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Annonser |
AnnA rosén jönsson
anna@adaptmedia.se
tel 0761- 35 34 05,
0435-77 90 55

AdApt mediA
tel. 0435-77 90 50
FAx 0435-77 90 59
www.adaptmedia.se/soderasjournalen

Årets Julklapp

25 % rabatt

för Söderås Journalens läsare!!!

JULERBJUDANDE! NU 1350:Ord. pris 1800:-

Du får bilderna på CD!

Du ﬁxar framkallning!

Välkommen till vår toppmoderna fotostudio i våra
nya lokaler på Norra Skolgatan 2.
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.

Boka tid!
0435 – 77 90 50

AdApt mediA AB tel. 0435-77 90 50,
FAx 0435-77 90 59
Norra Skolgatan2, 264 33 KLIPPAN

Gå gärna in på vår hemsida
www.adaptmedia.se/index_portfolio.html och se på våra foto!
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joHAn wetterBerg
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tryCk | ljungBergs tryCkeri

1:a pris nelly & ina turesson, röstånga
IS!
2:a pris Hugo Höckert, klippan GRATT
3:e pris Cajsa & linda nilsson, klippan

Barnfoto!
Familjefoto! !
Husdjursfoto

projektledAre, Ad, Foto |
CAmillA H. peurell
camilla@adaptmedia.se

BrAuns sidA | lArs-erik BrAun

Vinnare BaRNtÄVLINg - sept.

Vi fotograferar!

AnsvArig utgivAre |
Bengt wetterBerg
bengt@adaptmedia.se

söderås journalen (f.d klippan journalen) har skrivit om bygdens företag,
föreningar, intressanta proﬁler i snart 20 år! när man gräver i arkivet ser
man hur fort utvecklingen gått, och så mycket som har hänt.
vi kommer från och med i år att ge ut en årsbok med utdrag från alla
dessa års tidningar. Boken kommer att heta söderås journalen de luxe.
årsboken kommer att innehålla

• Företag som har funnits, i många fall finns de fortfarande. Vi tar reda
på vad som har hänt under åren som gått.
• Profiler som det skrivits om. Några finns inte längre, andra är
fortfarande i livet. Hur har livet utvecklats för dem?
• Föreningar som har varit med under åren. Hur har datautvecklingen
och Internet, Bingo-Lotto och annat påverkat dem?
• Utvecklingen i kommunerna. Hur har den sett ut?
• Tidens tecken: När börjar man märka av mobiltelefoner i annonserna?
Millennieskiftet? VHS kontra DVD?
• Vad kostade kaffet 1989? Vad kostade fläskfärsen 1994?Hur mycket
betalade man för en mobiltelefon 1992? DVD istället för VHS?
Fr o m den 1 december ﬁnns boken att köpa på:
• ICA Kvantum, Klippan
• ICA Supermarket, Klippan
• Hemköp, Ljungbyhed
(inkl.moms)
• Eriks Lanthandel, Östra Ljungby
• Ica Nära, Röstånga
• Matöppet, Kvidinge

pRIS: 189:-

Boken kan också beställas direkt från
på tel 0435 – 77 90 51 eller via www.adaptmedia.se/deLuxe

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

Boxer, Canal Digital
och Viasat.

HEMBESÖK!
I samband med den
digitala TV-övergången.

Vi hjälper er med en gratis mätning på er
TV-antenn. Tillsammans hittar vi bästa
digitala lösningen för ert hushåll.
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Ring o igitalbox.
med d
Tel: 0435 - 150 30
Mobil: 070 - 243 11 37
www.ha-radio.se

Ring 0435- 150 30 för tidbokning!
Vid 24 mån. Viasat,
Canal Digital Familjepaketet gäller:

Fri installation

Box-priser fr. 0:- (Abonnemang från 39:-/mån)
Boxar utan abonnemang från 395:-

Försäljning och tillverkning
•
•
•
•

Tak- och väggplåt
Ståltakpanna
Rännor och rör
Hendersons
skjutportsbeslag

Öppettider mån-fre 8-17

Väg 108, 2 km norr Marieholm
Tel 0413-730 62
Fax 0413- 730 81
www.birgittasplat.se

RÖRMONTAGE AB

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.

3PACK LYKtSEt i GLAS

inkl. ljus

ord. pris 129:-

StEKPANNA

79:50%

utgående sortiment

BLOMStERLÖKAR

WPL 10

RÖRMONTAGE AB

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

Zoegas

kaﬀe
2 för

Max ett köp per kund!

50%

Storgatan 4 • Ljungbyhed • Tel 0435 - 294 50

Bananer

Vå r a g o d a

Max 2 kg per kund!

45:- 7.90

/kg

Priset gäller vecka 43 med
reservation för slutförsäljning.

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

Alla

Välkommen!

Lars & Fia
med personal

SP CHARK

ﬁrar 80 år!

Jubileumserbjudande!

Wienerkorv 880g

29.90

/förp

S mörgåst
p å b e s t ä l l å r to r
ning!
Prisex.

Ring
44 10 30!

Skinka/Räk
or 12 pers.
480:Rostbiﬀ 12 p
ers.
480:Lax/ Räkor 1
2 pers.
600:-

Max 1 pack per kund!
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Stylit
ﬁxar
bilen

I grunden handlar det om ett genuint intresse för
bilar och allt som har med dem att göra. Bröderna
Henrik och Stefan Elg har så länge de minns varit
intresserade av att mecka, skruva och bygga. Tillsammans med kollegan Ola Olsson sköter de nu på
fritiden det egna företaget Stylit.Allt började för två
och ett halvt år sedan med en webbutik där man
säljer fälgar, däck, bildekor och karosstillbehör bland
annat.
- Hemsidan ﬁnns till för de personer som inte orkar sitta
i timtal och leta efter den bästa sänkningssatsen eller
det mest prisvärda kjolpaketet utan att egentligen hitta
något intressant. Vi har bra grejer, som är utvalda med
omsorg för att det ska vara lätt för kunden att välja rätt,
säger Henrik Elg.
Bilstyling huvudinriktningen
Huvudinriktningen på företaget är, som namnet antyder,
bilstyling. Man började i liten skala med att hjälpa vänner och bekanta, men efterhand så spreds ”snacket”
och man insåg att folk behövde hjälp med andra saker
också.
- Vi ﬁxar sänkningssatser, avgassystem och polering och
rekonditionering bland annat. Det går lika bra att lämna
in nyare bilar som en gammal Volvo 240.
Helhetslösningar
- Vi kan göra ”ett gammalt lik” till en utställningsbil,
men det kräver mycket jobb.

Japanska bilar
Det ﬁnns trender även inom bilstyling – just nu är det
populärt att styla om japanska bilar, allt i enlighet med
succéﬁlmen The fast and the furious och dess två uppföljarﬁlmer.
- Det ﬁnns en helt egen stil på de bilarna och den är det
många som vill åt.
Men det går inte att styla helt huvudlöst heller.
- Man kan inte göra samma styling på en ”The fast och
the furios”-bil som på en gammal Volvo 240, det säger
sig själv, menar Henrik Elg.
Bilträffar
Ett par gånger om året anordnar man dessutom en så kallad bilträff. Då samlas bilentusiaster med någon form av
anknytning till Stylit för att umgås och bedöma sina bilar.
- Vi har då fem domare i olika åldrar som har helt olika
smak när det gäller bilar. Det blir mer spännande om
någon domare föredrar äldre bilar och någon gillar när
man har tio TV-apparater. Förra gången hade vi runt 30
bilar som deltog.
Håller på hela året
Bröderna Elg och Ola Olsson håller på året om med sitt
företag. Vid minst två tillfällen i veckan är man på plats
i garaget på Fabriksvägen i Klippan.
- Det är nästan mest att göra under vintern Många ställer av sina bilar då för att ﬁxa till dem och sedan köra
under sommaren, säger Henrik Elg.

Styling
Billjud
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Öppet tider
0
Onsdagar 17-2
4
Lördagar 10-1

0739- 22 53 30

Ri ng

6, Klippan
Fabriksvägen

Vi erbjuder polering och handtvätt samt service.Vi ﬁnns i Pumps lokaler.
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Tel 0435 - 44 10 13, 070 - 404 41 74

Vill du också synas?

Kontakta Anna för annons
i Söderås Journalen.

Tel. 0761 - 35 34 05

KLIPPAN 0435/13050

»
Länsdeklarerat

Reg.fastighetsmäklare

Camilla Asp

Reg.fastighetsmäklare

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

KLIPPAN

Andgatan 7
Välskött och rymlig villa på populärt
område. Närhet till både skola, affär
och fantastisk natur. Lättskött trädgård
Flexibel planlösning. Toalett med dusch
samt tvättstuga -07, kök -01.

PERSTORP
Oderljunga 505
Nybyggd enplansvilla från -07 på fritt,
naturskönt läge. Öppen planlösning
mellan kök och sällskapsrum. Stora
glaspartier mot skogsbrynet. Låga
driftskostnader. Stort dubbelgarage.

Boyta: 120 kvm + 113 kvm
Antal rum: 4 varav 3 sovrum i övre plan
Tomt: 1 176 kvm
Pris: 1 195 000:- eller högstbjudande

Boyta: 189 kvm
Antal rum: 8 varav 6 sovrum
Tomt: 587 kvm
Pris: 1 195 000:- eller högstbjudande

Boyta: ca 120 kvm
Antal rum: 4 varav 3 sovrum
Tomt: 5 009 kvm
Pris: 1 700 000:-

•
•
•
•

Hösten
är här!

Begravningar
Juridik
Sten
Försäkringar

Välkommen till vårt kontor på:

Storgatan 28, Tel. 0435 - 102 15
Öppet: 9 - 13

E

KAD

STIC

Klippan
Kerstin Långberg

Tröjor fr. 299:Jackor fr. 499:-

IStockphoto

Lina Gudmundsson

PERSTORP
Stråkvägen 5
Mycket välskött enplansvilla med inredd
källare. Bra belägenhet med naturen in
på knuten. Lugnt, barnvänligt område
nära både skola och service. Ny dränering -03. Fjärrvärme installerad -07.

Vi gör gärna hembesök – Jour dygnet runt

www.fonus.se

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

Priserna gäller tom 28/10 eller så långt lagret räcker.

Prova kontantuttag
med ditt bankkort hos ICA!

Smakfullt • Bekvämt • Prisvärt

Öppet alla dagar 9-21
Åke P

DANSK

Älgstek

149:-

Tel. 0435-29 600

Fläskfilé

59.90

/kg

I vår manuella delikatessavdelning

ONSALA Lindösalami
hg
SCAN Rökt skinka
hg
HEMLAGAD Fruktsallad hg
ENGELHOLM

Bumling Glass

2 lit

DAFGÅRDS

Frysta köttbullar

800 gr

Yes

Diskmedel

750 ml 2 st

12.90
10.90
6.40

18.90
26.90
49:-

Kalvfärs

79:-

/kg

/kg

I vår manuella fiskavdelning

Skrubbfilé
Portionsforeller

79:kg 79:kg

FLEECE

Fodrad fritidsbyxa herr 129:Mysdress dam
99:Täckväst dam
169:Boxerkalsong herr 5 p 99:-

FÄRSKVARUBUTIKEN MED MANUELL DELIKATESS OCH FISKAVDELNING
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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
Det har bevarats en del
stengärdsgårdar som
gränsmarkering vid
gårdar.

Stengärdsgårdar – slitsam kulturhistoria

Ville rea sprit
Sprit såldes i Röstånga 1878 till
1964 - från 1907 i bolagsform,
sedan som Systembolag - och
blev känd ”spritmetropol” för
Röstånga, Riseberga och Klippan
samt delar av N Frosta och Marieholm. 1934 ville de realisera
ut sprit. Det handlade om de 72
helbuteljerna Hennessy och 62
helbuteljerna Martell V S O konjak
som köpts in 1920 men inte kunnat säljas - de var för dyra. Nu ville
man bli av med ﬂaskorna och sälja
till 1920 års priser. Det blev stopp.
Flaskorna ﬁck lämnas tillbaka. Men
kända blev de, inte minst genom
en dikt i tidningen Arbetet.

Ett förbisett kulturhistoriskt minne,
ett vittnesbörd om slit. så framstår
gärdsgårdarna i sten – som i vår
bygd.
Stengärdsgårdar är förhållandevis
unga kulturminnen. Men sten har
använts i tusentals år för markering:
som stensträngar, som underlag för
trähägnader, som dräneringssträngar på fuktig mark.
Gärdsgårdar behövdes för att
stänga ute djuren från odling, för att
leda dem genom byn. Trä användes.
Det var enkelt, arbetet gick fortare.
Carl von Linné gjorde sin skånska
resa 1749. I denna bygd såg han
många gärdsgårdar - alla av trä.
Ingen av sten.

Allt ﬂer gärdsgårdar anlades, allt
mer trä användes. Under 1700-talet
skedde en stor skogsskövling i landet. Trä blev bristvara. Trä behövdes
bättre till annat. Beslut tog: Bara sten
får användas till gärdsgårdar. Det
dröjde till in på 1800-talet innan beslutet slog igenom. Ägomarkeringar
vid skiftesförrättningar drev på. Från
1850 byggdes stengärdsgårdar i allt
snabbare takt.
Två typer ﬁnns: Enkel gärdsgård.
Dubbelgärdsgård (två rader ofta
med ett mittparti för småsten). De
första gärdsgårdarna var av små och
medelstor stenar. Hjälpmedel saknades, stenen ﬁck bäras. Dynamitens
intåg gav stenar med vassa kanter.

Hjälpmedel kom - från ”stenjättar”
till grävmaskiner.
På 1950-talet kom taggtråden,
som blev slutet för nya stengårdsgårdar. Istället togs de bort eller
”försvann” i planterad skog. En slitsam kulturhistoria försvann allt mer.
Sten är idag populärt material - i
trädgårdsanläggningar. Stengärden
anläggs. De äldre stengärdena ger
omväxling i landskapet, ökar biologiska mångfalden – och är viktig
kulturhistoria att bevara.

Odlarnas vän – sekatören
Trädgårdsodlarens
vanligaste
hjälpmedel – sekatören (”kvistsax”
på franska) – uppfanns av franske
markisen Antoine-François Bertrand de Moleville, trogen Ludvig
XVI, guvernör och militär befälhavare i Bretagne. Ett effektivt redskap vid beskärning av vinrankor
behövdes, istället för trädgårdskniv och trädgårdssax. Det blev
sekatören. Prototypen var klar
1815 och erbjöds till allmänheten
1818. Då var Moleville i England,
dit han ﬂytt 1789. Ett brett urval
av sekatörer kan ses på trädgårdshistoriska museet i London.

Som sagt...
”Risk att hamna på arbetshus skulle sporra lättingar och dagdrivare
till arbete.”
(Motivering i Åby (Klippan) 1870 då frågan om arbetshus diskuterades.)

”Lärarna borde skämmas att nu
begära lönehöjning.”

(Stenarbetarna i Skäralid reagerade
starkt på att löneökning begärdes 1915,
under pågående krig.)

Märkesdagar
1897. august palm besöker Tvärby
i Klippan (Åby) den 28 november.
1967. Klippans gymnasieskola får
matsal i Folkets Hus.
Boktipset:
”Det skånska kulturlandskapet”

ger en vacker och intressant
guidning.
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• Mycket slit ligger bakom en gärdsgård av sten. • I kohagen finns ibland gärdsgårdar, men nästan överväxta.• Långa gärdsgårdar syns
ibland i landskapet. • Åter har det börjat anläggas enkla gärdsgårdar vid tomter. • Skogen döljer många gärdsgårdar

Tidiga brandkårer i Söderåsbygden
Välgörare och förgörare. så är elden – som i äldre tider fascinerade,
skrämde, var mytomspunnen. Kampen mot elden har gamla anor. söderåsbygden var tidigt ute.
I gamla tider hade människorna
stor respekt för elden, rent av skräck
men såg även elden som gudomlig.
Hur bekämpas eldens härjningar?
Under antiken sågs det som nödvändigt att organisera brandförsvaret. I Rom tjänstgjorde vakten som
en brandkår. Brandsprutan uppfanns c:a 250 år f. Kr av mekaniker
Ktesibios i Alexandria – ett avgörande vapen i kampen mot elden.
Vid Romerska rikets sönderfall föll

brandförsvaret i glömska. Så var det
under hela medeltiden.
I takt med att städer och samhällen ﬁck allt tätare bebyggelse, eldens
härjningar gav allt större förödelse
så insågs att ett motvapen behövdes, ett brandförsvar organiseras.
Historien visar enorma bränder –
London år 1666, Moskva 1752,
Köpenhamn 1728 och 1842. I Sverige 1555 i Stockholm, slottet brann
1697, Sundsvall och Umeå samma
år 1888.
Redan 1675 fastställdes ”Stockholms stads brandordning”. Men
det var först i mitten av 1800-talet
som opinionen krävde krafttag mot

bräder. 1851 hade i Berlin inrättats
en yrkesbrandkår, efter mönster från
USA. 1875 ﬁck Stockholm en yrkesbrandkår. En brandstadga för ”rikets
städer” kom 1874. Tanken var att
den även skulle gälla på landsbygden. Men motstånd blev våldsamt
och man avstod från detta.
Dock inte i Söderåsbygden som
var tidigt ute. Tidigast var Åby (Klippan), där Henrik ”Kejsaren” Persson
tog initiativ till en brandkår redan
1876 – den första utanför en skånsk
stad. Det inspirerade. 1897 sattes
Nybro frivilliga brandkår upp som
fanns till Ljungbyhed blev municipalsamhälle 1938.

Skytte – ”ett sätt att träffa vänner”
skytte i en förening är mer än att
skjuta till måls. Det har även en social dimension. Mer då skyttegillen
fanns. nu är tävlande i centrum,
som i Klippan sedan 1912 med
anor från 1867.
Skytte har funnits sedan urminnes tider, som del i jakten, men
föregicks av övning. Vapnen har
blivit tekniskt allt mer avancerade.
Används i helt andra sammanhang
än jakt. Krig är den stora ”vapenslukaren”. Men tävlingsskyttet är
också stort.
Under medeltid och renässans
fanns skyttegille, där samvaro inte
skytte var i centrum. På 1800-talet

bildades skytteföreningar.
1832 inbjöd Svenska Jägareförbundet till tävlingsskytte. En skarpskytterörelse kom igång, föreningar bildades, en fast organisation
behövdes.
Så kom fransk-tyska kriget
1848, Krimkriget 1853, kriget i Italien 1859. Det var oro. 1859 skrev
Viktor Rydberg en artikel i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning
kring hur Sverige ska bevara sin
självständighet. Detta blev en tändande gnistan för skarpskytterörelsen. Medlemmarna var samhällets
toppar, som i Åby (Klippan) ledde
till att en skytteförening bildades

1867. Den tynade bort, liksom år
1885 bildade Åsbo Härads Skytteförening i Klippan.
Skytteförbund bildades, som
t ex två i Skåne. 1889 bildades
Centralstyrelsen för frivilliga skytteföreningar. Enhetliga stadgar antogs. 1903 kom Skytteförbundens
överstyrelse.
Första världskriget 1914 gav ett
kraftigt uppsving för skytterörelsen.
Kulmen nåddes 1914 då det fanns
2 412 föreningar med sammanlagt
238 214 medlemmar som avlossade kring 20 miljoner skott. Klippans skyttekompani bildades för
95 år sedan – 1912.

s

Fastighetsbyrån

Klippan
Trevlig BR-lägenhet om 2 rum och
kök på centralt läge. Egen ingång
via trevlig loftgång. Hiss finns.
Tryggt o säkert med bra läge.
Lämp-ligt för den ensamstående
eller paret. Även lämplig för den
med lätt handikapp.

Klippan - Söndraby
Trevlig 1½ plans villa i Söndraby
belägen hörntomt. Modern öppen
spis. Stort, öppet kök. Med närhet
till skola (F-5).

Ljungbyhed - Färingtofta
Gediget, nybyggt ”stockhus” med
bra läge och närhet till sjö och
badplats. 4,6 km till golfbana.
Jordvärme med golvvärme i hela
huset. Skiffergolv.

Östra Ljungby
Möjlighet att förvärva Östra
Ljungby gamla kyrkskola.
Charmigt hus med stora ytor. En
del renovering återstår.

s -»NADSAVGIFT  INKL VØRME
s  ROK VARAV  SOVRUM
s 0RIS  UTG»NGSPRIS
s !POTEKSGATAN 
s WEBBNR  

s "OYTA  KVM
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s 0RIS  UTG»NGSPRIS
s "ETSTIGEN 
s WEBBNR  

s "OYTA  KVM
s  ROK VARAV  SOVRUM
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s "JØRRD
s WEBBNR  

s "OYTA  KVM
s  ROK VARAV   SOVRUM
s 0RIS  UTG»NGSPRIS
s "YVØGEN 
s WEBBNR  

Ljungbyhed - Färingtofta
I Färingtofta ligger denna 1½ plans
villa på stor tomt. Fastigheten är i
ren.behov. Uthus (ca 30 kvm) innehållande verkstad, förvaringsutrymme samt sadelkammare. Garage (ca
20 kvm), inglasat uterum (ca -99).
Lekstuga. Utebox (ca 12 kvm).
s "OYTA  KVM
s 0RIS  UTG»NGSPRIS
s &ØRINGTOFTA 
s WEBBNR  

Östra Ljungby
I populärt område med bra läge
i Östra Ljungby ligger denna 1
plans villa med källare. Närhet
till affär. Nytt påkostat kök (-07).
Insynsskyddad trädgård.

Tostarp
Fritidshus med bra läge i populärt
och lugnt fritidtsområde i närheten av sjö i Tostarp. Storstuga,
kök & sovrum. Fotogenkammin.

Klippan - Centralt
Med centralt läge mitt i Klippan
med närhet till service och kommunikation ligger denna ”funkisvilla” om 2 plan & källare. Tilltag.
utrymmen. Braskamin. Hörntomt.

Ljungbyhed
I populärt område med fritt läge på
hörntomt ligger denna 1-plans villa
strax utanför Ljungbyhed. Närhet
till Spångens Gästgiveri.

Ljungbyhed - Skäralid
Nybyggd 1 pl villa (Willa Nordic)
i vinkel för året runt eller fritidsb.
Påkost. material med fint utf. Bel.
i härliga Skäralid med sin mäktiga
natur. Del i samfällighet med pool,
bastu, minigolf, tennis, lekplats mm.
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s 0RIS  UTG»NGSPRIS
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Klippan

0435-180 70
www.fastighetsbyran.se

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
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KlippanCentrum
tar över Storgatan
stefan och patrik utanför Centrumhuset.

De har rötterna betydligt längre söderut
i Skåne, närmare bestämt i Rydsgård respektive Smygehamn. Ändå valde Patrik
Nilsson och Stefan Lenngerd att hoppa på
tåget när en mäklarbekant tipsade dem
om ”Åbyhallshuset” (fastighetsnamn Åby
2) mitt i centrala Klippan.
- Vi gick in i projektet med snickarbyxorna
på, konstaterar Patrik Nilsson.

Barndomsvänner
Duon är ”kompanjoner sedan 35 år tillbaka”
– då de är i 40-årsåldern kan man med enkel matematik räkna ut att kompanjonskapet
sträcker sig tillbaks till sandlådestadiet. Patrik
Nilsson har ägt en industrifastighet tidigare,
men det är första gången han är fastighetsägare ”på riktigt”. Förutom centrumfastigheten har KlippanCentrum Fastighets AB, som
deras företag heter, förvärvat Storgatan 15
(SportklippAn och tidigare NST), Storgatan
47 (med bland annat ”brottarlokalen”) och
Storgatan 69 (kemtvätten).

Extra säkerhetsåtgärder
För att bibehålla den nyvunna trygghetskänslan i boendet har man vidtagit extra åtgärder.
- Vi har installerat larm, videoövervakning
och ett säkerhetssystem så att inga obehöriga kommer in i trappuppgångarna. Det är a
och O för att folk ska känna sig trygga, tycker
Stefan Lenngerd.

- alla dessa lokaler ligger längs storgatan
där läget är perfekt. Vi vill försöka etablera
oss där. Just nu har vi inga direkta planer för
dessa fastigheter utan vi håller dem snygga
och ser till att där ﬁnns bra hyresgäster, säger
Patrik Nilsson.

KlippanCentrum har en anställd fastighetsskötare som också har hjälpt till och man har
tagit in några andra kontakter till hjälp, men
i princip har Patrik Nilsson och Stefan Lenngerd genomfört renoveringen av centrumfastigheten på egen hand.

Tillfällig Klippanflytt

- Vi har lagt ner många miljoner i material,
och massor av timmar, säger Stefan Lenngerd.

När förvärvet av centrumfastigheten var klart
bestämde sig Patrik och Stefan i samråd med
sina respektive familjer att de skulle ﬂytta till
Klippan provisoriskt för att kunna ställa i ordning lägenheterna i fastigheten.
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- En lägenhet ska inte bara vara någonstans
man slänger sin tvätt, man måste trivas och
det gör man nu efter renoveringen, hoppas
Patrik Nilsson.

- När vi tog över var 2/3 av lägenheterna i huset tomma. Det har varit stora problem under
de senaste 20 åren och vi ville rensa upp och
få till en nystart, säger Patrik Nilsson.

Fler fastighetsköp?
De utesluter inte att det blir ﬂer fastighetsköp
i framtiden. Nu är majoriteten av arbetet med
centrumfastigheten färdigt och ﬂyttlasset har
gått tillbaka till södra Skåne igen. En dag i
veckan sitter Patrik och Stefan i Klippan. De
är nämligen upptagna med nya projekt på
”hemmaplan”.

De hoppades alltså i snickarbyxorna och har
sedan dess helt för egen maskin renoverat 18
lägenheter av de 33 som ﬁnns. Nu är standarden hög.

- Just nu håller vi på att renovera ett café och
konditori i skurup – det är mysigt att ha något annat att syssla med och få ett litet break
från lägenheterna, tycker Stefan Lenngerd.

ÖPPET HUS LÖRDAG 27 okt kl. 10-15

%
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VI BJUDER
PÅ FIKA!

Missa inte vår tävling!
Alla som deltar får minst 10% rabatt.
Beroende på hur pricksäker du är,
kan du öka rabatten upp till 50%.

Tävlingen sker på Öppet Husdagen!
Rabatten gäller på allt utom tvätt, städ och top-coat.
Kan ej kombineras med andra erbjudande!

Bokar du
behandling
på lördagen
deltar du i
utlottningen
av 1 st TV.
Arbetet måste vara
utfört senast 31 nov. 07.
Kan ej kombineras
med andra erbjudande.

Klippan, Storgatan 39
0435 - 158 38

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

KlippanCentrum Fastighets AB
— bostäder & lokaler —

3TORGATAN  s 3TORGATAN 

*ËRNVËGSGATAN  #ENTRUMHUSET s 3TORGATAN 

 s 3TORGATAN 

,EDIGT JUST NU s ,EDIGT JUST NU s ,EDIGT JUST NU
Järnvägsgatan 31, Centrum
Lokal på bästa läge utmed affärsstråk.
Helt nyrenoverad. Säkerhetsgaller och
larm installerat.
Lokalarea totalt: 225 m²
Butik: 175 - m², Lager: 15 - m², Övrigt: 35 - m²
Hyra: 850 kr/m²/år
I hyran ingår: Värme, fastighetsskatt.
Våningsplan: 1 av 4
Antal rum: 2 st
Planlösning:
Butik, säkerhetsvalv, pausrum, litet lager
med bra inlastningsmöjligheter via lastbrygga,
personaltoalett samt handikapptoalett.
Stora skyltfönster.
Parkering:
Bra parkeringsmöjligheter utmed handelsgata,
ca 80 platser inom 100 meter.

KlippanCentrum Fastighets AB
Järnvägsgatan 3, 274 60 Rydsgård
Patrik tel 0735 - 400 401
Stefan tel 0735 - 400 402
info@klippancentrum.se
www.klippancentrum.se
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Femårsjubileum
för MP Solskydd
Det är i år fem år sedan Mats Persson efter många år som anställd startade egna
företaget MP Solskydd. Och framtiden ser
knappast mörk ut… Mats tror sig veta varför det har gått så bra för honom och hans
företag.
- Jag är ju med kunden på hela resan – från
första försäljningssamtalet till kundbesök
och montering.Anlitar man ett större företag
kan det vara en person som ringer och säljer,
en annan som kommer på kundbesök och en
tredje som monterar.

Kollegan en klippa

Bra kontakter

Mats arbetar själv heltid och har kollegan
Thomas Karlsson heltidsanställd från mars till
september – det är då det är som mest att
göra.

Det var så klart nervöst i början, som det är
för alla egenföretagare.

- Thomas är en klippa. Han har lika många
års erfarenhet av branschen som jag och kan
sina saker. Det är perfekt att ha en anställd
som är självgående.
Ytterligare en anledning till att MP Solskydd
har blivit så framgångsrikt att han nu ﬁrar
femårsjubileum är hans breda kontaktnät.
- Klippan är litet. Det pratas en hel del och
man får mycket rekommendationer fram och
tillbaka och det har säkert gynnat mig.
Fick stöd från arbetsförmedlingen
Fröet till MP Solskydd föddes när Mats efter
fjorton år som anställd kände att han hade
kört fast. Han sökte ett nytt jobb som säljare
– som han ﬁck – men efter en månad kände
han att det blivit helt fel.

Här monteras en ny typ av terassmarkis i helkassett.

- Jag trivdes inte alls, så jag sa upp mig därifrån. För första gången i mitt liv var jag arbetslös och ﬁck gå till arbetsförmedlingen.
På arbetsförmedlingen ﬁck Mats kontakt
med arbetsförmedlaren Thomas Olofsson
som blev hans kontaktman. Efter samtal med
honom kom han fram till att det var läge för
en nystart.
- Jag vill gärna framhålla Thomas, det var han
som pushade mig att satsa på att starta eget.
Ju mer vi pratade desto mer kände jag att jag
inte hade något att förlora.
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Mats och Thomas

Montering pågår!

- Man har ju ingen trygg inkomst och det
känns lite grann som att kasta sig utför ett
stup. Men jag får tacka mina kunder för att
det har gått så bra.
MP Solskydd erbjuder, som namnet antyder,
lösningar inom solskydd. Många väljer idag
att köpa utemarkiser med sol- och vindautomatik. Men det ﬁnns även solskydd för inomhusbruk.
- något som har kommit mycket nu de senaste
åren är plissé-, lamell- och skärmgardiner. numera efterfrågar folk mer udda mått på gardiner och då kan jag hjälpa dem med det.

Julkonsert
med

Åby Kammarkör

under ledning av Glenn Nilsson från Klippan

Lördag den 8 dec
id
na!
kl 15 och 18 VLjuänlgkboyhmeds Framt

Hur ser dina
vinterdäck ut?

ris:
Biljettp
Vuxen 150:Pensionär 125:-,
Barn (under 15 år) 80:Under pausen säljs ﬁka
av Ljungbyheds Konditori

Planera ditt
däckbyte i tid!

Köp biljetter from den 15 okt:
• Olanderssons Blommor
• Ljungbyheds Konditori
• Brittans Mack
• Turistbyrån i Klippan

Handla garn
för 500:och få stickor
på köpet!

Snö och halka
kommer när du minst anar...

MEDTAG ANNONSEN!
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Allégatan 11
KLIPPAN
ÖPPET i butik:

Onsdagar 14 - 18

INRED

MODERNT, FUNKTIONELLT
OCH SPÄNNANDE
med våra invändiga produkter

0435 - 149 60
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Lamellgardiner
Rullgardiner
Persienner
Plisségardiner
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Koch’s Bageri
är tillbaka!

I våras såg det mörkt ut för Koch’s Bageri i Klippan. Ägarparet Robert och Pernilla Koch gav upp kampen mot de
stora bagerierna och stängde ner bakugnarna i maj. Den
3 september steg så åter bröddoften i kvarteret där Norra Skolgatan möter Storgatan – Koch’s hade slagit upp
portarna igen. Anledningen till detta heter Eric Berntson
– vin- och spritgrossist med rötterna i Snälleröd utanför
Ljungbyhed. Han har arbetat i mat- och dryckesbranschen
i många år, just nu med sitt företag Winepartners i Stockholm, där han också bor. Eric Berntson är mannen bakom bland annat Snälleröds Besk och som gammal ortsbo
tyckte han det var synd att Koch’s skulle försvinna.
- När jag förstod att det var problem ville jag gå in och hjälpa
till. Koch’s är ju något av Klippans stolthet och deras brödbilar syns alltid i Skåne och gör PR för Klippan, säger Eric
Berntson.

Tillsammans satsar de för fullt.
I bageriet arbetar Robert Koch,
Jimmie Frohm, Bo Johansson
och Andrea Fröberg. I butiken
serverar Pernilla Koch och Maria Frohm härligt goda bakverk.
Du ﬁnner även luncher som tex
bakad potatis, sallader och annat gott.

Anrik historia
Koch’s Bageri har en anrik historia. Det var 1966 som Robert
Kochs föräldrar tog över Hagströms i Östra Ljungby och bytte
namn till Koch’s Bageri. 1974 ﬂyttade man in till Norra Skolgatan och där har man hållit till sedan dess. Flaggskeppet i verksamheten är det osötade surdegsbrödet med fullkorn och råg
som bakas på stenugnshäll. Robert Kochs far var österrikare
och modern var tyska, vilket gör att brödet präglas av en helt
annan matkultur än den traditionellt svenska.
- Det ﬁnns inget likvärdigt bröd ute på marknaden. Under de
månader vi hade stängt ﬁck vi många reaktioner från folk som
saknade det här brödet, säger Robert Koch.
- Ja, det gick nästan inte att gå till storköpet och handla längre, det var så många som stoppade oss och frågade vad som
hade hänt, konstaterar hustrun Pernilla Koch.
Nyttigt bröd ligger i tiden
Även Eric Berntson är en stor anhängare av det osötade matbrödet. Varje gång han är i Skåne ser han till att få med sig
några limpor hem till Stockholm.
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06A@DBC6

tel. 0435 - 71 95 66

- Det ligger i tiden nu att baka nyttigt bröd, men Koch’s har
gjort det sedan 1966. Därför tyckte jag att det var synd och
onödigt att man skulle behöva stänga och inte kunna baka
brödet längre.
Leveransen av bröd till de gamla kunderna har kommit igång
bra. De gamla kunderna har varit mycket positiva till att återuppta samarbetet. Vissa har till och med ringt själv och frågat.
Parallellt jobbar man även med att rekrytera kunder. Denna
verksamhet sköts av Erik Berntsons hustru Sophie, som ansvarar för PR och försäljning.
Fikaställe
Koch’s har i alla år varit ett ”hämtbageri” utan ﬁkaplatser.
Förra året tog Robert och Pernilla Koch äntligen beslutet att
bygga om för att kunna ta emot ﬁkagäster.
- Vi märkte att det fanns ett sug bland Klippanborna efter ett
nytt ﬁkaställe, och med vårt fantastiska läge så bestämde vi
oss för att prova, säger Pernilla Koch.
Satsningen har givit resultat. Butiken är fristående från bageriet och drivs av Pernilla Koch och Maria Frohm. Förutom att
man erbjuder latte, espresso och varm choklad har man även
utökat sortimentet när det gäller kakor och smörgåsar. Nu
kan lunchhungriga Klippanbor äta sig mätta på olika sallader,
baguetter, bakpotatis och wraps.

Maskinerna

rullar igen
på bruket!

Lojalitet och branschkunskap
Idag har Svenska Pappersbruket omkring 80
anställda, de ﬂesta tidigare anställda i det
”gamla” pappersbruket. Johnny Appelkvist
menar att kombinationen av lojalitet mot
bruket och stor fackkunskap är de två viktigaste ingredienserna för framgången.

Sedan årsskiftet är det återigen aktivitet
vid pappersbruket i Klippan. Roy Hansson,
Bengt Thomasson och Olle Grundberg,
alla tre företagare med Klippanknytning,
startade vid årsskiftet Svenska Pappersbruket och började producera så kallat
Tissue-papper, det vill säga mjukpapper
för servetter. Förutom servettpapper gör
man också sedan i juli kuvert- och kopieringspapper.

- Bruket var ju en stor arbetsplats, ett verkligt
adelsmärke för Klippan och en liten livsnerv i
byn. Därför är det viktigt att ha personal som
brinner både för Klippan och för bruket.

- Det är den gamla klassiska maskinen PM7
som körs i fyraveckorscykler numera, säger
nytillträdde (sedan början av september)
VD:n Johnny Appelkvist.

Svenska Pappersbruket har i sin ägartrio en stor
dos av branschkompetens. Med stora kunskaper inom transport (Hansson), teknik och underhåll (Thomasson) och papper (Grundberg)

Stark ägartrio
Även Johnny Appelkvist själv är född Klippanbo, även om han lämnade orten som 15-åring
för att ﬂytta till Eslöv.
- Jag har ﬁskat i ån nere vid bruket som pojke,
så det känns kul att komma tillbaka hit.

ﬁnns alla förutsättningar. Johnny Appelkvist själv kommer senast från kuvertproducenten BongLjungdahl i Kristianstad –
ett företag man nu har som kund.
Planer på fler maskiner
Två produktionslinjer är alltså igång nu,
och det ﬁnns planer på att längre fram
starta upp ytterligare en.
- Först och främst vill vi säkra produktionen på de maskinerna som redan är
igång, men sedan ﬁnns den tredje maskinen också med i planerna.
Just nu har man fullt upp med att bygga
nätverk.
- Det är viktigt att skapa en trygg och
långsiktig relation med kunderna. Vi uppdaterar kundkontrakt på årsbasis och gör
därför många besök just nu. Dessutom
håller vi på att bygga upp ett nätverk av
agenter som hjälper oss att sälja de olika
produkterna till olika länder.

EH
Vi säljer:
Reservdelar
Tillbehör
Däck

Välkommen in till oss!

Din personliga
• Audi • Skoda - verkstad.

Foto: Alcro

35 nya nyanser!
Mustiga ”Plommon”, eldiga ”Piri Piri” och mjuka ”Lovika” har
inspirerat oss ett tag. Helt nya bekantskaper är ljust rosa”Gräddnos”,
varmt gula ”Saffran” och mörkt grå ”Fado”. Även den rådande
metalliskatrendenharsattsinaspårpåad.08.Behagligtskimrande
”Puder Pärlemor” och ”Romans Pärlemor” samsas med glittriga
”Koppar Metallic”.

Välkommen in och sätt färg
på din vardag!

BYTE TILL VINTERDÄCK
Personbil 250:- GÄLLER ÅRET UT
Nicky, Daniel, Kjell-Åke, Thomas och Joel

COLORAMA KLIPPAN
( F.D GOLV & TAPETHUSET VID RONDELLEN)
KAROSSVÄGEN 1, TELEFON 0435-142 62, WWW.COLORAMA.SE
MÅNDAG-FREDAG 7.30 -18, LÖRDAG 9.30 -13

Öster ga tan 28, Klipp an • 0435 - 109 20
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Modevisning - stor succé!!!
Stort intresse

Kunder utifrån

De egna modevisningarna på våren och hösten har blivit en mycket uppskattad företeelse
bland kunderna. Intresset är stort och Helena
Jakobsson berättar att båda kvällarna har
varit fullbokade sedan länge.

Gunns Mode har funnits i många år och startades av Helenas mor Gun Nilsson. Under åren
har en trogen kundkrets byggts upp, och det
är faktiskt många kunder från kommunerna
runt Klippan som kommer och handlar!

- Folk hör av sig långt i förväg och frågar när
vi ska ha modevisning. Vi har till och med en
reservlista om någon skulle få förhinder. Vi
kan inte ta in mer 40 personer i butiken.

- Många har hört talas om oss via våra modevisningar. Det är alltid någon som haft en
väninna som varit här och tipsat vidare.

Kläder och accessoarer
I slutet av september lockade Gunns Mode
många intresserade kunder då man under
två kvällar visade upp vad höstkollektionen
hade att erbjuda. Sex mannekänger, alla
stylade av Ankan & Co, visade vad det är
som är populärt i höst på klädesfronten.
- I år är det svarta och grå toner som gäller,gärna i kombination med lila, rosa och rött. Man
måste ha lite accentfärger som lättar upp det
mörka, annars blir allting bara murrigt, säger
Helena Jakobsson på Gunns Mode.

Väl på plats bjöds på kall tallrik med italienska
delikatesser, god dryck och möjlighet att efter
modevisningen handla kläder till rabattpris.
Med 40 köpsugna kunder i alla åldrar blev
det långa köer till de fyra provrummen.
Gunns Mode säljer inte bara kläder utan även
accessoarer – alltifrån stövlar och underkläder
till väskor och smycken. Här ﬁnns varor för
alla åldrar – och plånböcker.
- Det går bra att köpa jeans för allt mellan
200 och 1000 kronor, framhåller Helena
Jakobsson.

Åker på många mässor
Till skillnad från kedjorna på Väla och Familia
så har Gunns Mode mycket kläder man inte
hittar på andra ställen. Man styr sina inköp
helt och hållet själv genom att åka på mässor
för att välja ut ett unikt sortiment.
- Vi försöker också att få in nya kläder hela
tiden. Många av de större kedjorna får en
kollektion för varje årstid, men så är det inte
hos oss. Vissa av stamkunderna kommer in
på sin lunchrast någon gång i veckan för att
se om det har kommit in något nytt.
Det är alltså hårt arbete som gäller för att hålla
konkurrensen från ”de stora” på avstånd.
- Har man butik på en liten ort så måste man
leva på att serva kunderna så bra som möjligt, avslutar Helena Jakobsson.

TÄVLING!

Den som handlar för de
t största beloppet
LÖRDAGEN DEN 27 OK
T
VINNER ett presentkor
t på
MOTSVARANDE BELO
PP!
Presentkortet gäller tom den
2 nov

2007.

OBS! MEDTAG ANNONS
EN
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Butiken mitt i city m
personlig service och sto ed
rt sortiment.
Vi finns här för DIG!
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Storgatan 32, Klippan
Tel. 0435- 101 15

Full aktivitet bakom

kökskulisserna

Centralkök i varje ort
I Klippans tätort är det Snyggatorpsskolan
som lagar mat till samtliga skolor. Åbyhem
tar hand om äldreomsorgens och de mindre
förskolornas kost samt portionsförpackningarna till hemmaboende pensionärer. Centralkök
ﬁnns också på naturbruksgymnasiet i Östra
Ljungby och på Ljungbygården i Ljungbyhed.
Snyggatorpsskolan levererar kyld huvudkomponent (ett vedertaget arbetssätt i storkök) till de övriga skolorna i Klippans tätort. De
andra centralköken direktlevererar varm mat
till övriga serverings- och mottagningskök.
- Vi var väldigt tidiga med att jobba med kyld
mat. Det är ett arbetsmässigt effektivt sätt att
framställa mat till stora enheter. näringsinnehållet blir bättre än i varmhållen mat.

anita i den nyrenoverade restaurangen senioren.
Bilder på de fräscha köken på senioren och
antilopenskolan.

Varje dag lagas 3 500 portioner mat i Klippans kommuns skolor och äldreboenden.
De ﬂesta infödda Klippanbor har under
uppväxten låtit sig väl smaka och tagit del
av den kommunala skolmaten. Få vet dock
vilket arbete som ligger bakom. Anita
Broddesson, enhetschef för kost och städ i
Klippans kommun, är av naturliga skäl behjälplig med fakta.
- Vi har 55 anställda som lagar och serverar
mat till kommunens skolor, förskolor och äldreboenden samt portionsförpackningar till
äldre.

Ombyggnader
Kraven på maten ökar hela tiden. EU:s livsmedelslag är lång och inte helt okomplicerad,
men måste följas.
- Därför undersöker vi nu möjligheterna att
bygga om så att man kan tillaga maten direkt
i köket. på så sätt spar vi på leveranskostnader
och får nytillagad mat. Köket bör dock ha en
viss volym med minst 40 barn, annars blir personalkostnaderna per portion alldeles för höga.
Nystartad lunchrestaurang
För att kunna erbjuda mat som ligger nära
gästen har man också öppnat en restaurang
för ortens pensionärer vid namn Senioren. Senioren är öppen för alla pensionärer, de som
är boende i servicelägenheter och för kommunanställda. Restaurangen är belägen på Östra
Nygatan där man har byggt upp både kök och
matsal.

- Det är väldigt många kommunanställda
som äter där. Vi har uppåt 100 ätande varje
dag, både pensionärer och folk som arbetar
vid kommunen – det är väldigt kul att kunna
blanda upp lite grann. Här serveras två dagens, salladsbuffé och kalla fat, allt tillagat av
vår duktiga personal.
Nej till pizza och hamburgare
Utvecklingen i samhället går mot en ständigt
ökande övervikt. Anita Broddesson tycker att
den kommunala verksamheten har en viktig
roll som vägvisare. Det gäller att lära barn
från början vad som är bra mat och vad som
är mindre bra.
- Vi har tagit bort pizza och hamburgare från
matsedeln och vill istället kunna erbjuda enbart näringsriktiga måltider. Vi serverar gärna
tacos eller köttröra med pasta eller tortilias till
exempel. Vårt största mål är att få matgästerna att äta och att de är nöjda med maten.
Beslutet togs i en arbetsgrupp med skolpersonal, sjuksköterskor, rektorer, enhetschefer
och hemkunskapslärare.
- Därefter försöker vi förankra det i matråden, som ﬁnns på varje skola och innehåller representanter från eleverna, lärarna och
kostpersonalen.
Överlag har skolmaten blivit nyttigare och
mer mångfacetterad. Idag erbjuds det ofta
två huvudalternativ eller ett vegetariskt dito.
Den gamla fördomen om att matpersonalen
ute på skolorna bara får klagomål stämmer
inte längre, enligt Anita Broddesson:
- på många skolor får personalen nästan en
kompisrelation till eleverna. De är ofta artiga
och säger tack för maten och ger komplimanger när de är nöjda.

TÄVLA i Annonsjakten!
VINNER ett pr
MOTSVARANDE BEL

Rabatten gäller på allt utom tvätt, städ och top-coat.
Presentkortet gä

OBS! MEDT

Sökes:

Arbetet måste vara
utfört senast 31 nov. 07.
Kan ej kombineras
Villorerbjudande.
och gårdar
med andra

i Klippan, Stidsvig,
Ljungbyhed och

Fler anslag från Sparbanksstiftelsen Skåne utdelade

HEMBESÖK!

• Varje pusselbit i Annonsjaktens 7 fält passar in i någon av annonserna i detta nummer. • Du skall hitta annonserna till vilka bitarna
hör. Skriv sedan annonsörens firmanamn under resp. ruta. • Du skall
alltså INTE ange tidningssidans nummer • Sänd lösningen till Adapt
Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN i brev frankerat
medbrevporto.Glöminteange”Annonsjakten”utanpåkuvertet!
REDAKTIONEN TILLHANDA SENAST DEN 8 NOVEMBER- 07

Tel:

Så HÄR gÖR dU:

Adress:

- Vi ser gärna att så många som möjligt söker anslag om man
har projekt som behöver stöttas, säger Tomas Jaensson, kontorschef på Swedbank i Klippan. En del av föreningarna ovan har
fått anslag även tidigare, men det är enligt Tomas Jaensson inget
hinder från att söka igen.

2:a pris PRESENTKORT på Ica Supermarket, Klippan 300:–
3:e pris PRESENTKORT på Ica Supermarket, Klippan 100:–

Namn:

Sparbanksstiftelsen Skåne tar emot ansökningar om projektanslag till klubbar och föreningar verksamma inom kultur, idrott,
forskning, näringsliv och utbildning. Man kan ansöka två gånger
om året, sista inlämningsdagar är 31 mars respektive 30 september.

Vinnare Barntävlingen redovisas på sidan 2.

Återigen har Sparbanksstiftelsen Skåne delat ut sina projektanslag till klubbar och föreningar. De lyckliga den här gången var
I samband med den
följande: • Dansförningen Saltito (54 000 kr)
-övergången.
• Teater Amabile (30 000 kr)
i hjälper er med en gratis mätning på er
• Klippans Ungdomsorkester (30 000 kr)
• Klippans Teaterförening (20 000 kr)
• Hyllstofta Skytteförening (18 000 kr)
VINSteR:
• Svenska Popfabriken (15 000 kr)
1:a pris PRESENTKORT på Ica Supermarket, Klippan 500:–
• Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (8 500 kr)

PROFILEN:

Eivor de la Cueva
Söderåsen det största turistmålet
Söderåsen och dess nationalpark är så klart
Klippans otvivelaktigt största turistmål. Klippan, Bjuv, Svalöv och Åstorp har sedan ett
antal år tillbaka ett etablerat samarbete för
att lyfta fram Söderåsen och dess unika natur så mycket som möjligt. Något som har givit
resultat då många danskar ﬂyttat över sundet –
både för ferieboende- och permanentboende.
- Jag tror att söderåsen spelar in där. Vi marknadsför vår bygd häromkring som Danmarks
närmaste vildmark. Genom att komma hit
och ha nära till söderåsen kan de uppleva en
natur som de saknar själva.

Klippans
ansikte
utåt...
Eivor de la Cueva är ett bekant ansikte både för Klippanborna och för
de turister som besöker kommunen.
Med turistbyrån som arbetsplats och
titeln turistsamordnare på visitkortet
är det inte konstigt att många vet vem
Eivor är. Men att vara turistsamordnare handlar om så mycket mer än att
tipsa tillfälliga besökare i kommunen
om utﬂyktsmål. Eivor ser sig själv som
en marknadsförare av Klippan – både
som boende- och turistort.
- Jag är alltid med när Klippan ska marknadsföras. Ibland åker vi med en delegation från Söderåskommunerna på turistmässor till exempel.

Aktiv semester
Möjligheten till en aktiv semester är stor i Söderåsområdet:
- Det ﬁnns hur mycket som helst – man kan
cykla dressin, paddla kanot, ﬁska eller rida islandshästar.
Ett annat stort turistmål i Klippan är Klippans
Yllefabrik och dess fabriksbutik, som Söderås
Journalen hade en artikel om i föregående
nummer.
- Det är otroligt många som kommer in till
mig på turistbyrån och frågar efter Klippans
Yllefabrik.
Kyrkan och Åby Marknad
Utöver dessa turistmagneter ﬁnns det ytterligare ett besöksmål som turisterna är extra
intresserade av.
- s:t petri-kyrkan får jag också mycket förfrågningar om. Den är väldigt bra att ha när
det kommer in turister som frågar om det
ﬁnns någon extraordinär byggnad i kommunen. s:t petri är så unik att man berörs av den
oavsett var man kommer ifrån.
Åby marknad, som hålls varje sommar, är
också ett evenemang som upptar Eivors arbetstid. Det kanske inte verkar så komplicerat, men tillstånd ska ordnas, tivolin ska bokas och knallar ska kontrakteras.
- Det är väldigt mycket planering. Det blir så
när man har att göra med mänskliga varelser.
Varje år måste man sätta sig ner och skicka ut
skriftliga beställningar till knallarna som ska
bekräftas och justeras. alltid är det någon
knalle som ska ändra någonting.
Från Gråmanstorp
Eivor är född i Gråmanstorp och bodde i Klippans kommun ända fram till studentexamen
1968. Därefter ﬂyttade hon för att läsa en
akademisk sekreterarutbildning. Under större
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delen av 70-talet arbetade hon som reseledare över hela Europa, något som hon trivdes
alldeles förträfﬂigt med. Under en period var
hon stationerad som reseledare i Spanien, där
hon fann kärleken och blev spansk hemmafru i tre år.
- Det var väl inte det bästa beslut jag har tagit
i mitt liv, konstaterar hon med en rejäl skopa
självdistans.
- sedan återvände jag till Klippan 1980 och
började jobba som lärarvikarie.
Är Klippan trogen
De senaste 27 åren har alltså Eivor från Gråmanstorp varit Klippan trogen, och det ﬁnns
inget som skulle kunna få henne att ﬂytta
härifrån en gång till.
- Jag har aldrig känt det behovet utan trivs
alldeles utmärkt i Klippan. Jag har en cairnterrier som behöver mycket motion och då
ﬁnns här fantastiska strövområden. Eftersom
jag bor nere vid pappersbruket så blir det ofta
skytteskogen och Forsmöllan jag går i, men
jag kör gärna upp till Vasasjön eller ut till nationalparken också.
När Eivor lägger ut texten om Klippan och
varför det är så bra att bo här så är det svårt
att avgöra om det är turistsamordnaren eller privatpersonen som talar – förmodligen
en kombination – och det är väl därför hon
har blivit så uppskattad och långlivad på sitt
arbete.

Vinnaren av ...
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Hanna vann kläder till skidresan
Hon spelar fotboll i Klippans FF, går på
fotbollsgymnasium och har precis bytt
innebandylag från Åby IBK till Strövelstorp. 16-åriga Hanna Lindskog är en
riktig idrottstjej – och därför en lämplig
vinnare i Söderås Journalens månadstävling. Men när hon kom till SportklippAn för att välja ut priser för 1 500 kronor så blev det varken fotbollsskor eller
något innebandyrelaterat.

Flera färger
Dam + Herr

- Jag ska åka på skidsemester vecka två och
behövde lite grejer till det, så det här passade
jätte bra, säger hon och väljer ut ett skidställ,
underställ och strumpor.

Hanna tände till direkt när hon såg att Söderås Journalen skulle ha en tävling där man
kunde vinna idrottsprylar.
- Jag har aldrig varit med och tävlat tidigare.
Mamma brukar skicka in annars, men när
jag såg annonsen bestämde jag mig för att
prova på.

DIDRIKSSONS
”VATTENTÄT”

VINTERJACKA
ordn. pris 1 600:-

Nu 995:-

NY T

ÄVLI

Vinn julbord och
övernattning på Spången!

NG!!

!!

Är du sugen på ett dygns avkoppling mitt i julstressen? I så fall är tävlingen
den här månaden något för dig.
Ett riktigt klassiskt julbord med köttbullar, sill, prinskorv, skinka, Jansson och allt
det goda som hör julen till – det kan bli verklighet om du skickar in en motivering
till varför just du och din gäst förtjänar lite avkoppling och god mat och dryck.
Var? På Spångens Gästgivaregård så klart! I priset ingår också en övernattning.

W.R

PARKAS

ordn. pris 1 200:-

Nu 800:-
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Är en trogen kund
som är aktiv tjej som ej vill bli rund
innebandy, friidrott och fotboll,
gäller att planera och ha koll.
Hos dig jag säger - Hej!
sen har jag köpt en ny grej.
Att vinna presentkort hos sportklippan
hade varit toppen,
behöver idrottskläder till hela kroppen.
Hos Sportklippan jag trivs och
servicen är bra,
där du har så mycket jag vill ha.

Flera färger
Dam + Herr

Öppettider:
Mån-Fre 10-18
Lördag 10-13

Vi utrustar dig med en kamera så att du kan ta några trevliga bilder – bilder som sedan hamnar i ett
vinnarreportage i ett kommande nummer av Söderås Journalen.

Skicka in en motivering till varför just du förtjänar priset till följande adress:
Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN
Märk kuvertet med ”Jultävling”. Vi vill ha ditt bidrag senast 8 november.
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Ett ögonblick…

Bengt Svensson (m),

kommunalråd som i december
delar ut Klippans kommuns
första köpmanspris.
Hur uppstod den här idén?
- Vi vill sätta fokus på handelsfrågor i Klippan och samtidigt
uppmuntra och lyfta fram de
goda exempel på handlare
som ﬁnns i kommunen. Det
ﬁnns ett handelsutbud i kommunen som fungerar väl men
det kanske inte alla är medvetna om.
Varför inte?
- Generellt sätt så tror jag inte
att Klippanborna ser skogen
för alla träd. Klippan har en väl
samlad och fungerande centrumhandel med ett brett utbud. Det kan vara tidsödande
att åka ut till Väla så fort man
ska handla något. Istället kan
man dra fördel av de generösa
parkeringsmöjligheter och närheten till affärerna som ﬁnns i
vår kommun.

Ett ögonblick…
Hur går nomineringsarbetet till?
- Kommuninvånarna kan på
www.klippan.se lämna förslag
och motivering till varför deras
favorit förtjänar priset. sedan
utser vi i kommunstyrelsen en
vinnare som får ta emot ett
diplom och ett pris på 5 000
kronor vid kommunfullmäktiges decembersammanträde.
Har köpmanspriset
kommit för att stanna?
- Ja, tanken är att det ska
leva vidare för att sätta fokus
på alla våra duktiga handlare
i kommunen. Och det gäller
inte bara Klippans tätort, det
ﬁnns många bra kandidater i
Ljungbyhed och Östra Ljungby
också.
Handlar du mycket själv
i Klippan?
- Jag är en trogen Klippanhandlare och har varken tid
eller ork att åka långt och
springa halva mil för att köpa
en speciell pryl. Det är oerhört
tidsbesparande att handla i
Klippan. Jag skulle tro att ungefär 90 procent av alla kläder
i min garderob är köpta här.

Patrik Karlsson,

miljövetenskapsstuderande
från Klippan som har fått
Rotarystipendium på 15 000!
Varför blev just du den lycklige?
- Man kan söka stipendium från Rotary om man har studerat på Klippans Gymnasieskola och bott i kommunen
under studietiden och sedan gått vidare till minst ett års
heltidsstudier på universitetsnivå.
Berätta om vad du studerat!
- Jag har läst miljövetenskap i Lund och har en magisterexamen i det. Just nu läser jag en så kallad IIIEE-utbildning.
Det står för International Institute for Industrial Environmental Economics. Det är ett internationellt program med
23 studenter från 20 olika länder. Vi läser miljöekonomi,
miljöpolitik och miljömanagement.
Vad vill du arbeta med i framtiden?
- Kanske något inom naturvårdsverket eller svenska naturskyddsföreningen. Jag skulle också kunna tänka mig att
ha ett eget företag och ta uppdrag som miljö-konsult.
Vad har du gjort med stipendiepengarna?
- Jag har köpt en ny dator, något som jag var i VÄLDIGT
stort behov av, speciellt nu när jag har börjat med IIIEEprogrammet. Jag har valt ett skandinaviskt märke som
proﬁlerar sig med hög kvalitet.
Varför?
- För att skona miljön tycker jag det är viktigt att använda
lokala komponenter i så stor utsträckning som möjligt, och
nu passade det bra i och med stipendiet. slit- och slängsamhället vi har idag fungerar inte i längden.

I våras startade Klippans bibliotek konceptet Badbibblan.Varje onsdagskväll höll
man öppet i idrottshallens foajé för att
fånga potentiella låntagare ”i ﬂykten”.

på badbibblan ﬁnns bl.a Göran Kvist och
Christina Karlsson.

Badbibblan
öppnad
igen!
18

november. Hittills har responsen varit positiv.
Det är mestadels barnböcker som lånas ut,
men även vuxna tittar förbi och plockar med
sig några böcker hem. Syftet med Badbibblan
är så klart att uppmuntra läsandet.

- Det är ett väldigt bra läge. Många går hit
för att bada eller gå på gymmet plus att
ﬂera idrottsklubbar tränar här ﬂera kvällar i
veckan, säger biblioteksassistent Christina
Karlsson.

- Vi tycker det är ett bra sätt att informera
om bibliotekets verksamhet. Dessutom tror
jag att vi hittar en del nya låntagare på det
här viset som inte skulle ha kommit in och
besökt oss i vanliga fall.

Ursprung i Borås

Boken kommer att finnas kvar

Christina Karlsson är en av initiativtagarna till
Badbibblan. När hon studerade till biblioteksassistent i Borås i slutet av 80-talet fanns där
en liknande verksamhet – men så är också
Borås inte bara Sveriges textilhuvudstad, utan
landets centrum för bibliotekarieutbildning.
Namnet kläcktes dock inte av Christina eller
någon av hennes kollegor.

Trots mycken konkurrens från TV-spel, nedladdning av ﬁlm och musik så tycker Christina
Karlsson att boken väl håller de digitala konkurrenterna stången. Ljudböcker har blivit allt
större, men hon tror aldrig att den trycka boken kommer att försvinna helt och hållet.

- nej, det var Radio Kristianstads Bosse Johansson som kom på det när han var här och
gjorde ett reportage i samband med den allra
första Badbibblan i vintras.
Hela hösten
Första gången som Badbibblan slog upp portarna i år var den 12 september. Nu håller man
öppet varje onsdag fram till och med den 28

- Folk kommer alltid att vilja läsa böcker. Upplevelsen du får när du läser en bok är något
speciellt. Om du och jag läser samma bok så
har jag en bild och du en annan, det ser aldrig likadant ut för två personer. Det tycker jag
att man ska ta tillvara på.
För intresserade kan vi även tipsa om
Badbibblans egen blogg.
Den hittas på
http://badbibblan.blogspot.com.

information från klippans kommun

Klippan i ﬁlmen

Filmvecka 13 nov - 18 nov 2007
Tisdagen den 13 november
Tema: Historiska Klippan
Plats: Klippans Gymnasieskola, Aulan kl 18.30

Onsdagen den 14 november
Tema: Musik. Om Klippanpopen. Klippan the rock
Plats: Klippans Gymnasieskola. Aulan kl 18.30

Torsdag 15 november
Tema: Anna Q. Nilsson
Plats: Klippans Gymnasieskola Aulan kl 18.30

Fredag 16 november

Författarafton
med
Karin Wahlberg
23 oktober kl 19.00
i Klippans konsthall
Förköp av biljetter
på biblioteken.
Pris 20 kr.

Välkomna!

Arr: Kultur- och fritidsförvaltningen

Tema: Smått och Gott från bygden
Plats: Klippans Gymnasieskola, Aulan kl 18.30

Lördag 17 november
15.00 Kalle på Spången
18.00 Catch me if you can
Plats: Biografen Grand, Ljungbyhed

Söndag 18 november
Tema: Flyget
Plats: Flygarhallen, Ljungbyhed kl 15.00

Tyck till på

www.klippan.se

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

Höstlovsbad

29 oktober – 2 november
Måndag 11.00 – 16.00
Tisdag 11.00 – 16.00
Onsdag 11.00 - 16.00
Torsdag 11.00 – 16.00
Fredag 11.00 – 16.00
Inträde: 10 kr för alla som går in
i simhallen och har fyllt 2 år.
Ingen motionssimningsbana 11.00 – 16.00.

VÄLKOMNA!
Kultur- och fritidsförvaltningen

Biblioteken/Badbibblan
FREDAGEN 2/11 STÄNGER BIBLIOTEKEN 12.00
LÖRDAGEN 3/11 STÄNGT
SÖNDAGEN 4/11 HAR BIBLIOTEKET
I KLIPPAN ÖPPET 13.00-15.00

VECKA 44 HAR BADBIBBLAN ANDRA ÖPPETTIDER
Måndag 29/10 och onsdag 30/10
ÖPPET 13.00-16.30
VÄLKOMNA!
önskar Biblioteks- och simhallspersonalen
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Optimera Klippan
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Värmande
nyheter!

Black & Decker
Skruvdragare hp126fsc

699:-

Svanenmärkta
kaminer från Nibe

ordn. pris 1099:-

P i l Pi!

GOLV TILL SPECIALPRIS! GOLV TILL SPECIALPRIS!
Varför inte kolla
!
Å
Alla
plastmattor
P
förutsättningarna
PASSA
75:-/kvm
för en braskamin Decora Klinker
(gäller lagervaror)
3 färger, ord. 234:- 20x20
redan nu?! Nu 119:-/kvm
Pergo

Jubileumsgolv Original Ek.

Nu 189:-/kvm

Nu 139:-/kvm

Saltix 3

Perfekt städdammsugare för
Kontor, Butik och Oﬀentliga
lokaler. Mycket låg ljudnivå.

1495:-

ordn.pris 2 200:-

till vinnarna av presentkorten på vår lång lördag!
1000:- till Daniel Norlin, Klippan
200:- till
Anna-Lena Kristensson, Klippan
Peter Elmstein, Höganäs
Ulrika Svensson, Klippan
Mogens Hedegaard, Perstorp
Max Bengtsson, Ängelholm

2 färger, ord. 228:- 33x33

Lysande tillfälle att fynda! Många utelampor ska bort!

Nilﬁsk Coupé

990:-

Grattis

”Nya” rum innan jul!
20%

på alla tapeter
- året ut
OBS! Beställningsvaror
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