495:-
Astrid Lindgrens Värld 3d, 5/7, 12/7 .......................................... fr. 2595:-
Hyttsill med Luffardag 2d, 27/4, 25/5, 24/8, 12/10 .......................2895:-

DAGSRESOR 
Ystad Tatto 1d 14/8, 15/8, 16/8, 17/8 Inkl middag .....850:-
Arlövsrevyn 1d 2/3, 3/3, 24/3 Inkl smörgås  ...............725:-
Bordershopen 1d 21/2, 12/3, 27/3, 10/4 mfl  .............380:-
Heiligenhafen 1d 6/3, 21/3, 29/4, 8/5 mfl  .................380:-
Ullared 1d 20/2, 26/3, 12/3, 4/4, 16/4 mfl  ..................190:-
Bjärebygden med Birgit Nilsson 1d 3/9, 24/9 .........595:-
Österlen med snapskryddning 1d 30/5, 2/10 ..........750:-
Snapphanetur 1d 14/5, 10/9 .......................................675:-
Älgsafari 1d 6/5, 24/7, 26/9 ................... 395:-
Gavnö Slott 1d 15/5 .............................. 650:-
Slottstur i Skåne 1d 15/5 ..................... 775:-
Knäredsdagen 6/7 ................................. 450:-

Fri anslutning väg 21 Kristianstad-Åstorp
och E6:an Ängelholm-Malmö!

ResTeamet • Resor med personlighet!

Pehr Trollsveden
besöker Klippan
fredag 22 februari!

- Privata sittningar under dagen.

- Storseans på kvällen kl.19

För anmälan (senast 18 feb) och pris-

uppgift ring Cinas Holistiska på 

tel: 0708-85 16 24 eller kom upp till 

butiken på Norra Skolgatan 2. 

Pehr Trollsveden 
är känd från bl.a 

TV4-serien “Livet 

på andra sidan”

CINAS HOLISTISKA
Medium, Healingterapeut, Regressionsterapeut, Massör,  

Zonterapeut och Spåkvinna

Butiken Insikten
Norra Skolgatan 2, Klippan: 

Kristaller - Pendlar - Tarotlekar  
- Drömfångare - Änglar m.m

Öppet: Fre 12-17
Från 1 febr: 

Torsdagar och fredagar 12-17.30

Meditationsträffar:
Tisdagar udda vecka. 

Ingen förkunskap krävs. 
Anmälan på: 0708-85 16 24

Välkomna!

Vi firar 
11-årsjubileum
Erbjudande 

hela Februari!

Alla 
huvudrätter 
i vår meny för 
endast 89:-

Bordsbeställning på 0435- 142 10 
Järnvägsgatan 32, Klipppan 
Besök oss på www.rackis.net

Vi har även pizza!

Tis-Tors 16-22
Fredag 16-00
Lördag 16-00
Söndag 16-21

Öppet: Mån - Fre 10-18 • Lördag 10-14 
Åbyplan 2 • 264 33 Klippan • Tel:  0435-151 30

PÅ MASSOR AV PLAGG!
REA
50-70%

REA REA REA REA REA REA REA

REA REA REA REA REA REA REA

Fabriksvägen 8
Klippan
0706 - 72 55 37

Klipp ut 
och spara 

mig!Dagens rätt 

Serveras mån - fre 11.00 - 14.00
Välkomna! Jessika, nisse & Co            Gäller tom 15 feb 2013

60:-

Mån: Fläskpannkaka med lingon
 alt. Bruna bönor med fläsk
Tis: pannbiff m ”lög”, mos & lingon
Ons:  Panerad sejfilé, mos & kall sås
 alt. Stekt sill, mos & lingon
Tors:  pyttipanna, ägg och rödbetor
Fre:  Kotlett med potatisgratäng

33 cl 
läsk/vatten 

ingår

Passa på! 
REAPRISER!

790:-

199:-

Mikrovågsugn 
Whirlpool, 17 l

Vattenkokare 
Melitta

Från Electrolux: 
Blenders, Stavmixer, 
Brödrost, Kaffekokare mm

NU

NU

Kom och provträna gratis v. 4!
Kolla hemsidan för tider: 
www.klippansgk.se
VÄLKOMNA! / KLIPPANS GYMNASTIKKRETS

Klippans kommun är en attraktiv ar-
betsgivare. Det tycker i alla fall företag-
et Universum, som nominerat Klippan 
som en av fyra möjliga slutsegrare i 
tävlingen Årets Employer-branding-
kommun 2013. 
– Jag är mycket stolt över att Klippan 
finns med i sådana här sammanhang. 
Inte minst när jag ser våra medtävlare 
Helsingborgs stad, Malmö stad och 
Haninge kommun. Det visar att kom-
munstorleken inte har någon bety-
delse när det gäller nyskapande, säger 
kommunens personalchef Marianne 
Nikitidis Claesson. 

Tåg- och radioreklam
Employer-branding innebär att man som ar-
betsgivare förstår vikten av att arbeta med 
hur man uppfattas som arbetsgivare. Klip-
pans kommun har nominerats för att på ett 

Klippan kan prisas för sin marknadsföring
nytt sätt inom kommunvärlden visa upp den 
bredd av möjligheter som finns. För att locka 
framtida medarbetare har man nämligen 
haft reklamkampanjer både i radio och på 
pågatågen. 
– att visa upp sig och skapa relationer för 
att attrahera nya medarbetare är en del av 
employer-branding-arbetet, men det hand-
lar lika mycket om att vara en god arbets-
givare mot våra nuvarande medarbetare så 
att vi kan utveckla och behålla dem, säger 
Marianne Nikitidis Claesson. 

Gott samarbete
Prisutdelningen sker under våren, troligtvis i 
mars, och Marianne Nikitidis Claesson hop-
pas naturligtvis på en vinst. Hon vill också 
framhålla det goda samarbetet mellan tjäns-
temän och politiker i ärendet. 
– att vi fått den här nomineringen är inte 
bara tack vare personalkontoret. politikerna 

gav oss ett tydligt uppdrag och pengar för 
att bryta ny mark och stärka varumärket. 
Utan insatser från alla våra medarbetare och 
chefer hade vi inte lyckats. 
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VINNaREN aV EN juLkassE!

Lyckligt 
slut på året!
Sven-Erik och Sonja Svensson från Kvidinge tog hem segern i 
årets sista tävling, där man fick handla för 2 000 kronor på ICA 
Supermarket i Klippan. Det var dottern Annette som anmälde 
sina föräldrar, som hon tyckte behövde lite plåster på såren eft-
er en omskakande upplevelse som inträffade den 15 november. 
Då blev Sven-Erik Svensson nämligen utsatt för ficktjuvar, som 
mitt på ljusan dag lyckades komma över de 4 000 kronor han 
precis plockat ut från bankomaten. 
– Jag kände mig aldrig direkt hotad, och förstod inte förrän jag 
gick och satte mig i bilen att pengarna var borta, säger han.  
Julklpappspengarna försvann
– Det kändes mycket tråkigt när pengarna som var ämnade för julklap-
par till vår familj bara försvann. Vi körde direkt till polisen för att få hjälp, 
inflikar Sonja Svensson. 
Men tyvärr så hade rånarna gått upp i rök och trots bra signalement så 
hittades aldrig de skyldiga.  
Lagom stor
En vecka före jul fick Sven-Erik och Sonja åka in till Klippan och hämta 
ut sin vinst på ICA Supermarket. Trots att de bor i Kvidinge åker de alltid 
in till Klippan för att handla. Och favoritbutiken är faktiskt ICA Super-
market! 
– Det är en väldigt fin butik tycker jag. precis lagom stor, så att det är 
lätt att hitta det man behöver. Jag kör hit minst en gång i veckan, säger 
Sonja Svensson.  
Återvände redan dagen efter
Att få möjligheten att ”sätta sprätt” på 2 000 kronor i en ICA-affär är 
få förunnat. Och trots att julen stod för dörren med allt vad det innebär 
så fick inte Sven-Erik och Sonja ihop varor för 2 000 kronor. Istället fick 
de med sig ett presentkort på 500 kronor hem som kunde användas vid 
ett senare tillfälle. 
– fast när vi kom hem så kom jag på mer saker som vi borde ha köpt, 
så jag åkte tillbaka redan dagen därpå och handlade upp presentkortet, 
skrattar Sonja Svensson.  
Båda två var mycket nöjda med sin dag på ICA Supermarket. 
– Vi fick ett mycket vänligt mottagande och massor av fina matvaror, 
sammanfattar Sven-Erik Svensson. 

Årets brottningshöjdpunkt snart här igen!
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Vi utför montering av paraboler 
och antenner. Vi monterar även 

TV på vägg.
Återförsäljare av:

CanalDigital, Viasat, Boxer,
Telia, Telenor och Tre

*Telia Mobil Flex liten 199:-/mån varav 50 kr 
avdrag på potten och 220 kr i förhöjd månads-
avgift. Minsta totala kostnad under abonne-
mangstiden 9106 kr. Anslutningsavgift 250 kr 
+ 369 kr/månad x 24 månader

FRITT HEMKÖRD OCH INKOPPLAD

55” LED-TV
55FU4243

9990:-

FULL HD 
100 Hz

Energiförbrukning 113W,
165 kWh/år

Sony VAIO Tap 20

9990:-

Familjedator med pekskärm 
som kan konverteras till 
surfplatta med stor skärm

LUXOR 40” LCD

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

IPHONE 5

369:-/mån*

FRITT HEMKÖRD OCH INKOPPLAD

40” LCD-TV
LUXOR

3990:-

Klippans Brottarklubb förbereder sig 
just nu för 2013 års upplaga av Lady 
Open, som hålls den 15-17 febru-
ari. I dagarna tre kan man alltså se 
brottning i världsklass i idrottshallen 
i Klippan. Normalt brukar antalet täv-
lingsdeltagare vara ungefär 200 ak-
tiva, och man hoppas på ett liknande 
antal i år. 
– I dagsläget har vi fått klartecken att 
Norge, USA och Japan kommer med 
stora trupper, säger Olle Svensson, 
sekreterare i Klippans Brottarklubb. 

Många ideella insatser 
Vid sidan om de stora mästerskapen OS, 
VM och EM är Lady Open en av de störs-
ta tävlingarna i brottningsvärlden, och 
naturligtvis därför en stor inkomstkälla 
för Klippans Brottarklubb. Under tävlings-
veckan arbetar 30 och 40 personer med 
allt runtomkring. Tävlingskommittén, som  
påbörjar planeringen redan tidigt på hös-
ten, består av tiotalet personer. 

– Det är mycket som ska ordnas. Vi gör 
ett eget programblad, jagar sponsorer 
och mycket annat. Under tävlingsveckan 
är det mycket med det praktiska, det kan 
handla om alltifrån att stå i kiosken till att  
ordna med logi och hämtningar av del-
tagare, säger Olle Svensson. 

I en tid då många idrottsföreningar vitt-
nar om allt färre ideella insatser från till 
exempel föräldrar tycker Olle Svensson 
att Klippans Brottarklubb har det väl för-
spänt på den punkten. 
– Vi har lyckats få fram en bra ungdoms-
avdelning med många medlemmar, och 
lyckligtvis också mycket aktiva föräldrar, 
som ofta ställer upp. De är något vi har 
stor nytta av i samband med lady open. 

Sändningar på webb-TV även i år
En nyhet under fjolårets Lady Open var 
att brottningsintresserade som inte hade 
möjlighet att vara på plats i Klippan kunde 
följa tävlingarna via TV-sändningar över in-
ternet. Detta blev en stor succé, och kom-
mer att upprepas vid 2013 års tävling. 
– Vi fick kontakt med en firma som sysslar 

med TV-sändningar på nätet och tyckte 
att det kunde vara kul att testa, och det 
fungerade jättebra. Hemsidan med klipp 
från förra årets tävling har haft 200 000 
besökare under 2012, och det är vi så 
klart jättenöjda med. 

Klippan – ett brottningscentrum
Som de flesta känner till så har ju Klip-
pan anrika brottningstraditioner. Och det 
finns mycket som talar för att Klippans 
status som brottningscentrum kommer 
att bestå i många år. Förutom brottar-
gymnasiet ute på Ljungbyhed Park kan 
man nämligen också stoltsera med att 
i princip hela damlandslaget i brottning 
bor i nordvästra Skåne och tränar i Klip-
pan, under ledning av förbundskaptenen 
Fariborz Besarati, som också är tränare i 
Klippans Brottarklubb.
– Det är perfekt för tjejerna att bo här. 
systrarna Johanna och sofia Mattsson är 
ju från gällivare till exempel, och det är 
klart att det blir lite krångligare att utgår 
därifrån när man ska resa ut i europa på 
tävlingar, menar Olle Svensson. 

Årets brottningshöjdpunkt snart här igen!
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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
LN Bygg, Infanterigatan 15 F, 264 51 LJUNGBYHED .................................. 0707-93 56 83

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
Anderstorps El, Anderstorp Köpinge 301, 284 91 PErSTOrP  .................... 0435-331 33
• 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 
• BEST WESTErN Hotell Klippan, Åbyplan 3, 264 33  KLIPPAN ................... 0435-120 10
  www.bestwestern.se, reception@hotellklippan.se
• 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
  www.iderika.nu, lennartsaflund@almered.se

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
• Lukas By Basthi, Storgatan 32, 264 33 KLIPPAN .................................... 0435-104 97
• 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

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

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

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

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

Restaurang & Pizzeria
• BEST WESTErN Hotell Klippan, Åbyplan 3, 264 33  KLIPPAN ................... 0435-120 10
  www.bestwestern.se, reception@hotellklippan.se
• 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.snickeriet.info, info@snickeriet.info

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
Tandvården Ljungbyhed, Tandl. Michal Wachalski
Infanterigatan 10-12, 264 51 LJUNGBYHED ........................................... 0435-44 08 00
Taxi

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

Transportvagnar
• Transportvagnar AB i Klippan, Åbytorpsv. 16, 264 39 KLIPPAN ................. 0435-155 45
  www.transportvagnar.se, birger.svensson@transportvagnar.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
Billy & Carina Trädgårdanl. HB, Svenstorp 897, 264 51 LJUNGBYHED ...... 0705-54 88 14
  billyocarina@telia.com
• Bjärhus Växtbutik, Bjärhus 7742, 264 93 Klippan .................................. 0435-102 95
  www.bjarhus.se, vaxtbutik@bjarhus.se
• Lilla Kloster Service AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN ....................  0709-498 328
  lillaklosterab@telia.com
• Olas Trädgård, Bajonettgatan 12, 264 52 LJUNGBYHED ....................... 0706-80 83 38
  bajonettgatan12@spray.se

Veterinär
Jennyhill Djurklinik, Hörsdalsvägen 152, 265 72 KVIDINGE ...................... 0435-48 11 30

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

Zonterapi
Zonterapi reflexologi Klippan, Grengatan 20, 264 36 KLIPPAN ................ 0703-95 92 27
  www.zonterapi_reflexologi_klippan.com, ingela_co_nilsson@hotmail.com

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


