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Söderås

inneHåll

redaktionen

ADAPT MEDIA 
TEL. 0435 - 77 90 50 • fax 0435 - 77 90 59

www.klippanshopping.se

Dina Tips och försLag viLL vi  
gärna ha insänT TiLL:

söDErÅs JournaLEn/rEDakTionEn
ADAPT MEDIA, 

n. skoLgaTan 2, 264 33 kLippan
(v.g Märk MED ”MIna TIps”)

VI reserVerar oss för eV. Tryckfel

Upplaga 14.900 ex.
Adapt Media har copyright på allt material som publiceras i Söderås Journalen, om inget annat anges. Upphovsrätts-
lagen gäller, och omfattar alla typer av texter, artiklar, teckningar, bilder, grafik med mera. Material från Söderås 
Journalen får endast användas för privat bruk. Att kopiera, överlåta, sälja eller kommersiellt utnyttja materialet är inte 
tillåtet utan Adapt Medias tillstånd.
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 BEngT wETTErBErg
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 annonsEr, LaYouT, foTo | 
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2 adapt media
3 Årets bild 2013
4 brauns sida
5 Höstglöd i perstorp
6 smaker från söderåsen
8 smörgåskupén
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12 tävlingsvinnare: Herners el
14 colorama
15 rotarystipendiat
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18-19 klippanshopping.se
20 Zignerat Zachhau
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 Företagsträff
22 profil: sara Nordström
23 barntävling
24 Familjesidan
 mojo betong & bygg
25 Fritidsgården Holken
26 kommunsida 
27-28 branschregister

Är det så här tydligt du marknadsför ditt företag?

Vi kan hjälpa dig att

synas!

Tel. 0435-77 90 50
www.adaptmedia.se
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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

ÅRETS BILD
Nu är tävlingen i full gång! Gå in på Klippanshop-
ping.se och klicka på tävling och inskickade bidrag 
för att se på alla fina foto. 

Premisserna är desamma som sist: Varje fotograf deltar 
med maximalt fem bilder, och man väljer själv vilken el-
ler vilka av de fyra kategorierna (Natur/djur, Människor, 
Ögonblicket och Lokala motiv) man medverkar i. När det 
gäller lokala motiv måste det framgå på bilden att den är 
tagen inom Söderås Journalens utgivningsområde. I övrigt 
är det enda krav som finns att bilden ska vara tagen un-
der 2013. Som extra bonus lottar vi i år ut en 50x70-
utskrift i canvas på något av de inkomna bidragen 
- varje månad!

Tävlingsbidragen laddas upp på Klippanshopping.se under 
fliken ”Tävling”, där man också fyller i kontaktuppgifter.  
I början av 2014 presenterar Söderås Journalen en vinnare 
i varje kategori. Vinnarna får vardera 1 000 kronor i pris 
i form av så kallade Klippancheckar, som kan användas i 
Klippans Köpmannaförenings butiker.               Lycka till!

EXTRA BONUS!!!
Varje månad lottar vi ut en utskrift (50 x 70 cm)

i canvas på något av de inkomna fotona!

Josefine
Truedsson

VINNARE FÖR AUgUSTI ÄR:

grattis!

2013

Vi erbjuder tandvård 
för hela din familj! 

Barn 3-19 år kostnadsfritt
Välkomna till oss!

Storgatan 20, 264 34 Klippan 
Tel. 0435-104 69

Öppettider: Mån-ons 7.30-17.00, tors 7.30-14.00

Bert-Åke Andersson
Tandläkare

K

Tillträde: 2013-12-01
Adress: Bäckavägen 23A, 
 7:e vån med hiss
Hyra:  5.901 kr inkl. kabel TV

Avgiftsfri tvättstuga, förråd,  
internet via öppet fiber nät (eget 
abonnemang) och inglasad balkong.

Seniorlägenhet, Bäckavägen 23 a, PerStorP - 3 rok, 86 kvm

Torggatan 3, 284 31 Perstorp

Tel 0435-39 400, Fax 0435-39 401

www.perstorpsbostader.se
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Bärplockning oroade
Plockning av skogens bär vållar strider, 
särskilt om plockarna är främlingar. 
Det är inget nytt. Tvärt om. I slutet på 
1800-talet blev det stridigheter mel-
lan närboende och främlingar. Järn-
vägar hade byggts ut. Det gick att ta 
sig till bärmarker. Även blivit möjligt att 
sända bär för försäljning, till bra pris. 
Plockning av skogsbär hade blivit del i 
den större ekonomin. Lokalbefolkning-
en var kritiska till ”invasionen” av bär-
plockare, hävdade att allemansrätten 
överträddes. Från Söderåsbygden bar 
”bärresorna” till Småland. Järnvägen 
från Kärreberga till Värnamo, kallade 
”krösabanan” (krösen var dialektord 
för lingon), som invigdes 1890.  

Korsord 100 år
Korsordslösande är ett uppskattat 
nöje. Många sysslar med detta. Det är 
stimulerande, ger allmänbildning och 
kan bedrivas när som helst. Men det få 
tänker på – eller vet – är att korsordet 
i år kan fira sin 100-åriga tillvaro. För 
det var den 21 december 1913 som 
första ”korsordet för vuxna” presente-
rades. Det var i tidningen ”New York 
Wold” i USA. Konstruktör och uppfin-
nare var journalisten Arthur Wynne. 
I Sverige började korsordslösandet 
1924. Första korsordet publicerades i 
Göteborgs-Tidningen med Ferdinand 
Lärn som konstruktör.  

Märkesdagar
1933. SSU i Klippan beslöt framföra 
en kraftfull protest mot nazistvåldet 
i Tyskland.
1948. Musikpaviljongen i parken i 
Klippan invigs.

Som sagt
”Tolerans är ett bevis för misstro mot 
sitt eget ideal.”
(Filosofen Friedrich Nietzsche)

”Dåliga lagar är den värsta formen 
av tyranni.”
(Edmund Burke, brittisk politiker och 
författare)

Boktipset: David Jonstads bok ”Kollapsen” ger dramatisk inblick i civilisationen. 

…och så nås Braun på

Tfn 0435 71 11 50

mobil 0739-79 34 54

E-post: leb.klippan@passagen.se

BRAUNS SIDA

Det är svårt att tänka sig en tillvaro 
utan bärkassar av plast. Men det är 
först 1958 som detta slog igenom. 
Idégivare var William P Hamilton, 
född i Klippans kommun med skol-
gång i Vedby.
Det hade börjat experimenteras med 
plast under 1860-talet, som utveck-
lades i början av 1900-talet. På olika 
område kom plast in i bilden. För plast 
kunde tillverkas på olika sätt och få 
de egenskaper som söktes, allt från 
hård- till mjukplast. Tidigt kom Pers-
torps AB med i bilden och blev landets 
ledande industri på området, med 

världsvid expansion.
 I nuvarande Klippans kommun föd-
des William P Hamilton. Gick i skola i 
Vedby. Driftig och idérik reste han till 
USA efter skolgången. Han blev af-
färsman i skobranschen. Han kom till 
Stockholm för att sälja amerikanska 
skor. Han slogs av: I det besvärliga 
vädret med regn bars skor hem i pap-
perspåsar, som ofta gick sönder och 
skapade irritation. Annat behövdes.
Det var då William P Hamilton fick 
idén på att ersätta papper med plats. 
Prov togs fram. Det blev en succé. Att 
han tänkte på plast var inte underligt 

då han kom från ”plastbygden” och 
plast var i ropet.
 Det var 1958. Det som förvånade var 
att ingen tänkt på detta. Mjukplast 
hade börjat framställas. Skobran-
schen blev först med plastkassar. 
Andra kom efter. Nu är plastkassar 
ofta miljöskräp.
 Hamilton fick motta många utmär-
kelser. Den främsta var ”The John 
Hanson Award” som delas ut i USA 
till ”personer med svensk härkomst 
som har gjort uppmärksammade 
insatser för att hedra Sverige och 
svenskarna”.  

Plastkassen – idén från Söderåsbygden  

Var tid har sina transportmedel. Så 
även för Klippans pappersbruk, då 
produkter förs ut till köpare – från 
med häst och vagn, järnväg till en-
bart med lastbil.
1637 startade Klippans pappers-
bruk. Årtalet för papperstillverk-
ningens anor i bygden bygger på 
Tycho Brahes dikt till Sten Bille på 
Herrevadskloster 1573 – han var 
först med tillverkningen ”i landet” 
(Danmark). Produkterna avsattes 
först lokalt, spreds sedan allt vidare 
och gjorde bruket exportberoende. 
Transportmedel behövdes. Först 
blev det med häst och vagn, till när-
liggande mottagare och hamnar.
 Från bruket gick hästtransporterna 

Historia ”växer igen” – bruksspåret försvinner
till Helsingborg. Södra stambanan 
kom. Då blev det med häst och vagn 
till Stehag för transport till Malmö 
hamn.
 Järnväg mellan Helsingborg och 
Hässleholm – egentligen mellan 
Ramlösa och Finja – invigdes 1875. 
Brukspatron Christian Bock satsade 
stort. Han tillförde 250 000 riks-
daler. En enorm summa, som blev 
tung för pappersbruket att bära. 
Men transporterna förkortades. Nu 
bara mellan bruket och stationen i 
Åby (Klippan). Där hade bruket eget 
magasin - på södra sidan av järnvä-
gen vid bruksalléns slut. Först kör-
des allt med häst och vagn. Sedan 
lades smalspår ut, där hästar drog 

vagnarna. Det var från 1897 till 1915 
då ett ”fotogenlok” svarade för drag-
kraften. Transportkapaciteten måste 
öka. Det slogs fast 1909 av brukssty-
relsen. 1917 kunde ett tre kilometer 
långt normalspår invigas, ett elacku-
molatorlok köptes, senare ett die-
sellok. Godsvagnarna kunde växlas 
direkt av och på tågen på stationen. 
Godsmagasin fanns i Klippan, norr 
om järnvägen. 1977 centraliserades 
godshanteringen och fördes därifrån 
till kunder med lastbil. Bruksspåret 
behövdes inte. Transport med ”Bruk-
spilen”, som loket kallades, försvann 
1988. Lastbilar tog över helt. Idag 
växer bruksspåret igen. Men bro och 
minnen finns kvar. 

Renfana anonym, men vanlig – en ”odödlighetsbrygd” 
Även om släktforskning och kul-
turhistoria brutit väg mot en bre-
dare syn på historia, så är trots allt 
makthavares och nationers historia 
tunga inslag. Man allt kan hittas i 
växters historia. 
Hur ser växten ”renfana” ut? Det är 
inte många som kan beskriva denna. 
Ännu färre om latinska namnet ”Ta-
nactum vulgare” nämns. Men pekas 
växten ut då har de flesta sett den, 
där den står vid vägkanter och sti-
gar. Denna anonyma, men vanliga 
fleråriga växt från Mellaneuropa har 
en mycket intressant historia. Latin-
ska namnet ”Tanacetum” är grekiska 
och betyder odödlig. Det ansågs att 
en brygd av renfana var ”gudarnas 
dryck och bidrog till att göra dem öd-
liga”. Det svenska namnet ”Renfana” 
är en direktöversättning från tyskans 
”Reinfarn” och betyder ”vägkantens 
ormbunke”. ”Munkfana” är växtens 
släkting.
 Att ge odödlighet är myt. Faktum är 
att växten innehåller ett ämne som 

hindrar förruttnelse. I Egypten använ-
des renfana vid balsamering. Även i 
vårt land har växten använts i samma 
syfte. För på 1600- och 1700-ta-
let var det vanligt att lägga renfana 
runt döda för att skydda mot flugor 
och annan ohyra i väntan på begrav- 
ningen.
 Växtens konserverande egenskap 
har även använts för att bevara kött. 
Köttet gneds in med saft från ren-
fana. Växten användes också för att 
skydda mot mal i klädskåp, torkade 
buketter hängdes i tak för att driva 
bort mygg och flugor. Det sägs att 
renfanan själv ”är odödlig”. Dels kan 
den torkas och bevaras dels är den 
svår att få bort då den slagit rot.
 Inom folkmedicinen – även på apo-
tek – har renfanan använts mot mag-
sjukdomar, klåda, gikt med mera. 
Renfanbrännvin är uppskattat. Växten 
har använts som krydda. Inom växt-
färgningen ger den en stark brandgul 
färg. Dock ska nämnas att växten är 
svagt giftig vid invärtes bruk.   

Renfanan står vid väg- och stigkanter.

Klasar med gula små blommor finns.

Bruksspårets bro är kvar.
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Renfanan står vid väg- och stigkanter.

Vad: Höstglöd ”Med allt för alla”
Var: Coops gamla lokaler i Perstorp, Köpmangatan.
När: 5 oktober klockan 10-16 

Den 5 oktober kommer skaparlusten och inspiratio-
nen att flöda i Coops gamla lokaler i Perstorp. Då är 
det dags för den numera årligt återkommande Höst-
glöd, en mässa med mottot ”med allt för alla”.

Och det är just så Gun Ekenskog på Studieförbundet Vuxen-
skolan i Mellanskåne tänker när hon tar in utställare och med-
verkande. 
–  Hittar jag något jag tror kan inspirera eller intressera folk 
tar jag in dem, säger Gun som till vardags jobbar på Studieför-
bundet Mellanskåne i Perstorp. 

Höstglöd startade 2008 med kvinnomässa som blev så popu-
lär att det tände gnistan till Höstglöd och Våreld.
–  Då var det enbart en kvinnomässa, men det gick så bra att 
vi bjöd in männen också att medverka och då blev det så bra 
som det är idag, fortsätter Gun som har hektiska dagar inför 
mässan. 

I nuläget finns inga planer på att utöka till två dagar, och det 
verkar vara ett vinnande koncept för besöksrekordet ligger på 
600 personer under en dag. 

Höstglöd + långlördag = SANT
I år bjöd Vårfestarrangörerna in till en träff inför Höstglöd vil-
ket lett till ett samarbete i Perstorp . I centrum passar man på 
att ha långlördag och då har butikerna i Perstorp öppet med 
erbjudanden och tävlingar mellan 10-16. Det kommer också 
att vara bakluckeloppis i centrum. 

Bland utställarna på Höstglöd hittar man allt som kan tänkas 
inspirera och många hantverkare från orten passar på att visa 
upp sina alster. Även många av ortens föreningar deltar, lik-
som kyrkan som har ansiktsmålning på torget och biblioteket 
har Emil-dag för hela familjen.

Inträdet är liksom tidigare år gratis. 

För och 
med alla!

Kom och kolla 
höstens mode från Rieker

Missa inte våra erbjudanden på 
Höstglöd 5 okt!

Köpmangatan 19 Perstorp Tel 0435 - 346 68

Du är väl med i 
vårt bonussystem?

Vi har ett 60-tal Rieker-modeller!
Dam stl 36-42

Hälleberga since 2008

Besök oss på
Höstglöds-
lördagen!
Öppet till kl.16!

 baby  barn  dam  kläder  baby  barn  dam  kläder  

Köpmangatan  11, Perstorp   0702-17 34 44   Välkommen!

Beställning/info 0435 - 345 23 • Mobil: 0733 - 64 42 81
vincentskok@telia.com • www.vincentskok.se

Folkets Park, Parkvägen 4, Perstorp

Gott och Praktiskt! 
Våra populära och goda 

LUNch-
MATLÅDOR 

(Inklusive leverans i Perstorp och 
Klippan med omnejd)

LUNCH -MATLÅDAVi lagar maten, packar och levererar.
Ni värmer den och njuter....

God och praktisk lösning för ert företag 
eller som privatperson om ni inte har 
någonstans att luncha, inte så gott om 

tid eller helt enkelt inte har
           lust att laga mat!            Pris 40:- inkl. leverans(Perstorp och Klippan med omnejd)

Veckans meny : www.vincentskok.se
Ring/maila för mer info.(Moms tillkommer med 12 %)

Vincents Kök ABFolkets Park - Perstorp
0435-34523 - vincentskok@telia.com

Restaurang & Catering

Några av våra nöjda kunder.

NYHET

För både företag och privatpersoner!

Se hela veckans meny på: 
www.vincentskok.se

VäLkOMMen!

LUNCH -MATLÅDA
Vi lagar maten, packar och levererar.

Ni värmer den och njuter....
God och praktisk lösning för ert företag 

eller som privatperson om ni inte har 
någonstans att luncha, inte så gott om 

tid eller helt enkelt inte har
           lust att laga mat!            

Pris 40:-
 inkl. leverans

(Perstorp och Klippan med omnejd)
Veckans meny : www.vincentskok.se

Ring/maila för mer info.
(Moms tillkommer med 12 %)

Vincents Kök AB
Folkets Park - Perstorp

0435-34523 - vincentskok@telia.com

Restaurang & Catering

Några av våra nöjda kunder.

NYHET

45:-

Perstorp Bälinge
Idrottsklubb

STOR LOPPMARKNAD
KOM OCH FYNDA! MASSOR MED SAKER!

Lördag 28/9 kl. 11-14.00 
i och vid Loppislokalen i klubbhuset intill Ugglebadet i Perstorp 

Säljbara saker emottages 24-26/9 kl. 16-18! Välkommen!

Höstglö
d
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– Som besökare erbjuds du ett 
mathantverk av lokala råvaror 
med småskaligheten i fokus. 
Smakprover av lite av varje och 
möjlighet att handla direkt från 
producenterna. Kött från vilt, 
nöt och lamm, bröd, sylt, grön-
saker och mycket mer, säger 
Calle Laurén.

Calle är projektledare för Smaker från 
Söderåsen, vilka är arrangörer för det 
populära arrangemanget ”Smaker 
från Söderåsens Matmarknad”. Den 
6 oktober samlas primörproducenter, 
gårdsbutiker, uppfödare och odlare 
från Söderåsregionen på Skäralids 
Camping och Vandrarhem för att visa 
upp sina produkter. 
– Detta är tredje året arrangemanget 
äger rum och vi kommer bli ungefär 
ett 20-tal utställare. första året var 
det 8 stycken, så det har verkligen 
växt. Vi räknar med 4 000 – 5 000 
besökare.   

Känt varumärke
Smaker från Söderåsen har blivit ett 
känt varumärke även utanför Skånes 
gränser. 
–  smaker från söderåsen börjar höras 
och synas i många andra samman-
hang. responsen har verkligen blivit 
fantastisk, både här hemma och från 
andra regioner.

Förutom att ta del av alla smaker från 
Söderåsen kommer det också bli lo-
kal musikunderhållning och RIS (Rö-
stånga Idrottssällskap) finns på plats 
för lekar och aktiviteter. Restaurang 
Stationshuset i Röstånga kommer 
att laga mat på scenen av råvaror 
från utställarna. Naturskyddsfören-
ingen finns på plats för att svara på 
frågor och kan hjälpa till att namnge 
svampar du hittat i skogen. En annan 
aktivitet är att Söderåsens turridning 
finns på plats för kortare ridturer.

Vackraste äppelkakan
Den populära bak-tävlingen för besö-

karna finns kvar även detta året, men 
i ny form(!). 
– förra året korade vi den godaste 
muffinsen. I år ska vi kora den vack-
raste äppelkakan. Vår jury orkar inte 
äta sig igenom alla bidragen, och 
eftersom maten också äts med ögat 
bestämde vi att det fick bli en visuell 
tävling, säger Calle. 

Matmarknad
6 oktober kl. 10-15

Skäralids camping och vandrarhem
Fri entré och parkering

Program:
10.00 Matmarknaden öppnar

11.00 Kockarna lagar mat med råvaror från Söderåsen

12.30 Kockarna lagar mat med råvaror från Söderåsen

13.30 Sista inlämning av bidrag till Äpplekakstävlingen

14.30 Äpplekakstävlingens vinnare utses

15.00 Matmarknaden stänger för dagen

Prova på
Under dagen finns även 

“prova på”-lekar och  
aktiviteter som passar 

alla åldrar. 

Flera serveringar finns 
på marknadsområdet. 

Söderåsens turridning 
finns på plats.

Underhållning 
av lokalt band

Tävling
Vackraste äpplekakan!

Lämna in den och receptet
så är du med och tävlar om

Söderåsens vackraste
äpplekaka.

Svamp
Den har hatt och fot 
men vad heter den?

Svampbestämning med  
Naturskyddsföreningen.

SMAKER FRÅN 

www.smakerfransoderasen.se

Vad?  Smaker från Söderåsen
När?  6 oktober klockan 10 - 15
Var?  Skäralids Camping och 
 Vandrarhem

smaker 
Från 

söderås
enSöderåsen dukar upp
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Gårdsbutik
0435-102 95
www.bjarhus.se

Läs om HÖSTENS AKTIVITETER 
på www.bjarhus.se. Det handlar  
om vin, lakrits, ost, kaffegökar och 
en massa god mat. 
Den 20/9 drar vi igång våra omtyckta 
FREDAGSLUNCHER, serveras 11.30-
13.30. För meny se hemsidan.

Bjärhus gårdsbutik 

– Din lokala saluhall med lokalt kött,  
chark samt massor goda egenodlade 
ekologiska grönsaker och delikatesser.

Butiken öppen: Fred 10-18 • Lörd 10-14 • Välkomna!

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

Gäller ej beställningsvaror

Halva priset
  

på Clematis, rosor
  

och perenn
er!

Nytt i butiken!
Kläder och accessoarer

från

20% på valfri vara
i hela butiken!

Storgatan 32, Klippan
Tel. 0435 - 101 15

Välkomna önskar Helena med personal!

Besök www.gunnsmode.se! 
Där hittar du vår blogg och adressen till 

facebook. Följ oss även på Instagram!

Gäller den 23-28 september 2013 mot denna kupong och en gång per person.

Namn: .................................................................................................................................................

Adress: .................................................................................................................................................

Postadress:...........................................................................................................................................
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“Gamla Fenix” lokaler • Tel: 0760 - 71 50 72
Öppet: Mån - Fre 6.30 - 17 • Lördag 6.30 - 15

Åsa´s Skafferi

Välkomna önskar Åsa med personal! 

Dagens rätt

Fri utkörning av lunch

Dagens rätt inkl. sallad och bröd 60 kr
Matsedel finns på: www.klippanshopping.se

 Stubbe 5 pers 10 pers 15 pers
Ost, Skinka 140 kr 285 kr 440 kr 610 kr
Räkor 140 kr 285 kr 440 kr 610 kr
Rostbiff, skinka 140 kr 285 kr 440 kr 610 kr
Lax, räkor 170 kr 310 kr 480 kr 680 kr
Kyckling, bacon 170 kr 310 kr 480 kr 680 kr
Exotisk 170 kr 310 kr 480 kr 680 kr
Fetaost, rostbiff, skinka 170 kr 310 kr 480 kr 680 kr

Smörgåstårtor

Vi gör även enpersonsbakelser 55 kr/st. Beställning 2 dagar innan.

Fr.o.m den 30/9 kan ni få Lunch utkörd. Fri 
utkörning inom 10 km. Minimum 5 portioner. 

www.a4uab.se

Stäng ute kylan och spara pengar med
värmepumpar från Mitsubishi Electric

Välj att leva och bo bekvämt 
med ett driftsäkert värme-
system utvecklat för framtidens 
krav. Låt Mitsubishi Electrics 
innovativa miljöteknik blir ert 
miljötänk. Våra värmesystem 
fi nns både som luft-luft och 
luft-vatten värmepumpar.

Kirigamine 
luft-luft värmepump

Kenneth 0706-248 229
Mattias 0706-248 227

Ecodan Next 
Generation
luft-vatten 
värmepump
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�
Kyla & Värmepumpar

Kontakta oss 
för kostnadsförslag!

www.a4uab.se

Kirigamine luft-luft värmepump
Ecodan Next Generation 
luft-vatten värmepump

Välj att leva och bo bekvämt med ett driftsäkert värmesystem 

utvecklat för framtidens krav. Låt Mitsubishi Electrics innovativa 

miljöteknik blir ert miljötänk. Våra värmesystem finns både som 

luft-luft och luft-vatten värmepumpar.

Stäng ute kylan och spara pengar med
värmepumpar från Mitsubishi Electric

Krigamine FH 25
Från 16 400:-
inkl. moms, rotavdrag

samt standardinstallation
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Ann-Christin Andersson tycker fortfa-
rande att det är en overklig och fan-
tastisk känsla att öppna dörren till sitt 
eget ställe. Hon är sedan januari 2013 
ägare till Smörgåskupén, Klippanbor-
nas egen frukost, lunch, fest och -färd-
kost-servering.

Återvändare
Efter 15 år i huvudstaden kände Anki (som 
hon vanligen kallas) att det var läge att bege 
sig hem till Skåne igen. När Smörgåskupén 
skulle säljas var det helt rätt för Anki att ta 
sina samlade erfarenheter från åren inom 
restaurangbranschen för att starta sin egen 
verksamhet. 
Så här ett halvår efter starten konstaterar 
hon att det är mycket jobb men samtidigt 
mycket roligt. 
– för mig har det alltid varit viktigt att veta 
var råvarorna kommer ifrån och nu erbjuder 
smörgåskupen en del närproducerat, rättvi-
semärkt och ekologiskt.

Stort utbud för vardag och fest 
Förutom baguetter, sallader, godis, kaffe och 
kakor till resenärerna som dagligen passerar 
Klippans station, erbjuder Smörgåskupén 
också smörrebröd, smörgåstårtor, festfat 
och tårtor för alla tillfällen.  
– nu får jag använda mitt kunnande om 
mathantverk, och kan själv välja vad jag vill 
sälja och erbjuda mina kunder. egentillverkad 
tryffel och chokladbollar, dricka från skåne-
hill gård och Brämhults, en del pålägg från 
Bjärhus gårdsbutik, goda luncher, baguetter 
och festmat. Jag vill, och kan, erbjuda bättre 
kvalitet nu när jag själv bestämmer, och det 
känns viktigt för mig, säger Anki.

Framtidsplanerna
På fritiden försöker Anki hinna med att träna 
på gym och umgås med sin familj, men hon 
erkänner att det inte är lätt att få tiden att 
räcka till. Förutom hon själv så jobbar Jessica 

Bodin och Monica Andersson på caféet. 
– Jag ser ljust på framtiden. kanske man 
kunde öppna upp en filial till smörgåskupen 
någonstans i kommunen så småningom. fler 
sittplatser är på väg inne på caféet och vår 
espressomaskin levererar kaffet precis som 
man vill ha det. 

Frukostpaket
Varje dag passerar 1 500 (!!!) resenärer Klip-
pans station på väg till eller från Klippan. För 
de tidiga morgonpendlarna kan Smörgås-
kupen bland annat erbjuda en frukostpåse. 
Bryggkaffe, fralla, fruktsallad med yoghurt 
och hemrostad müsli blir en bra start på da-
gen. Såklart finns det mättande luncher med 
fräscha sallader och för den som kommer 
hem på eftermiddagen och vill ha något att 
ta med sig finns mycket att välja på. 
– Har man bråttom går det jättebra att ringa 
så förebereder vi och har allt klart för upp-
hämtning.

Smörrebröd
Anki är extra stolt över att kunna erbjuda 
smörrebröd med sex olika sorters pålägg. 
– smörrebröd bakade på dansk rågbröd  
bestämde jag tidigt att jag skulle ha. en ma-
tig smörgås som aldrig smakar fel.

Kunderna är nöjda
Flytten till Klippan och Smörgåskupén ångrar 
Anki inte. 
– klippan är härligt, jag trivs med alla kun-
derna som jag träffar och företagsklimatet är 
trevligt. pulsen och tempot är något helt an-
nat än i stockholm och jag har fått bra beröm 
från klippanborna som uppskattar maten, 
att man kan betala med kort och servicen. 

Det plingar i entreklockan, telefonen ringer 
och en härlig doft av nybryggt kaffe sprider 
sig inne i Smörgåskupén. Hemvändaren Anki 
återgår med full energi till köket för att vara 
redo med luncherna till hungriga Klippanbor 
och pendlare.  

 

Färdkost och 
festmat 
i samma kupé

Färdkost och 
festmat 
i samma kupé

smörgås
kuPen

8



  

 

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

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

Storgatan 4 Ljungbyhed 
Tel 0435 - 294 50

Lövräfsa

Sopsäckarfrån 39:-
från 19:-Stort sortiment 

av lökar!

Plantera  

inför våren!

”Hösta” i trädgården! 

Vi finns på Järnvägsstationen i Klippan
Har du frågor eller vill beställa? Ring oss gärna!

 Tel 070 - 278 48 93  smorgaskupen.se  

Gäller beställning 
och avhämtning 

t o m 31 okt.

STARTARMBAND 
Winter ColleCtion 2013
Lammskinn med silverberlock

695:-/st

Namn ..............................................................  
Mobil ..............................................................

3st valfri bröd 75:-

Mot uppvisad kupong!

0435 - 102 53
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!

Färdkost och 
festmat 
i samma kupé

Färdkost och 
festmat 
i samma kupé

Öppet: Mån-Fre 9.30-18.00/Lör 9.00-14.00

Prêt-dag
tisdag 24/9

Massor av tillbud!
Medtag annonsen och 

få en present när 
du handlar för 1000:-

Storgatan 32
Klippan
0435-157 15

Prêt à Porter AB / www.pret.se
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Du slutade din tjänst på Adapt Media 
i april. Varför gjorde du det?
– Jag har under några års tid haft fö-
retag bredvid min tjänst på adapt Me-
dia, och ville nu pröva mina vingar att 
bli egen företagare fullt ut. Jag har ett 
måtto här i livet som innebär att inte 
dö nyfiken och jag kände att nu var det 
dags.

Vad tar du med dig från tiden på 
Adapt Media?
– Massor av kunskap! när jag ser till-
baka på vad jag kunde när jag kom till 
adapt Media och vad jag har med mig i 
ryggsäcken nu när jag slutar så är tiden 
på adapt Media ovärderlig.

Vilka är dina bästa råd till din efter-
trädare Emma? 
– Var aldrig rädd för att fråga eller säga 
din mening - du kommer alltid att bli 
lyssnad på. Ta gärna ut svängarna och 
våga nytänk helt enkelt.

Hur ser du på framtiden? 
– framtiden ser ljus ut, jag är glad och 
lycklig att jag vågade ta steget att satsa 
på mitt företag. Jag säljer material till 
de som sysslar med scrapbooking. Är  
någon intresserad av vad jag kan erbju-
da är man mer än välkommen att kika 
på www.roxstamps.se eller besöka min 
lagerbutik. Jag har öppet tisdagar 10-18 
och torsdagar 14-20 i Brohuset i ljung-
byhed.

Förändringarnas vingslag...En ny digital tryckpress, två 
medarbetare på nya äventyr 
och två nya medarbetare in på 
företaget.

Så ser höstens förändringar 
ut på Adapt Media. Johan 
Wetterberg, som jobbat med  
Söderås Journalen i över 12 
år och skrivit nästan 1000 
(!!!) artiklar i den, kommer att 
vara tjänstledig och Johanna 
Zachhau vikarierar för honom. 
Anna-Lena Lundin som jobbat 
med layout och grafisk design 
har slutat för att ägna sig åt sitt 
eget företag och på hennes stol 
hittar vi Emma Nordström. 

Vad ska du göra nu?
– Jag har tjänstledigt för att hoppa 
på ett vikariat som kommunikatör 
på göteborgs Hamns kommuni-
kationsavdelning. Jag har bott i 
göteborg sedan 2005 och arbetat 
härifrån på heltid för adapt Me-
dias räkning, så det känns roligt 
och spännande att prova på något 
annat i göteborg. 

Vad tar du med dig från tiden 
på Adapt Media?
– först och främst är det den goda 
kontakten med kollegorna. Även 
om jag jobbat från annan ort har 
vi ändå arbetat väldigt tätt, och 
familjärt ihop. från söderås Jour-
nalen tar jag med mig mångsidig-
heten. Det har varit spännande 
och utvecklande att få göra olika 
sorters artiklar, och det har jag lärt 
mig mycket av. 

Vad har Göteborg som  
Skåne inte har?
– nya Ullevi! en sommar utan 
minst ett konsertbesök där är ing-
en riktig sommar. 

Beskriv dig själv med 
en mening?
– Musik-, TV- och sportnörd som 
trivs som bäst när jag får umgås 
med familj och vänner. 

Johan Wetterberg

Emma Nordström
Du är Ljungskilebo som nu blivit skå-
ning och Klippanbo. Hur känns det?
– Det känns bara bra, nu får jag lära mig 
skånska. 

Beskriv dig själv med en mening!
– 29-åring med smygande 30-årskris  
som jobbat inom journalistiken ett par 
år, bland annat med Morgonprogram-
met på p4 kristianstad i 3,5 år och bor 
i klippan med blivande man, liten dot-
ter och hund.

Vad ska bli roligast med jobbet  
på Adapt Media?
– att få skriva! Jag var krönikör för 
Helsingborgs Dagblad/nordvästra skå-
nes tidningar i nio år och det var för 
att skriva som jag blev journalist. sen 
hamnade jag på andra vägar med 
webb-tv på sydsvenskan och TT, radio 
i stockholm och kristianstad men nu 
är jag framför tangenterna igen. att 
slippa köra hemifrån 4.20 på morgo-
nen är ju också en klar fördel.

Du är inte Klippanbo från början 
(ursprungligen från Ekeby) vad 
tycker du om Klippan?
– Jag trivs väldigt bra i klippan. Jag  
älskar centrum som har kvar småstads-
charmen med alla sina butiker, natu-
ren är fantastisk och här finns massor 
att hitta på.

Johanna Zachhau

Anna-Lena Lundin

Vad fick dig att söka jobb i Klippan?
– när jag läste annonsen för tjänsten 
kände jag att det här jobbet skulle vara 
perfekt för mig!

Efter en arbetsdag, vad gör du då?
– funderar ut rackartyg ...nej jag bara 
skojar! Jag är väldigt snäll och jag spen-
derar tiden hemma med katten eller 
kanske går till biblioteket och liknande.   

Beskriv dig själv med en mening!
– positiv tjej med öga för det grafiska 
och konstnärliga. 
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Om du passerade Adapt Media i som-
ras och såg en stor hjullastare lyfta in 
något i lokalerna så bevittnade du när 
den nya tryckpressen kom på plats. 

En tryckpress som innebär att produktio-
nen och kapaciteten kan öka ytterligare på 
Adapt Media och erbjuda både privata kun-
der och företag fler tjänster.
– Det känns bra att vi har kunnat utveckla 
adapt Media till ett fullserviceföretag inom 
reklam. I dagens stressade samhälle har folk 
inte tid att sitta och ringa till flera olika fö-
retag som ska utföra olika tjänster. anlitar 
man adapt Media så räcker det att ringa 
ett samtal så ordnar vi allt: ide – text – foto 
- layout – produktion – tryck. oavsett om 
det gäller inbjudningskort till en fest för en 
privatperson eller broschyrer för ett företag, 
säger Bengt Wetterberg, VD, som startade 
Adapt Media för sex år sen. 

Lokal reklambyrå
Just behovet av att ha en lokal reklambyrå 
för marknadsföring kände Bengt tidigt att 
det fanns ett behov av hos företagarna i 
bygden. 

För två år sen satsade Bengt och Adapt Me-
dia på att ha ett eget digitalt tryckeri i huset 
för att kunna erbjuda kunderna helhetslös-
ningar inom marknadsföring och reklam. 
Utvecklingen innebär att företaget hela ti-
den får fler och fler kunder. 

Snabba leveranser
– Med vår nya digitala tryckpress kan vi job-
ba mycket snabbare och en del beställningar 
kan vi leverera samma dag som de har be-
ställts. 

Inbjudningskort, foldrar, broschyrer, visit-
kort, kuvert, brevpapper och produktblad är 
något av allt de material man kan beställa 
och få utformat genom Adapt Media. Det 
finns egentligen inga begränsningar på vad 
man kan erbjuda.
– en positiv inställning tillsammans med vår 
personals kreativa kunnande täcker faktiskt 
in de flesta behov våra kunder har, säger 
Bengt.

Fotoutskrifter
Adapt Media har både stora och små före-
tag som kunder och mottot är att alla ska 
vara nöjda. 
– förutom vår nya digitala tryckpress har vi 
också en maskin där vi printar ut material för 

Förändringarnas vingslag...

adaPt med
ia

Ny digital tryckpress 
– nya möjligheter

rollups och fotoutskrifter. Det kan vara allt 
från körkortsfoto till en utskrift som är 25 
meter vilket är vad som finns på hela rullen. 
– fast någon 25-metersbeställning har vi 
inte fått ännu, skrattar Bengt. 

Söderås Journalen och 
klippanshopping.se
Adapt Media producerar också tidsskrifter. 
Klöverbladet, Bobladet Perstorp, Kvidinge 
Församlingsblad, Riseberga/Färingtofta För-
samlingsblad skapas på Adapt Media sedan 
6 år tillbaka. Förutom det digitala tryckeriet 
med alla dess möjligheter producerar Adapt 
Media också de egna produkterna Söderås 
Journalen och Klippanshopping.se. 
–  söderås Journalen och klippanshopping.se 
står för ungefär 20 % av verksamheten. 
söderås Journalen är väldigt populär i sitt 

utgivningsområde (det kan du som läsare 
kanske intyga eftersom du just nu läser den! 
red:s anm.), och alla våra annonsörer brukar 
också intyga att en annons i vår tidning ger 
alltid ett bra utfall. 
– klippanshopping.se är också på rak upp-
gång med cirka 4 500 unika besökare per 
månad, men givetvis vill vi ha ännu fler som 
kikar in på vår sajt, säger Bengt med mål-
medveten blick.  

Behöver man hjälp med reklam, marknads-
föring och foto kan man alltid besöka adapt-
media.se eller ringa på 0435-77 90 50. 
– alla är välkomna. oavsett om du är privat-
person eller företag så kan vi säkert hjälpa 
dig på ett eller annat sätt, avslutar Bengt 
samtidigt som den digitala tryckpressen går 
igång för ännu en produktion! 
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vinnaren 
av
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På Herner
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Eva Eriksson heter vinnaren i Sö-
derås Journalens augustitävling. 
Eller rättare sagt, hennes man, 
Bengt Eriksson, är vinnaren efter-
som Eva ville vinna 2 000 kronor att 
handla för på Herners El i Ljung-
byhed för att kunna glädja maken 
med vinsten som en födelsedags-
present. 
– Nu säljer vi mycket ljuskällor, det 
märks att det börjar bli höst och 
mörkare, säger Ulla Herner som tar 
emot Bengt och Eva när dom kom-
mer för att hämta ut sin vinst.

Trädgårdslampor 
Och ljuskällor är (l)just vad Bengt väljer 
när han och hustrun går runt och botani-
serar bland allt som erbjuds på Herners El. 
– Dom här lamporna att ha utomhus ska 
jag ha. en ska vara ovanför garagedörren 
och sen ska jag ha i trädgården också,  
säger födelsedagsgrisen.

Sommaren sätter spår
Ulla Herner märker att det varit en varm 
sommar.
– Många kommer in och behöver hjälp 
med att hitta en ny kyl och frys, en del 
gamla kylskåp och frysar har inte klarat 
den varma sommaren.

– Vi säljer mycket dammsugare också. 
De nya varianterna som kommit nu är så 
mycket effektivare och tystare än sina fö-
regångare.

Familjeföretaget trotjänare 
i Ljungbyhed
Herners El har funnits i Ljungbyhed sedan 
1984 och är ett familjeföretag. I butiken 
kan man förutom lamporna som Bengt 
valde även hitta vitvaror från de flesta av 
marknadens fabrikat. Behöver man hjälp 
med installationer, reperationer och ser-
vice finns givetvis den hjälpen också att 
få från Herners El. 

Sen rotavdraget infördes hjälper man till 
med det direkt vid arbetet och skickar in 
uppgifterna till Skatteverket för att un-
derlätta för kunden. 

Presenttips!
Vad är då Ulla Herners tips på en bra fö-
delsedagspresent från butiken? 
– Många använder fortfarande väldigt 
gamla strykjärn. Det är mycket bättre att 
byta till en ny, bättre och energisnålare 
modell. 

Även om det var Bengts vinst så hade hus-
trun Eva tur, det blev en slant över efter 
lampköpet så Eva kunde välja en hårtork. 
Nu är det Bengt som ska försöka komma 
på en bra födelsedagspresent till Eva, och 
hur ska han kunna toppa det här?
– Ja, det är ju ett tag till eva fyller år, så 
det får jag nog fundera på, avslutar vår 
tävlingsvinnare och lämnar nöjd Herners 
El med sina nya trädgårdslampor. Ulla 
Herner konstaterar glatt att de fick både 
ljus och värme med hem.

Ljus och värme!

E
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stavmixer22 electrolux köksmaskiner

Greppvänliga EasyCompact 
Stavmixern EasyCompact i tre modeller är ergonomiskt anpassade och 
sköna i handen. Lättviktare och kraftfulla – tacksamma hjälpredor i köket. 

Kraftfull motor

EasyCompact med ergonomiskt handtag är 
utrustad med stark men samtidigt lätt motor. 
Modellerna ESTM5400 och ESTM5600 har 
600W motor, två hastigheter inkl turbo och 
specialutformade knivar i rostfritt stål för 
bästa prestanda. Hacka kryddor, lök och 
grönsaker eller släng ihop en sås med 
perfekt resultat!

Funktionell design

Skaftet är avtagbart men också låsbart så att 
du kan jobba tryggt och säkert. Till Easy
Compact får du även tillbehör som minihack
are (ESTM5600), bägare på 600 ml och en 
enkelvisp med på köpet. Men självklart kan 
du använda mixern i vilken bytta som helst.

Praktisk

EasyCompact är lätt att ta isär och rengöra 
och har en 1,8 meter lång sladd som ger dig 
svängrum vid köks bänken. En gummerad 
krok för upphängning gör det enkelt att ha 
den tillgänglig framför näsan i köket. 

Knivar i rostfritt stål.

Visp (ESTM5600 och ESTM5400).

Ergonomiskt handtag.

Minihackare som bland annat 
krossar is (ESTM5600).

ESTM5200

ESTM5400ESTM5600

Höstaktuellt!

Microugnar
Svart, vit, rostfri n

Värmepump 
- inVestering soM betalar sig!

Mixerstav  
ord pris 695:- 359:-
Är lätt att ta isär och  
rengöra. 1,8 m sladd.
Krok för upphängning.

 från 790:-

www.glasogonhuset.com

Hur ser du på ditt jobb och privat?

Rätt typ av arbetsprogressiva glas gör all skillnad på jobbet och privat.
 Stelhet och trötthet minskar. Dina arbetsdagar blir både 
mer vilsamma och produktiva.
 Med vårt kompletta sortiment arbetsprogressiva glas 
har vi det som passar dina uppgifter.

Plats för återförsäljarlogo.
Perfektion på jobbet

Rätt typ av arbetsprogressiva glas gör all skillnad 
när du arbetar med dator, mobil, Ipad och annat 
arbete som kräver ett nära fokus. Stelhet och trött- 
het minskar. Dina dagar blir både mer vilsamma och 
produktiva.

Med vårt kompletta sortiment arbetsprogressiva 
glas har vi det som passar dig och din livsstil.

Hur ser du på 
ditt jobb?

Rätt typ av arbetsprogressiva 
glas gör all skillnad på jobbet.
 Stelhet och trötthet minskar.
 Dina arbetsdagar blir både 
mer vilsamma och produktiva.
 Med vårt kompletta sortiment  
arbetsprogressiva glas har vi 
det som passar dina uppgifter.

Perfektion på jobbet

Plats för återförsäljarlogo.

Hur ser du
på nära håll?

Städpatrullen 
- vi städar allt!

Vi erbjuder:
• hemstädning
• flyttstädning
• storstädning

• kontorstädning m.m

50% RUT-avdrag 
för privatpersoner

Ring oss för mer 
information!

Fabriksvägen 8
Klippan
0706 - 72 55 37
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Dagens rätt

Serveras mån - fre 11.00 - 14.00
Välkomna! Jessika, nisse & Co       Gäller tom 18 okt 2013

Mån:	 Raggmunkar	med	fläsk	och	lingon
	 alt.	Bruna	bönor	och	fläsk
Tis: pannbiff med ”lög” 
	 alt.	Lunchkorv	med	mos	och	lingon
Ons:		 Sej	med	mos	och	Pålles	goa	sås	
	 alt.	Stekt	Sill	med	mos	och	lingon
Tors: pytt-i-panna med ägg & rödbetor
Fre:		 Kåldolmar,	kokt	potatis,	sås	och	lingon

60:-
33	cl	

läsk/vatten 
ingår

	Gilla	Nya	Pålles	på	Facebook	så	får	ni	våra	erbjudanden	&	menyer	direkt	i	din	smartphone!

Hösten är Här!

Veckans kaka 
äPPLerUtA 10:-

nya helgtider oktober - mars 
lördag 7-15 • söndag 10-15

HeLGFIKA

Lördag och söndag

KAFFe och BAKeLse

35:-
Varmt välkomna!

Veckans matbröd 
LInGOnKUBB 25:-

Marksten • Dekorsten • Stenmjöl • Bärlager • Matjord • Singel • Sand • Grus

Direktlastning - Hemkörning - Storsäck

Husdränering • Avloppsanläggningar • Husgrunder • Husrivningar • Fjärrvärmegrävning m.m

KMT Klippans Maskintjänst AB • Åbytorpsvägen 25, Klippan 
E-post: info@kmt-klippan.com • Telefon kontor: 0435-191 50

070 - 665 91 50
STORSÄCK
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Det är en av sommarens sista dagar 
och fortfarande tidig morgon. På Co-
lorama är verksamheten redan igång 
och man möts av full ruljans. Det är 
hantverkare och privatpersoner på 
plats för att hämta vad dom behöver 
och för att göra sina beställningar. 
Telefonerna ringer, färgblandarna är 
igång och stämningen är på topp. 

Ägaren Per-Anders Svensson har fullt upp 
med att hälsa på kunderna, få iväg beställ-
ningar och skicka sina låssmeder på dagens 
uppdrag. Vi sätter oss i det mysiga perso-
nalköket och pratar lite om företaget och hur 
det började. 
– Jag arbetade på Verktygshuset i klippan 
och 1998 skulle vi göra om köket hemma, 
så då var jag mycket på gamla golv & Tapet-
huset. när jag fick höra att det skulle säljas 
tänkte jag att det hade varit en kul utmaning, 
så jag slog till. samtidigt fick jag ett erbju-
dande att ta över lås- och nyckelverksamhe-
ten från Verktygshuset, så det gjorde jag. 

Unik Coloramabutik
Idag är butiken i Klippan den enda Colorama-
butiken i Sverige med licensierad lås- och 
nyckelverksamhet. Två låssmeder finns att 
tillgå, som gör uppdrag både hos företag 
och privatpersoner. Kodade bilnycklar, nyck-
elkopiering och låsmontering är några av de 
uppdrag som utförs. 

Erbjuder inredningsråd
För ett år sen skrev Söderås Journalen att Co-
lorama hade skickat två av sina anställda på 
utbildning för att bli Coloramas inrednings-
rådgivare och inredningsdesigner. Wictoria 
Svensson och Veronica Paulsson är de som 
gick utbildningen och vi får en pratstund 
med Wictoria, som också är Per-Anders fru. 
Hon jobbade först inom äldrevården, men in-
redning har alltid varit ett stort intresse.
– Jag har jobbat med Colorama egentligen 
sedan Per-Anders tog över, men de sista 4 
åren kan man säga att jag trätt fram, säger 
Wictoria. 

Utgår från kundens tankar
När en kund vill ha hjälp med rådgivning kan 
det gå det till så att kunden funderar ige-
nom vad han eller hon gillar för färg och stil. 
Ofta vet kunderna inte riktigt vad dom vill, 
men har ändå en liten tanke på vad man vill 
ha. Sen, antingen via ett hembesök eller ett 
möte i butiken, plockar Veronica och Wicto-
ria fram alternativ. 
– Vi kan erbjuda kunden förslag på antingen 
ett rum eller flera, och ofta blir kunderna 
positivt överraskade när någon tänker på ett 

Colorama

– sätter färg på tillvaron
sätt som dom inte är vana vid, säger Wictoria 
som haft uppdrag av olika slag. 

Hon och Veronica har bland annat hjälpt till 
med rådgivning av alla rum i ett hus hos en 
kund och en företagsmatsal. 

2 anställda har blivit 9
Per-Anders tycker att det har varit en mycket 
trevlig resa med Colorama. Det började med 
2 anställda, idag är man 9 (plus den vita 
storpudeln Evita som håller till i personalut-
rymmet). Per-Anders har sett förändringarna 
inom hembranschen komma och gå. Terra-
cotta-färger, bårder, plastgolv, laminatgolv, 
klickgolv, tvådelat och nu, september 2013, 
är det ljusa/nyanser och naturmaterial som 
efterfrågas. 

Ett samtal räcker
På Colorama trängs tapeterna och färgerna 
på hyllorna, men man kan få hjälp med så 
mycket mer. 
– Vi kan hjälpa till med hela processen när 
någon vill göra om hemma, oavsett vilket 
rum det gäller. Istället för att ringa massa 
samtal till olika butiker och hantverkare, 
ringer man oss och får hjälp med rubbet, sä-
ger Per-Anders som har samarbete med el-, 
golv- och VVS-firmor. 

Och snabbt går det också! 
– Vi har 95 % leveranssäkerhet och alla 
svenska tapeter levereras dagen efter.

Framtiden går i ljusa nyanser
Per-Anders och hans gäng på Colorama ser 
ljust på framtiden.
– e-handel med färg och tapet ökar, så den 
utvecklingen håller vi såklart koll på för att 
kunna erbjuda kunderna vad dom vill ha och 
hur dom vill kunna beställa.  

Och hur ofta ändrar då Per-Anders och Wic-
toria om hemma?
– alldeles för sällan, skrattar dom båda och 
försvinner ut till kunderna och butiken igen.
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”För sitt goda studieresultat och sin sociala kompe-
tens.” Ja, så löd motiveringen när 18-åriga Jasmin An-
derström tog emot stipendium på 7 500 kronor under 
en lunch med Rotary i Klippan.

Jasmin Anderström har nyss tagit studenten och har massor av 
planer för framtiden. Hon blev nominerad som stipendiat av 
Göran Elmegård för sitt engagemang för krigsdrabbade i Sri 
Lanka. 

Jasmin inspirerades av mamma
2011 var Jasmin i Sri Lanka med familjen för att fira sin mamma 
som fyllde år. Istället för att ha fest gav mamman tre benprote-
ser till krigsdrabbade män. I Sri Lanka försörjer männen famil-
jen, och kan mannen försörja sin familj så har barnen råd att gå 
i skolan och skaffa en utbildning. 

Detta inspirerade Jasmin som fortsatt med samma tanke som 
sin mamma och har bland annat genom Snyggatorpsskolan och 
deras ”Operation Dagsverke” samlat in över 55 000 kronor. 
– Jag ska åka ner till sri lanka i december och kommer att an-
vända pengarna som samlats in till vattenbrunnar, rullstolar och 
myggnät i Jaffna. Jaffna drabbades hårt av kriget och barnen 
där behöver bland annat myggnät eftersom där är mycket den-
gufeber och myggsjukdomar.

Inget svårt val
– Det var inget svårt val att ge Jasmin stipendiumet, säger Sven 
Sjöling som är stipendieansvarig hos Rotary i Klippan. 

–  Jasmin´s engagemang är enastående. 

Efter Sri Lanka blir det USA för den nyblivna stipendiaten, Bos-
ton för att vara exakt. Där ska Jasmin studera företagsekonomi. 
–  Det är en stor ära att få stipendiumet och jag är så tacksam 
mot göran som tipsade och rotary såklart, avslutar Jasmin. 

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

Har din bostad
godkända lås? 

Vi gör en 
gratis koll 

på era lås!

Yale Doorman, godkänt lås 
som öppnas med kod, nyckeltag 

eller mobiltelefonen.

3 495:-

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

Utnyttja 

Rot-avdraget!

20% 

RABATT
PÅ HELA
BJÖRBO-
sORTiMENTEt
tom 6 oktober Höstens nyHeter 

i Butiken nu!
Öppet: Mån - Fre 10-18 /Lördag 10-14 

Åbyplan 2,  Klippan
Tel:  0435-151 30

Engagerad 18-åring
fick stipendium 

rotary-
stiPendia

t

– sätter färg på tillvaron
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Riktig favorit
Dagens lunch när Söderås Journalen besöker 
Eva´s Catering är stekt fläsk med raggmunk. 
– när det serveras rätter med fläsk, oavsett 
om det är raggmunk eller bruna bönor, så 
märker man att det är en riktig favorit hos 
lunchgästerna, säger Eva Svensson, ägare till 
Eva´s catering.

Dagens lunch till 
privatpersoner och företag
Tillsammans med Sandra Malm och Birgitta 
Blaffert, har Eva sedan tidig morgon förbe-
rett dagens lunch. Inte bara till gästerna som 
kommer till restaurangen i Stidsvig, utan ock-
så till alla de företag och kunder som beställt 
lunch för utkörning. Allt bröd och alla kakor 
bakas i restaurangen, och just idag serveras 
hembakta biskvier till efterrätt. 
– Det är faktiskt folk som frågat om de inte 
kan få börja köpa biskvier, skrattar Eva som 
inte har några planer just nu på att ge sig in i 
kakbranschen också.

Cateringverksamhet 
med stort utbud
Eva har drivit sin restaurang sedan 2001 och 
har förutom sin lunchservering också cate-
ringverksamhet. 
– olika sorters bufféer, smörgåstårtor och 
3-rätters menyer är några av de saker som vi 
kan erbjuda till fester, bröllop, minnesstun-
der och andra träffar. 

I princip är Eva´s Catering ute varje helg och 
levererar mat till olika arrangemang och ord-
nar också servering om det önskas. 

Lunchleveranser
Vad många företag kanske inte vet är att 
Eva´s catering kan leverera lunch direkt till 
företaget. 
– fredagar är vår stora baguettedag. Då gör 
vi över 300 baguetter som vi levererar till fö-
retag som bjuder sina anställda på frukost 
eller lunchbaguette. Vi har vår alldeles egen 
specialbaguette som består av lökröra, bacon 
och två stekta ägg. Den är väldigt populär.

Passar alltid utmärkt 
med husmanskost
Vid ett bord sitter familjen Lång och äter. 
Ann, Jan-Erik och sonen Lukas Lång låter sig 
väl smaka av den goda raggmunken. 
– Vi har gått hit i flera år och även anlitat 
eva´s till catering, säger Ann. 

Sonen Lucas är hemma från Göteborg för att 
hjälpa till med husmålning. 
– Det passar alltid utmärkt med husmans-
kost, säger han. 

– Ja, och du brukar ju vilja ha mycket mat så 
eva´s är perfekt, flikar mamma in.

Eva´s egen favorit
– Mina kunder är de som vill ha vanlig hus-
manskost, säger Eva och berättar att hon 
fick lära sig redan som liten att laga mat från 
grunden. 
– Min favoriträtt är bruna bönor med fläsk, 
det är en klassiker!

Marcus Thomsen och Jonny Ekström som 
jobbar på ICO PAL (utgår från Helsingborg) 
besöker Eva´s för första gången. 
– Jag har kört förbi många gånger, men det 
kommer absolut bli fler besök, säger Jonny. 

Marcus håller med: 
– Det här är husmanskost!

Känslan av att befinna sig i ett ombo-
nat, hemtrevligt kök infinner sig direkt 
när man kommer in genom dörrarna 
och när maten serveras bekräftas det-
ta. Riktigt genuint hemlagad husmans-
kost är det som står på menyn när man 
besöker Evas Catering i Stidsvig.

Rallycross och folkrace 
Eva Svensson har verkligen fullt upp, men 
när möjlighet ges tycker hon om att hälsa på 
barnbarnen, plocka svamp och vara ute och 
gå långa promenader i skogen. 
– Jag har också återupptäckt rallycross och 
folkrace i Hässleholms motorklubb. Den 
gamla tiden kommer tillbaka, det känns som 
jag är 20 år igen när man sitter och tittar och 
känner dofterna. och så älskar alla mina vän-
ner som är där mina baguetter, säger Eva. 
Eva´s dotter Linda Frank har hoppat in och 
hjälp till med disken dagen till ära, och hon 
inflikar att mamma inte har mycket ledig tid 
utöver allt jobb med en restaurang- och all 
cateringverksamheten.

Söndagsmiddag och 
3-rätters cateringmeny
Planer på att trappa ner finns inte och Eva 
har många planer för framtiden. 
– nu finns vi även på facebook och matmäs-
sigt kommer vi börja med söndagsmiddag 
sista söndagen i månaden from september. 
Då kommer det serveras varmrätt och efter-
rätt. Vi kommer också börja med catering på 
en 3-rätters meny.

Och avslutningsvis, hur smakade biskvin? Så 
fantastiskt gott som bara en hembakad kaka 
kan smaka!
  

Välkommen hem till 
eva´s Catering 

A
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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.

V 39 Måndag: Köttbullar med lingon 
 Tisdag: Stekt spätta med remouladesås
 Onsdag: Skinkstek med grönsaker
 Torsdag: Köttfärssoppa med dessert 
 Fredag: Dubbelpanerad schnitzel

 alt1:  räkcrepes
 alt 2:  Tacorullar
 sallad:  kyckling med pasta, räksallad
 paj:  ost & skinkpaj

V 40 Måndag: Lingonbiff
 Tisdag: Sprödbakad torsk med smält smör 
 Onsdag: Fläsk med löksås
 Torsdag: Ärtsopppa med pannkakor, sylt och grädde 
 Fredag: Persiljefylld kotlettrad
 alt1:  lasagne  
 alt 2:  stekt potatis med lunchkorv och ägg
 sallad:  Västkust, oxkött och pepparrot
 paj:  Medelhavspaj

V 41 Måndag: Dansk sjömansbiff
 Tisdag: Pocherad fiskfilé
 Onsdag: Korvgryta med bolognesepasta
 Torsdag: Kycklingsoppa med dessert
 Fredag: Exotisk fläskfilé med klyftpotatis

 alt1:  färsfylld paprika   
 alt 2:  pasta med kassler och grönmögelost 
 sallad:  rostbiff, räkor
 paj:  laxpaj

V 42 Måndag: Sviskonjärpar 
 Tisdag: Fiskfilé med spenatstuvning  
 Onsdag: Fläskkarré med blancherad lök och svamp
 Torsdag: Gulaschsoppa med dessert 
 Fredag: Dansk fläskstek med rödkål

 alt1:  chili con carne
 alt 2:  levergryta med lingon
 sallad:  kassler med färsk ananas, Varmrökt lax 
 paj:  spenat och fetaost

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.

Söndagsmiddag den 29/9
Ört- & lökfylld fläskfilé med kantarellsås och  

potatisgratäng, grönsaker
Äppelkaka med hemmagjord vaniljsås, kaffe

Salladsbuffé bröd, smör

100 kr pers, exkl dryck 10 kr 
Barn 6-12 år halva priset, 0-6 år gratis

Ring gärna och boka bord 
på våra två sittningar, en kl. 12.00

och den andra kl. 14.00

Vill du

Anlita oss på 

Lilla Kloster!

slippamer

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

Sony 40” LED-TV
KDL-40R473 LED-tv med Full HD 
Upplösningsförstärkning, 
Motionflow XR 100 Hz och  
direkt LED-bakbelysning
• Förfinade detaljer
• Jämnare rörelser
• Mer naturliga och livfulla
 färger och kontraster

PriSVärT inför höSTEn

4.995:-

www.klippan.euronics.se
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kliPPansHoP
Ping.se

Söker du ett telefonnummer till något Klippan-
företag? Finns det någon som ramar in tavlor 
här? När stänger klädbutiken? Vad ska du hitta 
på i helgen? Händer det något kul ikväll? Eller 
har du kanske ett evenemang på gång som du 
vill tipsa om? Vill du läsa en 7 år gammal Sö-
derås Journal? Missade du när ditt barnbarn 
var med i Söderås Journalen? Vi har lösningen 
på alla dessa frågor: www.klippanshopping.se! 

Information från butiker och företag
Klippanshopping.se erbjuder dig massvis med nyheter 
och information om Klippan. Här kan du se Aktuella er-
bjudanden från olika butiker och företag, hitta telefon-
nummer och adresser till dem. Kanske vill du veta vad 
din favoritrestaurang serverar till lunch, eller så behöver 
du hitta en hantverkare i Klippan? Alla babybilder som 
publiceras i Söderås Journalen finns också på sajten. 
Som läsare hittar du lätt bland de olika kategorierna 
som finns på sidan.

För butiker och företag är Klippanshopping.se en möj-
lighet att nå ut till både nya och gamla kunder. 

Din digitala Söderås Journal
Klippanshopping.se är också din digitala tidning där 
kan du läsa artiklar som varit publicerade, eller ska pu-
bliceras, i Söderåsjournalen. Ett arkiv finns också här 
med “de senaste” 76 numren av Söderås Journalen 
som du kan läsa. Lokal nutidshistoria i pdf-format!

Fototävling
I vår årliga fototävling utses fyra vinnare som vi förärar 
vars 1000:- i pris. År 2012 fick vi in cirka 200 bilder och 
tävlingen är i full gång även 2013. Läs mer om fototäv-
lingen på Klippanshopping.se under fliken “Tävling” så 
kanske du blir en av pristagarna!  

Evenemang finnes och sökes!
Du kan få många tips på vad som är på gång i Klippan 
genom sajten. Under fliken ”Evenemang” listas vad 
som är på gång inom föreningar och i kommunen. Har 
du ett bra tips på ett evenemang så tar vi gärna emot 
det på evenemang@klippanshopping.se. Om du inte 
är “datoriserad” så kan du också skicka in ditt tips till: 
AdaptMedia, Norra Skolgatan 2, 26433 Klippan

Information från 
Klippanshopping.se 
– om och i Klippan

Butiker och Företag! 

Se möjligheterna med detta kanonerbjudande!   

 

Få 24 månaders abonnemang på Klippanshopping.se GRATIS (plus att du tjänar 420:-) 

Hur går detta då till? 

Du bokar… 

• 24 månaders abonnemang på Klippanshopping.se 
o För detta betalar Du 265:-/månad = 24x265:- = 6360:- 

• Vi gör din företagspresentation som du godkänner!  
• I priset ingår också att du är med Söderås Jorunalens Branschregister i 24 månader! 

…då får du 

• 2 stycken ¼-sidesannonser i Söderås Journalen som du kan använda när du vill 
o Värdet på annonserna är 2x3390:- = 6780:- 

Vilket innebär att… 

Du tjänar 420:- på vårt erbjudande!  

Priserna är exkl. moms   

Klicka in Klippanshooping.se, gå in på fliken Företag för att se hur en Företagspresentationssida kan 
se ut. Här kan du också se på övriga möjligheter med sidan! 

 JA, jag vill boka ett 24-månaders-abbonemang på Klippanshopping.se  

 Företagets namn…………………………………………………………………………………. 

 Kontaktperson:……………………………………………………………………………………. 

 Adress:…………………………………………………………………………………………………. 

Postnummer:………………………………………………………………………………………. 

Ort:……………………………………………………………………………………………………… 

 Telefon:……………………………………………………………………………………………….. 

 Email:…………………………………………………………………………………………………… 

 

0
1000
2000
3000
4000
5000

2010 2011 2012 2013

Antal fysiska besökare per månad på 

Klippanshopping.se
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Butiker och Företag!

Ja, jag vill boka ett 24-månaders-abonnemang på Klippanshopping.se 

Företagsnamn:...............................................................................................................

Kontaktperson:..................................................................................................................

Postnummer..........................................Ort:……………………………………….............. 

Telefon:.............................................................................................................................

Email:..................................................................................................................................

Klicka in Klippanshopping.se, gå in på fliken Företag för att se hur en 
Företagspresentationssida kan se ut. Här kan du också se på övriga möjligheter med sidan!

adapt media i klippan ab

svarspost
20506587
264 20 klippan

Priserna är exkl. moms  

MarKnadsFör dig loKalT  

Med deTTa KanonerBJudande! 

BoKa 
24 månaders 

abonnemang på 
Klippanshopping.se

för 6 360:- ...

...så får du 
2 sTycKen 

1/4-sidesannonser 

graTis
i söderås Journalen
 (värde 6 780:-!!!)

exTra 
Bonus!
du kommer  
också med i

söderås Journalens 
Branschregister 
i 24 månader!

Frankeras ej.
Mottagaren 

betalar portot

Gäller t o m 31 oktober!

Kan inte kombineras med andra  

erbjudanden eller rabatter.
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Ny ”fast” krönika!
Vår nya copy och skribent Johanna 
Zachhau har under 9 år skrivit per-
sonliga och mycket uppskattade 
krönikor i bland annat HD/NST (Hel-
singborgs Dagblad/Nordvästra Skå-
nes Tidningar). 

Efter 3,5 på Radio Kristianstad som side-
kick i Morgonprogrammet där rösten varit 
hennes verktyg, så är hon nu sugen på att 
ta upp krönikeskrivandet igen.

Vi har Brauns sida, Annonsjakten, Barntäv-
ling, Profilen som fasta inslag i varje num-
mer av Söderås Journalen och nu, kära lä-
sare, så utökar vi med ännu ett fast inslag, 
nämligen Zignerat Zachhau!

Min dotter har precis blivit ett år. Det finns så mycket 
otroligt och fantastiskt i det på en och samma gång. 
För det första: Hur var det innan lilla skrutt kom till oss? 
För det andra: Hur kan ett år ha gått så väldigt fort och 
samtidigt så sakta? För det tredje: Hur har det här för-
sta året varit?

BE, before Ebba, kunde jag lägga tre, fyra dagar på att hitta 
exakt rätt stilleben att ha i fönsterkarmen som skulle se så där 
avslappnat shabby, naturligt, snyggt och inredningstidningsmäs-
sigt ut att folk suckade av belåtenhet var gång dom kom hem 
till oss. Det hade jag inte behövt bekymra mig ett dugg om ef-
tersom ”dotra” min helt sonika skiter fullständigt i mammas stil-
leben och med precision drar ner allt som finns i fönsterkarmen. 

De första tre månaderna stod tiden stilla. Skulle den här nya, 
pyttelilla människan vara hos oss nu? Det var alltså jag som var 
mamman och min sambo som var pappan. Jag ville ropa på 
mamma och pappa, men det är ju vi som är det nu. Jag googlade 
på inbakad fläta för att se sådär harmoniskt vacker ut på mam-
maträffarna, när verkligheten innebar en frisyr på alla håll och 
kanter och bäbiskräk, lite här och där. Jag kommer ihåg första 
gången jag gick hemifrån utan bebis för att ta en promenad med 
hunden. När jag kom hem hade hormonerna gått bananas och 
sambon fick plocka upp mig från hallgolvet där jag ulkade fram.
– Buhu….Jag…buuuhuu… drog….buuuuuuuhhhuuu…..honom 
i kopplet…ulk och gråt. 

Sen var det som om någon tryckte på en knapp, hormonerna 
hittade hem igen, fönsterkarms-stilleben och inbakad fläta var 
väl inte hela världen. Plötsligt har det gått ett år och mer och mer 
förstår man att det är vi som vet allra bäst vad som är rätt och 
fel för just vårt barn. Kan för övrigt utfärda en varning för alla 
nyblivna föräldrar: Gå inte i google-fällan. Jag vet inte hur många 
gånger jag hamnat på familjeliv-sajten och trott att tillståndet för 
alla, inklusive hunden, varit livshotande, när jag egentligen bara 
sökte på potatispure.

Känslan av att ibland känna sig som världens bästa mamma och 
ibland som den sämsta, antar jag är något som kommer på kö-
pet med föräldraskapet? Jag kan tycka att jag annars är ganska 
motståndskraftig när det gäller reklam, men riktad reklam till 
mig som förälder, där går jag på det mesta. Klart ungen ska ha 
nån slags napp som man stoppar ner maten i så hon inte kan 
sätta i halsen. Bärsjalar och bärselar vet jag inte hur många jag 
köpt. Har det funkat då? Bärsjalen fick vi aldrig rätt på, den satt 
för löst eller för hårt och var inte bekväm för någon. Sen läste 
jag en recension på en bärsele, 1500 kr fattigare kunde jag bara 
konstatera att det var tydligen något av det mest obekväma mitt 
barn varit med om. Det nöjda barnet i reklamen då, varför blev 
inte mitt barn nöjt, var jag en dålig mamma nu? Gråt på hallgol-
vet igen. 

Det här första året har varit ett äventyr. Den nya bekantskapen 
med lilla humlan, spexaren, Vanheden, busloppan och allt vad vi 
kallar henne är en kärlekshistoria utan dess like. Nu är jag igång 
och jobbar igen och jazzfestival, konstutställningar och loppis-
besök byts mot HIF-träningar och annat som pappan vill lära  
Ebbeluringen. Och känslan av att cykla hem till MITT alldeles 
eget barn, den är lika otrolig varje dag. 

Bengt Wetterberg
Ansvarig utgivare
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Mån-Fre: 9.30-18.00 • Lördag: 9.30-13.00

Ta vara på höstens skörd!

Svamptork 6775

999:-

499:-

995:-

Råsaftcentrifug 6749

Vakuumförpackare 7951

Söndraby El en del av 

Vinn 2000:- 
att handla för på 

Görans Ljud & Bild!
Görans Ljud & Bild i Klippan kan erbjuda dig 
de mesta när det kommer till bra ljud och bild, 
båda vad gäller utbud och installation. 

Nu lottar Söderås Journalen ut ett presentkort hos  
Görans Ljud & Bild där du får välja saker i butiken för 
2 000:-. 

Skicka en motivering till varför du eller någon när-
stående ska vinna, så väljer vi på Söderås Journalen ut 
den motivering som vi tycker är bäst. I kommande num-
mer av tidningen gör vi ett reportage om dig och din 
vinst. Vi vill ha din motivering senast 30 september.

Skicka den till :
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan

Märk kuvertet ”Görans Ljud & Bild”

Hört På...

Företagsträ
FF 9/11

Möte bland kor 
och hästar
Marie Hidestål, gymnasiesamordnare i Klippans kom-
mun, visade runt bland kor och hästar på Segra Gym-
nasium (före detta Östra Ljungby Lantbruksskola) den 
11 september när det var dags för Företagsträff. 

Ett 30-tal företagare hade samlats och följde nyfiket med på 
rundvandringen bland kostallar och hästboxar. Klippans kom-
muns näringslivsansvarige, Anders Lindberg, hälsade alla väl-
komna och efter rundturen bland djuren på Gångvads gård var 
det dags för en klassisk presentation i aulan på skolan i Östra 
Ljungby. 

Praktikplatser sökes
Maria Hidestål informerade också företagarna om Klippans oli-
ka gymnasieskolor och alla utbildningar som erbjuds.
–  Det är viktigt för oss att samarbeta med näringslivet, och vi 
blir så glada om någon företagare i kommunen har möjlighet 
att erbjuda praktikplatser så ungdomarna får en chans att prova 
på olika yrken.

Nystart
Den nytillträdda rektorn, Helena Esbjörnsson, presenterade stolt 
nysatsningen: Segra Gymnasium 
– Det är viktigt att betona att skolan inte varit dålig tidigare, 
däremot är detta en ny början som innebär att vi gått från ner-
läggningshotade till nystart.

Helena Esbjörnsson berättade om skolan som till denna termin 
hade 30 stycken nya sökande. Siffrorna pekar på rätt håll och 
nu håller man alla tummarna för att skolinspektionen ger ett 
godkännande för att Segra ska få bli en fristående skola. 
– Vi har tagit beslutet att inte ha eget produktionslantbruk. fyra 
företagare har istället gått ihop och köpt skolan, och eleverna 
har genom dom tillgång till 1100 hektar mark och över 400 
nötkreatur, men vi slipper ansvaret för djuren på lov och helger. 

Segra Gymnasium står för Styrka, Entreprenöskap, Gemenskap, 
Resultat och Anställningsbarhet.
– och styrkan, den ligger bland annat i närheten till näringslivet, 
passar rektorn på att säga till företagarna som är på besök.

Läs mer på: www.segrag.se  

L
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ProFil
:

sara n
ordstr

öm Sara Nordström bröt foten för 17 år sen. För att träna upp 
sig började hon med bowling. 17 år senare har hon massvis 
med vinster i bagaget, bland annat ett SM-guld i bowling för 
funktionshindrade som hon kammade hem förra året.

Tävlingsmänniska
– Jag började i Bk Bowlinggänget i klippan nån gång på 90-talet. Det 
var väldigt roligt att gå från att bara träna själv till att bli en del i en 
klubb, berättar Sara under en paus från jobbet på Hantverksboden. 
Sara kommer ursprungligen från Ljungbyhed men flyttade till Klippan 
för 18 år sen. 

I BK Bowlinggänget är det ungefär 20 personer som tränar varje 
vecka. På helgerna är det nästan alltid tävlingar på hösten och vintern. 
– Det tar rätt mycket tid, men det är kul att komma ut på helgerna 
och träffa folk, fortsätter tävlingsmänniskan Sara.
–  Ja, jag är en tävlingsmänniska. Men jag är ingen dålig förlorare, 
även om jag blir förbannad så tackar jag för matchen och ser framåt.

Förbannad Sara tog SM-guld
Att bli förbannad har för övrigt visat sig vara en bra krydda för Saras 
resultat. När det var dags för SM förra året tyckte Sara att banorna 
var alldeles för oljiga, men bestämde sig då för att använda känslorna 
till något positivt. 
– Jag blev så arg inombords, men tänkte att det här måste jag fixa. 

Och det gjorde hon verkligen, det blev ett SM-guld.
– Dom andra i Bk Bowling-gänget vet att jag behöver bli lite förban-
nad ibland för att nå bra resultat.

BK Bowlinggänget betyder mycket 
BK Bowling-gänget betyder mycket för Sara Nordström och på täv-
lingarna runt om i landet gör hon gärna reklam både för klubben 
och Klippans kommun. I januari fick Sara tillsammans med en rad 
idrottsutövare från kommunen ta emot en utmärkelse från kultur- 
och fritidsnämnden för sin insats. Utmärkelsen ges till dem som tagit 
en första eller andraplats i VM, EM, SM eller nordiska mästerskap 
under föregående år. 

Kopplar av med böcker och broderi
En ledig dag tycker Sara om att koppla av. Hon älskar att sy och 
broderar mycket. Sara är också en riktig bokmal och läser allt hon 
kommer över, både deckare och romaner. På frågan om hon lyssnar 
på någon särskild musik innan tävling är svaret nej, även om hon är 
en riktig allätare vad gäller musik.
– Innan tävling försöker jag dra mig undan och koppla av och foku-
sera på mig själv.

Engagerad medlem
Månadens profil är också engagerad medlem i FUB (för utvecklings-
störda barn, ungdomar och vuxna). Där har hon varit medlem i många 
år. Sara har dyslexi, vilket gör att hon har svårt att läsa och skriva. 
– Jag känner att det stärker mig att träffa andra med funktionshinder. 
Inom bowlingen hittar vi henne som tävlande både i tvåmanna-lag 
och individuellt och det som började som en rehabilitering för den 
brutna foten för 17 år sen går som sagt väldigt bra.
–  Jag blir oftast etta, två eller trea, så ja, man får ju säga att det går 
bra, skrattar Sara. 

Klara mål
Bowlingen tänker Sara Nordström hålla på med så länge hon orkar 
och medaljören har givetvis siktet inställt på nya mål: SM 2014. 
– Det är nästan på hemmaplan, då är sM i Helsingborg.  

Och vilket mål Sara har med den tävlingen finns det ingen tvekan om. 
– guld i tvåmanna och individuellt!

 

Bruten fot 
ledde till 
SM-guld

Bruten fot 
ledde till 
SM-guld
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Kolla in tider och utbud på 
kupolen.se eller Facebook!

Bruksgatan 5 • 264 37 Klippan •  0435 - 108 90

Klippans största 
friskvårds- och hälsocenter

Gilla oss på Facebook
Kupolen Friskvårdscenter

Nu har vi satt 

igång höstens 

gruppträning!

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

FÖR MER INFORMATION OM OBJEKTEN SE

Martin Olofsson
Reg.fastighetsmäklare

Camilla Asp
Reg.fastighetsmäklare

Sälja? Allt du 
behöver göra 
är att ringa oss! 
Vi kommer hem till dig och gör en kostnadsfri värdering 
Att få ett uppskattat dagsvärde på din bostad är en bra början även om 
du är osäker på om du vill sälja just nu. Det kan vara starten du behöver 
för att börja leta nytt boende.

Vi hjälper även dig som vill köpa 
Vill du som köpare vara på den trygga sidan, gör du klokt i att köpa en 
bostad som förmedlas av en mäklare. Vill du dessutom ha någon som 
också kan lån och försäkringar på sina fem fi ngrar är vi en bra partner. 
Hos oss fi nns nämligen allt samlat på samma ställe: fastighetsmäklare, 
bank och försäkring. Det är det vi kallar heltäckande fastighetsförmedling.

BARNTÄVLING!
vINster: 
1:a pris presentkort på Ica kvantum, klippan  500:-
2:a pris presentkort på Ica kvantum, klippan  300:-
3:e pris presentkort på Ica kvantum, klippan  200:-

sÅ HÄr gÖr du:
•	 Sök	efter	“Klippantrollet” i tidningen. Ta reda på vilken bokstav
 som han håller i handen. Bilda sedan ett ord av dessa bokstäver
 och skriv det i de vita rutorna nedan.
•	 Sänd lösningen till 
 Adapt Media AB, 
 Norra Skolgatan 2,
 264 33 KLIPPAN 
 senast den 30 september i brev frankerat 
 med brevporto. 

•	 Glöm	inte	ange	”BARNTÄVLING” 
 utanpå kuvertet!

Namn:  _______________________________________________________________________________________________

Adress:  _______________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________

Telnr:  ______________________________________________________________ Ålder: _______________________

ORDET ÄR:

vinnare annonsjakten - augusti
1: birgitta svensson, Ö.Ljungby
2: estrid olsson, Ljungbyhed
3: kerstin rosqvist, perstorp

?

gIssa vILket 
ord som  

Jag gÖmmer!

Det ska 
barn göra!

FÖr barN upp 
tILL 12 År
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Vill du också ha 
en bebisannons 

gratis? 
ring 0435- 77 90 54 

och boka tid för 
fotografering!

Famil
jen

En Tjej 
Född 130305 • Vikt: 3 305 gr • Längd: 49 cm

Moa
Anneli Dahlvid & Fredrik Laursen

Casper, Maja

En Kille 
Född 130408
Vikt: 2 805 gr 
Längd: 48 cm

Billy
Frida Sandberg

En Kille och en Tjej födda 121117
Jake: Vikt: 2 880 gr • Längd: 47 cm

Allisson: Vikt: 2 510 gr • Längd: 46 cm

Jake & allisson
Nina & Pierre Lantz

Jamie, Leon

En Tjej 
Född 130206 
Vikt: 2 870 gr
Längd: 47 cm

London
Ronya Karlsson 

& 
Fredrik Bohlin

Martin Olof Johansson blir för-
kortat Mojo, och det är precis vad 
Martins företag heter, Mojo Betong 
& Bygg.
– Att det är omväxlande och utma-
ningarna, det är det jag gillar mest 
med mitt jobb, säger Östra Ljung-
bybon Martin.

Specialuppdrag
Omväxlande jobb kan man minst sagt 
säga att Martin Johansson har. Mojo 
som funnits sen 2004 gjuter grunder till 
hus, uterum och andra typer av byggna-
der. Mark och trädgårdsplanering med 
grävarbeten och dräneringsjobb kan 
stå på Martins agenda ena dagen och 
andra dagen kan det vara fontänmonte-
ring på Väla (!!!). 
– Den stora fontänen på Väla är det 
Mojo som fått på plats och gjort allt 
arbete kring, det är kanske ett av mina 
mest annorlunda arbete även om jag 
haft många specialuppdrag.   

Stort kontaktnät
Mark- och anläggningsarbeten, dräne-
ring, rivningsarbeten samt murning och 
putsarbeten är bara några exempel på 
vad du kan få hjälp med genom att an-
lita Mojo Bygg.

– genom mitt kontaktnät kan jag er-
bjuda allt inom bygg. Min specialitet är 
mark och grunder, stommar och den 
grövre biten av arbetet.

Företagaren och byggnadsarbetaren 
Martin Johansson har bott i Östra Ljung-
by i tio år. 
– Jag har båt i Domsten och tycker om 
att fiska när jag får tid över, säger Mar-
tin. Och när han tar ut båten passar han 
på att beundra stödmurarna kring Dom-
stens hamn, ännu ett av Mojos special-
uppdrag! 

* kontaktuppgifter till Martin hittar du i 
söderås Journalens Branschregister!

Omväxlande 
utmaningar 
för Mojo
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Den 30 augusti var det stor invigning för den nya 
terminen på fritidsgården Holken i Ljungbyhed. 
– Det var verkligen fest. Massor av barn och föräld-
rar stannade till och 15 familjepizzor blev uppätna, 
berättar Marina Nezwal som sitter i styrelsen.

Skyltat med plåt och graffiti
Holken har inte haft någon ordentlig skylt tidigare, men 
under invigningen passade man på att beundra den nya 
skylten som nu pryder utsidan av fritidsgården och är gjord 
i plåt av Ulf Engman. 
– nu ser man att det är en fritidsgård!

Det var även invigning av en ny graffitimålning som Richard 
Börjesson, alias Pezcandy, gjort.

Testa sport
Under hösten har man mycket på gång på Holken. Var-
annan vecka har man idrottshallen i Ljungbyhed där man 
sysslar med olika sporter och en gång i månaden gästas 
man av någon sportutövare som berättar om, visar och lär 
ut sin sport. 

Showgrupp
För den som är intresserad av musik och dans så kommer 
artisten Helen Lindqvist att ha en grupp som ska sätta ihop 
en show. De kommer att repetera en gång i veckan.
– 12 tjejer anmälde sig direkt, vi hoppas såklart att någon 
kille också vill va med, säger Marina.

Egen fritidsledare
På fritidsgården kan alla från årskurs 4 och uppåt komma 
och bara vara. Man kan spela pingis, biljard, sitta och prata 
med kompisar eller någon vuxen. Sen starten har målet 
varit att få en fritidsledare på Holken. Med start denna sä-
song kan man stoltsera med att måndag och onsdag efter-
middag finns Urban Berggren, fritidsledare, på plats.  

   

Fartfylld 
host!!!

foto Holken: charlotta persson/ Idéklick

Fritidsgå
rden

Holken

öppettider:
måndagar och onsdagar 14-17
fredagar och lördagar 18-21
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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

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

Bilverkstad 
• Börjessons Bil, Östergatan 28, 264 34 KLIPPAN ..................................... 0435-109 20
  www.borjessonsbil.se, klippan.bokning@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

Busstrafik
• Klippans Busstrafik, Åbytorpsvägen, 264 39 KLIPPAN ............................. 0435-142 13
  www.klippansbuss.se, info@klippansbuss.se

Byggnadsarbeten 
Bengtas Bygg & Montage, Sävgatan 10A, 284 33 PErSTorP .................... 0704-334071
  bengtas_byggmontage@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 Svenska AB, Storgatan 81, 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
• 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
• Treklövern Bostads AB, Storgatan 43, 264 32 KLIPPAN ........................... 0435-121 00
  www.treklovern.se, kundtjanst@treklovern.se

Fastighetsbolag forts.
• 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

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

Kanotuthyrning
djupadalsmölla Kanotuthyrning, djupadalsmölla 4965, 
 264 54 LJUNGBYhEd,  ....................................................................... 0435-77 00 41
   www.djupalsmolla.com

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

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, info@conditorihjartat.se

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

• hemköp, Storgatan 8, 264 52 LJUNGBYhEd ....................................... 0435-44 10 30
  info.ljungbyhed@hemkop.se
• 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, Värmevägen 2, 264 39 KLIPPAN .................................... 0734-43 44 66
  www.mpsolskydd.se, info@mpsolskydd.se

Maskintjänster
• KMT Klippans Maskintjänst AB, Åbytorpsvägen 25, 264 39 KLIPPAN ........ 0435-191 50
  www.kmt-klippan.com, info@kmt-klippan.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
• 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
• Smörgåskupén, ängelholmsgatan 25, 264 38 KLIPPAN........................ 0702-78 48 93
• 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
• 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 forts
Tandvården Ljungbyhed, Tandl. Michal Wachalski
Infanterigatan 10-12, 264 51 LJUNGBYhEd ........................................... 0435-44 08 00

Transportvagnar
• Transportvagnar AB i Klippan, Åbytorpsv. 16, 264 39 KLIPPAN .............. 0730-31 94 65
  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 ...................  0709-49 83 28
  lillaklosterab@telia.com
Peter von Krassow Trädgårdsfirma, Bjärröd 1004, 284 91 PErSTorP ...... 0708-67 68 89
  www.petervonkrassow.se, garden@petervonkrassow.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

Värmepumpar och kylanläggningar
A4U i Skåne AB, KVIdINGE ..................................................................... 0706-24 82 29
  www.a4uab.se, info@a4uab.se

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


