
NU FINNS VI ÄVEN PÅ INTERNET!

www.ljungbergs.se/soderasjournalen

NUMMER 6 • 2006

  
NU FINNS VI ÄVEN PÅ INTERNET!

www.ljungbergs.se/soderasjournalenSöderås
Helen vann 
en alldeles 

egen 
speciell dag!

Julskyltningar,
jultips och 

julhälsningar!

Priserna gäller månd-tisd vecka 48

NYPR EMIÄR!  TORSDAG KL 10.00 I  NYA LOKALER

Utförsäljning!!
 

Hjälp oss att tömma butiken

Måndag Tisdag
25 % Rabatt

Gäller ej tidningar och tobak

Måndag öppet till 21
Tisdag öppet till 18
Onsdag stängt



2

INNEHÅLL:

4 Stationshuset i Röstånga

6 BRAUNS SIDA

8 SEB

10 Ditec

12  Munkakören/Backakören

14 Bennis Golv

16  Lokalföreningen

18 Brandkåren

20 Gör om mig!

22 Konsert i Ljungbyhed

24 Profi len: Martin Carlsson

26 Idrottsprofi len:

 Sanna Hassel

28 Hemköp, Ljungbyhed

29 Annonsjakten

30 Kommunsidor
 

NÄSTA NUMMER AV 
SÖDERÅS JOURNALEN KOMMER UT : 

MÅNDAGEN 
11 DECEMBER

MANUSSTOPP!!! 
ONSDAG DEN 22 NOVEMBER

DINA TIPS OCH FÖRSLAG VILL VI GÄRNA 
HA INSÄNT TILL:

SÖDERÅS JOURNALEN/REDAKTIONEN
LJUNGBERGS MEDIEPRODUKTION

BOX 100, 264 22 KLIPPAN

V.G MÄRK MED ”MINA TIPS”

   UTGIVNINGSDAG  MANUSSTOPP

    MÅN 11 DEC  22 NOV

    MÅN 22 JAN  2 JAN

SÖDERÅS JOURNALEN
NUMMER 6 | 2006

ANSVARIG UTGIVARE | 
BENGT WETTERBERG
LJUNGBERGS MEDIEPRODUKTION AB 
TEL. 0435-293 01, FAX 0435-293 75
 
 REDAKTIONELL TEXT | 
 JOHAN WETTERBERG 
 johan.wetterberg@ljungbergs.se

 PROJEKTLEDARE, AD | 
 CAMILLA H. PEURELL 
 camilla.peurell@ljungbergs.se

 ANNONSER | 
 ANNA ROSÉN JÖNSSON
 anna.rosen@ljungbergs.se 
 mobil 0739-153 000,
 tel 0435-915 52

 FOTO | 
 MICKAEL TANNUS
 mickael.tannus@ljungbergs.se

LARS-ERIK BRAUN, BRAUNS SIDA

TRYCK | LJUNGBERGS TRYCKERI 
tel 0435-120 40 • fax 0435-126 35 
Åbytorpsvägen 12 • 264 39 Klippan

2

En platsannons om att platsannonsera...
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  Söderås

Söderås
Företagare som vill platsannonsera!
Låter det konstigt? Det är det inte!

Söderås Journalen är en tidning som kommer ut i 13 700

exemplar.  Den delas ut till samtliga hushåll i Klippan,

Ljungbyhed, Östra Ljungby, Kvidinge, Perstorp och Rö-

stånga. Sedan en tid tillbaka har vi istället för Klippan Jour-

nalen tagit namnet Söderås Journalen. Namnbytet har fal-

rekord när det gäller annonsförsäljningen.

Vi på redaktionen försöker hela tiden utveckla Söderås

Journalen. Vårt senaste projekt är att utöka tidningen med

platsannonser.

Genom att annonsera i Söderås Journalen får du en helt

ny kanal att rekrytera arbetskraft ifrån. Tidningen läses av

Omkring 30 000 personer har möjlighet att se din annons.

Du kan utforma din annons själv om du känner för det  – i

annat fall hjälper vi dig både med textformuleringar och

Vi söker dig som på något sätt behöver utöka 

din personalstyrka. Vi tänker oss att du är...

• Företagare i Söderås Journalens utgivningsområde.

• Sugen på att prova en ny annonskanal.

• Medveten om det mest prisvärda alternativet när det gäller 

  platsannonser - Söderås Journalen.

• Van att öppna brev, svara på e-post och tala i telefon. Varför?

  Jo, för att vara beredd på den anstormning av ansökningar som

  kommer bli en följd av att platsannonsera i Söderås Journalen!

I SAMBAND MED ATT DENNA TIDNING BYTTE NAMN TILL SÖDERÅS JOURNALEN LOTTADE VI UT EN ½-SIDESANNONS TILL ALLA SOM ANNONSERADE I DET 
FÖRSTA NUMRET MED DET NYA NAMNET.	 SÖDERÅS JOURNALENS REDAKTION GRATULERAR RÖRMONTAGE AB SOM BLEV VINNARE I UTLOTTNINGEN!
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AB KLIPPAN LJUNGBYHEDS BEGRAVNINGSBYRÅ

Öppettider mån-fre 8-17
Väg 108, 2 km norr Marieholm

Tel 0413-730 62 • Fax 0413- 730 81
www.birgittasplat.se

• Tak- och väggplåt  
• Rännor och rör
• Egen tillverkning
• Stort lagersortiment

DIN BILVERKSTAD

 

Öppet Hus
På Julskyltningssöndagen  
den 3 december kl. 13 -16
Visning och utställning av konst och konsthantverk. 
Åsbo släkt- och folklivsforskare.
Julfrimärke visas av Klippans frimärksungdom.
Försäljning av konsthantverk.
Vi bjuder på glögg och pepparkaka.

Studiegården 47:an 
Storgatan 47 Klippan

Välkomna!

Alla är vi beroende av att bilen startar och rullar, både privat och i 
tjänsten. Till oss på Meca är alla bilmärken och modeller välkomna. 
Med hög kompetens, och modern diagnosutrustning tar vi hand 
om reparationer, felsökning och service av din bil. Och har du 
nybilsgaranti kvar, gäller den även efter besöket hos Meca. Detta 
eftersom vi alltid reparerar och servar bilen enligt tillverkarens 
instruktioner och med EU-godkända reservdelar.
 Om du servar din bil hos oss ingår dessutom en assistans-
försäkring i ett år som gäller vid driftsstopp dygnet runt året om. 
Pröva oss när det är dags med nästa service. Under vinterhalvåret 
får du nya halvljuslampor utan kostnad.

ÅBY BILELEKTRISKA AB 
Åbytorpsvägen, KLIPPAN 
Tel. 0435-13360

DU HAR BYTT BANK, ELBOLAG 
OCH FÖRSÄKRINGSBOLAG.

NU ÄR DET DAGS ATT BYTA 
BILVERKSTAD.

C A R  S E R V I C EC A R  S E R V I C E

Efter fl era månader med stor försäljning har vi fortfarande 
många angelägna köpare som söker bostad i Klippan och
Perstorps kommun.

Här följer några ex:
* Villa med minst 4 sovrum sökes i de centrala eller 
 östra delarna av Klippan.
* Liten gård, lämpad för 4-6 hästar. Gärna naturskönt läge.
* Välskött enplansvilla i Musikkvarteren, Perstorp.

Vill du få bra betalt när du säljer?

Går du i säljtankar? 

Hör då av dig till Länshem Fastighets-

förmedling så kan vi diskutera vidare

om hur vi kan hjälpa dig med en lyckad 

försäljning av din bostad.

Länshem Fastighetsförmedling 

Klippan 0435-130 50

www.lanshem.se
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Enligt ägaren Andy Romanik kunde Stations-
huset lika gärna ha legat i Berlin, San Fran-
sisco eller Sevilla. Röstångaborna ska alltså 
skatta sig lyckliga över att ha en så unik res-
taurang alldeles in på knuten.
	
- Många av våra besökare tycker att det är som 
att komma in i en annan värld, säger	han.

Unik miljö

Och	det	har	han	verkligen	rätt	i!	Stationshu-
set	är,	som	namnet	skvallrar	om,	ett	gammalt	
stationshus,	i	alla	fall	utvändigt.	Invändigt	lik-
nar	det	inget	annat	man	har	sett.	Inredning-
en	består	av	en	massa	50-	och	60-talsdetal-
jer	och	det	fi	nns	inte	två	stolar	eller	två	bord	
som	är	 likadana.	Andy	berättar	att	han	ofta	
får	långväga	gäster.	Ordet	har	spritts	till	såväl	
Malmö	som	Lund	och	Helsingborg.	Men	även	
över	Öresund!

- Vi får hit danskar ibland som gillar atmosfä-
ren här. Dom tycker det är lite av en fristad, 
som att vara i Kristiania ungefär. 

Många olika åldrar. 

Miljön	 i	 all	 ära,	 men	 att	 Stationshuset	 har	
blivit	så	framgångsrikt	har	givetvis	även	med	
maten	att	göra.	Andy,	som	är	amerikan,	har	
tagit	med	sig	infl	uenser	med	sig	över	Atlan-
ten	–	och	från	andra	ställen.	

- Det är mycket ”crossover cooking”. Vi ser-
verar thaimat, barbecue, vegetariskt och 
givetvis en riktig ”american burger”. Mat-
lagningen är också infl uerad av det skånska 

köket med både sött och surt, så det blir en 
fi n blandning. 

Stationshuset	 är	 unikt	 på	 så	 sätt	 att	 man	
lockar	folk	från	olika	generationer.	På	helger-
na	 är	 det	 mycket	 ungdomar	 från	 Röstånga	
och	 de	 andra	 grannorterna	 som	 är	 här,	 då	
det	är	lite	si	och	så	med	kommunikationerna	
till	Helsingborg	eller	Lund.	Även	barnfamiljer	
är	fl	itigt	 förekommande.	Kanske	mycket	på	
grund	 av	 Stationshuset	 speciella	 barnaktivi-
teter?

- Ja det spelar nog in. Vi har en speciell barn-
meny med mat som barn gillar. När de sedan 
har ätit upp kan de gå ner och leka i källaren 
där vi har fotbollsspel, maskeradkläder och 
annat kul. 

Livemusik

Ett	samarbete	med	kulturföreningen	Akustik	
i	Röstånga	har	också	etablerats,	vilket	 inne-
bär	att	man	ibland	även	bjuder	på	livemusik. 

- Det är olika band som kommer hit och spe-
lar. Många band kommer från Malmö och 
har spelat på klubbar där, men vi har även en 
hel del lokala förmågor. 

Under	årens	lopp	har	många	återkommande	
gäster	blivit	stammisar,	vilket	ger	Stationshu-
set	en	avslappnad	och	familjär	stämning	som	
många	gillar	skarpt. 

- Det fl esta vet hur det går till här. Om vi har 
mycket att göra kan det ibland hända att folk 
kommer ut i köket och beställer själv, eller 
hämtar sina egna grejer. Det råder en skön 
stämning helt enkelt! 

San Fransisco i Röstånga??
- NEJ, BARA GOTT, BROKIGT OCH TOKIGT! 
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Allétorget 17, 264 33 Klippan
Tel 0435-155 35   info@maklarcentrumskane.se

www.maklarcentrumskane.se

LEDAMOT MÄKLARSAMFUNDET

Tack för att jag fått förmånen 
att förmedla så många fantastiska 

hus under året som gått.

Varje hus är unikt och bör behandlas därefter.
Min ambition är att överträffa alla förväntningar, så att 
MäklarCentrum blir ett naturligt val om och om igen.

Ha nu en riktigt lugn, 
skön och God Jul

och ett Gott Nytt År!
önskar 

MäklarCentrum
mötesplatsen för nöjda säljare och köpare.

Trygg försäljning med Mäklarsamfundets förmånliga Ansvarsförsäkring!

Margareta Prabin

Fre 24  nov
Fre 1 dec
Fre 8 dec

Fre 15 dec
Tors 20 dec

Klockan 9 -18

Dockor, änglar och tomtar!
Finns i olika storlekar

Adress: Stackarpsvägen, gaveln utmed gatan. På samma väg som bowlinghallen.
Ring för vägbeskrivning om ni inte hittar. Brita Örn 070- 56 56 849

Östergatan 28, Kl ippan •  0435 -  109 20

Vi önskar 
alla våra kunder

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Tomarps Kungsgård, Kvidinge
Historia, konst och kultur i skön förening

Välkommen till Borgcaféet!
Här serveras adventskaffe med läckert hembakt julbröd

Även matiga smörgåsar, samt god värmande soppa
Andra julrätter på beställning

I shopen och ”julrummet” finns massor av fina och roliga julklappar
OBS! Ingen entréavgift till café och shop

Öppettider galleri och café: tisd - sönd 12.00 - 17.00
www.tomarps-kungsgard.com

Tomarps Kungsgård, Kvidinge

I galleriet:
11 nov - 22 dec

Ulf Trotzig 
måleri och grafik

San Fransisco i Röstånga??
- NEJ, BARA GOTT, BROKIGT OCH TOKIGT! 

God Jul 
och tack

för 2006

svenssonjulannons.indd   1 05-11-30   10.26.09
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Varje människa är unik. Alla har 
en unik historia att berätta, någon 
längre och andra kortare. Att skriva 
sin personhistoria är både glädjan-
de och värdefullt samt en växande 
succé i släkten.
Personhistoria	behöver	inte	vara	en	
omfattande,	 välskriven	 skrift.	 Den	
kan	vara	kort.	Som	Anna	Håkans-
sons,	som	bodde	i	Krika.	På	en	och	
en	halv	A	4	–	sida	skildrade	hon	sitt	
liv	och	fi	ck	med	tidsstämningar.	El-
ler	genom	att	skriva	brev	till	en	vän,	
som	facklige	pionjären	Magnus	Jo-
han	Lindahl.	Personhistoria	kan	be-
rättas	för	någon	som	sammanstäl-
ler	denna.	Finns	bandspelare	är	allt	
lätt,	rösten	blir	bonus.	
	 Om	 en	 ”skrivkarl”	 som	 Tore	
Johansson	 i	 Klippan,	 lärare,	 skol-

ledare,	 fackligt-,	 kommunalt-	 och	
kyrkopolitiskt	 förtroendevald	 do-
kumenterar	sin	historia	–	som	skett.	
Ja,	då	blir	den	intressant,	värdefull	
och	välskriven	-	på	140	sidor,	kallad	
”Mitt	brokiga	liv”.		
	 	 ”Viktigast	 är	 att	 personhistoria	
skrivs,	 inte	hur.	Visst	 kan	det	 vara	
trögt	 i	 början.	 Det	 vet	 jag.	 Börja	
därför	med	det	lättaste.	Sedan	går	
det	allt	lättare	och	blir	allt	intressan-
tare.	Låt	det	ta	lite	tid.	Men	–	som	
för	mig	–	det	är	även	skönt	när	allt	
var	klart”.
	 	”Hembygdsföreningar	 samlar	på	
saker	 och	 ting.	 Att	 samla	 ”texter	
som	fi	nns	i	huvuden	på	människor”	
är	 inte	 lika	 vanligt.	 Det	 borde	 det	
vara.	 För	 det	 är	 viktigt	 att	 bevara	
erfarenheter	och	minnen	åt	kom

mande	 generationer.	 Precis	 som	
det	 ordnas	 skrivarvecka	 på	 som-
maren	för	barn	och	ungdomar	i	vår	
kommun,	 borde	 det	 ordnas	 skriv-
kurs	 med	 inriktning	 på	 personhis-
toria	för	vuxna.”
		”Och	så	glöm	inte	att	skriva	nam-
nen	på	personer	på	foton.	Annars	
glöms	de.	Det	vet	jag.”	

Pizzan var ”fattig mans kost” som 
blev kunglig rätt. ”Platta bröd” har 
bakats länge. Från italienska Nea-
pel spreds pizzan i västvärlden. Ib-
land snabbt - som i USA, ofta trögt 
– som i Sverige. Till Klippan kom 
pizzan 1976.
Det	är	enkelt	att	göra	en	pizza:	Ett	
bröd	av	deg	av	mjöl,	vatten/mjölk,	
olja,	 salt,	 jäst.	 Till	 fyllning	 tas	 vad	
man	 har	 –	 ofta	 matrester.	 Så	 har	
det	varit	i	årtusenden.	Skalden	He-
siodos	–	700	f	Kr	–	såg	greker	baka	
”platta	 bröd	 med	 fyllning”	 –	 kall-
lade	plankutos.
	 Men	det	var	i	Neapel	pizzan	blev	
ett	begrepp;	kallades	pizza,	pizzor-
na	fi	ck	namn,	regler	för	vad	namn-
givna	pizzor	ska	innehålla.	Ost,	fi	sk,	
olivolja,	mozzarella,	basilika	och	sär-
skilt	tomat	blev	ingredienser.	Namn	
som	 ”Pizza	 Bianca”,	 ”Pizza	 Marg-

herita”,	”Pizza	Marianra”	uppstod.	
Stor	valfrihet	fanns	för	fyllning	och	
för	namn.
Pizzan	 utvecklades	 på	 1700-talet,	
blev	 kunglig	 rätt,	 hämtpizza	 kom	
på	 1800-talet,	 liksom	 att	 servera	
pizza	på	tallrik.	Invandrare	tog	piz-
zan	med	sig.	Till	USA	kom	den	vid	
1800-talets	 slut,	 ”exploderade”	
efter	kriget	1945	och	blev	”natio-
nalrätt”.	
	 I	 Sverige	 började	 pizzor	 bakas	
1947	i	Borås	och	Västerås.	Efter	en	
trög	 start	 utvecklades	 allt	 snabbt	
-	 idag	nästan	3	000	pizzerior.	LRF	
varnade	 1973	 för	 att	 ”svenska	
mattraditionen”	 var	 hotad.	 Vand-
ringshistorier	om	”råttkött	i	pizzor”	
uppstod.
	 I	 Klippan	 började	 pizzor	 bakas	
1976,	 blev	 etablerade	 1977	 i	 res-
taurang	 och	 pizzeria	 Monte	 Rosa	

vid	 Järnvägsgatan	 av	 Georgios	
Koutsidis.	Byggnaden	är	riven.	1981	
startade	 Lasaros	 Chatsitheodoridis	
Pizzeria	Möllan	och	tog	över	Monte	
Rosa	1983.
	 ”Jag	ville	ha	eget	och	slutade	min	
anställning	på	bruket.	Ofta	var	det	
arbetslösa	som	startade	pizzerior”,	
säger	Lasaros	Chatsitheodoridis.	Så	
var	det	 för	Anton	Srdoc	som	star-
tade	 Ljungbyheds	 första	 pizzeria	 i	
en	källarlokal	på	Infanterigatan.
	 ”Vad	skulle	jag	göra?	Någon	sa:	
Starta	en	pizzeria.	Så	blev	det.	När	
beslutet	var	taget	gick	allt	fort.	Jag	
kunde	 inte	 baka	 pizzor,	 utan	 an-
ställde	 en	 pizzabagare,	 men	 tog	
sedan	själv	över.”
		Idag	fi	nns	sex	pizzerior	i	Klippan.	
Pizzan	 kan	2006	fi	ra	 30	 år	 i	 Klip-
pan.						

Kolmilor sammanknippas mest 
med Bergslagen, Finnmarken och 
Norrland, inte med Perstorp, Hyll-
stofta och Klippan. Men även här 
har det kolats i milor.
	 Visdiktaren	 Dan	 Andersson	 har	
gjort	 arbetet	 vid	 kolmilor	 bekant	
för	 många.	 Kolardikter	 och	 kolar-
historier	 vittnar	 om	 ett	 primitivt,	
slitsamt	 och	 ineffektivt	 sätt	 att	
framställa	träkol.	Annat	var	det	då	
kolmilor	 tändes	 och	 träkol	 fram-
ställdes	 i	 södra	 delen	 av	 landet,	
som	 framförallt	 skedde	under	an-
dra	världskriget.
	 I	 Klippan	men	mest	 i	Hyllstofta	

och	Perstorp	”kolades”	det	då.	AB	
Aronsons	 Ved-	 och	 timmeraffär	
slog	 snabbt	 in	 på	 detta	 område.	
Företaget	 startade	 1923	 med	 att	
sälja	 ved	 och	 timmer,	 hade	 såg-
verksrörelse.	 Stort	 behov	 av	 trä-
kol	 för	gengas	 till	bilar	och	andra	
transportfordon	 gjorde	 energi-
frågan	 högaktuell.	 AB	 Aronssons	
expanderade	kraftigt,	 från	22	an-
ställda	1937	till	185	sju	år	senare.	
Det	bedrevs	arbete	i	skog,	på	mos-
sor	–	med	torvbrytning	-	och	sattes	
upp	ett	 antal	 –	okänt	hur	många	
–	 milor	 i	 Klippan	 men	 framförallt	
i	 Hyllstofta-	 och	 Perstorpstrakten.	

Krossning	 av	 träkol	 efter	 milorna,	
sågning	 av	 gengasved	 sysselsatte	
15	man	-	förlagt	till	Klippan.
Sista	 milan	 i	 Klippan	 lades	 ned	
1944.	 I	 Hyllstofta	 och	 Perstorp	
fortsattes	med	milor	 så	 länge	kri-
get	pågick	och	något	år	efter.	Fre-
den	 innebar	 att	 olja,	 stenkol	 och	
koks	 åter	 kunde	 importeras	 och	
Kolningens	historia	i	Perstorp,	Hyll-
stofta	och	Klippan	blev	en	parentes	
–	 om	 än	 viktig	 sådan.	 Aronssons	
inlemmades	 med	 tiden	 i	 Göran	
Jönssons	trävaruaffär.			

		

Den	27	november	 –	1:e	 advent	 -	
1966	 invigde	biskop	Martin	 Lind-
ström	Sankt	Petri	kyrka	 i	Klippan,	
skapad	av	Sigurd	Lewerentz.	Klip-
pan	 fi	ck	 en	 internationellt	 känd	
byggnad,	 som	 lockat	 många	 be-
sökare.
	 Annat	hördes	då	ritningen	först	
visades.	 ”Som	 ett	 lokstall”,	 var	
synen.	 För	 uppfattningen	 var:	 En	
kyrka	är	en	lång	vit	byggnad	med	
ett	högt	torn.	Sankt	Petri	var	tvärt	
om;	låg,	mörk	och	utan	torn.
	 På	1800-talet	fanns	önskemålet	
i	 Åby/Klippan	 om	 en	 kyrka,	 kom	
1915	med	 i	 stadsplanen	 i	parken.	
1947	 sattes	 frågan	 i	 centrum,	
återkom	1954,	även	1957	men	nu	
om	 placeringen.	 1960	 diskuteras	
lämplig	arkitekt.	1963	kom	Sigurd	
Lewerentz	till	Klippan,	såg	parken,	
lyssnade	inte	på	utpekad	placering-
en.	 I	 första	 skissen	 sade	 han	 sitt.	
Där	 fi	nns	 kyrkan	 nu.	 Beslut	 togs	
om	bygge,	1964	började	det.	Den	
1	advent	1966	invigdes	kyrkan.	

Den	1	september	1986	upphörde	
Klippans	 elverk,	 efter	 75	 år.	 De	
gick	upp	i	Kreab	tillsammans	med	
Rönneådalens	 elverk.	 I	 slutet	 av	
1910	 tecknades	 avtal	 med	 Syd-
svenska	Kraftbolaget	om	 leverans	
av	 elström.	 Elverk	 uppfördes	 och	
startade	1911.	 Fotogen-	och	ace-
tylenbelysningen	försvann.

	
	

1956.  Klippan föreslogs bli gym-
nasieort, som gladde efter hårt lo-

kalt arbete.

1956.	  Kommunen köper IOGT-
huset vid Klostervägen för 40 000 
kronor.

”Att kunna sin historia är en förut-
sättning för att tolka framtiden.”
(Devis	för	Klippans	kommuns	arkiv).

”I en tid med förändringar är lokal-
historia allt viktigare.”
(Fil	dr	I	Ingers	Lund	i	”Klippanboken”).

Elverket försvann

Märkesdagar

Boktipset: ”Svenska	knektar”av	
Lars	Ericson	ger	kulturhistoriskt	per-
spektiv	på	det	militära.

Glädjande och värdefullt – minnesskrivandet

Pizzan 30 år i Klippan – efter mjukstart

Kolmilor i Perstorp och Klippan

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

• Tore Johansson berättar om vän- 
 orten Limbazi, där han - till vänster-  
 överlämnar en gåva till borgmästaren  
 Uldis Paskewics.
• ”Mitt brokiga liv” kallar Tore Johans 
 son sin personhistoria.
• Egna historian kan berättas till en  
 vän i form av ett brev.
• Personhistoria kan berättas för 
 någon, som sammanställer den 
 till en skrift.

St Petri kyrka 40 år

6

Som sagt...

Ovan.  Finstilt har Anna Håkansson skildrat 
sitt livs stora händelser på 1,5 sidor
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SkyltSöndag 
Klippan

 den 3 dec kl 13-17
Massor med JulKul!

Lotterier, Tomtegrotta, Musik, 
Dans kring granen, 

Tipsrunda i butikerna.
Butikerna har öppet.

Öppetider för butikerna 
i Klippan Julhelgen 2006
Skyltsöndag � dec 1�-17
Lördag 16 dec öppet till 15
Lördag 2� dec Lille Julafton öppet till 17
Söndag 24 dec Julafton  öppet till 12

Nyårsafton  stängt
Trettondagsafton 5 jan  öppet till 15

VÄLKOMNA! 

Nr:4321

00:-1K

t
h

.

lippan cen rum - är é vi.... .

KLIPPANS KÖPMANNAFÖRENING
Klippan den

utfärdare

100 kr

Gäller 1 år från utskriftsdatum

KLIPPAN-CHECKEN

Foto: Patrik Axelsson

Ibland kan det vara roligt och bekvämt att få välja sin Egen Julklapp. 

Ge bort Klippans Köpmanna-förenings nya fina presentkort som gäller i alla våra butiker. 
Dessa kan köpas på Bent Nielsens Symaskiner på Järnvägsgatan 32tel 0435- 138 66

JULKLAPPSTIPS!

HELGESSONS GLAS AB
önskar

God Jul❅

❅

❅

❅

❅

❅

❅

❅ ❅
❅

God Jul!
önskar vi alla våra kunder

Öppettider:
Mån-Fre  10-18
Lördag  10-1�

Dags att börja motionera.

ekstrands.indd   1 06-04-03   10.47.56

www.tvahjulsmastarna.se

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

Plånböcker
Halsdukar
Handskar
Kalsonger

Sti� ade tröjor
Pyjamaser

Slipsar
Morgonrockar

Välkomna till 
yrkesklädesavdelningen!

Nu sätter vi även ditt tryck på kläderna!

Tomtens grejor är här!

21 ÅSTORPKLIPPAN

KVIDINGE
Pump
Mack
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SEB fi rar i år 150-årsjubileum. 1856 var pre-
miäråret och grundare var Andre Oscar Wal-
lenberg. SEB Klippan har inte varit med fullt så 
länge, men kan stoltsera med att vara tredje 
äldst i Skåne, efter Ystad och Höganäs. 1866 
startade Skånes Enskilda Bank i Klippan. 

- Anledningen till att Klippan fi ck egen bank 
så tidigt var förstås att Pappersbruket låg här, 
säger kontorschefen Christer Johansson. 

Nuförtiden	ploppar	det	upp	banker	på	inter-
net	till	höger	och	vänster.	Många	försäkrings-
bolag	och	andra	företag	inom	liknande	sek-
torer	startar	egna	banker.	Christer	Johansson	
välkomnar	konkurrensen,	men	tror	att	det	är	
svårt	 att	 lyckas	 till	 hundra	procent	när	man	
bara	fi	nns	på	internet.	

- Den lokala närvaron måste fi nnas för att 
kunderna ska känna sig trygga. Vi större ban-
ker har både Internet, telefon och kontor. 
Det är viktigt att kundens valfrihet får fi nnas 
kvar. 

Öppet till klockan 18? 

SEB:s	konkurrent	Föreningssparbanken	bytte	
nyligen	namn	till	Swedbank	och	gick	dessut-
om	ut	med	att	man	kommer	att	ha	öppet	till	

klockan	18	fl	era	dagar	i	veckan.	Fram	tills	nu	
har	det	vanligaste	varit	att	bankerna	haft	öp-
pet	till	klockan	15.	Är	detta	något	SEB	kom-
mer	att	haka	på?

- Förmodligen kommer det att bli så framöver. 
Men i praktiken har vi det så redan idag. Det 
går alldeles utmärkt att boka in rådgivning 
efter klockan tre, det är bara kassaärenden 
som inte går att utföra efter klockan 15. 

Christer	Johansson	menar	att	SEB	har	en	för-
del	 tack	 vare	 sina	150	år.	 En	 fördel	 som	är	
mycket	viktig.	

- Vi tror enormt mycket på kontinuitet och 
långsiktiga relationer. Det är extra viktigt idag 
med alla nya banker som vi konkurrerar med.

Bankbussar på femtiotalet

Under	åren	har	SEB	alltid	legat	i	bräschen	för	
utvecklingen.	På	det	allra	första	bankkonto-
ret	 1856	 fanns	 till	 exempel	 läsglasögon	 för	
alla	kunder	som	inte	hade	råd	att	köpa	glas-
ögon.	De	fi	ck	 låna	dessa	 för	att	kunna	 läsa	
sina	blanketter.	Man	var	dessutom	den	enda	
banken	med	så	kallade	bankbussar.	

- På femtiotalet körde bankbussarna runt på 
landet och mötte kunderna i hemmet. För de 

kunder som bodde långt ifrån stan var detta 
en bra lösning. 

Bankbussarna	fi	nns	kvar	än	idag.	Numera	an-
vänds	de	främst	på	mässor.	Personal	fi	nns	på	
plats	för	att	hjälpa	till	med	bankärenden	och	
det	fi	nns	även	bankomater	i	bussarna.	

Tidiga med tekniken

När Internet exploderade i mitten av nittiota-
let var SEB snabba att hoppa på tåget. 

- Vi var en av de första bankerna som lanse-
rade en egen Internettjänst. Detta gjorde vi 
redan 1996. 

Idag	sköter	de	fl	esta	sina	vardagliga	bankär-
enden	via	nätet	eller	telefonbank,	men	Chris-
ter	Johansson	tror	ändå	att	kontoren	har	en	
framtid. 

Det	fi	nns	till	och	med	på	pränt	i	otaliga	un-
dersökningar	att	kunderna	vill	ha	kvar	bank-
kontoren.

- De vardagliga ärendena kommer allt fl er att 
ordna via nätet, men ska du köpa hus eller bil 
eller behöver råd om hur du ska placera dina 
pengar är det tryggt att kunna komma in till 
oss och sitta mitt emot en ”riktig” person. 

 

Kontinuitet och långsiktighet ger 150-årsjubileum

Christer Johansson  med 

personal  är stolta över 

att arbeta på ett kontor 

med gamla anor.

8
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Bilglas - fri lånebil
Tavelinramning
Uterum
Isolerglas - ombyggnad

Solfilm för bil
Allt inom glas!

Klippan Hotel Abyplan 3
0435-120 10

www.klippanhotel.se
klippanhotel@telia.com

Fredag & Lördag den 8-9:e samt 15-16:e 
december 2006 kl 18.00-22.00

Välkomna till 
Klippan Hotel
och gästis!

Klippan Hotel

Välkomna till 
Klippan Hotel Musik-underhållning 

Vuxna  350:-
Barn 6-12  120:-
DAGENS ÄVENTYR Snaps 4 cl + Julöl III 

70:-Julbord på 
beställning

KLIPPANS STORA
JULBORD

God Jul!
en hälsning från 
Din verkstad!

Välkom
m

en till din H
usqvarna Viking-butik

Tel 0435-138 66 • Järnvägsgatan 32 • K
lippan

Ö
P

P
E

T:

M
ån - Fre 

09.30 - 18.00
Lunch 

12.45 - 13.30
Lörd

ag 
09.00 - 13.00

HANDLA DIN SYMASKIN NU PÅ HUSQVARNA-VIKING-KONTO BETALA I JANUARI -07

Stort utval av diverse Julband
Ex. Guld och silver

Röda band upptill 5 cm bred

Massor av Presentartiklar för perfekta julklappar.
Speciellt för mamma?

Victoria
COMPUTER

SVENSKTILLVERKAD

BEGRÄNSAD UPPLAGA

25 SÖMMAR, VARAV TVÅ KNAPPHÅL

KAMPANJPRIS

ERBJUDANDET GÄLLER SÅ 
LÄNGE LAGRET RÄCKER

VICTORIAS SÖMMAR
Emerald 116

Svensk Design
Husqvarna Garanti

16 sömmar (inkl knapphål)
inbyggd nål påträdare

2.995:-

5.995:-

249:-/mån (15 mån)
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- En Ditecbehandling kan få en begagnad bil 
att se ut som ny. 

Mer än lackbehandling

Lackbehandling	är	inte	det	enda	man	sysslar	
med.	 Rekonditionering,	 polering,	 tvätt	 och	
sanering	 förekommer	också,	 liksom	klädsel-
tvätt	 och	 reparationer	 av	 stenskott	 på	 ru-
torna.	En	annan	 specialitet	är	montering	av	
solfi	lm	på	bilar.	Detta	bevarar	bilens	fräschör	
och	åkkomfort	på	en	rad	olika	sätt.	

- Att montera solfi lm på rutorna skyddar mot 
värme i kupén, UV-strålning och uttorkning 
av vinylen i bilen. Dessutom hindrar det att 
klädseln på sätena bleks. Totalt har vi sex 
olika nyanser på solfi lm som kunderna kan 
välja mellan. 

”Spot repair”

Och	som	om	inte	detta	vore	nog	så	kommer	
man	i	Ängelholm	att	erbjuda	så	kallad	”spot	
repair”	 inom	kort.	Det	är	en	metod	där	en-
dast	den	skadade	delen	av	bilen	lackas	om.	

- Vid spot repair använder man ett speciellt 
torksystem som gör att kunden kan lämna 
bilen på morgonen och hämta den på efter-
middagen. Priset blir lägre eftersom det inte 
tar lika lång tid som en hellackering och re-
sultatet blir i regel lika bra. 

Så	om	du	tycker	att	din	bil	behöver	piffas	upp	
så	är	det	till	Jonas	och	hans	kollegor	du	ska	
ringa.	

Hösten är här och vintern knackar snart också 
på. Sommaren är historia sedan länge och 
det blåser, regnar och snöar utanför fönstret. 
Växlingen av årstiderna är något vi svenskar 
får leva med. För bilägare, speciellt de som 
vårdar sin bil lite extra, är hösten och vintern 
lite extra jobbig. Vägsalt, avgasförorenad snö 
och andra otrevligheter sliter på lacken. Är du 
trött på att vaxa bilen för att hålla den i trim? 
I så fall är en Ditecbehandling någonting för 
dig. Men hur går den egentligen till? Och vad 
är det för något? Jonas Snarberg är ansvarig 
för Ditec i Ängelholm och i Klippan vet mer.	

- En Ditecbehandling är en konservering av 
lacken. När vi är färdiga med den har du en 
bil som är extremt lätt att tvätta, sköta och 
hålla ren. Vi garanterar också att lacken håller 
sig i topptrim om man gör en Ditecbehand-
ling när bilen är ny. 

Alla bilar kan inte Ditecbehandlas

Det	går	alltså	inte	att	behandla	alla	bilar	med	
Ditec.	

- Lacken måste vara i ett så pass bra skick att 
vi kan garantera en förbättring. 

Ditec	 är	 ett	 så	 kallat	 lackkonserveringssys-
tem	som	har	funnits	sedan	70-talet	och	som	
är	 testat	 av	 Statens	 Provningsanstalt.	 Be-
handlingen	 sker	 i	olika	 steg	–	glanshöjning,	
djuprengöring,	 aktivering	 och	 konservering.	
Konserveringskemikalierna	innehåller	inga	si-
likoner	och	ger	därför	inga	problem	om	man	
skulle	vilja	lackera	om	bilen.	

Ditec gör bilen 
som ny igen

Jonas Snarberg utanför lokalerna här i Klippan. 

10
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BILVÅRD I
VÄRLDSKLASS!

10% rabatt på valfri behandling 
mot uppvisande av kupong!

Kan ej kombineras med andra erbjudande.
GÄLLER EJ PÅ TVÄTT & STÄDNINGAR, DÄR VI REDAN HAR PRESSADE PRISER! 

Erbjudandet gäller endast på DITEC i Ängelholm och Klippan tom 2007-02-28.

rabatt på

valfri
behandling

Vi hjälper dig med: 
 Allt inom bilvård
 Polering & Vaxning 
 Lackförsegling 
 Helrekonditionering 
 Riktning av bucklor
 Montering av sol�lm 

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

förtvätt samt underspolning. Pris 150:-
Öppet även lördagar
Vi bjuder på kaka och kaffe

medan du väntar!

Erbjudande:

 Gratis Glastec Rutbehandling vid bokning 

 av Ditec Lackkonservering Pris från 3500:-

 15% rabatt på sol�lm.

  Alla nyanser till alla bilmodeller!

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Pris 150:-

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Pris 150:-

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Pris 150:-

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Pris 150:-

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Pris 150:-

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

förtvätt samt underspolning.

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

förtvätt samt underspolning.

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

förtvätt samt underspolning.

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

förtvätt samt underspolning.

förtvätt samt underspolning.

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Öppet även lördagarÖppet även lördagarÖppet även lördagarÖppet även lördagarÖppet även lördagar
Vi bjuder på Vi bjuder på Vi bjuder på Vi bjuder på Vi bjuder på 

Öppet även lördagarÖppet även lördagar
Vi bjuder på Vi bjuder på Vi bjuder på 

Öppet även lördagarÖppet även lördagar
Vi bjuder på Vi bjuder på 

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Öppet även lördagarÖppet även lördagarÖppet även lördagarÖppet även lördagarÖppet även lördagar

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Öppet även lördagarÖppet även lördagar

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Öppet även lördagarÖppet även lördagarÖppet även lördagar
Pris 150:-

Vi bjuder på Vi bjuder på Vi bjuder på Vi bjuder på Vi bjuder på Vi bjuder på Vi bjuder på Vi bjuder på Vi bjuder på Vi bjuder på 

Öppet även lördagar
Vi bjuder på Vi bjuder på Vi bjuder på Vi bjuder på 

Öppet även lördagar
Vi bjuder på 

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

förtvätt samt underspolning.

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

förtvätt samt underspolning.

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

förtvätt samt underspolning.

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

förtvätt samt underspolning.

förtvätt samt underspolning. Pris 150:-

förtvätt samt underspolning. Pris 150:-
Pris 150:-

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

förtvätt samt underspolning.

förtvätt samt underspolning. Pris 150:-
Pris 150:-

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

förtvätt samt underspolning.

förtvätt samt underspolning.

förtvätt samt underspolning.

förtvätt samt underspolning.

förtvätt samt underspolning.

förtvätt samt underspolning.

förtvätt samt underspolning.

förtvätt samt underspolning.

förtvätt samt underspolning.

förtvätt samt underspolning.

förtvätt samt underspolning.

förtvätt samt underspolning.

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

förtvätt samt underspolning.

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

förtvätt samt underspolning.

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

förtvätt samt underspolning.

förtvätt samt underspolning.

förtvätt samt underspolning.

förtvätt samt underspolning.

förtvätt samt underspolning.

förtvätt samt underspolning.

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Pris 150:-

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Pris 150:-

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Pris 150:-

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

förtvätt samt underspolning. Pris 150:-
Pris 150:-

förtvätt samt underspolning.

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

förtvätt samt underspolning.

förtvätt samt underspolning.

förtvätt samt underspolning. Pris 150:-
Pris 150:-

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

förtvätt samt underspolning.

Vår nya miljövänliga biltvätt med manuell  avfettning och 

förtvätt samt underspolning.

förtvätt samt underspolning.

förtvätt samt underspolning.

förtvätt samt underspolning.

förtvätt samt underspolning.

Öppet även lördagarÖppet även lördagarÖppet även lördagarÖppet även lördagarÖppet även lördagarÖppet även lördagarÖppet även lördagarÖppet även lördagarÖppet även lördagarÖppet även lördagar
Vi bjuder på Vi bjuder på Vi bjuder på Vi bjuder på 
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Ängelholm
Hammargatan 6
0431- 41 00 24

Klippan
Storgatan 39
0435- 158 38

Nya lokaler 
(f.d Samshine)

Nya lokaler!

(f.d Samshine)

Ge bilen lite kärlek och
omsorg inför vintern!!

Gäller mot uppvisande av kupong! Kan ej kombineras med andra erbjudande.

Erbjudandet gäller endast på DITEC i Ängelholm och Klippan tom 2007-02-28.

Värde

695:-

From den 25 nov- 06Vi inviger vår nya 

miljövänliga Biltvätt 

i Ängelholm!miljövänliga Biltvätt 

miljövänliga Biltvätt 

miljövänliga Biltvätt 

miljövänliga Biltvätt 

miljövänliga Biltvätt 

miljövänliga Biltvätt 
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miljövänliga Biltvätt 
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Köp våra populära 
presentkort.

”Julklappstips”
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och	 Klippan.	 I	 Klippan	 gick	 hon	 den	 musik-
estetiska	 linjen	på	gymnasieskolan	och	med-
verkade	 dessutom	 i	 Hässleholmsrevyn.	 1999	
slog	hon	 igenom	som	sångerska	 i	TV-bandet	
Friends	och	2001	vann	hon	tillsammans	med	
samma	band	Melodifestivalen	med	låten	Lyss-
na	 till	 ditt	 hjärta.	 Rolf	 Söderlund	 hoppas	 att	
denna	meriterade	gäst	ska	dra	lite	extra	folk.
	
- Vi har haft kända gästartister förr, Johan-
nes Brost, Åke Cato och Marianne Mörck till 
exempel, och ett bekant namn drar alltid lite 
extra folk.

Rolf	Söderlund	är	alltså	ledare	för	både	Mun-
kakören,	som	är	en	ren	manskör,	och	Back-
akören,	som	är	blandad.	De	kommer	att	göra	
några	nummer	tillsammans,	några	var	för	sig	

När Munkakören och Backakören för sjätte 
året i rad slår sina påsar ihop för en gemen-
sam julkonsert får man celebert besök. Det är 
Nina Inhammar som återvänder till Klippan. 
Den 9 december klockan 16 uppträder hon 
tillsammans med körerna på Klippans Kultur 
Centrum. Dagen efter ges en konsert i Örkel-
ljunga idrottshall klockan 17.  

- Det är roligt att kunna ha med någon från 
bygden som har slagit på bred front och är 
känd i hela Sverige, säger Rolf Söderlund, le-
dare för de båda körerna. 

Segrare i Melodifestivalen

Nina	 Inhammar	 kommer	 ursprungligen	 från	
Lidköping	men	har	även	bott	några	år	i	Svalöv	

och	sedan	kommer	även	Nina	Inhammar	att	
uppträda	på	egen	hand	och	tillsammans	med	
körerna. 

- Det gäller att göra julkonserterna breda och 
spännande. Vi kommer att ha alltifrån Povel 
Ramel till Jul, jul strålande jul. Hela konserten 
består av jullåtar. Jag tror inte på att blanda in 
annat. Är det jul så är det. 

Arbetet	med	att	arrangera	julkonserterna	har	
varit	igång	under	ett	par	månaders	tid.	Det	är	
mycket	som	ska	ordnas. 

- Vi har en planeringsgrupp som består av 
medlemmar från båda körerna som har träf-
fats kontinuerligt under hösten för att hålla 
koll på allting. Man måste ha ut affi scher, pla-
nera för insläpp och biljettförsäljning. 

Celebert besök till körernas julkonsert

Kom igång med månadssparande
Att spara i fonder är såväl effektivt som enkelt. Kontakta någon av 
våra privatrådgivare här på Allegatan 17, så hjälper vi dig att komma 
igång eller se över ditt fondsparande redan idag.

Välkommen in eller ring 0435-779 250. 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 
Värdet på aktier och fondandelar kan både stiga och falla.
För fonder som placerar på utländska marknader kan
förändringen i valutakursen påverka värdet på fondandelar.
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 Julen har kommit till leksaksaffären!

 
Nya

Alla hyrfilmer 30 kr 8-15 dec
Hyr två filmer och köp 2 liter läsk och 1 påse chips för 40:-
Gäller hela december!

Köpmannagården, Klippan

mån - tors 14-22
fre 14 - 23, lör 13 - 23, sön 13 - 21Nya spel och musik!

Celebert besök till körernas julkonsert

DIGITALA MARKBOXAR FRÅN 495:- UTAN ABONNEMANG!

Jul på 
Sånnagården i Kvidinge

Öppet alla dagar mellan kl. 13-17 t o m jul (21 dec)
Andra tider efter överenskommelse 
Även gruppbesök

Mobil: 073 - 99 52 763
Vägbeskrivning: I Kvidinge väg mot Starby, 2 km intill växthusen.

Två julbodar!
Kaffe med fyra sorters hembakat 50:-

Välkomna!

Bil • MC • Tungt släp • Traktor • EU-moped • Handl. utb
Även intensivutbildningar

Tegelbruksg. 10        264 35 Klippan • Tel. 0435-122 00

Din väg till körkortet!

www.elspar.se

SÖNDRABY EL AB

Är din bil redo 

för vintern?!

89:-/mån
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Efter 17 års arbete som golvläggare på 
Optimera i Klippan har Benni Nilsson 
nu startat eget. När Optimera i somras 
bestämde sig för att lägga ner golvav-
delningen funderade Benni på vad han 
skulle göra istället: Försöka få anställning 
någon annanstans eller arbeta på egen 
hand? Sedan 1 september är Bennis Golv 
ett faktum. 

- Det är härligt! Jag tycker det är skönt 
att kunna rå sig själv, det blir på ett annat 
sätt än när man är anställd. 

Som	egenföretagare	arbetar	man	på	ett	
lite	annorlunda	sätt.	Tidigare,	under	Op-
timera-åren,	fi	ck	Benni	nya	jobb	hos	olika	
uppdragsgivare	 hela	 tiden.	 Han	 gjorde	
vad	han	skulle	och	sedan	var	det	inte	mer	
med	det.	Nu	är	han	involverad	i	hela	pro-
cessen,	vilket	han	trivs	med.	

- Man får ett annat förhållande till kun-
derna som egen än som anställd. Det är 
jag som har kontakt med dom från för-
sta till sista stund och jag känner mig mer 
förberedd när jag kommer ut och ska 
göra ett jobb. 

Bra kontakter

Starten	för	Bennis	Golv	har	gått	bättre	än	
vad	Benni	kunnat	drömma	om.	Han	har	
haft	 fullt	upp	sedan	första	arbetsdagen!	
Just	 nu	 råder	 högkonjunktur	 och	 då	 är	
det	tacksamt	att	starta	nya	företag.	
	
- Det är verkligen rätt tid att starta eget 
just nu. Så länge räntorna är låga så re-
noverar folk. 

Efter 17 års arbete som golvläggare på 

Som	egenföretagare	arbetar	man	på	ett	

Kör vidare f ör egen hand!

ResTeamet

Flyg - Tåg - Buss - Färjor - Hotell           Er lokala resebyrå - Researrangör - Bussbolag

Hos oss bokar ni smidigt: 
SAS, SJ, Connex , Ölvemarks, 
Scandorama, SEMBO,TT-line, 
Scandlines, Stena-Line, Winbergs, 
Hyllinge Buss, Gullivers, Lion Alpin m.fl .

Järnvägsstationen 
KLIPPAN 0435-100 01
www.resteamet.com

Företaget med lagstadgad resegaranti!

Julmarknad/Weekendresor
Schwerin	*		 	 3	dgr		 24/11,	1/12,	4/12,	8/12,	15/12	 	 fr 1595:-
Rostock		 	 3	dgr		 24/11,	1/12,	4/12,	8/12,	15/12	 	 fr 1595:-
Stade	*		 	 3	dgr		 1/12,	8/12,	15/12	inkl	1	middagsbuffé		 	 1895:-
Hamburg		 	 3	dgr		 1/12,	8/12	 	 	 fr	1595:-
Burg	auf	Fehmarn	 3	dgr	halvp	17/11,	24/11,	1/12,	8/12		 	 fr 1645:
Centrala	3***	-	4****	hotell	med	frukostbuffé.
*Inkl stadsrundtur.

Dagsturer
Arlövsrevyn	med	Lotta	Engberg	och	Sven	Melander	18/2,	11/3	 	 600:-
Ullared	5	tim	stopp		 	 	 30/11,	11/12		 	 fr 140:-
Bordershopen	Puttgarden		 28/11,	12/12,	19/12	 	 fr 290:-
Heiligenhafen	Shopping		 	 21/11,	13/12,	20/12	 	 325:-
Dagsturer med julinspiration
Liseberg	inkl	entré			 	 	 14/12	 	 	 375:-
Lübeck		 	 	 	 	 29/11,	14/12	 	 345:-
Mamma Mia Göteborg
1	dgr		 	 	 	 	 20/5	lunch,	kvällsmat	och	kat	A	biljett		 	 1195:-
2	dgr				25/5,	2/6	halvpension,	4****	hotell	i	centrum	samt	kat	A	alt	B	biljett			fr 1995:-

Ny katalog i början av jan-07!

KLIPPAN

OCH TAPET

KAROSSVÄGEN 1  TEL 0435-142 62 

FÄRG   TAPETER   GOLV   LÅS

30%
TAK & 
VÄGGFÄRG
Kom in och välj din

favoritkulör!

Erbjudandena
gäller tom 17/12!

GÅNGMATTOR 80 cm bredd 

Just nu bjuder vi på kantningen!

Värde 100:-
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Under	sin	tid	på	Optimera	arbetade	Benni	
mycket	på	olika	byggen	i	närområdet.	Nu	
har	han	mer	småkunder,	något	som	bara	
är	 positivt.	 Då	 ”slipper”	 man	 att	 styras	
av	konjunktursvängningarna	 inom	bygg-
branschen.	Fortfarande	har	Benni	mycket	
kunder	kvar	sedan	Optimeratiden.	

- Jag gör golvläggning på många av de 
jobb som Optimera säljer mattor till. Se-
dan har jag även bra kontakter med de 
andra golvförsäljningsfi rmorna i Klippan 
så det är fullt upp. 

Alla sorters golv

Benni	lägger	alla	sorters	golv.	Han	lägger	
parkett,	gör	våtrum	 i	plast,	 lägger	plast-
matta	i	badrum	och	klinkers	i	entréer	till	
exempel.	 Kakel-	 och	 klinkerläggning	 i	
badrum	hinner	han	 inte	med	då	det	 tar	
för	lång	tid.	Han	har	istället	valt	att	satsa	
på	det	andra.	Benni	har	hela	sortimentet	
–	 alla	 kvalitetsmärken	 som	 Tarkett	 och	
Forshaga	till	exempel.	

- Jag satsar på kvalitet, både när det gäller 
produkter och hantverk. 

Trenderna	 just	 nu	 pekar	 i	 riktning	 mot	
mörkare	färger.	Stengolv	och	plastmattor	
i	badrum	är	exempelvis	mycket	mörkare	
nu	 än	 för	 tio	 år	 sedan	 om	 man	 får	 tro	
Benni.	

- Stengolv kommer starkt just nu, det är 
många som efterfrågar det.
	
Benni	trivs	alltså	fenomenalt	med	sitt	nya	
liv.	Även	om	det	är	mycket	att	 tänka	på	
när	man	blir	egenföretagare	så	tycker	han	
bara	att	det	kul.	Allt	administrativt	arbete	
sköter	han	på	egen	hand.	

- Jag har en revisor som sköter bokföring-
en, men jag betalar räkningar och skickar 
fakturor själv. När man väl har kommit in 
i det är det kul. 

Kör vidare f ör egen hand!

Klippan 0435-180 70

Fastighetsbyrå
www.fastighetsbyra.nu

Ljungbyhed
1 Plans bostadsrättsvilla med 
ljust öppet kök på bra läge i 
Ljungbyhed. Vardagsrum med 
parkett, kök med laminat, sovrum 
med laminat, badrum. Garage. 
Friggebod.
• Boyta 117 kvm.
• 5 rok varav 4 sovrum.
• Pris. 130.000:- utgångspris
• Karbingatan 45
• webbnr. 6290-6544

Klippan 	
Rymlig välhållen 1,5 plans villa 
på återvändsgata i barnvänligt 
område på Storäng. Stort matrum, 
kök, sovrum,  allrum, vardagsrum 
med utgång till uteplats. Fristående 
garage med förråd.

• Boyta 192 kvm. 
• 7 rok varav 5 sovrum.
• Pris: 1.050.000:- utgångspris
• Tallvägen 12
• webbnr. 6290-6553

Klippan - Hyllstofta	
Detta välhållna speciella objekt 
finner ni i Hyllstofta. Rymlig 
byggnad för såväl rörelse som den 
stora familjen/generationsboendet. 

• Bostadsdelen om ca 180 kvm.
• Skolbyggnaden om ca 220 kvm.
• Förrådsbyggnad.
• Pris. 1.800.000:- utgångspris.
• Stenevivägen 29
• webbnr. 6290-6530

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 - Ugglarp 
Välhållet litet fritidshus i skogs-
miljö. Bestående av 1 rum. Ca 2 
ha skog fördelat på 4 tomter med 
möjlighet till jakt och skogsbruk.

• Pris. 395.000:- utgångspris
• webbnr. 6290-6413

Klippan - Centralt	
Charmig nyrenov. 1,5 plans villa 
med källare som idag består av 
två lägenheter i centrala Klippan. 
BV. Tre rum och kök med kakel- 
ugn. OV. Två rum och kök med 
öppen planlösning. Stor terass. 
Två balkonger. Även lämplig för 
företagare.
• Boyta ca 150 kvm.
• Pris. 1.395.000:- utgångspris
• Allégatan 13
• webbnr. 6290-6457

Ljungbyhed 
Mycket välhållen 1,5 plans villa 
med källare & tillbyggnad som 
lämpar sig för kontor eller som 
extra rum. Ny braskamin för mysi-
ga kvällar när hösten & vintern 
kryper inpå. Garage omgjort till 
verkstad.
• Boyta 131+88 kvm.
• 6 rok varav 5 sovrum.
• Pris: 1.195.000:- utgångspris
• Storgatan 21
• webbnr. 6290-6537

Ljungbyhed - Färingtofta 
Naturskönt beläget fritidshus på 
1 plan med närhet till Rönneå.  
Stort kök med matplats, vardags-
rum med utgång till inglasat ute-
rum, badrum, sovrum. Gäststuga.

• Boyta 68 kvm.
• 3 rok varav 1-2 sovrum.
• Pris. 450.000:- utgångspris
• Färingtofta 4220
• webbnr. 6290-6536

Ljungbyhed - Skäralid
Charmigt fritids eller året runt 
boende med öppen planlösning 
mellan kök och storstuga som är 
öppet upp i nock. Beläget i natur-
sköna Skäralid.

• Boyta 47 kvm.
• 3 rok varav 2-3 sovrum.
• Pris: 595.000:- utgångspris
• Blåbärsbacken 21
• webbnr. 6290-6567

Klippan 	
1,5 Plans villa med öppen planlös-
ning beläget på återvändsgata 
i barnvänligt område på Storäng. 
Nytt rymligt kök i ek. V-rum med-
utgång till trädgården, tvättstuga 
med klinkergolv, stort ljust allrum, 
badrum, sovrum. Fristående garage. 
• Boyta 176 kvm.
• 6 rok varav 3-4 sovrum.
• Pris. 1.095.000:-utgångspris
• Tallvägen 17
• webbnr. 6290-6514

Ljungbyhed - Forestad 
I Forestad ligger denna gamla 
smedja med tillhörande bostads-
byggnad om 1,5 plan. I behov 
av uppfräschning. Sidobyggnad 
innehållande; smedja, fd byk-
stuga, matförråd med frys. 

• Boyta 114+58 kvm
• 4 rok varav 3 sovrum
• Pris: 395.000:- utgångspris
• Västra Forestad 4080
• webbnr 6290-6570
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LOKALFÖRENINGEN 
i Ljungbyhed är en pigg 50 åring!

in.	1977	gjordes	en	stor	utbyggnad	och	ytan	
ökade	betänkligt.	Tio	år	senare,	1987,	köp-
tes	Nyströms	Färg	och	blev	därmed	en	del	
av	butiken.	Med	införlivandet	av	färgbutiken	
tillkom	även	spel,	som	nu	är	en	stor	del	av	
verksamheten.	

- 1989 blev vi ATG-ombud också, och där-
med fanns allt som kunderna önskade när 
det gällde spel. 

Lokalföreningen	är	ensam	på	spelsidan	i	
Ljungbyhed,	något	som	gör	att	det	ständigt	
är	folk	i	butiken.

- Det är bra drag kring spelandet. Både lotto, 
tips och skraplotter är mycket populärt. Det 
är otroligt vilka summor man kommer upp i 
här i lilla Ljungbyhed. Det måste bli otroliga 
summor i större städer. 

Inga ålderskrämpor

Affärerna	rullar	på	bra,	så	det	är	en	pigg	
femtioåring	vi	har	att	göra	med.	Inga	ålders-
krämpor	här	inte!	Verksamheten	går	lite	i	
vågor.	På	våren	säljer	man	mycket	gödsel,	
blomkrukor	och	allt	annat	som	hör	trädgår-
den	till.	Även	elstängsel	går	det	åt	en	hel	
del.	Thure	Månsson	ser	en	tydlig	förklaring	
till	detta	efter	snart	35	år	i	företaget.	

- Det är otroligt populärt att ha hästar här-
omkring. Det är något som har utvecklats 
under årens lopp. 

Lokalföreningen i Ljungbyhed fi rar 50 år 
i år. Detta kommer man att fi ra lite extra 
mellan den 27 november och 2 december. 
Då kommer en tipstävling att hållas och 
det kommer att bjudas på korv och bröd 
och andra tilltugg till kunderna. Platschefen 
Thure Månsson har varit med sedan 1971, 
och verksamheten har genomgått många 
förändringar sedan dess.
 
- Tidigare fanns det många små lantbruk 
häromkring, men så är det inte längre. Nu 
är lantbruken färre – och större - och det 
märks i vår försäljning. 

Många flyttar

Under	åren	som	gått	har	Lokalföreningen	
fl	yttat	runt	en	hel	del.	1971,	samma	år	som	
Thure	Månsson	började,	köpte	man	en	gam-
mal	speceri-	och	järnbutik	dit	man	fl	yttade	

THURE MÅNSSON 
MED PERSONAL 
RUSTAR FÖR FESTLIGA 
DAGAR MED TILLTUGG OCH 
TÄVLINGAR FÖR KUNDERNA 
NÄR  DE FIRAR HALVT SEKEL!

16
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FISKE - FIG	 art.nr	 50-årspris	 ord.pris

Haspelset		7”	 11643	 149:-	 249:-	
Havsfiskeset		 11561	 329:-	 490:-

SKYDDA	
Handske	fritids,	get	 2235-21352/	 125:-	 182:-	
Flanellskjorta	 2079-03832	 		99:-	 138:-	
Underställ	 2079-07056	 139:-	 194:-

DOGGY	
Doggy	original		18 kg 3.75 kg extra på köpet (värde		70:-)	239:-	
Doggy	prima				18 kg 3.75 kg extra på köpet (värde		70:-)	 239:-	

HANSBRO	
Hästtäcke		Fleece,	svart	 	 139:-	 219:-	
Hästtäcke,	Regn	 	 från	478:-	
Hästtäcke,	Vinter	 	 från	496:-
	

FOGA	
Vattenkopp		2pl	 	 349:-	 420:-	
Nyhet!!!!!	Känga	Boots	st.	29	-		46	 283:-	

STAR	TRADING	
Elljusstake		Adam	7 ljus, röd, vit, natur	 59:-	
Adventsstjärna,	mässing,	vit	 från		59:-	
Stort sortiment av elljusstakar, slingor, julpynt etc. 

LUNA	
Rikt	o	Planhyvel,	EHM	260	11316-0204	 5395:-	 8125:-	 	
Ferax	elverk	 13512-0103	 2935:-	 5410:-	 	
Ferax	Borrhammare	 12602-0304	 695:-	 895:-	
Ferax	Tigersåg	 12607-0200	 398:-	 629:-	
Ferax	Verktygssats	 14304-0103	 249:-	 381:-	
Spånsug	KSS	120	 11297-0058	 2295:-	 3235:-	 	

Lokalföreningen Ljungbyhed

Butiken fyller 50 år 1956 2006
Det firar vi vecka  48, 27/11 --- 2/12 med specialerbjudande.  

Onsdagen den 29 nov kommer representanter från Anders Petter, 
Luna, Grunda och Foga att vara på plats.  

Onsdag och torsdag bjuder vi på varm korv med bröd. 
Specialpriserna gäller endast denna vecka eller så långt lagret räcker.

ANDERS	PETTER	
Backaryds	Knivset,	2	delat		
6135-02996	ord. pris	699:-	

ANDERS	PETTER	Kastrull	2	lit,	Stenfors	
4645-03440	ord. pris 495:-	

295:-

495:-

FOGA	Elvattenkopp	2	pl		
Ord. pris 1095:-

							840:-

Hästsax	ord. pris 3047:-

2595:-	

GRUNDA	
Avfuktare, Comfort-Aire CA 255 2271-00500	 1795:-	 2995:-	 	
Handlampa	 	 2325-00459	 45:-	 77:-	
Oljeradiator	230 v 1000 watt		2021-01218	 495:-	 680:-	
Snöskyffel	plast	40	cm					 3131-05330	 89:-	 128:-	
Lillskopan		(snöred.)	 	 3131-05520	 265:-	 457:-	
Vibe	Hushållstege	3 steg  6539-17021	 299:-	 412:-	
Fotogenkamin	Kerona WKH-100A	 	 1395:-	 2195:-	 	
5 lit lysfotogen medföljer värde	145:-	
Grovdammsugare		Byddy	18	 	 589:-	 795:-	
Halogenstrålkastare	med stativ 185 cm	 	 159:-	 275:-	

BOSCH	HUSHÅLL	
Dammsugare		BSG 72000   RÖD 2000 watt	 1490:-	 1690:-	 	
Tvättmaskin	1400 v WFL 2851 					 4990:-	 5790:-	
Torktumlare	Kondens	 WTE 84100 4990:-	 5790:-

JOHNSONDIVERSY	
Via	Prof		8.32	kg			color,sensitive,		 179:-	 249:-	
Sköljmedel			Comfort		Prof		5	lit	 	69:-	 		90:-	

Onsdag kommer representanter från Anders Petter, Luna, 
Grunda & Foga att vara på plats
Onsdag & torsdag kommer vi att bjuda på varm korv med bröd 
Under dessa dagar blir det även en tipsrunda i butiken. 
Priserna gäller till och med 2 dec eller så långt lagret räcker.	

art.nr															50-årspris				ord.pris

Onsdag	-	demo	av	hela		
Anders	Petter	sortiment.		
Fler	erbjudande	i	butiken!
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Räddningstjänsten i Klippan söker just nu 
deltidsbrandmän. Men vad är det egentligen 
som krävs för att man ska komma ifråga? 

Söderås	Journalen	frågade	Alf	Persson,	ställ-
företrädande	räddningschef,	vad	som	gäller.
Många	drömmer	om	att	bli	brandmän,	men	
få	blir	kallade.	I	mindre	orter	som	Klippan	är	
det	 vanligaste	 att	 man	 är	 deltidsbrandman	
vid	sidan	om	sitt	vanliga	jobb. 

- Under den schemalagda beredskapen måste 
deltidsbrandmannen vara tillgänglig dygnet 
runt, säger Alf Persson. 

Inte längre bort än fem minuter

Och	när	han	säger	tillgänglig,	då	menar	han	
verkligen	tillgänglig.	En	deltidsbrandman	får	
inte	vara	längre	bort	under	sin	beredskap	än	
att	han	fem	minuter	efter	larm	sitter	ombytt	i	
brandbilen	på	väg	till	olycksplatsen.	

Räddningstjänsten	 gör	 mer	 än	 att	 släcka	
bränder.	 Som	 brandman	 hjälper	 man	 även	
till	vid	trafi	kolyckor,	översvämningar,	stormar,	
kemikalieolyckor	eller	andra	akuta	sjukvårds-
larm.	Dessutom	händer	det	att	man	får	rycka	
ut	och	rädda	djur	som	på	ett	eller	annat	sätt	
är	i	knipa.	

- Att ha brandpersonal i beredskap dygnet 
runt utgör en viktig säkerhet för den aktuella 

orten. Invånarna känner trygghet och vet att 
dom alltid kan få hjälp i ett nödläge.

God fysisk kondition

Vad	är	det	då	som	krävs	för	at	få	bli	deltids-
brandman?	Först	och	främst	måste	man	vara	
i	god	 fysisk	 form	och	ha	bra	kondition.	För	
att	 få	 genomgå	 utbildningen	 måste	 man	
dessutom	klara	av	en	läkarundersökning	och	
ett	obligatoriskt	test	på	en	så	kallad	ergome-
tercykel.	 Man	 utför	 där	 ett	 arbetsprov	 som	
motsvarar	250	W	 i	 sex	minuter,	något	 som	
kräver	sin	man	och	att	man	har	bra	benstyr-
ka.	Därefter	följer	en	förberedande	regional	
utbildning	 som	 ges	 till	 alla	 brandmän	 i	 det	
aktuella	området,	som	i	det	här	fallet	är	nord-
västra	Skåne.	Överhuvudtaget	är	fortbildning	
ett	återkommande	tema.	

- Det sker olika övningar och utbildningar 
kontinuerligt. Efter ett år som deltidsbrand-
man åker man på en femveckors kurs vid 
Räddningsverkets skola i Revinge. Då måste 
man ta ledigt från jobbet och vara där på 
heltid. 

Extra resurs för arbetsgivaren

Alf	Persson	tycker	också	det	är	viktigt	att	på-
peka	att	arbetsgivarna	får	en	extra	resurs	om	
man	har	deltidsbrandmän	bland	personalen.	
- Alla företag ska enligt lag arbeta med syste-

matiskt brandskyddsarbete och bör ha någon 
som känner till lite om lagstiftningen på varje 
arbetsplats. Här blir deltidsbrandmannen en 
extra tillgång i företaget. Han kan till exem-
pel medverka i skyddsronder och blir på så 
sätt en ovärderlig tillgång i den dagliga om-
givningen. 

God kamratskap

Att	vara	deltidsbrandman	är	rent	ekonomiskt	
ett	bra	”extraknäck”.	Beredskapsersättningen	
är	enligt	kollektivavtal	och	vid	larm	så	får	man	
ersättning	för	varje	påbörjad	timme.	Även	vid	
övning	 och	 utbildning	 får	 deltidsbrandman-
nen	ersättning.	

- En normal årsinkomst ligger på mellan 55 
och 70 000 kronor, beroende på antal bered-
skapstimmar och antal larm. 

Alf	Persson	vill	även	betona	den	fi	na	kår-	och	
kamratanda	som	präglar	Räddningstjänsten.
	
- Man blir en del i ett lag och får uppleva fi n 
gemenskap. Och som deltidsbrandman är 
man en viktig kugge i samhället och för dess 
medborgare. 

Deltidsbrandman – så funkar det!

TV. Mikael Ottosson 
har arbetat som deltidsbrandman i 6 år. 
TH. Ställföreträdande räddningschef 
Alf Persson.

18



19

TV. Mikael Ottosson 
har arbetat som deltidsbrandman i 6 år. 
TH. Ställföreträdande räddningschef 
Alf Persson.

Moderna, miljögodkända bussar 
och konkurrenskraftiga priser!

Åbytorpsvägen

264 39 Klippan 

www.klippanbuss.se

info@klippansbuss.se

Just nu har vi nöjet att presentera musikalen

Singin´ in the Rain
på 100 - årsjubilerande 

Oscarsteatern i Stockholm
Resan går av stapeln fredagen den 2/2 -07

och vi är hemma igen den 4/2. 
Vi har 50 st biljetter och det är först till kvarn som gäller!

Till våren kör vi även dagsturer till Göteborg och Mamma Mia.
Är du intressad av att åka med så ringer du

till Tommy Karlsson 0708-28 20 55.

Vår verksamhet består av skoltrafik 
i både Klippan och Åstorp. Vi kör dessutom 

beställningar och arrangerar dagsturer, 
resor efter önskemål samt teaterresor m.m.

Presentkortet 
som är värt ännu mer

Ge bort ett presentkort* att
använda hos oss värt 500:- eller
1.000:-. För ett värde av 500:-
betalar du 400:-, för ett värde av
1000:- betalar du 800:-.

Presentkortet gäller fr.o.m. 1
januari 2005.

Presentkort

*Endast ett presentkort per köptillfälle. Presentkortet kan ej lösas in mot kontanter.

ÅF-logo Ge bort ett presentkort* att använda hos oss 
värt 500:- eller 1.000:-. 
För ett värde av 500:- betalar du 400:- och 
för ett värde av 1.000:- betalar du 800:-.

Presentkortet gäller fr.o.m 1 januari 2007.

Presentkortet 
som är värt 
ännu mer

synologerna
Järnvägsgatan 32       KLIPPAN    0435-134 10
Glasögonhuset

Välkommen till

GLASÖGONHUSET      JÄRNVÄGSGATAN 32      KLIPPAN      TEL 0435-134 10      ÖPPET: MÅN-FRE 9-18
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Vår vinnare i...

FÖRE

”Gör om mig”!

Helen Turkowitch-Eriksson 
vann vår tävling ”Gör om 
mig”. På Alma Kläder & Ting 
i Perstorp  fi ck hon nya klä-
der för hösten. Nya stövlar 
inhandlades på Trendi Skor. 
Kronan på verket blev den 
nya frisyren som Ankan & 
Company fi xade till. Helen 
fi ck en ny fräsch look som 
räcker långt in på det nya 
året. 

KLIPP UT!

Vila 
linne 199:-
kjol 249:-
finns även i svart

20%
på valfritt plagg

gäller tom 31/12
mot uppvisande av denna kupong. 
Erbjudandet går ej at kombinera 

med andra erbjudande.

ALMA KLÄDER & TING 
Köpmang15 Perstorp

Tel 0435-34 240

Välkomna! /Linda

Hel hårförlängning 4 400:-
gäller tom. 13/12.06.

Kina permanent
endast långt hår fr. 800:-
(Håller 1 år garanterat)

Pensionärs erbjudande 
klipp – permanent – lägg 580:-
gäller tom 13/12.06

Tel. 0435-71 15 88, Storgatan 44, Klippan
Öppet: mån-ons-fre 10-18
 tis-tors 10-20, lör 10-14

EFTER



Från undersköterska till fotomodell

Söderås	 Journalens	 tävling	 ”Gör	 om	 mig”	
fi	ck	ett	bra	genomslag	bland	läsarna,	eller	de	
kvinnliga	läsarna	om	vi	ska	vara	helt	ärliga.	Vi	
fi	ck	dock	inte	in	ett	enda	förslag	från	några	
killar	som	ville	bli	omgjorda!	Kan	det	vara	mo-
det	som	sviker	månne?	Nåja,	vi	koncentrerar	
oss	nu	istället	på	Helen	Turkowitch-Eriksson,	
29,	 från	 Klippan.	 Hon	 anmäldes	 av	 maken	
Tony,	som	ville	bjuda	henne	på	något	kul	då	
hon	sällan	har	så	mycket	tid	över	för	sig	själv.	
Att	 vara	 mamma	 till	 fyraåriga	 tvillingparet	
Amanda	och	Julia	går	tillsammans	med	arbe-
tet	som	undersköterska	i	första	hand.	Därför	
var	det	en	glad	och	förväntansfull	Helen	som	
hämtades	i	hemmet	av	Söderås	Journalen	på	
morgonen	den	8	november.	

Klipptes kort

Väl	på	plats	på	 redaktionen	bjöds	Helen	på	
frukost	 och	 en	 liten	 korg	 med	 ”godsaker”	
som	hon	kunde	njuta	av	under	dagen.	Efter	
en	 plåtning	 av	 några	 ”före”-bilder	 var	 det	
dags	att	bege	sig	iväg	till	det	första	stoppet.	
Helens	ciceroner	under	dagen	var	underteck-
nad	 tillsammans	 med	 Söderås	 Journalens	
projektledare	Camilla	Peurell.	Vi	styrde	kosan	
mot	Ankan	&	Co,	där	Anncaroline	”Ankan”	
Landgren	väntade.	Och	hon	hade	stora	planer	
för	Helens	mellanblonda,	axellånga	hårsvall.	

- Jag vill klippa dig kortare än du har nu, 
rama in ansiktet lite mer och ge dig en bru-
nare färg, och sedan ska vi göra lite guld- och 
kopparslingor för att piffa till det lite.	

Helen	 tittade	 på	 sitt	 mellanblonda	 hår	 som	
gick	 en	 bit	 ner	 på	 ryggen	 och	 såg	 lite	 för-
skräckt	ut	 från	början,	men	efter	att	Ankan	
förklarat	 att	 en	 ”make	 over”	 ska	 göra	 lite	
skillnad	mot	hur	man	såg	ut	innan	så	lät	hon	
sig	övertalas.	Hon	hade	dock	ett	krav.
- Jag vill kunna sätta upp håret när jag job-
bar. 

Helens	 axellånga	 hårsvall	 var	 nu	 ett	 minne	
blott.	 Istället	 fi	ck	 hon	 efter	 nästan	 tre	 tim-
mar	i	frisörstolen	en	helt	ny	look.	Ankan	var	
nöjd.	
- Det är en mycket kvinnlig, tuff look och 
speciellt nöjd är jag med klippningen. Skulle 
du märka efter några dagar att du vill ha det 
ännu kortare är det bara att komma tillbaka.	

Lunch på Spången 

När	Helen	var	nyklippt	och	även	nysminkad	
blev	det	en	liten	avstickare	till	Spångens	Gäst-
givaregård.	Det	var	dags	för	lunch	och	Helen	
fi	ck	smörja	kråset	riktigt	ordentligt.	Efter	en	
ordentlig	titt	på	menyn	bestämde	hon	sig	för	
Spångens	hemgravade	lax	med	dillstuvad	po-
tatis	och	ett	glas	vitt	vin.	Allt	smakade	fi	ne-
mang	och	mätt	och	belåten	blev	Alma	Kläder	
&	Ting	i	Perstorp	nästa	destination.	Butiksin-
nehavaren	Linda	Siöland	kom	med	förslag	på	
olika	kläder	som	skulle	passa	Helen	som	var	
ganska	klar	med	vad	hon	ville	ha.	

- Det ska vara något jag kan ha till vardags 
men som känns lite mer festligt.
	
Linda	plockade	fram	kjolar,	 tröjor	och	byxor	
i	 alla	 de	 färger.	 Efter	 att	 först	 ha	provat	 en	
mörkblå	 kjol	 med	 tillhörande	 blus,	 en	 grön	
kjol	med	en	stickad	orange	blus	hittade	Helen	
med	hjälp	av	Linda,	och	med	Söderås	Journa-
len	 som	smakråd,	 rätt.	Resultatet	 ser	du	på	
bilderna	på	uppslaget	–	en	riktig	fullträff!

Skorna pricken över i:et

I	princip	nästgårds	 från	Alma	Kläder	&	Ting	
ligger	Kjersti	Landgrens	butik	Trendi	Skor.	He-
len	som	behöll	sin	nya	svid	på	och	spatserade	
direkt	bort	till	Trendi	Skor.	

Om	det	tog	sin	lilla	tid	både	hos	Ankan	och	
på	Alma	Kläder	&	Ting	så	gick	det	undan	de-
sto	mer	här.	Kjersti	hjälpte	till	med	att	välja	ut	
ett	par	snygga	stövlar	till	de	nya	käderna.	

Det	blev	kärlek	vid	första	ögonkastet	mellan	
Helen	och	de	snygga	mockastövlarna.	Då	He-
len	 är	 ganska	 lång	 så	 ville	 hon	 inte	 ha	 nå-
got	som	var	för	högklackat.	Mockastövlarna	
hade	en	lite	grövre	sula	som	passade	hennes	
syften	perfekt.	

Men	dagen	var	ännu	inte	riktigt	slut.	Innan	vi	
skjutsade	hem	en	delvis	ny	Helen	till	maken	
och	döttrarna	 så	fi	ck	hon	agera	 fotomodell	
igen.	 Och	 även	 om	 hon	 var	 söt	 redan	 när	
hon	kom	på	morgonen	så	var	det	en	helt	ny	
kvinna	som	kom	tillbaka	framåt	kvällskvisten.	
Från	undersköterska	 till	Hollywood-stjärna	–	
steget	är	inte	så	långt	som	man	kan	tro!	

FÖRE

EFTER
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Fika ingår i pausen

Biljetterna	började	gå	åt	redan	i	början	av	no-
vember!	Eva	Jönsson	tror	att	det	framför	allt	
är	 Jessica	 Johanssons	 medverkan	 som	 drar	
folk.	Hon	är	klassiskt	skolad,	har	studerat	vid	
bland	annat	Operaakademin	 i	Wien,	 sjungit	
med	världsstjärnan	Andrea	Bocelli	i	Barcelona	
och	släppt	tre	skivor.	

- Hon har tidigare uppträtt mycket vid olika 
evenemang vid Odensjön och är populär här-
omkring, så det ska bli kul att få hit henne. 

Biljetter	 fi	nns	 att	 köpa	 hos	 Olanderssons	
Blommor,	 Ljungbyheds	Konditori	 och	 Turist-
byrån	 i	 Klippan.	 De	 kan	 även	 beställas	 hos	
Eva	 på	 Ljungbyheds	 Framtid	 på	 tel.	 0435-	
44	05	90.	Det	kostar	120	kronor	för	vuxna,	
100	kronor	för	pensionärer	och	60	kronor	för	
barn	upp	till	tolv	år.	
- Då ingår även fi ka med glögg och peppar-
kakor i pausen. 

 

I år ordnar för första gången intresseförening-
en Ljungbyheds Framtid en egen julkonsert i 
Ljungbyhed. Flygarehallen på Activusområdet 
är skådeplatsen och operasångerskan Jessica 
Johansson från Löberöd är solist. 

- Det blir två konserter med Jessica och gos-
pelkören Gospel Glow från Kirseberga kyrka 
i Malmö, berättar Eva Jönsson från Ljungby-
heds Framtid. 

Första adventshelgen

Konserterna	 hålls	 den	 första	 adventshelgen	
i	 början	 av	 december.	 Den	 första	 äger	 rum	
på	fredagen	den	1	klockan	19	och	den	andra	
hålls	 dagen	 efter	 klockan	 17.	 Eva	 Jönsson,	
som	 tillsammans	 med	 Peter	 Kromnow	 ska	
vara	 konferencier,	 tycker	 det	 känns	 kul	 att	
bjuda	Ljungbyhedsborna	på	något	extra.	

- Vi har lovat att alla pengar vi får in ska gå 
tillbaka till nya arrangemang, och eftersom 
vi gjorde revy med Madaroarna förra året så 
ville vi bjuda på något annorlunda den här 
gången.

Gospel i Flygarehallen

Fika ingår i pausen

	 	

RÖRMONTAGE AB

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

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.

Rabatt
7 500:-

gäller till
den 30/12

Eva Jönsson 
från Ljungbyheds Framtid
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Billingevägen 8 i Röstånga    Tel. 0435-915 70 www. begr-byra.com

RÖSTÅNGA BEGRAVNINGSBYRÅ

Personlig service dygnet runt
Mikael Karlsson

Begravningsbyrån med fullservice inom begravning och familjejuridik

www.perstorpsbostader.se

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 

Revben
/kg

Priserna gäller tom 3/12 eller så långt lagret räcker.

I vår manuella delikatessavdelning

Smakfullt • Bekvämt • Prisvärt	 Tel. 0435-29 600

Öppet alla dagar 9-21

Prova kontantuttag 
med ditt bankkort hos ICA!

39.90
Jultallrik

Jullandgång

Ugglarp	Basturökt	Bog	hg 9.90		
Ugglarp	Kokt	Skinka	hg 10.90

ZOEGAS

Kaffe	500gr	3ST	59:-
Grillad	Kyckling				st 34.90
SKÅNEMEJERIER

VISPGRÄDDE	2st	25:-

I vår manuella fiskavdelning

Hellefilé	kg 119:-

	

FÄRSKVARUBUTIKEN MED MANUELL DELIKATESS OCH FISKAVDELNING

Dam	-	Herr
Morgonrock	199:-
Flick	-	Dam

Sidenpyjamas	fr.	129:-
Barn	-	Dam	-	Herr

Flanellpyjamas	fr.	169:-

av	bog

TILL	JULBORDET

KASSLER
49.90

UGGLARP

/kg

Beställ	gärna!

tel.	296	08

MAX	3	pkt/Hushåll

ogrillad vikt

1025 gr
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23 år och redan butikschef. Martin Carlsson 
har hört snacket mer en gång sedan han bör-
jade på Systembolaget i Klippan. Men det är 
så pass anmärkningsvärt att det är svårt att 
gå förbi. Lika bra att få det avklarat med en 
gång då. Hur är det egentligen att vara chef 
i så unga år?

- Det är väldigt kul, jag är van vid att folk 
kommenterar min ålder. Men det är ju inte 
konstigt att dom är nyfi kna, så jag tar inte 
alls illa upp. 

Snart två år i Klippan

Martin	 har	 arbetat	 inom	 Systembolaget	 se-
dan	2002,	till	en	början	som	sommarjobbare	
i	Hörby.	Vägen	in	tog	han,	som	så	många	an-
dra,	via	kontakter.	Martin	kände	butikschefen	
där	sedan	tidigare	och	på	den	vägen	är	det.	
I	december	2004	fi	ck	han	erbjudandet	att	bli	
tillförordnad	butikschef	i	Klippan,	något	som	
han	hoppade	på.
	
- Jag pendlade från Staffanstorp i början men 
fl yttade hit förra sommaren. 

Martin	 kommer	 alltså	 ursprungligen	 från	
Staffanstorp	men	har	nu	slagit	ner	bopålarna	
i	Klippan.	 Just	nu	arbetar	han	extra	mycket	
då	han	även	är	tillförordnad	butikschef	i	Pers-
torp.	Det	blir	med	andra	ord	inte	så	mycket	
fritid	 över.	 Då	 Martin	 och	 fl	ickvännen	 Sara	
är	 i	fl	yttaretagen	 just	nu	så	hinner	han	 inte	
med	 så	 mycket	 annat	 än	 att	 spackla,	 måla	
och	tapetsera.	Lägenheten	i	centrala	Klippan	
ska	bytas	mot	en	marklägenhet	 istället.	När	
väl	detta	är	klart	så	blir	det	mera	fritid,	och	
tid	att	umgås	med	vännerna,	varav	de	fl	esta	
bor	kvar	i	Staffanstorp.	Något	som	kan	bli	lite	
krångligt	 ibland,	 men	 Martin	 är	 införstådd	
med	läget.
	
- Ibland kommer de hit och hälsar på och i
bland åker jag dit. Man jobbar så mycket att 
man nästan inte hinner sakna dom. 

Från försäljare till chef på två år

Martin ser relativt osentimentalt på detta fak-
tum, och menar att man måste fl ytta dit job-
ben fi nns. - Alla hittar ju sitt så småningom, 

Det ska börjas i tid!
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antingen fl yttar man för att jobba eller för att 
plugga. Man får inte allt precis som man vill 
ha det när man är 20 år, det gäller att vara 
rörlig. 

Som	butikschef	ansvarar	Martin	för	allt	admi-
nistrativt	arbete	samt	har	allt	personalansvar.	
Han	lägger	upp	arbetsscheman,	beslutar	om	
semester	och	försöker	få	det	dagliga	arbetet	
att	fl	yta	så	bra	som	möjligt.	Han	fortbildar	sig	
hela	tiden	med	hjälp	av	olika	kurser	inom	Sys-
tembolaget. 

- När det blev tal om att jag skulle bli butiks-
chef så fi ck jag gå ett slags träningsprogram 
först. Jag gick bredvid butikschefen i Burlöv 
och fi ck lära mig alla rutiner. Just nu håller 
jag på med en butikschefskurs som snart är 
avslutad. 

Martin	 har	 alltid	 gillat	 tanken	på	 att	 arbeta	
i	en	arbetsledande	position.	Efter	två	års	ar-
bete	på	Systembolaget	är	han	där.	Men	har	
Martin	alltid	varit	en	ledartyp?

- Nej det kan jag inte säga. Det är nog mer 
det att jag vet vad jag vill och att jag är gan-
ska bestämd av mig. 

Ombyggnad i Klippan

Det	projekt	som	står	för	dörren	härnäst	i	Klip-
pan	är	att	butiken	ska	byggas	om.	Det	fi	nns	
ett	beslut	taget	att	alla	butiker	inom	System-
bolaget	förr	eller	senare	ska	få	självbetjäning,	
och	 i	 januari	 har	 turen	 kommit	 till	 Klippan.	
Under	tiden	kommer	butiken	att	delas	upp	i	
två	halvor,	där	man	har	försäljning	i	den	ena	
och	bygger	om	den	andra.	Tidpunkten,	precis	
efter	jul,	nyår	och	andra	helger,	är	strategiskt	
vald.	 Perioden	 precis	 efter	 årsskiftet	 är	 den	
lugnaste.	

- Det ska bli kul och kommer att bli en riktig 
utmaning. Om allt går som det ska så kom-
mer vi att vara färdiga efter tre månader. 

fl yttade hit förra sommaren. 
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PROFILEN:

Martin Carlsson
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Det ska börjas i tid!

I NÄSTA NUMMER ÄR DET SISTA CHANSEN 
ATT TIPSA OM ERA JULERBJUDANDE! 
BOKA DIN ANNONS I TID!
RING ANNA TEL: 0435- 915 52
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KUPONG TILL JULKLAPPSJAKTEN! 

1. VERTEBRAVO
2. Ljungbyheds Konditori
3. Tandl. Pehr Erlandsson
4. GN Lufthygien
5. LR-System
6. Elsys shop
7. Nockes Bil och Kenoc AB
8. Handelsbanken
9. Anitas Pryl och Blomsterhörna
10. Åke Dahls Fastighets AB
11. Mona Scotts Städ
12. Förgyllda Sekler
13. Herners EL
14. A-G Blommor
15. Milvus Fotvård
16. Frisör Bertil Andersson
17. Engmans Idé & design
18. IB snickarservice
19. Salong Hairport
20. Hydro
21. Hemköp
22. Swedbank
23. Lokalföreningen
24. Olanderssons Blommor
25. ER-Konsult

Vinster:  Julklappsjakten är LKFF´s presentkort. “Vem är Tomten” vinner en 
julskinka. Vinnarna meddelas personligen och på uppsatta lappar i byn. 
Julkommittén rättar alla svaren och vinnare utses genom lottning om flera 
har samma antal rätt. Lycka till!

Bokstäverna ska bilda en mening som är svar på frågan:
Vad är det som lyser den 13 dec?

vid Hemköp

Hemköp

Skriv ner bokstaven du hittar här!

Julklappsjakten!
Klipp ur kupongen 
och ta med på din 
runda bland Ljung-
byheds skyltfönster. 
OBS! Alla företag har 
inte egna skyltfönster, 
de lånar av andra!  
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Liten frottéhandduk 7.90
4 st 25:- olika färger, 40 x 70 cm

Öppet: mån- fre  9-20
 lör & sön 9-18

LJUNGBYHED  0435-44 10 30

Fantasie 
chokladkartong 400g14.90
Gäller endast under Julskyltningen den 10/12. Max 2st!

Välkomna in till oss! 
Mvh. Fia och Lars med personal

En GOD julhälsning! Nu är det jul igen!

ELECTROLUX 
dammsugare 
Twinclean   2 990:-
Den enda påsen du behöver är den du bär hem den i.

DISKMASKINER från 3 690:-

KENWOOD 

matberedare    595:-

Stor sortering av 
ljusstakar, slingor, stjärnor. 
Kom in till oss vi har dom 
hårda paketen till rätta priser.

påslös!!

Allt inom julbaket!
Pepparkakshjärtan, Lussekatter, 
Marsipan fi gurer, Vörtbröd m.m. 

Välkomna in!
Ljungbyheds Konditori Tel. 0435 - 44 17 22

Alltid nybakat!
STORA



26

För första gången sedan nittiotalets glansda-
gar med Maria Arvidsson, Sara Eriksson och 
Lotta Andersson har Klippans BK fått fram 
en landslagsbrottare på tjejsidan. Det är 17-
åriga Sanne Hernodh från Röstånga som det 
senaste året har slagit igenom på allvar i 56-
kilosklassen. Hon började brottas för fem år 
sedan då hon följde med lillebror Jesper till 
brottarlokalen i Klippan. - Fast jag var lite seg 
först, ville inte gå eftersom jag var ensam tjej, 
men det ordnade sig, skrattar hon. 

Andra året på gymnasiet

Sanne	 går	 andra	 året	 på	 brottargymnasiet	 i	
Klippan.	Hon	studerar	på	det	samhällsveten-
skapliga	 programmet	 med	 idrottsinriktning	
och	 lägger	 en	 stor	 del	 av	 veckan	 på	 skola	
och	 brottning.	 Några	 andra	 fritidsintressen	
blir	det	inte	tid	till.	När	Sannes	klasskompisar	
fortfarande	är	långt	borta	i	drömmarnas	värld	
går	hon	upp	för	att	köra	ett	träningspass	till-
sammans	med	brottarkompisarna	innan	sko-
lan	börjar.	

IDROTTSPROFILER 2006
I årets första tidning bad vi er läsare att nominera idrottsprofi ler inom vårt utgivningsområde 

som ni tyckte kunde vara värda att lyftas fram. Vi har fått in många fi na förslag på både idrottare och ledare. 
I det här numret möter vi Sanne Hernodh. En tuff idrottstjej med vinnarinstinkt,

 som vi förmodligen kommer att få höra talas om mycket i framtiden!

- På morgonen tränar vi oftast teknik och 
sedan efter skolan är det mer kondition och 
brottningsträning. 

Så	tufft	är	det	alltså!	Det	räcker	inte	att	träna	
innan	skolan,	utan	även	på	kvällstid	när	lek-
tionerna	är	slut.	En	vanlig	skoldag	för	Sanne	
börjar	 med	 träning	 halv	 sju	 på	 morgonen.	
Därefter	 direkt	 till	 skolan	 som	 oftast	 börjar	
tjugo	över	åtta.	Klockan	fyra	på	eftermidda-
gen	är	det	dags	 för	dagens	andra	pass	och	
sedan	är	Sanne	inte	hemma	förrän	vid	sjuti-
den.	Och	då	väntar	ofta	läxböckerna. 

Många medaljer

Men	hon	trivs	alldeles	utmärkt.	Ändå	var	hon	
tveksam	till	om	hon	skulle	 satsa	på	brottar-
gymnasiet	eller	om	hon	skulle	nöja	sig	med	
en	”vanlig”	skolgång.	Det	som	avgjorde	var	
det	faktum	att	Fariborz	Besarati	var	ansvarig	
tränare	på	brottargymnasiet. - Vi jobbar jät-
tebra ihop. Det är bra att ha honom både i 
skolan och på träningarna med Klippans BK.

Sanne siktar....
HÖGT!!!!!

På	helgerna	tävlar	Sanne	på,	för	henne,	stän-
digt	nya	platser	runtom	i	Sverige.	Tävlandet	
har	gått	över	förväntan	och	i	prisskåpet	fi	nns	
bland	 annat	 en	 bronsmedalj	 från	 junior-SM	
och	 en	 silverdito	 från	 ungdoms-SM.	 Förra	
året	vann	hon	även	den	prestigefyllda	Mälar-
cupen	i	Västerås	–	en	seger	hon	rankar	högt	
eftersom	hela	Sverigeeliten	var	på	plats.	

En	femteplats	från	junior-EM	i	Turkiet	tidigare	
i	år	gav	visserligen	ingen	medalj,	men	väl	ett	
besked	om	att	hon	står	sig	väl	också	i	inter-
nationell	konkurrens.	

Vill vinna junior-SM

Vad är då målet till nästa säsong? Sanne har 
det redan utstakat.

- Jag vill vinna junior-SM och placera mig bra 
på senior-SM. 

Även	hemmatävlingen	Klippan	Lady	Open	är	
så	klart	ett	stort	mål	för	Sanne,	som	har	en	
bronsmedalj	att	försvara	från	förra	året.	
	26

En blåtira någon gång 
emellanåt får man räkna 
med när man är på topp!
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Sanne siktar....
HÖGT!!!!!

Välkomna!
Tänk på att 
remiss behövs ej.

Bryggerigatan 2, 264 33 Klippan, Tel. 0435-108 90
Idrottshallen, Ljungbyhed, Tel. 0435-44 12 50

SPECIALITETER
• Idrottsskador
• Akupunktur
• Rygg och nackbesvär
• Led  och muskelbesvär
• Ortopedisk medicin
• Basal kroppskännedom

Leg Sjukgymnaster:
Billy Nilsson • Lillie Bjarnvik

Jan Nilsson • Yvonne Liljeroos
Lena Irwe • Ann-Sofi Karlsson

Ass: Carina Wehlin

Dipl. Massör
Claes Engström

Vi önskar 
alla

God Jul!

OBS!
Din röst måste
vara inlämnad

innan den
 9/12 

kl.12.00

Klipp ut!

Röstsedeln
kan lämnas på 

Hemköp och Lantmännen 
eller skickas till:

Lions Club, Klippan 
J.  Johansson, 

Hjortstigen 10, 
260 70  Ljungbyhed

Kröningen sker på 
Julskyltningen den 10 dec

i Ljungbyhed

Detta är din
RÖSTSEDEL

Lägg din röst och 
20 kr i ett kuvert!

Jag röstar på 
kandidat nr _____ som 

lucia i Ljungbyhed.

Vem skall bli Ljungbyheds Lucia?

Nr 7. Paulina Stål

Nr 1. Daniella M - Lövgren

Nr 5. Jenny Rolfsson

Nr 2. Emilia Holgersson Nr 3. Emma Andersson Nr 4. Evelina Karlsson

Nr 6. Josefin Christiansson Nr 8. Therese Jönsson

Rösta fram årets Lucia !

StallkrogenHERREVADSKLOSTER

Ät gott i unik miljö • Plats för 120 gäster

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

FILÉFROSSA Ät så mycket du orkar för 159:-
Med inslag av julen! Ox� lé, � äsk� lé, kyckling� lé och lax� lé.

Lördagar från kl.17

SÖNDAGSBUFFÉ  Ät så mycket du orkar för 109:-från kl. 12

NYÅRSSUPÉ Ring för mer info.
Förrätt, varmrätt för avhämtning.

Välkommen till oss!
Tel. 0435- 44 04 87 

• Bilverkstad 
• Försäkringsskador

• Däckservice 
• Gratis lånebil vid service

BOSCH STYRDIAGNOS 

Låga Priser på Däck!

Egenodlade julstjärnor
Julgranar / Julgrupper

Julgransplantor 
Gravdekorationer 

Massor tomtar och krukor 

Vi odlar alla våra julstjärnor!

Våra öppettider: 
Mån - fre    9-18
Lör 9-13
Sön 10-12

Spångens Handelsträdgård, 
Spången - Ljungbyhed. 
Tel. 0435 - 44 01 51

Välkomna till oss! Eva-Lill & Christer

 

Julö� � :
23 d�  9-16
24 d�  9-12
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Hemköp värnar de 
skånska råvarorna

Frukt från Kivik, kött från Landskrona och korv från Ängelholm. På 
Hemköp i Ljungbyhed hittar man mestadels skånska råvaror. Hand-
lare Lars Andersson tycker det är viktigt att köpa in produkter från 
närområdet. 
- Vår profi l är att satsa mer på närproducerade råvaror. Kunderna är 
vana vid att få vissa varor, de känner igen dom och vet att de håller 
bra kvalitet. 

Lars	Andersson	har	varit	handlare	i	Ljungbyhed	sedan	1992.	Butiken	
har	varit	under	både	Spar	och	Vivo-fl	agg,	och	det	gamla	Vivonamnet	
Ljungbyhallen	har	hängt	kvar	i	folkmun.		Nu	är	det	Hemköp	som	gäl-
ler.	En	omprofi	lering	som	har	blivit	väldigt	lyckad.	
- Hemköp är nog ett lite tryggare varumärke än Spar som vi hade tidi-
gare. Folk känner igen sig på ett annat sätt och blir ännu mer positivt 
inställda. 

Framgångsrik catering

Omprofi	leringarna	av	butiken	genom	åren	är	ytterligare	ett	skäl	till	att	
ändå	satsa	på	skånska	produkter.	Kunderna	vet	vad	de	får	då	helt	en-
kelt.	Och	Skånepatriotismen	gäller	inte	bara	för	frukt,	kött	och	korv. 
- Vi köper in sallader, morötter och potatis och allt sådant också från 
närområdet. 

De	senaste	åren	har	Lars	breddat	butiken	genom	att	också	erbjuda	
catering	–	något	som	har	fallit	mycket	väl	ut.	Projektet	började	i	liten	
skala,	men	har	växt	efterhand.	Idag	har	man	ett	eget	kök	där	man	gör	
bland	annat	smörgåstårtor,	baguetter	och	köttfat.	Hemköp	tillhanda-
håller	även	hemlagad	leverpastej,	grillat	och	mycket	annat	gott	från	
den	egna	grillen.	
- Vi har någon form av utleverering av mat i stort sett varje dag.

Dagens rätt

Men	det	 lagas	även	till	varm	mat	på	Hemköp	i	Ljungbyhed.	För	att	
kunna	genomföra	intervjun	med	Söderås	Journalen	får	Lars	Anders-
son	låta	de	två	kallskänkorna	fortsätta	att	steka	pannbiff	med	lök	på	
egen	hand.	Man	säljer	nämligen	mellan	70	och	90	Dagens	rätt	varje	
måndag	till	fredag. 
- Kunderna får hämta portionerna här och ta med sig hem eller till-
baka till jobbet. 

De	som	köper	Dagens	rätt	är	personal	från	företag	och	även	pensio-
närer	som	tycker	det	är	bekvämt	att	köpa	färdiglagad	mat.		
- De tycker det är underbart att kunna få hemlagad husmanskost 
varje dag. 

Hektisk period

Vi	går	snart	in	i	december	och	julen	står	för	dörren.	För	Lars	Anders-
son	och	hans	personal	är	detta	den	mest	hektiska	perioden	på	hela	
året.	Han	menar	att	högsäsongen	egentligen	sätter	igång	redan	i	no-
vember,	när	det	ska	ätas	gås.	
- Det rullar på från allhelgonahelgen i början av november fram till 
nyår. Det är mycket som ska göras då med julskyltningar och annat. 
Precis som vanligt så erbjuder Lars Andersson en rad specialiteter som 
hör högtiden till. 

- Vi säljer bland annat hemlagad senap, Janssons frestelse och kött-
bullar. Och	allt	tillagas	som	sagt	på	skånska	råvaror!	

Lars Anderson
En matintresserad 

och matkunnig 
butiksinnehavare.

Sofi e Nilsson 

fyller på  

i fruktavdelningen.

Chark- & delikatessdisken är bl a 
Anna Bergfalks arbetsområde.
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www.klippan.se/
naturbruksgymnasiet
tel 0435-286 75 och 
0435-286 76

HAR DU EN 
FRAMTIDSDRÖM?
Vi har utbildningen!

D
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Odling och gröna miljöer
Greenkeeper – med riksintag
Förberedande Assistant Head Greenkeeper 
– med riksintag

Lantbruk och gröna tjänster

Djurhållning
Lantbruksdjurens skötsel
Ledarskap och ridlära
Friskvård av häst / friskvård av hund
Hundar i samhällets tjänst

Klippan
Kerstin Långberg

• Begravningar • Juridik
• Sten • Försäkringar

Vi gör gärna hembesök – Jour dygnet runt
www.fonus.se

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

Hemköp värnar de 
skånska råvarorna

Vi lagar den åt dig, tveka inte att ringa!

070-201 69 61

Vi gör allt inom bygge. Hör av dig och berätta
vad just du behöver hjälp med.

Inget jobb är för litet!

Aspegrens Byggservice i Röstånga
Tel. 070-201 69 61

F-skatt fi nns och är försäkad.

Är din trappa i behov 
av renovering?

Annonsjakten

SÅ HÄR GÖR DU:
• Varje	pusselbit	i	Annonsjaktens	9	fält	passar	in	
	 i	någon	annons	i	Söderås	Journalens	annonser.
• Du	skall	hitta	annonserna	till	vilka	bitarna	hör.	
	 Skriv	sedan	annonsörens	firmanamn	under	resp.	ruta.
• Du	skall	alltså	INTE	ange	tidningssidans	nummer
• Sänd	lösningen	till	Ljungbergs	Medieproduktion	AB,	
	 Box	100	264	22	KLIPPAN	i	brev	frankerat	med	brevporto.	
	 Glöm	inte	ange	”Annonsjakten”	utanpå	kuvertet!
	 REDAKTIONEN TILLHANDA SENAST DEN 22 Nov- 06.

VINSTER:
1:a pris	 PRESENTKORT	på	Preem	1000:–
2:a pris	 PRESENTKORT	på	Sportklippan	400:–
3:e pris	 PRESENTKORT	på	Herners	El	200:–
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Namn:

Adress:    Tel:

Välkommen till oss!
Tel. 0435- 44 04 87 

• Bilverkstad 
• Försäkringsskador

• Däckservice 
• Gratis lånebil vid service

BOSCH STYRDIAGNOS 

Låga Priser på Däck!Stor sort 
ljusstak

Plånböcker
Halsdukar

Bil • MC • Tungt släp • Traktor • EU-moped • Handl. utb
Även intensivutbildningar

Tegelbruksg. 10        264 35 Klippan • Tel. 0435-122 00

Din väg till körkortet!

KLIPPAN

OCH TAPET

KAROSSVÄGEN 1  TEL 0435-142 62 

FÄRG   TAPETER   GOLV   LÅS

30%
TAK & 
VÄGGFÄRG
Kom in och välj din

favoritkulör!

Erbjudandena
gäller tom 17/12!

GÅNGMATTOR 80 cm bredd 

Just nu bjuder vi på kantningen!

Värde 100:-
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I samband med FaR-projektet har det även anlagts en ”prome-
nadslinga” inne i centrala Klippan: ”Korpenslingan”. Karta över 
denna slinga finns att hämta på kommunens hemsida, Simhallen, 
Biblioteket och Turistbyrån.

-slingan

Patientens väg till aktivitet

Sedan september 2005, bedrivs ett FaR-projekt (Fysisk 
aktivitet på Recept) i Klippans Kommun. Detta är ett sam-
arbete mellan Klippans Folkhälsoråd, Kultur- och fritidsför-
valtningen, Primärvården, Apoteket, Feelgood samt före-
ningar i kommunen.

Detta projekt innebär att man som patient får ett recept på fysisk 
aktivitet i stället för, eller som komplement till traditionella 
läkemedel.

Receptföreskrivare är all leg personal på :

Vårdcentralen
Capio Citykliniken
Sjukgymnastcentrum, Kupolen 
Feelgood

Här nedan kan du se ett flödesschema där gången för FaR-recptet 
beskrivs.

Kontaktperson för FaR-projektet är Ann-Margret Ringnér, Kultur 
och fritidsförvaltningen. Ann-Margret har tel: 0435-28 194.






Fysisk aktivitet på recept!

Folkhälsa

Vårdcentralen (VC)
Capio Citykliniken
Kupolen
Feelgood (FHV)

Sjukgymnast och friskvårdskonsulent

Inlämning av recept

information från klippans kommun

ÖPPET HUS
PÅ

KLIPPANS BIBLIOTEK

Julskyltningssöndagen 3/12  
kl. 13.00-17.00 

Elever från Estetprogrammet  
Klippans Gymnasieskola 
sjunger in julen kl. 15.00.

•
Tävling

•
Tomten tittar in

•
Fynda bland våra gallrade  

böcker och tidskrifter
•

Vi bjuder på glögg och pepparkakor
•

Välkomna!

Kultur och fritidsförvaltningen

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”.”

	 Studera i vår? 
	

  Vi har utbildning för alla!

För	info	om	vårens	kurser	ring SYV tel 0435-283 55 
eller	läs	mer	på	www.klippan.se/vuxenutbildningen

Vi vill ha din ansökan snarast!

VUXENUTBILDNINGEN



information från klippans kommun

Öppettider för 
Klippans Simhall jul & nyår
*Torsdag	21	dec	 06.30	-	20.00	 bad	för	alla	14.00	-	19.30
Fredag	22	dec		 10.00	-	18.30	 bad	för	alla	12.00	-16.45
Lördag	23	dec	 11.00	-	17.00	 bad	för	alla	11.00	-	16.30
JULAFTON		 STÄNGT
JULDAGEN		 STÄNGT
ANNANDAG	JUL	 11.00	-	17.00	 bad	för	alla	11.00	-	16.30
Onsdag	27	dec	 	 LOVBAD	11.00	-	16.00	
*Torsdag	28	dec	 06.30	-	20.00	 LOVBAD	11.00	-	16.00
Fredag	29	dec	 10.00	-	16.45	 LOVBAD	11.00	-	16.00	
Lördag	30	dec	 11.00	-	17.00	 bad	för	alla	11.00	-	16.30
NYÅRSAFTON	 STÄNGT
NYÅRSDAGEN		 STÄNGT
*Tisdagen	2	jan	 06.30	-	19.30	 LOVBAD	11.00	-	16.00			
Onsdag	3	jan	 	 LOVBAD	11.00	-	16.00	
*Torsdag	4	jan	 06.30	-	20.00	 LOVBAD	11.00	-	16.00
Trettondedag	afton	 11.00	-	17.00	 bad	för	alla	11.00	-	16.30
Trettondedag	jul	 11.00	-	17.00	 bad	för	alla	11.00	-	16.30
Söndag	7	jan	 11.00	-	17.00	 bad	för	alla	11.00	-	16.30
Måndag	8	jan		 10.00	-	20.00	 bad	för	alla	13.00	-	17.00

*Morgonbad 06.30-09.00  (dagar markerade *)

OBS!!! Under lovbadstider serverar vi våfflor 
och korv för 10 kr

Övriga	öppettider:	Se	vår	hemsida	www.klippan.se

Trafiksäkerhetsrådet 
informerar:

Cyklister
Hösten	är	här	och	vintern	närmar	sig	raskt.	Du	som	är	cy-
klist,	 tänk	på	att	du	är	 en	oskyddad	 trafikant	 som	vid	en	
kollision	 med	 bil	 får	 den	 stora	 skadan.	 Gör	 dig	 synlig	 för	
dina	medtrafikanter	genom	att	se	till	att	din	cykelbelysning	
fungerar	och	är	påkopplad	både	bak	och	 fram.	Se	 till	 att	
din	cykel	har	lagenliga	reflexer	som	i	mörker	kan	återkasta	
vitt	ljus	framåt,	orangegult	eller	vitt	åt	sidan	och	rött	bakåt.	
Tänk	på	att	även	på	gator	med	tänd	gatubelysning	syns	du	
väldigt	dåligt	från	förarplatsen	i	bilen.	Se	därför	till	att	belys-
ning	och	reflexer	fungerar	och	glöm	inte	ta	på	dig	hjälmen.	
De	kan	rädda	ditt	liv.

Gångtrafikanter SYNS DU?
I	 mörker	 eller	 under	 andra	 dåliga	 siktförhållanden	 bör	 en	
gående	för	sin	egen	säkerhets	skull	vara	utrustad	med	re-
flexer	eller	en	tänd	lykta.	Reflexer	hör	inte	bara	hemma	på	
mörka	landsvägar.	Även	inne	i	samhället	eller	på	din	hemma	
gata	är	de,	trots	gatubelysning,	i	högsta	grad	befogade.	Re-
flexer	ska	sitta	lågt	och	vara	synliga	från	alla	håll.	Om	du	har	
en	bra	reflex	ser	en	bilförare	dig	på	ungefär	125	meters	håll	
i	bilens	halvljus.	Utan	reflex	ser	bilföraren	dig	först	på	25	m	
avstånd.

Vilka regler gäller vid övergångsställe?
Ett	 övergångsställe	 är	 ”en	 del	 av	 en	 väg	 som	 ska	 använ-
das	av	gående	när	de	korsar	en	körbana	eller	en	cykelbana	
och	som	anges	med	vägmarkering	och/eller	vägmärke.”	Det	
finns	bevakade	och	obevakade	övergångsställen.	Vid	ett	be-
vakat	övergångsställe	regleras	trafiken	av	ljussignaler.

Det här gäller vid ett obevakat  
övergångsställe:

För fordonsföraren gäller
•	Du	har	väjningsplikt	mot	gående	som	har	gått	ut	på	eller		
	 just	ska	gå	ut	på	ett	obevakat	övergångsställe.
•	Du	ska	anpassa	körningen	så	att	du	inte	behöver	stanna		
	 på	övergångsstället.
•	Väjningsplikt	innebär	att	du:
	 -	i	god	tid	ska	sänka	hastigheten	eller	stanna.
	 -	får	köra	vidare	endast	om	det	kan	ske	utan	fara		
	 eller	hinder.

För gångtrafikanten gäller
•	Du	får	inte	gå	ut	på	övergångsställen	utan	att	ta	hänsyn		
	 till	fordonens	hastighet	och	hur	nära	de	är	när	du	ska	gå		
	 ut	på	ett	övergångsställe.
•	Korsa	körbana	eller	cykelbana	utan	onödigt	dröjsmål.
•	 Tänk	på	att	fordonsförare	inte	har	väjningsplikt	mot	den		
	 som	cyklar	på	ett	övergångsställe.
•	Men	den	som	leder	en	cykel	räknas	som	gående,	vilket		
	 innebär	att	fordonsförare	har	väjningsplikt.

Vad gäller där det inte finns  
övergångsställe?
Platser där gående korsar en väg kallas ibland  
gångpassager. De kan:
	 -	vara	upphöjda	för	att	fordon	ska	köra	sakta,
	 -	ha	refuger	för	att	gående	ska	kunna	korsa	ett	körfält		
	 	 i	taget,	men
	 -	också	vara	en	plats	där	ingenting	särskilts	har	gjorts.

Det här gäller där gående korsar väg  
och det inte finns övergångsställe:
För fordonsföraren gäller
•	 Du	ska	hålla	tillräckligt	låg	hastighet	där	gående		
	 korsar	vägen.

För gångtrafikanten gäller
•	 Om	det	inte	innebär	någon	fara	eller	något	hinder	för		
	 trafiken	får	du	korsa	körbana	eller	cykelbana	även	om	
	 det	inte	finns	något	övergångsställe.
•	 Du	ska	korsa	en	cykelbana	eller	körbana	tvärs	över	
	 eller	helst	i	närheten	av	en	korsning.
•	 Gå	över	utan	onödigt	dröjsmål.

Vänliga trafikhälsningar i höstmörkret
Trafiksäkerhetsrådet i Klippans kommun
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Ljus och värme i vinter

Priserna gäller tom den 

30 december -06.

Halogenset
riktbar IP23 
3-pack	finns	i	vit,	brons		
och	borstat	stål.		

ord.pris	354:-		

Nu	239:-
5-pack	finns	i	vit,	brons		
och	borstat	stål.		

ord.pris	550:-	

Nu	359:-

Värmefläkt 2000 w
230	v	ställbar	mellan	1000	W	
och	2000	W.	Med	frostvakt		
och	överhettningsskydd.		

Ord.pris	159:-

Konvektorelement
2000	W,	230	v	ställbar	effekt	mellan	750-
1250	och	2000	W,	termostat	och	frostvakt.	
Fötter	och	väggfäste	ingår		

Ord.pris	295:-

Sensorlampa 
Ljuset	tänds	automatiskt	vid	rörelse	från	värme-	
källor	t	ex	människor	och	bilar.	Ställbar	efterlystid		
10	sek-15	min	och	ställbar	skymningsinställning		
från	2	till	2000	lux.	Kupa		av	munblåst	glas.		
Finns	i	vitt	eller	svart.

Halogen strålkastare
Med	stativ,	500W.	90-180	cm.		
2	meter	kabel.	IP	44.	Godkänd		
för	utomhusbruk.Ord.pris	290:-

Nu 199:-

Klockströmbrytare
Ojordad	eller	jordad.	
Dygn,	16	A.		

Ord.pris	65:-

Nu 39:-

395:-

Nu 199:-Nu 99:-




