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Handla andra varor för 100:så får du köpa...

KYCKLINGFILÉ

SVENSK KASSLER

Danmark.
1 kg.

49

Rökspecialisten. Storbit.
Max 2 bitar/hushåll.

90
/st

39

90
/kg

GLASSBÅTAR
Sia Glass. 6 -pack. 0,84 liter.
Jfr pris 33:21/liter.

24

90
/st
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Bengt wetterberg
bengt.wetterberg@ljungbergs.se
projektledare, aD |
Camilla H. Peurell
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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”

BRAUNS SIDA | Lars-Erik Braun
Tryck | Ljungbergs Tryckeri

Ljungbergs mediEproduktion Ab
TEL. 0435-293 01, fax 0435-293 75

www.ljungbergs.se/soderasjournalen

Vi söker

Ungdomar*
& Fotbollsklubbar
som vill sälja vårt nya
lokala fotbollsmagasin
på följande orter:
Båstad, Helsingborg (Gantofta, Högaborg, Påarp, Stattena), Hov, Höganäs, Jonstorp, Klippan, Ljungbyhed,
Munka Ljungby, Perstorp, Rydebäck, Torekov, Åstorp, Ängelholm, Östra Ljungby
•
•
•
•

Tidningen säljes för 50:-/st (inkl. moms)
Försäljningsförtjänsten är 15:- per tidning
Man bestämmer själv hur många man vill sälja
* är Du under 18 år måste Du ha målsmans
tillstånd. Dessutom gäller att när 50 tidningar
är sålda kan man beställa fler tidningar att sälja

Skicka Din
ll:
ansökan ti

ar den
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Har Du några frågor kontakta Bengt Wetterberg på på tel 0435 -293 01, 070 – 674 75 13 eller bengtw@ljungbergs.se

NOTIS: I Söderås Journalens februarinummer gjorde vi ett reportage om Glaskonst Mekaniska. För att undvika eventuella
missförstånd om var företaget finns, vill vi tillägga att Glaskonst Mekaniska är beläget i Klöva Hallar.


Storgatan 74, 264 32 Klippan tel: 0435-10406
e-post: klippans.begrbyra@swipnet.se — www.begravningar.se

GRILLEN ERBJUDER:

Tunna Revben

59.90/kg

VECKANS KÖTT!

Fläskkotlett Huggna Ryggbiff i bit

39.90/kg

109:-/kg

Priset gäller vecka 13 med
reservation för slutförsäljning.

Välkommen!
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Många fler modeller i butiken!
Köpmangatan 19 Perstorp Tel/fax 0435-346 68

www.hr-redovisning.se

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


Akvarellmålningens ädla konst
Hellre två bra penslar än tio dåliga! Det
är Gunnel Säflund Almereds tips till alla
som vill bli duktiga på akvarellmålning.
Och Gunnel om någon borde veta. Hon
har nämligen många år hållit kurser i
akvarellmålning i olika former. Vad var
det då som gjorde att hon fastnade så
för detta?
- Akvareller är så vackra. De har ett eget
liv som man som konstnär inte riktigt kan
styra över.
Lyster och färgglädje
Lyster och färgglädje är andra ord som
dyker upp i Gunnels huvud när hon pratar om akvarellmålning. Hon har tidigare
arbetat som inredningsarkitekt och har
studerat vid Konstfack i Stockholm. Det
var efter studierna som hon fick upp
ögonen ordentligt för att måla med
akvareller.
- Jag som många andra var rädda för att
det skulle bli för kladdigt när man jobbade med vattenfärg och penslar, men
nyckeln är som sagt att använda riktigt
bra penslar – och att spänna upp pappret
man målar på ordentligt.
Viktigt att lära sig grunden
För att bli en bra akvarellmålare är det
viktigt att lära sig hantverket från grunden. Det var därför Gunnel startade sina
kurser.
- Det gäller att kunna hantverket, först
därefter kan man tillåta sig att bli fri i sitt
målande.
Hon kommer ursprungligen från Eskilstuna och började jobba i skolor där.
Efterhand startade hon kurser i smågrup-

per som gav ringar på vattnet och innan
hon visste ordet av så ordnade Gunnel
målarresor till Visingsö och Åland.

Persson är en av kursdeltagarna. Hon bor
granne med Gunnel i Bonnarp och tycker
det är jätteroligt med akvarellkursen.

- Det blev en återkommande tradition
och det var många som såg det här som
semester.

- Jag var sugen på att måla med akvareller redan innan Gunnel startade upp här.
Så när hon drog igång ville jag vara med
från början.

Stallet har byggts om
När Gunnel och maken flyttade ner till
Skåne ville hon fortsätta med kurserna.
Sedan tio år tillbaka är hon bildlärare för
elever på Perstorps Gymnasium samtidigt
som hon driver lite kurser vid sidan om
hemma på gården i Bonnarp. Stallet har
byggts om till ateljé och kurslokal.
- När vi köpte gården var det ett grisstall,
men nu har vi rustat upp det till en ateljé
med kurslokal, kök och toalett.

Inger har bara gott att säga om Gunnel
som lärare.
- Hon är jättebra som lärare. Det är viktigt
att man kan lära ut på ett bra sätt, annars
är det risk att man slutar gå på kurserna.
Gunnel tackar för berömmet.
- Jag tror att
kursdeltagarna
märker att jag
älskar det
jag gör.

Vacker uteplats
Det finns dessutom en uteplats där man
kan sätta sig om inspirationen skulle tryta
– och den prunkande naturen väcker liv i
den mest falnande kreativitetslåga. Inger

FÄRGGLÄDJE
Akvarellmålning
cken, Bonnarp
i ”stallet ” på Ekba

• Veckoslutskurs: /4
Lör - Sön 14/4 - 15
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Välkommen
att kontakta oss på
SÅLD

Lina Gudmundsson
Reg.fastighetsmäklare

SÅLD

SÅLD

Storgatan 32. Klippan 0435 / 130 50
E-post: klippan@lanshem.se
www.lanshem.se

Fastighetsförmedling.
Vi hjälper dig med

Camilla Asp

Reg.fastighetsmäklare

Länshem

Mycket stor efterfrågan på bostäder
i Klippans Kommun.

ditt livs af fär!

RESTAURANG CHAPLIN & TEATER AMABILE PRESENTERAR

Allégatan 11
KLIPPAN

EN HOUSE OF FUN PRODUKTION
MEDVERKANDE: HELÉNE LINDQUIST & JIM NILSSON

VARMRÄTT + DRYCK +
UNDERHÅLLNING: 170 KR

ÖPPET i butik:

Onsdagar 14 - 18
0435 - 149 60

MAT SERVERAS KL. 20.00
- SHOWEN BÖRJAR 21.00

#FTUÊMMEJO
#SVTUPSUFSSBTTNBSLJT 
TÌCKVEFSWJQÌ

31/3 PÅ

RESTAURANG CHAPLIN I KLIPPAN
FÖR MER INFO RING 0435-107 86
OBS! ENDAST FÖRKÖP
- DOCK SENAST 29/3 OBS!

NBSLJTNPUPS
VUBOFYUSBLPTUOBE
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SERVICE OCH KVALITET PÅ HEMMAPLAN ! VERKSTAD 0435-440487, BILFÖRS: 0435-441700

Ulf Hagstedt
Leg. läkare
-Ortoped

7år
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JUBILEUM

ÖPPET HUS på Corpus
Lördag den 31/3 9.30-15.00
• Jubileumspriser till nya medlemmar.
• GRATIS Gruppträningspass startar varje
heltimme med ”dropp in”. För mer info
om pass, ring 0435-71 88 99 el. gå in på
www.corpus-ﬁtness.com.

Varför gå och ha ont i armar, ben och rygg?
Ring mig så får du tid för ortopedisk undersökning inom kort.
Jag utför även mindre ortopedkirurgiska operationer bl a
karpaltunnlar, triggerfingrar, ganglion och hammartår.

Midgårdsvägen 1, Ängelholm 0431-195 20
Bokningstid: 10-16
Bokning även på: www.pilotdoctor.com

• Prova vår nya ”rygg-mage” avdelning.

Järnvägsg. 31
KLIPPAN

• Testa våra nya konditionsmaskiner,
löpband och crosstrainer.
• Vi bjuder på ﬁka.

VÄLKOMNA!


BRAUNS SIDA

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

Dagliga släktträffar i Klippan – i 20 år

Mandelgren i Elfdalen
Att dokumentera och föra ut svensk
kulturhistoria. Det såg Nils Månsson Mandelgren (1813 – 1899),
född i Ingelsträde vid Höganäs, till.
Otaliga resor i landet, inte minst i
Skåne – han var även på Elfdalen i
Åby – skedde. Massor med skisser
på byggnader, människor i vardag
och fest, redskap och annat gjordes. Trots denna stora kulturgärning sågs han lite ”över axeln” av
den akademiska världen. Att teckna kunde han, men inte behandla
skriftspråket och stavade även dåligt. Allt hamnade i ”arkivet” tills
professor Nils Arvid Bringéus 1969
fick se samlingen, lät bearbeta och
ge ut kulturskatten.

Skytteföreningen fiende?
Det blev en annorlunda diskussion
i Klippans arbetarekommun 1927
då frågan om kommunalt anslag
till skytteföreningen behandlades.
Martin Persson sa nej till anslag.
”Frivilliga skytterörelsen är en
fiende till arbetarerörelsen”, motiverade han med hänvisning till att
medlemmar ur ”skytteföreningar
ingick i skyddskårer som bildats
1917 mot arbetareklassen.” Det
blev mothugg. Gustaf Weiborn
var förvånad: ”Skytterörelsen är
en sport och bör få anslag.” Föreningen fick anslag.

Som sagt...
”Sätts världsrekord i simning i vårt
land, blir det i Klippan eller Stockholm.”
(Kvällspostens sportchef Birger Buhre
vid invigningen av Klippans simhall
den 2 maj 1970).

”När glesbygden sakta töms på folk
riskerar vi att få en kulturklyfta.”
(Landskapsarkitekt Ethel Rösler i uppsats om Färingtofta 1981).

Märkesdagar
1942. Första bostadsrättsföreningen (Lyran) i Klippan startar - vid
Åbygatan.
1957. Beslut togs att utreda frågan om idrottshall i Klippan.

Intresset för historia, särkilt bygdehistoria ökar. Drivkraft är nyfikenheten på egna släktens anor.
Hjälpmedel är datorn och Internt.
Det kan 20-åriga Åsbo Släkt- och
folklivsforskare intyga.
Släktforskningen - genealogi (läran om härkomst) – har två vägar:
Ta fram antavla – med sig själv som
utgångspunkt och söka släktlinjer
bakåt (dagens släktforskning). Ta
fram stamtavla – från historisk person beskriva en släkts förgreningar
framåt.
För aristokratin var släktskap
avgörande för privilegier och dynastiska anspråk. Bevis var viktiga.
På Gustav Vasas kansli fanns sekreterare Rasmus Ludvigsson. Han

forskade kring adelsätter och kal�las ”den svenska släktforskningens
fader”. Efter 1762 års kungörelse
kunde 1 112 ättavlor sändas till riddarhuset.
Släktforskning spred sig. 1686
års kyrkolag förpliktigade prästerna
att föra ”bok” över sockenborna.
Det underlättade då – och nu. I slutet av 1800-talet kom ett genombrott – i borgerliga samhällsskiktet.
Mikrokort/mikrofilm av kyrkoböckerna öppnade för alla och gav lyft
på 1970- och 80-talet, då många
föreningar för släktforskare bildades. Frireligiösa mormonernas väldiga släktarkiv blev tillgängligt. De
är skyldiga att hjälpa avlidna medlemma till evangeliet (1:a Korintier-

brevet 15:29).
Tekniken – dator, Internet – lockar allt fler släktforskare. Åsboföreningen startade 1987, med 90 medlemmar. 23 är kvar. Barbro Andréll
och Raul Blücher var initiativtagare.
349 medlemmar finns, mellan 31
och 94 år, med litet kvinnligt övertag. Ordförande Bengt Emgård
gläder sig åt att yngre börjat släktforska. Till släktforskningen läggs
folklivs- och historisk forskning.
Bred verksamhet finns: Projekt,
kurser, träffar, öppna hus genomförs. Studiegården 47:an är bas,
hemsidan på Internet kontaktyta.
Många släktträffar – på datorn
– sker i jubilerande Åsbo Släkt- och
folklivsforskare.

1. Det är inte lätt att tyda gamla handskrivna texter. 2. Papper, papper i släktforskningen. 3. Träning krävs för att läsa gammal handskriven text. 4. Ordföranden Bengt Emgård gläds åt unga släktforskare. Bild överst t h. Mikrokort, läsapparat och dator är släktforskares
”redskap”.

”Hungerdemonstration” i Klippan – 90-årsminne
Hunger, livsmedelskris, demonstrationer och revolutionsstämning i vårt land kan idag vara svårt
att förstå. 1917 genomfördes en
”hungerdemonstration” i Klippan.
1914 startade första världskriget.
Det blev hamstring, brist på matvaror och ökande priser. Produktionen av matvaror minskade. Men
mat behövdes. Sverige försökte begränsa export av matvaror. Exportförbud infördes, men mat såldes
ändå främst till Tyskland. Många
blev rika, kallades ”gulaschbaroner” (hämtat från Danmark där
handlare blev rika på att sälja dålig
gulasch).

Det blev missväxt för potatis
1916. Många i samhället svalt. Ransoneringskort infördes 1916 – totalt 250 gram av bröd och spannmål per vuxen per dag. Det klarade
sig inte hårt fysiskt arbetande på.
Ändå sänkte det till 200 gram. 50
gram extra kunde fås, genom ”påbrödskort”.
Svälten ökade, som oron i samhället. Politisk splittring uppstod.
I Ryssland avsattes tsaren vid februarirevolutionen. Oron ökade ytterligare i Sverige. Första ”hungerdemonstrationen” genomfördes i
Västervik 1917, som gav arbetarna
sänkta priser på baslivsmedel och

ved. Det inspirerade. En våg av demonstrationer följde i landet. Ibland dramatiska som i Stockholm,
där det sägs ”att närmare en revolution har Sverige aldrig varit”.
Det kunde även gå lugnt till, som
i Klippan. Den 30 april läste arbetarekommunens ordförande Gustaf Rosenkvist upp en resolution,
som antogs. Det marscherades
till Fridhem där brödbyråns ordförande, kronofogde Ljungberg, och
kommunalnämndens ordförande
Laweson tog emot och lovade göra
”vad de kunde för att hjälpa arbetarna i detta nödläge”.

”En mager Arabia” – Linnés syn på Åby
I år firas Carl von Linnés (1707
– 1778) födelse, i världen och i Sverige. En plats är Klippan, som Linné
genomkorsade på sin ”Skånska
resa” 1749 – som visar hur det var
för 250 år sedan.
Carl von Linné föddes i Råshult,
Stenbrohults socken. Blev som barn
intresserad av naturen. Fadern Nils
blev förste läraren. Studier i Sverige
och utlandet ledde till en professur
– och arbetet ”Systema Natura”.
För att kartlägga ”rikets nyttigheter” reste Linné i landet. I boken om

Skåne berättar Linné om stort som
smått, ger uttryck åt upplevelser.
Resan pågick vår-höst 1749, började i Kristianstad följer östra Skånekusten till Malmö, västra delen
till Ängelholm. Via Rössjöholm, Össjö och Ö Ljungby till Wrams Gunnarstorp. Därifrån via Åby (Klippan),
Blekemossa till Lärkesholm.
Då han såg Åby, efter färd i ett
böljande jordbrukslandskap, utbrast
han i det som ofta citeras: ”… om
söder om Söderåsen var ett Kanan
blev norr om åsen en mager och

stenig Arabia”.
Det glöms vad han sade om bygden i övrigt. Om området mellan
M Ljungby och Ö Ljungby: ”… intet land i Europa överträffar denna
bygd i fägring och behaglighet”.
Om Ö Ljungby, där Linné nämner
rödvidehäckar ”… ingen häck på
landsbygden kunde vara tätare,
nyttigare, mer lagom hög än denna. Av dess kvistar flätade folket på
orten korgar”. Om Perstorp nämns:
”… här förfärdigas allt glas i Skåne,
som är vackert och säljs vida”.

Boktipset: Carl von Linnés ”Skånska resa” 1749 berättar om hur det såg ut i landskapet – då.



• ...ägs varken av försäkringsbolag eller bank,
och är inte ”kedjad” heller
• ...har fria och obundna relationer till alla kreditinstitut vilket ger valfrihet och alla fördelar

• ...är fast förvissad om att kompetent högskoleutbildad mäklare, med mycket gott renommé,
som kontinuerligt vidareutbildar sig, istället
är avgörande

• ...har förmågan att lyssna av kundernas behov i
samband med den förmodligen största affären
i livet

• ...har som filosofi att inte tappa bort en kund bara
för att affären är avslutad, utan betraktar det
som en livslång relation med levande kontakt

• ...anser att varje hus är unikt och bör behandlas
därefter

• ...har som ambition att överträffa alla förväntningar,
så att MäklarCentrum blir ett naturligt val
Välkommen
om och om igen...

till MäklarCentrum

mötesplatsen för nöjda säljare och köpare.
Allétorget 17, 264 33 Klippan, Tel 0435-155 35, www.maklarcentrumskane.se
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WPL 10

Elektro Helios

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

Diskmaskin DI 8514

RÖRMONTAGE AB

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

Helt elektronisk.
5 program varav ett ”snabbt”
som diskar 4 kuvert på 30 min.

Priserna gäller tom 1/4 eller så långt lagret räcker.

Prova kontantuttag
med ditt bankkort hos ICA!

Smakfullt • Bekvämt • Prisvärt
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Lövbiff av innanlår

99:-

/kg
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1 lite

Engelholmsglass

Vetemjöl 2 kg

Engelglass
2 st

30:-
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2 st
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89:Hellefilé kg 119:-

Lönnebergaskinka hg 14.90
MUNKA CHARK Spickeskinka
hg 14.90

Torskfilé kg

PASTEJKÖKET

GILLE

Små Bröd

600 gr

Ramlösavatten 4 x 1,5 liter
CARLSBERG

35:29.90
29.90

2 ST

CARLSBERG

Pepsi Cola original 4 x 1,5 liter

12.00

ord. pris 24.90 st

+ pant

HERR

99:Joggingdress stl. 68-86 cl 99:Plantjord 50 lit
5st 100:Boxerkalsong 4 pack
BABY

RÅBY

+ pant
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Fonus är
din vän
i nöden
En kram och ett uppriktigt tack – då finns
det nästan inga pengar i världen som ger
samma tillfredsställelse. Att begrava en
familjemedlem är nog det jobbigaste man
kan gå igenom men med hjälp från Fonus
slipper man att ordna allt det praktiska
runtomkring. Kerstin Långberg är kundrådgivare på Klippankontoret och den som de
sörjande har kontakt med. Hon hjälper till
med alla kringarrangemang som uppstår
när någon dör.
- Ibland händer det att den avlidne redan
har lämnat in önskemål till vårt så kallade
vita arkiv om hur hans eller hennes begravning ska vara. Det är redan bestämt vilken
musik som ska spelas, var akten ska ske och
hur man vill begravas. Men då finns det andra saker att hjälpa till med istället.
Hjälp med försäkringar
Förutom själva begravningen och allt som
har med den att göra rent praktiskt får kunderna också hjälp med försäkringsfrågor,
bouppteckningar och annat ekonomirelaterat.
- Jag kontrollerar om det finns en livförsäkring på den avlidne. Ibland har inte ens
familjerna koll på detta. Varje år är det 7580 miljoner som inte plockas ut eftersom
anhöriga inte får hjälp eller tänker på detta
i sin svåra stund.
Det finns nämligen regler som säger att om
den avlidne är arbetsför vid sitt frånfälle ska
de efterlevande få ut pengar från arbetsgivaren, men detta känner långt ifrån alla till.

Klippan
Kerstin Långberg

• Begravningar
• Sten

• Juridik
• Försäkringar

Välkommen till vårt kontor på Storgatan 28
tel. 0435-102 15 Öppet: 9-13
Vi gör gärna hembesök – Jour dygnet runt

www.fonus.se



- Idag finns över 600 försäkringsbolag i Sverige, så det kan vara en riktig djungel. Vi
försöker göra familjerna uppmärksamma
på det här och hjälpa dem.
Gäller att hitta rätt balans
En fråga som Kerstin Långberg fått många
gånger är hur man rent känslomässigt orkar
med att hela tiden arbeta med människor i
sorg. Som gammal kyrkovaktmästare visste
hon vad hon gav sig in i när hon började på
Fonus 1999.
- Det gäller att hitta balansen, jag blir ju
självklart berörd jag också när jag sitter i
kyrkan på en begravning. Man får bli berörd, det gäller bara att inte bli FÖR berörd,
men ibland är det svårt, helt klart.
Förlösande skratt
Begravningar och dess dystra ton till trots –
det finns plats för skratt också mitt i allt det
tunga. När begravningen ska börja planeras
sätter sig Kerstin Långberg ner tillsammans
med den drabbade familjen som får berätta
gamla minnen om den avlidne. Detta för
att hon ska kunna bilda sig en uppfattning
om hur den avlidne var som person och hur
begravningen ska läggas upp. Under dessa
samtal, och även under resans gång fram
till begravningen, skrattas det en hel del.
- Skrattet kan vara förlösande ibland, även
i svåra stunder.

Är det dags att byta ut din gamla garageport?

Vi har lösningen!

• Portar som passar allas behov
• Låga priser
• Montagehjälp till fasta kostnader
• Gratis hembesök i Skåne med omnejd av
någon av våra erfarna montörer för offert

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

www.klippanskulturcenter.se
Vi jobbar även med:

Välkommen till Restaurangen med de 4 - ESSEN.

S

tora parkeringsmöjligheter
tor salladsbuffé
tora ytor för matservering
tor lummig park

Lunchrestaurangen
är öppen Må - Fre 11-14.

år
Prova v

• Industriportar
• Grindmotorer
• Säkerhetsjalusier
• Mörkeranläggning
• Dörrautomatiker
• Tillbehör samt reservdelar.

ENTRÉTEKNIK – VI KAN ENTRÉSYSTEM
Kontakta oss:
Kontor: 0435-18300
Mobil: 0707-918300 / 01
www.entreteknikklippan.se

Fabriksvägen 2, Klippan
Tel. 0435- 140 40

Vårsticka

Fabriksförsäljning av
Servetter, Dukar, Ljus
Engångsservis etc.

Finns i 25 färger!

Öppettider
Torsdagar 10.00-18.00
Fredagar 12.00-16.00

Safe & soft gummiplattor

Påskerbjudande:

Försäljning av:

färsk-, stekt- och rökt fisk,
fiskfat med olika sorter rökt inlagd sill, fiskdelikatesser,
lax, ål, sallader, grönsaker skaldjur, sallader, fisktallrikar,
och sås. 85 kr per/pers.
smörgåstårtor och mycket
(bara på beställning)
annat gott.

Här hittar du ”Den Flygande Holländaren”

• Safe & soft gummiplattor
till lekplatser.

Tisdag 10.00 – 15.00 Åstorp, Gamla Torg. Onsdag 9.30 – 15.00 Klippan, Torget.
Fredag 9.30 – 12.30 Perstorp, Torget, 13.00 – 17.00 Tyringe, Förmedlingscentralen.
Lördag 9.30 – 13.00 Klippan, Torget.
Henriëtte de Rover Tel: 0768 – 220 332

• Gummi takterrassplattor.
• EPDM gummiplatta till
Altan/Terrass, Uterum.
• Gummiplatta under och
runt om simbassäng.
• Gummimatta till häststall.

Beställ broschyr!
Du kan även besöka var visningslokal.
Öppet: Torsdag 13:00-1800 Lördag 9:00-14:00
Eller boka en tid när det passar dig.
Besök adress: Vedbyvägen 68 Klippan
Tel: 0730-890459
E-mail: info@robertderover.com

Välkomna!

• Tak- och väggplåt
• Rännor och rör
• Egen tillverkning
• Stort lagersortiment
Öppettider mån-fre 8-17
Väg 108, 2 km norr Marieholm
Tel 0413-730 62 • Fax 0413- 730 81
www.birgittasplat.se



Håll koll på huden!
Viveka Andersson har bytt namn på sin rörelse. Istället för Unna dig är det nu Salong Piacente som gäller istället. Och det är inte bara
i Röstånga som kunderna kan konsultera Viveka och hennes tjänster. Hon har nämligen
en salong i Malmö också!
- I Röstånga rullar det på jättebra men i Malmö går det lite trögare än så länge, men jag
hoppas och tror att det vänder, säger hon.
När Viveka öppnade Unna dig för fyra år sedan
var hon främst inriktad på manikyr och massage. Nu har hon utbildat sig till hudterapeut på
Gildaskolan och breddat sin repertoar betänkligt.
Gör hudanalys
Förutom massage (både vanlig och idrottsdito)
och manikyr, som hon erbjöd även tidigare,
kan man nu också få hjälp med vaxning, pedikyr, ansiktsbehandlingar och make up. Även
så kallad hudanalys kan Viveka bidra med.
- Då ser jag över vilken hudtyp kunden har
och vad man ska göra för att hålla den i ordning. Jag rekommenderar och säljer produkter som hjälper till att hålla huden fräsch. Det
är viktigt att ta hand om den ordentligt.

Medicin och kosmetik
Att vara hudterapeut är en blandning mellan
medicin och kosmetik. Under sin utbildning
på Gildaskolan har Viveka fått lära sig att
identifiera alla typer av hudproblem – alltifrån
brännskador till eksem. Som hudterapeut ger
man ingen medicinsk rådgivning, däremot är
Viveka fullt kvalificerad att rekommendera en
kund att uppsöka läkarbehandling för någon
hudförändring som ser annorlunda ut.
Röstångaborna vill ha lite ”lyx”
För att locka kunderna lite extra har Viveka
börjat anordna tjejkvällar. På dessa kan några
vänner komma till salong Piacente för att bli
sminkade av Viveka och få råd och inspiration.
- Det har blivit väldigt populärt. Tjejerna tycker det är kul att bli uppsminkade, vi vill ju vara
filmstjärnor egentligen, skrattar Viveka.
Viveka är ursprungligen från Röstånga och
har fått mycket positiv kritik från ortsborna.
- Jag tror att många uppskattar att det finns
lite ”lyx” i Röstånga också. Genom att komma hit slipper man köra långt iväg för att få
lite massage eller en ansiktsbehandling.

Flytten blev
en succé!!!
I höstas flyttade Susanne Tuvesson Nagelstudion i Perstorp till Hantverkargatan mitt i byn.
Efter flytten har hon märkt av att kunderna
har blivit fler.
- Det blir lätt så när man har ett mer centralt
läge. Nu kan det komma förbi kunder helt
apropå och beställa en tid, det hände nästan
aldrig förut. Det är skönt att folk har hittat
hit, men det är samtidigt lite trist att det inte
har varit så tidigare.
Utveckling av butiken
Susanne Tuvesson har satsat medvetet på att
utveckla Nagelstudion. Förutom att erbjuda
nagelförlängning i akryl har hon nu även
breddat sig till att arbeta med gelé också.
- Jag tycker verkligen om att jobba med gelé.
Många av mina kunder föredrar detta framför akryl eftersom den är luktfri.
Själv är hon kluven i valet mellan gelé och
akryl.
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- Det är svårt att säga något definitivt. Jag
har jobbat med akryl i snart sju år och det
sätter ju sina spår. Men båda materialen har
sina fördelar.

Skönhetsterapeut och
diplomerad nagelteknolog
Susanne Tuvesson arbetar med märket Creative när det gäller nagelvård och skönhetsprodukter. Det är ett märke som är mycket
välkänt och etablerat på marknaden.
- De brukar vinna ”bäst i test” i de flesta undersökningar så det är kul att ha fått in det.
Det är något som kunderna uppskattar.
Massor av nya tjänster
Susanne Tuvesson är diplomerad nagelteknolog och kallar sig för skönhetsterapeut. Förutom naglar gör hon bland annat make up,
piercing i öron, näsa och navel samt ögonfransförlängning. Hon tog en kurs i ögonfransförlängning så snart det kom till Sverige
och det visade sig vara ett lyckokast. Att förlänga ögonfransarna och därmed anlägga
något av en Hollywoodlook är något som är
väldigt poulärt för tillfället – i alla fall bland
Susannes kunder.
- Att förlänga ögonfransar är jättepilligt. Det
fungerar ungefär på samma sätt som när man
förlänger håret med extensions, men det är

betydligt mer pill som sagt. Jag skulle inte rekommendera folk att pröva det hemma.
SM i nagelförlängning
För fyra år sedan deltog Susanne Tuvesson
i SM i nagelförlängning där hon kom på tionde plats. De senaste åren har det inte blivit
något tävlande, men i år är det dags igen.
Den 28 mars styr hon kosan mot Värmland
och Karlstad för att överträffa sin placering
från förra gången.
- Det är väldigt kul och ett avbrott mot den
”vanliga” delen av mitt yrke. Jag hoppas att
komma bland de tio bästa den här gången
också.

Piacente

ALMA KLÄDER & TING
Köpmangatan15, Perstorp

VILA

JEANS

Tel 0435-34 240

VILA

199:-

VÅRJACKOR

RÖD, SVART

499:-

VILA

VILA

GRÖN, SVART, BEIGE

KLÄNNING
299:-

TOPPAR

• Ansiktsbehandling • Fotvård
• Massage • Nagelvård • Vaxning
• Epilering • Ögonfransförlängning
• Make up

Skönhetsvård

Välkommen att boka tid på tel: 0708-81 99 62, 0435-911 40
Viveka Andersson, Marieholmsvägen 9. Röstånga

Vi odlar alla våra uteväxter själva!
Egenodlade uteväxter
Buskar och träd på beställning
Skogsplantor
Bästa danska julgransplantor
Begravningsarrangemang
Buketter och grupper

BLÅ, GRÖN

129:-

VÄLKOMNA
/LINDA

BLÅ, LILA,VIT, GRÖN

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

Öppet:
Mån, Tis, Tors 9.30-17.30
Ons 9.30-18.30
Fre 9.30-13

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

Generösa öppettider!

Välkomna till oss!

Körkort i vår!?
Vi hjälper dig
hela vägen!

Hantverkaregatan 2, Perstorp
0435-348 28, 0735-4668 67
DE

DAN

JU
ERB

10% PÅ VALFRI
PRODUKT!

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

Eva-Lill & Christer

ERBJ. GÄLLER 1GÅNG/PERS.
TOM 5 APRIL.

NAVELPIERCING 450:-/INKL SMYCKE
BLEMDAHLS MEDICALS SYSTEMS

NAGELFÖRLÄNGNING GELÉ 390:NAGELFÖRLÄNGNING ACRYL 550:-

ÖGONFRANSFÖRLÄNGNING 499:-

Välkomna!
/Susanne
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Vi hjälper dig med:

10-50%

ÖPPET HUS

LÖRDAG 31 MARS
SÖNDAG 1 APRIL
kl. 10-15
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Dock endast lördag i Klippan

täd!

Allt inom bilvård

Polering & Vaxning
Helrekonditionering
Montering av solfilm
VÄLKOMNA!

Lackförsegling
Riktning av bucklor
Spotrepair-punktlackering

Ängelholm

Nya lokaler
(f.d Samshine)

Hammargatan 6
0431- 41 00 24

Klippan

Storgatan 39
0435- 158 38
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Första,
andra,
tredje...
Kommersen i Vettinge var i många år ett välkänt begrepp
för många i Klippan med omnejd. Där kunde man göra
många fina begagnatfynd för en bilig peng. Men ingenting
varar för evigt. Ägaren Ronny Barte bestämde sig efter 15 år
för att satsa på något nytt. Varannan torsdag håller därför
han och kollegan Bernt Eriksson auktion istället. Man kallar
lokalen för Auktionshallen.
- Vi hade tänkt Vettinge Auktionshall först, men då hade vi
hamnat alldeles för långt bak i telefonkatalogen, skrattar
Ronny Barte.
På Auktionshallen kan man ropa in lite udda föremål som
piggar upp i hemmiljön. Glas och porslin men även möbler
och lampor är sånt som är populärt bland auktionsdeltagarna.
Inte så välkänt än
Än så länge har Auktionshallens verksamhet inte nått ut till
de breda massorna riktigt som Ronny Barte och hans kollega har önskat. Därför satsar man nu på att synas lite mer
i medierna och vill gärna locka till sig mer folk. Auktionerna
hålls jämna veckor på torsdagskvällarna och man kan göra
riktiga fynd.
- Vi har mycket fina föremål. Du kan till exempel få snygga
matsalsmöblemang i mahogny med klädda ryggar på stolarna för en billig peng.
Bra grejer som inte kostar skjortan
Ronny Barte menar att många som har riktigt gamla möbler
och inte bytt ut dem på länge skulle kunna tjäna storkovan
genom ett besök på en auktion.

Sälja?
Au
kti 0435-21526
Köpa?
on
s
ha
torsdagar
18.30
llen
Ring oss på

eller på mobil

Besök våra auktioner,
Vettinge - Östra Ljungby

jämna vecko.nr

Bilder på bättre föremål på

www.auktionshallen.net

12
12

070-5863955
070-7874354

- Jag tror att många som sitter hemma med slitna gamla
soffgrupper skulle kunna byta upp sig i kvalitet här utan att
det kostar skjortan.
Kvalitetskrav
För att säkra kvaliteten på auktionsföremålen har Ronny
Barte ganska höga krav. Han åker ut och tittar på mycket
möbler exempelvis, men tar inte på långa vägar med sig vad
som helst tillbaka.
- Vi måste kunna göra så för att gallra ut det som är osäljbart. Det är skillnad på loppmarknad och auktion. På loppmarknad är det lättare att bli av med något som är lite luggslitet än vad det är på auktion.
När man skaffar föremål till auktionshallen sker det antingen
genom köp eller att säljare får provision på auktionspriset.
Det senare är vanligast.

Chefsbyte hos
Klippan kapell
Det har nu gått lite mer än ett år sedan förre ägaren Conje Johansson sålde Klippan Kapell till det
danska holdingbolaget JO Holding Solröd ApS och
dess ägare Jens Olsen. Klippan Kapell tillverkar bland
annat lastbilskapell i PVC-belagd polyesterväv, men
även olika sorters skyddspresenningar som används
inom jordbruk och industri. Tidigare platschefen Stefan Rasmussen har slutat och ersatts av två personer:
Det är Peter Gabriel (namnet sägs med svenskt uttal,
det är inte den gamle Genesissångaren som satsar
på ny karriär…), som tar över Rasmussens titel som
platschef och Kenth Ericsson, som blir arbetsledare
och försäljningsansvarig.

Som en stor familj

- Det är mycket man måste sätta sig in i så här i början, men det är bara kul, säger Peter Gabriel.

Bara lovord

Kompletterar varandra bra
Peter Gabriel har en bakgrund inom plastindustrin
som teknisk säljare, något han tror sig ha nytta av i
sitt nya jobb. Kollegan Kenth Ericsson har tidigare arbetat som arbetsledare på Nils Hanssons Åkeri. Med
Gabriels bakgrund inom plast och Ericssons inom lastbilsnäring kompletterar de varandra på ett bra sätt.
- Vi vill gärna utveckla företaget på sikt. Så här i början är det mycket att sätta sig in i, vi utforskar den
nya terrängen så att säga.

Klippan Kapell är ett anrikt gammalt företag som har
många år på nacken. Många av de tio medarbetarna
har jobbat ihop länge och utgör en stark enhet. Att
komma in i en chefsposition på ett företag där övriga medarbetare har så lång gemensam historia har
enligt Peter Gabriel inte varit något problem alls.
- Vi har känt oss mycket välkomna in i ”Klippan Kapell-familjen”. Eftersom vi inte är mer än tio personer
så samarbetar alla tätt ihop och då lär man snabbt
att känna varandra.

Peter Gabriel har alltså bara gott att säga om personalen och lovorden bara fortsätter:
- Många har ju jobbat här länge och har en stor detaljkunskap och det är just det vi måste ta tillvara på
när vi kommer in och är helt nya. Personalen är vår
största resurs.
Kundkretsen är stor och varierande. Många företag i
närområdet använder sig av Klippan Kapells tjänster.
Den så kallade Klippanhallen, som är en plasthall på
stativ, kan användas både som permanent och tillfällig lösning när lokalbehov uppstår vid byggarbetsplatser till exempel.

Vi odlar alla våra uteväxter själva!

TÄVLA i Annonsjakten!
för

Egenodlade uteväxter
Buskar och träd på beställning
Skogsplantor
Bästa
danska
Den 15 oktober släcker julgransplantor
Hörby sin analoga sändare.
Hos oss Begravningsarrangemang
kan Du hyra
lämpliga lokaler
Du som inte har uppgraderat din TV-utrustning blir utan bild.
Buketter
grupper
födelsedagar
bröllopoch
konferenser
möten m.m.

7år
års
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Adress:

RESTAURANG
Järnvägsg.
31

CHAPLIN
I KLIPPAN
Glöm inte
ange ”Annonsjakten” utanpå kuvertet!

• Vi bjuder på ﬁka.

REDAKTIONEN
TILLHANDA SENAST DEN 5 April- 07
VÄLKOMNA!
FÖR MER INFO RING 0435-107 86
OBS! ENDAST FÖRKÖP
MäklarCentrum
                                       Tel:
- DOCK
SENAST 29/3 OBS!

Henriëtte de Rover
Tel: 0768 – 220 332
KLIPPAN

Välkommen till

mötesplatsen för nöjda säljare och köpare.

, www.maklarcentrumskane.se

Vinnarna meddelas även per post!

med
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– 13.00
Klippan,
Torget.
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träffa alla förväntningar,
r ett naturligt val

STORT GRATTIS TILL ER!!

/Susanne • Duavdelning.
• Prova vår nya ”rygg-mage”
skall alltså inte ange tidningssidans nummer
• Sänd lösningen till Ljungbergs Medieproduktion AB,
•
Testa
våra
nya
konditionsmaskiner,
31/3
PÅ
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Gamla
appa
bortÅstorp,
en kund
baraTorg. Onsdag 9.30 – 15.00 Klippan, Torget.
Box 100, 264 22 KLIPPAN i brev frankerat med brevporto.
12.30betraktar
Perstorp,det
Torget, 13.00 – 17.00 Tyringe, Förmedlingscentralen. löpband och crosstrainer.
,–utan

ar du ”Den Flygande Holländaren”

1:a Julia sjöstedt, Ljungbyhed
2:a Harley Avramidis, Klippan
3:a Frida & Lina Nilsson, Perstorp

Välkomna
till oss! Eva-Lill & Christer 499:ÖGONFRANSFÖRLÄNGNING

utbildar sig, istället TOM 5 APRIL.

VINNARE- BARNTÄVLING nr 2-07

www.kvidinge-folketshus.se

Thommy Hansson i en av företagets
välutrustade bussar.

Service och trevligt bemötande hos

Klippans Busstrafik
Thommy Hansson har varit busschaufför sedan 1971. 1979 startade han tillsammans
med kollegan Roger Ahlin Klippans Busstrafik. 27 år senare finns företaget fortfarande
kvar, och Thommy har därmed sett till att ett
par generationer Klippanungdomar kommit
till skolan ordentligt. Skolskjutstrafik är nämligen en stor del av företaget. Sedan 2004
bedriver man även samma verksamhet i Åstorps kommun tillsammans med Ahlins Buss
– och ja, det är samma Roger Ahlin som var
med och startade Klippans Busstrafik 1979.
Förutom att se till att barnen kommer säkert
till skolan blir det mycket beställningstrafik..
- Vi ställer upp på det mesta. Det kan vara
firmafester eller bara skjuts av större sällskap
som vill åka på en weekendresa till Stockholm
till exempel, säger Thommy Hansson.
Stor busspark
Teaterresor och skolresor, resor till utlandet,
pensionärsutfärder eller olika typer av bussutflykter – ingenting är vare sig för stort eller
för smått för Klippans Busstrafik. I bussparken finns totalt 14 bussar med kapacitet för
mellan 19 och 65 personer. Det går alltså utmärkt att beställa bussar oavsett vilken storlek man har på sitt sällskap.
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”Miniresebyrå”
Klippans Busstrafik fungerar även som en
liten ”miniresebyrå”, som Thommy Hansson
uttrycker det. Man ordnar några egna arrangemang varje år och hjälper även andra
resebolag med vissa turer. I vår är till exempel
en dagstur till Göteborg och Scandinavium
inplanerad. Där ges nämligen i maj månad
ett antal föreställningar av ABBA-musikalen
Mamma Mia. Resan är slutsåld sedan länge.
Erfarna chaufförer
Samtliga chaufförer på Klippans Busstrafik
(de är omkring tio till antalet) är mycket erfarna och har styrt bussar runtom i Sverige
och Europa under många års tid..
Mest att göra är det i maj, september och
december. Tidigare åkte många svenskar på
sportlovsresor till Alperna vecka åtta, men så
är inte riktigt fallet längre.
- När Ingemar Stenmark åkte var det mycket
efterfrågat, men det har minskat betydligt.
Jag tror många väljer att åka till Thailand istället nuförtiden.
Och dit är det ju följaktligen lite för långt att
åka – även för Klippans Busstrafik…

Sven Nilsén - en av företagets chaufförer.

Den 15 oktober släcker Hörby sin analoga sändare.
Du som inte har uppgraderat din TV-utrustning blir utan bild.
Välkommen in och diskutera vilken lösning som blir bäst för dig
BOXER / CANALDIGITAL / VIASAT

Välkomna!

Tänk på att
remiss behövs ej.

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

Leg. Sjukgymnaster:
Billy Nilsson • Lillie Bjarnvik
Jan Nilsson • Yvonne Liljeroos
Ann-Sofi Karlsson
Ass: Carina Wehlin
Dipl. Massör:
Claes Engström

Bryggerigatan 2, 264 33 Klippan, Tel. 0435-108 90

Vi erbjuder polering och handtvätt samt service.Vi finns i Pumps lokaler.
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Mån - Fre 7 - 19

Tel 0435 - 44 10 13, 070 - 404 41 74

RÖSTÅNGA BEGRAVNINGSBYRÅ
Begravningsbyrån med fullservice inom begravning och familjejuridik

Personlig service dygnet runt
Mikael Karlsson
Billingevägen 8 i Röstånga

Tel. 0435-915 70

Vår verksamhet består av bl.a skoltrafik i Klippan
och Åstorps kommuner, beställningstrafik både när
och fjärran, arrangerar resor till olika föreställningar
och arrangemang, hjälper till med att få ihop dagsturer i olika former med besöksmål och mat m.m.
Vi har erfarna chaufförer och miljögodkända bussar.
Bussar från 10 - 60 personer.

KOMMANDE RESOR 2007
Lördag 12 maj Mamma Mia Scandinavium Göteborg. Slutsåld!
Onsdag 15 augusti Ystad International Military Tattoo
21-23 september Rivierans Guldgossar på Cirkus i Stockholm 3 dgr.
Centralt hotell. Medverkande b.la. Robert Gustavsson, Loa Falkman,
Åsa Fång, Suzanne Reuter, Per Eggers och Charlotta Strandberg.
12-14 oktober Sound Of Music på Göta Lejon i Stockholm 3 dgr.
Centralt hotell. En ny storslagen uppsättning.
Medverkande b.la. Pernilla Wahlgren och Tommy Nilsson.
Anders Berglund står för det musikaliska arrangemanget.
Samtliga föreställnigar i bästa biljett kategori.
För mer info om föreställningarna ring
Tommy Karlsson på tel. 0708-28 20 55.

Välkommen du också!
Åbytorpsvägen - 264 39 Klippan - www.klippanbuss.se - info@klippansbuss.se

www. begr-byra.com

Vinn en
porträttfotografering!
Nu öppnar Ljungbergs Medieproduktion en ny verksamhet i form
av
för privatpersoner.
För att fira starten av detta så ska ...
tre vinnare i Söderås Journalens månadstävling få chansen att
vinna en fotosession.
Allt du behöver göra är att skicka in en motivering till varför just du
ska vinna. Du kan välja att låta oss fotografera dig själv, din familj, ditt
barn ditt husdjur eller vad du vill.
Vår affärsidé med Fotostudion är att vi vill göra allting så enkelt och billigt som möjligt för kunden.

Vi fotograferar!

Du får bilderna på CD!

Du fixar framkallning!

Tycker du att det här låter intressant? Skicka i så fall in din motivering till Söderås Journalens redaktion senast den 5 april.
Och kom ihåg – om Du behöver fotograferas redan nu, och inte vill
vänta på tävlingsresultatet, så är det bara att kontakta Fotostudion
på Ljungbergs Medieproduktion (0435 – 293 01) så bokar vi in en tid!
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PROFILEN:

Susanne Jönsson

Kul med knyppling
Året efter skolans slut studerade Susanne
Jönsson på Åkersbergsskolan i Höör. Kvällarna på internatet var många och långa
och det fanns inte speciellt mycket att hitta på. Det var här som Susannes intresse
för knyppling väcktes.

Favoritmaterialet är oblekt lin
- Jag tycker om strukturen i det. Det är
inte så jämt och perfekt som ett bomullstyg utan har lite noppor här och var och
är grövre på sina ställen.

- En av lärarna på skolan frågade om det
fanns intresse hos oss elever att dra igång
en studiecirkel för knyppling. Det blev så
mest för att vi inte hade så mycket att
göra på kvällarna. Sedan var jag fast.
Började med kurser
Susannes knypplande har gått lite i vågor.
Efter studiecirkeln knypplade hon på fritiden i några år innan hon tröttnade igen.
När hon ytterligare några år senare blev
mamma kände hon att hon behövde någon hobby.
- Jag kände inte för att gå på någon ny
knypplingskurs utan började istället hålla
kurser själv och sedan har det fortsatt.
Hon gör halsband, örhängen, armband
och berlocker. I början använde Susanne
det mesta själv men efter ett tag kommer man fram till ett läge där man inte
kan använda allt man producerar. Istället
började Susanne sälja sina smycken. Hon
bodde tidigare i Ystad, som ju är en riktig
turistmagnet på sommaren. Något som
resulterade i att det numera går omkring
belgare, amerikaner och tyskar till exempel med hennes smycken.
Från Ystad till Ljungbyhed
För ett och ett halvt år sedan flyttade
Susanne tillsammans med familjen från
Ystad till Ljungbyhed. Här har hon av
förklarliga skäl inte fått samma snurr på
affärerna, eftersom hon ”börjat om från
noll”.
- Nästan ingen vet ju vem jag är här.
Hon har varit runt på marknader i närheten, men det har gått lite trögt.
- Men så var det i Ystad också när jag började där. Ordet sprider sig efterhand, det
återstår bara att se vad som händer.
Just nu är hon inne på så kallade wiresmycken och arbetar med mycket naturmaterial.
Wiren ersätter halskedjan och är en tunn
plastöverdragen tvinnad metalltråd.
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Barnkurs för
gummismycken
Men Susanne arbetar inte bara med
knyppling och wiresmycken. I höstas fick
hon ett erbjudande om att hålla en kurs i
att göra gummismycken, något hon aldrig prövat tidigare. På sportlovet höll hon
en kurs för lediga skolbarn upp till tolv år.
Det blev mycket uppskattat. För egen del
är det dock inget hon kommer att fortsätta med.
- Det var trevligt att hålla i en kurs för
barn, men jag knypplar nog hellre än gör
gummismycken på egen hand. .

STOR

PÅSKMARKNAD!
Äggkoppar 10:Porslinspåskägg 29:Påskägg fr. 7:Fjädrar
5:Servetter fr. 20:-

Storgatan 4, Ljungbyhed. Tel 0435-294 50
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EKSTRANDS CYKEL 0435-71 14 13
Storg 17, KLIPPAN

VÅRENS LÄCKERHETER ÄR HÄR!
Stort parti skinnjackor från Jofama.
Marieholmsvägen 6
Röstånga, tel. 0435- 914 35

16 april Modevisning
Röstånga Gården

Boka plats: 0708- 29 68 39. Begr. antal!

Öppet: ons - tors - fre 12-18 / lör 10-13. För annan tid ring!

Ö s t e r g a t a n 28, Klippan • 0435 - 109 20

Hos oss kan Du hyra lämpliga lokaler
för födelsedagar bröllop konferenser möten m.m.

www.kvidinge-folketshus.se
Tel.nr för bokning: 0435- 200 83 eller 0435-252 47

’’Det är hos oss

du hittar det
nya för våren!’’

Storgatan 32, Klippan
tel 0435-104 97 fax 0435- 104 98

Stackabowl
Bowling - Bar - Restaurang
0435-71 10 70 - www.stackabowl.se

• Lunchbuffé 65:mån-fre kl.11-14

• Mat & Bowling fr. 180:-/pers.

FILÈFROSSA med oxfilé, fläskfilé och kycklingfilé
m.m t.om 28 april.

• Barnkalas lör-sön med pris från 90:-/pers.
I kalaset ingår 1 timmes bowling, hamburgare
med bröd, pommes och valfri 33 cl dricka.

Vi arrangerar även mat & bowlingarrangemang andra dagar i veckan
enl. överenskommelse – ring hallen på 0435- 71 10 70 för mer info.

FÖR MER INFO GÅ IN PÅ VÅR HEMSIDA

www.stackabowl.se
Fullständiga rättigheter!

Skolavslutning?!
Vi fixar bowling och god mat.

Välkomna till Stackabowl!
Stackarpsvägen 5 i Klippan.
tel. 0435- 71 10 70
fax. 0435- 71 95 71
www.stackabowl.se
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Vinnaren av vår renoveringstävling!

Almas önskedröm gick i uppfyllelse

- ett eget

prinsessrum!
Almas vinnarbrev och fotot
som visar hur Alma ”hjälpt till”.
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” Jag heter Alma och är 4 år. Jag bor i ett hus med mamma och pappa och min
storasyster Olivia. Olivia ska få ett nytt rum och jag ska ta över hennes gamla.
Rummet är inte så roligt precis och det är ganska slitet. Det fattas till och med
tapet på ett ställe på väggen (mamma säger att hon tror att det är jag som ”hjälpt
till” med detta!!?). Jag skulle gärna vilja ha nya fina prinsessfärger på mitt rum.
Om jag vinner tävlingen så blir jag jätte glad! Hälsningar Alma”

Hos Colorama (f.d Golv & Tapethuset) fick Alma
hjälp av Maria med att välja tapet.

amma

ns... Tur att M
a tapeter det fin let.
fin
ga
ån
m
så
a va
Oj,
öd i det knepig
var med som st

Nu har Alma bestämt sig! Prinsesstapet med
hjärtan ska det så klart vá!

Ett riktigt prinsessrum!
Ett riktigt prinsessrum, det var vad fyraåriga
Alma Ekvall från Ankarlöv utanför Klippan
önskade sig. Tack vare Söderås Journalens
tävling blev drömmen verklighet. Tillsammans med mamma Mia Persson åkte Alma
till Colorama i Klippan för att kunna välja
ut lämpliga färger och tapeter. Därefter
tog Bosse Landin från Bosses Måleri vid
och hastigt och lustigt hade Alma fått sitt
drömrum.

Alma och hennes syster Olivia följer Bosse Målares
arbete med spänning.

- Tidigare har Alma gärna velat sova hos
mamma och pappa på nätterna, men sedan hon fick sitt prinsessrum så är det bara
det som gäller, skrattar Mia Persson.

Numera sover ”sessan” Alma gärna i sitt nya
drömrum.

Vi utför allt inom måleri!

Golv & Tapethuset i Klippan byter namn till
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utbyggnaden
Att bygga ut lokalen med kundtoalett och
fler matplatser har blivit en succé för Carsano
Pizzeria i Klippan. Ägaren Cemal Senli satsade
verkligen på ”rätt häst” när han bestämde sig
för att utöka butiksytan.
- Tidigare hade vi bara tre bord, nu har vi ökat
så att vi har sex bord istället och totalt plats
för 32 matgäster samtidigt...
Den största ruschen kommer på luncherna
mellan 11 och 13. Många av kunderna är
elever från den närliggande gymnasieskolan.
- Vi har ett bra läge och folk har börjat lära sig
var vi finns någonstans.
Färska råvaror
Cemal Senli har varit pizzabagare i många år.
Innan han flyttade till Klippan hade han haft
pizzerior i bland annat Halmstad och Laholm.
Hela tiden har god kvalitet varit en ledstjärna.
Alla råvaror är färska och det används inga
halvfabrikat.
- Jag hämtar champinjoner, paprika, skinka
och en massa annat i Helsingborg varje torsdag. Sedan har vi stora kylar som vi förvarar
allting i.
Carsano Pizzeria har blivit godkänd av livsmedelsinspektionen vid Klippans kommun.
- Det är viktigt att få en sådan kvalitetsstämpel för att få kundernas förtroende.
Många stamkunder
ett framgångsrecept
Carsano Pizzeria ligger i den gamla ”parkkiosken” på Klostervägen i Klippan, strax bakom
S:t Petri kyrka. När Klostervägens järnvägsö-
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vergång stängdes får något år sedan var Cemal Senli rädd att en del av kunderna skulle
försvinna. Så blev inte fallet.

kött eller något annat, men nu är det fläsk
som gäller, det är det som är mest uppskattat.

- Vi hade så mycket stamkunder som kom tillbaka i alla fall så det var aldrig någon fara.

Handikappanpassning

Omarbetning av menyn
På menyn står bland annat pizza, hamburgare och kebab. Cemal Senli har arbetat om
den meny som fanns när han tog över för tre
år sedan.
- Jag ville ändra på konceptet. Tidigare hade
man bara pizza och falaffel, men nu har vi
utökat med hamburgare och kebab också.
Kebaben är gjord på fläskkarré och inget
annat – det tycker Cemal Senli är viktigt att
påpeka.
- Det har skett en förskjutning de senaste
åren. Tidigare gjorde de flesta kebab på nöt-

Överhuvudtaget har Carsano Pizzeria fått en
rejäl uppfräschning. Den nya toaletten är ren
och snygg och är dessutom handikappanpassad.
- Folk vill kunna gå till toaletten och tvätta
händerna när de har ätit och det känns kul
att kunna erbjuda dem det. Tidigare hade vi
bara en egen toalett bakom köket men där
kunde ju inte kunderna vara av hygienskäl.
Även utvändigt har Carsano Pizzeria bytt stil.
Numera är den klassiska gamla ”parkkiosken” målad i gult och blått.
- Vi tyckte att det kunde vara trevligt med
svenska flaggans färger.
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information från klippans kommun
Inbjudan till informationsmöte
om Hyllstofta
Vad är bra och dåligt med Hyllstofta?
Hur vill vi att Hyllstofta ska utvecklas?
För utbyte av information och synpunkter
inbjudes allmänheten till mötet, som hålls i
Hyllstofta Skytteförenings klubblokal
Stenevistugan

måndagen den 26 mars kl 18.00.

Politiker och tjänstemän kommer att deltaga.
Vi bjuder på kaffe och bullar.
Välkomna!
Kommunstyrelsen

Bibliotekens ÖPPETTIDER fr.om 15/1 -07
KLIPPANS BIBLIOTEK

Måndag, tisdag, torsdag
10.00-19.00
Onsdag och fredag                 10.00-16.00
Lördag                               
10.00-13.00
Söndag                              
13.00-15.00
Tidningsrummet öppnar kl. 9 måndag-fredag
LJUNGBYHEDS BIBLIOTEK
Måndag och torsdag
     14.00-19.00
Tisdag, onsdag och fredag     
10.00-14.00
ÖSTRA LJUNGBY BIBLIOTEK
Måndag och torsdag
Tisdag och onsdag

16.00-19.00
11.00-15.00

VÄLKOMMEN TILL DITT BIBLIOTEK!
HÄR FINNS NÅGOT FÖR ALLA!
VUXENUTBILDNINGEN

I höstens utbud hittar du

• Grund- och gymnasiekurser
• Barn- och fritidsutbildning
• Omvårdnadsutbildning med
flera olika inriktningar t ex ”Personlig assistent”
• Köksbiträdesutbildning
• Påbyggnadsutbildning till elevassistent
Tandsköterskeutbildningen beräknas starta våren 2008.
Kompletteringar för att få behörighet kan göras under
hösten.
Mer information och ansökningsblankett finns på
www.klippan.se/vuxenutbildningen.

Välkommen med din ansökan senast den 15 maj!
Kommunens Vuxenutbildning Besöksadress: Storgatan 9
Tel exp 0435-283 56, 283 57 Studie- och yrkesvägledning tel 283 55

BADBIBBLAN
Efter att ha slagit utlåningsrekord varje vecka, blev
det en nedgång under sportlovet. Men många var
lediga då, låg nog hemma och läste i snöstormen.
Stanna till och titta vad vi har när du kommer förbi,
låna en tidskrift medan du väntar.

VI SES!
VÄLKOMMEN TILL BADBIBBLAN!

Önskar Biblioteks- och simhallspersonalen

Kultur- och fritidsförvaltningen

KLIPPANS KONSTHALL
UTSTÄLLNINGAR UNDER VÅREN
24/2-24/3
Annika Unnaryd-Schönhult och Siv Bokelund
Akvarell, gouache, grafik och skulptur
Vernissage lördagen den 24 februari kl 13-15
31/3-28/4
Anna Lindgren
Måleri
Vernissage lördagen den 31 mars kl 13-15
16/5-25/5
Estetprogrammets vårutställning
Vernissage 16/5
Med reservation för ändringar
ÖPPETTIDER
Må, ti, to 10-19
On, fr 10-16
Lö 10-13
Sön 13-15

Tyck till
på www.klippan.se

Kultur- och fritidsförvaltningen

Tyck till på
www.klippan.se

ÖPPET

Onsdagar mellan kl.17.30-19.30 t o m 25 april
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information från klippans kommun

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ
		

Ekonomikontoret lämnar följande preliminära information om 2006 års bokslut.

Ett år med God Ekonomisk hushållning

RESULTATKOMMENTAR

Totalt för 2006 visar kommunen ett ”årets resultat” på +18,3 mkr, ett resultat
som visar att vi haft ett år med god ekonomisk hushållning. Jämförande resultat
var +10,8 mkr 2005 och +3,9 mkr 2004. Ett målmedvetet arbete inom kommunen och en god konjunktur ger resultat i positiva siffror. Det bör dock nämnas
att 2006 haft engångseffekter som skapat ett extra bra resultat detta år. Här
kan nämnas ändringar i pensionsavtalet samt en extremt låg avgift till LSS-utjämningssystemet. Å andra sidan har vi kunnat påbörja en inlösen av vår stora
pensionsskuld inom ramen för resultatet.

RESULTATRÄKNING

Budget
2006
inkl KB

Bokslut
06-12-31

Verksamhetens nettokostnad, inkl pensionsskuldökning

-568,0

-571,8

Skatteintäkter

+431,7

+442,6

Skatteutjämn inkl LSS

+143,0

+148,2

-1,6

-0,7

+5,1

+18,3

0,0

0,0

+5,1

+18,3

Finansnetto
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto
Extraordinära poster
Förändring eget kapital

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 571,9 mkr för 2006 vilket utgör 100,7 % av anvisad budget. Att siffran ligger över 100% har möjliggjorts
av kraftigt ökade skatteintäkter samt engångsintäkter på pensionsområdet.
Medel har enligt fullmäktigebeslut använts till att lösa in 10 mkr av vår pensionsskuld, en utgift som inte var budgeterad.
Finansförvaltningen visar totalt ett överskott på 5,4 mkr vilket främst beror på
kraftigt ökade skatteintäkter samt lägre avgift än budgeterat till LSS-utjämningen. Totalt sett blev skatteintäkterna inkl skatteutjämnings-systemen 16,1 mkr
bättre än budgeterat. Inlösen av pensionsskulden är den ojämförligt största posten som drar ner finansens resultat.
Ett ofta använt mått, är att beskriva förhållandet mellan verksamhet och skatte- intäkter, dvs hur mycket av skatteintäkterna som förbrukas i den löpande verksamheten. 2006 års förbrukning uppgår till 96,8 % jämfört med 97,8% år 2005
och 99,4 % år 2004. Resultatet innebär att medel finns över i större utsträckning
för att finansiera investeringar, amorteringar och fonderingar.

NÄMNDERNAS RESULTAT (drift)
Nämnd

Resultat jmf med budget mkr

Räddningsnämnden visar ett överskott på 0,3 mkr vilket främst beror på högre
intäkter i verksamheten samt lägre personalkostnader, vilket i sin tur beror på
uteblivna utbildningsplatser på Räddningsskolan.
Miljö- och byggnämnden visar ett överskott på ca 0,7 mkr vilket bl a beror på
att tillsättning av byggnadsinspektör försenats, konsultarvoden för detaljplaner
ännu ej utbetalats, naturvårdsprogrammet inte slutförts under året samt högre
bygglovsintäkter än budgeterat.
Kultur- och fritidsnämnden visar överskott på 0,3 mkr. Överskottet fördelas
på ett antal mindre poster inom både kultur och fritid. Bl a friskvårdsverksamheten visar överskott.
Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott på totalt 0,4 mkr. De olika
rektorsområdena inom förskola/grundskola visar mindre över– och underskott,
Gymnasieskolan +0,4 mkr och Komvux –0,2 mkr.
Socialnämnden visar ett överskott på 3,9 mkr. Inom nämnden fördelar sig överskottet på individ– och familjeomsorgen +2,8 mkr, nämnd och ledning +0,7 mkr,
äldreomsorgen +0,3 mkr och handikappomsorgen +0,1 mkr. Kraftigt minskade
kostnader för försörjningsstöd, inkl Arbetscentrum, samt vakanta tjänster är en
stor del av förklaringen till det positiva resultatet.

MÅLUPPFYLLELSE

Hur väl nämnderna uppfyller uppsatta mål har ännu inte hunnit analyseras utan
kommer att redovisas i årsredovisningen.

INVESTERINGAR

Nettoinvesteringarna uppgick under året till 50,4 mkr, en ovanligt hög investeringsnivå. För att klara så hög investeringsnivå krävs antingen upplåning eller
väldigt stora positiva resultat i boksluten.

De största investeringarna (mkr) har varit
-

Rönngården, ombyggnad 7,3
Intrångsersättning va-skydd
Köp av mark, Klippan 3:32
Pilagårdsskolan, byggnation
Va-utbyggnad Klöva Hallar
Ö Ljungby förskola, omb		
Va-utbyggnad Klintarp		
Hundstall Ö Ljungby		
Storgatan Lj-hed		
Markarbeten, centrum Ö Ljungby
Utbyte brandbil			
Lj-heds idrottshall, ventilation
Celest kök, omb		
1,0

6,8
6,0
5,4
2,2
2,0
1,7
1,6
1,5
1,5
1,1
1,0

Kommunstyrelsen
Miljö- och Byggnämnden
Kultur- och Fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Räddningsnämnden
Revisionen

+ 2,1
+ 0,7
+ 0,4
+ 0,4
+ 3,9
+ 0,3
+ 0,0

UPPLÅNING OCH SOLIDITET

Totalt för nämnderna

+ 7,8

RÖRELSEKAPITAL

Det är glädjande att samtliga nämnder samtidigt visar överskott jämfört med
budget. Detta har inte hänt sedan 1995.
Kommunstyrelsen visar totalt ett överskott på 2,1 mkr. Samtliga administrativa
avdelningar utom IT-enheten visar mindre överskott. Det stora överskottet, ca
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3 mkr, ligger emellertid inom arbetsmarknadsåtgärder, där både multitek och
övriga sysselsättningsåtgärder visar kraftiga överskott jämfört med budget. Resultatet dras ner bl a genom att vinterväghållning överskridits med ca 1,0 mkr
samt att va-verksamheten visar underskott på 1,1 mkr

Kommunens långfristiga låneskuld inkl det som ska amorteras 2007 uppgår
vid årsskiftet till 182,9 mkr. F n är 163,3 mkr vidareutlånade till våra kommunala
bolag. Kommunens ”egen” skuld uppgår till 19,6 mkr, vilket är marginellt lägre
än förra året. Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna som är
finansierade med eget kapital, dvs inte lånefinansierat. Soliditeten har förbättrats
under året från 52,4% i 2005 års bokslut till 53,7 % 2006-12-31.
Rörelsekapitalet har under året minskat marginellt med 3,2 mkr, vilket främst
beror på den ovanligt höga investeringsnivån.
EKONOMIKONTORET 2007-02-12
Boje Jarl
Jette Willumsen
Ekonomichef
Ekonom

information från klippans kommun

?

Stiftelsen Skapas
Utvecklingsstipendium 2007

Vilka blir årets
bästa innovatörer?

Stiftelsen SKAPA utlyser på nytt det nationella Utvecklingsstipendiet 2007. Det är ett av landets absolut
största och mest prestigefyllda uppfinnarpris. Priset
är instiftat till minne av uppfinnaren Alfred Nobel. Det
nationella priset uppgår till 400 000 kronor, fördelat på
maximalt tre pristagare.

Det Nationella Utvecklingspriset delas ut med syftet att
ge stöd åt uppfinnare och att ge dessa möjligheter att
omvandla sina innovationer till kommersiella produkter. Stipendiet är öppet för alla och ansökan ska vara
inlämnad senast den 16 april 2007. Ansökan skickas till
Stiftelsen SKAPA, c/o ALMI Företagspartner Skåne AB,
Box 4102, 203 12 Malmö eller till Klippans kommun,
Hans-Göran Dahl, 264 80 Klippan.
Ansökningsformulär finns hos kommunen eller hos
ALMI Företagspartner i regionen samt på ALMI:s hemsida www.almi.se och Svenska Uppfinnareföreningens
hemsida www.uppfinnareforeningen.se.
För mer information kontakta Hans-Göran Dahl
på tel 0435-44 00 21 eller
e-post: hans-goran.dahl@klippan.se

Aktiviteter & evenemang
I Klippan

sommaren 2007

Turistbyrån sammanställer en
Sommarguide med bl a
utflyktsmål och sevärdheter.
Det finns fortfarande tid
att tipsa oss om planerade
evenemang och aktiviteter.

Tel: 0435-282 00
E-post: turism@klippan.se

Mat, äventyr och det sköna är
utgångspunkter för kvinnors
företagande på Söderåsen
Kvinnors företagande stärks med en
mängd aktiviteter under hela våren.
Kvinnors företagande är verkligen på tapeten just nu.
Fler kvinnor ska starta företag och de företag som
finns, ska växa och anställa. Företagsamhet på Söderåsen är ett sätt att främja utveckling och kvinnligt
företagande på (eller nära) Söderåsen – på en kommunövergripande nivå. Under hela våren ska olika aktiviteter visa vägen, inspirera, skapa nätverk och öka
kunskapen kring företagande.
Det finns många spännande möjligheter till utveckling
och företagande på Söderåsen. På en idékläckarträff i
slutet av januari lyftes tre viktiga områden fram:

• Maten
– lokala råvaror, lokal profil, lokal tillverkning

• Vildmark och äventyr
– upplevelser, naturligt, äkta

• Natur och kultur
– konsten
Med detta som utgångspunkt har olika idéer vuxit fram
kring ett ökat företagande på Söderåsen. Som stöd
finns Regionalt ResursCentrum för kvinnor i Skåne,
som tillsammans med andra aktörer, hjälper intresserade kvinnor starta eget företag. Det handlar om
tematräffar, mentorskap och nätverkskapande liksom
att visa på goda exempel. Är du intresserad och har
idéer om företagande på Söderåsen, är du välkommen till olika arrangemangen.

Kalendern ser ut så här:
14 mars Våga starta eget. Bli inspirerad av kvinnor
som redan driver företag på Söderåsen.

29 mars Nu ska vi bestiga Söderåsen! En givande kväll om kreativitet, mod och lönsamhet.
31 mars SÄLJ! SÄLJ! SÄLJ! SÄLJ! Presentation
av delar av ett internationellt säljträningsprogram.

11 april Resurser finns – kan jag få del av dem?
Pengar att söka? Var då? Hurdå?
24 april Att bygga koncept. Föreläsning

15 maj Med naturen och kulturen som motor
och drivkraft.
21 maj Marknadsföring i praktiken. Lär känna
marknadsföringsvärlden.

För mer information: www.klippan.se/naringsliv
Bakom satsningen finns:

Sommardans i Klöva Hallar
Foto: Bertil Hagberg

Resurscentrum för kvinnor i Skåne, Region Skåne,
Nutek, Mentor Eva samt Söderåskommunerna Bjuv,
Klippan, Svalöv och Åstorp.
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Nu öppnar vi
för alla!
Vi fotograferar!

Du får bilderna på CD!

Du fixar framkallning!

Vi har en toppmodern fotostudio i våra lokaler på Åbytorpsvägen 12.
Denna använder vi när vi producerar Söderås Journalen, företagsbroschyrer, produktbroschyrer och andra trycksaker. Nu erbjuder vi
även allmänheten att komma till vår fotostudio för att bli professionellt fotograferade med fina bakgrunder och rätt ljussättning för
högsta kvalité.
Du får möjlighet att göra en ”bra affär” genom att vi endast gör fotograferingen och lämnar alla bilderna till Dig på en CD. Sedan väljer
Du själv om Du vill framkalla bilderna i en butik som kan detta, eller
på Internet. På så sätt slipper Du alla ”mellanhänder” och påslag
och sparar genom detta en rejäl summa pengar!

Välkomna!
Boka tid!
0435 – 293 01

Ljungbergs mediEproduktion Ab
TEL. 0435-293 01, fax 0435-293 75

Åbytorpsvägen 12, 264 39 KLIPPAN

Gå gärna in på vår hemsida www.ljungbergs.se/medieproduktion och kolla in vår kvalité på våra foto! Klicka på Portfolio!
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