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Tiden går fort
I januari skrev jag att vi från och med år 2007 ökade utgivningstakten
för Söderås Journalen till 11 nummer per år istället för 7 nummer per år.
Nu är vi i framme i juni månad och den 6:e utgåvan är klar… Ja, tiden
rinner sannerligen iväg fort!
Hela redaktionen tycker att det har varit ett jättekul halvår med Söderås
Journalen. Fler och ﬂer hittar till oss i form av både nya annonsörer och
intresserade läsare. Vi har fått jättebra respons från många av er läsare
på tidningens utveckling. Vi har förstått att ni gillar våra reportage och
att ni lägger märke till alla intressanta erbjudande i annonserna. De tävlingar vi har haft hittills (vinn bowlingkväll med familjen, tapeter och
tapetsering, vårstädning, porträttfotografering, trädgårdsredskap och
delikatessfat) har också engagerat och glatt många, och det tycker vi är
jättekul. Vi fortsätter i samma stil när vi kommer tillbaka efter semestern
(Söderås Journalen kommer inte ut i juli månad)…
Som alla andra affärsdrivande företag kämpar vi hela tiden med att våra
intäkter skall kunna bära de kostnader som ﬁnns för att driva verksamheten. Vi har kostnader för att producera text till alla artiklar, åka ut och
fotografera, tillverka annonser, layouta tidningen, trycka den i 4-färg
på bra papper. Därefter köper vi distributionen av Posten som ser till att
samtliga hushåll och företag i utgivningsområdet får Söderås Journalen
till sig.
Eftersom Söderås Journalen ﬁnansieras enbart av annonsintäkter vill jag
på Söderås Journalens, och alla dess läsare, rikta ett stort tack till alla våra
annonsörer. Det är alla Ni som gör det möjligt för oss att leva vidare och
utveckla tidningen. Eftersom annonsörerna är ständigt återkommande
förutsätter jag att de också får ut något av sin annonsering. Jag vill också
uppmana våra läsare att verkligen gynna våra annonsörer så att vi även i
framtiden kan ha ett levande företags- och näringsliv på våra orter.
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Från och med vårt augustinummer måste vi tyvärr göra en ändring i utgivningsområdet. Eftersom annonsförsäljningen till butiker, företag och
Perstorps Kommun är alldeles för liten tvingas vi skära ned utgivningen i

Perstorp. Med hänvisning till vad jag skrivit om intäkter och kostnader ovan så motiverar inte annonsförsäljningen i Perstorp till att
dela ut 3 400 ex av Söderås Journalen gratis.
Genom våra tävlingar vet vi att många invånare i Perstorps Kommun är intresserade av Söderås Journalen och därför ger vi dessa
en möjlighet att även i fortsättningen kunna läsa vår tidning genom att kunna hämta ett exemplar av vår tidning på Perstorps
bibliotek, Ugglebadet och Trendiskor. På dessa ställen kommer det
att ﬁnnas ett eller några 100-tal-tidningar. Det blir alltså ”först till
kvarn” som gäller…! Är det någon annan butik,
företag eller kommunal instans i Perstorp som
är intresserad av att ha Söderås Journalen
för utdelning till Perstorpsborna är ni välkomna att höra av er till oss! Vem vet,
om annonsförsäljningen ökar igen i
Perstorp kan vi kanske komma tillbaka
i Perstorpsbornas brevlådor någon gång
i framtiden. Låt oss hoppas på det!
Till sist vill jag och alla medarbetare
på Söderås Journalen önska alla en
skön sommar och semester!

Bengt Wetterberg

Ansvarig utgivare Söderås Journalen

Ljungbergs Medieproduktion AB
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Försäljning av svenska jordgubbar utanför butiken!

Vispgrädde 0,5 LIT 9.90
Bregott 600 GR 19.90
Arla ost 460 GR BIT 69.90/kg

Svensk nyplockad FÄRSK POTATIS direkt från Kvidinge!
ABBA

Dansk Fläsk lé Bohus Matjes
/kg 2 st för

69.90

200/125 gr
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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.
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Kerstin Långberg

Ring 0435- 150 30 för tidbokning!
Vid 24 mån. Viasat Silver/Guld, Canal Digital,
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• Begravningar
• Sten

”Fri installation”
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Tel: 0435-15030
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• Försäkringar
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Bor man i Klippan med omnejd och kör VW, Skoda eller Audi, då är
det till Börjessons Bil man ska bege sig när bilen krånglar. Verkstadschefen Joel Mattiasson och hans personal är alltid redo för att hjälpa
till. Att de är en liten verkstad med fyra mekaniker är bara en fördel
enligt Joel Mattiasson.

Liten
verkstad
med
personlig
service

- Vi känner kunderna och deras bilar. Åker man in på en större verkstad får man inte samma mekaniker två gånger i rad. Kommer man hit
så har mekanikern koll på bilen på ett annat sätt.
Datasystem istället för generella protokoll
Sedan början av 2000-talet har dessutom deras arbetssätt förändrats.
Tidigare bedömde man alla bilar från VW, Skoda och Audi utifrån generella serviceprotokoll. Så arbetar man inte längre. Istället har varje
bil en speciell plats i Börjessons Bils datasystem.
- Vi går in och söker upp den aktuella modellen i datasystemet och
kan anpassa servicen därefter.
Kunden tjänar på det nya systemet
Det är nämligen inte så att precis alla bilar måste byta tändstift var
tretusende mil. Genom att ha ett system som talar om när det är
dags kan Joel Mattiasson och hans mekaniker lägga resurserna där
de behövs.
- Kunden får ut mer av servicen, både kvalitetsmässigt och ekonomiskt. Det är likadant med kamremmar till exempel, det beror helt
och hållet på motorn. På våra bilmodeller har vi ett spann på mellan
6- och 18 000 mil.
Lugnt i början av sommaren
Så här i början av sommaren har Börjessons Bil en av sina lugnaste
perioder på året. Juni och veckorna kring jul märker man av lugnet på
ett annat sätt.
- Då lägger nog folk pengarna på andra saker istället, tror Joel Mattiasson.
Verkstadslokalerna renoverades för några år sedan. Halva verkstaden
ﬁck förhöjt tak – detta för att man skulle få plats för fyra liftar istället
för två. Under sommaren är det också tänkt att butiken och kundmottagningen ska få en ansiktslyftning.
- Det är bättre att göra en sån här renovering på sommaren när man
kan riva väggar utan att det blir för kyligt.
Bilförsäljningen nedlagd
Börjessons Bil har tidigare haft bilförsäljning men den är nedlagd sedan några år tillbaka. Nu fokuserar man på service och enklare reparationer.
- Vi har en liten avdelning för skadereparation som till exempel byte av
rutor och enklare krockskador.
Ibland händer det ju att bilen krånglar när man som minst av allt behöver en extra utgift. Som kund hos Börjessons Bil kan man då få
tillgång till ett så kallat märkeskort. Det innebär att man kan dela upp
en oväntad reparationskostnad på sex månader – helt räntefritt!
- Det är bra om det händer något oförutsett.
Kör man Audi kan man dessutom få ett VISA-kort utan extra kostnad.
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medarbetare Nicky
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Lina Gudmundsson

Camilla Asp

Reg.fastighetsmäklare
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Storgatan 32. Klippan » 0435 / 130 50 »
E-post: klippan@lanshem.se
www.lanshem.se
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Storgatan 3
Toppmodernt boende i två lägenheter m
ljusa rum, högt i tak o vackra spegeldörrar. Affärslokal i källaren o byggnad
på gården m stora lokaler o pentry.
Boyta: ca 203 kvm
Antal rum: 4/1-2 o 5/2-3 sovr
Tomt: 2 000 kvm
Pris: 2 675 000 kr el hbj.

LJUNGBYHED

KLIPPAN

Riseberga 1104
Med bykänsla, fritt beläget ett stenkast
från skola o badsjö ﬁnns detta charmiga
hus som lämpar sig för både permanento sommarboende. Lättskött trädgård.
Boyta: 105 kvm
Antal rum: 5 varav 3 sovrum
Tomt: 1 870 kvm
Pris: 650 000:- el hbj.

Lycke 12
Trivsamt fritidshus med öppen planlösn.
och rymligt inglasat uterum. Natursköna
Lycke erbjuder en storslagen natur, rikt
djurliv samt Emmasjön för bad o ﬁske.
Boyta: 59 kvm
Antal rum: 4 varav 3 sovrum
Tomt: 1 200 kvm (arrende)
Pris: 475 000 kr el hbj.
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DISKMASKIN
Husqvarna QB5180W
• Endast 45 db
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• Display som visar resttid
• Snabbprogram
• Invändig belysning
Begränsat antal!

FÄRGGLÄDJE
Akvarellmålning

Fönsterpaket Genuin. Grundolja 0,4liter +
grundfärg 1 liter + fönsterfärg för trä 1liter.
Snabb torktid, effektiv fuktspärr och lätt att
måla med. (Ord. pris 443:-)

i ”stallet ” på Ekbacken i Bonnarp

• Veckokurser:
Vecka 29 16/7-21/7
Vecka 38 17/9-22/9

• Veckoslutskurs:
Vecka 39 och 40

Mån - Fre kl. 10-17 Lör kl. 11-15

29/9 - 30/9 och 6/10 - 7/10
Lör - Sön kl. 10-17

Kursledare: Gunnel Säflund Almered
Kurser kan ”skräddarsys” för arbetsgrupper (tex lärare), vänkretsar...
Ring Gunnel för mer info eller anmälan 0435- 44 00 66.

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

Välkomna!

www.ditec.se
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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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BRAUNS SIDA

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

Skottkärra från Kina
Allting har en historia, olika lång,
som våra vardagsföremål, exempelvis skottkärran. Den uppfanns
år 231 i Kina av general Chuko
Liang och konstruerades av Li Zhuan. Den hade ett stort, smalt, ekerförsett hjul rakt under lastbordet
som helt bar upp vikten. Det var
en uppﬁnning för arméns behov.
Via det Bysantinska riket under
korståget nådde idén Västeuropa.
År 1220 fanns denna på en glasmålning i Notre Dame katedralen.
Idén ﬁck varierat utformade efterföljare, även segelförsedd sådan.
Dagens skottkärras grundprincip
utvecklades på byggarbetsplatser
under medeltiden.

Djärva tågplaner
Färingtofta hamnade vid sidan om
då järnvägslinjer drogs fram. Försök gjordes att få en järnväg och
station till orten. Vid 1800-talets
slut ville kommunalstämman satsa
enorma 30 000 kronor. Det blev
inget. 1918 såg det annorlunda ut.
Då planerades en linje från Laholm,
Örkelljunga, Oderljunga, Perstorp,
Färingtofta, Hallaröd till Höör. Möten var många. Färingtofta tryckte
på. Men det blev nej än en gång
– av kostnadsskäl. Färingtofta ﬁck
förbli ”mellan spåren”.

Som sagt...
”Vi skulle ändå skrota dem nu.
Du får dina vingar (godkänd efter
ﬂygexamen på F5).”

(Flygvapenchef Nordenskiöld efter examen där en elev glömde fälla ut landningsställen på J 28:n och buklandade).

”Händer det ﬂer gånger blir det
örﬁl igen.”

(Krögare Ygbergs kommentar efter
bötesdom i tingsrätten efter att ha örﬁlat upp busade F5-elever på Gästis).

Märkesdagar
1887. Bygdens första elektriska
belysning, som var i Forsmöllan.
1947. Förslaget att slå samman
Klippan, Vedby och V Sönnarslöv
förs fram.

6

Tulpaner lyser upp på våren. Har en
historia som är mycket spännande
där handeln med lökar i Holland
skapade världens första dokumenterade ﬁnanskris.
Holland ses som tulpanens hemland, som visserligen tagit fram
ﬂest varianter. Men Pamirbergens
stenliga sluttningar i området där
Kina, Tibet, Ryssland och Afghanistan möts ﬁnns tulpanens ursprung:
Oansenliga, kompakta, smala
kronblad och bara någon decimeter höga samt för det mesta röda,
med små variationer i kronbladens
färg och form. Det är en karg miljö.
Där levde normander. För dem blev
tulpanen något vackert, en vårens
budbärare som stod för liv och
fruktsamhet.

Tulpanlökar spreds. När tulpanen
började odlas vet man inte. I Persien (Irak) odlades den i trädgårdar
år 1050 e Kr. Det skrev dikter om
tulpanens skönhet; en symbol för
fulländning genom sin elegans och
blodröda färg. Via Turkiet, Grekland och Balkan följde tulpanen
med muslimer till Europa. I muslimska världen ses trädgården som
en vision av paradiset, där tulpanen
står högst. Kom på modet vid hoven. Arterna har fantasifulla namn som ”Njutningens förstärkare”, ”Lidelsens ingivare” - som behållits till
våra dagar som t ex hos ”Queen of
Night”. Idag ﬁnns 6 000 varianter.
Hösten 1562 kom tulpanlökar till
Holland insmugglade i säckar i en
båt. Antogs skulle ätas, som delvis

skedde. Några togs om hand av
Carolus Clusius – tulpanodlingens
fader. Allt mer fascinerades välbeställda, som tävlade med varandra
om att ha största rariteterna i sina
trädgårdar. Holland var i ”guldåldern”. Priserna på lökar ökade
och inget pristak syntes. Handeln
med tulpanlökar ledde till världens
första ﬁnanskris. Den tog slut den
5 februari 1637. Då hade en holländsk köpman betalat 6 650 gulden (årslönen för en snickare var
250 gulden). Sedan rasade allt.
Välbeställda blev fattiga. Det skulle
komma tider då tulpanen åter blev
populär och är idag en av världens
viktigaste kommersiella blomma.

Fr v: • Tulpaner lyser upp på våren. • ”Queen of Night” är en av de bästa ”svarta” tulpanerna.
• Tulpan inom gruppen ”Liljeblom” bildar en stjärna. • ”Attila” togs fram 1945.

”Moderna ruiner” – historia att dokumentera
Talet om ruiner för tankarna till
gamla byggnadsrester som Herrevadsklosters kyrkodel. Men det ﬁnns
”moderna ruiner” – rester från Sveriges dynamiska, skyddade period.
Mycket ﬁnns att dokumentera.
Sverige omvandlades sakta till industriland. Järnvägarna blev ”trollspö”. Där de drogs fram, invigningar skedde, följde expansion. Så var
det i Klippan och dess grannkommuner. Första och andra världskrigen blev nedgångar. Men att Sverige stått utanför krigen gav landet
ett ”ekonomiskt gyllne tillstånd”.
Utländska konkurrenter saknades.
1935-1955 var särskilt gynnsam tid.

Mycket gick lätt, kanske för lätt.
Med ökande resurserna följde utbyggnad av mycket.
Omvärlden kom i kapp. Och gick
förbi, med moderna anläggningar
för produktion och distribution,
lägre löner. Det blev tufft. Industrier klarade inte konkurrensen
och försvann, serviceföretag gick
samma väg, så även mycket annat
som lätt fått blomma ut – de övergavs: Industrier, transportlinjer, service- och nöjesanläggningar. Kvar
ﬁnns ruiner med fullmatad historia,
som ofta inte ses som intressanta
och värda att dokumentera. Det
är beklagligt, då de ﬁnns som varit

med och kan berätta, kanske har
gamla foton och annat. En nytändning i historieskrivandet behövs på
lokal nivå – kring det vardagsnära.
Här kan alla delta med sina minnen.
Klippans Läderfabrik är en ”ruin”
- en giftig sådan, en ”tickande miljöbomb” invid Klippans centrum.
Mycket ﬁnns att minns om fabriken
som var Sverige första kromläderfabrik (1906-1988). Om fabriken
- och pappersbruket - sades det
på 1960-talet: ”Så dåliga tider kan
det inte bli så att det inte går att få
jobb där.” Men se det blev det.

Rött dubbeljubileum i Perstorp – ger perspektiv
Jubileum ger tillfälle till högtid och
fest. Ger även perspektiv på egna
verksamheten och på samhället. I
Perstorp kan dubbla jubileum ﬁras
– första fackförening 105 år, arbetarekommunen 90 år.
”Vi ska ﬁra arbetarekommunens 90 år, mest internt, och ger
ut jubileums – CD-skivor. Vi har tio
CD-skivor med inspelningar av tal,
som komprimeras till två”, berättar
Ulrika Thulin, Perstorps arbetarekommun.
En ”historisk pärla” är Arvid Perssons tal vid 50-årsjubileet. Han var

med i första styrelsen 1917. Hans
tal ger perspektiv – på bildandet
och av första tiden.
”I Perstorp fanns ett verkligt proletariat. Det är svårt att tro att det
var så stor fattigdom och nöd.”
Samhällsklimatet var tufft: Ett dominerande företag, patriarkalisk
ägare, svältlöner, rädsla för överheten – kyrka och präster såg facklig
verksamhet som ”av ondo”. Rädsla
för repressalier, oförstående omgivning, kamp för att ”klara livets
nödtorft”. Redan 1898 gjordes
misslyckat försök att bilda fackför-

ening. Det lyckades 1902 (avd 87
inom Sv Grof- och fabriksarbetareförbundet). Den försvann. 1908
kom ny avdelning, som försvann.
Först 1914 bildades ett starkt fack.
Då startade Glasbruket, yrkesskickliga glasblåsare kom. De kunde inte
bytas ut, som grovarbetare.
Tankar på en arbetarekommun
fördes fram. Den bildades den 29
april 1917 - där 52 blev medlemmar - föregånget av ”Föreningen
för Folkets Park” 1908 och Kooperativ affär.

Boktipset: ”Villaträdgårdens historia” av Åsa Wilke ger ett 150-årigt perspektiv på ”ögonfröjden”.
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Nu 20% rabatt
på valfri vara!

a!
Välkomn

.

.

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

27 - 28 - 29 Juli
Röstånga
StorMarknad
Ca. 3 km Marknadsstånd

NÖJESFÄLT • DJURMARKNAD •TALANGTÄVLING
ÖLHÄVARTÄVLING • PONNYRIDNING
Fredag 17-23 Lördag 09-23 Söndag 11-16

PERSTORP Tel.0435-342 40

.

Gäller endast mot kupongen vecka 25.
Erbj. gäller ej på redan nedsatta varor.
KÖPMANGATAN 15 PERSTORP TEL 0435/34240

VÄLKOMNA/LINDA

Butiken stänger den 17/6 i Röstånga. Sedan
finns vi i Skummeslövsstrand m. REApriser!
Kustvägen-korsning-Vallbergav. till vänster se skylt.
Öppet: ons 15-20 / tors-fre 12-17 / lör 10-13.

Marieholmsvägen 6
Röstånga, tel. 0435- 914 35

.

Öppnar åter i Röstånga den 8 aug!

Modevisning (prel) den 15/10 boka plats.

Ha en skön sommar Gun

Fabriksvägen 8, 264 39 Klippan Tel. 0435-109 05, Fax 0435-109 71

• BESTÄLLNINGSSNICKERIER
• FÖRSÄLJNING AV BÄNKSKIVOR & SKÄRBRÄDOR
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Svalt, grönt
och skönt

”Carl von Linné” möter ”Nils Lilja från Billinge”.
Två botaniker som gestaltas av Åsa Elfström
och Lotta Lundberg i ett av samarrangemangen
med kommunen.

Under Nationalparksdagarna kunde man få
håva tilsammans med kunning personal.

Sedan Söderåsen ﬁck status som nationalpark 2001 har besökarantalet exploderat.
Redan tidigare vallfärdade många naturälskare till området, men de senaste åren
har intresset exploderat. Söderåsen är med
sina 350 000 besökare om året ett av Sveriges 15 största turistmål. Och det ﬁnns
ﬂera olika toppar i besöksstatistiken!
- Den första är när bokskogen slår ut fram
till skolavslutningen. Sedan brukar juni
vara lite lugnare, säger Åsa Elfström, ansvarig för Naturum-verksamheten.
Många långväga gäster
Resten av sommaren och de tidiga höstmånaderna kryllar Söderåsen av besökare
– både skåningar och mer långväga gäster.
- Vi får hit mycket tyskar och danskar.
Danskarna till exempel har inte några stora skogar på samma sätt som vi har här i
Sverige, så det har blivit lite av en tradition
för dem att åka till Söderåsen, säger Åsa
Elfström.
För att upphöjas till nationalpark måste
det ﬁnnas höga geologiska, biologiska
och kulturhistoriska värden i området. En
nationalpark ska helt enkelt ha något som
andra naturområden saknar.
- Här på Söderåsen har vi till exempel rasbranterna och sprickdalarna som är unika,
liksom olika sorters mossor, lavar, svampar
och insekter, säger Åsa Elfström.

Guidade turer
En nationalpark ska dessutom kunna erbjuda
sina besökare aktiviteter när de kommer dit.
Det ska inte vara som i naturreservat, vilka är
helt orörda. Det är därför Naturum-verksamheten i juni, juli och augusti ger guidade turer
varje dag.
- Vi har en allmän guidad tur som riktar in sig
lika mycket på kulturhistoria som på geologi
och biologi.
Olika guidade turer ser alltså olika ut. Det varierar dels på grund av vem som guidar, och
dels på grund av besökarna.
- Det är jättekul när besökarna ställer en massa
frågor, men det är inte ett måste. Man kan gå
och njuta av naturen ändå.
Njut av svalkan
De guidade turerna går längs naturstigen
runt Skärdammen och är mycket lättframkomliga.
- Det går bra både för rullstolsburna och
barnvagnar att gå med.
Ett annat skäl till att besöka Söderåsen på
sommaren är svalkan. Skulle det bli en lika
varm sommar som under fjolåret så kan man
om man känner att det blir för varmt åka ut
till Skäralidsdalen.
- Där är det ungefär 15 grader svalare då.
Det råder en speciell, lite trolsk stämning när
man är där. Svalt, grönt och skönt skulle man
kunna säga.

Naturälskare gillar Skäralids Camping
När boken slår ut i nationalparken på Söderåsen jublar Bengt Loftán på Skäralids Camping
– då fylls nämligen anläggningen av naturentusiaster som vill njuta av grönskan.
- Nu från maj och framåt har vi så gott som
fullt varenda helg.
Det är bara 200 meter till entrén för nationalparken från Skäralids Camping. Bengt Loftán
kan se fram emot en lång högsäsong med
mycket gäster. Vill man ﬁra födelsedag eller
någon annan högtid hjälper han gärna till att
ordna mat eller någon aktivitet.
- Det kommer mycket grupper nu på våren.
Många ska besöka nationalparken, men sedan ﬁnns det folk som ska ha släktträff eller
som vill ﬁra en födelsedag. Då kan vi hjälpa
till och ordna catering till exempel.
Köpt hela anläggningen
Bengt och hans hustru Elisabeth har tidigare
arrenderat Skäralids Camping, men i år har
man gjort slag i saken och köpt hela anläggningen. Den innefattar den så kallade Gula
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Villan, med 15 rum, det gamla stationshuset
där de lite större grupperna kan bo och själva
campingen med 100 elplatser, 15 stugor och
i princip obegränsat med tältplats.
- Att äga alltihop själv ger lite mer frihet att
göra vad man vill. Nu hoppas jag kunna utveckla verksamheten ytterligare. Det går mer
och mer mot att folk vill ha dusch och toalett
på rummen, så det kan det bli tal om framöver.
Många nöjda gäster
Många gäster återkommer varje år – och det
är väldigt få som lämnar Skäralids Camping
missnöjda.
- Vi försöker ge alla ett personligt mottagande och få dem att känna sig välkomna.
Bengt arbetar med campingen på heltid
medan hustrun Elisabeth hjälper till på lediga
stunder. Några anställda i övrigt ﬁnns inte.
- Man får vara alltifrån VD till städare och
vaktmästare. Jag är inte främmande för någonting.

Arrangör: Ljungbyheds Framtid

Sommarkvällar i parken
- Ljungbyhed

9 aug Gun Sjödin

Kl 19 - 21

från Ängelholm

ERI
LOT T

23 aug Arise från
FRI RÈ!!!
ENT

Perstorps Gospel

LJUNGBYHEDS KONDIS SÄLJER
FIKA FRÅN kl 18.30!

KLIPP UT & SPARA ANNONSEN!

alanger!
Vi söker T

Se hit alla musikälskande tjejer och killar i åldern 7-16 år
Fabriksförsäljning av
Servetter, Dukar, Ljus, Engångsservis etc.
Öppet som vanligt hela sommaren!
Öppettider
Torsdagar 10.00-18.00
Fredagar 12.00-16.00

Fabriksvägen 2, Klippan
Tel. 0435-140 40

Kan du sjunga eller dansa?
Gillar du att stå på scen och uppträda inför en publik?
Tveka inte då att anmäla dig till Klippanfestens Talangjakt den 3-4 augusti
När? Anmälan till Klippans Turistbyrå senast den 16 juli
Var? Stadsparken
Hur? Med egen bakgrundsmusik och ett glatt humör så klart
Varför? FÖR ATT DET ÄR KUL!

Priserna gäller tom 24/6 eller så långt lagret räcker.

Prova kontantuttag
med ditt bankkort hos ICA!

Smakfullt • Bekvämt • Prisvärt
STJÄRNÄGG

BENFRI

Kotlett
BIT

69.90/kg

MARINERAD Fransyska

Varmrökt Bog
MUNKA CHARK Spicke Skinka

MÖLLERS

NU EXTR

79.90/kg

hg 9.90
hg 12.90

APRIS!

Färskpotatis – Jordgubbar
Gräddfil 3 dl
MUNKA CHARK

Grillkorv

12:39.90

2 ST
kg

Trevlig
Midsommar!

ÄGG 20 p

19.90/kg

Matjesfiléer i spann 2,2 kg 69:Laxfilé kg 119:-

Resväska Hård
Kylbox Blå 22 lit
Uterumsvas
Kubbspel

990:149:79:79:9
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- för hela familjen

Jörgen (på bild) och Asta trivs bra
med sin fyrstjärniga camping och har
många utvecklingsidéer framöver.

Förutom att erbjuda campingplats, tältmöjligheter och en mängd olika stugor, satsar
Röstånga Camping också på aktiviteter för
hela familjen. Vattenrutschbanan är mycket
populär precis som möjligheten till ﬁske och
kanotpaddling. Från och med i år kommer
man dessutom att ha ett samarbete med
Skånes Djurpark i Höör, som ﬁnns endast två
mil bort.
- Vi erbjuder alla våra gäster gratis inträde till
Skånes Djurpark som en trevlig överraskning
när de kommer hit, säger Asta Nystrand, som
tillsammans med sin man Jörgen arrenderar
Röstånga Camping från Svalövs kommun.
Uppskattas av långväga gäster
Djurparker är ju till för både unga och gamla
– och speciellt för långväga gäster är det här
arrangemanget något extra.

- Många av våra skånska gäster har redan
löst årskort till Skånes Djurpark, men de som
kommer uppifrån landet har hittills tyckt att
det är en bra idé, säger Asta Nystrand.
Med sitt läge precis in till nationalparken Söderåsen lockar Röstånga Camping också en
stor mängd naturentusiaster.
- Det kommer mycket gäster som är intresserade av att vandra i nationalparken och då
kan man inte bo bättre än så här.

inte precis är en nackdel om man är campingföreståndare i närheten. Asta Nystrand menar
att det ﬁnns plats både för Röstånga Camping och Skäralids Camping, som vi också
möter här i Söderås Journalens juninummer.
- Vi vänder oss lite till olika publik men det
ﬁnns plats för oss båda. Vi har kanske lite mer
barnfamiljer hos oss.

Entré mitt emot nationalparken
Det är svårt att argumentera mot Asta Nystrand i det här fallet. Entrén till nationalparken ligger precis mittemot Röstånga Camping.
Drömläge för den naturintresserade alltså.
Sedan Söderåsen ﬁck nationalparkstatus 2001
har naturturisterna blivit allt ﬂer. Något som

David, Hamle och Emil
badar gärna och länge på badet vid campingen.

Ett ögonblick…

Skogsmulle, 50 år i år!

D

Hur känns det att fylla 50?
- Det känns jätteroligt. Jag hade födelsedagskalas i
Mulleskogen bakom friluftsbadet i Ljungbyhed den 13 maj.
Vad kul! Kom det mycket folk dit då?
- Ja, mina kompisar Fjällﬁna och Laxe kom och hälsade på. Laxe hade det lite jobbigt
att ta sig dit, han simmade i motström hela vägen från Skälderviken. Sedan kom en
massa barn och deras föräldrar också. Jag är inte så bra på att räkna, men jag hörde
en av ledarna säga att det var 90 personer där.
Vad tyckte du om det då?
- Först var jag lite blyg eftersom jag inte var beredd på att det skulle vara
så mycket folk, men när barnen hade ropat Hej kollikok tre gånger så
kom jag fram. Alla sjöng för mig och jag ﬁck en massa ﬁna teckningar.
Det kostar ju på att ha kalas. Vad bjöd du gästerna på?
- Alla barn ﬁck varsin kåsa med saft och de vuxna ﬁck kaffe. Och så
bjöd jag alla på tårta.

h Nilsson

Foto: Kennet
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Till sist, är det något du vill säga till Söderås Journalens läsare,
nu när du har chansen.
- Jag skulle vilja tacka alla som kom och ﬁrade mig. Framtida önskemål är att ännu ﬂer
barn kommer till mig i Mulleskogen. Jag vill lära dem att trivas och ha roligt i naturen.
Det man lär sig att vara rädd om som barn, det har man alltid med sig.

RÖRMONTAGE AB

nda Taxi & B
a
m
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Ny värmepump
Luft/vatten till villor
En effektiv och ekonomisk värmelösning för villor.
WPL tar sin energi från uteluften.
Du slipper gräva och borra!
Låg ljudnivå och enkel att använda.

TURER INOM KLIPPAN 50 KR
GÅ IN PÅ HEMSIDAN OCH SE VÅRA ANDRA PRISER

WPL 10

RÖRMONTAGE AB

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

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

eller på mobil

070-5863955
070-7874354

Besök våra auktioner,
Vettinge - Östra Ljungby

ojämna vecko.nr

Bilder på bättre föremål på

www.auktionshallen.net

Vedbyv. 130 • 264 37 Klippan • www.jomandataxi.se

Tel 0435-153 15 / Mobil 073-201 53 15 el. 070-952 53 34

SOMMARERbjudAndE!!
Stekpanna 28 cm m. glaslock Nu 399:-

Anders Petter Ordn. pris 749:-

Batteridriven pepparkvarn Nu 85:-

Ordn. pris 99:-

Servettställ 2 olika sorter 45:- st
Gäller så långt lagret räcker. Begränsad tillgång.
Storgatan 4 • Ljungbyhed • Tel 0435 - 294 50

www.ray-ban.com

Var rädd om
din syn
- använd
solglasögon!
synologerna

RB_2140DJ_250x250.indd 1

2-03-2007 17:16:46

GLASÖGONHUSET

JÄRNVÄGSGATAN 32

KLIPPAN

TEL 0435-134 10

ÖPPET: MÅN-FRE 9-18
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Klippanfestivalen
har fått en
uppföljare...
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festen

Sedan Klippanfestivalen försvann för några
år sedan har Klippanborna saknat en ordentlig musik- och nöjestilldragelse. Nu tänker
Teater Amabile råda bot på detta. Den 3-4
augusti ordnar man Klippanfesten – ett
arrangemang för hela familjen.

Att det blev Magnus Bäcklund på lördagen
beror på hans artistiska bredd.

- Vi vill skapa en mötesplats för Klippanborna,
säger Heléne Lindquist från Teater Amabile.

- Han är riktigt bra live och är en otroligt
duktig sångare. Han levererar jättebra och
går hem i de flesta åldersgrupper.

Projektgrupp

återföreningskonsert

Tillsammans med Claes-Göran Widén från
barn- och utbildningsnämnden, Treklöverns
VD Ulf Bengtsson, kultur- och fritidsnämndens Björn Lundin och Teater Amabile-kollegan Lars Palm sitter hon med i den projektgrupp som står bakom Klippanfesten.
- Jag vill dock framhålla att Claes-Göran,
Ulf och Björn medverkar som privatpersoner. Deras kopplingar till kommunen och
Treklövern har inget med det här att göra,
det är vi i Amabile som är arrangörer.

På lördagen blir det förutom Magnus Bäcklund
även en konsert med Teater Amabile där
både nya och gamla medlemmar kommer
att vara med.

Den initiala tanken var att lägga Klippanfesten
i centrum, precis som under Klippan-festivalens dagar – men nu blir det istället
Stadsparken som blir festplats.

Förberedelserna är många.
Heléne från Amabile och Björn Lundin
”rumstrerar om” i parken.

- På fredagen blir det en 60- och 70-talskväll.
Vi har inte bara Svenne & Lotta utan även
gamla Klippanbandet Empty Hearts.

- Vi hade ett stort band för några år sedan
– musiker och lika många sångare och sångerskor. Nu kommer många av dem tillbaka.
Det ska bli jättekul att uppträda tillsammans
igen.
Amabiles showgrupp House of Fun kommer också att bjuda på sin lookalikeshow.
Imitationer av bland annat Linda Bengtzing,
Lena Phlipsson och Peps Persson utlovas. För
de yngre kommer det att hållas talangjakt.

- Det blir bättre att ha allting koncentrerat till
en plats än att sprida oss över hela centrum,
tycker Heléne Lindquist.

- Jag tror att vi har ett blandat program som
tilltalar de flesta.

musiken i fokus

Maten står Statt i Hässleholm för. Det kommer att sättas upp mattält som rymmer
500 hungriga Klippanfestbesökare. Heléne
Lindquist hoppas på att Klippanfesten ska bli
en årlig tradition.

Musiken kommer att stå i fokus under
Klippanfesten. Amabiles eget coverband
Watch Out spelar båda kvällarna. De två
största publikdragarna blir troligtvis legenderna Svenne & Lotta och schlagerstjärnan
Magnus Bäcklund. Svenne & Lotta spelar
alla sina gamla hits på fredagskvällen och
Magnus Bäcklund uppträder kvällen därpå.

restaurangtält för 500

- Jag tycker att det ska bli jätteroligt. Det finns
många som har saknat Klippanfestivalen.
Alla var ute och tyckte att det var kul, och det
blir det här också!

SÖDERÅS JOURNALENS BARNTÄVLING!

för barn upp till 12 år!
VINSTER

1:a pris PRESENTKORT på ICA Kvantum, Klippan
2:a pris PRESENTKORT på ICA Kvantum, Klippan
3:e pris PRESENTKORT på ICA Kvantum, Klippan
OBS! Skicka in ditt svar före den 30 juli-07.
Vinnarna underrättas per brev och kungöres i nästa nr.

500:–
300:–
100:–

SÅ HÄR GÖR DU:
Sök efter “Klippan Trollet” i tidningen. Ta reda på vilken bokstav

•

som han håller i handen. Bilda sedan ett ord av dessa bokstäver
och skriv det i de vita rutorna nedan.

•

Sänd lösningen till Ljungbergs Medieproduktion,
Box 100, 264 22 KLIPPAN senast den 30 juli-07
i brev frankerat med brevporto.
Glöm inte ange ”BARNTÄVLING” utanpå kuvertet!

VINNARE ANNONSJAKTEN MAJ
1:a pris Britt Ardenvik, Klippan
2:a pris Bengt Johansson, Ljungbyhed
3:e pris Chatarina Eriksson, Perstorp
Vinnarna meddelas även personligen. GRATTIS!

Namn:
Adress:
12

ORDET ÄR:

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

?

Dags för Perstorpskarnevalen igen
Den 16-18 augusti är det återigen dags för
Perstorpskarnevalen. Nytt för i år är att arrangerande Perstorps SK ﬂyttar karnevalområdet från
Uggleplanen till Ybbarps IP.
- Det blir en mer naturnära upplevelse då, säger Jan-Åke Johnsson, gammal karnevalveteran
som nu fungerar som rådgivare och bollplank
till arrangörerna.
Perstorpskarnevalen är precis som vanligt tre dagar lång med massor av roliga aktiviteter. Musiken
står som vanligt i centrum. På torsdagskvällen blir
det talangtävling för alla som känner sig manade.
- Det är mest ungdomar som deltar, men alla
åldrar är välkomna, säger Jan-Åke Johnsson.
Vem vet, kanske kan någon av årets deltagare
bli lika framgångsrik som till exempel Jill Johnson, som innan hon slog igenom på bred front,
var en av de hoppfulla talanger som provade
lyckan på Perstorpskarnevalen.
schlagerartister på plats
Perstorpskarnevalen brukar locka ett par rikskända artister varje år – så också den här gången.
På fredagskvällen uppträder Jimmy Jansson,
som senast sågs i vinterns melodifestival, och
på lördagen är det dags för Jessica Andersson,
även hon schlageraktuell senast det begav sig.

Några ur gruppen som får allt att hända!
Stora bilden från v. : Jan-Åke Johnsson, Henrik
Karlsson, Joakim Eliasson, Christer Eliasson.
Lilla bilden: Catrine Feustel samtalar med Jan-Åke.

Jimmy följs av coverbandsunderhållning på fredagen och på lördagskvällen är det Perstorps
eget Donnez som spelar upp till dans.
sveriges äldsta karneval?
Perstorpskarnevalen är ett arrangemang med
många år på nacken. Jan-Åke Johnsson vet inte
exakt när den första karnevalen hölls, men det
var någon gång i början av femtiotalet.
- Jag tror till och med att vi är Sveriges äldsta
karneval.
Förutom musikunderhållning kommer det även
att ﬁnnas marknadsknallar och tivoli precis som
vanligt. Hungriga besökare kan också njuta av
mat från Statt i Hässleholm.
- Vi kommer att ha ett stort tält där vi har plats med
upp till 400 sittande gäster, så det blir förhoppningsvis trevlig stämning där. Vill man försäkra sig
om matplatser går det bra att beställa i förväg.
Vädret en maktfaktor
Som för de ﬂesta andra stadsfester är Perstorpskarnevalen beroende av väder och vind. Jan-Åke
Johnsson hoppas vid ﬁnt väder på runt 1 000
personer på fredagen och 1 500 på lördagen.
- Vi hoppas på att det blir sol. Folk tenderar ju
att stanna hemma om det blir för regnigt.

Vi tackar för det gångna året och önskar
gamla som nya kunder en trevlig sommar.

Vi ses till hösten!
Vi öppnar igen 1/8

Lunchbuffén öppen helgfria vardagar 11-14 t.o.m 21/6
Stackarpsvägen 5
264 39 Klippan
info@stackabowl.se

Vi hyr även ut:
släp i alla storlekar,
mossrivare, jordfräs,
gräsklippare och
högtryckstvättar!

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

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

dörrautomatik

Yanni Furevi med Per Levin
- en av sina samarbetspartners.

Efter bara lite drygt två år på marknaden har
Klippanföretaget Entréteknik breddat verksamheten betänkligt. Ägaren Yanni Furevi
var tidigare endast inriktad på dörrautomatik,
men har nu gått över till ett helhetskoncept.
Det blev helt enkelt inte lönsamt att bara
syssla med dörrautomatik.
- Det är svårt att bara konkurrera inom ett område. Kunderna vill gärna ha ett företag som
hjälper till med alla former av entrésystem.
Fullt upp sedan starten

- Jag lägger ut jobb på en mängd olika företag, både i Skåne och runtom i Sverige.
Tack vare det stora kontaktnätet får kunderna möjlighet att välja det märke de vill ha.
Entréteknik är nämligen inte knutna till något
speciellt fabrikat.

Yanni har haft fullt upp ända sedan starten
för två år sedan. Folk har hittat honom och
hans företag utan några problem.

- Det ger oss en helt annan position än om vi
varit inriktade på bara ett märke.

- Det är djungeltelegrafen som har gjort att
det har gått så bra. Man gör ett jobb till någon och sedan sprider det sig. Sedan satsade
jag på att göra en hel del reklam med en utbyggd hemsida och annonser på nätet. Det
gjorde nog sitt till.

Satsningen på ett helhetskoncept har givit
bråda dagar för Entréteknik. Yanni samarbetar med yngre brodern Conni, som också han
monterar garageportar i företaget Entréteknik Klippan Montage.

Goda kontakter i branschen
Numera kan Entréteknik förutom dörrautomatik hjälpa till med garage- och industripor-
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tar, grindar, grindautomatik och säkerhetsjalusier. Tack vare goda kontakter kan Yanni
samarbeta med andra entreprenörer (som
med Per Levin som är med på bilden) och på
så sätt ombesörja att en kund får hjälp med
allting via honom.

helhetskoncept

- Det har växt så mycket att man knappt hinner med allt. Helst skulle jag vilja sitta på kontoret på dagarna och sköta allt administrativt
och samtidigt vara ute på jobb.

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

Mån - Fre 7 - 19
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Tel 0435 - 44 10 13, 070 - 404 41 74

ÖPPET HUS

Koloniföreningen Hjorten håller ÖPPET HUS
söndagen den 1 juli kl. 10-15
Tipspromenad, Kaffe och kaka, Liten Loppis
Hjärtligt Välkomna!

Jaktmark sökes!

Två erfarna jägare söker jaktmark. Gärna på Söderåsen
då stort intresse föreligger på hjort- och vildsvinsjakt.
Speciellt utbildad hund på vildsvin och kortdrivande
hundar ﬁnnes. Givetvis även tillgång till eftersökshund.
Även mindre mark för pyrschjakt är av intresse.
All jakt av intresse, tveka inte att kontakta oss.
Vi satsar på viltvård och långvarig viltförvaltning.
Prata med Jonas: 0707-32 80 79
eller ring Niklas: 0732-70 60 21

RÖSTÅNGA BEGRAVNINGSBYRÅ
Begravningsbyrån med fullservice inom begravning och familjejuridik

Personlig service dygnet runt
Mikael Karlsson
Billingevägen 8 i Röstånga

Tel. 0435-915 70

www. begr-byra.se

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

Produkter som passar allas behov:
• Industriportar
• Grindmotorer
• Säkerhetsjalusier • Mörkeranläggning
• Dörrautomatiker • Fönster
• Dörrar inriktning: Garage, förråd och industri
• Jour efter kl.17
• Porttelefonsystem
• Tillbehör samt reservdelar

VÄND ER TILL ETT FÖRETAG MED HELHETSLÖSNINGAR – ENTRÉTEKNIK – VI KAN ENTRÉSYSTEM
Kontakta oss:
Kontor: 0435-18300 • Mobil: 0707-918300 / 01 • JOUR: 0707-918305
www.entreteknikklippan.se
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Fastighetsbyrån

Klippan - Krika
I Krika, granne med skolan och
lekplats, ligger denna 1½ plans villa med källare. Visst renoveringsbehov. Fastigheten säljes med friskrivningsklausul!

Klippan - Söndraby
I Söndraby kan vi erbjuda denna
1½ plans villa med källare. Gott
om gammal charm som t ex vacker trappa, charmiga köksskåp och
fint trägolv.

Klippan - Söndraby
På landet i Söndraby strax utanför Klippan finner ni detta äldre,
charmiga lilla hus med utsikt över
Söderåsen.

Stidsvig
Trevlig 1,5 plans familjevilla, belägen på återvändsgata i populärt område. Garage. Uterum.
Luftvärmepump 2006.

Stidsvig
Välrenoverad & rymlig 1-plans villa belägen i populärt område i
Stidsvig. Mycket klinker i källare.
Bastu. Underbar trädgård med västerläge. Vidbyggt garage. Uteplats
med markis.

• Boyta 80+50 kvm
• 4 rok varav 2-3 sovrum.
• Pris: 395.000:- utgångspris
• Krika 2190
• Webbnr 6290-6948

• Boyta 135+65 kvm.
• 5 rok varav 2 sovrum
• Pris: 625.000:- utgångspris
• Gånstorpsvägen 26
• Webbnr 6290-6932

• Boyta 85+54 kvm
• 4 rok varav 2 sovrum
• Pris: 595.000:- utgångspris
• Söndraby 7616
• Webbnr 6290-6939

• Boyta 147 kvm.
• 5 rok varav 3 sovrum.
• Pris: 995.000:- utgångspris
• Sotaregatan 9
• Webbnr 6290-6843

• Boyta 91+91 kvm
• 4 rok varav 3 sovrum
• Pris: 995.000:- utgångspris
• Fäladsvägen 24
• Webbnr 6290-6911

Ljungbyhed
”Nybyggd” charmig, 1½-plans villa med lugnt & lummigt läge invid
Söderåsens fot. Stort dubbelgarage
med carport. Stora gräsytor.
Garagebyggnad.
• Boyta 163+74 kvm.
• 6 rok varav 4 sovrum
• Pris: 1.495.000:- utgångspris
• Svenstorp 725
• Webbnr 6290-6885

Klippan - Klintarp
På mycket naturskönt läge finns
denna 1-plans villa med källare.
Insynsskyddad trädgård. Fastigheten
har under de senaste 4 åren genomgått en omfattande renovering.
Carport. Inglasat uterum.
• Boyta 83+83 kvm.
• 3 rok varav 2 sovrum
• Pris. 895.000:- utgångspris
• Klintarp 2302 A
• Webbnr 6290-6946

Ljungbyhed - Tostarp
Nybyggt fritidshus med bra läge
i populärt och lugnt fritidsområde
i närheten av sjö i Tostarp. Storstuga
med sovloft och braskamin, 2 st
sovrum, kaklat badrum.

Ljungbyhed
Representativ påkostad sutterängvilla med poolrum på lugnt & centralt läge i Ljungbyhed. Vidbyggt
garage. Lekstuga.Friggebod. Luftvärmepump. Vedkassett.

• Boyta 50 kvm
• Pris: 680.000:- utgångspris
• Tostarp 19
• Webbnr 6290-6913

• Boyta 244 kvm.
• 6 rok varav 4 sovrum
• Pris: 1.895.000:- utgångspris
• Infanterigatan 16
• Webbnr 6290-6830

Ljungbyhed - Skäralid
I natursköna Skäralid ligger denna
1-plans villa för året runt eller fritidsboende. Överbyggd uteplats i
söder. Samfällighet med tillgång
till festlokal, pool, bastu, minigolf
samt tennis m.m.
• Boyta 43 kvm.
• Pris: 595.000:- utgångspris
• Blåbärsbacken 15
• Webbnr 6290-6907

Klippan

0435-180 70
www.fastighetsbyra.nu

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

Oderljunga Mölla

Söndagen den 1 juli är det dags för Möllans
dag i Skåne. Många möllor runtom i Skåne
öppnas då upp för nyﬁkna besökare som vill
ta sig en titt. Oderljunga Mölla mellan Perstorp och Örkelljunga slår upp portarna för
besök.

- Det kommer att bli folkdansuppvisning från
Örkelljunga Folkdanslag och Durspelarna
från Kristianstad kommer att uppträda, säger
Christer Åkesson, ägare till Oderljunga Mölla.
hemvändaredag
Möllans dag är i Oderljunga en kär tradition
som har blivit något av en hemvändaredag
för ﬂyktade ortsbor.
- Det är väldigt mycket folk som kommer utifrån den dagen, det brukar vara uppåt 1 000
personer.
Christer är den fjärde generationen Åkesson
som driver möllan vidare. Till skillnad från sin
far, farfar och farfarsfar så arbetar han inte i
kvarnen, utan har istället gjort om möllan till
festlokal – något som har fallit väl ut.
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- Vi håller igång möllan från maj till september
och har gott om bokningar både till födelsedagar, ﬁrmafester och andra evenemang.

”Fångarna på möllan”
Det ﬁnns även möjlighet för större sällskap
att boka in teamaktiviteter under rubriken
”Fångarna på Möllan”. Fiske, stövelkastning, kajakpaddling eller tipspromenad
svetsar samman arbetskamrater, men kan
också vara ett kul tidsfördriv för en grupp
människor som redan är bekanta med varandra.
21 500 reklampennor

Oderljunga Mölla har också ett kombinerat hembygdsmuseum och lanthandel. Här
säljs bland annat nymalda brödkryddor, karameller i strut, glass och andra souvenirer.
Nyﬁkna besökare kan också titta på gamla
bruksföremål som har någon form av anknytning till Oderljunga. En stor samling
reklampennor ﬁnns också – i dagsläget har
Christer Åkesson 21 500 stycken – alla är
upphängda på väggarna!
- Jag försökte samla på pengar först, men
det gick inte så bra, så jag gick över till pennor istället, säger han och skrattar.

HUR
A

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...

Vi syns på
Åby
Marknad!!!
Vi har beslutat oss för att inte jobba på samma sätt som
vi gör alla andra dagar på året när det är Åby Marknad.
Istället tar vi våra nya tidningar, det lokala fotbollsmagasinet Dribbler, den nya lokala golftidningen Pegga Upp
och sist men inte minst ett alldeles nytt nummer av Söderås Journalen med oss och jobbar på Åby Marknad!

Vi tycker att det kan vara trevligt att träffa våra läsare
”öga mot öga” istället för via brev och telefon.
Därför tycker vi att alla som vill ”ta ett snack” med oss
skall komma till vårt stånd på Södra Skolgatan (mitt
emot gymnasieskolans Restaurang Celest). Där bjuder
vi på kaffe, saft och kakor.
Vi tar gärna emot tips från våra läsare på hur vi skall
kunna förbättra våra tidningar. Självklart är vi också
mottagliga för beröm…!

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

Samtidigt passar vi på att visa lite andra saker som vi
producerar, t ex företagsbroschyrer. Kanske någon kan
få inspiration till sitt företag genom att se hur andra har
gjort?
Alltså, vi ses på Åby Marknad!

Bengt

Anna

Johan

Micke

Camilla
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Vinnaren av

trädGårdsredskaP

Anders på Optimera
hjälpte till med goda
råd i jakten på att hitta
de bästa redskapen för
trädgården.
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Trasig
gräsklippare
blev
vinstrecept
Jeanike och Stig-Rune Thell från Kvidinge
skulle härom helgen påta lite i trädgården
i det nyinköpta huset i Kvidinge. Jeanike
plockade fram motorgräsklipparen, men
den var inte riktigt redo för gräsklippning.
- Det blev lite irriterat som det lätt blir i sådana situationer, så jag
gick in och läste Söderås Journalen för att avreagera mig, skrattar
Jeanike Thell.
När Jeanike öppnade tidningen ﬁck hon se att det aktuella
numrets tävling handlade om att vinna trädgårdsredskap. ”Det
måste vara ett tecken”, tänkte hon och skrev snabbt ihop en
motivering där hon återberättade vad som precis hade hänt.
Jeanike vann tävlingen och ﬁck åka in till Optimera i Klippan för
att plocka på sig lite trädgårdsredskap.
- Det blev en ny gräsklippare, en handdriven den här gången…
Sedan plockade jag ut, en räfsa, ett maskrosjärn, en riktigt ﬁn
sekatör och lite annat smått och gott.
Både Jeanike och maken Stig-Rune tyckte att tävlingen, och
framför allt resultatet av den, var alla tiders.
- Vi är jättenöjda!

NY

Välkommen!
Hos oss
hittar du
det mesta
till din
trädgård!
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Vinn grillfest!

Sommaren är grillfesternas tid! Det tar vi på Söderås Journalen tillvara på
här i juninumrets tävling. Har du funderat på att hålla en grillfest för dina
vänner, släktingar eller grannar? I så fall är det här tävlingen för dig.
Du kan nämligen vinna mat så att du kan hålla en grillfest för mellan åtta och tolv personer – om ni äter ”normala” portioner vill säga
– vet du med dig att du och dina gäster är ”stora i maten” så bjud in några
färre. Då är inte konkurrensen om läckerheterna lika stor! Kött, potatisgratäng och era andra tillbehör ingår. Maten kommer från Hemköp Ljungbyheds läckra delikatessdisk, som är sprängfylld med högkvalitativt,
svenskt kött i alla dess former. Den sista nishen, men nog så viktiga, som
innebär grillningen av alla godbitar xar du själv.
Skicka in en motivering till varför just du ska vinna det här priset.
Vi vill ha ditt bidrag senast den 31 juli. Du som vinner måste ha genomfört grillfesten senast den 31 augusti. Vi vill att du tar lite trevliga bilder på
dig och dina vänner när grillfesten är som ”hetast”...(har du inte tillgång
till en digitalkamera kan du låna en av oss). Sedan gör vi ett reportage som
kommer att nnas med i ett senare nummer av Söderås Journalen.
Man kan nästan känna grilldoften redan…!

KLIPPAN

/ Ängelholmsg. 15 / 0435-44 89 50 /
Månd.- Fred. 7-18 / Lörd. 9-13 / www.optimera.se

Skicka ditt bidrag senast den 31 juli till:
Ljungbergs Medieproduktion, Box 100 , 264 22 KLIPPAN
Märk kuvertet ” Grillfest”
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PROFILEN:

Kurt Johansson

Vill öka
kännedomen om

neurologiska
sjukdomar

Foto: Richard Slater

Ljungbyhedsbon Kurt Johanssons fru Lena
blev sjuk i Alzheimers redan som 53-åring
1993. 14 år senare sitter hon i rullstol, kan
inte röra sig eller prata och det är svårt att
få kontakt med henne. Olika människor hanterar sorgen på olika sätt. Kurt har valt att
engagera sig i Neurologiskt Handikappades
Riksförbund, där han sitter med som styrelsemedlem. NHR arbetar med att öka kännedomen om neurologiska sjukdomar.
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- Jag gjorde min militärtjänst i Ljungbyhed
och tyckte det var både roligare och mer intressant att jobba som ﬂygtekniker än som
bilmekaniker. Sedan blev jag kvar.

På ett sätt blir situationen som anhörig till en
dement person lite lättare när sjukdomen blir
värre menar Kurt Johansson. Han förklarar:
- Den jobbigaste fasen var när hon var medveten om att hon var sjuk och var beredd att
gå till doktorn, men sedan dagen efter kom
hon inte ihåg att vi skulle dit. Vi var ute på
semestrar ända fram till år 2000 – men sedan
gick det inte längre.

Han gick i pension vid 60 års ålder, bara tre
månader innan F5 lades ner i juni 1998. Under de 40 åren på F5 var han lärare på Traﬁkﬂyghögskolans tekniska utbildning och var
dessutom mekaniker för den berömda ﬂyguppvisningsgruppen Team 60. I 20 år, mellan 1976 och 1996 åkte han runt i Europa
tillsammans med dem.

anhörigcafé

har inte släppt flyget helt

Kurt har också engagerat sig i anhörigcaféet
på Syréngården. En gång i månaden samlas
anhöriga till demensdrabbade för att utbyta
erfarenheter, lyssna på föredrag eller bara
prata och umgås. Projektet startade redan år
2000 under namnet Anhörig 300.

Kurt har inte släppt kontakten med ﬂyget
helt. Sedan några år tillbaka ﬁnns en ﬂygmekanikerutbildning på Klippans Gymnasieskola
som är förlagd till det gamla F5-området. Under några år efter pensionen från F5 arbetade
han som lärare där. Nu fungerar han istället
som kontaktperson för eleverna på utbildningen.

- Det startade i Klippan för att utbilda anhöriga i hur man tar hand om en dement person. Sjuksköterskan Iréne Bengtsson höll en
mycket intressant kurs som man lärde sig
mycket av.
Kurt Johansson och hans vänner i anhörigcaféet ordnar en mängd olika aktiviteter för
att lära sig ännu mer.

- Jag är ute och berättar om hur det är att
leva med någon som är dement. Nu senast
var jag på gymnasiet i Klippan och talade för
eleverna på barn- och fritidsprogrammet.
kommer smygande

startar 24 september

Till skillnad från många andra sjukdomar
drabbar inte Alzheimers med full kraft direkt.
För Lena Johanssons del startade det med att
hon tappade minnet emellanåt. Hon arbetade som dagisfröken och barnen märkte att
allt inte stod rätt till. Att se sin partner försvinna bort gradvis är så klart det värsta man
kan tänka sig. Kurt försöker ändå att hantera
sitt och hustruns öde efter bästa förmåga
– bland annat genom sina engagemang i
handikappfrågor.

Under sommaren ligger anhörigcaféet nere.
Den 24 september sätter man igång igen
– och då är alla anhöriga till demenssjuka välkomna.

- Vi har inte hållit inne med någonting. Det
är viktigt att kunna prata om det. När Lena
var så pass frisk att hon kunde kommunicera
berättade hon själv om sin sjukdom.

- Jag tror att man måste försöka att leva två
liv. Jag har ett liv med Lena och hennes sjukdom och ett med andra intressen.

Kurt vårdade sin hustru i hemmet i nio år,
men till sist kommer man till en punkt där det
inte fungerar längre. Sedan oktober 2002
bor Lena på Syréngården i Ljungbyhed.

Kurt kommer ursprungligen från Tomelilla,
men ﬂyttade till Ljungbyhed 1958 då han ﬁck
en tjänst som ﬂygtekniker på F5.

- Det jobbigaste är att sjukdomen går i skov.
Varje gång det blir en försämring blir det ett
nytt sorgearbete. Sedan kan man känna små
ögonblick av lycka när man ser att hon ler.
Hon är ju som tur är inte medveten om sitt
tillstånd längre.

- Vi har haft socialchefen i kommunen på besök och även personal från Försäkringskassan
och biståndshandläggare. Speciellt biståndshandläggarna har en viktig uppgift då de är
bland de första man kommer i kontakt med
för vårdplanering till exempel.

många försämringar

- Till sommaren ska jag åka till Sätila i Västergötland för en halvmara. Då dansar man sex
timmar i streck, från två på natten till åtta på
morgonen!

- Man måste inte ha någon anhörig på Syréngården, det är bara att komma i alla fall.
De som vårdar sina anhöriga hemma kan ofta
vara de som är i mest behov av information.
Hur gör man då för att fungera i vardagen
”vid sidan om” sjukdomen?

ung i sinnet
Kurt är en riktig friskus som är 69 år i kroppen – sinnet är betydligt yngre. Han cyklar en
hel del motionslopp såsom FIK-trampen Ringsjön och Vombsjön runt. Dessutom håller han
på med gammeldans.

tekniker för team 60

- Jag är där nästan varje kväll och ser till att de
sköter vad de ska. Sedan kan det vara bra för
dem att ha någon vuxen att prata med om
det skulle behövas.
Att arbeta med ungdomar är något som Kurt
trivs väldigt bra med.
- För ett par veckor sedan var jag med årets avgångsklass på studiebesök i Linköping och Nyköping på SAAB:s fabriker och på ﬂygmuseet.

Det är viktigt att hålla sig aktiv både konditionsmässigt och själsligen för att orka med. Ovan: Här
står Kurt i sin blommande trädgård som ger mycket
glädje och ro i själen. Nedan: Här trängs medaljerna
från många års skytte med en nytillkommen från en
”halvmara” i dans.

information från klippans kommun
Föreningar presenterar tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen i Klippans kommun

SOMMARLOVSKUL 2007
Friidrottsskola

Klippans Friidrottsklubb
Aktiviteter: Löpning, terränglöpning, höjdhopp, längdhopp, kulstötning, spjutkastning,
häcklöpning, stafetter och lekar m.m.
Alla idrottsintresserade är välkomna.
Du behöver inte vara duktig, idrottsintresse
räcker långt.
Ålder: 7-14 år
Tid: 09.30-12.30
Vecka:25, 26, 27 (mån-tor)
Plats: Åbyvallen
Utrustning: Idrottskläder
Avgift: 200:- ( 4 dagar) inkl. T-shirt och mellanmål varje dag. Vill du gå en andra vecka
kostar det 150:-/vecka (exkl. T-shirt).
Avgiften betalas på plats vid
resp. veckas start!
Anmälan: Senast söndagen den 27 maj.
Efteranmälan går att göra i i i mån av plats till:
Klippans FK, c/o Rolf Johansson
Krika 2258, 264 92 Klippan.
E-post: lenarolfjohansson@hotmail.com
Information: Rolf Johansson
Tel. 0435-191 79.
Se även www.klippan.se/kfk

Östra Ljungby Scoutkår

erbjuder en massa skojiga aktiviteter
veckorna 25 (mån-tor) och 26 (mån-fre)
(ej midsommarafton, 22/6!) i scoutlokalen
i Östra Ljungby vid kyrkan, kl. 10.30-13.30.
Åldersgrupp: födda 1997-2000
Avgift: 50:Anmälan senast 8/6 till Marie Palm,
tel. 0435-217 47

Kultur- och
fritidsförvaltningen

Friluftsbaden

Kommunbibliotekens
öppettider, sommaren
2007 (25/6-19/8):
Klippan, tel. 28 176
mån, tis, tor, 10.00-13.00 och 16.00-19.00,
ons, fre, 10.00-13.00.
Ljungbyhed, tel. 28 124
mån, tor, 14.00-19.00, tis, ons, 10.00-14.00.
Ö. Ljungby, tel. 28 187
mån, tor, 16.00-19.00 tis, ons, 11.00-15.00.
Veckorna 28-30 är det endast öppet mån,
16.00-19.00. Biblioteken är stängda18-20/6
men tidningsrummet på biblioteket i Klippan
är öppet dessa dagar 09.00-16.00!
För övrigt är tidningsrummet på biblioteket i
Klippan öppet, mån, tis och tor, 09.00-19.00
och ons, fre, 09.00-16.00.
Du kan göra omlån per telefon eller via internet (PIN-kod krävs) om boken inte är reserverad, www.klippan.se

Sommarboken 2007

7/6-26/8, för dig mellan 6 och 16 år. Låna och
läs 8 st. böcker på biblioteket i sommar. Skriv
vad du tycker om böckerna i sommarbokshäftet som du hämtar på biblioteket. När du
har läst alla 8 böckerna får du en egen!

Center Skatepark

Öppettider för åkning under sommaren,
se anslag vid anläggningen.
För övrig information, kontakta Norrehus.

Simhallen håller stängt för allmänna bad,
16/6-26/8 och öppnar åter måndagen
den 27/8.

Stadsparkens dag

Lördag 25/8, kl. 13.00-16.00, aktiviteter för
alla åldrar i parken i Klippan.
Arr: Kultur- och fritidsnämnden i samarbete
med föreningar, organisationer och samfund.

Öppen fritidsverksamhet
på Norrehus

Mån, ons, kl. 17.00-21.30
Tor, pojkar/ﬂickor 12-13 år!, kl. 19.00-21.30
Fre, kl. 18.00-22.30.
Tel. 0435-134 85
Norrehus är stängt veckorna 29, 30 och 31
(16/7-3/8) Övrigt: Se anslag på Norrehus.

Sjörövar Mange
och Katta Pirat

Gevärsskytte

Hyllstofta Skytteförening
Vecka 25, 26 och 33: Onsdagar kl. 18.00
Korthållsskytte (50m) från 9 år,
20:-/omgång.
Plats: Lyckebanan i Hyllstofta
Utrustning: Varm klädsel.
Övrigt: Medlemsavgift 50:-/år
För 0-18 år och 150:-år för 19 år
och äldre.
Kontaktperson: Carina Persson,
Tel. 0435-240 32

• Ljungbyhed (0435-44 06 33)
• Ö. Ljungby (0435-210 51)
Har öppet:
Lör 16/6, 10.00-17.00
Sön 17/6, 10.00-17.00
Veckorna 24-33:
Mån-fre, 10.00-19.00
Lör, sön, 10.00-17.00
(Midsommarafton, fre 22/6 stängt!)
Vecka 34 kommer friluftsbaden
att ha öppet:
Mån-ons, 20/8-22/8,10.00-19.00.
Tor-fre, 23/8-24/8,16.00-19.00
Lör 25/8, 10.00-17.00
Sön 26/8, 10.00-17.00.

Barnunderhållning på Klippanfesten
den 4 aug. kl.13.30. Fri entré.
Arr: Kultur- och fritidsförvaltningen

VUXENUTBILDNINGEN

Vi har platser kvar på

- Barn- och fritidsutbildningen
- Elevassistentutbildningen - påbyggnad
IStockphoto

Sommarlovskul-programmet
kan också ses på Klippans kommuns
hemsida: www.klippan.se

Du kan välja att läsa på dagtid, kvällstid
eller distans, på hel- eller deltid.
Mer information och ansökningsblankett ﬁnns på
www.klippan.se/vuxenutbildningen eller via
Studie- och yrkesvägledaren tel 0435-283 55

Välkommen med din ansökan snarast!
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SOMMARÖPPET PÅ BIBLIOTEKEN
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KLIPPAN tel. 28 176 :
må, tis o to 10.00-13.00 och 16.00-19.00
ons och fre 10.00-13.00

LJUNGBYHED tel. 28 124:
må & to 14.00-19.00
ti & on 10.00-14.00
ÖSTRA LJUNGBY tel. 28 187:
Endast öppet må
veckorna 28-30
Annars ordinarie öppettider
Må & to 16.00 – 19.00
Ti & on 11.00 – 15.00

OBS!

18-20 juni
HÅLLER BIBLIOTEKEN I KOMMUNEN
STÄNGT FÖR UPPDATERING
AV NYTT DATASYSTEM.
TIDNINGSRUMMET ÖPPET 9.00-16.00
VÄLKOMNA ÅTER TORSDAGEN 21/6
MIDSOMMARAFTON HAR
BIBLIOTEKEN STÄNGT

IStockphoto

TIDNINGSRUMMET:
öppet må, ti, to 9.00-19.00
on o fre 9.00-16.00

TREVLIG SOMMAR ÖNSKAR VI PÅ BIBLIOTEKET!

KLIPPANS
KONSTHALL
För mer information om
utställningar och öppettider
se www.klippan.se
Eller ring Klippans Bibliotek
0435-281 76
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Sommarklipp!
4 950:Klippo Excellent
Excellent S 6 450:-

Nyhet!

Grillgaller 50 cm.

Ready
Start

One-Touch silver 47 cm.

Missa inte...
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Först till kvarn..
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