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Klippan Journalen fyller
18 år och byter namn!
I år uppnår Klippan Journalen myndighetsåldern. För många är denna dag en milstolpe
i livet. Man får gifta sig, rösta i allmänna
val och ta körkort – allt detta är tecken på
att man är vuxen. Vi väljer istället att göra
något annat – vi byter namn. I stället för
Klippan Journalen heter vi från och med det
här numret Söderås Journalen. Eftersom
tidningen kommer ut i Klippan, Ljungbyhed,
Perstorp, Röstånga, Östra Ljungby och Kvidinge så tycker vi att Söderås Journalen är
ett mer samlande namn. Söderåsen står för
något beständigt som alltid har funnits och
som alltid kommer att finnas, samtidigt som
det är något som alla inom utgivningsområdet kan relatera till.
Själva tidningen kommer inte att förändras
till det yttre. Vi kommer att fortsätta att
skildra näringslivet i de olika utgivningsorterna tillsammans med artiklar om föreningar
och lokala profiler. Även Brauns sida, där
Lars-Erik Braun berättar historiska episoder
från olika platser kommer att finnas kvar.
Vår ambition är att vara ett läsvärt magasin
som sätter fokus på människor snarare än
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nyhetshändelser. Det senare sköter dagsoch kvällstidningar bättre, eftersom de kommer ut varje dag.
Den här upplagan av Söderås Journalen är
vår femte för året, men den första under
nytt namn. I år kommer ytterligare två nummer att ges ut – ett i slutet av november
inför julskyltningarna och ett kring Lucia
i mitten av december. Därefter kommer
Söderås Journalen att bli en månadstidning.
Vi kommer att ge ut elva nummer under
2007 – enda tidningsfria månaden blir juli
då vi håller semesterstängt. Med denna regelbundenhet i utgivningen hoppas vi göra
det ännu lättare för både våra läsare och
annonsörer att få ut så mycket som möjligt
av tidningen.
För att fira vår födelsedag lite extra har vi i
det här numret en extra tävling. Känner du
för att få en ny stil i höst? Det kan bli du
som får åka både till en fin klädbutik och en
duktig frisör för att få nya kläder och en ny
”look” – alldeles gratis! Läs mer om detta
på sidan 20.

I övrigt får du bland annat möta en 14-årig
ryttartalang från Kvidinge i det här numret. Vi tittar även närmare på ICA Kvantum
i Klippan, samt hälsar på hos Perstorps
Glasmästeri och på Ugglebadet i samma
ort. Dessutom tyckte vi att det var hög tid
att presentera oss själva, alltså Ljungbergs
Medieproduktion lite närmare…
Mycket nöje!

Bengt Wetterberg
Ansvarig utgivare
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AB KLIPPAN LJUNGBYHEDS BEGRAVNINGSBYRÅ
Storgatan 74, 264 32 Klippan, tel 0435-104 06
Kommunens enda auktoriserade byrå. S.B.F.
AKUT JOUR DYGNET RUNT

Hammargatan 6
0431- 41 00 24

Klippan

Storgatan 39
0435- 158 38

- Skyddar lacken i åratal -

www.ditec.se

JULKONSERT

Gospel Glow och Jessica Johansson
Flygarhallen, Ljungbyhed

Fre 1 dec kl. 19
Lör 2 dec kl. 14 & 17
Biljetter finns att köpa from 9 okt hos:
• Olanderssons Blommor, Ljungbyhed • Ljungbyheds Konditori
• Klippans Turistbyrå

Arrangör: Ljungbyheds Framtid

15%

rabatt på
solfilm

Höstpris på montering av solfilm.
6 års garanti på solfilm och montering.
15% rabatt på alla nyanser och bilmodeller
mot uppvisande av kupong!

Klipp ut och ta med!

DITEC BILVÅRDCENTER

Ängelholm

Allt inom bilvård!

BILVÅRD I
VÄRLDSKLASS !

Kan ej kombineras med andra erbjudande. Gäller endast på DITEC i Ängelholm och Klippan.
Erbjudandet gäller till den 30 november -06.

• Tak- och väggplåt
• Rännor och rör
• Egen tillverkning
• Stort lagersortiment
• Takplåt korr 0,5 mm sv
från 50:00/kvm, begr. parti
• Farmarskruv svart
99:00/paket, begr. parti

Öppettider mån-fre 8-17
Väg 108, 2 km norr Marieholm
Tel 0413-730 62 Fax 0413- 730 81
www.birgittasplat.se

Höst
erbjudande!

Erbjudandet
gäller så långt
lagret räcker!

VI FINNS DÄR
DU FINNS
Klippan 0435-132 88
”UTFÖR LÖPANDE REDOVISNING,
BOKSLUT OCH DEKLARATIONER”

www.pwcglobal.com/se

Jenny Roth & Elna Hallberg
Storgatan 44 B, KLIPPAN
Tel 0435-152 90, Fax 0435-152 95


Vackra Tingsgården
äntligen handikappanpassad
Under våren och sommaren har medlemmarna i Östra Ljungby och Källna socknars
Hembygdsförening arbetat hårt med att
handikappanpassa Tingsgården i Stidsvig.
Nu är arbetet äntligen slutfört.
– Vi har gjort en ny entré med bredare dörr
så att även rullstolsbundna ska kunna ta
sig in utan problem, säger kassör Gunnar
Mattsson.
Att göra Tingsgården mer anpassad för
handikappade är en satsning som har skett
gradvis i etapper under de senaste åren.
Man började med toaletterna och har sedan
arbetat sig igenom byggnaden efterhand.
Alltid saker på gång
Det är alltid något på gång inom hembygdsföreningen. I somras hölls den årliga
hemvändardagen, som alltid är välbesökt.
Man anordnade även en surströmmingsfest
i samma veva där ett trettiotal personer
deltog. Även en auktionsdag ordnades som
blev mycket uppskattad. Och i kölvattnet av
denna är nästa projekt redan på planeringsstadiet.
– Vi har planer på att ordna en dag där folk
kan komma hit med sina antikviteter och
få dem värderade, det ska bli enligt samma
modell som Antikrundan i TV i så fall.
Vid den här tiden på året känns det avlägset att tänka på julen och allt som följer i
dess spår. Trots detta så är det ändå bara
lite drygt en månad till alla julmarknader



Ragnar Paulsson är en
av alla de eldsjälar som
renoverat Tingsgården.

och annat trevligt öppnar. Något som även
hembygdsföreningen tar fasta på.
– Vi kommer att ha en julmarknad i vanlig
ordning i december där vi har olika utställare, säljer kransar och annat smått och
gott. För de små kommer Tomten att finnas
på plats också.
Nytt nummer av Rötter
Om någon vecka, i början av november,
kommer ytterligare ett nummer av föreningens egen tidning Rötter ut till 760 medlemmar. Redaktör är fortfarande 92-årige Otto
Nilsson som arbetar med tidningen på sitt
eget vis. Först skrivs artiklarna för hand,
sedan printar han ut dem på sin skrivmaskin
och till sist får någon annan skriva in dem
på datorn.

Karin Gustafsson, Falkona Reinhold, Marianne
Mattson och Lisbeth Andersson är ett glatt gäng
som ser till att köket och serveringen fungerar.

– Otto har alltid varit och är fortfarande
en mästerlig redaktör, 92 år och ”still going
strong”.

Th. Välbevarade miljöer
med många traditioner
och spännade historier.
Väl värt ett besök!

Tv. Entrén har fått nytt halmtak.

RÖRMONTAGE AB
Ny värmepump
Luft/vatten till villor
WPL 10

En effektiv och ekonomisk värmelösning
för villor. WPL tar sin energi från uteluften.
Du slipper gräva och borra!
Låg ljudnivå och enkel
att använda.

RÖRMONTAGE AB

STORGATAN 16, KLIPPAN
TEL. 0435-71 12 75
www.rormontage.se
E-post: rormontage.tommy@telia.com

HÖSTPRIS

Salong Klipp o. Kryll
Allégatan 12a KLIPPAN
Öppet: Tis, Ons, Fre 10-18
Tors 12-20 Lör Tidsbest.

I NÄSTA NUMMER KOMMER ALLA VÅRA
KUNDERS JULERBJUDANDE OCH JULSKYLTNINGARNA! BOKA DIN ANNONS I TID!
RING ANNA TEL: 0435- 915 52

Se om ditt hus i tid!
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Leka och spela inomhus?!
Nu kommer hösten!

under begränsad tid!

Telefontid: mån - fre 8 -18

Med regelbundet underhåll upptäcker du skador i god tid och kan åtgärda dem
innan de hunnit utvecklas till allvarliga problem. Det är ofta mycket billigare att
sköta underhållet löpande jämfört med att göra stora reparationer då och då.
Här nedan följer några exempel på saker man gärna dröjer med att åtgärda.

Nyhet!

Spraytanning Brun utan sol
Helkroppsbehandling nu

0435-31840

Massage

Erbjudandet gäller endast
vid medtagande av denna annons!

www.halsolyftet.com

OBS!
Tidsbokning gäller på samtliga beh.
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Enkelt & Funktionellt

195:- (ord 350:-)

Delkroppsbeh.
40 min 250:-

Gläntans
Välkomna till

Takpannor trasiga eller saknas, pappen har sprickor eller blåsor.
Fönster saknar kitt, är trasiga eller behöver rent av bytas ut, fönsterbleck
skadat eller saknas.
Fasaden är sprucken, panelen är upprutten och behöver bytas ut.
Vindskivan är sprucken eller rutten så att den behöver bytas ut.
Trappan har fått frostsprickor.
Tvätta bort mossan på taket.

café och grill i Hyllstofta
Måndag till fredag serveras hemlagad lunch mellan 12.00 och 14.00
Fredag kväll har vi öppet mellan 16.00 och 19.00, lördag har vi öppet mellan 16.00 och 20.00,
då kan du välja från vår à la carte meny. Givetvis kan du ringa och beställa för avhämtning alla dagar.

Hör av dig och berätta vad just du behöver hjälp med,
jag kommer gärna på ett personligt besök.

Vår bed and breakfast är öppen alla dagar, vi har rum från 395:- inkl frukost.
Fyra helger innan julafton hade vi tänkt ha JULMARKNAD och söker därför hantverkare
och andra som vill sälja julsaker. Vi kommer även att servera JULTALLRIK.

Inget jobb är för litet!

Aspegrens Byggservice i Röstånga
Tel. 070-201 69 61

Ring oss på tel nr 0435 – 77 00 01

eller gå in på www.glantanscafe.se, här finns även minst två veckors meny.

F-skatt och försäkring ﬁnns

S
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BRAUNS SIDA

…och så nås Braun
Tfn 0435-71 11 50 mobil 0739- 79 34 54
E-post: leb.klippan@passagen.se

”Ljungby och ärans hed” – minnessten 30 år

Bok om Bonnarp
Det blir en bok om Bonnarp – till
hösten – som utlovades av byaföreningen. I studiecirkelform, som vi
presentade i en artikel under 2005,
har kunskapen om byn tagits fram.
Samtidigt har vänskapsband knutits, gemenskap och trivsel ökat.
Ett suveränt material har funnits
i form av gamla foton. Källor har
granskats, intervjuer genomförts.
28-29 oktober ordnas en utställning om boken och om Bonnarp,
där boken kan beställas.

Bygdens anrika verksamhet har eller
är på väg att försvinna. Att bevara
dess minnen är viktigt, inte minst
den militära verksamhetens på
”Ljungby och ärans hed”. En minnessten restes för 30 år sedan.
K 6 (kavalleri) kamratförening ville flytta dragonminnesstenen från
F5 - området till en plats utanför.
Det blev nej från F5. Nya förslaget blev: Resa en ny minnessten,
som hyllade all militär verksamhet på heden. Nämligen: Kungl.
Skånska Husarregementet, Kungl.
Skånska Dragonregementet, Kronprinsens Husarregemente, Kungl.
Norra skånska infanteriregementet,
Kungl. Skånska Kavalleriregementet och Kungl. Krigsflygskolan. Texten på minnesstenen inleddes med:

”I denna bygd har sedan 1693
svensk manlig ungdom övat landet
försvar…”
Pengar samlades in – det kostade 7 000 kronor – sten erhölls i
älvdalsprofyr, minnesplatta fästes
på. Stig Lööv såg till att en plåtask
lades under stenen med HD och
NST samt bruksföremål. Invigningen skedde den 3 juli 1976. Allt blev
precis klart.
Det blev pampigt med musik,
högtidstal av översten Björn Zickerman och major Carl-Adam Stjernswärd – där det framhölls att in på
1900-talet kunde den imponerande synen av 2 500 hästar ses och
höras på heden, med allt vad det
innebar av bland annat mark som
skalv under hovar.

Ovan. En minnessten över alla
regementen som övat på heden
restes i Herrevadskloster.

50-årigt förslag
åter aktuellt
Historian går igen – i stort som
smått. Så sägs det. I Klippan har
förslag om fågeldamm i parken
förts fram i en motion. Redan den
8 december 1948 föreslogs det
samma av en kommunal arbetsförman. Kostnaden beräknades till
5 000 kronor. Tekniska nämnden
sade nej med motiveringen: Vi behöver pengarna bättre till annat.
Det var efter kriget, då stor
sparsamhet behövdes. Parken
hade varit uppgrävd under kriget, till odlingslotter för invånarna. Nu skulle den återställas,
där stadsträdgårdsmästare Oscar
Ahlström från Lund anlitades.
Det investerades 3 700 kronor
i bl a plantering av 33 björkar, 15
ekar, 10 bokar och 10 akacior.

Som sagt...
”Dom rymmer.”

(Tekniska nämndes lite spydiga svar
1949 till polismannen och hembygdsvännen Harald Holst som ville sätta ut
fasaner i Klippans park).

”… papperstillverkningens konst …
Bille väckte till liv.”

(Dikt 1573 av Tycho Brahe till morbrorn på Herrevadskloster. Platsen?
Ingen vet. Startår? Ingen vet. Ändå
påstås ofta att pappersbruket startade 1573 på nuvarande plats, som i
verkligheten var 1637.)

Märkesdagar
1896. ”Klippeskogen” (Skytteskogen i Klippan) blev festplats, som
facket såg till.
1846. Skolhuset i Gråmanstorp
stod färdigt.
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”Den stämning som vilade över
Ljungbyhed måste upplevas för att
kunna förstås”, intygade f ryttmästaren Tage Gussing.
”Under min mångåriga politiska
verksamhet har jag aldrig haft en
trevligare uppgift än att tacka för
minnesstenen”, slog kommunfullmäktiges ordförande Eric Jönsson
fast.
Minnesstenen finns vid Herrevadskloster.

TV. Sedan 1693 har det funnits
militära övningar på heden.
TH. Kamratföreningarna reste
minnesstenen 1976.

Bygd rik på tegelbruk – sista försvann 1986
Invigningen av järnvägen Helsingborg-Hässleholm och Klippans station i Åby fick byn att expandera.
Klippanbygden är rik på lermaterial. Tegelbruk uppstod i slutet på
1800-talet, sammanlagt nio. Bränd
tegel blev vanligt byggmaterial.
Först i bygden var munkarna,
med tegeltoft i Herrevad på 1100talet, för ”eget bruk”. Sedan kom
industrialismen, järnvägen, affärslivet och bostadsbebyggelsen.
Byggmaterial behövdes. Tegelbruk
uppstod.
Först var Klippans pappersbruks
tegelbruk på 1850-talet, bakom
nuvarande Bruksskolan. Tegel behövdes till egna utbyggnaden, ladugårdens utbyggnad, stationen.
Det ”väckte” andra. På 1860-talet

startades tegelbruk vid Åbygården,
ett annat vid Holmsgården. Johan
Gyllenstierna kom igång i Vettinge.
Kapaciteten där var 100 000 tegel
per år. Rörmaskin köptes 1863,
som klarade 500 000 rör per år.
Tegelbruket fanns till 1920-talet
På 1860-talet kom tegelbruk
igång i Bjärlunda, vid Söndraby,
med tysk tegelmästare. 1864 var
kapaciteten 28 000 tegel per år,
gick över i bolagsform 1873 – en
nyhet. Olof Persson tog över och
drev bruket till 1901. I närheten,
i Smedjebo, startades tegelbruk
som drevs under 1880- och 1890talet. Anders Bengtsson i V Sönnarslöv fick hjälp att komma igång
med tegelbruk 1896, som lades
ned 1918. I Krika fanns ett litet

manuellt tegelbruk.
1898 startade Klippans tegelbruk, som var toppmodernt. 1899
tillverkades 2,5 miljoner råtegel.
Bara 1 270 000 brändes detta år.
1915 blev det fyra miljonen fasadoch murtegel. 60 man var anställda. 1946 gjordes modernisering,
som fortlöpande förbättrades.
1977 – 79 var bruket ensam om
populära ”Klippans rosa”. Svårigheterna kom i takt med minskad
bebyggelse. Klippans tegelbruk
köptes av Stråbruken. 1985 budgeterades med 3,2 i underskott
på 13-14 miljoner kronor i omsättning. Det ledde till beslutet om
nedläggning, som skedde 1986.

Söderåsen – geologi och historia
Gerillakrigare har funnits länge.
Vietnamkriget visade gerillataktikens styrka. I Skåne praktiserade
snapphanarna strategin på 1600talet. Söderåsen blev bas- och
gömställe - i grottor.
Skånes urberg är 1,7 miljarder
år. Diagonalt går en rörelse- och
sprickzon, från Simrishamn till Torekov. Kraftig rörelse har skett i
sprickzonen, urberg trycktes upp,
sprickdal bildats. En svårforcerad
terräng uppstod för beriden armé
men gav skydd i grottor för snapphanar. Några grottor har upptäckts,
fler antas finnas.

Tiden 1655 – 1680 kallas ”snapphanarnas era”. Mycket grymhet
fanns, särskilt under ”Skånska kriget” 1675 – 1679. Herrevadskloster var intressant för snapphanar,
då arméer hade läger där.
Snapphanar var fredlösa. Men då
Skåne blev svenskt 1658 utfärdades ”pardonsbevis” (försoningsbevis för besegrade fiender). Det hade
23 snapphanar nytta av 1659, då
de greps men sedan släpptes.
1660 sköts överste Axel Horn, i
Herrevadskloster, av snapphanehövdingen Påfvetsen. 1677 anföll
snapphanar och dödade ”50-tal

soldater”, vid Färingtofta. Samma
år greps 27 snapphanar av Karl XI:
s armé och hängdes i ”snapphaneeken” i Herrevadskloster.
1692 började indelningsverket,
som innebar kontroll över bl a Söderåsen. Idag är Söderåsen med
sin vildvuxenhet en naturskön och
uppskattad besöksplats. Kanske
upptäcks fler grottor…

Boktipset:

I ”Den sexbente fienden” av Lena
Huldén beskrivs hur loppor och löss
avgjorde krig.

K

Stallkrogen
HERREVADSKLOSTER

Ät gott i unik miljö • Plats för 120 gäster

FILÉFROSSA
SÖNDAGSBUFFÉ

Lördagar från kl.17

Hur ser dina
vinterdäck ut?

Ät så mycket du orkar för

Oxfilé, fläskfilé, kycklingfilé och laxfilé.

159:-

från kl. 12
Ät så mycket du orkar för

109:-

Fullständiga rättigheter. Stallkrogen tel. 0435- 44 09 00. VÄLKOMNA!

Planera ditt
däckbyte i tid!
Snö och halka
kommer när du minst anar...

KLIPPAN/STIDSVIG - Kärrvägen

-Vårt engagemang
känner inga gränser

Helt nyproducerad villa/fritidshus med
närhet till både skola, barnomsorg, natursköna omgivningar och golfbana. Flexibel planlösning m. helkaklat badrum,
kök med vitlack. inredning, överbyggd
uteplats. Allt är nytt och fräscht och klart
att flytta in. Ett bra alternativ till lägenhet!
Boyta: 89 kvm
Antal rum: 5 varav 3-4 sovrum
Tomt: 1244 kvm
Pris: 995 000:- el högstbjudande

Ring Klippan 0435- 130 50

Välkommen till

KLIPPAN - Dahlbergsvägen 6

På populära Bofinkenområdet finner du
denna trevliga enplansvilla med källare.
Idag erbjuds 2 sovrum, men möjlighet
finns att göra ytterligare ett. Ny toalett
-06. Pelletsbrännare -05. Insynsskyddad
trädgård och nära till skola och affär.

STIDSVIG - Kopparmöllan 5409
Representativ villa m.stora sällskapsrum
och en underbar trädgård som omgärdas
av den egna skogen. Rymlig ekonomibyggnad med gråstensväggar. Förrrådsbyggnad med delvis korsvirke. För dig
som söker något utöver det vanliga!

Boyta: 102 kvm
Antal rum: 4 varav 2-3 sovrum
Tomt: 1 036 kvm
Pris: 725 000 kr eller högstbjudande

Boyta: 320 kvm
Antal rum: 9 varav 4-5 sovrum
Tomt: 30 634 kvm
Pris: 2 400 000:- eller högstbjudande

Ring Klippan 0435- 130 50

Ring Klippan 0435- 130 50

25:t

Släpps till butik ons 18 okt!

Endas

FÖR VALFRI

mot kupongen.
Endast en gång per hushåll.

tel. 0435- 77 92 50

ETER
H
Y
N
M
FIL
sdag!
varje on

Klipp ut kupongen!

HYRFILM
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ALLTOR etablerat i Klippan
Sedan några månader tillbaka har en ny larm- och datakonsult etablerat
sig i Klippan. Och detta på klassisk mark: Allan Jönsson och Torbjörn Movert, som är männen bakom Alltor, som företaget heter, har nämligen flyttat in på Apoteksgatan 6. Den byggnad som bland Klippanborna är mest
känd som ”Gamla Posten”. Där delar Alltor lokal med IVT Värmepumpar
– ett samarbete som fungerar bra.
– Lokalen blir ju billigare, det är väl den största fördelen. Annars hjälps vi
åt en hel del. IVT är ju ute på fältet och jobbar väldigt ofta. Då kan vi hjälpa
dem med prisförslag och lite kontaktförmedling, säger Allan Jönsson.
Bra lokal med bra läge
De trivs väldigt bra i lokalen, som har ett fördelaktigt läge mitt i Klippan.
– Det är en riktigt fin lokal. Den är luftig med stora bra utrymmen och det
finns bra parkeringsmöjligheter i närheten. En sådan hade vi aldrig hittat
i Helsingborg till samma pris till exempel, säger Torbjörn Movert.
Alltor har funnits i Åstorp tidigare. Allan och Torbjörn arbetade tillsammans även där. Man fokuserar på försäljning och installering av villalarm
samt service och försäljning av datorer. På larmsidan samarbetar de med
branschens starkaste varumärke.
– Vi är G4S-partner och sköter försäljningen och installeringen av deras
hemlarm. Det är en stor koncern där numera Falck Security också ingår,
säger Allan Jönsson.
Allan, som är huvudansvarig för larmbiten, ser en stor potential i samarbetet med G4S.
– Idag är det bara mellan tio och femton procent av villaägarna som har
larm hemma så vi ser stora möjligheter att kunna sälja fler.
VPN-tunnlar
Torbjörn Movert är mer inriktad på datorverksamheten. En tuff bransch
där det finns många aktörer. Alltor har därför valt att profilera sig lite extra
gentemot företag och fungerar i första hand som konsulter åt de företag
som man har serviceavtal med. Man arbetar med så kallade VPN-tunnlar,
som något förenklat innebär att serviceteknikerna på Alltor kan sköta datasupporten från lokalerna på Apoteksgatan istället för att åka ut på plats.
– Vi fungerar som företagens egen datorsupport. Krånglar en skrivare så
behöver de bara ringa hit så fixar vi det på fem minuter.
Med hjälp av den nya tekniken är det alltså möjligt att lösa problem på
kort tid och på långa avstånd – något som blir billigare både för Alltor och
deras kunder.
– Vi har kunder från Falkenberg i norr till Malmö i söder, så det fungerar
alltdeles utmärkt, säger Torbjörn Movert.
Snabba dataservice
I butiken erbjuder man även försäljning och service av datorer till privatpersoner. Virus och borttagandet av dessa ur kundernas hårddiskar är det
vanligaste problemet.
– Det är stört omöjligt för kunden att lösa detta hemma om han/hon inte
är mer datorkunnig än gemene man. Då är de bättre att lämna in hårddisken hit så tar någon av våra servicetekniker hand om det. Lämnar man in
sin dator till Alltor kan man räkna med att ha den tillbaka ganska så snart
igen.
– Vi har satt en tidsgräns som ska hållas. Lämnar du in din dator till oss så
ska du ha den tillbaka igen allra senast dagen därpå, lovar Allan Jönsson.
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Vi har bytt till nya
visningslokaler!

BarnSpardag 2/11

Apoteksgatan 6 i Klippan

”Pettson & Findus”
hjälper dig att
tömma spargrisen

Kom och titta...

på olika uppvärmingsalternativ!

Vi hjälper dig...

Presenter
Ballonger
Fika

hitta det som passar dig och ditt
hus bäst!

yler!

kalk
s
i
t
a
r
G

www.ivt.se

Välkomna till Klippan!

Välkommen på visning
av IVT:s värmepumpsprogram.

Ragnarssons
El & VP Service
Tel. 0435-184 82

Mån - Fre: 9-18 Lör o Sön STÄNGT

LA- Montage
Tel. 0435-184 80

Gör en kalkyl på ert eget hus.
Apoteksgatan 6, Klippan

Ä

Klippan 0435-180 70
!

D
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Klippan - Söndraby
På lugnt läge med insynsskyddad
tomt ligger denna välhållna 1 plans
villa med källare.
Stor ljus gillestuga med öppen spis
för mysiga höst & vinterkvällar.
Garage. Uterum.

Klippan - Bolestad
Med lantligt läge finner ni denna
1,5 plans villa med delvis källare.
Rymligt kök, vardagsrum med utg.
till trädgård. Badrum kombinerat
med tvättavdelning. Byggnad +
carport. Loge. Luftvärmepump.

Klippan - Centralt
Ljus representativ lägenhet på centralt läge i samhället.
Nära till all service & tåg/buss förbindelser. Ljust kök med matplats.
Vardagsrum med utgång till balkong. Öppet valv till matrum.

Klippan - Nybygget
Rymlig 1 plans villa med källare
på återvändsgata.
Fastighetens bostadsbyggnad är
i behov av viss renovering och
uppfräschning.

Klippan - Väster
Rymlig familjevilla på 1,5 plan
på lugnt område i samhället.
Vardagsrum med utgång till
överbyggd utepats, stort sovrum
som lätt går att dela av till två.
Fristående garage.

• Boyta 104+94 kvm.
• 4 rok varav 3 sovrum
• Pris. 1.095.000:- utgångspris
• Åkervägen 31
• webbnr. 6290-6509

• Boyta 103+10 kvm.
• 4 rok varav 3 sovrum.
• Pris. 650.000:- utgångspris
• Östra Ljungby 4214
• webbnr. 6290-6511

• Boyta 89,2 kvm.
• 4 rok varav 2-3 sovrum
• Pris. 60.000:- utgångspris
• Järnvägsgatan 3B
• webbnr. 6290-6522

• Boyta 105 + 105 kvm.
• 4 rok varav 3 sovrum.
• Pris. 595.000:- utgångspris
• Reparatörsvägen 6
• webbnr. 6290-6482

• Boyta 150 kvm
• 6 rok varav 4 sovrum.
• Pris. 850.000:- utgångspris
• Kamrersgatan 4
• webbnr. 6290-6520

Sökes:
Villor och gårdar
i Klippan, Stidsvig,
Ljungbyhed och
Östra Ljungby.
Stor efterfrågan.
Vi har marknadens
förmånligaste
ansvarsförsäkring
mot dolda fel.
Ring för kostnadsfri
värdering.
Klippan
Tel 0435-180 70
Fax 0435-102 73

Klippan - Storäng
På populära Storäng, intill grönområde, ligger denna välskötta
1 plans villa med inredningsbar
ovanvåning.
Luftåtervinningsvärme -01.
• Boyta 117 + 83 kvm
• 5 rok varav 3 sovrum.
• Pris. 995.000:- utgångspris
• Kastanjevägen 48A
• webbnr. 6290-6501

Klippan - Centralt
Trevligt 1,5 plans gathus med
delvis källare på centralt läge i
samhället. Kök öppet mot matrum
och allrum, v-rum med utgång till
överbyggd uteplats. Allrum med
kupa.
• Boyta 100 kvm.
• 7 rok varav 3-4 sovrum
• Pris 625.000:- utgångspris
• Torggatan 12
• webbnr. 6290-6400

Östra Ljungby
Smakfull 1,5 plans villa + källare
med öppen planlösning mellan
kök & vardagsrum.
Fräscha kaklade badrum samt
tvättstugan. Överbyggd uteplats.

Ljungbyhed
Lantligt belägen 1,5 plans villa
med delvis källare i utkanten av
Ljungbyhed.
Lagerbyggnad med lägenhet på
ca 35 kvm samt verkstadsbyggnad.

Klippan - Centralt
Gavel lägenhet på bra läge i samhället med rymligt öppet kök.
Vardagsrum med utgång till balkong. Nära till all service!

• Boyta 135 + 81 kvm.
• 6 rok varav 4 sovrum.
• Pris: 950.000:- utgångspris
• Villagatan 32
• webbnr. 6290-6513

• Boyta 105 kvm
• 5 rok varav 3 sovrum
• Pris. 995.000:- utgångspris
• Hättorna 160
• webbnr. 6290-6505

• Boyta 85,5 kvm
• 4 rok varav 2 sovrum
• Pris. 60.000:- utgångspris
• Järnvägsgatan 3A
• webbnr. 6290-6521

Fastighetsbyrå
www.fastighetsbyra.nu
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Håkan Cronberg ser man ofta
ute i butiken. Alltid redo med
glada tillrop åt både kunder
och personal.

Konkurrensen gynnar kunderna...
Konkurrensen inom handeln ökar ständigt
i Nordvästskåne. Från att tidigare ”bara”
haft konkurrens av Väla och City Gross har
nu också köpcentrumet Familia slagit upp
portarna på Hyllinge StorCenter. Håkan
Cronberg på ICA Kvantum i Klippan noterar
konkurrensen men hoppas ändå att kunderna ska räcka till alla.
– Vi kan självklart inte bara sitta här på
ändan och tro att folk i Klippan ska komma
hit och handla bara för att det är nära och
bra. Det gäller att utveckla sig och förändra
butiken ständigt.
Svårt med namnet
Håkan Cronberg har varit föreståndare för
ICA Kvantum, eller Storköpet, som butiken
hette tidigare, sedan 1996. Storköpet ja…
Fortfarande idag, sex år efter namnbytet till
ICA Kvantum är det många som håller kvar
vid det gamla namnet.
– Det händer ofta att någon ringer hit och
blir konfunderad när vi svarar ICA Kvantum.
”Har jag inte kommit till Storköpet?” får vi
höra då. Det lär ta ett tag innan vi kommer
att vara ICA Kvantum även i folkmun men
det gör ingenting.
Håkan Cronberg har hela tiden arbetat aktivt
för att förnya butiken, både när det gäller
miljö, pris och sortiment.
– Det första stora lyftet kom 2000, när vi
blev Kvantum-butik. Då bytte vi ut alla hyllor
och kassadiskar och fick en helt ny förbutik.
Ständiga förändringar
Därefter har förändringsarbetet pågått med
en viss regelbundenhet. Håkan Cronberg har
varje år sett till att kyldiskar har bytts ut för
att de ska vara så fräscha som möjligt. Även
mejeri- och frysdiskarna har bytts ut.
– Det senaste är att vi har fått in två nya
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charkdiskar häromveckan. Nästa år ska tre
frysdiskar till bytas ut. Vi hoppas att folk
noterar detta och ser att vi gör allt för att ha
så bra utrustning som möjligt.
De senaste åren har det varit turbulens inom
matvaruhandeln i Klippan. Konsumbutiken
på Storgatan tvingades till nedläggning
och inom en snar framtid är det tänkt att
ICA Supermarket, nu beläget ett stenkast
västerut på Storgatan, ska flytta in i samma
lokaler. Håkan Cronberg välkomnar konkurrensen och menar att den kommer att
gynna kunderna på sikt.
– Så länge man spelar på samma villkor och
det blir en ”sund” konkurrens så ska det
förhoppningsvis bli bra.
Fördel gentemot de stora
Håkan Cronberg tycker att han och andra
handlare i de mindre kommunerna i alla
fall har ett övertag på de stora elefanterna
– maten. Alla orter, oavsett närhet till större
städer och större köpcentrum, behöver bra
matbutiker.
– Vi satsar stenhårt på matvarorna. Människor som åker från Klippan till Väla för att
handla gör det oftast för att köpa kläder,
vitvaror eller elektronik. När du väl har gjort
det, är du kanske inte så sugen på att gå ut
i bilen med kassarna, låta dem stå där och
sedan gå in och handla mat. Där har vi en
fördel.
Håkan Cronberg har tidigare varit föreståndare för en ICA-butik i Helsingborg i 18 år
och ser tydliga skillnader gentemot att ha
samma roll i Klippan.
– I Helsingborg hade jag en stadsdelsbutik
med mindre sortiment. Här i Klippan har vi
ungefär 17 000 artiklar. Förutom mat och
livsmedel har vi husgeråd, kläder, färg, växthus och allt annat. Ett brett sortiment lockar
alltid fler kunder.
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Solfilm för bil
Allt inom glas!
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Bilglas - fri lånebil
Tavelinramning
Uterum
Isolerglas - ombyggnad
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DELBETALA 20 GÅNGER!

Ö. Teatergatan 7, 264 38 Klippan Tel: 0435-101 09 eller 073-740 23 40 Fax: 0435-101 41

RÄNTEFRITT!
INGA AVGIFTER!

SÖNDRABY EL AB

Klippans Kultur Center hälsar gamla & nya gäster välkomna
OBS! Matsedel kommer att finnas på vår hemsida

www.klippanskulturcenter.se
Välkommmen också när Du vill:
• Hyra lokal ( konferens, fest, föreläsningar,etc) • Boka lunchmöte! • Beställa mat för avhämtning!

Butiken är fylld av nyheter!
Vi är noga med att alltid ha det senaste i vår butik.
Så nu har vi laddat upp butiken med en massa härliga
nyheter. Vår personal är redo att hjälpa dig med såväl
goda smakråd som högkvalitativ synundersökning.

Välkommen in och prova!

Välkommen till

Glasögonhuset

Järnvägsgatan 32

KLIPPAN

0435-134 10

synologerna
GLASÖGONHUSET

JÄRNVÄGSGATAN 32

KLIPPAN

TEL 0435-134 10

ÖPPET: MÅN-FRE 9-18
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Övertagandet
blev ett
glasklart val!
Yrkesutbildade glasmästaren Bjarne Jacobsen tog över Perstorps Glasmästeri AB den
1 januari 2005. Gamle ägaren Mats Jakobson sålde då verksamheten som hade
startats 1963 av hans far Bengt. Bjarne och
Mats har, som många kanske lockas att tro,
inga släktband överhuvudtaget trots sina
snarlika efternamn.

företag och privatpersoner, med en liten
övervikt för de senare.
– Det går lite i perioder när man arbetar
med företag. Det kan gå flera år utan att
man vill ha något gjort – sedan ringer de
och vill byta vartenda fönster på hela fastigheten.

– Vi brukade skoja om det, om hur otroligt
det var att det bara skiljer en bokstav i våra
efternamn, minns Bjarne Jacobsen.

Uppgång i byggbranschen

Bjarne hade alltså tidigare varit anställd som
glasmästare i drygt fem år när det var dags
för Mats Jakobson att sälja. Bjarne, som
aldrig haft några planer på att bli egenföretagare stod plötsligt inför ett val: att söka
nytt jobb med allt vad det innebär eller att ta
steget och satsa på att ta över glasmästeriet.
Han valde det senare och det är inget han
har ångrat sedan dess.

– Alla har mycket att göra för tillfället. Jag
tror det har att göra med att folk lägger mer
pengar på hus och renoveringar istället för
att åka på semestrar utomlands till exempel.
Även det rådande ränteläget är en faktor
som spelar in tror han.

– Det har fungerat bra, jag har fått hjälp i
början med det administrativa, men nu har
jag koll på det själv.

– Folk väljer att belåna sina hus för att
bygga uterum eller sätta in nya fönster och
det gynnar ju vår bransch.

Nervöst i början

Lånebil

Det första halvåret var lite nervöst och blev
något av en inlärningsperiod i egenföretagandet.

Om man vill anlita Bjarne för någon form
av bilglasservice kan man få sig en extra
körupplevelse under tiden som ens egen
bil är i Bjarnes händer. Han har nämligen
skaffat två fina lånebilar som kunderna
får bruka när han arbetar med deras bilar.
Juvelen i kronan är en SAAB 900 Cabriolet.
En riktigt fin pjäs som är ombyggd från 900
till den nyare modellen 9-3. Bjarne har ställt
ut den på utställningar både i Vallåkra och
på Mantorp.

– Det tog ju ett tag innan jag kom in i alla
ekonomiska rutiner, jag har aldrig ägnat mig
åt sånt innan och man ville ju inte riskera att
göra någonting fel. Men nu trivs jag jättebra.
Att få ta egna initiativ, beställa material och
se till att allt flyter på passar Bjarne perfekt. Utöver allt det administrativa lägger
han fortfarande ner massor av tid på själva
hantverket – han är nämligen ensam kvar i
firman. Mestadels utför han reparationer av
isolerglas och bilglas. Annars blir det mycket
inramningar, arbete med uterum eller balkonginglasningar. Till kundkretsen hör både
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Det går bra för Perstorps Glasmästeri AB.
Hela byggbranschen är inne i en uppgång
just nu och den får positiva följder även för
Bjarne.

– Det gäller att bjuda kunderna på något
extra. Här får dom en chans att få köra en
riktigt fin bil samtidigt som jag arbetar med
deras egen. Dessutom bjuder jag på de
första tio milen de kör!

Priserna gäller tom 29/10 eller så långt lagret räcker.
Prova kontantuttag
med ditt bankkort hos ICA!

Smakfullt • Bekvämt • Prisvärt

Tel. 0435-29 600

Öppet alla dagar 9-20

ZOEGAS

Fläskgrytbitar
ca 800
gr/pkt

49.90

X
MA kt!
3p

Kaffe

500gr

3st 65:-

/kg

Salami hg 10.90
Scan Rökt Skinka hg 10.90
Munkachark Spickeskinka hg

14.90

FRÅN EGET KÖK

Räkmacka 39.90
MOT ICA KORT:

Kronfågel Kycklingfilé

54.90

34.90

Spättfilé

ark

Danm

kg

99:-

Damjacka s-xxl
199:-Herrcardigan

179:-

Badlakan

1 kg

/kg

I vår manuella fiskavd.

I vår manuella delikatessavd.

Scan

Kalkon

Dörrmatta

FELIX

39:39:90

FÄRSKVARUBUTIKEN MED MANUELL DELIKATESS OCH FISKAVDELNING

Annorlunda till
Allhelgona

Oscar Jacobsson
Jacka m. huva, svart eller beige

2.495:- ord. pris 2.999:Nu har vi fått in

Jack Ashore
Mockajacka, brun

arbetskläder
för vintern!

1.399:- ord. pris 1.699:Vinterns snygga mössor,
halsdukar & vantar i butiken!
TEL

Storgatan 32, Klippan
0435-104 97 FAX 0435-104 98

Personliga gravsmyckningar
och blomsterhälsningar
kransar • buketter • ljus m.m

RÖSTÅNGA BEGRAVNINGSBYRÅ
Begravningsbyrån med fullservice inom begravning och familjejuridik

Personlig service dygnet runt
Mikael Karlsson
Billingevägen 8 i Röstånga

Tel. 0435-915 70

www. begr-byra.com
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Meningsfull
fritid för alla
Novemberlovet är snart här och Ugglebadet
i Perstorp kommer att fyllas av badsugna
barn och ungdomar i alla åldrar. Men det är
inte bara juniorerna som lockas till Ugglebadet. Man ordnar också speciella vuxenkvällar
en gång i veckan. Badchef Eva-Lotta Gustafsson berättar:
– På vuxenkvällarna har vi öppet till klockan
tio. Ljuset släcks ner lite grann, rutschkanorna stängs av, det tänds levande ljus och
spelas lugnande musik.
Dessa kvällar är mycket omtyckta. Många av
besökarna brukar beskriva det som att gå på
spa men utan att betala så mycket pengar.
– Så är det nog. Vi har besökare ända från
Helsingborg, Landskrona och Ängelholm på
de här kvällarna.
Temakvällar
Det anordnas även andra temakvällar efter
önskemål. För de yngre kan det ordnas barnkalas med lektant och kul i rutschkanan eller
i bubbelpolen. Tjej- och killkvällar ordnas
också ibland.
– Då ordnar vi lite arombastu till exempel
och kan även servera mat om det önskas.
En ökad satsning på rehabgymnastik har
också genomförts de senaste åren. Tidigare
hyrde sjukgymnastiken in sig varje onsdag. De hade så lång kö att ett samarbete
med Ugglebadet inleddes. Något som slog
mycket väl ut.
– Det blev så lyckat att vi bestämde oss för
att starta i egen regi. Skillnaden mellan oss
och sjukgymnastiken är att du måste ha
remiss för att gå på sjukgymnastik. Hit kan
man komma utan.
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Något för alla
Det är inte traditionella vattengymnastikpass
som erbjuds, utan det är lite nya program.
– Vi har börjat köra något som heter Aquabike, en sorts motionsform i vatten med en
frigolitcykel! Främst handlar det om balansövningar och det blir väldigt mycket glada
skratt och en helt annan sammanhållning
än på vattengympa till exempel.
På Ugglebadet finns också ett fullutrustat
gym där man kan styrketräna, gå på spinning, boxercise eller något annat liknande
pass. Lägg där till äventyrsbadet för de små
med rutschkana, grotta, svamp och utkastare samt bubbelpooler och solarium så finns
det något för alla.
– Vår filosofi är att alla ska komma hit och
uppleva en meningsfull fritid. Badhusen
är nästan de dyraste anläggningarna för
kommuninvånarna, därför måste det finnas
något som passar för de flesta.
Fullskalig simskola
I enlighet med ”något för alla”-konceptet
finns även simskola – för alla så klart!
– Vi täcker hela simskolespektrumet – alltifrån babysim, minisim och vanlig simskola
till vuxensim.
Speciellt vuxensimmet är uppskattat bland
deltagarna. Det hålls på kvällstid när resten
av anläggningen är stängd.
– Det kan ju ibland vara lite känsligt att som
vuxen inte kunna simma. Därför har vi valt
att göra på det viset. Det är fem stycken
från Klippan som kommer hit och sedan
kommer lika många från Helsingborg. De
trivs jättebra med det här arrangemanget
och fick till och med vara med i ett reportage i Allers.

Jag använder
Eggersmanns
produkter till mina
tävlingshästar &
det ger resultat.

Klippan
Kerstin Långberg

• Begravningar
• Sten

• Juridik
• Försäkringar

Välkommen till vårt kontor på Storgatan 28
tel. 0435-102 15 Öppet: 9-13

Produkter av
högsta kvalité!
Hästägare: Tänk på att i år
finns mycket havre med dålig
kvalité. Stjärnfoder tillhandahåller havre som är borstad och
välrensad. Fullständiga analyser
finns.
Jägare: Stjärnfoder säljer
fodermajs till vildsvin.
Petterssons Stjärnfoder
Säljare: Ingmar Pettersson
Kalvhagsvägen 60, 261 93 Landskrona
Tel/Fax: 0418 - 43 01 38 Mobil: 0706 - 26 39 83

Duka spökligt till
Halloween

Vi gör gärna hembesök – Jour dygnet runt

www.fonus.se

Inför
Öppet hela helgen

Välkomna till oss! Eva-Lill & Christer

Allhelgonahelgen!

KRANSAR
GRAVSMYCKNING
BINDERIER
Spångens Handelsträdgård • Spången, Ljungbyhed • Tel. 0435-44 01 51

”Klippan Journalen/Söderås Journalen är en
viktig annonsplattform för oss ända sedan
1999. Vi har faktiskt annonserat i varje nummer sedan dess!
Anledningen till detta är att vi får människorna
i utgivningsområdet att komma till vår shop
och handla. En annan viktig faktor för oss som
annonsör är att en annons i Söderås Journalen
har längre livslängd än i en dagstidning.”

– Ronny Andersson
– VD, Celest Paper Klippan AB

Öppettider: Torsdagar 10-18
Fredagar 12-16
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I höst är det kort och välklippt som gäller
för männen, medan kvinnorna ska göra en
pageklippning om de vill hänga med i modet.
I alla fall om man får tro Lotta Ström på Klipp
& Kryll.

TRÄFFA FOLK

- det bästa med att vara frisörska
– Pagen kommer tillbaka igen i år när det
gäller kvinnorna. Bland männen är det inte
lika populärt med långt hår som det var för
ett par år sedan, utan nu är det välklippt
som gäller.
Och Lotta om någon borde ju ha koll. Hon
är nämligen föreståndare för Klipp & Kryll
och ägnar alltså en stor del av sin tid åt
hårklippning, permanent, färgning och
hårförlängningar. Än så länge är hon själv,
men vem vet – i framtiden kanske rörelsen
utvecklas.
– Just nu är det lagom att vara själv, men jag
har ju en stol till här i salongen så framöver
kanske det blir att den hyrs ut.
Småländska i förskingringen
Lotta är ursprungligen från Jönköping, men
flyttade söderut då Amor och hans pilar
blandade sig i leken. Hon har alltid velat
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bli hårfrisörska och gick frisörutbildning på
gymnasiet hemma i Småland. Redan som
liten var karriärvalet utstakat.
– Jag började med att klippa mina dockor
och efterhand blev det familjen och släktingarna som fick ställa upp som försökskaniner,
skrattar hon.
Lotta tog över Klipp & Kryll för två år sedan,
i samband med att flyttlasset gick söderut.
– Vi flyttade in i samma hus där salongen
låg och jag fick höra att den skulle säljas.
Jag hade varit mammaledig och skulle precis
börja jobba igen och då tyckte jag att det
kunde passa bra att ha sin egen salong.
Långväga besök
Just nu jobbar Lotta 75 procent ungefär
– ett arrangemang som hon trivs utmärkt
med. Måndagarna håller hon helt stängt,

tisdag, onsdag och fredag är det 10-18 som
gäller och på torsdagar 12-20. Lördagar
klipper hon efter tidsbeställning. De flesta av
kunderna kommer från Klippan och de andra grannkommunerna, men inte alla. Ibland
vankas det besök från Norrland (!), men det
är inte så otroligt som det låter.
– Jag har en kund som bor i Luleå men som
har sina föräldrar i Klippan. Hon brukar
passa på att komma hit för en klippning när
hon är i Klippan – det hade väl blivit aningen
dyrt att åka hit bara för klippningen, säger
Lotta med ett skratt.

0435 - 149 60
ÖPPET i butik: Onsdagar 14 - 18

Allégatan 11, KLIPPAN
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Malin är säljare / projektledare på Ljungbergs Medieproduktion.

Johan, Anna och Camilla planerar nästa nummer av Söderås Journalen.

Ljungbergs Medieproduktion
För nya företag i Söderås Journalens utgivningsområde kan en artikel i tidningen vara ett bra sätt att tala
om för omgivningen att ”nu är vi här” eller ”kom hit och handla”. Hur gör man när det nya företag som
vill göra sig synligt är identiskt med det som producerar Söderås Journalen? Man skriver i alla fall! Och
dessutom kommer vi på Ljungbergs Medieproduktion med ett rabatterbjudande till företagarna runtom
i Söderåsregionen. Om du efter att ha läst den här artikeln blir intresserad av att få en företagsbroschyr,
produktbroschyr eller någon annan form av trycksak producerad av Ljungbergs Medieproduktion, får du
tio procents rabatt förutsatt om du hör av dig till oss innan årets slut.
Ljungbergs Medieproduktion
började som en idé i VD:n Bengt
Wetterbergs huvud förra våren.
Ljungbergs Tryckeri, som är
företagets moderbolag, behövde
bredda sin verksamhet med nya
segment.
Bengt fungerade vid denna
tidpunkt som vice VD, försäljningschef och personalansvarig
för tryckeriet och försökte kläcka
nya idéer.
– Konkurrensen har gjort att
tryckerier under de senaste åren
haft ett behov av att bredda
sina tjänster. Det handlar om att
kunna erbjuda så mycket tjänster
som möjligt till sina kunder,
säger han.
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18

Produktionsoch reklambyrå
En av dessa nya tjänster blev
Ljungbergs Medieproduktion.
Samtidigt startades ett eget bokbinderi på Ljungbergs Tryckeri.
– För att kunna utveckla idén
med Ljungbergs Medieproduktion fullt ut lämnade jag min
tjänst på Ljungbergs Tryckeri för
att satsa för fullt på detta istället.
Bengt Wetterberg har arbetat i
33 år på Ljungbergs Tryckeri. De
första 18 åren var han grafiker
och de senaste femton åren har
han arbetat med försäljning och
ledning. Idén med Ljungbergs
Medieproduktion är att vara en
produktions- och reklambyrå
som främst är inriktad på pro-

duktion av olika sorters broschyrer, tidningar och andra trycksaker. Det som gör företaget unikt
gentemot många konkurrenter
är att man kan ordna en komplett trycksak från ax till limpa
inom huset.
– Tidigare har Ljungbergs Tryckeris produktion i huset bestått av
prepressarbete och tryckning av
olika trycksaker. På Ljungbergs
Medieproduktion kan vi komplettera detta med att även göra
layout, skriva texter, fotografera
samt sälja annonser om kunderna önskar. Detta tillsammans
med den nya bokbinderiavdelningen har gjort Ljungbergs
Tryckeri till ett mer komplett
företag.

Bengt Wetterberg har många år på
Ljungbergs Tryckeri bakom sig, och är
nu VD på Ljungbergs Medieproduktion.
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Företagsbroschyrer
En av grundstenarna i Ljungbergs Medieproduktions
verksamhet är produktion av
företagsbroschyrer åt mindre
företag. Att rikta in sig på de lite
mindre (från 1 till 100 anställda)
är ett medvetet val.
- Min erfarenhet är att många
av dessa företag drar sig för att
vända sig till de större reklambyråerna. Dels på grund av att det
är för dyrt, men även för att man
kan känna att man inte riktigt
pratar samma språk alla gånger.
Konceptet är upplagt på så sätt
att Ljungbergs Medieproduktion
skickar ut två av sina medarbetare: en originalare/AD/fotograf
och en copywriter/skribent till
det aktuella företaget. Väl på
plats sätter man sig ner tillsammans med VD eller någon annan
ledande person för ett samtal
om vad broschyren ska innehålla
och hur layouten ska se ut. När
detta möte är klart fotograferar
man de personer, miljöer och
produkter som företaget vill ska

– Det finns ett uppdämt behov
av sådana produkter. Ska man
som företag sälja sina tjänster
är det alltid en fördel att kunna
presentera sig i en tryckt broschyr.
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Nyhetsblad till boende i Perstorp

synas i broschyren. Man gör
även kompletterande intervjuer
med ett antal personer om det
önskas. Därefter producerar
man broschyren på ett par dagar
och efter ungefär en vecka ska
kunden kunna ha ett första korrektur. Därefter trycks, falsas och
häftas broschyren på Ljungbergs
Tryckeri.
Trycksaker viktiga
Bengt Wetterberg menar att en
snygg, välproducerad och välskriven företags- eller produktbroschyr kan bli guld värd för
företag i den här storleken.

Förutom satsningen på företagsbroschyrer producerar
Ljungbergs Medieproduktion
tidningar. Ett exempel på detta
är tidningen du just nu läser,
Söderås Journalen. En annan
tidningsproduktion är Perstorps
Bostäders tidning Bo-Bladet.
Även medlemstidningar till golfklubbar och andra organisationer
finns i produktionen. Företaget
har varit igång sedan 1 maj och
Bengt Wetterberg tycker att det
har börjat bra.

Nr 3 - 2006

INSPIRATION

OCH IDÉER
FRÅN IKEA

Stroken förändrade livet sid 8
Olaf håller koll på soporna sid 6
Perstorps Gymnasium sid 14

– Vi har haft fullt upp hittills.
Men målet är att expandera med
ytterligare några medarbetare.
Därför är det viktigt för oss att
hela tiden satsa på försäljning,
bearbeta nya kunder och presentera oss för dem. Givetvis gör vi
detta bland annat med en egen
tryckt företagsbroschyr!

DU BBELT SÅ STOR BO-BLADET – N U M ED 16 SI DOR!

MER
BARÄN
T VÄ A
TT

Mickael Tannus arbetar både som fotograf och
AD/layoutare på Ljungbergs Medieproduktion.
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kläder, styling och klippning?!
Jo, det är sant!
Föreställ dig att gå in i en klädaffär, titta sig omkring, få lite råd från personalen och därefter gå
hem med helt nya kläder – utan att ha betalat en
krona! Väl ute ur klädaffären styr du kosan mot
frisörsalongen för att bli klippt och ”omstylad”
– inte heller här behöver du sträcka dig efter plånboken. Detta kan bli verklighet!
För att fira vår 18-årsdag har Söderås Journalen bestämt att bjuda två av våra läsare på något
extra. Det är ju som bekant alltid roligare att ge
presenter än att få. Allt du behöver göra är att
skicka in ett förslag – med bild på personen det
gäller och motivering – till varför du själv eller någon i din närhet förtjänar lite nya kläder och en
gratis styling. Därefter lottar vi slumpvis ut två vinnare – en kvinna och en man – som vi kommer
att återse i de två närmaste numren av Söderås
Journalen.

20 20

Den vinnande kvinnan kommer att bli klippt och
omstylad hos Ankan & Co i Klippan. Kläderna
fixar vi hos Alma Kläder & Ting i Perstorp.
Den man vars namn vi drar ur tombolan kommer att få ekipera sig på Carlssons Kläder i Klippan och få en klippning/omstyling hos Hairport
i Ljungbyhed.
För att vara med i utlottningen måste vi ha ditt
bidrag – med bild och motivering – skickad till
adressen nedan senast den 6 november.

Ljungbergs Medieproduktion
Box 100
264 22 KLIPPAN

Märk kuvertet med ”Gör om mig”

IStockphot
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TÄVLING FÖR VÅRA LÄSARE!

Det är brådis!

Du behöver 5000 foldrar tills imorgon som ska
skickas till VIP kunder i hela landet men lagret är tomt.
Vad gör DU?
Med vår nya Presstek 34DI kan vi hjälpa dig snabbare, problemfritt och till ett bättre pris.
Med en tryckklar pdf skriver vi ut direkt till press utan att framkalla några filmer eller plåtar.
Vi är den första i Sverige med investering i Presstek 34DI och denna typ av press.
Kuvert, foldrar, visitkort, brevpapper, block, broschyrer, menyer,
ja allt du kan tänkas behöva fixar vi till dig… Testa oss…
0435-155 80 | 0768-71 64 64 | www.tck.nu
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De har funnit en

framgångsnyckel
Bra service är nyckeln till framgång. I alla
fall om man ska tro Britta och Kurt Svensson samt Pia Williamsson, ägare respektive
samordnare på Klippans Kultur Center.
– Vi försöker alltid att vara tillmötesgående
och ser alltid möjligheter istället för svårigheter, och det känns som att vi har fått bra
respons hittills, tycker Pia Williamsson.
Och när hon säger vi, så syftar hon på den
lunchrestaurang och konferensanläggning som har etablerats på Klippans Kultur
Center. Restaurangen har varit utarrenderad
fram tills i somras, då man startade den i
egen regi.
– Men Michael Bengtsson som arbetade
som kock tidigare är fortfarande kvar. Han
är väldigt duktig och är en viktig kugge,
säger Kurt Svensson.

Får rycka in och diska!
Det är Kurt som tillsammans med hustrun
Britta äger Klippans Kultur Center. Sedan
man själva tog över lunchrestaurangen har
det varit mycket folk.
När Söderås Journalen hälsar på är det rentav så hektiskt att Kurt Svensson själv har fått
rycka in i köket och hjälpa till med disken!
- Jag har rätt mycket jobb hemma på gården
i Riseberga, men brukar hoppa in här när
det behövs hjälp med lite olika grejer, det är
bara kul, tycker han.
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Kurt och Pia framhåller hela tiden vikten av
att sätta kunden i första rummet. Dessutom
är de överens om att den goda stämningen
personalen emellan färgar av sig på kunderna också.
– Alla vi som jobbar här har en väldigt fin
personkemi, vi kommer bra överens och
trivs tillsammans. Det är en förutsättning för
att allt ska fungera, och att vi har så roligt
tillsammans återspeglar sig mot gästerna,
tror Pia Williamsson.
Dagens + alternativ
Varje dag har restaurangen mellan 50 och
100 lunchgäster, många av dem är stammisar. Måndag till fredag serverar man dagens
rätt och några olika alternativ till den som är
sugen på något annat. Lunch serveras mellan 11 och 14. Därutöver finns det möjlighet
för företag att boka in sig på konferenser i
lokaler av olika storlek.
– Det är många som tycker om att sitta lite
avskilt för att kunna konferera, bland annat
har vi olika läkemedelsbolag som brukar
vara här med lite jämna mellanrum, säger
Pia Williamsson.
En del av konferensgästerna kommer från
andra städer, till exempel Helsingborg. Kurt
Svensson menar att förklaringen till detta är
att man har lagt sig på helt rätt prisnivå.
–Det spelar nog in, tillsammans med vår
höga servicekvalitet och den goda maten.
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Bo Lindholm gör
omfattande kartläggning av

GAMLA
SKOLOR
Det började som ett ALU-projekt på ett
halvår, men numera är det en stor del av Bo
Lindholms liv. Han tyckte att det var så kul
att kartlägga sin barndoms gamla skolor
med klasskort, klasslistor och andra uppgifter att han fortsatte på egen hand. Allting
tog sin början 1997.
- Jag och min syster sysslade lite med släktforskning. Min far kom ifrån Penarp och gick
i Ugglarps skola och jag hade några av hans
gamla skolkort som jag började med.

2
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Bo och hans forskning har fått mycket
beröm från släktforskare i Klippan med omnejd, som har stor nytta av hans material.
- Ofta hör släktforskare av sig och undrar
om jag kan hitta någon avlägsen släkting
till dem. Då brukar jag hjälpa till så gott jag
kan.

Skolkort och klasslistor

Hemvändardagens trogna medlem

Sedan i höstas är Bo pensionär och ägnar nu
en stor del av sin fritid åt att samtala med
folk som gått i skolorna i Östra Ljungby eller
Källna med omnejd. Han lånar skolkort och
intervjuar personer för att få fram vilka som
döljer sig de på gamla fotona. Allt detta
dokumenterar han i sin dator.

Varje år ordnar Östra Ljungby-Källnas Hembygdsförening, där Bo är en trogen medlem,
en hemvändardag. Då brukar Bo ha utställning med alla sina foton – något som alltid
är mycket uppskattat. Totalt har han uppåt
400 klassfoton och mellan 50 och 60 konfirmationsbilder.

Förutom att all information finns i datorn
så har han även en stor mängd pärmar där
allting finns med: Kort, klasslistor och personuppgifter.

- Det är helt omöjligt att säga var det här
ska sluta, jag kommer att lämna över all
dokumentation till hembygdsföreningen i
någon form så småningom.

- Totalt har jag plockat fram 1500 klasslistor
från kommunarkivet som jag har skrivit in
i datorn. De sträcker sig från 1875 fram till
1965.

Bo har även planer på en bok om byskolornas utveckling, men när den blir av är svårt
att säga.

Noggrann dokumentation

Vid Hemvändardagen
passade Bo på att visa
upp sina foto. Många
besökare tittade och
funderade.

- Nä vad eleverna fick för betyg är ointressant, det handlar om att dokumentera vilka
skolor och klasser alla har gått i.

De skolor han har riktat in sig på är byskolorna i Östra Ljungby, Källna, Bläsinge, Stidsvig,
Bolestad, Kolarehus och Ugglarp, där många
av hans egna släktingar har gått. Bo har gått
mycket noggrant tillväga i sin dokumentation. Han kopierar alla foton till A4-format,
skriver upp vilken skola det kommer ifrån,
årtalet, lärarens och elevernas namn och vem
som har lånat ut fotot. Dessutom tar han
genom kommunarkiv, kyrkböcker och andra
liknande källor reda på födelsedata på alla
medverkande på fotona, vad deras målsman
hette samt de flyttningar de gjort genom
åren. Betygen bryr han sig inte om.

- Det är inte tänkt att det ska bli någon
tegelsten, utan snarare en liten skrift om
byskolorna och hur skolsystemet har fungerat i Östra Ljungby.
Vid sidan om forskningen skriver även Bo i
hembygdsföreningens tidning Rötter, som
kommer ut två gånger om året. All tid han
lägger ner är ideell och han har aldrig fått
en krona för sina ansträngningar.
- Att få uppskattning är det viktigaste, och
det känner jag att jag får, både från släktforskare, hembygdsföreningen och privatpersoner.
I hela tre år har Bo varit en av kandidaterna
till kommunens kulturpris, men än så länge
har han inte nått ända fram.

ResTeamet
Julmarknad/Weekendresor
Bremen/Ölfestival *3 dgr 13/10, 27/10
Schwerin *
3 dgr 24/11, 27/11, 1/12, 4/12, 8/12, 15/12
Rostock
3 dgr 24/11, 27/11, 1/12, 4/12, 8/12, 11/12, 15/12
Stade *
3 dgr 1/12, 8/12, 15/12 inkl 1 middagsbuffé
Stralsund-Rügen * 3 dgr 1/12, 8/12, 11/12
Bremen *
3 dgr 1/12, 8/12
Hamburg
3 dgr 27/11, 1/12, 8/12
Kiel
3 dgr 1/12, 8/12
Burg auf Fehmarn 3 dgr halvp 17/11, 24/11, 1/12, 8/12
* Inkl stadsrundtur.

1795:fr 1595:fr 1595:1895:fr 1595:1795:fr 1595:1695:fr 1645:

Centrala 3*** - 4**** hotell med frukostbuffé.

Dagsturer
Arlövsrevyn med Lotta Engberg och Sven Melander 18/2, 11/3
Glada Änkan i Kristianstad 12/11 Biljett i bästa kategori
Ullared 5 tim stopp
24/10, 10/11, 30/11, 11/12
Bordershopen Puttgarden
17/10, 31/10, 15/11, 28/11, 12/12, 19/12
Heiligenhafen Shopping
19/10, 7/11, 21/11, 13/12, 20/12
Rostock Shopping
18/11
Dagsturer med julinspiration
Huseby Slott inkl entré och julbuffé 14/11, 16/11
Wapnö Slott inkl entré och lättlunch 23/11, 24/11
Tjolöholm inkl entré och lunch
23/11
Liseberg inkl entré
14/12
Lübeck
29/11, 14/12

600:530:140:290:325:350:540:425:490:375:345:-

Järnvägsstationen
KLIPPAN 0435-100 01
www.resteamet.com
Hos oss bokar ni smidigt:
SAS, SJ, Connex , Ölvemarks, Scandorama,
SEMBO,TT-line, Scandlines, Stena-Line, Winbergs,
Hyllinge Buss, Gullivers, Lion Alpin m.fl.

”Vi har annonserat kontinuerligt i Klippan Journalen/
Söderås Journalen sedan 1995, antingen med kvartseller halvsida. Vill man nå den lokala marknaden
kring Söderåsen är Söderås Journalen ett prisvärt
alternativ gentemot konkurrenterna. Man får en
snygg och välgjord färgannons till ett bra pris.”

– Lennart Olsson – VD, ResTeamet

Företaget med lagstadgad resegaranti!
Flyg - Tåg - Buss - Färjor - Hotell

Er lokala resebyrå - Researrangör - Bussbolag

Spångens
Gästgivaregård
Tel 0435-44 00 04
Ljungbyhed
www.spangen.se
Öppet:
Mån 11.30–15.00
Tis–lör från 11.30
Sön 11.30–18.00
Övrig tid efter
överenskommelse

GÅS

Serveras 28/10 – 12/11 2006
Svartsoppa alt. Sparrissoppa med varm ost-toast. Gås med tillbehör. Äppelkaka med vaniljsås.
Pris: 425:-/ person. Pris: 465:-/per. danskvällar, fred. & lörd.

JULBORD

Serveras 17 nov. - 24 dec. 2006
Pris: 425:-/ person, 1/2 priset för barn 4 - 12 år, under 4 år gratis.
Pris: 465:-/per, fredags- lördagskvällar med dans 21.00—01.00

MINIJUL

Vi startar julafton kl. 12.00 med jullunch
Kl. 15.00 Kaffe med julkakor. Kl. 18.30 vårt stora julbord. Pris: 1.540:-/ person i dubbelrum,
Gås- och julbord med övernattning i dubbelrum 975:-/ person. Enkelrumstillägg 195:-/person

D

Har du tänkt på hur klok du är...
TPNIBSFUUMJUFUFOFSHJCPMBH &UUFOFSHJCPMBHTPNmOOTLWBS
EÊSEVCPS TPNIBSTBNNBSFHOQÌSVUBOTPNEVPDITPNUSJWT
EÊSEVUSJWT%FUIBSTJOBGÚSEFMBS
,POUBLUBPTTQÌTÌMPWBSWJBUUEVGÌSFUUUSZHHUPDI
MPLBMUFOFSHJCPMBHTPNHJMMBSBUUUBIBOEPNTJOIFNNJMKÚMJLB
NZDLFUTPNEV

www.kreab-energi.se
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PROFILEN:

Ann-Louise Norén

Förgyllare
– ett yrke

som är guld värt

FÖRGYLLARE. SMAKA PÅ ORDET. Visst låter det som något positivt!

Alla strävar vi ju efter att förgylla vardagen på våra egna små sätt.
Ann-Louise Persson Norén har det som yrke – men på ett mera
handfast sätt. Hon har alltid varit konstnärligt lagd och föräldrarnas
stora intresse för antikviteter har gått vidare till henne.

- Jag kände att om jag kunde kombinera mitt konstnärliga intresse
med antikviteter så hade jag hittat rätt.
Utbildning i Västergötland
Detta skedde när Ann-Louise i en tidning läste om en förgyllare
med ateljé i Stockholm. Hon kände direkt att förgyllarkonsten var
något för henne och började leta utbildningar.
- Det fanns en så kallad KY-utbildning på 40 veckor i Tibro i
Västergötland som man kunde gå, och det gjorde jag.
Ann-Louise kände med en gång att hon hade hamnat rätt och
öppnade 1999 upp sin ateljé på F5-området i Ljungbyhed.
- Efter utbildningens slut gick jag en kurs i företagsekonomi för
att lära mig mer om egenföretagande. Man måste kunna det ekonomiska. Det spelar ingen roll hur duktig du är som hantverkare,
klarar du inte av att driva företag så kan det vara rätt så tufft att
överleva.
5 500 år gammalt hantverk
Att vara förgyllare innebär att man restaurerar och konserverar
gamla och antika föremål. Det kan vara alltifrån tavel- och spegelramar till pendyler, möbler eller vad som helst. Själva tekniken sträcker sig så långt tillbaka i tiden som 5 500 år. Folket vid
Nildalen hade då lärt sig att smida guld och använda det. Man
hamrade ut lövtunna guldblad och förgyllde olika saker med dessa.
Sedan har hantverket följt med genom historien och utvecklats
efter hand. Ann-Louise menar att glansdagarna för förgyllaryrket
var på 16- och 1700-talen, men att det alltid kommer att finnas
genom seklerna. Det var därför namnet på hennes rörelse blev
Förgylla Sekler. Ann Louise arbetar mest med två olika tekniker:
Polimentförgyllning och oljeförgyllning.
- Polimentförgyllning är den traditionella förgyllningstekniken
där man polerar guldet skinande blankt. Oljeförgyllning används
främst på metall och sten vid arbete utomhus.
Trots att hon har gjort förgyllningar både på predikstolen i
Ängelholms kyrka och på Länsresidenset i Karlskrona så trivs AnnLouise även bra med att skapa nya föremål från början.
- Jag samarbetar lite med en träbildhuggare, vi brukar hitta på lite
egna roliga grejer.
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För första gången gör Klippans Musikkår
och kollegorna i Blåslaget från Perstorp
gemensam sak och håller sin höstkonsert
tillsammans. De båda musikkårerna har
tidigare gjort spelningar ihop men aldrig
på höstkonserten. Christer Ohlin, ordförande för Klippans Musikkår är hoppfull
inför samarbetet.
- Det gäller att hitta lita nya former för
att locka både publik och musikanter.
Det är så mycket andra kulturella och
musikaliska evenemang som lockar idag,
så det gäller att hävda sig så gott man
kan.
Magnus Johansson solist
För att krydda anrättningen ytterligare
har man bjudit in rikskände trumpetaren
Magnus Johansson. Han är en av landets
mest meriterade blåsare och har synts
mycket i TV och i stora evenemang. Till
jul åker han på turné tillsammans med
gospelsångerskan Cyndee Peters och den
gångna sommaren tillhörde han ensemblen i Lasse Holms stora Diggiloo-turné.

Björn & Benny-tema
Förutom Magnus Johansson finns det
även en extra ”knorr” till på konserten.
Det kommer nämligen att bjudas på
Björn & Benny-tema. En mängd ABBAlåtar utlovas, men publiken kommer
också få höra andra låtar ur deras produktion – till exempel Ainbusk Singers
Älska mig. Att ha ett tema är inte helt
nytt för Klippans Musikkår, men man
har aldrig riktat in sig på enskilda kompositörer tidigare.
- Då har det handlat om ”I musikalernas
värld” eller ”lättlyssnad popmusik”.
Konserterna, för det är två stycken,
äger rum den 18 november. Klockan 15
får publiken i Oderljunga kyrka njuta
av vackra blåstoner, och tre timmar
senare, klockan 18, är det Ljungbyheds
Idrottshall som är konsertlokal. Biljetter
kan köpas antingen genom kontakt med
medlemmarna i musikkårerna, på Tvärby
Tobak eller via turistbyråerna i Klippan
och Perstorp.

– Det var längesedan vi hade en solist på
höstkonserterna och eftersom Blåslaget
hade en etablerad kontakt med Magnus
så hörde vi efter om han var ledig och
det var han.
Christer Ohlin menar att det är viktigt
att förnya sig och tänka kreativt när man
planerar spelningarna. - Det är alltid
ett lyft att ha med en solist, och att få
en så duktig trumpetare som Magnus
Johansson till vår konsert känns jättekul.

HÖST
KONSERT

med känd
trumpetare

IDROTTSPROFILER 2006

I årets första tidning bad vi er läsare att nominera idrottsproﬁler inom vårt utgivningsområde
som ni tyckte kunde vara värda att lyftas fram. Vi har fått in många ﬁna förslag på både idrottare och ledare.
I det här numret möter vi Jennie Augustsson-Thomasson som rider... alltid!
En duktig idrottstjej med vinnande framtid.

Detta är livet...
Hästar,

hästar,

hästar!
Jennie med sin älskade
ponny Piff som gett henne
många rosetter genom åren

Hästar, hästar och åter hästar. Så skulle
man utan några större åthävor kunna sammanfatta fjortonåriga Jennie AugustssonThomassons liv. Hon är i princip uppfödd
på hästryggen. Mamma Jeanette driver
egen ridskola hemma i Kvidinge och äpplet faller ju som bekant inte så långt ifrån
päronträdet… Jennie och favorithästen Piff
har hängt ihop sedan barnsben, närmare
bestämt sedan Jenny var sex år och Piff var
tre. Hon tävlar med framgång i både hopp
och dressyr. Men det kräver att man lägger
ner mycket tid.
– Ju fler ridtimmar man har desto bättre blir
man, svårare än så är det inte, konstaterar
Jennie.
Mycket tid i stallet
Jennie tillbringar mellan fyra och fem timmar
i stallet varje dag efter skolan. Förutom att
träna och rykta Piff ställer Jennie också upp
och rider andra hästar som behöver motion.
På helgerna när hon är ledig från skolan
kan det bli upp till tolv timmar i stallet på
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lördagen respektive söndagen, förutsatt att
det inte är tävlingar vill säga. Drömmen är
att i framtiden på något sätt få jobba med
hästar.
– Jag skulle tycka att det var kul att utbilda
hästar i dressyr och hopp till exempel, säger
Jennie.
Under sommarlovet kunde Jennie och hennes kompisar, också de ryttare, ägna sig helt
och hållet åt sina fyrbenta vänner. De slog
mer eller mindre läger vid stallet.
– Det var knappt så att man såg till henne
på en hel vecka, flikar mamma Jeanette in
med ett skratt.
Jennie har tävlat i hoppning sedan hon var
elva, men dressyren har hon börjat med det
senaste året.
– Man får bara tävla med B-ponnyer tills
man är tretton i hoppning. Men i dressyr
kan man hålla på tills man är fjorton. Jag
ville tävlingsrida ett år till med Piff så då
började vi satsa på dressyr också.

Framgång direkt
Och framgången kom direkt. Jennie och Piff
gjorde sitt första dressyrframträdande för
ett år sedan i en lokal tävling och nyligen
red hon sitt första SM i dressyr, där hon
kom på tionde plats! Nästan ännu roligare
var Svenskt Ponnyderby, där hon efter SM
mötte i princip samma startfält en gång till
– och då gick det ännu bättre.
- Jag kom trea, det var roligt att få kliva upp
på prispallen, tycker Jennie.
Härnäst satsar hon på att rida in en ny Cponny som hon ska ut och tävla med nu när
Piff ska börja trappa ner. Han kommer dock
aldrig att säljas utan kan se fram emot ett
långt och lyckligt liv i stallet dit Jennie kommer och hälsar på varje dag.

Vi håller på med en helrenovering av

Torggatan 3 i Perstorp
Det finns ettor, tvåor och treor. Inflyttning 1/3 2007.
Är du intresserad? Ring 0435-34990

Detta händer framöver...

www.perstorpsbostader.se
Oktober
24 Familjens hus, Perstorp - Tematräff om barnolycksfall

4 Karpsimmet - Simtävling Plats: Ugglebadet, Perstorp.
Arrangör: KK Karpen Kl 09.00-12.00

25 Timme för timme, dag för dag - Kris, en möjlighet,
Cyndee Peters Hillesgården kl.19

7 Familjens hus, Perstorp - Tematräff om förskolan

26 Musikskolans månadskonsert, Klippans Kultur Center.
Musikskolans konsertsal, kl 19:00 Medverkande Studerande vid musikskolan Arr: Musikskolan
26 Familjens hus, Perstorp - Matstart (lämna intr.anmälan)
28 Vernissage i Konsthallen 13-15 Alf Ekberg, skulptur
Arr: Klippans konstförening

8 Han kan inte bara nicka, Ralf Edström & Bertil Svensson.
Hillesgården kl.19
11 Teater: Tänk om. Ö Ljungby Bygdegård Kl. 18.00
En historia om vanliga människor som idogt traskar på
i vardagens enkla grottekvarn.
Arr: Klippans Teaterförening/Friteatern
15 Peders Antikrunda, Peder Lamm Hillesgården kl.19

29 Samlarmarknad - Åsbobygdens samlarförening
Plats: Folkets Park, Perstorp

15 Familjens hus, Perstorp - Temakväll med familjerådgivaren. kl 17.30

November
1 Ur ett grodperspektiv, Jarl Borsén Hillesgården kl.19

22 Barfota utan strumpor och skor. Mats paulson.
Hillesgården kl.19

4 Hubertusjakt. Herrevadskloster, Ljungbyhed
Arr: Åsbo Ryttarförening

22 Familjens hus, Perstorp - Tematräff Småbarnsfamiljen.
OBS! Ons kl 10.00

24 Grötfesten - Perstorps hembygdsförening
25 Julahoppning 2006 för häst. Gråmanstorp start kl
09.00. Arr: Åsbo Ponnyklubb
25 - 26 Klippans Julmarknad. Studiegården 47:an,
Storgatan. Öppet: kl. 10.00 - 18.00
Arr: Intresseför. för Klippans Julmarknad
25 - 26 Julmarknad. Gråmanstorps Bygdegård, Klippan
Öppet: Kl. 10.00 - 17.00 Ytterligare info: Elsie Nilsson,
tel: 0435 - 105 67
26 St Petri kyrka 40 årKl. 18.00 Jubileumskonsert. Poulens
orgelkonsert, pianokonsert av W a Mozart, Berliner messe
av Arvo Pärt. Joachim Olsson, pianosolist Anders Wilhelmsson, orgelsolist Stråkorkester fr. Helsingborgs sumfoniork.
27 Familjens hus, Perstorp - Tvillingträff

Ovanstående program är taget från
webben. Vi fråntar oss anvaret om ev.
felaktigheter uppstått!

Här presenterar vi VINNARNA från förra numrets
vuxentävling “Annonsjakten” nr 4-2006

BARNTÄVLING!

1:a Anna-Greta Adell, Östra Ljungby
2:a Stina Andersson, Ljungbyhed
3:a Ove Andersson, Perstorp

VINSTER

Vinnarna underrättas även per brev!

!!
!
S
TI
T
A
GR

HEJ ALLA BARN!
GISSA VILKET ORD
SOM JAG GÖMMER!
ATJOO!!!!!!!

för barn upp till 12 år!

1:a pris
2:a pris
3:e pris

PRESENTKORT på ICA Kvantum
PRESENTKORT på Inges Lek o Hobby
PRESENTKORT på ICA Kvantum

500:–
300:–
100:–

Skicka in ditt svar före den 8 november -06. OBS!
Vinnarna underrättas per brev och kungöres i nästa nr.
SÅ HÄR GÖR DU:
• Sök efter “Klippan Trollet” 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 Ljungbergs Medieproduktion, Box 100,
264 22 KLIPPAN i brev frankerat med brevporto.
Glöm inte ange ”BARNTÄVLING” utanpå kuvertet!

?

ORDET ÄR:
Namn:
Adress:			
29

information från klippans kommun

Fysisk aktivitet på Recept
Patientens väg till aktivitet

Patient

Vi söker Dig som är positiv och harmonisk och som kan
erbjuda barn i åldrarna 1-12 år en trygg och utvecklande
miljö.
Arbetet innebär att ge barnen omvårdnad och stimulans
till lek, kreativitet och lärande och förutsätter ett nära
samarbete med barnens föräldrar. Din bostad skall vara
lämplig för barnverksamhet och belägen inom Klippans
centralort. I arbetet ingår obligatorisk fortbildning och
personalmöten. Du kommer att arbeta i nära samarbete
med andra dagbarnvårdare.

Receptförskrivare
V å rdcentra len (V C )
C a pio C itykliniken
K upolen
F eelgood (F H V )

Apoteket

Vi söker dagbarnvårdare

Apoteket
Inlä mning a v recept

Friskotek

S jukgymna s t och
fris kvå rds kons ulent

Vi är i behov av:
• en dagbarnvårdare som arbetar dagtid. Tjänsten är
ett vikariat på 100 % med tillträde enligt överenskommelse t o m 070630. Eventuell förlängning.
• två dagbarnvårdare som arbetar på obekväma arbetstider. Dessa tjänster är på 75 %, med tillträde enligt
överenskommelse till och med 070630. Eventuell
förlängning.
Vi vill att Du:
• har någon pedagogisk utbildning
• är barnskötare
• har erfarenhet av arbete med barn
i åldrarna 1-12 år
• har ett djur- och rökfritt hem
Vid erbjudande om anställning föreligger skyldighet att
visa upp registerutdrag från polismyndigheten.

Fysisk aktivitet
Gruppträffar

Om Du är intresserad och vill veta mer om tjänsten
– ring verksamhetsansvarig Janeth Nilsson- Norén,
tfn 0435-282 51 eller 0734-39 82 51, eller
Inga-Lill Sjögren, tfn 0435- 283 45 eller 0734-39 83 45.
Fackliga företräde nås genom kommunens växel,
tfn 0435- 280 00.
I Klippans kommun eftersträvar vi en jämnare fördelning mellan kvinnor och män inom yrket och ser därför
gärna manliga sökanden. Vi vill också ha mångfald på vår
arbetsplats och välkomnar även sökande med utländsk
bakgrund.

Motionär och aktiverad patient

KULTUR- OCH
FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Apoteket
30

Capio
Citykliniken
Kupolen

Senast den 31 oktober vill vi ha Din ansökan jämte
meritförteckning och handlingar som Du önskar åberopa.
Ange referensnummer: 89/06. Det går bra att skicka
ansökan via e-post till: bun@klippan.se
Välkommen med Din ansökan till:
Klippans Kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
264 80 KLIPPAN

information från klippans kommun

Kultur och fritidsförvaltningen

Välkomnar till en aktiv höst och vinter på
Friskvården i Klippan och Ljungbyhed
På våra Friskvårdsanläggningar kan du träna
både Kondition och Styrka.
Nya konditionsmaskiner och styrketräningsmaskiner
är på plats i Klippans friskvårdsavdelning.
Kom du också!

Klippans simhall
		

Motionssim

Bad för alla

Solarier

Klippans friskvårdavdelning

Måndag 10.00-19.30

13.00-17.00

10.00-19.00

Friskvårdsavdelningen öppen:
Mån 08.00-20.00 Tis 06.30-20.00
Ons 08.00-20.00 Tors 06.30-20.00
Fre 08.00-19.00 Lör 10.00-17.00
Sön 11.00-17.00

Tisdag

16.00-19.30

06.30-19.00 		

Onsdag 12.00-16.00

stängt

10.00-19.00

Torsdag 06.30-19.30

14.00-19.30

06.30-19.00 		

Fredag 10.00-18.30

12.00-16.45

10.00-18.00

Lördag 11.00-16.30

11.00-16.30

11.00-16.00

Söndag 11.00-16.30

11.00-16.30

11.00-16.00

( ring för info & tidsbeställning från kl.10.00 vardagar)

06.30-19.30

Vi erbjuder även bodypump samt
bodycombat på följande tider:
Mån bodypump kl 18.30-19.30
Tis

bodypump kl.17.30-18.30 bodycombat kl. 19.00-20.00

Ons

bodypump kl.18.00-19.00 SlowMotion kl. 18.00-19.00

Tors

bodypump kl.19.00-20.00 bodycombat kl. 17.30-18.30

Lör

bodypump kl.10.00-11.00

Sön 		

bodycombat kl.16.30-17.30

(För mer info om priser och tider ring tel. 0435-28 195)

Ljungbyheds IH
Friskvårdsavdelningen öppen alla dagar
kl. 08.00-22.30 för dem som har låskort.
Instruktörstid mån och tors kl. 17.00.20.00
(endast under denna tid köpes kort till de olika
aktiviteterna bl.a låskort för övriga tider och
dagar när inte instruktörer finns på plats)
(För mer info om priser och tider ring tel. 0435-282 07)

Tyck till
på www.klippan.se
Nu har du möjlighet att på ett
enkelt sätt tala om vad du
tycker. Välkommen att besöka
klippan.se och klicka in på
symbolen ”Synpunkt Klippan”.

Detaljer som gör skillnad

Vi kan brasvärme
Brasafton 2 Nov
Kl. 16-20

Väggventil TL98F

Friskluftsventil, komplett med väggenomföring,
och med en unik kondensskyddande utformning
som ger en mycket komfortabel luftspridning.
Lämpar sig utmärkt även vid golvvärme.

299:-

Nibe representant närvarande!

Vinnaren på
Tipspromenaden
den 30/9 blev
Per Nu
Nilsson,
Åstorp.et!
799:Nyh
Vi önskar honom
395:många trevliga
stunder med sin
gasolgrill!
Lundbergs dörrfönster

Integra Värmeflyttare
Komplett värmeflyttare med
genomföring, rundgaller och
rumstermostat.

Finns i vitt och silver med klart eller frostat glas.
Ytterdiameter 230 mm, glasdiameter 160 mm.
Passar innerdörrar med 40 mm tjocklek.

Ord. pris: 1029:-

t!

Nyhe
Väggventil TL98F
Friskluftsventil, komplett med
väggenomföring och med
en unik kondensskyddande
utformning som ger en mycket
komfortabel luftspridning.
Lämpar sig utmärkt även med
golvvärme.

299:-

Integra
Värmeﬂyttare
Komplett värmeflyttare
med genomföring, rundgaller och rumstermostat.
Ord. pris 1029:-

Nu 799:-

Friskluftsventil Fresh 90
Friskluftsventil, komplett med
väggenomföring. Luftmängden
regleras med ett steglöst spjäll
vilket manövreras med ett skjutreglage. Montera 1 ventil
per 25 kvm. Ord.pris 255:-

Nu 199:-

395:Lundbergs dörrfönster
Finns i vitt och silver med klart eller frostat
glas. Ytterdiameter 230 mm, glasdiameter
160 mm. Passar innerdörrrar med 40 mm
tjocklek.

Priserna gäller tom den
19 november -06.
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