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KEFAS Gospel
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en välgörenhetskonsert till förmån
för Rädda Barnen på Klippans Kultur Center. Det är andra gången
man gör detta. För två år sedan
hölls en konsert där Brandsta City
Släckers Glenn Borgqvist var gäst.
Den här gången har konserten helt
och hållet Klippanprägel.
- Vi kommer att ha med Teater
Amabiles kompband House of
Fun. De kommer att göra en del
solonummer men även vara med
och sjunga ihop med oss i kören,
säger Eva Larsson, medlem i KEFAS Gospel.

Lokalt stöd
Det hålls många stödgalor på nationell nivå.
Eva Larsson och hennes kollegor i kören
tyckte att det kunde vara trevligt att hålla
en konsert där intäkterna gick till en lokal
förening. Och eftersom man redan hade ett
etablerat samarbete med Rädda Barnen sedan konserten 2006 så blev det ett naturligt
val att ha med dem även denna gång. Samtliga intäkter går till Rädda Barnens Klippanverksamhet.
- Förra gången så användes pengarna till att
köpa in teaterpjäsen Alkohålet som spelades för femte- och sjätteklassare i hela kommunen. Dessutom gick lite pengar till BUN:s
olika sommarläger, berättar Eva Larsson.
Välgörenhetskonserten hålls alltså på Klippans Kultur Center den 12 april. Det blir två
konserter – en klockan 15 och en klockan
19. Biljetter finns att köpa på Klippans
Turistbyrå.

A
2

Foto: Elin Axelsson

Den 12 april håller KEFAS Gospel

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

ResTeamet
Sol & badreSor

porec – kroatien 10, 17 dgr
izola – slovenien 10, 17 dgr
roses – spanien 10, 17, 24 dgr
la grande motte – Frankrike 10, 17 dgr

dagSTUrer

ullared 5 tim stopp
Bordershopen puttgarden
Heiligenhafen shopping
rostock shopping
svt med kulturen i lund
äppelmarknad i kivik
slöjdmässa i Hjo
gavnö slott

13/6-18/7
13/6-18/7
16/6-26/9
16/6-26/9

Välkomna!
Tänk på att
remiss behövs ej.

fr 3695:fr 3895:fr 2595:fr 2495:-

19/3, 1/4, 17/4, 7/5, 3/6, 5/8 mfl
11/3, 18/3, 30/3, 8/4, 20/4 mfl
26/4, 24/5, 28/6, 17/7, 26/8 mfl
29/3, 16/8, 18/10
22/4
28/9
12/7
8/5,15/5

170:330:350:385:490:500:375:600:-

Järnvägsstationen KLIPPAN 0435-100 01 www.resteamet.se

BOWLINGHALLEN
I KLIPPAN
0435 - 152 60
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9 - 21!

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

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

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

Försäljning och tillverkning
t5BLPDIWÊHHQMÌU
t4UÌMUBLQBOOB
t3ÊOOPSPDISÚS
tHendersons
 TLKVUQPSUTCFTMBH

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

RADIOSTYRT & LEKSAKER FÖR ALLA ÅLDRAR
Vi vänder oss till dig
gammal som ung,
novis eller proffs.

LUNCH
Mån - fre kl.11 - 14
Stackarpsvägen 5
264 39 Klippan

Öppet: Vard 17-19, Lörd 10-12 Adress: Torggatan 13, Klippan www.hobblek.se

www.hr-redovisning.se

”UTFÖR LÖPANDE REDOVISNING,
BOKSLUT OCH DEKLARATIONER”
Jenny Roth, Elna Hallberg & Adnan Pehlivanovic

Storgatan 26, KLIPPAN
Tel 0435-152 90, Fax 0435-152 95

Din lokala revisor
Jan Svensson

0736 - 29 80 05
0435 - 137 20

Peter Jelinek

0707 - 10 54 30
0435 - 137 22

Storgatan 26, 264 33 Klippan
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Ett ögonblick...

R

...Christer Johansson, kontorschef
på SEB Klippan, som har byggt om
lokalerna för första gången sedan
70-talet.

Över 30 år sedan sist
– då var det verkligen på tiden eller?
- Ja, mycket var rätt nerslitet så vi har gjort en allmän
uppfräschning. Man kan säga att vi bygger om för våra
kunders skull. Bankerna går mer och mer mot rådgivning och nu har vi byggt ytterligare två stycken rådgivarrum längst in i lokalen där man kan sitta i lugn och
ro och prata med en privatrådgivare.
Är rådgivarrum något kunderna efterfrågat?
- Inte direkt, men kunderna känner sig mer bekväma
om de får sitta bakom stängda dörrar istället för att sitta mitt i kontorslandskapet som det har varit tidigare.
Varför satsar ni ännu mer på rådgivning?
- Kunderna efterfrågar mer och mer rådgivning, inte
minst i dessa tider då börsen gått ned med 25-30 procent. Då är det många som vill ha hjälp med att i lugn
och ro se över sina placeringar.
Innebär detta att ni anställt ny personal?
- Nej, men de som tidigare arbetade enbart i kassan
har blivit licensierade privatrådgivare för att kunna göra
både och.
Hur har ni klarat av ”byggröran”?
- Det har inte varit några problem under de två månaderna vi har hållit på. Allt har flutit friktionsfritt och
kunderna har varit mycket förstående och lojala.
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• ...ägs varken av försäkringsbolag eller bank,
och är inte ”kedjad” heller
• ...har fria och obundna relationer till alla kreditinstitut vilket ger valfrihet och alla fördelar

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

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

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

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

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

till MäklarCentrum

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

Dhfi^m^gl%DoZebm^m%
L^kob\^h\aMkr``a^m

/ZzQQOJOH
Vi har byggt om vårt kontor.
Det villl vi ﬁra med ett erbjudande
till dig. Börja månadsspara eller
spara mer i fonder så bjuder vi på
första hundralappen*. Kom in till
oss på kontoret så diskuterar vi
över en kopp kaffe.
Välkommen.
SEB i Klippan

*Erbjudandet gäller 080317 - 080321
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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 är tätt mellan bankerna i Klippan.

Klippan - en bankrik centralort

”Municipal” för dyrt
I 27 år var Ljungbyhed ett municipalsamhälle. För 45 år sedan upphörde municipalen. Motiveringen
var nog så intressant: ”Vi har inte
råd att vara municipalsamhälle
längre.” 1962 insåg Ljungbyhed att
det skulle läggas tunga ekonomiska bördor på municipalsamhället
i form av bland annat behöva anlägga ett modernt avloppsreningsverk. Det klarades inte utan kraftig
höjning av anslutningsavgiften.
Sedan fanns ett annat argument –
nog så viktigt. ”Numera accepteras
Ljungbyhed som huvudort i Riseberga kommun.”
Den 21 december 1962 hölls sista
sammanträdet i municipalfullmäktige. Den 1 januari 1963 upplöstes
Ljungbyheds municipalsamhälle.

Spaljé – anrikt stöd
En spaljé ses ofta vid bostäder,
som stöd för växter och hjälp vid
utformning av utemiljö. Så har det
varit i 4 000 år. Egyptierna började med spaljéer. De hade sett hur
vinrankor växte bättre om de fick
stöd. Vältalaren Marcus Tullius Cicero (106 – 43 f. Kr) som gjorde
spaljén känd och spridd. Den blev
del i Roms trädgårdskonst, nådde
en höjdpunkt i 1700-talets Frankrike, kom till England och Norden.
Första gången ordet spaljé användes i svenskan var 1736.

Märkesdag
1898. Klippans första skola gemensam för pojkar och flickor startar.
1913. Högre folkskola startar i
Klippan.

Som sagt...
”Det var som en god fe berört
Ljungbyhed.”
(Samfälld kommentar i Riseberga kommun den 2 juli 1925 då beslut att lägga
F5 i Ljungbyhed togs).

”Ett klipp för Klippan.”
(Kommunalrådet Jan Linders kommentar 1992 då kungsfiskaren blev Klippans
kommunfågel).

6

Åby/Klippan, blev knutpunkt, fick
järnväg, företag och affärer kom
– även banker. Centralorten blev
ovanligt bankrik.
Ordet ”bank” kommer av italienska ”banco” (växlingsbänk). I antiken och i Egyptens ekonomi fanns
”bankverksamhet”, som bankirer
skötte, ”bankbolag” i tempel. Bättre säkerhet gav offentliga banker,
först i Genua 1407. Vår bankverksamhets ursprung finns i England.
På 1600-talet skapades nya betalningsmedlet sedlar - en svensk idé
av ”Stockholm Banco” från 1661.
Banken stängde 1668, ”Riksens
Ständers Bank” kom samma år och
blev Riksbanken – världens äldsta

aktiva centralbank. Sparbanksrörelsen började i England 1810, kooperativa föreningsbankrörelsen 1849.
Industrialismen skapade kreditbehov. Banker bildades - affärs-, sparoch föreningsbanker.
Åby/Klippan fick många banker,
som började med öppet några timmar någon dag per vecka, flytta
omkring, slogs samman. Först var
Södra och Norra Åsbo Häraders
Sparbank, (från 1860), blev Åsbo
Härads Sparbank, Åsbo Sparbank,
sedan in i Sparbanken Västra Skåne,
Sparbanken Skåne, Sparbanken
Sverige, Föreningssparbanken och
Swedbank. Start på Gästis, sedan
Hammarlunds fastighet, egen bygg-

nad vid Järnvägsgatan, hyrde på
Åbyplan, nu i eget ”hus” vid Storgatan. Klippans Sparbank (1903),
gick upp i Sparbanken Västra Skåne
1971. Skånes Enskilda Bank (1866),
första kontoret på ”landet” i Skåne, upp i Skandinaviska Kredit AB
1910, då de kom till Klippan, tog
över Skånska Handelsbanken (19161919), blev Skandinaviska Enskilda
Banken och SEB Banken. Jordbrukskassan bildades i Vedby (1916), blev
Föreningsbank 1994, Föreningssparbank 1997. Svenska Handelsbanken
(1919 i Klippan) – i lokal i Scala Bio,
till Järnvägsgatan och flyttade sedan över gatan. Ett antal år fanns
Postsparbank i Klippan.

• Här var Åsbo Härads sparbank först sedan Föreningsbanken. • Åsbo Härads Sparbank uppförde denna byggnad, där Skånes Enskilda
Bank hyrde in sig. • Även östra stationshuset var några år banklokal. • Hammarlundska fastigheten blev Åsbo Härads Sparbanks andra
lokal. • Svenska Handelsbanken flyttade rakt över Järnvägsgatan. • SEB i Klippan räknar anor från Skånes Enskilda bank – första på
”landet” i Skåne.

Klippans två 50-åringar – Rotary och Lion
Två 50-årsjubileer sker i Klippan i år
bland ideella organisationer, med
hjälpandet och tjänandet i centrum:
Klippans Rotary klubb och Lions
Club i Klippan.
Rotary är äldst. Bildades 1905 på
initiativ av Paul Harris. Rotary blev
internationell 1911 då en klubb bildades i Winnipeg i Canada. Startades 1910 det som 1922 blev Rotary
International. Drygt 32 000 Rotaryklubbar i nära 190 länder, med
drygt 1,2 miljoner medlemmar. Från
1989 väljs kvinnor in.
Till Sverige kom Rotary 1926 – till
Stockholm. Har kring 560 klubbar
i landet. Kung Carl XVI Gustaf är

högste beskyddare.
”De främste inom olika verksamheter – privata som offentliga – ska
kunna väljas som medlem.” Kraven
har dock mildrats. Gemensamma
för alla är: ”Att de ska verka för tjänandets ideal som grundval för alla
rättskaffens gärning.”
Eric Arlock tog initiativet till Rotary i Klippan 1958 - idag finns 56
medlemmar som träffas varje vecka
för middag, aktualisera Rotarys syften och lyssna till föredrag i aktuellt
ämne.
Välgörenhetsorganisationen Lions bildades i Chicago 1917 av Melvin Jones. 1948 kom Lionrörelsen

till Europa, då en klubb bildades
i Stockholm. Kring 43 000 klubbar finns, varav 577 i Sverige. Totalt kring 1,4 miljoner medlemmar,
varav 16 500 i Sverige. ”Hjälp oss
hjälpa” - ledstjärna och vädjan från
Lionsrörelsen, som många hörsammat.
Tio år efter premiären i Europa
bildades Lions Club i Klippan på
initiativ av Hans Eriksson och Bure
Kinnman, Lions Club i Hässleholm
som blev fadderklubb. Kontakter
togs med Börje Magnesjö och Sven
Löfdahl, möte ordnades, klubb bildades. Idag finns 23 medlemmar.

”Förbjud biltrafiken” – drygt 80-årig fråga för Storgatan
Historia upprepar sig, i vart fall för
Storgatan i Klippan. Av och till dyker
frågan om att förbjuda biltrafiken
upp. Så var det 2008. Första gången
var 1927.
I tusentals år har stigar/vägar,
från Helsingborg, Bjäre, Göinge
och Mellanskåne gått samman i
Åby (Klippan).
Vadställen över Rönneå, Bäljaneå och Smålarpsbäcken fanns här.
Orten blev knutpunkt, som drog
hit först tingsrätt, gästgivaregård,
sedan posten, handel och service,
blev åkerität. Klippan blev ett han-

delscentrum och var så under årtionden.
Trafiken ökade. Stor del passerade genom centrala Klippan, med
allt tyngre och miljöfarligare laster.
Klippan blev en ”flaskhals”, dessutom under 30-tal år en ”skakande
upplevelse” (stor, kullrig - och billig - gatsten hade lagts som nödhjälpsarbete). Krav på att förbjuda
trafiken på Storgatan fördes fram.
Nya dragningar av förbifarter diskuterades. Med tiden förverkligades tanken. Väg 13 anslöt till väg
21 väster om Klippan. Storgatan

blev ”gårdsgata”, men trafiken är
fortfarande stor.
Receptet som ofta pekas ut är:
Förbjud biltrafik på Storgatan. Detta förslag är drygt 80 år gammalt.
1927 – den 30 november – gjorde
Nils Andersson (s) sig till tolk för
ortsbor och skrev till municipalfullmäktige. Han ville även förbjuda all
”trafik på gatorna i centrala Klippan”. Frågan togs upp i municipalnämnden den 4 januari 1928. Förslaget avslogs, men det påtalades
att parkeringsföreskrifterna skulle
”noggrant tillämpas”.

Boktipset: ”Vegetation och utflyktsmål” av Lunds Botaniska förening ger annorlunda inblick i skånsk historia.

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

50-årsjubileum för
Klippan Rotaryklubb

Klippan Rotaryklubb fyller 50 år
2008. För att fira detta höll man den
8 mars en fest för medlemmar och
sponsorer på Klippans Gästis. Även
Rotaryklubbar från Perstorp, Ängelholm och Åstorp gästade jubileumsfestligheterna. Dessutom fanns en
hedersgäst på plats, Kjell-Åke Åkesson från Höör, som är styrelseledamot i Rotary International. Rotary
har i många år arbetat med att utrota polio och i detta har Kjell-Åke
Åkesson en viktig roll.
- Han är nyligen hemkommen från
Indien där han arbetat med Rotarys
vaccinationsdag den 17 februari. Under 24 timmar vaccinerades 172 miljoner indiska barn mot polio, säger
Klippan Rotaryklubbs president K-G
Lundberg.

Jubileumsprogrammet började med en musikoch bönestund i S:t Petri. Därefter fortsatte
sällskapet till Klippans Gästis där Jim Nilsson
& Helene Lindqvist från Teater Amabile uppträdde under middagen. Till dans spelade
”enmansdansbandet” Susanne Lana som kom
ända från Danmark.
Utmärkelser delades ut
Under kvällen delades ett antal hedersbetygelser ut. Rotarys grundare Paul Harris har fått ge
namn till Paul Harris Fellow eller PHF, som man
säger inom organisationen. Klubbmästaren
sedan 20 år, Hans-Jörgen Sejrbo mottog PHF
med safir för att i många år gjort fina insatser
i Rotarys anda. Lars Persson, Gunnar Grånsten
och Madeleine Fogde belönades också med en
PHF.
- Lars Persson höll i en soaré för två år sedan
där vi samlade in pengar till Läkarbanken och
Gunnar Grånsten har skänkt mycket pengar till
Rotarys vatten- och sanitetsprojekt i Moçambique och till Läkarmissionen bland annat.
De tre männen är rotarianer men det är inte
den fjärde pristagaren Madeleine Fogde.
- Hon är med i den projektgrupp som håller
i vatten- och sanitetsprojektet i Moçambique
och fick utmärkelsen för sina insatser där, säger K-G Lundberg.

Foto: Rotery.org och Läkarbanken
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PLANE WOOD
satsar på pellets!
I tio år har träförädlingsföretaget Plane
Wood i Ljungbyhed servat byggbranschen med olika typer av virke. Istället
för att sälja hyvelspånen till lantbruk
satsar man nu istället på att tillverka pellets. Pellets används, för dem som inte
känner till det, till att elda miljövänligt i
värmepannor.
- Det ligger i tiden med närproducerad
energi. Vi tror på pellets och biobränsle
överhuvudtaget, det är något som gäller
nu och framåt, säger Christer Svensson,
som tillsammans med hustrun Camilla
äger Plane Wood.

Ensamma i närområdet
Christer Svensson är mer eller mindre säker
på att det bara är Plane Wood i närområdet
som tillverkar pellets.
- Man får nog åka en bra bit iväg för att hitta
det någon annanstans.
Många producenter av pellets blandar in
andra material som till exempel bark vid tillverkningen. Plane Woods pellets består endast av hyvelspån.
Positiva testresultat
Plane Wood har också gjort tester på sin pellets och fått fram positiva resultat. Energivärdet är högt och askhalten är väldigt låg.
- Pelletsen är fast och väldigt kompakt, det
säger alla som tittar på den, framhåller Christer
Svensson.

Det är noga att hålla en jämn och bra kvalité. Plane Woods ägare Christer Svensson
inspekterar pelletsen tillsammans med Torbjörn Erixon som är anställd på Planewood.

HMVIOXJVoRJEFVMO

:mVQITIPPIXW
)KIRTVSHYOXMSROKTEPP
9XPEWXRMRKXSVWHEKEVOP

0NYRKF]KEXER0NYRKF]LIH
IPPIV
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Förutom produktion av pellets, som man
bara haft sedan augusti, har Plane Wood
även hyvleri, torkanläggning, justerverk och
komponent- och kapanläggning. Främst arbetar man med sibirisk lärk och gran, men
man torkar också bok och ek.
- Kundkretsen finns i södra Sverige, men vi
har även en indirekt export. Många av våra
kunder sitter i Sverige men exporterar utomlands, främst till Holland.

Här packas pelletsen i säckar
som är i hanterbar storlek.

Nu säljer vi

T
R
A
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KYLAR • FRYSAR • SPISAR • DISKMASKINER
KAFFEKOKARE,
VATTENKOKARE,
BRÖDROSTAR…
Nyheter från
belysningsmässan
i svar t och vitt!

Nytt!
Nu även presentartiklar

Dags igen för

Blåkullekul
På skärtorsdagen den 20 mars är det för nionde året
i rad dags för Blåkullekul, Ljungbyheds Köpmannaförenings påskarrangemang för ortens barn. I vanlig
ordning kommer det att bjudas på lekar, tävlingar och
andra aktiviteter som på något sätt har anknytning till
den stundande högtiden.
- Det blir maskerad, tävling i äggmålning och en hemlig gäst, utlovar Kjerstin Lindkvist, en av arrangörerna
från köpmannaföreningen.
Första gången 1999
Det var 1999 som Blåkullekul hölls för första gången.
I samband med att F5 lades ner året innan bestämde sig
Ljungbyheds Köpmannaförening att göra något roligt för
ortens barn.
- Tanken var att bjuda dem på något roligt och samtidigt
försöka lära dem mer om påsken och dess traditioner, säger Kjerstin Lindqvist.
Skärtorsdagen i parken i Ljungbyhed – det är bara för alla
barn att skriva in det i skoldagboken!

CVUJLFO

Äggkorg, Molin 49:Äggklyftare, Emil 59:Äggskärare, Skanör 139:-

FO

5JMMWlGGFMEBH

Åviken dubbla våffeljärn 599:3 liters rostfri vispskål, Stenfors 99:Wallmans cyklonvisp 69:-

(MBEQlTL

BLÅKULLE KUL!

Ta kvasten och kom till parken i Ljungbyhed

SKÄRTORSDAG kl. 14

Tävlingar: Bäst Påskutklädnad och Äggmålning
Lotterier • Tipspromenad • Ponnyridning • Försäljning av god ﬁka • Hemlig gäst

Allt till påskﬁkat!
Glad påsk önskar
Ljungbyheds Konditori
Tel. 0435 - 44 17 22

STORGATAN  s ,JUNGBYHED s 4EL   

— alltid gott och nybakat!

!
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d
a
l
d
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E g en

Penséer
Påskliljor
Vårblommor
Skogsplantor
Välkomna till oss!
Eva-Lill & Christer

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

Spångens
Handelsträdgård
Spången - Ljungbyhed

Tel. 0435 - 44 01 51

www.handelsbanken.se

Nya tider i Ljungbyhed.
F o m 3 april har vi öppet till 19.00 på torsdagar!
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Bli smal med

Cambridgekuren
Sommaren

2001

vägde

Marie

Lindhe 108 kilo. När hon inte ens
fick viktminskningsmedicinen Reductil utskriven på grund av för
högt blodtryck var det tungt. Ett
par månader senare vände allt.
- Min svägerska från Linköping
kom på besök och hade gått ner

nio kilo på sex veckor med hjälp

av Cambridgekuren. Jag fick en
påse med cappucinosmak men

lade den på hyllan och tänkte inte
mer på det.

I Klippan varannan måndag
Strax därefter kom Maries syster, också hon
från Linköping, på besök och hade också
hon med sig ett Cambridgepaket – den här
gången med jordgubbssmak. Marie föll
pladask!
- Dagen efter testade jag även cappucinon,
sökte upp en Cambridgekonsulent och på
den vägen är det.
Idag väger Marie 72 kilo och trivs med livet som aldrig förr. Sedan 2001 är hon själv
Cambridgekonsulent för att kunna hjälpa
andra. Majoriteten av tiden är hon på sin
mottagning i Helsingborg men varannan
måndag finns hon även i Klippan i Vuxenskolans lokaler. De som söker upp henne
får tips, stöd och vägledning – och så klart
även möjlighet att köpa Cambridgekurens
produkter.
Astronautmat
Cambridgekuren har sitt ursprung vid
Cambridgeuniversitetet i Storbritannien.
En professor där började forska på om
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man kunde använda så kallad astronautmat i viktminskningssyfte. Efter studier vid
universitetets sjukhus gjorde man ett antal
förändringar i astronautmaten och så var
Cambridgekuren född. Idag finns nio olika
smaker som man blandar med vatten och
dricker. Det finns olika sorters kurer.
- Ren kur innebär att man ersätter alla måltider med Cambridgekuren. Men man kan
också äta enligt en tallriksmodell och dricka
Cambridge till vissa måltider. Det beror på hur
snabba resultat man vill nå.
Inga faror
Finns det då inga faror med att bara dricka
bantningsdrinkar? Inte direkt, men det är
viktigt att dricka mycket vatten och motionera regelbundet. Det finns massor av andra
liknande viktpreparat, men alla dessa har
kommit efter Cambridgekuren, som får ses
som pionjärer i sammanhanget. Den stora
fördelen är att det ger snabbt resultat.
- Kör man den rena kuren känner man redan andra dagen att man har gått ner. Det är
kring magen det syns direkt.

KLIPPAN
Minska din vikt 1,5 – 4 kg i snitt per vecka.
Metoden är enkel, snabb, säker och varaktig.
Cambridgekuren håller dig mätt länge och suget försvinner.

Gillar mäklare
husdjur?

PLATS: STORGATAN 47, vuxenskolans lokaler
TID: MÅNDAGAR 16.00 – 18.30, JÄMNA VECKOR
NYA KUNDER: Ring och beställ tid för introduktion och start

Vi finns även i Helsingborg
på Drottninggatan 146, vid Fria Bad.
Tisdagar och Onsdagar 16.00 – 18.30
samt Lördagar 11.00 – 13.00

Lär känna våra mäklare
och få ut lite mer av din
bostadsaffär.
Som en del av Länsförsäkringar kan vi erbjuda dig samlad kunskap
om bl.a lån och försäk-

Du kan även beställa
Cambridgekuren
på vår hemsida:
www.kuren.nu

Storgatan 32. Klippan » 0435 / 130 50 »
KLIPPAN LANSHEMSE s WWWLANSHEMSE

Tel: 0705 – 39 45 45 042 – 29 45 45

20års lokal nutidshistoria
samlad på I28 sidor!

bmX / skate hjälm
NU

SPECIALERBJUDANDE!

5.395:-

NU!

129:-

ekstrands.indd 1

Storg 17, KLIPPAN

Vill du annonsera i Söderås Journalen?
Ring vår annonssäljare Anna
0435 - 77 90 55
0761 - 35 34 05

06-04-03 10.47.56

Nu river vi väggarna...
6I BYGGER OM RESTAURANG HOTELL OCH PUB
'iSTIS BLIR +LIPPANBORNAS NATURLIGA MyTESPLATS

s

inkl mom

'OD OCH NYTTIG LUNCHMAT TILL VETTIGA PRISER I MYSIG MILJy

Fri frakt inom Söderås Journalens utgivningsområde!
Beställ
gärna här!

299:eKsTrANds CyKeL 0435-71 14 13

Söderås Journalen (f.d Klippan Journalen) har skrivit om bygdens företag, föreningar,
CYKELAFFÄREN I CENTRUM
intressanta profiler i snart 20 år! När man gräver i arkivet ser man hur fort utvecklingen
TREK STANDARD C420
gått, och så mycket som har hänt.
Kolla in nya Trek Nordic Line Citycyklar

Beställ den hos oss
per mail, hemsida
eller telefon!

ringar, ett brett kontaktnät
och slagkraftig marknadsföring. Men det finns också utrymme för personlig
kontakt.
Kontakta oss redan idag för
en kostnadfri värdering!

Norra Skolgatan 2, Klippan
Tel: 0435 - 77 90 51
info@adaptmedia.se
www.adaptmedia.se/deLuxe

 RUM TILL HUMANA LANDSORTSPRISER

VÄLKOMNA!

KLIPPANS
4EL   
INFO KLIPPANHOTELSE

GÄSTIS
hotel restaurang bar

&AX   
WWWKLIPPANSGASTISSE
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Stickning,
snack och
socker...
Stickcaféerna i Klippan och Röstånga har
inga kursplaner, anmälningsavgifter eller
bokningskrav. Istället är det stickandet,
fikan och det goda samtalet som står i
centrum.
- Det räcker att man är lite intresserad
av att sticka, virka eller brodera eller att
bara träffa lite nya människor, säger Anna-Mona Svensson på Fenix i Röstånga,
som är mamma till projektet.

Rätt i tiden
Det ultimata beviset för att en idé ligger rätt
i tiden borde ju vara den som kommer från
två av varandra helt fristående källor ungefär på samma gång. Anna-Mona Svensson
hade funderat på om hon någon kväll i veckan skulle öppna upp Fenix i Röstånga för ett
stickcafé. Hon tog kontakt med Ann Lång och
Lena Hansson på Kerstins Garn i Klippan och
testade idén på dem. Dagen därpå ringde en
representant från Centerkvinnorna i Röstånga
och frågade om de fick låna Fenix-lokalen för
att ha ett stickcafé. Detta tog Anna-Mona som
en garant för att hon var på rätt spår.
- Det är ett bra sätt att knyta kontakter, speciellt om man är nyinflyttad på en ort. Många
tycker det är skönt att komma iväg någonstans
och varva ner och prata lite grann. Samtidigt
kan man utbyta stickningstips.
Olika upplägg
Upplägget är lite annorlunda i Klippan respektive Röstånga. I Röstånga är det Centerkvinnorna som håller i stickcaféet och Anna-Mona
upplåter lokalen för detta ändamål. I Klippan är
det Anna-Mona som i samarbete med Kerstins
Garn står för verksamheten. Kerstins Garn har
varit med på ett stickcafé i Röstånga där man
presenterade sin verksamhet och vilka garn
det är som gäller i vår.
- All reklam för stickning är reklam för oss. Vi
tycker det är jätteroligt att träffa stickningsintresserade människor, och det är bra marknadsföring för vår del, menar Ann Lång från
Kerstins Garn.
Kanske sommaröppet?
I Klippan, där Fenix och garnaffären ligger vägg
i vägg startade Fenix stickcafé den 4 mars. Där
kan alltså stickintresserade träffas och dessutom få lite koll på nya garner från Ann och
Lena. Tanken är att man ska hålla igång fram
till sommaren – och kanske längre.
- Jag skulle tro att vi håller på fram till slutet av maj ungefär. Men finns det behov och
önskemål om att hålla öppet även över sommaren så är det inte omöjligt att vi gör det.
Det finns ju uteserveringar både på Fenix i
Klippan och i Röstånga, säger Anna-Mona
Svensson.
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Finast i
Påsk?!

Vi har ett fåtal biljetter kvar till

Sound of music i Malmö den 11/4

Pris 745:- och i det ingår buss samt inträde till
föreställningen på Baltiska Hallen.
Vi har även bokat biljetter till

High school musical den 25/10

som är för hela familjen som går på
Nöjesteatern i Malmö. Pris ej fastställt ännu.
För mer info om föreställningarna ring
Tommy Karlsson på tel. 0708-28 20 55.
Behöver ni buss till er resa? Ring oss så hjälper vi er!

Välkommen!

Öppet
Mån - Fre 9.30 -18
Lör 9 -13

4UPSHBUBOt,MJQQBOt5FM

Åbytorpsvägen - 264 39 Klippan - www.klippanbuss.se - info@klippansbuss.se

VÄLKOMMEN TILL UGGLEBADET
EN MÖTESPLATS FÖR HELA FAMILJEN
ÖPPETTIDER UNDER PÅSKEN V 12-13
Skärtorsdagen (simskola som vanligt)
Långfredagen
Påskafton (simskola som vanligt)
Påskdagen
Annandag påsk
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Bad

Hälsotek/Solarium

STÄNGT PGA FRISKVÅRDSDAG
11.00-16.00
11.00-16.00
13.00-17.00
12.00-17.00
13.00-17.00 **
08.30-17.00
11.00-16.00 **
11.00-16.00
10.00-20.00 **
07.00-20.00
10.00-22.00+ **
07.00-22.00
10.00-20.00
07.00-20.00
10.00-20.00
07.00-20.00
STÄNGT
08.30-12.30
13.00-17.00 **
08.30-17.00

+ Efter kl.17.00 endast vuxna
V 13 är bläckfisken i vattnet;

mån-fre
sön

kl: 11.00-15.00
kl: 13.00-17.00

** Förhöjd vattentemperatur
V 13 ÄR DET INGA VATTENAKTIVITETER
T

Ugglebadet

Badvägen 1, 284 85 Perstorp
Tfn 0435-392 03
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En bit av

storstaden

Med frisersalongen Pomada har Röstångaborna fått en liten

dos av storstad mitt ute på landet. Annika Larsson är huvudsakligen verksam i Malmö och Pomadasalongen där, men varje tisdag åker hon tillbaka till sin barndoms Röstånga för att
klippa ortsborna. Och det kommer att bli mer tid i Röstånga
för Annika och hennes två kollegor.
- Vi kommer att utöka våra öppettider här så smått. Eftersom vi både bor och arbetar mitt i centrala Malmö så är det
helt fantastiskt att komma ut till Röstånga någon gång varje
vecka. Världen blir väldigt liten när man både bor och jobbar i
Malmö och det kan vara skönt att få lite perspektiv ibland.

”Minispa”
Det hör inte till vanligheterna att orter i Röstångas
storlek är begåvade med både frisersalong och hudvårdsterapeut – men så är faktiskt fallet här. Pomadas
lokaler ligger nämligen vägg i vägg med Viveca Anderssons Salong Piacente. Viveca Andersson som i sin
tur hyr in sig hos Annikas Pomadasalong i Malmö.
- Röstånga har nästan ett eget litet minispa, skrattar
Annika Larsson.
Lägre priser i Röstånga
Förutom det mest uppenbara (hårklippning om någon undrade…) så erbjuder Pomada även tjänster
som annars mest är större städer förunnat. Annika
och hennes kollegor kan hjälpa till med färgning,
förlängning och förtjockning av hår och specialkurer
vid tunnhårighet till exempel.
- Vi tar mer betalt i Malmö än i Röstånga. Tack vare
den låga lokalhyran så kan vi hålla kostnaderna nere
här, menar Annika Larsson.
Om någon behöver hjälp med festuppsättningar en
lördag är det heller inga problem.
- Vi är väldigt flexibla med sådant.
Kopplar telefonerna vidare
Pomada har funnits i Röstånga i tre år och satsningen
har varit ett riktigt klipp (!) för Annika.
- Det har verkligen gått jättebra. Vi har inte ens fått
upp en logga på fönstret, men det är ändå fullbokat
varje gång vi är här uppe.
Annika vill även tipsa Röstångaborna om att det går
bra att ringa och beställa klipptider på andra dagar
än onsdagar.
- Vi kopplar vidare telefonerna till Malmö resten av
veckan, så det är bara att ringa när andan faller på!
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almö - Röstånga
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s
Tid
ÄGEN 9
MARIEHOLMSV-611 24 00
40
0435 -911 40 • 0
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Familjen

En flicka född 071024. Vikt: 2 002 gr. Längd: 44 cm

En kille född 071123. Vikt: 4 270 gr. Längd: 52 cm

En flicka född 071116. Vikt: 3 250 gr. Längd: 52 cm

Frida Ydrefelt och Magnus Ericsson
Maja

Tina och John Larsson
Filip

Johanna Palmér och Angelo Beljul

Agnes

Theo

Varje månad lottar vi ut:

1 fotografering
+ 5 foto på CD-skiva
+ stor annonsering
En flicka född 080118
Vikt: 3 440 gr
Längd: 49 cm

till någon av de som anmäler sig för
annonsering under ”familjen”!
Gäller tom 080630

Månadens

PRISLISTA FÖR
FAMILJE- & PLUSSIDAN
(Samtliga priser inkl. moms)

FOTO FÖR ANNONSERING:

1 foto i studion...............................100:ANNONSERING:

Liten annons med bild och text
i Söderås Journalen.........................100:-

Victoria

Nampueng Roslund
Martin Roslund
Nicole

Chanel

Vill du också fotografera dina barn?

Ring 0435 - 77 90 54 för tidsbokning!

Ta kontakt med Söderås Journalen per brev
(Adapt Media N. Skolgatan 2, 264 33 Klippan)
eller mail (johan@adaptmedia.se). Antingen
så skriver du ihop en egen liten text eller så
tar du hjälp av oss – vilket går precis lika bra.
Ta chansen och lyft fram någon, eller några,
bortglömda vardagshjältar.

FÖR FLER DIGITALA FOTO:

Vill du ha fler foto från annonsfotograferingen
kan du få det på CD-skiva för fritt användande:
1 bild..............................................300:2 bilder................................. 275:- per st
3 bilder................................. 250:- per st		
4 bilder................................. 225:- per st
5 bilder eller fler.................... 200:- per st

Plus

Fick du ett extra trevligt mottagande av
chauffören senast du åkte buss? Eller kanske ett extra leende i kassan på ICA? De små
sakerna i vardagen som vi ofta tar för givna
premieras alltför sällan. Vill du med några
egna rader lyfta fram någon person, handling eller företeelse lite extra? Tveka inte!

Stor annons med bild och text
i Söderås Journalen.........................200:-

Dessa digitala bilder är bearbetade och kan
användas för framkallning på det sätt som
du själv vill.

Tack!
Vi vill tacka för det fina berömmet vi fick av en anhörig i förra
numret av Söderås Journalen.
Vi blev jätteglada. Det är alltid
kul när de anhöriga är nöjda
och det är något vi kommer att
bära med oss länge.
//Personalen på kortvårdsenheten i Klippan.

MÅNADENS PLUS. ...............................0:Du skickar eller ringer in texten till Adapt Media.
Vi förbehåller oss rätten att formulera annonsen
på ett korrekt sätt. Vill Du inte ha med Ditt namn
i tidningen kan Du använda en signatur. Vi måste
dock ha Ditt namn och telefonnummer för att vi
skall publicera.

I de fall platsbrist uppstår för införande av
MånadensPlus har Söderås Journalen rätten
att välja ut det som publiceras.

För bokning av ovanstående
tjänster kontakta:
Telefon 0435 – 77 90 54
eller 0761 – 35 34 04
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Fortfarande
servering i tågvagnarna
I förra numret berättade
Söderås

Journalen

om

Smörgåskupén och dess
flytt från tågvagnarna på
Åbytorp till stationen. Trots
att Smörgåskupén numera
finns på andra sidan järnvägen så kan man fortfarande köpa smörgåsar, baguetter, pajer, sallader och
dagens lunch i de gamla
tågvagnarna.

Det är Linda Magnusson, som tillsammans med
kollegan Camilla Holmsgaard tagit över och
istället kallar verksamheten för Mackevagnen.
- Många har trott det har varit nedlagt här men
så är inte fallet, säger Linda Magnusson.
Arbetat inom vården
Linda och Camilla har tidigare arbetat inom vården men ville prova på något nytt. När Lindas
man såg Blocket-annnonsen på nätet så beslutade de sig för att prova.
- Vi är glada amatörer som ser det här som en kul
grej och hoppas att vi ska få rejäl snurr på det,
säger Linda.
Tidigare har Smörgåskupén haft servering i båda
vagnarna, men detta har Linda och Camilla ändrat
på. Nu finns en köksvagn och en serveringsvagn.
Något som kunderna har uppskattat.

Vi “tuffar” vidare...

Öppet vardagar 06.00 - 14.00 VCamäillklao&mLninad!a

Vi fixar landgångar och smörgåstårta, (även helgbeställning).
Baguetter, varma baguetter, sallader, pajer, silltårta, sillmacka, lunch, kaffe, läsk m.m.

Vi finns i tågvagnarna vid Celest

Fabriksvägen 2, Klippan

0730 - 33 32 34
16

- De tycker det är väldigt trevligt att inte sitta i närheten av köket. Vi utnyttjar verkligen ytan maximalt
nu känns det som, säger Linda Magnusson.
Egna recept
Många av recepten i Mackevagnen är Linda och
Camillas egna.
- Både kyckling- och tonfiskrörorna är våra egna.
Det är kul att blanda lite grann.
Lite längre fram har man också planer på att göra
om dagens lunch på något sätt.
- Många andra har också dagens så då blir vi bara
en i mängden. Det blir något helt nytt.
Vad handlar det om då?
- Det håller vi nog på ett tag, säger Linda finurligt…
Bara att hålla ögon och öron öppna framöver
med andra ord!

RÖRMONTAGE AB
STORGATAN 16, 264 00 KLIPPAN
Tel. 0435 - 71 12 75, fax 0435 - 100 25, Jour 0746 - 23 97 66

s Servar fastigheter
s Utför allt inom VVS
s Värmepumpar
s Butik & utställning

unt!
Jour dygnet r

Det var många Klippanbor som normalt inte bekänner sig till de konstintresserades skara som gjorde sitt
första besök i konsthallen lördagen den 1 mars. Då hölls nämligen
vernissage för Motorcykeln som
konstverk. Visningen består av två
utställningar – en fotoorienterad
signerad Ulf och Beatrice Engman,
och en där ett antal mc-byggare
visar upp sina originalverk. Och vilken succé det blev! På två timmar
passerade uppåt 500 personer revy
i konsthallen vid biblioteket.
- Det är nog ett rekord som blir

Många ville se
konstnärliga
motorcyklar

svårslaget, jublar Bert-Inge Karlsson (kd), ordförande för kultur- och
fritidsnämnden.

Lockar nya grupper
Far och dotter Engmans fotoutställning
dokumenterar olika delar av livet kring
och i anslutning till motorcyklar och de
har tidigare givit ut fotoböcker på liknande teman. I kombination med sex
kreativa mc-byggares personliga verk
blir utställningen till en fröjd för ögat.
Och man måste inte vara konstkännare
för att ha någon behållning av installationerna.
- En av grundtankarna med konsthallen
är att den ska vara bred och gärna locka
intressegrupper som normalt sett inte
är så konstintresserade, säger Bert-Inge
Karlsson.
Inspirerar varandra
De som ställer ut sina verk heter Rolf
Andersson, Per Bengtsson, Peter Fogelberg, Per Grönberg, Roger Hansson och
Johnny Nilsson. Fyra av dem är hemmahörande i Klippan, en kommer från
Åstorp och en är från Helsingborg. BertInge Karlsson tycker det känns kul att
kunna presentera konstverk från orten
som inte nödvändigtvis kan klassas som
konventionella.
- Klippan har ju blivit känt i hela landet för sitt rika musikliv, och tittar man
på hur det uppstod så finns det likheter
med det här. Folk som är duktiga inom
en speciell nisch inspirerar varandra.
Fram till 24 mars
Till sist, en rolig passus. Under vernissagen den 1 mars berättade en av besökarna för Bert-Inge Karlsson att Guggenheimmuseet i New York, som brukar
räknas som ett av världens mest kända
och respekterade, för några år sedan
hade en liknande utställning med motorcyklar på temat.
- Det får vi väl ta som ett tecken på att vi
är på rätt väg, skrattar han.
Motorcykeln som konstverk ingår i påskveckans konstrunda och pågår fram till
den 24 mars.
Erbjudandet
Gäller endast
A
i Klippan
18/2 - 23/2 - 08

Vårens kulörer

ad.08

T!
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Nu har vi
hobbyfärger
i lager!
ColArt
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Måla endast

20%

WWW.COLORAMA.SE
MÅNDAG - FREDAG 7.30 - 18, LÖRDAG 9.30 - 13
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Vinnaren av nagelvård

Mina fina nya

NAGLAR!

Agneta har alltid haft välskötta naglar
men fick inte till den där lilla extra piffen...

Att ha vackra välvårdade händer blir mer och mer populärt. I Klippan finns många duktiga nageltekniker. I denna tävling fick en
lycklig vinnare komma till Beatas Nagelvård för en riktig genomgång av händer och naglar. Bland våra tävlingssvar fann vi hugade
tävlande i alla åldrar. Vårt val föll på Agnetha Nilsson som tyckte
att det passade som handen i handsken att få en behandling så
här på vårkanten.

Massage, peeling, parafinbad och inpackning gör susen för torra ”vinterhänder”.

Agnetha vann nagelbehandlingen
Vinnare i Söderås Journalens månadstävling blev Agnetha Nilsson från
Klippan. Hon hade gått och funderat på att kanske göra en nagelbehandling, men inte tagit sig tid till det. Söderås Journalens tävling kom
alltså i rättan tid. Och det var en glad Agnetha som berättar om besöket
på Beatas Nagelvård i Klippan.
- Det blev jättebra, jag är väldigt nöjd.
Valde vinröd nyans
Väl på plats hos Beata Wodzinska fick Agnetha naglarna nerslipade och
förlängda med akryl. Agnetha valde att naglarna skulle målas i en vinröd
nyans och fick även gjort en dekoration på ringfingernaglarna i silver och
svart. Dessutom fick hon handmassage och en behandling med varmt
paraffin som gör händerna lena.
- Jag har funderat länge på att prova något sånt här, så det var väldigt
kul att äntligen få göra det, säger Agnetha.
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BEATAS
N A G E LV Å R D
Dipl. Hand och nagelteknolog
Köpmansgården, Klippan

ING!!!

L
NY TÄV

PROFESSIONELL
YRKESUTBILDNING
FÖR NYBÖRJARE!
Klassisk manikyr
Spa • Manikyr
Gelé • Acryl • Glasfiber

För informaton ring endast mellan kl.18 - 19

0739 - 365 733
Se även vår hemsida:
www.beatas.nagelvard.bighost.pl

Vinn en

Vårstädning

Till slut kommer det som syns mest! Beata gör en proffsig nageluppbyggnad och en
snygg och dekorativ målning. Vilket är helt omöjligt att få till på egen hand...eller hur?

till ditt hem!

Är du trött på att varje vecka behöva plocka fram både
dammsugare, rengöringsmedel och golvmopp? I så fall är
det här tävlingen för dig. Söderås Journalen ger dig nämligen chansen att vinna en städning av hela din bostad! Allrent Klippan kommer hem till dig på en inbokad tid och
lämnar inte lokalen förrän du kan spegla dig i ytan på ditt
skinande rena parkettgolv.
Skicka in en motivering till varför just du ska vinna det här
priset till oss på Söderås Journalen senast den 31 mars. Priset är personligt och kan inte överlåtas till någon annan.
Skicka in ditt bidrag till oss
senast den 31 mars.
Adapt Media,
Norra Skolgatan 2,
264 33 KLIPPAN
Märk kuvertet ”Vårstädning”.

Lycka

till !

SÖDERÅS JOURNALENS BARNTÄVLING!
VINSTER

ENDAST för barn upp till 12 år!
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 Adapt Media AB,
Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN

senast den 31 mars -08 i brev frankerat
med brevporto. Glöm inte ange
”BARNTÄVLING” utanpå kuvertet!

GISSA VILKET
ORD SOM
JAG GÖMMER!

ORDET ÄR:

?

Kommer på
våren...

Namn:			
Adress:

1:a pris PRESENTKORT på Ica Kvantum, Klippan
500:–
2:a pris PRESENTKORT på Ica Kvantum, Klippan
300:–
3:e pris PRESENTKORT på Ica Kvantum, Klippan
100:–
Vinnarna underrättas per brev och kungöres i nästa nr.

Ålder:

Telnr:			

Vinnare Annonsjakten - Februari
1:a pris Ingegerd Karlsson, Röstånga
2:a pris Sylvia Persson, Klippan
3:e pris Georg Pugachev, Hässleholm

!
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PROFILEN:

Arbetar med hustrun
Som VD för Åke Dahl Fastighets AB arbetar Åke sida
vid sida med hustrun Marie. Med den bakgrund han
har är han van vid att jobba ihop med familjen. Men
är det inte alltid ett litet risktagande att jobba ihop
med sin äkta hälft?
- Det har faktiskt gått över förväntan och fungerar
jättebra. Vi försöker att skilja på jobb och privatliv
och pratar inte så mycket arbete när vi är lediga.
Det är en stor fördel att kunna bolla saker med Marie eftersom vi förstår varandra så bra.

Åke Dahl

Spontana resor
Friheten det innebär att ha eget företag där dessutom ens hustru jobbar är också viktig för Åke. När
Söderås Journalen träffar honom är han brunbränd
efter en vecka på Gran Canaria.
- Det är otroligt skönt att inte behöva planera resor
alltför långt i förväg. Vi kan åka iväg när vi känner
för det och vet att våra anställda sköter vad de ska
på hemmaplan.

Åke...

är född med hammaren i näven!
Han är, som han själv uttrycker det,
”född med hammaren i näven”. Pappa
heter Einar Dahl och startade byggfirma i eget namn redan 1946 – sju år
innan Åke föddes. Idag driver brodern
Thomas familjeföretaget vidare och
Åke fyller sina dagar med egna fastighetsbolaget Åke Dahl Fastighets AB.
Men ränderna går aldrig helt ur. Vid vårt
möte är Åke iklädd de karaktäristiska
snickarbyxorna och ser ut som om han
precis kommer från bygget – vilket han
också gör.
- Jag har inte lagt ner byggandet helt
och hållet, man måste hålla igång lite
grann, säger han med ett underfundigt
leende.
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Fastigheter på olika orter
Åke Dahl Fastighets AB äger fastigheter i Klippan,
Perstorp och Ljungbyhed och har både privata bostäder och industrifastigheter under sitt paraply.
Just nu håller man på att försöka ta sig in på marknaden i Ängelholm. Men hur går man egentligen
tillväga för att göra ett bra köp?
- Oftast hör man ryktesvägen att något är till salu
och andra gånger ser man annonser. Sedan gäller
det att göra kalkyler så att allting går ihop. De flesta
gånger är det dessutom alltid något som ska göras
i huset så då ringer vi in snickare, rörmokare och
elektriker – allt för att anpassa boendet till den nya
hyresgästen.
Stuga i Idre
Åke och Marie har tre döttrar, alla utflugna från
gården Bökstorp i Ljungbyheds utkanter. Eva, Ida
och Anna, är utspridda till Göteborg, Funäsdalen
respektive Frankrike och nyligen blev Åke morfar
när Eva i Göteborg födde en liten pojke.
- Han ska få sin första hammare på sin ettårsdag,
skrattar den stolte morfadern.
Familjen Dahl har en stuga i Idre där man träffas ett
par gånger om året. Till påsk samlas hela klanen där
för att umgås och åka skidor.
- Jag åker helst på längden nuförtiden. Att brygga
en kanna kaffe och åka i skogen där det är tyst och
stilla, det är livet.
Nytt företag
Vid sidan om fastighetsbolaget har Åke, tillsammans med en kollega, också startat ett nytt företag
som heter Byggkomponenter. Och det är faktiskt så
enkelt som att det är det man tillverkar – byggkomponenter alltså – väggar för att vara exakt.
- Det är så lång leveranstid på väggar när man ska
köpa från externa leverantörer så därför startade vi
detta. Vi har åtta anställda som bygger väggar från
grunden som vi säljer och använder själva.
Åke är med alltså en riktig entreprenör som gärna
kommer med nya idéer (till nya företag).
- Jag är väl bäst på idéer men när det gäller att förvalta så är det bra att ha Marie, skrattar han.
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NÄRA TILL KUNSKAP,
VÄNSKAP, NATUREN OCH
DJUREN!
Vi har utbildningar inom Häst, Hund, Jordbruk, Greenkeeper,
NV/SP-profil samt gymnasiesärskola

Tyck till
på www.klippan.se

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”.

WWWNATURBRUKSGYMNASIETNU s TEL   

Ett ögonblick…
Annika H Nildén, skolkurator
i Klippan som arbetar med
Camp Klippan, kommunens
årliga sommarläger för barn
mellan 10 och 15 år.

Det är fjärde är året i rad nu för Camp
Klippan. Hur uppstod egentligen idén?
- Ända sedan jag började jobba inom skolans
värld har jag haft en dröm om att ordna läger
på samma sätt som man ordnade kollon förr
i tiden. Barn har så roligt när de kommer ut
bland andra barn och knyter nya kontakter.
Så jag frågade BUN-chefen Claes-Göran Widén om vi inte kunde göra något sådant. Han
tyckte det var en bra idé och bokade genast lägeranläggningen Bolmsö i Ljungby i Småland.
Därefter började de andra förvaltningarna
också med egna läger och vi samlade alltihop
under namnet Camp Klippan.

Blir det Bolmsö i år också?
- Nej i år provar vi Hjelmsjöviks Naturskola
uppe i Örkelljunga istället. Där ordnar vi en
massa roliga aktiviteter för lägerdeltagarna,
som är mellan 10 och 12 år gamla. Lägret
varar i fem dagar.

sig är barn mellan 10-15 år som är boende i
kommunen.
Vilka veckor hålls lägren?
- Camp Fotboll, Camp Äventyr och Camp
Hjelmsjövik är vecka 26 och Camp Cowboy
hålles vecka 32.

Vilka andra läger blir det i år?
- Förutom Camp Hjelmsjövik så ordnar vi Camp
Fotboll på Forsby IP för 10-12-åringarna. Där
får de i Klippans FF:s regi träna fotboll under
fem dagar och övernatta den sista natten mellan torsdag och fredag. Sedan avslutas veckan
med en fotbollsturnering.
Och för de lite äldre barnen finns två
andra läger, eller hur?
- Ja, det stämmer. För 13-15-åringarna ordnar
vi Camp Äventyr och Camp Cowboy. Camp
äventyr är i samarbete med Scoutkåren Spejaren och där får deltagarna testa sin uthållighet
genom att bo i vindskydd, laga mat ute i naturen och cykla, vandra och paddla. Camp Cowboy äger rum på Naturbruksgymnasiet i Östra
Ljungby och går lite mer mot lantbrukshållet.
Där lär man sig att mjölka kor, rykta i stallet och
att rida. Men det är inget renodlat ridläger.
Hur anmäler man sig?
- Det kommer att gå ut ansökningsblanketter
till skolorna i Klippan och de som kan anmäla
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Tycker du bensinen är dyr?
Här kommer några enkla råd för att minska bränsleförbrukningen:

Påskhelgens öppettider
klippans simhall

Låt bilen stå hemma, gå, cykla, ta bussen - tåget eller samåk
istället. Om du ända måste ta bilen så kan du minska koldioxidutsläppen och även dina kostnader genom att
• Köra mjukt. Undvika kraftiga inbromsningar och rivstarter.
Håll hastighetsbegränsningarna.
Kolla att du har rätt lufttryck i däcken.
Använd motorvärmare.
Ta av takboxen när du inte behöver den.
• Välja en bränslesnål bil. Om du ersätter bilen som drar
0.9 l bränsle/mil med en som drar 0,7 spar du minst 4000
kr per år (körsträcka 2000 mil per år)
Välj en miljöbil som står för mindre utsläpp av koldioxid.
Är du klimatsmart kan du spara både miljön
och dina utgifter.
Hälsningar Miljökontoret.
Läs mer om vårt miljöarbete på vår hemsida
www.klippan.se/hallbarutveckling

Skärtorsdag
20/3
		
		
		
Långfredagen 21/3
Påskafton
22/3
Påskdagen
23/3
Annandag påsk 24/3
		
		
		

Motionssim
Bad för alla
Friskvården
Solarierna
STÄNGT
STÄNGT
STÄNGT
Motionssim
Bad för alla
Friskvården
Solarierna

06.30-19.30
14.00-19.30
06.30-20.00
06.30-19.00

11.00-16.30
11.00-16.30
11.00-17.00
11.00-16.00

FREDAGEN den 28 mars .19.00
STÄNGER SIMHALLEN FÖR OMBYGGNAD.

Under 2008 etablerar Klippans Gymnasieskola Idrottscentrum Ljungbyhed
- tillsammans med flera aktörer
Tillsammans med huvudaktörerna Svenska Golfförbundet, Ljungbyheds golfklubb, F5AB, Malmö högskola, och Activus påbörjar vi uppbyggnaden av ett idrottscentrum på gamla flygflottiljen F 5 i Ljungbyhed. Ett stort utbud av lokaler finns på området, ytorna är enorma och
omgivningen erbjuder stora möjligheter. Inom en dryg timmes resväg
nås Ljungbyhed av cirka två miljoner människor.

Utveckling
I ett första skede bygger vi upp ett idrottscentrum för idrotterna
golf, brottning och under utomhussäsongen även till exempel
fotboll. Klippans idrottstradition, med en unik erfarenhet av riksidrottsgymnasium i simning, brottning och golf samt gymnasieskolans satsning på idrottsprogrammet - profilområde inom hälsa och
idrott, ger goda förutsättningar.
Fördelarna är många:
• Internatboende i lugn miljö
• Samlokalisering med golf, greenkeeper, idrott och flygteknikerelever
• Intressanta och utvecklande fritidssysselsättningar
• Bättre träningsmöjligheter i anpassad träningshallar och gym
• Närhet till träning, boende, kost och fritidssysselsättningar
• Kapacitet att anordna kurser, tävlingar och träningsläger
• Möjlighet att delta i forskning – och utvecklingsprojekt
• Karriärplanering
• Möjlighet att bygga upp ett nätverk med skolor, föreningar,
förbund och näringar.
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Ungdomarna i Ljungbyhed ska få möjlighet att i konkurrens utveckla sina idrottsliga färdigheter med en intensiv satsning på
specialidrotten De ska få tillgång till bra anläggningar och högt
kvalificerade tränare i kombination med gymnasiestudier.
Vår ambition är att ge eleverna möjlighet att testa om talang och
ork räcker till för en fortsatt intensiv satsning och om den håller kan
han eller hon fortsätta den dubbla karriären – idrott och utbildning/
yrkesarbete. Skulle den inte göra det har eleven inte förlorat i studier jämfört med icke idrottande kamrater.
Klippans Gymnasieskola flyttar även den i Sverige ledande utbildningen i skötsel av gröna ytor, greenkeeperutbildningen med riksintag, till Ljungbyhed. Ungdomar från hela Sverige går gymnasieutbildning och vuxna i branschen går kurser med olika omfattningar i
samarbete med Svenska golfförbundet. De nyutbildade ungdomarna
är eftertraktade på arbetsmarknaden, samtliga utbildade elever har
erbjudits arbete i branschen. Tillsammans med Svenska Fotbollsförbundet planeras även utbildningar i skötsel av fotbollsanläggningar.

Vision
• Landets bästa program och anläggningar för golf-, brottningsgymnasiet, med en vinnande anläggning för andra idrottsgymnasier.
• Vara ett centrum för utbildning och forskning kring idrott och hälsa.
• Vara en naturlig plats för nationella och internationella idrottsevenemang.
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BIBLIOTEKEN I KOMMUNEN
ÖNSKAR GLAD PÅSK!

FOLKHÄLSA
Gör gärna ett besök på Folkhälsorådets sida på
www.klippan.se för att följa vårt arbete. Här finns de årliga
Välfärdsboksluten samt kommunens Folkhälsoplan.
Så här ser adressen ut:

På huvudbiblioteket i Klippan har vi öppet veckans alla dagar!
Söndagen 13/4 kommer clownen RAIMONDO på besök!
Söndagen 20/4 Favorit i repris! Emma och Rebecca
underhåller med sång och musik!
Välkomna!

www.klippan.se/kommunfakta/projekttema/folkhalsa/

DAGSTIDNINGAR FRÅN HELA VÄRLDEN
PÅ KLIPPANS BIBLIOTEK

Hos oss kan du boka tid på Library Pressdisplay
och läsa dagstidningar från hela världen.
500 tidningar från 70 länder på 37 språk erbjuds av denna
nättjänst och det blir hela tiden fler. Många tidningar världen
över har egna hemsidor men i Library Pressdisplay kan du
läsa en exakt elektronisk kopia av den tryckta tidningen.
En del av tidningarna går båda att få översatta till andra
språk (dock inte svenska) och att lyssna på.
Från Sverige finns bl a Kvällsposten och Expressen
med i Library pressdisplays stora utbud.
En person åt gången kan använda denna tjänst och
den är gratis.

VÄLKOMMEN!

N

ÖppetTIDER under
ombyggnaTIONEN
Under 2008 kommer Simhallen att byggas om.
Så här ser Friskvårdens öppethållande ut under den
inledande ombyggnadsperioden från 31 mars till den 13 juni:
Måndag
08.00–21.00
Tisdag
06.00–21.00
		
Onsdag
08.00-21.00
Torsdag
06.00–21.00
		
Fredag
08.00–15.00
Lördag
10.00–14.00
Söndag
15.00–18.00

Body pump
Body pump
Body combat
Body pump
Body combat
Body pump

18.00–19.00
18.00–19.00
19.30–20.30
18.00–19.00
18.00–19.00
19.30–20.30

Body pump
Body combat

10.00–11.00
16.30–17.30

Solarierna
Måndag-torsdag 15.00-20.30
Fredag 08.00-14.30
Lördag 10.00-13.30
Söndag 15.00-17.30
För mera info: Kontakta personalen på tel 281 96
eller områdeschefen på tel 282 03.

PÅSKLOVSBAD VECKA 13
I KLIPPANS SIMHALL
IStockphoto

Tisdag 25/3 – Fredag 28/3
bad – lek – bastu
11.00-16.00

BIBLIOTEKEN ÖNSKAR GLAD PÅSK!
Klippans bibliotek

Skärtorsdag 10.00-12.00
Långfredag, Påskafton, Påskdagen och Annandagen STÄNGT

Ingen motionsbana denna tid.
Inträde: 10kr
Övrig tid ord. pris
Klippans Kultur- och fritidsförvaltning

TELE: 0435-281 77

Öviga bibliotek

Skärtorsdag, Långfredag, Påskafton,
Påskdagen och Annandagen STÄNGT

VÄLKOMMEN ÅTER TISDAGEN 25/3!
För utställningar i

Konsthallen

se hemsidan www.klippan.se
eller vänd dig till biblioteket 0435- 281 77

Nu hittar du höstens utbud på
www.klippan.se/vuxenutbildningen!
Ansökan senast den 15/5
För mer info, eller hjälp med studieplanering,
kontakta SYV på tel 0435-283 55
Undervisning är kostnadsfri,
du betalar bara litteraturen!
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SÅ HÄR FUNKAR DET
Upprepade kampanjutskick till både potentiella och
existerande kunder är ett bra sätt att göra sig sedd i
mediebruset och det genererar mer försäljning.

SÅ HÄR GÖR VI DET
Adapt Media tar hand om allt arbete som rör dina trycksaker.
Vi kläcker idéer, skriver text, fotograferar, producerar
original och digital-trycker trycksakerna. Därefter levererar
vi produkten till dig. Under arbetets gång har du den insyn
du önskar – vi anpassar oss efter dig.
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Norra Skolgatan 2 | 264 33 Klippan
Tel 0435-77 90 50 | info@adaptmedia.se | www.adaptmedia.se

