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Har du tagit fina bilder under 
sommaren? Var med i vår popu-
lära fototävling! 

Välj kategori och deltag med max 5 
foto. Läs mer om tävlingen på 
www.klippanshopping.se! 

Lycka till!

redaktionen

Har Du inte fått Söderås Journalen? Ring oss på 0435 - 77 90 50 

eller maila oss på info@adaptmedia.se!

Förra året när Söderås Journalen lottade ut chansen att vinna en studio-
fotografering inklusive förstoringar tog systrarna Victoria och Felicia Lin-
né chansen. De vann en fotografering i Adapt Medias fotostudio och fina 
framkallningar blev julklappar till släkten.

Nu är det dags igen och kanske är det din tur att vinna! 
Skicka in en motivering till varför du, familjen, hunden, 
barnen eller kanske hela tjocka släkten ska förevigas!

Självklart ingår även framkallning av bilderna på canvas- 
papper eller fotopapper. Du väljer själv vad du vill ha 
upp till det sammanlagda vinstvärdet på 3 000:-

Skicka din motivering senast den 4 november 
och berätta varför just DU ska vinna till:

Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan
Lycka till! 

OBS! Märk ditt svarkuvert med ”Studiofoto”
 
Lycka till!

Kamera-smilet fram!
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0435 - 44 23 32

Catering!  JUL-LaNDgÅNg 125:-Nyhet

Vi kör ut dem utan kostnad när ni beställer minst 10 stycken.

gåsamiddag förbokas 1-20 nov.

2014 fyller Röda Korset 100 år. 
Röda Korset i Klippan har följaktli-
gen funnits lika länge, och ser fram 
emot att fortsätta på den inslagna 
vägen. 

Bildat 1914, samma år som första världs-
kriget bröt ut, var ursprungssyftet med 
Röda Korset att verka i krig. Till exem-
pel vek och packade man förband som 
skulle ta hand om skadade soldater, och 
skickade strumpor för att minska förfrys-
ningsskador. Vid första världskrigets slut 
1919 bildades Röda Kors-federationen 
för att samordna alla nationella fören-
ingar och deras arbete i fredstid. 
– Då samlade man in och packade så 
kallade babypaket. De innehöll skjorta, 
byxor, kofta, strumpor, mössa och filt, 
och packades och skickades först till 
katastrofförrådet i Halmstad och sedan 
vidare ut till nyfödda barn i flyktingläger. 
Dessutom genomfördes klädinsamlingar 
under många år, säger Lena Eek,  Röda 
Korset Klippan. 

Röda Korset fyller 100
Även socialt arbete
För att hålla nere transport- och lokal-
kostnader drivs Röda Korsets verksamhet 
numera genom secondhandförsäljning i 
Kupan, som är Röda Korsets mötesplats. 
De pengar man får in går till Röda Korsets 
olika projekt runtom i världen. 
– Men vi riktar även in oss på socialt ar-
bete. I klippan arbetar vi med att bryta 
ensamhet. Äldre personer i klippan bjuds 
regelbundet in på träffar med musik och 
fika. Varje vecka är man välkommen till 
kupan för enkel fika till en billig peng, sä-
ger Lena Eek. 

Fler får gärna engagera sig
Lena Eek välkomnar fler personer att en-
gagera sig i Röda Korset. Så länge man 
ställer upp på grundprinciperna humani-
tet, opartiskhet, neutralitet, självständig-
het, frivillighet, enhet och universalitet vill 
säga. 
– Det är bara att höra av sig, oavsett om 
man vill lära sig mer om organisationen, 
donera saker till butiken eller vill genomgå 
första hjälpen-utbildning. 

Det blåser second hand-vindar i årets julhandel. enligt en 
ny undersökning funderar nästan varannan svensk på att 
köpa julklappar second hand i år. Trenden märks redan 
hos röda korsets mötesplats kupan runtom i landet där 
besöken har ökat med cirka 35 procent under senaste 
året.

Foto: karin Tengby/ röda korset

Kupan i Klippan har öppet 14-18  

varje tisdag och torsdag. 
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Svedjebruk gödde
Den omfattande skogsbranden i 
Västmanland var ett dråpslag för 
skogsägarna. Med fasa följdes ut-
vecklingen, speciellt av de berörda 
men även av kringliggande orters 
befolkning. Det var negativt, hotfullt, 
utan värde. Så har inte skogsbränder 
alltid uppfattats. Tvärt om. Dessa an-
lades och blev en välsignelse – alltså 
svedjebruket - som gav jordbruks-
mark. Så gjordes redan på bon-
destenåldern – för 6 000 år sedan. 
Svedjebruket gav mark, gödslande 
aska och gav rika skördar under ett 
antal år. Sedan var marken utlakad, 
skördarna allt magrare. Det var dags 
att flytta, svedja på nytt, odla. Djur 
började stallades in, gödsel uppstod. 
Det öppnade för fast boende. Byar 
uppstod. Samhällen bildades.

Slutagat för männen
1983 beslöt riksdagen att krimina-
lisera aga av barn. Detta följde helt 
FN:s barnkonvention, sågs som en 
självklarhet. Tidigare har funnits 
annan förnedrande och kränkande 
form av aga. Det var mannens lagliga 
rätt att ”aga sin hustru”. Bland an-
nat med författaren Fredrika Bremer 
som pådrivare inom kvinnorörelsen 
blev trycket hårt för ett avskaffande 
av denna föga smickrande lagliga 
mannliga rätt. Riksdagen beslöt att 
avskaffa ”hustruagan”. Förbu-
det trädde i kraft för 150 år sedan 
(1864). Dock ska nämnas att många 
män aldrig begagnat sig av ”sin” lag-
liga rätt. 

Märkesdagar
1934. Färingtofta SSU-klubb bildas.
1909. Pappersarbetarfacket förlorar 
90 procent av medlemmarna.

Som sagt
”Lycka är god hälsa och dåligt minne.”
(Skådespelerskan Ingrid Bergman)

”Varje kultur har den historia som den 
kan förstå”
(Historikern Johan Hutzinga) Boktipset: Clas Svahns bok ”Sekter och hemliga sällskap” ger över- och inblick i en skev värld.

…och så nås Braun på

Tfn 0435 71 11 50

mobil 0739-79 34 54

E-post: leb.klippan@passagen.se

BRAUNS SIDA

Att se en knölsvan glidande omkring 
i en damm är en skönhetsupplevel-
se. Fågeln är utbedd över hela lan-
det, men sparsamt förekommande. 
Annat var det förr…
Knölsvanen har funnits i landet i 8 
000 år. Antalet har varierat kraftigt, 
varit utrotningshotad, där fridlysning 
blivit räddningen. Dock hölls tama 
svanar i slottsparkdammar.
 Knölsvan – även sångsvan – har 
varit jaktbyte och festmat. Trans-
maken betonas av dem som ogillade 

svan. Andra talade om delikatess. 
Under 1600-talet var jakttrycket 
stort. Utrotning hotade. Ett kungligt 
dekret utfärdades, som hotade med 
dödsstraff för dem som dödade svan 
inom tio mil från Stockholm. Det följ-
des upp med lokala jaktförbud.
 Vanligen sköts svan. Men att fånga 
och slakta svan under den period då 
den fällde fjädrarna, och inte kunde 
flyga, gav störst byte. Carl von Linné 
berättar om en svanjakt i Skåne, i sin 
”Skånska resa” 1749, där bytet blev 

300 svanar Det finns beskrivningar på 
större ”jaktbyten” under 1800-talet. 
Det kraftiga jakttrycket samt utdik-
ning av våtmarker - och konkurren-
sen från sångsvan - gjorde att anta-
let knölsvanar minskade. Sista vilt 
häckande knölsvanen sköts i Skåne 
1923 – i Krankesjön. Fridlysning följde 
1926. Svanar släpptes ut. De senaste 
30 åren har antalet ökat. Av Sveriges 
Ornitologiska förenings inventering, 
redovisas 2012 att 7 500 häckande 
par finns i landet, varav 500 i Skåne.     
 

Svan – jaktbyte och festmat

Ett folkkök startade i maj 2014 i Sö-
deråsbygden – i Åstorp. Då aktuali-
serades frågan om Klippans folkkök, 
som Ingeborg Ohlin – Bertil Ohlins 
mor – tog initiativet till och som 
fanns i 30 år. 
Ångkök eller soppkök, benämning-
arna varierade, uppstod i tyska Leip-
zig 1849. Syftet var att lindra nöd i 
svåra tider genom att erbjuda enkel 
och närande mat gratis. Tio år se-
nare öppnades ångkök i Göteborg, 
som spred sig över landet, i regi av 
välgörenhetsorganisationer.
 I Klippan startade en annan form 
av ”folkkök”. Mat serverades till 
självkostnadspris. Målgrupper var 
”ungkarlar” och ”självförsörjande 
kvinnor”. Det blev en form av ”bil-
lighetsmatställe”, som dock startade 
som ”läsestuga” den 1 november 
1921 av Ingeborg Ohlin. I sina me-

Klippans folkkök – ”Ohlinskans” initiativ
moarer beskriver Bertil Ohlins sin 
mor som ”engagerad för de svaga i 
samhället”. Hon hade uppmärksam-
mat att ”ogifta arbetare i Klippan” 
inte hade något att göra på sin fritid 
och ansåg att en ”läsestuga” behöv-
des, som blev ett ”folkkök” där även 
mat kunde köpas. Den första tiden 
höll ”folkköket” till i kommunens 
gamla skolkökslokal. Antalet besök 
ökade kraftigt. Lokalen räckte inte 
till. Dessutom drevs allt ideellt. En 
nyordning behövdes. Den kom.
 1926 togs beslutet att bilda en 
ekonomisk förening (Ekonomisk 
förening Kvinnors hem UPA) och 
driva verksamheten inom ramen 
för denna. Stadgar antogs. De un-
dertecknades av Ingeborg, Ohlin, 
Alfhild Richard, Marta Broddesson, 
Tilda Åkesson och Betty Eriksson. 
Personal anställdes för matlag-

ning, fastighet köptes på Lindgatan 
3, där banklån togs. Verksamheten 
svällde ut. 1940 hade det serverats 
sammanlagt 20 314 portioner. Om-
kostnaderna blev allt högre. Verk-
samheten gick med underskott. Det 
första redovisades 1948. Samtidigt 
uppstod ”mjölkbarer” i samhället. 
Vad skulle ske? Beslutet blev att 
avveckla verksamheten 1951. Den 
behövdes inte mer. Sälja villan (som 
skedde för 27 500 kronor). Över-
skottet lades 
i en fond för att 
”delas ut till 
behövande 
kvinnor”. 

Kvickroten – nyttigt ogräs 
Ett mångsidigt nyttigt ogräs. Så kan 
kvickrot beskrivas. Växten har rykte 
om sig att vara svårutrotad. Genom 
århundraden har kvickroten använts 
från mat till medicin. Ja även till att 
binda flygjord.
Namnet kommer ur fornsvenska or-
det ”kvikk”, som betyder ”rörlig” och 
syftar på snabbt växande rotsystem, 
som kan bli stort. På en kvadratme-
ter har uppmätts 1 000 meter kvick-
rotsrötter - från en rot. Rötterna är 
också den mest användbara delen 
på växten. De kan torkas, malas till 
mjöl för bak. Mjöl har blandats med 
vatten och blivit ett bra klister. Röt-
terna har rostats till kaffesurrogat. 
Sockerhalten är hög – faktiskt högre 
än i sockerbetor. Det har gjort att 
det kokats sirap, gjorts dricka och 
brännvin.  
 Av äldre litteratur framgår att 
kvickroten är ett utmärkt kreaturs-

foder. Men även till att täcka tak med. 
Kvickrot är i klass med halm. Fram till 
1900-talet användes växten till bland 
annat detta. Och ännu en bit in på 
1900-talet användes kvickrot till att 
förhindra jorderosion. Där är växten 
överlägsen de flesta andra växter. 
Rötterna bildar ett nätsystem. 
 Medicinska effekten är god. Kvick-
rot har antibiotisk och urindrivande 
verkan. Roten anses även förebygga 
sten- och grusbildning i njurar och 
blåsa. Inom folkmedicinen har väx-
ten använts till mycket.
 Så sent som på 2000-talet kan 
i Bonniers lilla behändiga växt-
bestämningsbok läsas ”Tips för 
hemmabruk” där recept för ”svett-
drivande medel vid förkylning” pre-
senteras. Det handlar om att ta en 
tesked blommor i en kopp hett vat-
ten, låta det dra i 10 minuter.
 Det även nämns att kvickrot är vi-

taminrik och kan med fördel göras 
saft av – för att ha som beredskap 
vid förkylning. 
 Kvickrot är idag ingen uppskattad 
växt, utan närmast avskydd. Men så 
har det inte varit genom århundraden.

kvickrot är en 

nyttig växt.

rötterna på 
kvickroten 
används till 
mycket.

ingeborg ohlin 
tog initiativet 
till klippans 
folkkök.  .
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Vaccinationsdags!
Vaccinera dig mot influensa – start 21 oktober 

Är du 65 år eller äldre, eller tillhör en riskgrupp – vaccinera  
dig mot den årliga säsongsinfluensan så minskar du risken 

att bli allvarligt sjuk. Vaccinet får du på din vårdcentral.

Gratis för dig som bor i Skåne och är 65 år eller äldre, eller 
tillhör någon riskgrupp. För övriga kostar det 160 kronor.

Vårdcentralen Klippan:  
Tisdag 28/10, fredag 31/10, tisdag 4/11,  

onsdag 5/11 samt onsdag 12/11.  
Samtliga dagar mellan klockan 13:00–16:00.

Vårdcentralen Ljungbyhed:  
Tisdag 21/10, tisdag 4/11, onsdag 5/11, onsdag 12/11.  

Samtliga dagar mellan klockan 13:30–16:00.

Kontakta din vårdcentral för mer information 
Se även Primarvardenskane.se 

eller 1177.se/influensa

 

 Seniormottagningen välkomnar er 
över 75 år till en föreläsning om

”Bra mat för äldre”
Dietist Amanda Björk kommer 
bl.a informera om att äta bra 

och näringsrik kost. 

Välkommen tisdagen den 18/11 kl. 14.00.
Anmälan görs i reception eller per 
tel. 0435-294 40 senast den 14/11.

Säsongsinfluensan 2014
Håll dig frisk i vinter 

– vaccinera dig mot influensan

Vi har ”drop in” 
Tisdagen  den 21 okt  kl. 9-12 

Torsdagen den 30 okt kl. 13-16

KLIPPAN

Sista helgen i september avslutades 
Ljungbyheds IF:s årliga knattetur-
nering för de allra minsta. Turner- 
ingen startades redan 1984, och det 
är alltså 30-årsjubileum i år. Och det 
firades ordentligt!

När årets upplaga av Ljungbyheds IF:s knat-
teturnering avslutades på Ljungavallen var 
det med sedvanlig pompa och ståt. De över 
200 fotbollsspelarna tågade in till pampig 
musik, och därefter tog spelet sin början. 
Varje år innehåller avslutningen av knatte-
turneringen en överraskning till deltagarna. 
Den här gången kom en mycket speciell gäst 
på besök. 
– Det var HIF-maskoten rio-nalle som var 
här under två timmar och lekte och pratade 
med barnen. Dessutom fick alla knattespela-
re två fribiljetter vardera till HIF:s match mot 
kalmar på olympia den 1 oktober, säger Ca-
rina Rydén Pettersson, turneringsansvarig, 
Ljungbyheds IF.

Inga tabeller 
Knatteturneringen riktar sig alltså till de 
allra yngsta fotbollsspelarna (6-8 år). Del-
tagande föreningar förutom Ljungbyheds IF 
är Röstånga IS, Klippans FF, Stidsvigs/Östra 

30-årsjubileum för fotbollsknattar lJUngByHeds
 if
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Ljungby IF, Ekets GoIF och Åstorps FF. Hela 
18 lag, varav 4 flicklag och 3-4 mixade lag 
har deltagit i årets turnering. Mellan maj och 
september varje år anordnas sex turnerings-
tillfällen (ett hos vardera klubb). Tanken har 
ända sedan starten 1984 varit att ge de allra 
yngsta barnen möjlighet att spela matcher. 
– Vi räknar inga tabeller, så resultatet spelar 
inte så stor roll. Det som är i fokus är att bar-
nen ska ha kul samt få leka fram en utveck-
ling, säger Carina Rydén Pettersson. 

När årets sista boll sparkats i mål gick alla 
knattar hem nöjda och glada, och var för-
utom HIF-biljetterna även försedda med pla-
ketter samt en pokal till vardera lag. 
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Den 25 oktober är det dags för 
Långlördag i Klippans Centrum. 
Som vanligt är det Klippans Köp-
mannaförening som står för ar-
rangemanget. Mellan 10 och 15 
håller butikerna helgöppet. Fina 
erbjudanden och en och annan 
överraskning utlovas. 

Alla som handlar för över 100 kronor 
får en kaffe- och kakabiljett som kan 
lösas in på Conditori Hjärtat, Kochs  
eller Granny´s. 

I tider där handeln till viss del flyttas ut 
från stadskärnorna till stora köpcen-
trum gäller det att värna så mycket som 
möjligt om den lokala handeln. I Klip-

pan är det lokala och närproducerade 
alltid i centrum, och det finns ett stort 
utbud av butiker inom de flesta bran-
scher. 

Klippans Köpmannaförening och buti-
kerna i Klippan delar alla samma åsikt: 
Med sitt breda utbud, bra priser, per-
sonlig service och omsorg om kunden 
hoppas man att Klippanborna ska 
handla sina varor på hemorten istäl-
let för på något av nordvästra Skånes 
större köpcentrum.

Traditionsenligt fortsätter man sina ar-
rangemang några gånger om året då 
Klippanborna brukar samlas i centrum 
för att göra sina inköp och samtidigt 

LÅNGLÖRDAG 
25 okt i Klippan

öppet till 15

Extrapriser i butikerna! 
Ett levande centrum!

Utlottning av 3 st  

presentkort á 500:-

Gör KLIPP i KLIPPAN!

Välkomna!
www.köpiklippan.se

”träffa folk”. Nu är det som sagt återigen 
dags för Långlördag. Klippans Köpman-
naförening hoppas att intresset för detta 
arrangemang ska vara lika stort som de 
senaste åren. Med de gynnsamma vä-
derförutsättningar som har rått hittills 
under hösten är ser läget positivt ut och 
man hälsar alla välkomna till Klippan. 

Handla ”himmave”!

Kaffe- och kakabil jett 
när du handlat för minst 100:-

Info från många
butiker och företag:

Långlördag: Handla för 100 kronor 
– få kaffe- och kakabiljett!

LÅNGLÖRDAG 25 oktober    –    Gör KLIPP i KLIPPAN!  LÅNGLÖRDAG 25 oktober    –    Gör KLIPP i KLIPPAN!  

6



Stenugnsbakat med äkta surdeg

Av högsta kvalité - sedan 1964

www.kochsbageri.se

50 års 
Jubileum

Tack alla härliga trogna kunder!

Kochs´s Bageri 
fyller 50 år.

Vi �rar med :
Allt bröd 25kr/st

Kom in på                          hos oss! 

Välkomna!
/Rebecca med personal

mysig
10% rabatt 
på hela sortimentet 
under långlördagen!

fikastunden

Köp 4 betala för 3

Måndag -  fredag 7-18
Lördag & Söndag 7-15

Kaffe & Semla 35:-

VälKommen!

erbjudandet gäller fredag-Söndag V.43

gilla oSS på

Semlor!

Järnvägsgatan 30 • Klippan • 0435-105 79
Järnvägsgatan 30 • Klippan • 0435-105 79Järnvägsgatan 30 • Klippan • 0435-105 79

på  Lego Herofactory!

Gäller så länge lagret räcker

25%

LÅNGLÖRDAG 25 oktober    –    Gör KLIPP i KLIPPAN!  

Familjefoto som julklapp?
Det fixar vi i vår fotostudio!

Ring 0435-77 90 50

CYKELAFFÄREN I CENTRUM

Cykelhjälm
Quantum

699:-

X-Caliber 29”

Cykel-rean Slutspurt på Slutspurt på

Cykel-rean 
EKSTRANDS CYKEL 0435-71 14 13
Storg 17, KLIPPAN  Vard 9-18 Lörd 9-14

CYKELAFFÄREN I CENTRUM

5.395:-

TREK STANDARD C420
Kolla in nya Trek Nordic Line Citycyklar
SPECIALERBJUDANDE!

ekstrands.indd   1 06-04-03   10.47.56

Nu 
399:-

2015 
års modell
nu i lager
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WWW.COLORAMA.SE
MÅNDAG - FREDAG 7 - 18, LÖRDAG 9 - 13

Just nu har vi 
kakel & klinker
kampanj
med massor av erbjudanden!
Ex. klinkers 20x20 från 99:-/m2

Erbjudandet gäller tom 31/10 eller så långt lagret räcker.

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

0435-157 15 • Storgatan 32 • Klippan 

Höstens 
varor är på 

plats! Ps. På lördag

 25/10 har vi öppet till  

 kl 15.00.  

Varmt 
välkomna

till

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

50%  
på alla 

trädgårds-
växter!

Välkomna!
Gäller ej på beställningsvaror!

LÅNGLÖRDAG 25 oktober    –    Gör KLIPP i KLIPPAN!  
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Storgatan 32, Klippan
Tel. 0435 - 101 15 

rabatt på
valfri vara!

Gäller 20-25 oktober 
Medtag kupongen!

Endast 1 kupong/pers.
Gäller ej doftljus och kosmetik

  

20%

Kom till oss och 
shoppa loss!

Namn:

........................................................................

Adress:

........................................................................

Postadress:

........................................................................

www.gunnsmode.seKom in och kika 

på höstens mode!

LÅNGLÖRDAG 25 oktober    –    Gör KLIPP i KLIPPAN!  LÅNGLÖRDAG 25 oktober    –    Gör KLIPP i KLIPPAN!  

Storgatan 64 • 0435-147 00 • Måndag-fredag 8-18, lördag 9-12 •  www.stigs-autoshop.se

ErbjudandE 
endast på Långlördag

25 OKT!

Spolarvätska 
Färdigblandad, 5 liter

55:-

Spolarvätska 
Koncentrerad, 5 liter

99:-

Torkarblad 
bosch

20%model: 2571 VINGA, 2570 GRINDA

Vi har öppet mån-fre 9-18 • Järnvägsgatan 32 i Klippan
Tfn 0435-134 10 • www.glasogonhuset.com

Lördag 25 oktober kl. 10-14
Paula från Skaga visar hela kollektionen!

Denna dag 30% på Skagas bågar!
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KLIPPAN Storgatan 81 /
/
 0435-44 89 50 

 Mån-Fre 7-18 Lör 9-13/ Mån-Fre 7-18 Lör 9-13 www.optimera.se

KLIPPAN Storgatan 81 / 0435-44 89 50 / Mån-Fre 7-18 Lör 9-13
www.optimera.se

KLIPPAN Storgatan 81 /
/
 0435-44 89 50 

 Mån-Fre 7-18 Lör 9-13/ Mån-Fre 7-18 Lör 9-13 www.optimera.se

KLIPPAN Storgatan 81 / 0435-44 89 50 / Mån-Fre 7-18 Lör 9-13
www.optimera.se

Optimera

Tis 11/11
kl. 13-19

Se vår fina 
köksutställning!

Representanter från 
Marbodal och 

Husqvarna finns  
på plats

Nyhet!

LÅNGLÖRDAG 25 oktober    –    Gör KLIPP i KLIPPAN!  
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Wood. Han blev totalt förälskad i filmen och 
han och hans produktionsbolag i los ang-
eles har gått in som exekutiva producenter 
och promotar filmen. Det känns fantastiskt 
spännande!

Utlandsdrömmar med hjärtat i Klippan
Patrik skulle gärna jobba mer utomlands, 
framförallt i USA.
– Inte för att USa tvunget gör de bästa fil-
merna, men jag tycker de är världsbäst på 
att berätta historier. los angeles är en häf-
tig stad och det gigantiska maskineriet med 
filmtillverkning är så stort i USa. 
Även om det kanske låter som Patrik vill 
bege sig till andra sidan Atlanten klappar 
hjärtat fortfarande för uppväxtorten. När 
Söderås Journalen pratar med honom sitter 
han mitt uppe i arbetet med att klippa film-
inspelningen av Bruksspelet.
– Även om det är 15 år sedan jag flyttade så 
har jag många vänner och min mamma kvar 
i klippans kommun. Jag har filmat Bruks-
spelet två gånger. Jag blev så stolt över vad 
jag såg och hur mycket folk det engagerar. 
Det är helt rätt att använda den historia som 
finns kring orten och pappersbruket. 

På ett eller annat sätt….
Det finns även regidrömmar hos Patrik. Och 
när han har tid över skriver han gärna på 
egna filmmanus. 
– allt i mitt liv är i princip branschrelaterat 
till filmvärlden på ett eller annat sätt, avslutar 
Patrik. 

Och en gissning är att vi kommer höra mer 
om Patriks skådespelarkarriär, på ett eller  
annat sätt. 

profil i ex
il:

patrik karl
son

– Utan tiden i Teater Amabile vet jag inte 
om jag hade sysslat med det jag gör. 
Det var där jag la grunden till mitt in-
tresse för film och skådespeleri. Dess-
utom fick jag en chans att upptäcka att 
det var just detta jag passade att arbeta 
med.

Orden kommer från Patrik Karlson som är 
månadens profil. Dock i exil, för 15 år sedan 
flyttade han från uppväxtkommunen Klippan 
till Malmö.
– Jag gick först på Bruksskolan. Sen flyttade 
min familj till ljungbyhed där jag gick tills det 
var dags för gymnasiet. Jag läste ”Distribu-
tion och kontor” på Åbyskolan. Då fanns inte 
estetisk linje, skrattar Patrik.

Uppvisning av olika frisyrer 
och musikjobb!
Patrik tog studenten, flyttade till Solslätt i 
Klippan och hade lite olika ströjobb. 1989 
såg han en annons från regissören Sten 
Svensson som sökte skådespelare till sin film 
”Nässelspinnerskan”.
– genom den provfilmningen och jobbet 
med nässelspinnerskan så insåg jag att det 
var film och skådespeleri som jag ville jobba 
med. Det tog flera år att göra den filmen, så 
det är även en uppvisning i olika frisyrer jag 
haft, fortsätter Patrik. 

Musik var tidigt ett intresse för Patrik. Till-
sammans med sin kompis Andreas Wahlgren 
gjorde han musiken till Staffan Hildebrands 
film Small Town Blues. 
– Staffan Hildebrand kom till kefirs kulturhus 
i klippan. Då fick vi provspela och Staffan gil-
lade vad han hörde. Så vi gjorde musiken till 

filmen och turnerade runt i hela landet och 
spelade. 

Teater Amabile det bästa
som kunde hända
Runt 90-talet återvände klippanbördiga skå-
despelerskan, sångerskan och regissören He-
léne Lindqvist till Klippan efter några år i exil. 
Heléne och Patrik slog sig samman och satte 
upp teaterpjäsen Blodsbröder 1992. 
– att det blev en teatergrupp i klippan var 
det bästa som kunde hända. Utan tiden i 
klippan och amabile vet jag inte vad jag 
hade sysslat med idag. 

Patrik trivs med sitt yrkesval. Du känner kan-
ske igen honom från diverse roller i filmer och 
serier som Beck, Wallander, Hundraåringen 
som klev ut genom fönstret och försvann, 
Starke Man – Säsong 2, Bron, HippHipp och 
MYCKET, MYCKET mer. 
– Det roligaste med detta yrket är att man 
aldrig vet vad nästa jobb kommer att bli. Jag 
jobbar i princip aldrig med samma människor 
och samma avsändare.

Hollywoodintresse för senaste filmen
Patrik skickade in en, som han själv säger, 
ganska omotiverad ansökan, till scenskolan 
en gång. Han kom inte in, men de profes-
sionella jobben har rullat in ändå så det är 
inget han sörjer.

Senast har han spelat huvudrollen i Antonio 
Tubléns film LFO. Den spelades in i Mölle och 
handlar om en man som lär sig att han kan 
hypnotisera folk med ljud. Filmen hade premi-
är förra året och fick mycket bra recensioner. 
– Vi var på en filmfestival i USa och visade 
lFo. Där fanns även skådespelaren elijah 

Klippanuppväxten 
blev starten på 
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Från vänster till höger: Fotograf alexander 
Brøndsted, patrik karlson, Marcus nobréus och 

regissör antonio Tublén.

skådespelarkarriären
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I dörröppningen: regissör antonio Tublén och 
patrik karlson. I förgrund/oskärpa: skådespe-

larna Izabella Jo Tschig och per löfberg.

11



Herners el

Familjeföretaget som gillar 
el, sol och hästar!

en lysande framtid för solcellsenergi. Hos Herners 
el kan du numera få hjälp med din solcellsinstalla-
tion.

Herners El i Ljungbyhed hittar du mitt 
i byn på Storgatan 5. Här jobbar Ulla 
Herner och hennes make Lars Herner. 
Sonen Niklas Herner jobbar som elek-
triker i företaget och här finns också 
elektrikern Mattias Hall. Ett samman-
kopplat(!) gäng som installerar, mon-
terar och säljer det mesta inom elek-
tronik och vitvaror.
– Det roligaste med jobbet som egen 
företagare och ägare till Herners El AB 
är att det är ett omväxlande och fritt 
arbete, säger Lars Herner som star-
tade företaget 1983. 

Ulla Herner sköter butiken, ekonomin och 
det administrativa. 1987 köpte man lokalen 
på Storgatan. Här ryms butik, lager och par-
kering för de fyra servicebilarna. 
– Vi flyttade runt lite tidigare. Men här är 
det perfekt, vi är mitt i byn och det är lätt att 
parkera för våra kunder, säger Lars.

Solceller
Mattias Hall har jobbat på företaget sedan 
1987.
– Jag är nästan en i familjen, skrattar han. 

– Det är ett varierande jobb som jag trivs 
väldigt bra med.

Företaget jobbar med allt från nybyggna-
tioner till reparationer. Dessutom satsar 
Herners El på försäljning och installation av 
solceller. 

Intresserade av hästar på olika vis
I familjen finns även sonen Johan. Han job-
bar som hovslagare och är återförsäljare av 

Trikems produkter. De säljer fodertillskott 
och vårdprodukter till människor, hund, katt 
och häst. Hans kunder kan hämta ut sina 
produkter hos Herners El. 

Hästar har varit och är ett stort intresse hos 
familjen Herner. Johan Herner tävlar i svens-
ka kör-landslaget och Ulla och Lars är myck-
et engagerade i Åsbo Ryttarförening. Niklas 
däremot delar inte hästintresset.
– Jag sysslar med andra sorters hästar, de 
under motorhuven, säger han. 

Planen är att sonen Niklas ska ta över verk-
samheten så småningom. 
– Ja, och han kan ju alltid ringa pappa om 
han behöver hjälp och råd, inflikar Lars.

– eller som nu, att du får ringa mig, kontrar 
sonen med.

Ulla återvänder till butiken där kundklockan 
plingar till. Lars, Mattias och Niklas dricker 
upp det sista av sitt kaffe och ger sig ut med 
servicebilarna för att ta tag i dagens olika 
uppdrag. 
  

Frysboxar
i olika storlekar till

BRA priser! 
 Hösten är här! 

Svårt att 

torka tvätten?

Vi har 

torktumlare  

av flera fabrikat

 till X-pris
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BARNTÄVLING!
VINSTER: 
1:a pris presentkort på Inges Lek och Hobby, Klippan  500:-
2:a pris presentkort på Inges Lek och Hobby, Klippan  300:-
3:e pris presentkort på Inges Lek och Hobby, 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 4 november i brev frankerat 
 med brevporto. 

•	 Glöm	inte	ange	”BARNTÄVLING” 
 utanpå kuvertet!

Namn:  __________________________________________________________________________________________

Adress:  __________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________

Telnr:  ______________________________________________________________ Ålder: __________________

Vinnare Annonsjakten -September 
1. Else Ottosen, Ljungbyhed
2. Ingela Aronsson, Perstorp
3. Kennneth Nööjd, Ljungbyhed

?
GISSA VILKET 

ORD SOM  
JAG GÖMMER!

Fantasi..

FÖR BARN UPP 
TILL 12 ÅR

ORDET ÄR:

Hur ser dina 
vinterdäck ut?
Boka ditt 
däckbyte 
i tid! Välkomna!

I år fyller Klippans Scoutkår 80 år. Och precis som 
1934 är det också 2014 frisk luft, skog, djur- och 
växtliv som står i centrum. Huvud, händer och kropp 
jobbar alltså hårdare än ”mobiltummen” när man är 
medlem i Klippans Scoutkår. 

Scouting är en sysselsättning som passar för alla som är fri-
luftsintresserade. I dagsläget har den jubilerande scoutkåren 
runt 40 aktiva medlemmar i alla möjliga åldrar. 
– Vi är en aktiv förening med otroligt bra gemenskap. Det 
finns många eldsjälar och många som ställer upp för att kun-
na genomföra våra aktiviteter. Senast hade vi en barngrupp 
som deltog i en guldgrävarhajk mellan klåveröd och Skära-
lid. De lekte cowboys och indianer, sov i vindskydd och hade 
hur kul som helst., säger Anna Gudmundzon, pressansvarig i 
Klippans Scoutkår. 

80-årsjubileum firades den 6 september
Ett rejält 80-årsfirande inledde hösten för Klippans Scoutkår. 
Den 6 september bjöds både nya och gamla medlemmar till 
scoutstugan i Ankarlöv, där ett fullspäckat program genom-
fördes mellan klockan 13 och 17. Bland annat ordnades en 
tipspromenad, det delades ut minnesgåvor och bjöds på kall-
skuren buffé. Vad är det då som gör scoutingen så tidlös att 
den aldrig blir omodern? Anna Gudmunzon har svaret. 
– Den allmänbildning man får av att vara mycket ute i skog 
och mark är någonting man har med sig hela livet. Man lär 
sig om djur och natur, hur man läser en karta och hur man 
orienterar sig i naturen med hjälp av kompass, och så klart 
också massor av andra saker. alla är välkomna hit, såväl barn 
som vuxna. 

80 år av 
scouting
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en gång scout alltid scout. Bo ”pySSe” karlson står till vänster där bak. 
Han har varit med sedan han var ung. Till höger står kevin Henriksson som 
återvänt till kåren efter en tid paus. oliver Simonsen som håller skylten är 
kårens yngsta scout och är med i avdelningen Bävrarna .

nedan: kårens ledare och styrelsemedlemmar.

S
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Vi går mot kallare tider, och då mer än någonsin 
står energiförbrukningen i bostäder i centrum. 
Hektiska tider väntar därmed A4U i Skåne, som 
varje år installerar mellan 100 och 150 värmepum-
par i de skånska hemmen. 

A4U är ett familjeföretag som drivs av Kennet och Mat-
tias Tranmosse. Företaget har sitt säte i Asmundtorp, där 
Mattias bor. Kennet har en liten filial i sin bostadsort Kvi-
dinge. Genom denna geografiska uppdelning når A4U 
kunder både i och kring Landskrona/Malmö-området 
som nordvästra Skåne. 
– Vi utför tjänster till både privatpersoner och företag. 
Vårt mål är att vara det självklara valet när man ska köpa 
och installera värmepumpar, kylanläggningar och solen-
ergi, säger Mattias Tranmosse. 

Vill ha fler företagskunder
Företaget har funnits sedan 2010, och man växer lång-
samt men målmedvetet. På sikt hoppas Mattias och Ken-
net på att bli ännu större och kunna anställa fler personer. 
– Vi ser gärna att vi får in fler företag som kunder. VI har 
Incert företagscertifikat för kylarbeten enligt kategori 1, 
och siktar på att kunna få in fler installationer av kyl- och 
frysrum framöver. 

Värmepumpar, såväl av luft/luft- som luft/vattentyp, är 
tillsammans med installation och försäljning av kylanlägg-
ningar de bärande segmenten i firman. Värmepumpar 
har blivit en oerhört populär uppvärmningsmetod de se-
naste 15 åren. 
– Det är otroligt bra driftsekonomi i värmepumpar. Det 
man lägger på ett köp och en installation får man tillbaka 
genom lägre energikostnader. Dessutom har värmepum-
parna blivit mycket bättre de sista 10 åren. 

Framtiden ligger i kombinationer  
av uppvärmningssystem 
Framtidens uppvärming kommer att bestå av många olika 
kombinationer av värmesystem. 
– Man kan till exempel kombinera solenergi och luft/
vatten-värmepump, fastbränsle och luft/vatten-värme-
pump eller solenergi och fastbränsle. kombinationerna är 
många och fördelarna blir stora inte minst i energiför-
brukningen, säger Mattias Tranmosse. 

Installerar kylanläggningar
Under hösten och vintern är det alltså mycket installatio-
ner av värmepumpar som gäller för A4U. När det börjar 
bli varmare utomhus byter man istället fokus till kylan-
läggningar/luftkonditioneringar.
 

A4U värmer 
i kylan

a4U aB

Foto: a4U aB
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Ska grannarna måla  
om huset igen?

*Kampanjen gäller t.o.m. 2014-11-30.

En luft/vattenvärmepump kan minska kostnaderna för värme och 
varmvatten med upp till två tredjedelar. Systemet är tyst, miljösmart 
och sköts enkelt med hjälp av vår app. Och framförallt är det driftsäkert 
– även under kalla vinterdagar. Just nu får du dessutom en luftavfuktare 
på köpet. Perfekt till tvätt- eller sommarstugan!

På ecodan.se hittar du sådant som är viktigt att tänka på när du väljer 

luft/vattenvärmepump.

ErbjudandE!
Köp den här Ecodan-  värmepumpen och få en luftavfuktare på köpet!  Värde ca. 5000 kr.

För fler modeller och priser se vår 
hemsida www.a4uab.se eller  
ring oss! Kenneth 0706- 248 229
och Mattias 0706-248 227

Ska grannarna måla 
om huset igen?

Runt 60 utställare samlades i Pers-
torps Folkets Park lördagen den 4 ok-
tober. Alla hade en sak gemensamt: 
De brinner för det de håller på med. 
Och vad kan då vara lämpligare än att 
döpa arrangemanget till Höstglöden?

Höstglöden, och systerprojektet Vårelden, 
drivs av Studieförbundet Vuxenskolan. Två 
gånger varje år samlas personer som brin-
ner för sitt konstnärskap, sitt hantverk eller 
sin förenings verksamhet för att visa upp 
sig. Bland årets 60 utställare fanns bland 
annat modellbyggare, silversmeder och  
figurspelare, liksom representanter för bland 
annat Fotoklubben och Plastens Hus- en  
väldigt blandad kompott alltså!
– Vi vill sätta fokus på alla som jobbar ide-
ellt. De gör en fantastisk insats. Höstglöden 
brukar vara en bra möjlighet både att visa 
upp sig och att skapa nya kontakter, säger 
Gun Ekenskog, verksamhetsutvecklare på 
Studieförbundet Vuxenskolan. 

Höstglöden

Afrikanska trummor och  
rock n’ roll-klänningar
Höstglöden 2014 resulterade bland annat i 
löften om en afrikansk trumkurs hos Studie-
förbundet Vuxenskolan samt en modevis-
ning på catwalk med 50- och 60-talskläder 
på Vårelden 2015, som äger rum den 7 mars. 
– Vi hade deltagare på Höstelden från afri-
kahörnan, som jobbar ideellt för döva i 
afrika, och via deras kontakter föddes idén 
om en afrikansk trumkurs. när det gäller 
modevisningen så hade vi en utställare som 
syr kläder i 50- och 60-talsstil, och då kom 
någon med förslaget om att göra något på 
Vårelden 2015, säger Gun Ekenskog. 

Höstglöden besöktes av 800 personer, så 
arrangemanget får verkligen betraktas som 
lyckat!
– Vi har hållit på med det här sedan 2008, 
och det var första gången vi höll till i Folkets 
park, så vi är väldigt nöjda med besökaran-
talet, säger Gun Ekenskog. 

Höstglöden lockade 
många besökare
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Söderås Journalens månadstävling: 

sara-Blom
man från

gUld & si
lversmedJ

an

 
En sista hälsning
När Klippanbon Karin Ottosson läste att Söderås 
Journalen i samarbete med Guld & Silversmedjan 
tävlade ut deras smycke Sara-blomman tycke hon 
att dottern Sara Eddebrant förtjänade den mer än 
någon annan. Karin var nämligen svårt sjuk i cancer, 
och tyckte att Sara skulle ha Sara-blomman som ett 
minne och ett tack för det stöd hon gett under hen-
nes sista tid. Den 19 augusti somnade Karin in, om-
given av familjen.  

Karin Ottosson orkade aldrig skriva något eget brev, men 
maken Villy, sonen Rickard och systern Margareta gjorde det 
istället. Sara visste därför ingenting om sin mammas sista öns-
kan när hon fick beskedet att hon vunnit tävlingen. 
– Det var verkligen överväldigande och mycket känslosamt. 
Mamma har alltid ställt upp för mig, och därför var det själv-
klart för mig att ställa upp för henne när hon behövde det 
som mest. 

Smultronställe i Torekov
Saras pappa, bror och moster skriver i sina motiveringar att 
Sara varit ett otroligt stöd för både sin mamma och resten av 
familjen under hela sjukdomsperioden. Karin fick reda på att 
hon hade cancer i juni, och att den var så långt gången att 
det inte gick att göra något åt den. Ett förkrossande besked 
för hela familjen. 
– Vi hoppades in i det sista att mamma skulle kunna få brom-
sande cellgifter som skulle göra att vi skulle få mer tid med 
henne, men det gick inte. Hon fick besked på onsdagen att 
de inte kunde/vågade ge mer cellgifter, och på tisdagen där-
efter dog hon. 

Under sin mammas sista månader såg Sara bland annat till 
att Karin fick komma en sista gång till sitt smultronställe i 
Torekov. Dessutom satt hon mycket med henne och återupp-
levde gamla minnen under den sista tiden, samtidigt som hon 
var ett stöd till övriga familjen. Karin fick vård i hemmet, och 
kunde då tillbringa mycket tid med de när-
maste i en bekant miljö.  
– Det fungerade väldigt bra. alla sköter-
skor som var hemma hos henne var helt 
fantastiska. att hon fick vara hemma 
gjorde nog att hon kämpade lite extra. 
Hon levde på ren vilja på slutet. 

En sista hälsning
Även om sorgen givetvis fortfaran-
de är tung så blev vinsten av Sara-
blomman ett litet ljus i mörkret. 
– Det känns oerhört fint att få 
den här sista hälsningen från 
mamma. Jag kommer att bära 
smycket med både sorg, glädje 
och stolthet. 
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Livet i Colorado, Klippiga Bergen och Estes Park 
rullar på. Hösten har gjort sitt intåg och löven 
skiftar vackert i färg och det luktar höst i luften. 
Uppe på bergstopparna har snön anlänt och en 
del vägar har stängts av. Jag envisas fortfarande 
med att dra på mig flipflop när vi åker ner till “vår” 
träningsanläggning på morgonen, men det är nog 
snart dags att snöra på sig vinterkängorna. 

Ebba, min lilla 2-åring, har lärt sig många nya ord. Pomme, 
mommy, bye bye och NO! är favoriterna. De amerikanska 
barnen är mer sociala än de svenska barnen. Jag menar 
inte det på något negativt vis mot oss svenskar, men vi 
är ju inte de mest sociala medborgarna i världen. Jag är 
själv inte så jävla glad för att prata med folk jag inte kän-
ner. TRODDE JAG! Här är man tjenare och bundis med 
alla och ett besök i snabbköpet kan lätt resultera i att du 
plötsligt berättat ditt livs historia för en främling. De ame-
rikanska barnen vill gärna krama andra barn. Det tyckte 
Ebba var mycket märkligt i början, men nu vill hon krama 
de flesta. Sist vi var på bibliotekets sång och sagostund 
nästintill ofredade hon en stackars liten pojke som hon så 
gärna ville KAAAAAMMMMMMAAAAAAA hela tiden.   
Amerikat är att spännande land! Jag känner mig tuff som 
kör bil här. Visserligen kör jag bara till fem ställen: trä-
ningsanläggningen, simhallen, biblioteket, Starbucks och 
ner till byn. Och då är det samma parkering till biblioteket, 
Starbucks och byn. Men ändå! Min syster som också är 
med är bara 20. Hon får inte serveras/köpa alkohol, men 
däremot kan hon handla ett vapen. Att gå och handla i 
en livsmedelsaffär är rena upplevelsecentret för oss. Allt 
är stort, sockrat och erbjuds i gigantiska förpackningar. 
Hade jag bott här hade jag lätt ätit ihjäl mig. Jag får hålla 
mig själv i båda öronen för att inte tappa det fullstän-
digt. Deras “nyttigaste” nötmix innehåller m&m-choklad. 
I love, love, love it! 

Halloween närmar sig. VI har köpt en rolig dräkt till Ebba 
i form av en häst. Alla barn som klär ut sig och går i af-
färerna här på Halloween (31 oktober) får godis. Barn-
arbete när det är som bäst! Det blir en hektisk dag för 
Ebba som ska hinna med MÅNGA affärer. I Estes Park 
som vi bor i finns The Stanley Hotell. Det är omtalat som 
ett av de mest hemsökta platserna i USA. Helt rätt ställe 
för Halloween!

Första gången jag var i Colorado var år 2000. Då var jag 
16 år, sommarjobbade och blev blixtförälskad i det stora 
landet. Det slår mig då och då när vi besöker platser som 
jag besökte som 16-åring, att tänk som livet kan bli. Nu 
har jag en man (när jag 
var 16 önskade jag mig 
innerligt en vältränad, 
snygg kille och minsann, 
det har jag fått nu även 
om han själv anser sig 
lite lönnfet) och ETT 
BARN. WOW, vilka vägar 
livet kan ta!   poetisk bild

1965 började skolelever som gått på Broröds skola 
att ha återträffar. Från början träffades man vart 
fjärde år, men det var så trevligt så nu träffas man 
varje år. En av dem som varit med sen starten är 
Britt Byrlén från Ljungbyhed.

Den 31 augusti var det dags för den årliga återträffen. De 
första träffarna hade man på Herrevadskloster men numera 
träffas man på Skäralids restaurang. 
– Vi pratar om skoltiden och lite allt möjligt. alla blir äldre, 
men folk är ändå sig lika, säger Britt.
Årets träff ägde rum den 31 augusti och då pratade man 
bland annat om vad som hänt sen sist. gänget, som brukar 
bestå av ett 20-tal personer, och deras anhöriga äter lunch. 
Sen tar de som vill en promenad runt sjön. efter det är det 
kaffe och kaka. 

Minns skoltiden med glädje
Britt och de andra skolkamraterna minns skoltiden i Broröd 
med glädje. 
– Jag har tiden i Broröd och lärare Hallqvist att tacka för att 
jag kan så mycket om skog och natur. Vi fick tidigt lära oss 
att vistas utomhus och hantera karta och kompass, avslutar 
Britt.  

Om ett år träffas gänget igen. Då blir det 40-års jubileum!
  

Återkommande 
skolåterförening

Evas Catering
Kärrvägen 1, Stidsvig

Tel. 0435-224 41 
0708-97 35 38  

www.et-catering.se

Njut av en Gåsmiddag...hemma!
Vi lagar den hos oss, du äter den hos dig!
• Sillsmörgås eller svartsoppa
• Gås m. tillbehör
• Äpplekaka m. hemgjord vaniljsås

 

1:a advent (30 november) har vi julbord! 
Kl. 12 och kl. 14 står det uppdukat!
Förbeställes för att undvika trängsel.
Vi har även utökat julbord med t ex revben, 
gravad lax osv. mot en extra kostnad.
Runda jullandgångar 90:-

Vid större sällskap kan vi servera det hos oss. 

Ät vårt hemlagade JULBORD!
Julbord för 

catering
ring för info!

250:-
Minst 10 pers.

190:-

återträff
Broröd skola 1920
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När trädgårdssäsongen går mot sitt 
slut växlar Ängelholms Utemöbler spår 
och erbjuder förutom det traditionella 
sortimentet även inomhusmöbler. Sof-
for, köks- och matsalsgrupper kan hit-
tas här, liksom TV-bänkar, bokhyllor 
och mycket annat. Just nu har man 
utförsäljning på både ute- och inne-
möbler då alla utgående möbler ska 
ersättas med ett nytt sortiment. 

Ängelholms Utemöbler hette tidigare Flex-
toline, och ligger precis intill Klippanvägen, 
strax innan man svänger på E6:an vid infar-
ten till Ängelholm. Klippankillen Niklas An-
dersson har tidigare jobbat sju år som butiks-
ansvarig på Flextoline. När företaget skulle 
säljas 2013 tog han över som ägare, och pas-
sade på att byta namn på företaget. 
– Jag ville ändra namnet till något som sä-
ger vad vi säljer. Flextoline var inte så tydligt 
ur den aspekten. Vi har valt att behålla Flex-
tolines ”undertext” annorlunda trädgårds-
möbler, eftersom vi inte bara säljer de van-
ligaste typerna. 

Varierat utbud
Ängelholms Utemöbler kan alltså erbjuda ett 
varierat utbud av utemöbler. Här hittar man 
alltifrån konstrotting och teakträ till rena alu-
miniummöbler. De renodlade plastmöblerna 
är dock på väg ut. 
– Vi har faktiskt inte fått in några platsmöbler 
alls den här säsongen från någon av våra le-
verantörer. Modet pendlar över tid, och just 
nu är plastmöbler inte alls populärt. 

Niklas Andersson menar att utvecklingen 
inom utemöbler alltmer går mot så under-
hållsfritt som möjligt. Renodlade aluminium-
möbler är på väg upp. Köper man trämöbler 
så är det viktigt att olja in dem minst två och 
gärna fler gånger per säsong. 
– Minimum är att man olja in dem när man 
tar ut dem på våren och när de sätts in igen 
på hösten. Men det är så klart ännu bättre 
ju fler gånger man gör det, säger Niklas An-
dersson. 

Grillar och möbelskydd
För de som inte har möjlighet att ta in sina 
trädgårdsmöbler under hösten och vintern 
finns ett stort utbud av möbelskydd. 
– Just nu är det lite utsorterat, men om man 
ser till att handla detta innan hösten så har 

Ängelholms Utemöbler 
- nu även med inomhusmöbler

vi många fina skydd att välja på, säger Niklas 
Andersson. 

Vid sidan av det övriga utbudet har Niklas 
satsat på ytterligare ett segment: Grillar. Hos 
Ängelholms Utemöbler finns en rad olika 
märken och utföranden. 
– Det finns både kol- och gasolgrillar i olika 
prisklasse. Vi jobbar mycket med ett kana-
densiskt märke som heter napoleon som 
håller hög kvalitet.  

Riktig butiksservice
Det gynnsamma läget, precis intill både väg 
13 och E6:an, gör att man har kunder från 
hela nordvästra Skåne. 
– Upptagningsområdet är stort. Vi har kun-
der från Ängelholm, Helsingborg, perstorp, 
klippan, örkelljunga, Ängelholm, landskro-
na och till och med Halmstad. 

Ängelholms Utemöblers största konkurren-
ter är de stora bygg- och möbelkedjorna, 
som också säljer utemöbler. Niklas Anders-
son anser dock att hans företag har en stor 
konkurrensfördel gentemot dessa. 
– Vi har en riktig butiksservice, med personal 
som är specialister på utemöbler. Dessutom 
satsar vi på att ha så hög kvalitet som möjligt 
till bästa möjliga pris på våra varor. Skulle nå-
gon till exempel behöva hjälp med reservde-
lar eller service av det man 
köpt här så ställer vi 
självklart upp på detta. 

Niklas Andersson och Ric-
hard Bengtsson, säljare/
marknadsansvarig hälsar 
alla kunder välkomna 
till butiken!

ängelHolms 
 

UtemöBler
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Vardagar 10-18 
Lördagar 10-16
Söndagar 11-16

Välkomna!

Nu är det STOR REA på ute- och innemöbler 
Gäller endast utgående sortiment - Vi gör plats för nyheterna!

Åkerslundsgatan 6 • Ängelholm • 0431-833 70 • angelholmsutemobler.se

Oktober- 

erbjudande!

KLIPP UT 
OCH TA 
MED!

U-soffa Svart
Mått: 296x158/206cm

Pris: 7995:-
(Beställningsvara)

 
Fåtölj Formula1 

Recliner Konstläder

Pris: 1995:-
(Beställningsvara)

 
Roxystolen 

Den smarta stolen som  
även är en ryggsäck

Pris: 495:-/st 

NU: 2st för 700:-
 

Matgrupp Bergen 
6+1 Ek

Bord 180x95cm
Rek. Normalpris: 13995:-

NU: 5995:-
(BEGRÄNSAT ANTAL)

PRISEX.

 
Fri Frakt 

i Söderås Journalens 
utgivningsområde!  
Vid medtagande av  

denna annons! 
Värde c.a 500 kr

Möbler ute och inne!

I Östra Ljungby församling, en del av 
Klippans pastorat, står musiken i cen-
trum. Här finns alltifrån babysång för 
de allra yngsta till kyrkokör, allsång 
och viskör. 

Kantor Eva Johansson har sedan hon bör-
jade sin anställning 2006 satsat på att ut-
veckla musikverksamheten. Hon har bland 
annat utbildat sig till baby- och barnsångs-
konsulent. Något som resulterat i populära 
träffar för de allra minsta. 
– Vi har dels babysång från 0 till 11 månader, 
och sedan något som heter musiklek, som är 
för alla barn mellan 1 och 5 år. Där jobbar vi 
mycket med rytmik, ögonkontakt och berö-
ring mellan föräldern och barnet. 

Dessa träffar äger rum i församlingsgården 
i Östra Ljungby. Eva Johansson håller även 
liknande träffar både i Klippan och i Ljung-
byhed. 
– Det är roligt att se hur barnen och deras 
samspel med föräldrarna utvecklas över tid, 
säger Eva Johansson. 

G som i glädje
Kyrkokören, eller G-kören (G som i glädje, 
gospel, glatt budskap, gratis), som Eva 

Johansson döpte den till när hon började 
2006, bestod från början av 7-8 personer. 
I dag har deltagarantalet mångdubblats! 
Hela 37 körmedlemmar mellan 20 och 80 
år bidrar med sina ljuva stämmor till vacker 
musik. På schemat står alltifrån traditionel-
la kyrkomelodier till gospel, visor och jul- 
sånger.  
– Just nu håller vi på att repa inför advents- 
och julkonserterna i december. Vi har en 
konsert klockan 17 i östra ljungby kyrka 
den 1 advent den 30 november. 20 decem-
ber blir det stor julkonsert. 

Allsång på våren
Allångskvällarna på församlingsgården un-
der våren är också mycket populära. Även 
här medverkar G-kören, men alla sångsugna 
som vill stämma upp i toner är givetvis väl-
komna. Allsångskvällarna brukar ha lite olika 
teman. 
– Vi har haft bland annat Italien och Så ska 
det låta. 

Viskören uppskattad
Viskören består av en grupp medlemmar 
som är lediga dagtid. En gång i månaden 
sjunger man på äldreboende Ljungåsen i 

Ljuv musik i centrum
Östra Ljungby. 
– Då är det mycket visor som de äldre gillar 
och känner igen, till exempel evert Taube. 

Mycket musik blir det i Östra Ljungby alltså!
– Vi vill sprida glädje och det glada budska-
pet – det tror jag folk gillar, och det är därför 
det är så populärt, säger Eva Johansson. 

allsångskväll
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Boksläpp

Det var fullt hus med varm och hjärtlig stämning 
på klippans Bokhandeln när det var dags att fira 
släppet av minnesboken om Sven Tall. på plats 
fanns bland annat Mats petterson samt Swingin’ 
Ingrid, Thomas Holst och Bo Åkerström. 50 
cD-skivor hade producerats dagen till ära, och 
dessa, tillsammans med boken, gick åt i rasande 
fart. Signeringskön var lång!

I början av oktober släpptes boken 
”Vem fan är Sven Tall?” av Mats Pet-
tersson och Anders Pålsson. Här ned-
an bjuder Söderås Journalen på ett ex-
klusivt förkortat utdrag ur ett kapitel i 
boken, signerat Mats Pettersson. 

Sven flyttade hemifrån redan efter grundsko-
lan som sextonåring. I en brådmogen frigö-
relse hamnade han i Lund. På Lilla Teatern 
blev han bekant med Bo Åkerström vilket 
ledde till att popgruppen Torsson bildades.

Några år senare spelade Torsson in låten Klip-
pans Centrum. Låten hamnade på samlings-
LP:n Svensk Pop som gavs ut 1979. Svensk 
Pop uppmärksammades av rikspressen och 
det skrevs tidningsartiklar om popmusiken 
från Klippan.

Texten till Klippans Centrum innehöll en del 
tankeväckande uppgifter:
 
Jag far till klippans centrum,  
klippans centrum här är jag
Dom har SJ godscentralstation 
en halv timmes gångväg ifrån stan 
Dom har tre stycken gatukök, 
med korv och pannbiff och pommes frites
Men pålles gatukök är bäst, 
för där jobbar morsan till Sven Tall
 
”pålles gatukök är bäst, för där jobbar mor-
san till Sven Tall”. Sven blev en mytisk figur 
genom denna enkla - men diskutabla - fras. 
Av någon anledning tog många som lyssna-
de på Torsson för givet att Sven var en upp-
diktad person.

Att läsa böcker och lyssna på musik och veta 
att det beskrivna har verklighetsbakgrund 
stimulerar ofta fantasin. Man vill gärna gå i 
kommissarie Maigrets fotspår och dricka ett 
glas calvados i Paris eller promenera med 
Paul McCartney på Penny Lane i Liverpool.

Lite oväntat blev det också så när intresset för 
Torsson och Klippanpop var som störst. Jour-
nalister och Torsson-fans kom till Klippan för 
att se verkligheten bakom Torssons musik.

Vid ett tillfälle 1983 besöker två storstads-
journalister Klippan. De har förgäves letat 
efter SJ Godscentralstation och de har legat 
på knä och kikat in genom fönstren till Studio 
Bombadill. De har ringt till Svenska Popfabri-
ken och mötts av en telefonsvarare: ”Hej, du 
har kommit till…” Efter att ytterligare någon 
timme ha insupit dofter och stämningar av 
Klippan hamnar de på Fyrkanten, ”Pålles ga-
tukök”, i utkanten av byn. De handlar korv 
och pommes frites, dricker varsin Pucko och 
spanar in omgivningen. De tror sig veta att 
en känd fotbollspelare hållit till på Åbyvallen 
som ligger på andra sidan Storgatan, men 
kommer inte ihåg vad han heter. En av dem 
förhör sig lite grann med biträdet i korvkios-
ken. Kanske har hon något att berätta om 
Klippan. Känner hon till Torsson? Vet hon 
vem Sven Tall är?
- Det är min påg, svarar Elsa Thall lugnt.
Journalisterna knäar och sätter Puckon i hal-
sen. Till och med morsan till Sven Tall finns i 
verkligheten.
 
Sven var en personlighet, till det yttre och det 
inre. Hade man träffat honom kom man ihåg 
honom även om mötet varit kort. Att han var 
en verklig människa som blivit besjungen bi-
drog till att han fick ett udda, men anonymt, 
kändisskap. Han sökte sig aldrig till ljuset och 
ställde sig inte på några torg för att deklarera 
åsikter. Han hade konstnärliga talanger och 
hade säkert kunnat bli en känd karaktärsskå-
despelare om han varit motiverad och vindar-
na fört honom dit. Han hade i så fall blivit en 
”riktig” kändis, igenkänd av många svenskar.
Efter den uppmärksamhet som Torsson och 
Klippans Centrum fick spreds bilden av Sven 
Tall sakta men säkert. De som träffade ho-

nom kom ihåg honom och fick anledning att 
prata om honom. Kände man till och gillade 
Torsson var anledningen starkare än annars.
 
Sven gick på Rönnowska skolan i Helsing-
borg för att bli grafiker. Som många unga 
från Klippan höll han till en del i stan på sin 
fritid. Pratet om Sven Tall ökade, trots att han 
själv var relativt tillbakadragen.

Ett gäng killar från Klippantrakten som är 
på väg till Helsingör kommer ner till Ångfär-
jestationen. I täten kommer Christer Lundahl, 
som plötsligt stannar till och blir stel som en 
pinne framför entrén. Hans blick fastnar på 
väggen intill dörren, han tror nog inte riktigt 
på vad han ser. På väggen har någon sprejat: 
Vem fan är Sven Tall?

Ja, det kan jag svara på, säger Christer halv-
högt till väggen. Det är han som står snett 
bakom mig. Och fnissar.

Bakom Christer står Sven och nu har också 
han sett texten på Ångfärjestationens vägg. 
Hi-hi-hi, hörs det från Sven.

Vem var Sven Tall? Att få en helhetsbild av 
en människa är väl egentligen en omöjlighet. 
Som människa är man i mångt och mycket 
de relationer man har med andra. Och ju mer 
man vet om en människa desto mer komplex 
blir bilden. Ljuset faller alltid olika på perso-
nen och skuggorna skiftar.

Vi är många som är glada att vi kände Sven. 
Han berikade våra liv med sin personlighet, 
sina erfarenheter och sin nyfikenhet. Han var 
en av många i ett kreativt kollektiv, Svenska 
Popfabriken, där vi stimulerade varandra och 
förlöste varandras talanger. Vi utvecklade 
konstnärliga anlag som vi annars inte hade 
vetat att vi ägde. Sven var en av oss när vi 
som kuggar gnisslande och motsträvigt såg 
till att hjulen fick lite fart. Det känns vemo-
digt att Sven inte längre är med.
 

Vem fan är Sven Tall? Text: Mats pettersson 
(Förkortad version)
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Vem fan är Sven Tall?

Från vännerna i  
Svenska Popfabriken & Torsson; 
Mats Pettersson, Thomas Holst,  
Bo Åkerström m fl.

En bok med minnnesbilder 
över en Klippanprofil.

Säljes i Klippans bokhandel för 180:-

EN VÄNBOK
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Fjolårets premiärupplaga av Spökfesten i Ljungbyhed 
blev succé. Den 26 oktober mellan 17 och 19 är det 
dags igen. När halloween nalkas står spöken, varulvar, 
skelett och annat otrevligt nämligen i faggorna i Räva-
hålan i Ljungbyhed. 

Alla barn är välkomna till Spökfesten, men de lite yngre bör nog 
ta med såväl en vuxen som en ficklampa, annars kan det bli lite 
väl tufft att genomföra den spökrunda med vissa skräckinslag 
som utlovas. 
– Det är givetvis roligt om barn och föräldrar också vill klä ut sig, 
men det är så klart inget tvång, säger Charlotta Jönsson, en av 
organisatörerna bakom Spökfesten. 

Samma kärringar som till Blåkullekul
Ansvariga för Spökfesten är Ljungbyheds Framtid, Ljungbyheds 
Köpmanna- och Företagareförening samt samma kommitté 
som står bakom populära Blåkullekul. 2013 tyckte man att det 
var dags att satsa på ett evenemang till, och idén till Spökfesten 
föddes. 
– Vi var först inne på någon form av marknad, men det finns 
ju redan här i ljungbyhed med gammelmarknaden, men sedan 
började vi prata om halloween. Det finns ju halloweenaktivite-
ter på många ställen, men vi har inte haft några här i ljungby-
hed. Då tänkte vi att ”varför ska man behöva åka in till stan för 
detta?”, berättar Charlotta Jönsson. 

Fjolårets Spökfest blev mycket uppskattad, och lockade kring 
200 besökare. Det är många som har efterfrågat en ny Spök-
fest i år. Precis som förra året kommer alla besökare kunna 
köpa grillad korv från Ljungbyheds Scoutkår, som också finns 
på plats. 
– Det finns flera ingångar till rävahålan, men vi rekommende-
rar att man kommer hit via ingången vid Vinkelgatan, avslutar 
Charlotta Jönsson. 

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

BENNYS  GOLV
I KLIPPAN AB
Tel. 0736-230410

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

46.700:-
Ex. på rum 1,70 x 2,50 x 2,40 m
* Allt detta ingår. Golv- och väggmatta, möbel med tvätt-ställ, 
spegelskåp, tvättställsblandare, duschhörna, duschblandare, 
duschset, WC-stol samt arbete.
Demontering av befintligt golv, vägg och apparater ingår ej.
KOM IN SÅ BERÄTTAR VI MER OM FÖRUTSÄTTNINGAR OCH VILLKOR!

Företag i samverkan

Halloween 
– då är det 

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

Vi finns, när 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.

Stiftelsen
Utbildning och utveckling inom skog och natur i nordvästra Skånes skogs-
bruksområde.

Du som slutfört grundutbildning inom natur och miljö eller skogsbruk 
vid naturbruksgymnasierna i Östra Ljungby och Osby och genomför 
fortbildning, kan söka pengar. Du ska vara skriven i någon av Skånes 
kommuner. 
Ansökningshandlingar rekvireras hos Segragymnasiet i Östra Ljungby 
och skickas dit senast 12 november 2014.

Vi skänker bort pengar!

Segragymnasiet
Box 2003, 264 02 Östra Ljungby
Tel. 0435-311 11
kontakt@segrag.se 
www.segrag.se

spökfest
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En riktig helkväll 
för alla ”Ladies”

Bowla.net

En riktig helkväll med mat, bow-
ling samt lättklätt besök från 
såväl Gentlemannen från Hel-
singborg som Polismannen Mat-
tias – det är vad som utlovas när 
Bowla.net bjuder in till Ladies 
Night den 6 december. 

Idén till att ordna en Ladies Night-kväll 
kom till bowlinghallens ägare Tommy 
Törnkvist en torsdagskväll när han var 
i Ängelholm. 
– Jag var där för att hämta mat, och 
såg att det var knökfullt med flickor, 
tjejer och kvinnor i alla åldrar i bu-
tikerna och på restaurangerna. Då 
visade det sig att det var tjejkväll i 
Ängelholm. De hade massor av kam-
panjer och nedsatta priser. Då tänkte 
jag – varför inte försöka ordna något 
liknande? 

Det blir fullt hus!
Den riksbekanta turnén med samma 
namn som under många år turne-
rat igenom Sverige, mestadels under 

Martin Stenmarcks ledning, har natur-
ligtvis också varit en inspirationskälla. 
Sagt och gjort: Tommy bestämde sig 
för att satsa på Lades Night.. 
– Det blir en riktig helkväll för alla 
”ladies” från 18 år och uppåt. I bil-
jettpriset ingår fördrink, snacks och 
en mingeltallrik, samt buffémiddag, 
dryck till den samt uppträdanden av 
en gentleman och en polisman och 
därefter möjlighet till filmning och fo-
tografering med polismannen. Dess-
utom ingår två timmar bowling. Här 
finns plats för 100 gäster, så vi siktar 
på fullt hus, säger Tommy Törnkvist. 

Buffékvällarna populära
Det har nu gått lite drygt ett år sedan 
Tommy Törnkvist, som ju tidigare ar-
renderade bowlinghallen, tog steget 
fullt ut och köpte loss den. Året som 
gått har varit hektiskt, men fram-
gångsrikt. 
– Bowling är tidlöst. oavsett hur tren-
derna ser ut när det gäller att roa sig 
så finns det alltid folk som vill bowla. 

Det spelar ingen roll om man är 6 eller 
86 år gammal, om det är firmafest, 
barnkalas eller släktträff, bowling är 
alltid populärt. 

Något som blivit mycket uppskat-
tat är de buffékvällar som ordnas på 
torsdag-, fredag- och lördagskvällar. 
Tack vare att man även har serve-
ringstillstånd för alkohol kan den som 
vill kombinera bowlingen och buffén 
med ett gott glas vin eller öl. 
– Många som kommer hit tycker att 
det är kul att det finns en bowling-
hall med det här 
utbudet i klip-
pan. Det känns 
så klart kul 
att höra, sä-
ger Tommy 
Törnkvist. 

Ladies 
Night!
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En riktig helkväll 
för alla ”Ladies”

Lördagen den 6 december är det helkväll med  
Ladies Night och bowling på Bowlinghallen i Klippan

Från kl.19.30 Mingel med fördrink.
Ca kl. 20.00 Middagsbuffé med ett glas vin, cider eller starköl.

Efter måltiden besöks vi av en riktig Gentleman från Helsingborg.
När kaffe och kaka serverats kommer Polismannen Mattias  

för att se till att det är ordning och reda i hallen.
Möjlighet finns då att fotograferas och filmas med den manliga strippmodellen.

Ca kl. 23.00-01.00 Gratis bowling!  
Fyra personer/bana i 40 minuters block som bokas i Baren under kvällen. 

Baren är öppen under hela kvällen…

Endast 100 platser! Pris 275:-/person
Biljettsläpp omkring den 17 oktober, biljetter säljes i Bowlinghallen.

Vid telefon- och mailbokning måste biljetter  
hämtas/betalas inom 24 timmar från er bokning.

6 december
kl.19.30-01.00

Ladies 
Night!

Bowla.net • Stackarpsvägen 5, Klippan
Tel: 0435-152 60 eller 072-579 45 62

Klippan > < Helsingborg ........... 750:-
Klippan > < Ängelholm .............. 530:-
Klippan > < Kastrup .................... 1900:-
Klippan > < Sturup ...................... 1500:-
Klippan > < Ängelholm-Flyg .. 575:-

 
Vi kör taxi för privatpersoner, budtransport till företag.  

Vi har också uppdraget som färdtjänstleverantör  
till Klippans kommun.

Våra chaufförer har god lokalkännedomen 
i Klippan med omnejd.

0435-140 05
042-120 200 

Bra priser och 
god service!

Välkommen till 
Taxitjänst AB i Klippan!

Fasta priser för privatkunder 
( gäller ej färdtjänst)

info@taxitjanst.se • www.taxitjanst.se

NYHET!!! 
Nu kan du köpa vårt 

Stamkundskort 
för 75:- 

Kortet gäller tills vidare 
och ger dig 

30 % rabatt
på våra ordinarie priser

Vi fixar allt 
från idé till tryck. - anpassad marknadsföring!

Byggsmide • Industriservice • Vattenskärning • Hardox Wearparts Center

14065 Sånna Smide - 2.indd   1

2014-02-11   09:43

Vad kallar man en höna i farten?
Svar: Äggspress

BYGGDAGS Nr 1 - 2014

E.W PAULSSON

Byggvaror

Mörarp

Byasten grå original 140x210x50mm .............159:-/m2

Byasten svart original 140x210x50mm ......179:-/m2

Bya mursten grå .............................................................................................46:-/st

Bya mursten svart ......................................................................................49:-/st

Självtäck 3Mataki. 1x7 m. Skiffergrå
En slitstark ny ytpapp som monteras 

snabbt och enkelt tack vare den unika 

kantutformningen som skruvas och är 

självklistrande. Skruv tillkommer.

Skarvsladd18 meter
3G1,5 H05RN-f.IP44. Med lock.

99:-

Stenlim PU 700 0,5 liter
Tremco
PU700 stenlim är ett 1-komponent skum-

lim på polyuretanbas. Speciellt utvecklat 

för att limma sten och murblock av/mot 

betong, tegel, sandsten och gips. Limmar 

även trä/trä, trä/betong samt metall och 

aluminium mot sugande ytor.

165:-

Underlagsduk MB 380
Mataki. 1x30 m/rulle Används som vattenavledande underlags-

täckning. MB 380 är genomtrampningssäker.  

Lämpar sig även för användning på trä-

underlag.

599:-/rulle

Glad påsk önskar vi ifrån:

Ljungbyheds IF

2014

Företagsbroschyr?

Kundtidning?

Produktfolder?

Föreningstidning?

Tel 0435 - 77 90 50 
www.adaptmedia.se

2   14KBIF 1914
FIF

 19342004

Div 4 norra Herr 

Div 3 norDvästra Dam
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Perstorp Bälinge
Idrottsklubb

Shopen på Hantverkareg.2 D Öppet tisdag och torsdag 
14-17, lördag 10-13. Stort utbud av presentartiklar.

Loppislokalen i klubbhuset efter Ugglebadet Perstorp. 
Öppet onsdag 14-17, lördag 10-13. Stort utbud av möbler m.m. 
Även mottagning av loppissaker 

Ring Rolf 076 -7638525 för hämtning vid behov. VÄlkommen!

Många aktiva i 
Perstorp Bälinge IK

Det har snart gått tre år sedan Perstorps SK och Bä-
linge BIK slogs ihop till en förening. Ordförande Chris-
ter Eliasson menar att sammanslagningen gått enligt 
planerna och att den var nödvändig för föreningarnas 
överlevnad.  
– Det finns inte underlag för två fotbollsklubbar i en 
kommun av Perstorps storlek nuförtiden, konstaterar 
han. 

Fotboll och innebandy
Förutom fotboll står även innebandy på schemat i Perstorp Bä-
linge IK. Representationslag på seniornivå finns på herrsidan i 
båda sporterna (division 4). Ungdomsavdelningen rymmer ett 
antal pojk- och flicklag både inom fotboll och innebandy. Totalt 
har föreningen drygt 450 medlemmar, varav många spelar fot-
boll på sommarhalvåret och innebandy under vintern. 
– på sikt hoppas vi få igång seniorlag även på damsidan. Våra 
äldsta innebandytjejer är 14 år och fotbollstjejerna något yngre, 
så inom några år ska vi förhoppningsvis komma tillrätta med 
detta, säger Christer Eliasson. 

Andra tider nu
På senare år har många föreningar på mindre orter slagits ihop. 
Detta beror enligt Christer Eliasson främst på två saker: bristen 
på ideella krafter samt en ungdomsgeneration som är mer in-
dividualistiskt inriktad. 
– Det finns inte riktigt samma vilja att hålla på med lagsporter 
längre. Många föredrar datorer eller att gå och träna på gym. 
Då kan man styra sin tid själv och är inte bunden till organise-
rade träningstider. och ju färre barn som går med i förenings-
livet, desto färre föräldrar som kan ställa upp som ideell kraft. 

Värdefull kontakt med ungdomar
Perstorp Bälinge IK satsar hårt på kringarrangemang för att dra 
in nödvändiga extrainkomster. De tre stora sakerna man sysslar 
med är loppmarknad, bingo samt Perstorpskarnevalen. Christer 
Eliasson efterlyser fler personer som vill engagera sig, både i 
dessa arrangemang och i föreningen i stort. 
– Det ger så oerhört mycket att vara aktiv i en förening.  Jag har 
själv suttit med i styrelsen i över 30 år, och den kontakt jag har 
fått med alla ungdomar genom åren är verkligen guld värd. Det 
är något jag verkligen kan rekommendera. 

Städpatrullen 
- vi städar allt!

Söderåsjournalen 

10,7 x 7,1 

RRÖSTÅNGAÖSTÅNGA  
BBEGRAVNINGSBYRÅEGRAVNINGSBYRÅ 

 

Billingevägen 8  -  Röstånga -  0435-91570 

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

 

 
En hjälpande hand när det behövs 

dygnet runt, året om 

 

Mikael Karlsson 
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Från vänster: Monika nilsson, Jessica Hansson, Tova kannisto

Hösten är här, och det är återigen dags för av-
gångseleverna på handels- och ekonomiprogram-
men på Klippans Gynnasieskola att starta egna 
UF-företag. I slutet av september var det dags för 
rådgivning på kommunhuset i Klippan. 

UF står för Ung Företagsamhet. Under det sista läsåret får 
gymnasieeleverna starta upp ett företag med allt vad det 
innebär av affärsplaner, budgetar, marknadsföring och för-
säljning av produkter eller tjänster. Den 19 september fanns 
möjlighet att träffa representanter från UF:s huvudkontor 
och så sätt få sig lite goda råd till livs. 
– alla elever var jättebra förberedda. De ställde många bra 
frågor och hade en rad vettiga funderingar med sig. Många 
är redan en bra bit på vägen med sina företag, säger Rose-
Marie Drehmer, gymnasieansvarig på Ung Företagsamhet. 

Egen rådgivare från näringslivet
Förutom den rådgivning eleverna får från Ung Företagsam-
het, ingår det även i konceptet att man ska ha en rådgivare 
från näringslivet. 
– Det är upp till alla företag att ordna en egen rådgivare. 
Tanken är att den personen ska fungera som bollplank un-
der hela UF året. Det kan också vara en start på ett framtida 
nätverksbyggande, säger Rose-Marie Drehmer. 

Ska göra egna bakelser
Några av de elever som var med och fick rådgivning var 
Jessica Hansson, Monika Nilsson och Tova Kannisto.  De 
studerar på handelsprogrammet, och har tillsammans bil-
dat UF Smak & Bak. Deras affärsidé går ut på att baka och 
sälja egna temabakelser. 
– Vi tänkte följa högtider och årstider till exempel. Det blir 
Halloween-bakelser, och julbakelser till exempel, säger Jes-
sica Hansson, marknadsförings- och inköpschef. 

UF Smak & Bak har redan etablerat kontakt med två egna 
rådgivare från det lokala näringslivet – en egenföretagare 
och en som är verksam inom bageribranschen. Men rådgiv-
ningsdagen på kommunhuset var ändå värdefull för Jessica 
och hennes två kollegor. 
– Vi fick många värdefulla tips. Sedan var det bra att få hjälp 
med att registrera företaget också, säger Jessica Hansson. 

UF-elever fick 
rådgivning

Uf företag

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

Storgatan 4 Ljungbyhed 
Tel 0435 - 294 50

Nu 489:- Nu 220:-Nu 1195:-

Pilotjacka
L. Brador 268PB
Ord.pris 575:-

Jacka
L. Brador 206P

Vinterfordrad, Vattentät
Ord.pris 1445:-

Underställ
L. Brador 730P

Ord.pris 275:-

Förköpspriser på höst och vinterkläder

Priserna  gäller  till 31 oktober 2014.

Fabriksvägen 8
Klippan
0706 - 72 55 37
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Dagens rätt

Välkomna! Jessika & Co                    Gäller 20 oktober - 21 november 2014

Mån: Fläskpannkaka med lingon
 alt. Blomkålstuvning med 
	 fläsk/falukorv
Tis: Pannbiff	me´lög
	 alt.	Blomkålstuvning	med	isterband/falukorv
Ons:  Kokt torsk med potatis och senapsås, 
 äggsås eller persiljesås
 alt. Falukorv och makaroner
Tors: Chili con Carne med ris
 alt. Falukorv och makaroner
Fre:  Grillklubba	med	rotfruktsgratäng
 alt. Falukorv och makaroner

70:-
33 cl 

läsk/vatten	
ingår

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

Efter	kl.14	
serverar vi 
”Kvällens”
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På denna sida erbjuder vi alla föreningar i Söderås Journalens utgivningsområde att informera om sin verksamhet. Föreningen 
ska alltså finnas i Klippans kommun (Klippan, Ljungbyhed, Östra Ljungby osv), Perstorps kommun, Kvidinge eller Röstånga.

Tack till Föreningssidans sponsorer!

Föreningssidan

Kvidinge föreläsningsförening
Föreläsningar i Kvidinge
Kvidinge föreläsningsförening kan nu pre-
sentera intressanta och spännande föreläs-
ningar under hösten 2014.
•	 Hästhoppning är en stor sport i Sverige 
och vi har många duktiga ryttare som bl. a. 
Rolf-Göran Bengtsson. I Kvidinge bor en 
av Sveriges mest meriterade banbyggare, 
Maria Alfredsson. Den 19 oktober berät-
tar hon om sitt arbete som internationell 
banbyggare och vad som krävs av en väl 
utförd bana för att den ska vara utslags-
givande.
•	 Vi har hört talas om ”intelligenta hus”, 
men vad innebär det? Detta kommer Ulf 
Carlsson, Konab-konsult, att förklara för 
oss den 9 november. 
•	 Ukraina är ett hett ämne och vad som 
hänt med de svenskar som deporterades 
från Estland till östra Ukraina kommer 
Kalle Eriksson från Hov att berätta för oss 
den 23 november. Det är den delen av 
Ukraina som är oroligast i den konflikt som 
nu råder i landet.
Till föreläsningarna är ALLA hjärtligt väl-
komna. Information finns på vår hemsida 
kvidingeforelas.se. Information ges också 
av Birgitta Dahlberg på tel. 0435 - 201 10. 
Kvidinge föreläsningsförening hälsar både 
tidigare och nya besökare hjärtligt väl-
komna.

Klippans Hembygdsförening
Traditionell julmarknad
Klippans Hembygdsförening inbjuder till 
traditionell julmarknad i Össjö krog och 
Ryggåsstugan i Elfdalen, lördagen den 
22:a november kl. 10.00 - 16.00. Här fin-
ner ni hembakat bröd och kakor, örtsalt 
från egen örtagård, hemgjorda marmela-
der, äldre bygdeblad, böcker, dörrkransar, 
granrisbuntar mm. Externa säljare i båda 
byggnaderna, lotteri, glögg och kaffeser-
vering med hembakat. Välkomna!

SPF Färingtofta
Motionsdans
SPF Färingtofta inbjuder till motionsdans  
i Tornsborgs Tivoli, Färingtofta:
•	 Torsdagen den 23 oktober  
kl. 14.00 - 17.30, REID & COMP spelar.
•	 Torsdagen den 6 november  
kl. 14.00 - 17.30, KJELL REINES spelar.
•	 Torsdagen den 20 november  
kl. 14.00 - 17.00, STARDUST spelar.
•	 Torsdagen den 4 december  
kl. 14.00 - 17.30, STÄMBANDET spelar.
Vi bjuder på kaffe. Alla föreningsanslutna 
pensionärer är välkomna. Medlemskontroll

SPF Färingtofta:s HÖSTFEST
Höstfesten kommer att hållas i Tornsborgs 
Tivoli lördagen den 15 november kl. 18.00 -  
23.00, SWEEDZ orkestrer spelar. Mat ser-
veras kl. 18.00 och insläpp är kl. 17.00. 
Pris 250:- för egna och stödmedlemmar 
i SPF Färingtofta. Medlemmar från an-
dra pensionärsföreningar betalar 350:-. 
Anmälan senast 6 november till telefon 
0435 - 44 10 64. Välkomna

Riseberga-Färingtofta 
Hembygdsförening
Arkivens Dag
8 november kl. 10.00 - 16.00, plats Pole-
manska Huset Forestad. Info: Barbro tel. 
0435 - 147 34, Erling 0730 - 47 05 60.

Julskyltningsdag
7 december. Vi finns på Cronquistska 
 gården i Ljungbyhed med försäljning och 
lotteri.
VÄLKOMNA

Färingtofta rödakorskrets
Kretskampen
Onsdagen den 22 oktober kl. 19.00 - 20.00 
deltar kretsen i Rödakorsets årliga krets-
kamp. 60 kluriga frågor att besvara på 
60 minuter. Vi behöver Er hjälp, så kom till 
församlingshemmet kl. 18.45 helst utrustad 
med dator. Vi bjuder på fika och trevlig 
samvaro efteråt.

Röda korsets barnolycksfallskurs
Tisdagen den 4 november och tisdagen 
den 11 november kl 18.30 - 21.30 anord-
nar kretsen en kurs för allmänheten i Första 
Hjälpen , Hjärt-och lungräddning - Barn =  
Barnolycksfallskurs. Kursen är gratis  och   
Vi bjuder på fika. Plats: Färingtofta försam-
lingshem. Anmälan snarast men senast 
den 25 oktober till Marianne Ljungdahl   
tel. 0435 - 77 00 48.

Söderåsens Brukshundklubb
Altiviteter
•	 Gemensamma promenader den 19/10 
och 16/11.
•	 Halloween-promenad vid klubben den 
31/10 kl. 18.00, efter promenaden finns 
möjlighet att äta till självkostnadspris. Obs: 
föranmälan för mat! 
•	 Årets sista månadstävling i lydnad, 
brukslydnad och rallylydnad hålls den 
30/10, anmälan på plats kl. 18.00  - 18.20.
•	 Officiell lydnadstävling den 8/11 och 
appellklass spår, sök och rapport den 
9/11. Kom gärna och titta!
För mer info om tid, samlingsplatser, an-
mälan till mat med mera se hemsidan: 
www.soderasensbk.se 

SM i rallylydnad
Vid SM i rallylydnad, som avhölls i 
Sundsvall den nyss gångna helgen, place-
rade sig Lena Pålsson med hunden Chilli 
på en hedrande sjundeplats. Ekipaget re-
presenterar Söderåsens Brukshundklubb, 
Ljungbyhed, och det var deras tredje 
SM-start tillsammans. Resultatet blev 385 
poäng, av 400 möjliga. Vid förra årets 
SM-start på hemmaplan slutade ekipaget 
på 12:e plats så detta var ett steg uppåt i 
resultatlistan. Söderåsens Brukshundklubb 
är glada och stolta över vår duktiga SM-
deltagare och önskar lycka till i framtiden!
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Tack till Föreningssidans sponsorer!

Ljungbyheds Golfklubb
Klubbens herrkommitté, 2014
Detta har hänt 2014 för klubbens herrkom-
mitté som består av Göran Nilsson, Jonas 
Mårtensson och Karl-Olof Lööw:
•	 Tisdagsgolfen H55+ och kvällsgolfen 
startade den 8 april, Veterantouren onsda-
gen den 9 april. H55+ och Veteranerna 
spelar nu på hösten så länge vädret till-
låter, till slutet på december. Många med-
lemmar deltager dessa dagar. Kvällsgolfen 
för herrar är nu avslutad och där har det 
varit lite färre deltagare än andra år. Den 
är en viktig del av verksamheten för klubb-
samhörigheten och inte minst den sociala 
delen för medlemmarna.
•	 För herrar har klubben haft åtta lag 
med i Seriegolfen Skånes GDF, allt från 
åldersgruppen H35 till H75. Seriegolfen 
startade under april månad för de flesta 
lagen och resultaten har både varit upp 
och ner, men en serieseger stod H65/1 för 
genom att vinna Div. 3 M och flyttas upp 
till Div. 2 säsongen 2015. H70 blev bästa 
tvåa i Div. 3 och flyttas upp till Div.2 2015. 
H75 var också bland topp tre i sina serier. 
Lagen har spritt god PR för klubben och 
banan vid sina hemmamatcher.
•	 KM i matchspel (Klubban) vanns av 
Stefan Henriksson som mötte Svend Göran 
Nielsen i finalen. Och i den ordnande täv-
lingen Skruven segrade Lars Jansson över 
Göran Nilsson.
•	 Utflykter till andra banor har herrarna 
genomfört under sensommaren till Ystad 
där Peter Svallin är klubbchef. Araslöv Gk 
med övernattning och två dagars spel
•	 Ordf. i Hk har under hösten deltagit på 
konferens för kontaktansvarig till herrlagen 
på Araslöv GK och höstkonferens för sam-
ma på Landskrona GK.
•	 Ett 15-tal av herrar H55+ har skött dri-
vingrangen och bollplockningen under 
året. Herrarna skötte vinterbanan med att 
hålla vintergreenerna i toppskick och kom-
mer även att göra detta kommande vinter 
om vädret tillåter spel!

Detta återstår 2014
Klubb-S-laget den 4 oktober, en tävling för 
alla klubbens serielag för damer och her-
rar. Vintergolfen kommer som planenligt 
att starta 1 november med spel på lörda-
gar och söndagar över 9 hål och så klart 
den traditionella annandag jul-golf.

Klippanbygdens Natur
Arbetsdag på Räfshalen och Juskushall
Den 8 nov kl. 09.00 - 12.00 har det bli-
vit dags att pyssla om vårt skötselområde. 
Därför bjuder vi in alla som vill njuta av 
en härlig höstdag samtidigt som vi röjer 
sly, kollar holkar och sätter upp nya. Det 
blir en allmän uppröjning. Ta gärna med 
grensax eller sekatör om du har och glöm 
inte att ta med fika. Samling på räfshalen  
kl. 09.00. Kontakt: Roland Billquist, tel. 
0435 -138 58, mail: m-r.billqvist@tele2.se

Fåglar och natur i Extremadura
Den 20 nov kl. 19.00 - 21.00 är det bildvis-
ning med välkände naturfotografen och folk-
bildaren Thomas Johnsson från Hässleholm 
som med sin kamera rest bland rara fåglar 
och sällsam natur i hela världen. Kvällens 
program kommer att handla om livet i 
korkekskogarna i Extremadura vid span-
ska gränsen mot Portugal. Ett samarrang-
emang mellan Naturskyddsföreningarna 
i n.v. Skåne, Studiefrämjandet och KOF. 
Plats: biblioteket i Ängelholm. Entré: 30 kr 
för medlemmar, 40 kr för icke medlemmar.

Åsbo Släkt- och Folklivs-
forskare
Öppet Hus 
Öppet Hus på Studiegården 47:an på an-
dra våningen med ingång via rampen på 
gaveln.
•	 Måndag 20 oktober kl. 13.00 - 16.00.
•	 Fredag 24 oktober kl. 13.00 - 16.00.
•	 Söndag 26 oktober kl. 9.00 - 12.00.
•	 Måndag 3 november kl. 13.00 - 16.00.
•	 Fredag 7 november kl. 13.00 - 16.00.
•	 Måndag 17 november kl. 13.00 - 16.00.
•	 Fredag 21 november  kl. 13.00 - 16.00.
•	 Söndag 23 november kl. 9.00 - 12.00.
Alla välkomna, även nybörjare som får 
hjälp av erfarna släktforskare. Medtag 
gärna egen dator.

Klippans scoutkår
Guldgrävarhajk
Helgen den 20-21 september var Klippans 
scoutkårs Äventyrare och Utmanare ute på 
en liten annorlunda hajk, en guldgrävar-
hajk som Djupadals scoutkår bjöd in till.  
Hajken höll på i två dagar med övernatt-
ning i det gröna bakom vindskydd. Det var 
20 patruller från 16 kårer i distriktet som 
levde som guldgrävare med cowboyser 
och andra människor i skogarna mellan 
Skäralid och Klåveröd. En sak var säker: 
de hade kul och vill ut på fler sådana spek-
takel... Som vi alltid säger ”det är inne att 
vara ute. 

Pröva på att bli scout
Är ni mellan 6-10 år och vill pröva på att 
bli scout så är ni välkomna till Port artur,  
Krikavägen vid rundellen den 25 oktober 
kl. 10.00 - 12.00. Medtag enkel fika och 
kläder efter väder, för vi är alltid ute! Ett 
spännande sätt att möta nya vänner och 
äventyr på! Är man sedan mellan 11-20 år 
har vi även aktiviteter för er. Kontakta oss 
gärna via vår facebooks sida ”klippans 
scoutkår”, här finner ni kårens händelser 
och når oss på ett snabbt och enkelt sätt! 

Åby SPF Klippan
Höstens månadsmöten
•	 Onsdagen den 5 november talar Edna 
Alsterlund om Ingemar Johanssons de-
menssjukdom på Restaurang Senioren. 
•	 Den 26 november är det Advents-
gudstjänst i S:t Petri kyrka.
•	 Den 7 december serveras julbord på 47:an.
För mer information ring Margaretha 
Petersson på tel. 0435 - 136 24 eller Anita 
Jansson tel. 0435 - 157 85.

Höstens resor.
•	 Lördagen den 15 november kommer vi 
att göra ett besök i Bunkeflostrands nya 
kyrka som uppfördes år 2005. Vi får infor-
mation om kyrkans tillkomst samt lyssna till 
härlig pianomusik av pianisten och musik-
läraren Erik Olsson. Tillsammans med en 
kollega kommer han att framföra lättsam 
trevlig musik även wienermusik av Strauss. 
Därefter intar vi en god bit mat på Skanörs 
Gästgivaregård. Pris per person 450 kr.
•	 Den 9 januari 2015 Malmö Opera, Dr 
Zjivago.
För mer information kontakta Bertil Ekholm 
tel. 0435-143 84.

Hur går det till? 
Ni skriver själv texter och ansvarar för 
att de är rätt. Vi förbehåller oss rätten 
att redigera dem vid behov. Maila in till:
foreningssidan@soderasjournalen.se
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Topnews inriktning är främst ”blåljusnyheter” men det  
levereras även videos och bilder på sport, konserter, stora  
evenemang, kändisar, kungligheter och mycket mer. 
På hemsidan www.topnews.se kan du se mer.

2014-09-24
Fullsatt vid infor-
mationsmöte om 
asylmottagning i 
klippan

2014-09-20
Skottlossning i 
Hyllstofta. polisen 
larmades efter att 
det hörts ljudliga 
smällar i området. 
poliserna fann en 
man utomhus och 
han fördes  
till sjukhus.

2014-09-26
lägenhetsbrand 
i klippan. kvar-
glömd handduk 
på spis orsakade 
utryckningen.

2014-09-13
Våldsam singelolycka 
med Mc på väg 21.
Föraren förd till 
sjukhus.

2014-09-28
”Smash and grab” 
mot butik i 
klippan

2014-09-19
cirkulations-
platsen i klippans 
centrum färdig

företagsträ
ff 8/10

Biogas i fokus på 
företagsträff
Kvällen den 8:e oktober bjöd Klippans Kommun och 
Företagarna Klippan in till en After Work på Best 
Western Hotell i Klippan. Ämnet för kvällen var bio-
gas och framförallt biogasdrivna fordon.

Anders Lindberg, Näringslivsutvecklare Klippans Kommun, in-
ledde kvällen med att hälsa de 25-talet deltagarna välkomna 
till bords. Efteråt presenterade Adnan Pehlivanovic, ordfö-
rande Företagarna Klippan, kvällens föredragshållare Desirée 
Grahn från Biogas Syd. Hon hade även med sig Magnus Exter-
gren från Öresundskraft och Lars Bengtsson, E.ON.

Desirée Grahn inledde med att presentera Biogas Syd, som är 
ett nätverk som samverkar för biogas i Skåne. Ett nätverk där 
näringsliv, offentlig sektor och forskning deltar. Biogas Syd ar-
betar för att främja produktion, distribution och användning 
av biogas. Deltagarna fick sedan en kort genomgång om vad 
biogas är, hur det framställs, vad det används till och var man 
kan få tag på det. 

Efter föredraget så följde en frågestund som Öresundskraft 
Magnus Extergren höll i. Han, Lars Bengtsson och Desirée 
Grahn svarade på deltagarnas frågor om biogas, tankställen 
och gasbilar.

Under sitt inledande föredrag genomförde Desirée Grahn även 
en kort enkät om hur många som kunde vara intresserade av 
att byta till en gasbil nästa gång de bytte bil. Det var bara ett 
fåtal som kunde tänka sig det. Men i den efterföljande diskus-
sionen visade det sig att motståndet till gasbilar inte var bilarna 
i sig. Problemet var det stora avståndet till tankställen. I och 
runt Klippan finns i dagsläget inga! Magnus Extergren gav dock 
ett löfte: Om kommunen och Nårab tog ett beslut att de ska 
gå över till gasdrivna fordon, så skulle Öresundskraft bygga ett 
tankställe för gas i Klippan. Värt att notera är att Nårab, redan 
idag, har en gasbil som de testkör i Klippan.

Efter frågestunden tog Anders Lindberg till orda och informe-
rade om kommande evenemang. Den 12:e november kom-
mer nästa företagsträff att hållas. Var denna hålls är ännu inte 
bestämt. Den 14:e november så kommer 6K (de sex inlands-
kommunerna i Skåne) att vara iväg på ett studiebesök på Fin-
dus. Anders bad deltagarna även att gå in på kommunens 
hemsida för att nominera årets köpman.

Avslutningsvis fick det blivande kommunalrådet, Kerstin Pers-
son (S), presentera sig. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, 
Centerpartiet och Miljöpartiet har i dagarna kommit överens 
om ett samarbete under den kommande mandatperioden. 
Denna nya koalition kommer att ta över makten i kommunen 
vid årsskiftet.
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Topnews inriktning är främst ”blåljusnyheter” men det  
levereras även videos och bilder på sport, konserter, stora  
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På hemsidan www.topnews.se kan du se mer.

2014-09-13
Våldsam singelolycka 
med Mc på väg 21.
Föraren förd till 
sjukhus.

Nattöga behöver 
fler frivilliga
Med sin nattliga bevakning och efterföljande rapportering 
till Polisen i Kippan spelar Nattöga en viktig roll när det gäl-
ler att skapa ett tryggare Ljungbyhed. Efter den senaste 
tidens inbrottsvåg efterlyser man nu fler frivilliga. 

Nattöga startades år 2000 av Leif Persson samt av äkta paret Stig 
och Inga-Greta Larsson. På den tiden fanns en överrepresentation 
av kriminella element på orten och man hade stora problem med 
inbrott och vansinneskörningar i bilar. Leif och Stig bestämde sig för 
att göra något åt saken: 
– Vi kallade till ett möte och bestämde oss för att börja köra omkring 
med bilar på nätterna för att det skulle lugna ner sig. nästan 100 
personer kom till mötet, och vi drog igång direkt, säger Leif Persson. 

15-årsjubileum 2015
Efter varje nattlig spaning gjordes grundliga anteckningar över allt 
man observerat. Dessa skickades sedan vidare till Polisen i Klippan. 
Effekten blev att det så småningom lugnade ner sig med inbrott i 
Ljungbyhed. Nattöga fortsatte emellertid med turerna, och har så 
gjort sedan dess. 2015 firar man 15-årsjubileum. Leif, Stig och Inga-
Greta börjar bli till åren komna, och har lämna över det operativa 
ansvaret till yngre kollegan Agnar Helgasson. Han finns tillgänglig 
dygnet runt på 0435-441011 om man skulle observera något miss-
tänkt. 
– Vid akuta fall kör agnar ut och inspekterar, 
säger Leif Persson. 

Vill minska inbrotten
På senare tid har en ny våg av inbrott drab-
bat Ljungbyhed. Därför satsar nu Nattöga på 
att utöka sin verksamhet med ännu fler per-
soner. Nattöga drivs av ideella insatser och 
med hjälp av lokala sponsorer. Som medlem i 
Nattöga ger man av sin tid och gör en insats 
för tryggheten i Ljungbyhed. 
– Är man intresserad av att medverka ska 
man kontakta agnar Helgasson. när vi fått 
ihop tillräckligt mycket folk så samlas vi till ett 
informationsmöte, där vi berättar vad vi gör. 
på detta möte kommer även polisen att medverka, för att berätta 
hur man går tillväga om man får syn på något misstänkt. 
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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

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

Byggnadsarbeten 
• Sandströms Bygg AB, Gästgivaregatan 5, 265 71 ÖSTRA LJUNGBY  ..... 0706-88 08 77
  sandstromsbygg@telia.com

Byggvaror 
• Algot Anderssons Trä & Byggvaror, Landskronaväg. 671, 257 30 RYdEBäcK .. 042-22 10 55
  www.anderssonstraobygg.se, info@anderssonstraobygg.se
• BVL Söderåsen, Böketoftavägen 19, 268 77 KÅGERÖd ........................... 0418-803 55
  www.bvlab.se, henrik.sjogren@bvlab.se
• Optimera Svenska AB, Storgatan 81, 264 31 KLIPPAN ........................  0435-44 89 50
  www.optimera.se, klippan@optimera.se

Café
Granny´s, Torget 10, 264 32 KLIPPAN .................................................... 0702-99 25 66

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
• 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

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
• 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

Fastighetsskötsel forts.
• Lilla Kloster Service AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN ....................  0709-498 328
  lillaklosterab@telia.com

Festlokal
Tornsborgs Tivoli, Färingtofta 4192, 264 54 Ljungbyhed .......................... 0703-46 45 16
www.faringtofta.nu

Frisör 
• Salong Monica, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN  ........................... 0702-78 48 81
  salongmonica@hotmail.com

Fotvård 
Fotspecialisten i Klippan, Storgatan 26 B, 264 33 KLIPPAN  ....................... 0435-133 50

Färg - Tapeter 
• colorama, Karossvägen 1, 264 21 KLIPPAN ........................................... 0435-142 62
  www.colorama.se/klippan, klippan@colorama.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
• IdéRika Ram, Ekbacken 693 Bonnarp, 264 53 LJUNGBYHEd ................ 0704-49 05 48
  www.iderika.nu, info@iderika.nu

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

Söderås

Vill du synas här? Gå då in på 
www.soderasjournalen.se/bransch 

eller ring 0435 - 77 90 54

• De företag som är markerade med svart cirkel hittar Du ännu mer    information, erbjudanden och annonser om på www.klippanshopping.se
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Konferens
• Klippans Kultur center, Östra Teatergatan 7, 264 38 KLIPPAN............... 0702-84 23 06
  www.klippanskulturcenter.se, info@klippanskulturcenter.se

Lackering (metall, trä och plast)
Estate color Research AB, Mörsarevägen 6, 264 51 LJUNGBYHEd .......... 0435-44 15 43
  www.estatecolor.se, info@estatecolor.se

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
• 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
• Ydhags Specialsnickeri, Förrådsvägen 11, 260 70 LJUNGBYHEd .......... 0707-41 10 63
  www.snickeriet.info, info@snickeriet.info

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

Tandläkare
• Bert-Åke Andersson, Storgatan 20, 264 33 KLIPPAN .............................. 0435-104 69
  www.tandklippan.se, liba1@telia.com 
• Oral design, Järnvägsgatan 11, 264 38 KLIPPAN ................................... 0435-153 10
  www.oraldesign.se, info@oraldesign.se
Tandvården Ljungbyhed, Tandl. Michal Wachalski
 Infanterigatan 10-12, 264 51 LJUNGBYHEd ......................................... 0435-44 08 00

Taxi
• Taxitjänst AB, Östra Sandgatan 6, 252 27 Helsingborg ............................ 0435-140 05
  www.taxitjanst.se, info@taxitjanst.se ................................................... 042-120 200

Tryckeri
• Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN ............................... 0435-77 90 50
  www.adaptmedia.se, info@adaptmedia.se
• A-Tec Textiltryck & Brodyr, Fabriksvägen 6, 264 39 Klippan ..................... 0435-155 10
  www.atec.nu, info@a-tec.nu

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

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
Snälleröds VVS, Mörsarevägen 6, 264 54 LJUNGBYHEd .......................... 0729-41 67 05
Theisners Rör, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN ..................................... 0706-32 74 94

Värmepumpar och kylanläggningar
• A4U i Skåne AB, KVIdINGE .................................................................. 0706-24 82 29
  www.a4uab.se, info@a4uab.se
Theisners Rör, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN ..................................... 0706-32 74 94

BRANSCHREGISTER

Söker du målare, veterinär, 
fotvård eller tryckeri?
I detta Branschregister hittar du  
snabbt och lätt din lokala kontakt!
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42” LED-TV
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