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Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

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

KAFFE

Zoégas. 500 g. Max 1 köp/kund.
Jfr pris 39:33/kg.

GLASSTÅRTA

Åse. 0,7 liter. 3 smaker.
Jfr pris : 14:28/liter.
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Nu är äntligen första numret av
fotbollstidningen
här!
KÖP
DRIBBLER
HÄR

KLUBBAR:
Björnås FF, Båstads GIF, Fortuna FF,
Harlyckans FF/Hbg DFF, Hovs GIF,
Klippans FF, Ljungbyheds IF, Perstorps SK,
Råå IF/DFF, IFK Rössjöholm, Torekovs IK,
Vedby/Rönne

BUTIKER:
BJUV: Bjuvs Spel & Tobak BÅSTAD: Brobergs Tobaksaffär
FÖRSLÖV: Sandbäckskiosken HELSINGBORG/ÖDÅKRA: Väla Spelcenter
HÖGANÄS: Bogrens AB - Tur-Bosse Spel & Tobak KLIPPAN: Tvärby Tobak
MUNKA LJUNGBY: Evas Spelhörna PERSTORP: Perstorps Tobakshandel
ÄNGELHOLM: Tobaksboden
Finns inte Dribbler där du vill ha den? Kontakta Ljungbergs Medieproduktion på 0435-29301, så ordnar vi fram ditt exemplar.
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AB KLIPPAN LJUNGBYHEDS BEGRAVNINGSBYRÅ
Storgatan 74, 264 32 Klippan, tel 0435-104 06
Kommunens enda auktoriserade byrå. S.B.F.
AKUT JOUR DYGNET RUNT

FRÖDINGE FRYSTA

Tårta
ZOÈGAS

Ka e

Flera smaker

29.90/st.

49:-/2 pkt.

VECKANS KÖtt!

Grishalskotletter Grillbrickor Olika smaker

39.90/kg

SCAN

MÖLLERS
KRYDDKORVAR

39.90/st.

495 gr

Priset gäller vecka 21 med
reservation för slutförsäljning.

Välkommen!

LJUNGBYHED 0435-44 10 30 I Öppet: mån- fre 9-20, lör & sön 9-18

Lars & Fia
med personal
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Körkort i SOMMAR!?
Vi har öppet hela sommaren!
Fler trafiklärare - fler körtider!

Informationslektioner för nya elever varje
måndag kl. 16.15-17.00

Tegelbruksg. 10

264 35 Klippan • Tel. 0435-122 00
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Camilla

tar över på

Länshem

Fastighetsförmedling
Länsförsäkringars eget mäklarföretag Länshem har under våren sålt ut sina kontor till
franchisetagare. Det innebär att verksamheten rullar på precis som vanligt, men med
skillnaden att de drivs som egna företag på
varje ort. Camilla Asp, registrerad fastighetsmäklare på Klippankontoret har nu tagit över
både sitt eget kontor och Åstorpskontoret.

- Det är ett stort steg att bli egenföretagare,
men det fungerar väldigt bra. Eftersom jag
bor i kommunen och arbetat i företaget sedan 1998 så kändes beslutet helt rätt.
stor bostadsefterfrågan
På Klippankontoret sitter Camilla tillsammans
med kollegan Lina Gudmundsson. I Åstorp
ﬁnns två registrerade fastighetsmäklare anställda – hon hinner nämligen inte med att
vara på båda ställena. Efterfrågan på bostäder i Klippan är stor – och Camilla och Lina
har fullt upp.

Växer hela tiden

- Det ﬁnns ﬂer köpare än säljare på marknaden, och då drivs priserna uppåt liksom efterfrågan.

- För att lyckas måste man ha nöjda köpare
och nöjda säljare som rekommenderar oss till
andra. Sedan är det en fördel att vi har ett
tätt samarbete med andra Länshemsbutiker.
Våra hus skyltas till exempel inte bara i Klippan utan även i Helsingborg och Ängelholm.

De senaste åren har många danska köpare
hittat sina drömboenden i Klippan. Camilla
Asp tror att det beror mycket på priset.
- Även om priserna har gått upp lite, så är det
fortfarande mycket billigare att köpa hus här
än i Helsingborg eller Ängelholm.
danskar hittar till klippan
Många danskar ﬂyttar till och med till Klippan och fortsätter att jobba på andra sidan
Öresund.
- Bron har gjort sitt till, många pendlar från
Köpenhamn – men vi har även kunder som
jobbar i Helsingör och som tycker det är för
dyra huspriser kring Öresund.
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Det råder alltså stor efterfrågan i Klippan. Så
stor att många har tröttnat på att vänta och
istället bygger nytt. Villaområdena på Storäng
och Nyslätt blir därför större och större hela
tiden.

Det går bra för Länshem Fastighetsförmedling. Man är ett av få mäklarföretag som växer hela tiden. Camilla Asp ser inga genvägar
till framgång - det är hårt arbete kombinerat
med erfarenhet och kunnande som är ingrediensen i succéreceptet.

samarbete med länsförsäkringar
Länshem Fastighetsförmedling samarbetar
med Länsförsäkringar kring en helhetslösning
för kunder i både bank- och försäkringstjänster. Detta tror Camilla Asp kan vara ytterligare
en förklaring till framgången.
- Vi kan på kort tid ordna med ett lånelöfte
till våra spekulanter vilket gör att affärer kan
göras väldigt fort. Vi upplever att folk tycker
det är bekvämt att ha allt under samma tak.
När man börjar titta på hus tycker hon att
man ska vara öppen för många förslag.
- Man ska åka ut och titta mycket. Det är bara
att ta bilen och försöka känna av var man
skulle kunna tänka sig att bo. Det är först då
man vet vad man vill ha.

KLIPPAN 0435/13050

ODERLJUNGA
Lina Gudmundsson
Reg.fastighetsmäklare

Camilla Asp

Reg.fastighetsmäklare

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

»

LJUNGBYHED

Långgatan 8
Väldisponerad villa m härlig trädgård o
uteplats i vinkel mot det rymliga garaget.
Utöver boytan ﬁnns 3 rum i källaren o
tonårslya på vinden.

FÄRINGTOFTA

Högt beläget i rogivande omgivningar ﬁnns
detta speciella o mkt påkostade fritidshus
m modern arkitektur. Närhet till sjöar för
bad och ﬁske samt golfbanor. Måste ses!
Boyta: 118 kvm
Antal rum: 4 varav 3 sovrum
Tomt: 2 118 kvm
Pris: 1 295 000 kr eller högstbjudande

Boyta: 87 kvm
Antal rum: 3 varav 2 sovrum
Tomt: 1 073 kvm
Pris: 830 000 kr eller högstbjudande

Boyta: 93 kvm
Antal rum: 3 varav 2 sovrum + gästrum
Tomt: 1 830 kvm
Pris: 825 000 kr eller högstbjudande
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Villa Olle

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

Sälja?

Ring oss på

eller på mobil

070-5863955
070-7874354

Besök våra auktioner,
Vettinge - Östra Ljungby

Tornsborg 4560
I liten och gemytlig by ﬁnner du denna
mycket välskötta enplansvilla med bra
planlösning, vidbyggt garage och
täljstenskamin från -03.

ERbJuD. GäLLER ENDAST

25 & 26 MAJ!

• NYA VAROR/PRESENTFÖRPACKNINAR
PASSA PÅ TILL MORSDAG - 50%!

•10 % PÅ ALLT I buTIKEN!
pet!
Välkomnena!
OBS! ker en hudterau Gäller ej reavaror.
ö
s
•10 % PÅ ALLA bEhANDLINGAR /Susan
Jag

ojämna vecko.nr

Bilder på bättre föremål på

www.auktionshallen.net
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Vi säljer:
Reservdelar
Tillbehör
Däck

Välkommen in till oss!
Din personliga
VW • Audi • Skoda - verkstad.

M
SPIS
SK 6380

:
0
9
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ord. pris 10 290:-

Elektro Helios
• Keramikhäll
• Svensktillverkad
• Varmluft
• Växande zoner

RÖRMONTAGE AB

Ny värmepump
Rabatt
Luft/vatten till villor 7 500:Thomas, Daniel, Joel och Kjell-Åke

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

WPL 10

Öster ga tan 28, Klip pan • 04 3 5 - 109 20

gäller till
den 30/6

RÖRMONTAGE AB

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

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

Gaffelvirkning – en försvinnande teknik

Perstorpsröster
Sven Pålsson, tidigare lärare från
Perstorp, har en kulturskatt - inspelningar av kändisar, original
samt från nedlagda verksamheter
från hembygden. Första gjordes
1964. Vid Åsbo släktforskares
jubileum ﬁck besökarna höra bl
a Arthur Lundkvist berätta från
sin tid i skolan i Oderljunga. En
skolkamrat berättade hur Arthur
Lundkvist var i skolan. En tidigare
ålderdomshemsföreståndare i Broröd, sedan Riseberga, hur det var
då. Ett original hade hört näcken
spela. Här ﬁnns rösterna och berättelserna bevarad, som blir värdefullare för varje år. Så blir det
även vid intervjuer med de äldsta
i egna släkten.

Byggnad med historia
1902 uppfördes skolbyggnaden
i Klippan, kallad ”Kyrksalshuset”
därför att det hållits gudstjänst där
några år. Byggnaden speglar kommunens skolhistoria. Började som
folkskola, hade högre folkskola
och mellanskola. 1958 ﬁck ungdomar från Klippan, Kvidinge, Perstorp och Röstånga kontakt med
byggnaden, som då blev gymnasieskola. Blev musikskola. Känd
blev byggnaden även för sina stora
stöttor på södra långsidan. Byggnaden lutade betänkligt. Nu ﬁnns
vuxenutbildning där.

Som sagt...
”Va? Får vi inte spotta på golvet?
Då går vi härifrån.”

(Upprörda bystämmobor i Åstorp i
april 1904, som lämnade möteslokalen direkt – en skolsal).

”Drick inte mer än två supar vid
måltiden. Förläng inte gästabudstiden över tre dagar”.

(Råd från Gråmanstorps sockenstämma 1817 inför bröllop, dop och begravning).

Märkesdagar
1937. Folkets Hus i Klippan kunde
ﬁra 30 år i nyrenoverade lokaler.
1942. Klippans första kommunala
lekplats anläggs i parken.
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Gaffelvirkning och snoddvirkning
är lättlärda tekniker på väg att
försvinna. Snabb dokumentation
krävs, intygar Bea Svensson - Klippanbygdens proﬁl på området.
Virkning är en ”okomplicerad
teknik för öglebildning” med lång
historia. Hur lång? Var började det?
Ingen vet. Tekniken är lite utforskad. Olika teorier om härstamning
ﬁnns.
Dokumentation ﬁnns om öglebildning från medeltidens Europa.
På 1800-talet blommade tekniken
ut, även i Sverige. Då utvecklades
gaffelvirkningen och snoddvirkningen (i Skåne kallad ”slyngbindning”). Snoddvirkning kan utövas
utan redskap, genom att hänga

upp en ögla på tummen och en
på pekﬁngret, spreta och binda
”knutorna” som bildar en snodd
som det själv bestäms längden på.
Men gaffel med utåtriktade horn
används. Vid gaffelvirkning hängs
upp vardera en ögla på de raka
gaffelhornen för vart varv. Ett band
– eller ranka - bildas. Då gaffeln är
full med öglor lyfts allt av och sist
gjorda ögleparet träds på hornen.
Så fortsätter det till önskad längd.
Sedan läggs rankorna vid sidan om
varandra i önskad bredd och sammanfogas.
Textilt handarbete nådde kulmen vid 1900-talets början, avtog
sedan, återkom på 1960-talet – nu
mest traditionell virkning, inte gaffel-

Många har lärt gaffelvirkning
av Bea Svensson.

och snoddvirkning. Bea Svensson
lärde tekniken 1968 av sin mor. De
tog 20 minuter. Hon fascinerades,
fördjupade kunskapen och spred
denna via kurser - till ett 1 000-tal och i bok. Samlar även in dokumentation, som behövs mer av då
tekniken – och handarbetskultur är på väg att försvinna. ”Men det
brådskar” anser Bea Svensson

Fr v: Snoddvirkning på fri hand. • Bea Svensson i gaffelvirktagen. • Gaffel med öglor. • ”Rankor” sammanfogade till dockkläder.

Lustgård – trädgård – speglar personligheten
En trädgård består av träd, gräs,
blommor och buskar som kan arrangeras på många sätt - som skett.
Från lustgård till dagens individuella
trädgårdar ofta speglande ägarens
personlighet.
I Orienten utvecklades trädgårdskonsten. Det lugna, meditativa och
vackra var ledstjärnor. Konsten
spred sig. Vad är vackra anläggningar? Det har skiftat genom
åren. Klostren var en annan bevarare av trädgårdar, för meditation
och till nytta med örtagård. Palats,
slott och stora herrgårdar tog efter
orienten, antiken och sydeuropeiska länder. Att ha trädgård spred
sig i befolkningsleden i Sverige.
Villor – ordet ”villa” är från 1803

– började uppföras av välbärgade
i attraktiva områden i mitten av
1800-talet, som sommarbostäder.
Tyska trädgårdsstilen gällde; grusgångar, stenterrasser, växtgrupper
upp längs väggar, paviljonger och
fontäner.
Kring sekelskiftet – till 1935
– kom nya villaområden. Villor blev
trädgårdar
permanentbostäder,
inramning. England blev förebild
med praktfulla rabatter, tydliga
trädgårdsrum, stora furor och björkar ﬁck stå kvar.
Egnahemsrörelsen växte fram
1900 – 1935. Arbetare kunde
skaffa egen villa. Trädgårdarna dominerades av nyttan och blev del i
försörjningen.

Funktionalismen slog igenom 1930
och fanns med till 1965. Ledstjärnorna var: Bort med allt onödigt i
bygge och trädgårdar. Stor gräsytor, raka linjer gav utrymme för aktiviteter.
Miljonprojektets
villaområden
skulle ha praktiska, lättskötta trädgårdar som såg ungefär likadana ut
sommar som vinter. Barrträden var
populära.
Från 1980 började de individuellt
utformade trädgårdarna dyka upp.
Det gällde att hitta sin egen stil.
Trädgårdskonsten lyfts fram. England blev åter förebild, lättskötta
trädgårdar idealet. Men även gamla trädgårdsstilar återkom, som ett
kulturarv.

Historiska avtryck – en bygds nyckel
Intresset för historia är stort. Historiska ”avtryck” ﬁnns som kan bli
inkörsport till fördjupad kunskap
och stort nöje – en nyckel till bygden – särkilt då svensk och dansk
litteratur jämförs.
1300-talets första år var oroliga.
Kampen gällde kungamakten mellan Magnus Ladulås tre söner Birger, Erik och Valdemar. Birger var
äldst och blev kung. Erik och Valdemar blev hertigar, som de inte
var nöjda med. Det var ofta strider.
Danske kungen Erik Menved och
norske kungen Håkon drogs in.
Giftermål gav pakter, Birger med
danska kungen, Erik med norske

kungen. Efter strider följde avtal om
stillestånd, försoning eller fred, som
satte avtryck i bygden. Dokumentationen var sparsam. Eriks- och Rimkrönikorna är ofta källorna. Några
skriftliga traktat sattes upp.
1304 genomförde Erik och Valdemar en fejd mot Birger och ﬁck
kapitulera. Båda hertigarna ﬁck
1305 underteckna en försäkran,
att de erkände Birgers nyfödde
son Magnus som tronföljare. Det
skedde i Herrevadskloster den 14
september. Snart var det strid igen.
Kung Birger fängslas i det som kalllas Håtunaleken 1306.
1307 undertecknas en förso-

ningstraktat i Örkelljunga, sedan
kung Menved varit vid riksgränsen
med en här och fått löfte om att
Birger ska släppas. 700-årsminnet
ﬁras i Örkelljunga. Traktatet nämns
inte i svensk översiktslitteratur och
bara kort i dansk litteratur.
Fängslandet av Birger ledde till
förvirring, oroligheter och strider
i Sverige, som danska och norska
kungarna samt tyska furstar blandade sig i. I juli 1310 träffade alla
parter i Helsingborg till ett fredsmöte – men nya stridigheter uppstod.
Vid ”Nyköpings gästabud” dödas
Erik och Valdemar.

Boktipset: ”Ja´ kommer ihu!” av Anders Andersson ger humoristisk spegel av bygden.

HEMBESÖK!

Inför den analoga TV-nedsläckningen.
Vi hjälper er med en gratis mätning på er
TV-antenn. Tillsammans hittar vi bästa
digitala lösningen för ert hushåll.

Ring 0435- 150 30 för tidbokning!
Vid 24 mån. Viasat Silver/Guld, Canal Digital,
Familjepaketet eller Boxer gäller:

”Fri installation”

Tel: 0435-15030

Box-priser fr. 0:- (Abonnemang från 49:-/mån)
Boxar utan abonnemang från 495:-

Mobil: 070-2431137
www.ha-radio.se

Vi erbjuder polering och handtvätt samt service.Vi finns i Pumps lokaler.

Mån - Fre 7 - 19

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

Diana Salong

. Öppet: Mån - Fre: 9-18 . Lör: 9 - 15

Nu har vi även
börjat med naglar

ERBJUDANDE
Grundmanikyr
Förlängning
Lackning

120:- (170:-)
450:- (550:-)
50:- (75:-)

Övrigt! Ring och fråga. 0435-104 70

stilla
stunder

Klippan
Kerstin Långberg

• Begravningar
• Sten
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• Juridik
• Försäkringar

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

www.halsanshus.com
0431-44 90 90

www.fonus.se

Ta hand om utsidan!

Värmepump idag,
solvärme imorgon?
Solklart!
Det som är solklart för oss är inte ens
halvklart hos andra. CTC:s värmepumpar
är samtliga förberedda för att anslutas
till solpanel. Med solpaneler minskar
pumpens gångtid medan prestanda
och livslängd ökar. På så sätt får du
ett kostnadsfritt tillskott av den mest
miljövänliga energi man kan tänka sig.

Alcro Bestå målningssystem. Grundolja, grundfärg och täckfärg. Ger ditt hus ett bra skydd i upp till
15 år. Skonsamt för både dig och miljön. Kontakta din
Colorama-butik för exakt sommarpris.
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VILL DU SÄNKA DINA
VÄRMEKOSTNADER?
KONTAKTA OSS FÖR GODA
RÅD, OFFERT OCH
VÄRMEPUMP-KALKYL.
COLORAMA KLIPPAN ( F.D GOLV & TAPETHUSET VID RONDELLEN)
KAROSSVÄGEN 1, TELEFON 0435-142 62, WWW.COLORAMA.SE
MÅNDAG-FREDAG 7.30-18, LÖRDAG 9-12

KLIPPAN 070-378 36 39 0435-145 35

KOSTNADSFRITT
HEMBESÖK!

• VÄRMEPUMPAR • ELINSTALLATIONER • FASTIGHETSTVÄTTUTRUSTNING •



Passa på!!!!

Två konserter kvar
i Kvidinges musikvecka
Som vi skrivit i tidigare nummer av Söderås
Journalen ﬁrar Kvidinge under 2007 70-årsjubileum. Under maj månad har Kvidingeborna
kunnat märka av detta genom en så kallad
musikvecka. I förra veckan gavs konserter på
olika håll i Kvidinge och under denna vecka
avslutas musikveckan med storfrämmande.
Den 22 maj klockan 19 dirigerar Mats Paulsson Lunds Studentsångare i en konsert i Kvidinge kyrka. Mannen bakom bokningen är
Per Nyrén.
Per Tengstrand

- Jag känner Mats sedan tidigare. Han tog
över Helsingborgs Konserthuskör efter mig
så vi har jobbat ihop tidigare.
Skivor och TV-framträdanden
Kvidingebon Per Nyrén tyckte att det kunde
vara trevligt att bjuda in Lund Studentsångare
för en konsert.

Lund Studentsångare

OBS!

Exklusiv skolkonsert
Dagen efter ger han också en exklusiv konsert för barnen i Kvidinge skola – den sker i
hembygdsgården.
- Per kommer att spela för låg- och mellanstadierna. Det blir en specialanpassad konsert
för barnen. Han är väldigt duktig på sådant.
Per Nyrén tycker det är viktigt att inte glömma bort de yngsta i sådana här sammanhang.
Det är ju de som är framtiden.
- Det gäller att intressera de som är på väg att
börja spela instrument. Genom att få besök
av personer som Per Tengstrand så kanske
man kan inspirera några.

Konsumentvägledningen
numera i Helsingborg

Från och med årsskiftet har konsumentvägledningen i Klippans kommun ﬂyttats till Helsingborg. Tidigare har ortsborna fått vända
sig till biblioteket där Christel Becke-Hansson
fungerat som konsumentvägledare under ett
begränsat antal timmar varje vecka. Det nya
samarbetet med Helsingborg kommer bara
att leda till fördelar för Klippanborna.
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- De är väldigt framgångsrika och har sålt
mycket skivor och medverkar i TV, nu senast
vid valborgsﬁrandet i månadsskiftet.

Två dagar senare, den 24 maj, kommer Per
Tengstrand, Växjöpianisten med världen som
arbetsfält till Kvidinge kyrka. Per Tengstrand
har spelat över hela världen. Han har vunnit
priser i ﬂera internationella pianotävlingar
och gjort stor succé i USA.

Elofsson har inte fått några negativa reaktioner.
- Det enda problemet så här i början är när
folk ringer och presenterar sig och säger att
de ringer från Kågeröd, Ljungbyhed eller Röstånga. Då kan det vara lite svårt att direkt lokalisera vilken kommun det handlar om, men
sånt lär vi oss efter hand, skrattar Catharina
Elofsson.

- Vi har konsumentvägledare här som arbetar
heltid och som har telefontid varje dag mellan klockan 9 och 11.30, så det blir lättare för
Klippanborna att få hjälp nu än tidigare, säger Catharina Elofsson, konsumentvägledare
i Helsingborg.

Konsumentvägledarna i Helsingborg är tre till
antalet, två jurister och en marknadsekonom
– ytterligare en fördel gentemot den tidigare
situationen.

Bjuv och Svalöv har gjort likadant

- Det kan vara bra för kunden att vi har denna
kompetens, säger Catharina Elofsson.

Klippan är inte den enda kommun som valt
att ta hjälp av Helsingborg. Även Bjuv och
Svalöv har hoppat på tåget. I dagsläget är
det gamla numret för konsumentvägledning
vidarekopplat till Helsingborg – och Catarina

Som konsumentvägledare hjälper man till
med opartisk rådgivning och lagtolkning när
det uppstår tvister mellan köpare och säljare.
Det kan handla om alltifrån hus- och bilköp
till hemelektronik. Även oklarheter vid kon-

Tre konsumentvägledare

traktsskrivande eller vid deklaration är ett skäl
att söka upp Catharina och hennes kollegor.
De ﬂesta ärenden går att lösa via telefon.
Skulle detta inte vara möjligt så ﬁnns möjligheten till ett möte ”i verkligheten”.
- Ibland kan man sitta med en massa papper
och ha ett problem som är svårt att ordna
upp över telefon. Då brukar vi bestämma
möte och försöka hjälpa till.
Hjälp till självhjälp
Att vara konsumentvägledare handlar om
”hjälp till självhjälp”, enligt Catharina Elofsson.
- Vi försöker att ge råd och vägledning till hur
personen i fråga ska på vidare i sitt ärende.
Konsumentvägledarna i Helsingborg sitter på
stadsbiblioteket. Där ﬁnns mängder av litteratur som kan fungera som vägvisare i komplicerade skeenden. Liknande hyllor, om än i
mindre skala, ska upprättas på biblioteket i
Klippan – allt för att underlätta för medborgarna.

CityOrtopeden
Leg. läkare ulf hagstedt

ortoped • flygläkare

Varför gå och ha ont i armar, ben och rygg?
Ring mig så får du tid för ortopedisk undersökning inom kort.
Jag opererar även händer och fötter, samt tar bort hudförändringar.
Dessutom ﬂygläkarundersökningar JAR klass 1+2.

SKANDIAHUSET, Drottninggatan 14, Ingång baksidan. Norra Strandg. 13 4 tr, 252 20 Helsingborg
Tel 042-13 04 20 Bokningstid 9-16 mån. tis. torsd. fre. eller direkt på:

Uterum

Stenskottslagning

Tavelinramning

Fri lånebil

Allt inom glas!

Isolerglas - ombyggnad

www.pilotdoctor.com

• Tak- och väggplåt
• Ståltakpanna
• Rännor och rör
• Hendersonbeslag
• Egen tillverkning

Aukt. bilglasmästeri

KAMPANJ

UNDER MAJ MÅNAD
på Henderson

skjutportsbeslag

Länsförsäkringar, IF, Folksam, Trygg Hansa, Aktsam ,Volvia och mfl.

från vårt lager.

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

Välkommen/Bjarne

250:-

450:-

650:-

guld
stl. 36-41

vit el. svart
stl. 36-41

mjukt skinn
stl. 40-46

300:-

550:-

syntet med
skinnfoder
stl. 40-46

595:-

brun/silver
stl. 36-41

stl. 36-40

Till sommarens fester!

Köpmangatan 19 Perstorp Tel/fax 0435-346 68

www.ditec.se

BILVÅRD I
VÄRLDSKLASS !
Vi hjälper dig med:

Vårsolen
tittar fram!

lfilm!

ra so
Monte NU och få
B ok a

batt.
10% ra
/6-07

m. 15
äller t.o
erbj. g

VÄLKOMNA!

Allt inom bilvård

Polering & Vaxning
Lackförsegling
Helrekonditionering
Riktning av bucklor
Montering av sol lm
Spotrepair-punktlackering

Ängelholm

Nya lokaler
(f.d Samshine)

Hammargatan 6
0431- 41 00 24

Klippan

Storgatan 39
0435- 158 38
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välkomnar
till

2007

Thorild Sandström visar upp festplatsen
- Ljungavallen i Ljungbyhed! Han vill även
upplysa alla besökare om att glasﬂaskor är
”bannlysta” på området under festligheterna.

En härlig fest för alla åldrar
Efter att i 25 år haft loppmarknad i pingsthelgen satsar nu Ljungbyheds IF på Ljudbangen
istället. Namnet anspelar på det ﬂygbuller
som var en del av ljungbyhedarnas vardag
fram till F5:s nedläggning för tiotalet år sedan.
Den här gången är det dock ljud av lite behagligare slag. Man ordnar nämligen en stor
konsertkväll på Ljungavallen. Många gamla
klassiska Klippanband dyker upp.

set gör att det enda som kan sätta käppar i
hjulet är vädret. Det blir något för alla. Torsson är naturligtvis det stora namnet. Klippans
Centrum, Öresundstwist, Det spelades bättre
boll… är säkert bara några av de hits som
kommer att ljuda över Ljungavallen.

- Vi har försökt göra så att det ska passa alla
åldrar. Jag pratade med några ur 13-årslaget
här i klubben som tyckte att det skulle bli jättekul. Vi tycker att vi har fått till en bra mix.

Fest för alla åldrar

Thorild Sandström hoppas att Ljudbangen
ska bli en årlig tradition. Föregångaren loppmarknaden höll i 25 år innan det blev dags
att prova något annat. Kanske blir det minst
lika många Ljungbangar?

Lutar åt succé

Förutom Torsson spelar även Ljungbyhedsbandet Grapestompers, sextio- och sjuttiotalsfavoriterna Empty Hearts, Snillet Bengtsson med sin irländska folkmusik och även
PatC Miller (som vi också möter på annan
plats i tidningen).

Det lutar alltså åt succé för Ljudbangen. En
blandad skara artister, underhållning från
Madaroarna i pauserna och mat i gröngrä-

Det är meningen att Ljudbangen ska bli en
fest för alla åldrar. Musiken kan alla njuta av
– och för minstingarna ﬁnns en hoppborg.

- Vi har redan sålt 900 biljetter, säger Thorild
Sandström, ordförande i Ljungbyheds IF.

Årlig tradition

- Vi hoppas på det. Sådana här arrangemang
brukar hållas i Klippan, vi tycker att vi i Ljungbyhed också är värda något trevligt.
På pingstafton den 26 klockan 17.00

smäller det!

Vårfesten blir

PERSTORPSFESTIVALEN
I år går Perstorps handlare ihop med näringslivet och startar Perstorpsfestivalen. Den 25
och 26 maj går festligheterna av stapeln vid
torget mitt i centrala Perstorp.

- Vi gör det här för att utveckla vårfesten.
Tidigare har vi jobbat med att få hit knallar
till vårfesten men nu satsar vi handlare på att
ﬂytta ut istället, säger festivalgeneralen Jim
Vagerstam.
Full uppslutning i Perstorp
Alla i Perstorp är med på projektet: Kommunen, näringslivet, handlarna och föreningarna. Syftet är att sätta Perstorp på kartan och
proﬁlera kommunen.
- Vi vill att folk ska hitta till Perstorp, både som
bostads- och handlarort. Vi ser det lite grann
som en mässa för Perstorp med omnejd.
Håkan Brinck och Donnez
Perstorpsfestivalen har en budget som är
fem gånger större än vad den gamla vårfesten hade. Både fredag och lördag kväll sat-
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Jim Vagerstam

sar man på musikaktiviteter på torget. På
fredagskvällen är det irländsk pubafton och
underhållning med Håkan Brinck som gäller
och på lördagen bjuds det upp till dansmusik
med Perstorps ”eget” dansband Donnez.
Massor av evenemang
I övrigt blir det massor av kul evenemang
– alltifrån Småstjärnorna till modevisningar,
Köpmännens kanna, tivoli och karaoketävlingar. För de yngre ordas disco båda kvällarna.
- Vi hoppas kunna locka ut alla på byn, ung
som gammal.
För den enskilde kommuninvånaren kostar
inte kalaset en krona.
- Vi kommer att ha både fritt inträde och
gratis parkering, lovar Jim Vagerstam.

RÖSTÅNGA BEGRAVNINGSBYRÅ
Begravningsbyrån med fullservice inom begravning och familjejuridik

Personlig service dygnet runt
Mikael Karlsson
Billingevägen 8 i Röstånga

på ytterkrukan
när du handlar till

Köpmangatan 15

MORSDAG!

Öppet på
Morsdag 10-14

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

”
S
N
E
G
A
D
”
ÄT
HOS OSS!
• Lunchbuffé 65:mån-fre kl.11-14

www. begr-byra.se

TACK för att ni handlar hos
PERSTORP Tel.0435-342 40

Vi har kläderna
för alla tillfällen.
Ps! Morsdag 27/5
nu sloggikampanj
köp 3 betala för 2.
KÖPMANGATAN 15 PERSTORP TEL 0435/34240

VÄLKOMNA/LINDA

NYTT! 3D DimeNsioNell

Jag ﬁnns i samma lokal som Klippans Damfrisering

25%

Tel. 0435-915 70

R
CHOCKPRISE
v.21 - 22
OBS! PRISET GÄLLER ENDAST DESSA VECKOR

:Kjol 379

BEATAS
N A G E LV Å R D

Dipl. Hand och nagelteknolog
tel. 0739-365 733
Köpmansgården, Klippan

Nagelförlängning.................400:(Ord.pris 500:-)

Nagelförstärkning Géle......300:(Ord.pris 400:-)

Klassisk Manikyr.................100:(Ord.pris 150:-)

www.beatas.nagelvard.bighost.pl

Fullständiga
rättigheter!

Bosch ErBjudandE!!
Välkomna till Stackabowl!

Stackarpsvägen 5 i Klippan.
tel. 0435- 71 10 70 fax. 0435- 71 95 71
FÖR MER INFO GÅ IN PÅ VÅR HEMSIDA

www.stackabowl.se
Vi förbehåller oss rätten att stänga tidigare vid låg beläggning.

Bosch kyl/frys
KGV 36V00
Höjd 185 cm.

Ordn Pris 5 990:-

Pangpris
4 490:-

Gäller så långt lagret räcker. Begränsad tillgång.
Storgatan 4, Ljungbyhed. Tel 0435 - 294 50.
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Man måste inte vara verksam i en storstad eller knuten
till ett större bolag för att kunna vara en framgångsrik
researrangör. Resteamet i Klippan har visat att det går
alldeles utmärkt att skicka folk ut i världen även från
det gamla stationshuset i Klippan.
- Vi ﬂyttade in i stationshuset 1995 i liten skala. Efterhand blev det mer och mer, och när SJ la ner här
så ville de ha någon som sålde tågbiljetter och det
blev vi. Sedan blev det ﬂygbiljetter och därefter har
det rullat på, säger ägaren Lennart Olsson.
Två olika ben
Verksamheten står på två olika ben: Dels egna bussresearrangemang och dels resebyråverksamhet. Dessutom kör man skolskjuts i Klippan sedan fjolåret.
Resteamets egna bussresor är vida omtalade och populära bland Klippanborna – och även långt utanför
0435-området.

Från Klippan
ut i Europa...

- Vi brukar hämta kunder från Halmstad i norr till Kristianstad i öster och Malmö i söder, säger Lennart Olsson.
Just att man har olika typer av resebyråverksamhet
tror Lennart Olsson är en bidragande orsak till att det
har gått så bra som det har gjort.
- Flygandet minskade betydligt efter 11 september,
men då såldes i istället mer buss- och tågresor.
Flyget har hämtat sig
De senaste åren har ﬂyget hämtat sig efter terrorattackerna och i takt med att nya lågprisﬂygbolag har
tillkommit så har bussresandet minskat en aning.

Lennart på kontoret.

- Det går lite upp och ner. Rent generellt kan man säga
att resandet har ökat väldeliga de senaste åren.
Resteamet ordnar alltså mycket bussresor. Kunderna
kan välja färdiga paket eller lämna in önskemål om var
man vill åka. Därefter ordnar Lennart och hans personal det som ordnas kan. Bland de återkommande
gästerna ﬁnns till exempel pensionärsföreningar.
- De brukar ha rätt så olika önskemål. Ibland kan det
bara handla om en dagstur i hembygden och en annan gång om en tur upp till Höga Kusten till exempel.
Då ordnar vi det!
Anne-Marie servar en kund i butiken.

Kroatien allt populärare
På bussresesidan är det Europa som gäller, av förklarliga skäl. Olika resmåls popularitet kommer och går.
Spanien är alltid väldigt populärt, men även Kroatien
har kommit starkt de senaste åren.
- Efter kriget på Balkan var ex-Jugoslavien inte alls attraktivt, det låg snarare nere helt och var svårt att sälja
in. Nu har det blivit bättre. Vi säljer mycket resor både
till Kroatien och till Slovenien.
Miljöanpassade bussar
Inom Resteamet ﬁnns just nu tre egna bussar. Alla är
miljöanpassade och har säkerhetsbälten. Detta är en
medveten satsning som Lennart har gjort – allt för att
göra resandet så bekvämt, säkert och miljövänligt som
möjligt.
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Lennart och Uffe i en av bussarna.

- I alla storstäder är det ett måste med miljögodkända
bussar och nuförtiden är det ett krav att alla nya bussar ska ha bilbälte.

Hur bra vill du må?

www.oddhealer.se

Jag erbjuder olika vägar att hitta din balans – kost och
näringsråd, kroppsstark – träning med kroppen som
belastning, healing, Alfametoden – en väg till personlig
utveckling och framgång.

Tag med annonsen och få 20 % på en behandling.
Välkommen till min praktik på Storgatan 1 i Ljungbyhed.
Odd Jannesson • Storgatan 1 • 260 70 Ljungbyhed • 0431 – 43 34 03 • 0704 – 59 73 09

.

.

Vi finns på JärnVägsgatan 31 i Klippan

Tel. 0435-106 96 . www.klippansjakt.se

10% rabatt på vapenskåp (gäller vid hämtning)

Öppettider
Mån - Fre
10 - 18
Lör
10 - 13

Missa inte

Bonnarpsloppet
Söndag den 24 juni

Föranmälan senast 20 juni på 0435- 44 18 53.
Efteranmälan i mån av plats.
Välkomna till en rolig dag!

ResTeamet

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

Dans & avkoppling, inkl halv/helpension
Gasthof am See/Warder 2, 3 dgr 17/8, 13/10, 17/11
Burg auf Fehmarn/IFA 2, 3 dgr 10/11, 24/11, 30/11, 15/12
Dagsturer
SVT med Kulturen
22/5, 26/9
Jägersro/tisdagstrav
21/8, 9/10, 13/11
Ullared 5 tim stopp
10/5, 4/6, 31/7, 9/8, 20/8, 3/9, 13/9 mﬂ
Bordershopen Puttgarden 8/5, 23/5, 31/5, 14/6, 12/7, 26/7 mﬂ
Heiligenhafen Shopping 15/5, 19/6, 5/7, 19/7, 28/8, 25/9 mﬂ
Rostock Shopping
29/8, 20/10, 17/11
Äppelmarknad i Kivik 30/9
Slöjdmässa i Hjo
7/7

fr 3495:fr 5995:fr 3695:fr 2695:fr 5595:fr 2695:-

Mån - Fre: 9-18 Lör o Sön STÄNGT
Apoteksgatan 6, Klippan

LA- Montage
Tel. 0435-184 80

fr 3995:fr 1995:2995:1895:1895:fr 1695:fr 1595:fr 1895:1795:1895:fr 1595:fr 1795:fr 1295:fr 1095:470:330:170:320:340:375:490:350:-

Vi har lösningen!

Järnvägsstationen
KLIPPAN 0435-100 01
www.resteamet.com
Företaget med lagstadgad resegaranti!
Flyg - Tåg - Buss - Färjor - Hotell

Gör en kalkyl på ert eget hus.

Ragnarssons
El & VP Service
Tel. 0435-184 82

Är det dags att byta ut din gamla garageport?

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

Sol & badresor
Porec – Kroatien
10, 17 dgr 15/6-13/7
10 dgr 14/9
Porec med övernattning
10, 17 dgr 15/6-13/7
Izola – Slovenien
Roses - Spanien
10, 17, 24 dgr 11/6-21/9
Roses med övernattning
12 dgr 6/9
La Grande Motte – Frankrike
10, 17 dgr 11/6-21/9
Upplevelseresor
Saalbach
8 dgr 24/6, 15/7, 5/8
Spreewald med boende i Cottbus 4 dgr 24/5, 5/7, 4/10
Åland med skärgårdssafari
4 dgr 20/5
Weekendresor
Mamma Mia i Göteborg inkl halvp 2 dgr 25/5
Bremen/Ölfestival*
3 dgr 26/10, 2/11
Schwerin*
3 dgr 11/5, 20/7, 2/11, 23/11, 30/11 mﬂ
Rostock
3 dgr 11/5, 20/7, 27/7, 2/11, 23/11 mﬂ
Lübeck
3 dgr 30/11, 3/12, 7/12, 14/12
Celle*
3 dgr 30/11, 7/12
3 dgr inkl 1 middagsbuffé 13/7, 7/12, 14/12
Stade*
3 dgr 27/7, 30/11, 3/12, 14/12
Stralsund-Rügen*
Hamburg
3 dgr 2/11, 3/12, 7/12

Välkommen på visning
av IVT:s värmepumpsprogram.

Er lokala resebyrå - Researrangör - Bussbolag

• 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

Vi jobbar även med:
• Industriportar
• Grindmotorer
• Säkerhetsjalusier
• Mörkeranläggning
• Dörrautomatiker
• Tillbehör samt reservdelar.

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

i stadsparken igen
I år är det 30 år sedan den första musikfesten
hölls i Klippans stadspark. Den 9 juni är det
dags för årets upplaga. Arrangören Svenska
Popfabriken kämpar ihärdigt vidare för att ge
Klippanborna ett gratisarrangemang som riktar sig till alla åldrar. Under vintern har Tobbe
Andersson, ordförande i Svenska Popfabriken, tillsammans med sina kollegor arbetat
för att få till stånd en parkfest i år också.
- Det är mycket som ska ﬁxas. Diverse tillstånd, vakter, toaletter, ljudanläggning och
artister. Dessutom måste det bli variation i
programmet.
Många band på plats
I år har det kommit in extra många demos
och i skrivande stund är inte alla band klara,
men Kamelritt, Fastfuel, As we fall och Lasakungen är några av de band som kommer
att uppträda. Dessutom gör gamla Perstorpsbandet The Push comeback vilket gör att musikfesten kommer att uppmärksammas lite
extra! The Push kunde ha blivit stora – två av
deras singlar blev valda till ”Veckans singel”

!

9 juni 2007
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i Expressen, men medlemmarna valde efter
några års spelande utbildning istället.
TV-inslag i mars

Klippan som popcentrum har varit extra
mycket i fokus under våren. I mars visades ett
TV-inslag från Svenska Popfabrikens lokaler i
kulturprogrammet Sverige på SVT. Reportern
Christoffer Barnekow gjorde ett reportage
för 25 år sedan om det då sjudande musiklivet i Klippan och återkom nu för att se vad
som hänt sedan sist. Reportaget blev mycket
väl mottaget.
- Återväxten är väldigt god just nu så det var
ett lägligt SVT-besök som tycks ha uppskattats av Klippanborna.

punksingel (”Vårdad klädsel”) och det började talas om ett speciellt Klippansound. Tobbe
Andersson menar att mentaliteten från den
tiden fortfarande sitter i studioväggarna –
även om soundet har ändrats till det bättre.
- Punkandan lever till viss del kvar än idag.
Klippansoundet var ju egentligen inget ”bra
ljud” utan det ﬁck bli som det blev eftersom
studion var ganska begränsad. Idag är studion betydligt mer modern även om vi kombinerar med en del gammal utrustning.

Finns kvar om 30 år också

Klippansoundet ett begrepp

Svenska Popfabriken gav 2005 ut samlingsalbumet ”Viljan till pop”, på vilken band från
Nordvästra Skåne bidrog med egna låtar. Annars består den dagliga verksamheten av repetitioner och demoinspelningar.

Klippan blev ju, som de ﬂesta känner till, i
slutet av sjuttiotalet ett känt begrepp i musikSverige med band som Kriminella Gitarrer och
Torsson i spetsen. Kriminella Gitarrer släppte
vad som brukar betraktas som Sveriges första

- Med dagens drivkraft kommer föreningen
att spela en betydande roll för musiklivet i
Klippan många år framöver. Vi kommer sakta
men säkert att skola in nya medlemmar i föreningen anda, säger Tobbe Andersson.

Johan Persson, Jocke Olsson, Tobbe Andersson, Roger Elovsson
och Anders Nilsson trängs i inspelningsstudions soffa.
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PROFILEN:

Camilla Patulski

PatC Miller
Hon jobbar som reservdelstekniker och är utbildad operasångerska (en kombination som
kan betecknas som rätt så unik…) men det är
med countryn som PatC Miller, eller Camilla
Patulski som hon egentligen heter, har slagit
igenom på allvar. I februari släpptes albumet
”My heart’s on ﬁre” med efterföljande radiospelningar ibland annat P4. Nu siktar hon på
en karriär i USA.
- Vi håller på att lansera så smått i USA. Det
blir nog en tripp över efter sommaren för att
spela i Las Vegas.
Årets countrytalang 2003
Camillas countrykarriär tog fart 2003, då hon
vann en talangtävling och blev utsedd till
Årets countrytalang.
Foto: Richard Slater

Ny country-

stjärna

siktar mot

Las Vegas

- Jag ﬁck spela in en demoskiva och det gick
rätt så bra. En av låtarna ﬁck vara med på en
Mr Music-skiva och låg etta på countrytrackslistan.
Camilla åkte i samma veva till USA där hon i
Bakersﬁeld ﬁck sjunga med countrylegenden
Buck Owens band. Hon ﬁck stående ovationer från den kräsna publiken och åkte hem
med stärkt självförtroende för att satsa ytterligare på country.
Varierande musikgenre
Det Camilla gillar mest med countryn är att
den är så varierad. Olika grenar inom countrymusiken ﬂirtar med olika musikstilar: Dansband, rock, pop, rockabilly, 50-tal – allt hittar
man inom country. Camillas stil går lite mer åt
det gamla hållet.

- Det är jättebra att ha en klassiskt skolad röst
vad man än sjunger.
Spelar på Ljudbangen
Innan det förhoppningsvis blir Las Vegasspelning till hösten kan nyﬁkna lyssna in PatC
Miller & Her Five Aces, som hennes band heter, på Ljudbangen i Ljungbyhed den 26 maj.
Jazzfesstivalen i Helsingborg står också inskriven i schemat den 24 augusti.
- Då kör vi en lite annorlunda repertoar med
ännu mer fokus på 40- och 50-tal.
Bandet The Five Aces är ett gäng rutinerade
musiker med Mats Bengtsson, tidigare Wilmer X i spetsen. Camillas och bandets vägar
korsades i början av Camillas karriär. Camilla
hade en kompis som hade ett western swingband vid sidan om sitt ordinarie band Grapestompers. De provade att spela ihop på
Killhults countryfestival och fortsatte därefter
att spela ihop.
Många förebilder
Förebilderna inom countryn är många. Dolly
Parton är givetvis en stor favorit liksom Brenda Lee och Patsy Cline. Den sistnämnda kanske har inﬂuerat en aning till artistnamnet?
- Inte egentligen. Det är ju mer en omskrivning av mitt riktiga namn – men det är ju kul
att det blir PatC – det passar bra eftersom jag
gillar Patsy Cline.

- Jag är ganska retroinspirerad och gillar 50talsstilen. Bandet har 50-talssättning med
ståbas och steelguitar, så även om man skriver nya låtar så låter det gammalt.
Hon skriver låtar själv och några av dessa är
med på plattan. Förebilden Eva Eastwood,
känd från bland annat Allsång på Skansen,
har också hjälpt till med låtskrivandet.
- Hon skriver fruktansvärt bra låtar.
Bra att vara klassiskt skolad
Camilla började i musikskolan redan som
sjuåring och började efter det första introduktionsåret att spela ﬁol och tog även sånglektioner. Efter avslutat musikgymnasium i
Uddevalla och ännu ﬂer sånglektioner gick
hon mer åt operahållet – hon gillade musiken, men kände ändå att hon ville prova
något annat. Och eftersom countrymusiken
funnits med i alla år blev det ett genrebyte.
Men operan ligger fortfarande Camilla varmt
om hjärtat.
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Foto: Richard Slater

Priserna gäller tom 27/5 eller så långt lagret räcker.
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Vinnare av vår fototävling!
” Jag skulle bli mycket glad om jag kunde vinna en porträttfotografering på mina tre underbara barnbarn, som jag sen kunde förstora och ha på väggen.
Hälsningar Lisbeth Andersson”

Barnbarnen blev bra på kort
Som mormor är det alltid roligt att ha kort på sina barnbarn. Därför
anmälde Åstorpsbon Lisbeth Andersson sina barnbarn Josephine 8
år, Caroline, 6, och Casper 2,5 till Söderås Journalens fototävling.
Bilderna som togs i fotostudion blev mycket lyckade.
- Det blev en hel del bra kort att förstora upp, konstaterar mormor
Lisbeth nöjt.

Hej! Jag heter Wilma! Min mamma och pappa ”samlar” foto på mig som de hänger i vardagsrummet, ett för varje år. Nu fyller jag snart 4 år i maj och då är det åter dax för ny fotografering .... kramar från Wilma

Fotograferingen var kul – chokladen ännu roligare
Många småbarnsföräldrar samlar mängder av foton av sina telningar.
Sandra Rosberg Törnquist och hennes man Christian är inget undantag.
I hemmet i Klippan samlar man bilder på fyraåriga Wilma. Varje år går
de till fotografen för att ta ett nytt kort. Därför kom Söderås Journalens
tävling som en skänk från ovan.
- Jag har aldrig skickat in till någon tävling innan och så vann vi direkt.
Vilken tur, utbrister Sandra Rosberg Törnquist.
Wilma själv trivdes som ﬁsken i vattnet under fotograferingen. Men
höjdpunkten inträffade efteråt när det bjöds på choklad.
- Då var hon riktigt nöjd, skrattar mamma Sandra.

De vann...
18

...en stund i vår fotostudio!

Vinnare av vår fototävling!
Hej. ni har så roliga tävlingar...
... skulle vilja att min gotländska mor som fyller 80 år skall vara med i porträttet.
3 generationer döttrer! Tack från Helene Sandahl Burgess

Tre generationer på samma bild
Helen Sandahl-Burgess från Perstorp tyckte att det
kunde vara roligt att samla tre generationer på en och
samma bild. Därför anmälde hon sig själv, sin 79-åriga
mamma Sylvia och dottern Tess, 21, till en gemensam
fotografering. Fototillfället blev ett minne för livet.
- Min mamma sa att hon aldrig skrattat så mycket som
hon gjorde på fotograferingen. Fotografen Mickael var
jättetrevlig och det blev väldigt bra bilder, säger Helen
Sandahl-Burgess.

NY

har öppnat!
Vi fotograferar!

Du får bilderna på CD!

Du ﬁxar framkallning!

Välkommen till vår toppmoderna fotostudio i våra lokaler på Åbytorpsvägen 12. Här blir du professionellt fotograferad 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!
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Vinn
delikatessfat!
Ska du ha studentskiva, sommarfest eller rar du födelsedag i vår?
I så fall är den här månadens tävling något för dig! Söderås Journalen ger dig nämligen chansen att vinna delikatessfat till ett värde
av 2 300 kronor. Faten kommer från iCa Kvantum i Klippan och
gör att du sparar både tid och pengar när du ordnar studentskiva,
sommarfest eller rar födelsedag.
Tycker du att det här låter intressant? Skicka då in en motivering till
varför just du ska vinna! Festen du vill vinna delikatessfat till måste
hållas senast den 29 juni. Därefter skriver vi ett reportage som kommer att vara med i vårt augustinummer.
Skicka in ditt bidrag till:

LJUNGBERGS MEDIEPRODUKTION AB
TEL. 0435-293 01, FAX 0435-293 75
Åbytorpsvägen 12, 264 39 KLIPPAN

Söderås Journalen
Ljungbergs Medieproduktion
Box 100, 264 22 KLIPPAN

Märk kuvertet ”Delikatessfat”.
Vi vill ha ditt bidrag senast den 31 maj.

Gå gärna in på vår hemsida www.ljungbergs.se/medieproduktion och se på våra foto! Klicka på Portfolio!
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Låter detta intressant?
Se annons sid 13.

Naturlig läkning...
Förmågan att heala ﬁnns inom alla
För 15 år sedan kom konsten att heala till
Odd Jannesson. Han upptäckte det när han
studerade till massör och noterade att det
hände saker som normalt inte händer under
massage.

Odd är utbildad massör och personlig tränare, har läst ört- och växtmedicin och även
studerat psykologi. Allt detta integrerar han
i ett helhetskoncept där han hjälper sina klienter till välbeﬁnnande.

- Jag ﬁck en bekräftelse – jag kände att det
hände saker med min kropp och mitt sinne
som jag aldrig känt förr.

- Healing kan hjälpa när man ska ta stora beslut. Man kanske ska byta jobb eller bostad,
har problem i sitt förhållande eller något annat
som gör att man känner sig osäker. Då ställer
jag upp som samtalspartner och healer.

Odd bor utanför Munka Ljungby och har tidigare jobbat hemifrån. Något han tänker fortsätta med, men sedan i februari verkar han
även i Ljungbyhed.
- Jag hade en klient som hade en ledig lokal i
Ljungbyhed och han frågade om jag ville hyra
den.
Blivit väl emottagen
Lokalen var ljus och ﬁn och passade utmärkt
för Odds syften. Han har tagits emot väl av
Ljungbyhedsborna.
- Folk är väldigt nyﬁkna och kommer in och
pratar och frågar. Jag har fått en del klienter
redan.
Än så länge är Odd i Ljungbyhed en gång i
veckan, men han är inte främmande för att
det kan bli mer.
Samtalsterapeut med medial touch
Odd fungerar som en samtalsterapeut med,
som han själv uttrycker det, ”medial touch”.
Han vill fungera som en andlig vägvisare och
guide till människor som behöver hans hjälp.
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Alla har hjälpare
Odd menar att alla människor har hjälpare
runtomkring sig, men att det inte är alltid
man uppfattar dem. Det är detta han kan
hjälpa till med.
- Jag har kontakt med dessa hjälpare. Jag kan
ana dem och få budskap från dem. Det ﬁnns
en massa sagor och sägner om tomtar och
troll, men det är inte bara sägner – de ﬁnns
på riktigt, men i en annan dimension och i
ögonvrån.
Den dagligen kontakten med andarna har
Odd haft sedan barnsben. Han insåg det bara
inte då.
- Sedan jag upptäckte min healingförmåga
har jag förstått att jag har sett saker även
tidigare men att jag inte har uppfattat dem
ordentligt.
Lever enkelt
Odd tror att ju enklare man lever, desto närmare kommer man välbeﬁnnandet. Något

som han själv har tagit fasta på. För det här
är en man som lever som han lär.
- Jag har valt att gå in i det här fullt ut. Jag
bor ute i skogen och tar mina dagliga promenader där jag har kontakt med andevärlden.
Enligt Odd kan alla människor hela – i större eller mindre utsträckning. Hos honom är
kraften emellertid väldigt stark.
- Jag jobbar ju med det aktivt, då kommer
det väldigt starkt till mig. Men inom sig så har
alla kraften att heala, den är bara olika stark
hos olika personer.
Odd hade till exempel en klient som hade
otroligt dåligt självförtroende och som enligt
egen utsago var på väg in i väggen. Ett samtal med Odd förändrade allt.
- Efter ett långt samtal och sedan healing på
det så vände det. Den här klienten mådde
bättre.
Odd ﬁnner kraft och ro i naturen.

information från klippans kommun

KULTURVECKAN

I ÖSTRA LJUNGBY/STIDSVIG 2007

Under de senaste tre åren har vi inom Östra Ljungby/
Stidsvigs rektorsområde arrangerat en kulturvecka varje
vår. Under denna vecka har områdets elever redovisat
läsårets arbete genom föreställningar och utställningar
av olika slag. Vi vill på detta vis visa upp vår verksamhet,
inte bara för föräldrar och syskon, utan även för allmänheten. Vi vill att våra förskolor, skolor och fritidshem ska
vara aktiva delar av samhället.
I år kommer vi att satsa lite extra på vår kulturvecka eftersom vi börjar veckan med att inviga våra nya lokaler
och uppfräschningen av de centrala delarna av ÖstraLjungby. Tillsammans med olika förvaltningar inom kommunen, företag, lokala föreningar och organisationer bjuder vi alla på invigningsfest på ”torget” i Östra Ljungby
måndagen den 28 maj mellan 16.30 och 19.30.
Kulturveckan fortsätter sedan under hela vecka 22 med
olika föreställningar och utställningar, för att avslutas på
söndagen den 3 juni med en invigning av det nya motionsspåret ”Klockareslingan” uppe i Klockarebacken.
Vi hoppas att Ni hittar något som intresserar Er i vårt program och att vi ses under kulturveckan!
Ann-Christin Ivarsson
Områdeschef/rektor

Lars-Ola Olsson
Projektledare

Invigningsprogram den 28 maj
Program på scenen vid ”torget”
17.00 Klippans Ungdomsorkester marscherar från
bygdegården till ”torget”.
17.20 Områdeschef Ann-Christin Ivarsson hälsar alla
välkomna.
17.30 Björn från Gotland underhåller de yngre eleverna
med föreställningen ”En på scen”.
18.15 Hönan Agda spelar och sjunger för förskolebarnen
vid lilla scenen inne på Pilagårdsskolans skolgård.
18.15 Uppträde av elever ur skolår 6-9 från Norrekrok
och Pilagårdsskolan under ledning av musiklärare
Erik Johansson.
18.45 Invigningstal av kommunalråd Bengt Svensson.

Invigningen är ett arrangemang av Östra Ljungby/Stidsvigs
rektorsområde i samarbete med Östra Ljungby IF, ÖstraLjungby Scoutkår, Tekniska förvaltningen, Kultur- och Fritidsförvaltningen, Treklövern Bostads AB, Naturbruksgymnasiet
och Bygdegården i Östra Ljungby.
Arrangemanget är sponsrat av Peab, BMK, Treklövern Bostads AB och Spångens Mark & Anläggning AB. Stort tack!

Övrigt program under kulturveckan
Måndagen den 28 maj
10.00 Barnen på Skogsbrynets förskola framför föreställningen ”Per
Olssons musikaliska farm” på Skogsbrynets förskola.
8.00-18.30 Utställningen ”Bildform” med alster från alla enheter ﬁnns att
beskåda i 3-5:ans lokaler på Pilagårdsskolan. Gå på vernissage och se
alltifrån högstadieelevernas bildspel ”Traﬁk” till förskolebarnens skräpkonst.
16.30 Invigningen i Östra Ljungby öppnar med att elever och pedagoger
visar de nya lokalerna. (Se även speciellt invigningsprogram.)
Tisdagen den 29 maj
10.00 Eleverna i skolår 3-5 på Pilagårdsskolan framför sång- och dansföreställningen ”Kallimakos” i Pilagårdsskolans gymnastiksal.
12.00-15.00 Utställningen ”Bildform” med alster från alla enheter ﬁnns
att beskåda i 3-5:ans lokaler på Pilagårdsskolan. Gå på vernissage
och se alltifrån högstadieelevernas bildspel ”Traﬁk” till förskolebarnens
skräpkonst.
Onsdagen den 30 maj
10.00 Eleverna i skolår F-2 på Pilagårdsskolan avslutar sitt temaarbete
”Mitt i naturen” genom att framföra musikalen ”Klas Klättermus”. Platsen för arrangemanget är Pilagårdsskolans gymnastiksal.
18.30 Eleverna i skolår F-2 på Pilagårdsskolan avslutar sitt temaarbete
”Mitt i naturen” genom att framföra musikalen ”Klas Klättermus”. Platsen för arrangemanget är Pilagårdsskolans gymnastiksal.
8.00-10.00 och 12.00-15.00 Utställningen ”Bildform” med alster från
alla enheter ﬁnns att beskåda i 3-5:ans lokaler på Pilagårdsskolan. Gå
på vernissage och se alltifrån högstadieelevernas bildspel ”Traﬁk” till
förskolebarnens skräpkonst.
Torsdagen den 31 maj
10.00 Barnen från Pilagårdens förskola visar sin cirkusföreställning
”Minimum” i Pilagårdskolans gymnastiksal.
18.30 Eleverna i skolår F-5 på Stidsvigs skola redovisar läsårets tema
”Känslor” genom föreställningen ”Rock´n rollers club” och den levande
utställningen ”Känslornas hus”. Föreställningen äger rum i gymnastiksalen på Stidsvigs skola.
8.00-10.00 och 12.00-15.00 Utställningen ”Bildform” med alster från
alla enheter ﬁnns att beskåda i 3-5:ans lokaler på Pilagårdsskolan. Gå
på vernissage och se alltifrån högstadieelevernas bildspel ”Traﬁk” till
förskolebarnens skräpkonst.

19.00-19.30 Musikelever från Estetiska programmet på
Klippans gymnasieskola framför musik för
alla åldrar och smaker.

Fredagen den 1 juni
10.00 Eleverna i skolår F-5 på Stidsvigs skola redovisar läsårets tema
”Känslor” genom föreställningen ”Rock´n rollers club” och den levande
utställningen ”Känslornas hus”. Föreställningen äger rum i gymnastiksalen på Stidsvigs skola.

Övriga aktiviteter

12.00-17.00 Kul-ans fritidshem på Stidsvigs skola redovisar sitt arbete med
papper av olika slag och tekniker genom sin utställning ”Papperstuss”.

16.30-18.30 Elever och pedagoger visar skolans nya
lokaler på Pilagårdsskolan och Stationsvägen.

Söndagen den 3 juni
10.00-14.00 Invigning av ”Klockareslingan” i Östra Ljungby.

17.00-19.30 Föreningar och organisationer visar upp sig
vid torget. Bl.a. kommer Östra Ljungby IF
att arrangera ”straffsparkstävling”, Östra
Ljungby scoutkår att grilla korv och Natur
bruksgymnasiet att visa delar av sin verksamhet.

Arrangemanget är ett samarbete mellan Kultur och fritidsförvaltningen och Barn och utbildningsförvaltningen samt Östra Ljungby IF, Östra Ljungby scoutkår och Östra Ljungby
bygdegårdsförening.
Aktiviteter i Klockarebacken kommer bl.a. att vara: Tipspromenad, femkamp samt korvgrillning.

Östra Ljungby/Stidsvigområdet • Stationsvägen 2 • 264 71 Östra Ljungby
Exp. 0435-286 48 • Fax. 0435-213 91 • Områdeschef: Ann-Christin Ivarsson
0435-286 44 • www.klippan.se/ostra-ljungby/
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Friluftsbaden:
Östra Ljungby friluftsbad samt Ljungbyheds friluftsbad
kommer att öppna för säsongen 2007 lördagen den 16/6
samt stänger söndagen den 26/8.
Öppettider:
Mån-fre 10.00-19.00
Lör-sön 10.00-17.00
Midsommarafton stängt
Inskrivning till sommarsimskolan
kommer att ske i klippans simhalls reception
veckorna 23 och 24 (mån 4/6 mån - fre 15/6)
tel 0435-28 195.
Simskolan kommer att bedrivas veckorna 25-28 och
plask & lek veckorna 25-27 på eftermiddag/kvällstid
kl. 16.00-19.00 på Ljungbyheds friluftsbad samt
Östra Ljungby friluftsbad.

Simhallen:
Simhallen kommer att hålla stängt för allmänna bad
veckorna 25-34 (med början lör 16/6 t.o.m 26/8) och
öppnar åter måndagen den 27/8.
Friskvården med solarier kommer att vara öppna veckorna 26-34 mån-tors kl. 07.15-19.00 fre kl. 07.15-14.00
(v. 25 helt stängt p.g.a storstädning)

VUXENUTBILDNINGEN

I höstens utbud hittar du
• Grund- och gymnasiekurser
• Barn- och fritidsutbildning
• Förberedande lärarutbildning
• Försäljning och service
• Omvårdnadsutbildning med ﬂera olika inriktningar
• Köksbiträdesutbildning
• Lager- och terminalarbete
• Lokalvårdareutbildning
• Påbyggnadsutbildning till elevassistent
• Särvux
• SFI – svenska för invandrare
Mer information och ansökningsblankett ﬁnns på:

www.klippan.se/vuxenutbildningen och
www.astorp.se/barnutbildning/vuxenutbildning
Välkommen med din ansökan!
Kommunens Vuxenutbildning
Storgatan 9, 264 80 KLIPPAN
Studievägledning 0435-283 55
Exp 0435-283 56

VUXENUTBILDNINGEN

Vuxenutbildningscentrum
JiTegatan 1, 265 38 ÅSTORP
Studievägledning 042-643 48
Exp 042-641 42

Tandsköterskeutbildningen
beräknas starta våren 2008.

Kompletteringar för att få behörighet kan göras
under hösten.
För mer information kontakta studievägledaren på tel 0435-283 55
eller läs mer på www.klippan.se/vuxenutbildningen

Bodyverksamheterna kommer att vara öppna tre kvällar
i veckan mån, tis, tors kl. 18.00-19.00
Sommarkort gällande på friskvården samt bodyverksamheterna 070601-070831 pris 475 kr.

Invigning av

”Klockareslingan”

Svenska Motionsdagen
Nytt motionsarrangemang i Klippan!!!
Onsdagen den 6 juni, Nationaldagen,

anordnas Svenska Motionsdagen i Klippan.

Arrangemanget kommer att äga rum i och kring områdena Elfdalen och Stadsparken.
Arrangemanget är ett samarbete mellan Klippans kommun/
Kultur och fritidsförvaltningen och olika föreningar i Klippan
samt Svenska kyrkan.
Mer information kommer.
Boka dagen redan nu!
Dag: onsdag 6 juni
Tid: 10.00- 14.00
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i Östra Ljungby

Söndagen den 3 juni kl 10.00 invigs
”Klockareslingan” i Östra Ljungby.
Arrangemanget är ett samarbete mellan Kultur och
fritidsförvaltningen och Barn och utbildningsförvaltningen samt Östra Ljungby IF, Östra Ljungby Scoutkår och
Östra Ljungby Bygdegårdsförening.
Aktiviteter bl a: Tipspromenad, femkamp
samt korvgrillning
Boka dagen redan nu.
Dag: söndag 3 juni 2007
Tid: 10.00- 14.00
Plats: Östra Ljungby/ Klockarebacken

information från klippans kommun

Sommarsimskola

Sommarsimskola

Plask & lek

Plask & lek

Ljungbyheds friluftsbad

Östra Ljungby friluftsbad

18 juni – 6 juli
Krav: 4 år
Lektionstid 30 minuter
Pris 300 kr
Tid: 16.00 – 16.30

18 juni – 6 juli
Krav : 4 år
Lektionstid 30 minuter
Pris 300 kr
Tid: 17.00 – 17.30

Simskola

Simskola

18 juni – 13 juli
Krav: 5 år
Lektionstid 40 minuter
Pris 400 kr
Tid: Grupp 1 16.40 – 17.20
Grupp 2 17.30 – 18.10
Grupp 3 18.20 – 19.00
Deltagarkortet berättigar till fritt inträde på
friluftsbaden sommaren 2007.
Anmälan sker i receptionen i Klippans simhall
4 juni – 15 juni.
Telefon 0435 – 281 95
Verksamheten ställs in vid färre än åtta anmälningar.

VÄLKOMNA
Kultur– och fritidsförvaltningen och Klippans simsällskap i samarbete.

18 juni – 13 juli
Krav: 5 år
Lektionstid 40 minuter
Pris 400 kr
Tid: 17.40 – 18.20
Deltagarkortet berättigar till fritt inträde på
friluftsbaden sommaren 2007.
Anmälan sker i receptionen i Klippans simhall
4 juni – 15 juni.
Telefon 0435 – 281 95
Verksamheten ställs in vid färre än
åtta anmälningar.

VÄLKOMNA
Kultur– och fritidsförvaltningen och Klippans simsällskap i samarbete.

Så har vår första termin på BADBIBBLAN gått,
det har varit kul och inspirerande och vi
ser framemot att träffas till hösten igen.

BADBIBBLAN
ÖPPNAR IGEN
ONSDAGEN 12 september
VÄLKOMNA!

TREVLIG SOMMAR!
Önskar Biblioteks och Simhallspersonalen

KLIPPANS
KONSTHALL
Missa inte

Estetprogrammets

vårutställning
16/5 - 25/5
Vernissage 16/5

menad?
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Titta in o
Vi har öppet 13.00-15.00 fram till söndagen 17/6
VÄLKOMMEN TILL BIBLIOTEKET! HÄR FINNS NÅGOT FÖR ALLA!
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HUR
PRESENTERAR DU
DITT FÖRETAG OCH
DINA IDÉER*?
* ... eller gör du som många andra, att du kör på
i ”gamla fotspår” med gamla kontakter osv.
Din tid räcker helt enkelt inte till! Inga problem!
Det är här vi kommer in i bilden...

StudenterBjudande
25 % på ord.pris

Vi hjälper dig med fräscha
studentbilder inne eller utomhus.
Vi fotograferar!
Du får bilderna på CD!

Du ﬁxar framkallning!

Välkommen till vår toppmoderna fotostudio i våra lokaler
på Åbytorpsvägen 12. Här blir du professionellt fotograferad
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!

Vi producerar
din företagsbroschyr
- allt till ett fast pris!
Kontakta:
Bengt Wetterberg
Tel. 0435- 293 01

Boka tid!
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Ljungbergs medieproduktion Ab
teL. 0435-293 01, fAx 0435-293 75
Åbytorpsvägen 12, 264 39 KLIPPAN
Gå gärna
gärna in
in på
på vår
vår hemsida
hemsida www.ljungbergs.se/medieproduktion
www.ljungbergs.se/medieproduktion
Gå
och se på våra foto! Klicka på Portfolio!

