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DINA TIPS OCH FÖRSLAG VILL VI
GÄRNA HA INSÄNT TILL:
SÖDERÅS JOURNALEN/REDAKTIONEN
ADAPT MEDIA, NORRA SKOLGATAN 2,
264 33 KLIPPAN (V.G MÄRK MED ”MINA TIPS”)

ADAPT MEDIA
TEL. 0435 - 77 90 50 • FAX 0435 - 77 90 59
www.adaptmedia.se/soderasjournalen

Välkommen till vår fotostudio i våra
lokaler på N. Skolgatan 2 i Klippan.
Här blir du professionellt fotograferad med fina bakgrunder och rätt
ljussättning för högsta kvalité.
Du får möjlighet att göra en ”bra
affär” genom att vi endast gör fotograferingen och lämnar alla bilderna
till Dig på en CD. Sedan väljer Du
själv om Du vill framkalla bilderna
i en butik som kan detta, eller på
Internet. På så sätt slipper Du alla
”mellanhänder” och påslag och sparar
genom detta en rejäl summa pengar!

Vi fotograferar!
Du får bilderna på CD!
Du fixar själv framkallning!

Boka tid!
0435 – 77 90 54
Gå gärna in på vår hemsida www.adaptmedia.se och se på våra foto! Klicka på Portfolio!
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Allt inom Bilvård

Polering & Vaxning
Lackförsegling
Helrekonditionering
Riktning av bucklor
Montering av solfilm
Smart Repair-punktlackering
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Ängelholm
Hammargatan 6
0431- 41 00 24

Klippan
Storgatan 39
0435- 158 38

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
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Leg. Kiropraktor - Dennis Johansson

Har flyttat till
Capio
Citykliniken

Välkomna!

Medlem i Kiropraktiska Föreningen Sverige, KFS
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Vi visar Stiebel Eltron värmepump i drift

Allégatan 11
KLIPPAN
ÖPPET i butik:

Onsdagar 14 - 18
0435 - 149 60

Utställning på snålspolande toalettstolar och
Eko flow energi sparfunktion i duschen
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TÌCKVEFSWJQÌ

Möjlighet att åka och titta på en stor värmepumpsanläggning
på Källgårdens Handelsträdgård. Vi kör 10.30, 12.00, 13.00

RÖRMONTAGE AB

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

NBSLJTNPUPS
VUBOFYUSBLPTUOBE

esök!
dsfria hemb
a
tn
s
o
k
r
fö
0
Ring
0435 - 149 6

7ÊSEFLS

3

Klimatsmart!
Intresset för klimat- och miljöfrågor ökar hela tiden. Det diskuteras vad man kan göra för
att skona miljön på olika nivåer.
Vad gör man från regeringshåll?
Vad gör företagen? Vad kan den
enskilde individen göra? De två
sista frågorna ska kristdemokraterna i Klippan sätta ett lokalt
fokus på när det är långlördag i
Klippan den 26 april. Då bjuder
man nämligen in allmänheten till
ett arrangemang som kallas Klimatsmart i Klippan, som hålls på
Allétorget.
Margaretha Sturesson är en av krafterna
bakom Klimatsmartdagen i Klippan.
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En klassisk sportfråga på det:
Hur känns det?
- Vi har gråtit ﬂoder faktiskt (skratt). Det känns
lite vemodigt. Saltito har varit vårt andra hem
sedan vi var små. Vi tog beslutet i julas och nu
håller vi fast vid det.
Så nu är det definitivt slut?
- I princip ja. Men vi kommer inte att hålla
oss borta helt. Vi har lovat att fortsätta hålla i
balettgruppen eftersom ingen annan där har
klassisk balettbakgrund. Så helt försvinner vi
inte, vi trappar bara ner.
Vad är det som har gjort att ni har
stannat kvar i Saltito så länge?
- Föreningen är väldigt familjär. Både föräldrar och elever trivs och man får ett helt annat
förhållande till eleverna än bara det mellan
elev och danslärare. Vi blir kompisar och de
anförtror sig till oss om andra saker. Man
måste vara engagerad. Det skulle inte funka
att bara vara en danslärare som visar stegen
och sedan säger man hej och skiljs åt.
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Energirådgivning
Förutom ett stort antal företagare kommer
även energirådgivaren i Klippans kommun,
Carsten Allhorn, också att finnas på plats.
Han besvarar alla frågor som besökarna kan
tänkas ha – och ger också egna tips på hur
man genom att tänka över sina energival (värmepump, braskamin eller pelletspanna till exempel) kan gynna både miljön och den egna
ekonomin. Dessutom kommer Nils Hansson
att visa upp en av sina biobränsledriva energilastbilar för de som är intresserade.
- Vi vill nå ut till kommuninvånarna och få
dem att verkligen fundera på vad de själva
som individer kan göra för att påverka klimatat, förklarar Ann-Sofie Karlsson.

Anette Jersmyr, som tillsammans med systern Anneli Modén
efter 30 år i dansföreningen Saltito trappar ner. Detta firas med
en jubileumsshow den 3-4 maj på idrottshallen i Klippan.

Du och din syster har varit med i Saltito
sedan barnsben och i vuxen ålder blivit
de som håller i de flesta trådarna. Varför
tar ni farväl just nu?
- Vi känner att det börjar bli dags att gå åt
sidan och att det är dags att få in lite nya förmågor. Vi har båda två familjer och småbarn
och det är dags att ge dem mer tid.
Att sy alla fina kostymer tar tid och energi.

- Vi har bjudit ett antal företag, bland annat
Nils Hansson, Nårab, Rörmontage och Löhr,
som kommer att ha egna montrar där de
berättar för besökarna om hur de går till väga
för att skona miljön, säger Ann-Sofie Karlsson, en av arrangörerna i kristdemokraterna.

Vad kan vi förvänta oss av
jubileumsshowen?
- Det blir en sorts dansteater, det är första
gången vi sätter upp något sådant. Det blir
mycket påkostade kostymer med glitter och
plymer.
Men Saltito lägger väl inte ner utan
kommer väl att fortsätta även utan er?
- Ja absolut. Klippan är ingenting utan Saltito!

Ny
jeansavdelning
i butiken!

Köp 1 par
Marc Lauge Jeans eller
Capri byxor för minst 499:-
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För ett par månader sedan hyllade signaturen ”Anhörig” de anställda på kortvårdsenheten på Åbyhem i Klippan under Söderås Journalens Månadens Plus-vinjett.
”Anhörig” ville lyfta fram insatserna som görs varje dag för att hjälpa konvalescenter tillbaka till vardagen. Men vad innebär kortvården egentligen?
- Kortvården är en sorts mellanlandning där patienter som legat på sjukhus tränar
upp kroppens funktioner innan de kommer hem, säger Lena Åberg, enhetschef för
kortvården.
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Mellanstation
Steget från sjukhussängen tillbaka till hemmet kan vara långt, och det är alltså där som
kortvården kommer in i bilden. När en patient
hemmahörande i Klippans kommun är redo
att lämna sjukhuset hålls en så kallad vårdplanering. Där diskuterar sjukhuspersonalen
tillsammans med patienten och anhöriga, en
biståndshandläggare från Klippans kommun
samt sjuksköterska och arbetsterapeut om
hur man går tillväga när Klippans kommun
tar över vården av patienten.
- Vi säkerställer välmåendet hos patienten.
Man lämnar inte kortvården förrän vi tillsammans med patienten bedömer att man är
redo för det.
Växelvård
Det är viktigt att påpeka att kortvården
inte är ett äldreBOENDE. För, som Lena
Åberg påpekar, man bor inte på kortvården – man är installerad där. Totalt finns
16 platser. Och förutom att vara en mellanstation för patienter på väg hem från

sjukhuset så arbetar kortvården också med
så kallad växelvård.
- Växelvård innebär att vi tar hand om patienter som bor hemma tillsammans med sin
make eller maka. Det kan fungera så att patienten är hemma varannan vecka och hos
oss varannan vecka. När det handlar om demens till exempel är det vanligt att man gör
så för att avlasta patientens make eller maka,
säger Lena Åberg.
Ser hela människan
Personalen på kortvården är en stark enhet
som arbetat tillsammans länge. Lena Åberg
poängterar också att kortvården varit pionjärer inom kommunen när det gäller det rehabiliterande synsättet på patienterna.
- Vi fortbildar oss hela tiden och lär oss att
arbeta med hela människan och inte bara
de specifika behov som platsen är beviljad
för. Det synsättet började vi med på kortvården och det är övergripande för hela kommunens verksamhet numera. Det gäller att
se hela människan, avslutar Lena Åberg.
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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
Johan Gyllenstierna hade att hjälpa
till att styra upp skåningarna.

Svenskt Skåne 350 år - Herrevadskloster i nyckelroll
Skåne blev svenskt för 350 år sedan, efter freden i Roskilde. Men
skåningar ville förbli danskar. En
svensk uppstyrning krävdes, där
Herrevadskloster fick en nyckelroll.

Kommunjubileum
Kommunen som organisation blir
i år 145 år. Förr bestämdes kyrkliga- och övriga ärenden på sockenstämma. Det ändrades 1843.
Kyrkorådet fick kyrkliga ärenden,
sockenstämman övriga. 1863 infördes kommunala organisationen. Kyrkliga ärendena skiljdes
ifrån. Församlingar och kommuner
uppstod. Kommunalstämman blev
högsta instans i små kommuner.
Från 1919 blev kommunfullmäktige obligatoriskt – som Klippan infört 1915. Storkommuner bildades
1952. Kommunantalet minskade
från 2 498 till 1 037. Ny kommunreform kom 1974. Antalet kommuner blev 278. Antalet ökade 1977
till 294, men är nu 290.

Frökatalogen ”poppis”
Frökatalogen är en mycket läst
skrift första kvartalet varje år. Det
var i England det började, då rikstäckande postgång införts. Året
var 1784. I York hade släkten Telford en 100-årig plantskola. Försäljningen per katalog började och
blev lönsamt. Mest såldes späda
växter, sedan allt mer fröer. Det
spred sig, men långsamt. I Sverige
var Otto J Olsson på Domsgården
i Hammenhög en av pionjärerna.
1900-talets villaträdgårds- och
parkutbyggnader gav volym. 1925
kunde Olsson inregistrera i landets
första fröfirma, som följdes upp
med försäljning ur katalog.

Märkesdag
1898. Första förslaget på ett Folkets Hus i Klippan läggs fram –
kostnad 7 000 kronor.
1918. Biografen Scala i Klippan
startar – försvann 1965.

Som sagt...
”Hembygdsrörelsen är viktig när
det gäller att bevara kulturarvet.”
(Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth).

”Som ett slag i ansiktet på hela Riseberga arbetarebefolkning.”
(Riseberga arbetarekommun kritiserar inköp av konfirmationskläder från
konﬂiktutsatta Hjelms syfabrik 1924)
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Sverige blev en stormakt i början
av 1600-talet. Skapade Europas effektivaste förvaltning, som genomsyrade allt. Att visa svaghet lockade nationer att försöka återta det
Sverige tagit, som Danmark efter
freden i Brömsebro. Krigsförklaring
kom den 5 juni 1657. Karl X Gustav
gjorde en snabb marsch från Polen
till Danmark med 17 000 man, fick
problem i Danmark. Räddningen
blev vinterns ovanligt starka kyla.
Lilla och Stor Bält frös till, som öppnade för överraskande anfall över

isen som gav freden i Roskilde den
26 februari 1658.
Skåne blev svenskt. General Gustaf Otto Stenbock hade att försvenska de motvilliga skåningarna, där
snapphaneverksamheten var stark.
Bl a Söderåsens svåra terräng blev
”snapphanebas”, varifrån anfall
riktades mot svenska anläggningar
– Herrevadskloster och Bjersgård
- mot svenska sympatisörer och
svenskar. Herrevadskloster blev
viktigt. I maj 1658 beslöts att sätta
upp ”Skånskt Rytteri” i Herrevadskloster, som blev Gyllenstiernas regemente. Johan Gyllenstierna fick
bönderna att ge trohetsed för Sverige – med bomärke.
Kyrkan påverkades - svenska
språket, inte danska, skulle gälla.

Åby var en knutpunkt för vägarna
från Helsingborg, Bjäre, Göinge och
Mellanskåne.
”Gästgiveriförordningen från 1664” skulle genomföras. Gästgivaregårdar / värdshus
skulle finnas på bestämda avstånd,
där Åby var given. Danska ambulerande tingsrätter ersattes av svenska
häradsrätter med permanent tingsplats, som i Åby. Ofta blandas årtal
för beslut, ordnande av byggand
och när första tinget i permanenta
tingshuset hölls i Åby. Det tog ofta
tid mellan beslut och första ”tinget” – 1682 till 1692. Snapphanarnas aktivitet, särskilt efter ”Skånska
kriget”, efter 1679 var hinder. Först
efter freden 1720, efter nytt krig
med Danmark, blev det lugnt. Idag
ser vi gärna danska ”invasioner”.

• Trohetsed undertecknades med bomärke. • Herrevadskloster revs efter freden 1658 – och byggdes upp. • Minnessten över Kungl.
Skånska kavalleriregementet även kallat ”Gyllenstiernska regementet”. • Bjersgård som det antogs ha sett ut på 1600-talets mitt.
• Magasinet har byggts upp med ”klosterrester”.

Borgerlig vigsel 100 år – ”kommunal vigseln” 25 år
1908 genomfördes första borgerliga vigseln i landet utan kyrklig
inblandning. Det var i Stockholm.
1983 var första gången med politiker som ”vigare” i Klippans kommun.
Könsneutrala äktenskap debatteras, giftermål av kärlek är det
viktiga. Men giftermål av kärlek
är ett sentida bruk. I årtusenden
har äktenskap varit kontrakt mellan släkter för att bevara egendom
och stärka makt, även under första
kristna tiden. Katolska kyrkan såg
äktenskap som heligt sakrament;
brudpar skulle vigas – ”ge varandra
äktenskapslöfte inför Gud”.
Först kring 1300-talet lagregle-

rad i vårt land – i Östgötalagen –
som senare blev allmän lag. Vigas
inför altare kom på 1400-talet. Giftermålet sågs av kyrkan ”som de
näst bästa efter celibat, men fick
accepteras”. Martin Luther ställde
allt ”på huvudet”. Äktenskapet
blev enda godtagbara livsformen.
Civiläktenskap förekom även
då, dock fåtal, omgivna av kyrklig
”medling” och mellan personer av
olika trosuppfattningar. Borgerligt
giftermål fanns i Holland 1580, i
England från 1653, i Frankrike efter 1789, spred sig i Europa. Ju ﬂer
egendomslösa, desto mindre betydde äktenskapet. ”Sambo” blev
vanligare. 1908 införde Sverige

”borgerlig vigsel”. Begreppet kom
med i lagstiftningen 1915. Myndighetspersoner var vigselförrättare,
lagen ändrades, andra – som poliser – kunde få uppdraget. Sedan
infördes att ”länsstyrelsen kunde
förordna
lämpliga
personer”.
1982 ville Klippans polischef Bertil Stråhlén befrias från uppdraget,
som beviljades. För första gången
utsågs en politiker till vigselförrättare – kommunfullmäktiges ordförande Ingmar Lundström. Den 11
mars 1983 premiärvigde han Lars
Ola Tall från Ljungbyhed och Eva
Susanne Andersson från Klippan.
Vittnen var Britt-Marie Ohlin och
Evy Arvidsson.

”Sy för livet” – fruntimmersarbetsförening blev syförening
Syföreningar med kristen inramning har funnits i Sverige sedan
1844, betytt mycket, ofta förringats. Ö Ljungby är föregångare här,
i Vedby firas 100 syår.
Herrestads gods vid Värnamo var
sedan 1830-talet ett andligt centrum, med tyskfödda Emilie Petersen som drivande kraft. Där bildades
första syföreningen i landet 1844,
kallad fruntimmersarbetsförening.
Mönstret blev: Kort andakt, syarbete, högläsning, samkväm, trots

konventikelplakatet från 1726 (som
förbjöd andakt utanför kyrkorummet). Deltagarna hade nämligen
relationer med ”lag och kyrka.”
Idén kom från Tyskland, fanns
i England, och hade funnits sedan
1820-talet. Idégivare här var Peter
Fjellstedt.
I Missionstidningen presenterades
idén, uppmanade andra att ta efter.
Det förstärktes 1856 då EFS bildades. Snabb spridning skedde. Sven
Rosenberg, kantor i Ö Ljungby och

riksdagsman, tog idén till Ö Ljungby. Starten antas ha skett 1861 eller
1862. Föreningen har upphört. Osby
var första i Skåne, redan 1844.
Mellan 1880 och 1920 bildades
de ﬂesta syföreningarna, även kallade arbetsföreningar. Nu är allt
på avtagande, ungdomar uteblir
av tidsskäl. I Klippan har 12 föreningar bildats. Äldst är V Sönnarslövs gamla arbetsförening och
Klippans missionssyförening, båda
från 1875.

Boktipset: ”En obekväm sanning” av Al Gore är en angelägen bok om vår klimatutveckling.
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Lions firade 50-årsjubileum
Glädjen stod högt i tak lördagen
den 19 april när Lions Club i Klippan
ﬁrade 50-årsjubileum på Spångens
Gästgivaregård utanför Ljungbyhed.
Förutom nuvarande och före detta
medlemmar så fanns även representanter för Rotary och Klippans
kommun på plats. Jubileumsdagen
inleddes med en högtidsgudstjänst
i St Petri klockan 16. Lions president Christer Pettersson tycker det
är viktigt att man tar sig tid att ﬁra
jubileum.

- Vi tycker det är ett bra sätt att uppmärksamma
att vi har funnits i 50 år och att vi under tiden tillsammans med Klippanborna samlat in pengar för
välgörande ändamål, tycker han.
Många projekt
Lions har många olika projekt igång – både på lokal
och internationell nivå. Varje år bjuder man samtliga äldreboenden i kommunen på kaffe, tårta och
underhållning till exempel.
- Vi brukar ta intäkterna från vår sommarfest i
Vettinge till det, berättar Christer Pettersson.
Ett internationellt Lionsprojekt som Klippan-avdelningen är involverade i är byggandet av en restaurangskola i Rumänien.
- Det är en yrkesskola för utvecklingsstörda som
började med ett barnhem och sedan har den byggts
på.
Alla Lions-avdelningar arbetar också med ett världsomspännande synvårdsprojekt där man arbetar med
att förhindra och bota blindhet i tredje världen.
- Lions har under årens lopp bidragit till att bota
eller förebygga blindhet för ungefär 30 miljoner
personer, avslutar Christer Pettersson.
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Maskinuthyrning
på Åbytorp

Åbytorps Industriområde har begåvats med ytterligare ett nytt företag.

Stor marknad för liftar
Ramirent är en sammanslagning av maskinuthyrningsföretagen Altima och Stavdal som
sträcker sig tillbaka till 2004. Man finns på
60 platser runt om i landet, från Trelleborg i
söder till Kiruna i norr, och hyr ut maskiner av
olika slag, främst till byggföretag och plåtslagerier, men även till privatpersoner.
- Vi plockar fram vad kunden behöver och
kan även ombesörja med transporter ut till
det aktuella stället. Det kan vara alltifrån
byggställningar till grävmaskiner eller liftar.
Just liftar finns det en stor marknad för i Klippan, det är något som Kenth Olsson hunnit
märka av bara under de dryga fyra månader
han haft öppet.
- Jag tror att någon bensinmack hyr ut en lift
här i Klippan men annars finns det inga andra
som gör det. Det är många som har hört av
sig och det.

Piliotprojekt
Även om det finns Ramirentcentraler i både
Klippan och Kågeröd så är det inte så vanligt att Ramirent etablerar sig på orter i den
lite mindre storleken. Klippan är något av ett
pilotprojekt – och om det faller väl ut så menar Kenth Olsson att Ramirent mycket väl kan
satsa på ﬂer centraler i mindre orter.
- Ledningen hoppas att det här ska bli ett sätt
att komma ännu närmare kunderna.
Hittills verkar det som att förhoppningarna
har uppfyllts i alla fall!

Med Bilprovningen som närmsta
granne så är det maskinuthyrningsföretaget Ramirent som har öppnat
en central på Fäladsgatan i Klippan. Det är Kenth Olsson som blir
franchisetagare och därmed också
ägare till Ramirents Klippanavdelning.
- Vi öppnade den 3 december, vilket
egentligen var fel årstid för vår del,
men det rullar på bra, tycker han.

Inspirerande och spännande
Kenth Olsson har arbetat i maskinuthyrningsbranschen sedan 1987 som anställd och har
arbetat inom Ramirent tidigare – då som ordermottagare i Kågeröd och Helsingborg. Nu
driver han för första gången ett eget företag.
Något han tycker känns både spännande och
stimulerande.
- Det är väldigt inspirerande. Tidigare satt jag
ju nästan enbart i telefon och tog emot order.
Nu träffar jag kunderna på ett helt annat sätt.
Det är kul att få ett ansikte på de man tidigare pratat med i telefon.

BOWLINGHALLEN
I KLIPPAN
0435 - 152 60

Din lokala maskinuthyrare!
0435 - 40 01 00
Fäladsgatan 5
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Stackarpsvägen 5
264 39 Klippan

Vi säljer:
Reservdelar
Tillbehör
Däck

Välkommen in till oss!

Din personliga
78tAudit Skoda - verkstad

Dymöllans Ålrökeri
Lördag 3 maj kl. 10 – 18.
Nu startar ålsäsongen igen och det firar vi med
en fest där vi erbjuder våra färska fiskprodukter.
Då kommer vi att sälja rökt ål, kall-varmrökt lax och sill.
Det ingår även salladsbuffé och dryck.

Basservice :- Förmånskort Däckhotell
95 Alla kostnader kan
4
Basservice
Du vet väl om att vi
1
gäller VW, Audi och
även säljer däck!
givetvis delas upp

Skoda 1985-1996
års Daniel,
Samt
harJoel
däckhotell
medKjell-Åke,
vårt förmånskort
Markus,
Nicky, Thomas
och
modeller, vägassistance upp till 6 månader helt
för 660:- /halvår. Då
1 år ingår.
ingår skifte, tvätt och
räntefritt och utan
(marknadsvärde ca 500:-)
lagring.
avgifter.

Musikunderhållning, lotterier och för barnen gratis
hoppborg och en pysselhörna.
Vi säljer också grillkorv.
Visning av företaget för de som är intresserade.

ALLA VARMT VÄLKOMNA
Kom till vår servering och prova våra fiskprodukter.
SEJRBO & SON AB - DYMÖLLANS ÅLRÖKERI TEL: 0435 -15160
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www.borjessonsbil.se
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V.SÖNNARSLÖVS KYRKA

Karl Bertil Nilsson, konstnär från Ekeby som i påskhelgen ställde ut två
stenskulpturer och tio oljemålningar på tingsgården i Stidsvig.

Var det första gången du ställde ut på
tingsgården?
- Ja det har jag aldrig gjort förut. Det var Gunnar Mattsson från hembygdsföreningen som
kom med uppslaget och jag tyckte att det lät
som en kul idé.
Du har jobbat i sten i över 60 år. Vad är
det som lockar dig med detta material?
- Jag tycker om att jobba i sten, som är lite
mer svårforcerat. Jag brukar se det som mitt
huvudmaterial, men jag gör även andra saker. Oljemålningen har också varit en stor
passion. Idag är jag 80 år och pensionerad,
men när jag arbetade som mest så högg jag
ofta i sten på förmiddagen och målade i olja
på eftermiddagen.
Det gäller att variera sig – då kommer inspirationen.
Du har, som du själv säger, ”tagit en paus
den sista tiden”. Hur lång är ”den sista
tiden”?
- Ja det är nog 15-20 år i alla fall (skratt). Det
är väl som det är när man blir äldre, man har
annat för sig och är inte riktigt lika ﬂitig. Jag
har material här som jag går och tittar på
men inspirationen kommer inte riktigt.
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Trorganiserar!
om

Klippanföretaget

Tryckcenter

är

mitt uppe i en omorganisation av
verksamheten. Sedan den 5 februari har man bildat aktiebolag och
fått en ny VD, Mats Andersson, som
också gått in som delägare i verksamheten. Under vintern har man
bytt ut stora delar av maskinparken
och gjort en storsatsning på att hitta ännu fler kunder. Något som har
varit mycket lyckat.
- Vi har kunder från Trelleborg i
söder till Luleå i norr, konstaterar
Mats Andersson nöjt.

10

Uppfräschning av lokalerna
Den nya satsningen har alltså redan burit
frukt. Mats Andersson menar att allting har
gått över förväntan.
- Det har blivit mycket bättre än vad vi vågade
hoppas på.
Förutom att man har organiserat om under
vintern så har även lokalerna fått en liten ansiktslyftning.
- Lokalerna har blivit ännu fräschare nu än
vad de var tidigare. Det är viktigt att man
trivs, då gör man ett ännu bättre arbete.
Snabba leveranser
Nyckeln till framgången är enligt Mats Andersson att man är ett litet företag som kan
leverera snabbt. I tryckeriet fixar man utan
problem till bland annat textiltryck, brodyr,
presentreklam och profilkläder.

- Vi har korta leveranstider och ligger lågt i
pris och det är starka säljargument. Sådant
sprider sig fort.
Mats Andersson brukar lova sina kunder att
de har sitt material inom fem till tio dagar –
något som man alltid håller. Och oftast går
det ännu snabbare.
Fixar det mesta
Kundkretsen består till största delen av företag. Detta eftersom Tryckcenter, som Mats
Andersson uttrycker det, satsar så mycket
som möjligt på totalentreprenad. Tack vare
detta så får man kunder från en mängd olika
branscher.
- Eftersom vi kan göra allting så får vi många
olika sorters kunder. Någon vill kanske ha dekor på bilen, en annan vill ha kepsar och en
tredje vill ha kläder med företagets logotyp.

RÖSTÅNGA BEGRAVNINGSBYRÅ
Begravningsbyrån med fullservice inom begravning och familjejuridik

Personlig service dygnet runt
Mikael Karlsson
Billingevägen 8 i Röstånga
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Ett eldorado för barnen – och för föräldrar som har barnasinnet i behåll. Så skulle
man kunna beskriva HobbLek i Klippan.
Thomas Nilsson och Ann-Soﬁe Olsson
säljer sedan några år tillbaka radiostyrda
bilar, flygplan och helikoptrar på kvällstid
i butiken på Torggatan i Klippan.
- Jag körde radiostyrda bilar när jag var
yngre så det här är väl ett sätt att återuppväcka intresset kan man säga, förklarar Thomas Nilsson.

Prisvärd kvalitet
Ibland stöter Thomas på fördomen om att
det är alldeles för dyrt att köpa radiostyrda
leksaker till sina barn. Och det är dyrt – om
man köper de dyraste märkena. Thomas och
Ann-Sofie erbjuder istället lite billigare märken som fungerar bra till nybörjaren.
- Kvaliteten på våra produkter är god, det
tycker jag. Vissa delar är kanske gjorda av
plast i stället för metall, men detta kan man
uppdatera lite längre fram.
På sistone har man dessutom tagit in det japanska kvalitetsmärket Tamiya – något som
tagits väl emot av kunderna. Kunderna ja –
hur ser egentligen den typiske besökaren hos
HobbLek ut?
- Det är alltifrån tioårsåldern och uppåt, vi har
faktiskt en del pensionärer som kommer in till
och med.
Service och reservdelar
Man kan egentligen syssla med radiostyrda
leksaker året runt – och det är det också
många som gör. Under sommarhalvåret är
det dock lite mer drag när det gäller helikoptrar och ﬂygplan.
- Det märker man redan nu att folk efterfrågar mer än under höst- och vintermånaderna.
Då är det mer bilar som gäller.
Men HobbLek handlar inte bara om försäljning. Det går precis lika bra att lämna in bilar till service – och Thomas och Ann-Sofie
har också ett stort reservdelslager där man
plockar fram det som behövs om någon av
kunderna har problem med sina bilar.
- Åker man in och handlar på de stora leksaksvaruhusen så tror jag inte man får samma service som hos oss med allt runtomkring,
säger Thomas Nilsson.
www.berndtssons.nu

ET”
”FJOLÅRETS LAGER RENSAR VI UT TILL HALVA PRIS
Nya snabba el & nitro bilar på väg in lagom till sommaren!

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

Vill du annonsera i Söderås Journalen?
Ring vår annonssäljare Anna
0435 - 77 90 55
0761 - 35 34 05
12

96<H;yG@yG@DGI4
Information för nya
elever varje måndag 16.15
Tegelbruksg. 10 • 264 35 Klippan • Tel. 0435-122 00
www.berndtssons.nu

Familjen

Vill du också fotografera dina barn?
Ring 0435 - 77 90 54
för tidsbokning!

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:Stor annons med bild och text
i Söderås Journalen ........................200:FÖR FLER DIGITALA FOTO:

En ﬂicka född 080207. Vikt: 2 890 gr. Längd: 47 cm

En pojke född 070727. Vikt: 4 200 gr. Längd: 52 cm

Ramona ochAnders Mårtensson
Evelina

Eva och Ronny Stjärnlind
Carolina, Assarina och Alicia

Nathalie

Albert

Varje månad lottar vi ut:

1 fotografering
+ 5 foto på CD-skiva
+ stor annonsering
till någon av de som anmäler sig för
annonsering under ”familjen”!
Gäller tom 080630
En kille född 080214. Vikt: 4 230 gr. Längd: 52 cm

William

Emelie Furevi och Henrik Lundqvist

Månadens

Plus

Vinnare av 5 foto & stor annons !
Febr: Johanna Palmér och Angelo Beljul
Mars: Sofie och Christian Olsson

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!

Tjejerna på Netto

STORT TACK!

Det är många faktorer som spelar in när man
väljer vilken matvarubutik man handlar i. En
av de viktigaste enligt mig är att man blir
trevligt bemött av personalen. Sedan Netto
etablerade sig i Klippan har jag handlat alla
mina matvaror där. Tjejerna som jobbar där är
jättetrevliga och lätta att ha att göra med. Jag
är själv sjukpensionär efter en arbetsplatsolycka och tycker det är kul när folk vill ”slänga
käft”, och det kan man hela tiden göra med
tjejerna på Netto.

Ett stort tack till er som lördagen den 19 april
var med och gjorde en gemensam insats under Städfesten i Klippan: Scoutkåren Spejaren,
gymnasieskolans Agenda 21-grupp, personal
på tekniska kontoret och på arbetscentrum,
ICA Kvantum, Byföreningen i Bonnarp, BOSAB och Lilla Kloster Service AB. Jag ville också
rikta ett tack till Klippans Köpmannaförening
som ställde upp med utlottning av presentkort
bland samtliga ideella deltagare.

Därför skulle jag under Månadens Plus-vinjetten vilja hylla dem och uppmana ännu ﬂer att
gå dit och handla. Att personalen bemöter
kunderna med vänlighet och lite ”snack” är
viktigt – och allt det får man hos Netto.
Zeb Hansson, Klippan

Problemet med klistermärken på lyktstolpar,
fönsterrutor och stuprör är ett oskick och en
form av nedskräpningsvandalism. Att folk
inte kan plocka upp efter sina hundar är också ett problem som vi vill sätta fokus på med
Städfesten. Om alla drog sitt strå till stacken
skulle inte satsningar av den här typen be-

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

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

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.

hövas. Men när nu inte alla begriper det, så
är det extra värdefullt med var och en som i
praktisk handling vill visa hur man vill att Klippan ska se ut! Tack än en gång till alla som
ställde upp.
Bert-Inge Karlsson (kd),
initiativtagare till Städfesten

Solig personal
Jag vill lyfta fram den fina tjejen i sportaffären i Klippan, Sportringen. Vet ej om det är
ägarinnan eller vad hon heter. Men hon är
som en sol.
Man blir så glad bara man kommer in i butiken. Det är en stor fröjd att bara komma in
där till ett så varmt mottagande och proffsig
hjälp. Tur att det finns några änglar kvar i vår
så känslofattiga värld.
”Nöjd kund”.
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Vinnaren av leksaker!

Snabbt lämnar Liam sin älskade napp till
Maj-Britt. Sen var det dags att inspektera
alla leksakshyllorna.

En liten saga om

moral, disciplin
och leksaker!
Det var en gång en treårig pojke som
hette Liam Lantz. Hans föräldrar Danny
och Annica började under hösten 2007
förbereda sonen på att det var dags att
sluta med nappen. Och vare sig du är
vuxen och ska försöka sluta röka eller om du är tre år och ska spotta ut
nappen för gott så reagerar människan på samma sätt – allting blir lättare
om man får någon form av belöning för
sina ansträngningar...

14
14

Vårens alla
leksaker mit!
har kom
ING!!!

L
NY TÄV

Vinn

Mors dags-middag
Många är de familjer som sista söndagen i maj
går ut och bjuder mamma i huset på middag
för att fira Mors dag. Den här gången kan just
du fira din egen mamma lite extra med hjälp
av Söderås Journalen och Hotell Gästis. Vi
bjuder nämligen på en Mors dags-middag för
1800 kronor i Gästis fina nyrenoverade
restaurang söndagen den 25 maj.

En stor hög leksaker blev det till Liam!

Därför bestämde mamma och pappa Lantz att Liam skulle lämna nappen
till tomten på julafton i utbyte mot sina julklappar. När den stora dagen
äntligen kom så stötte man dock på patrull. Nappen glömdes nämligen i
hemmet i Klippan – och julafton firades hos farmor och farfar i Perstorp.
Väl hemma igen så åkte givetvis nappen fram igen och har funnits med
ända fram tills nu.

Du som skickar in den bästa motiveringen till
varför just du vill bjuda din mamma på Mors
dags-middag vinner det här priset. Vinnaren
bestämmer själv hur många personer ur
familjen som ska följa med på middagen.
Därefter står Gästis och Söderås Journalen
för alla kostnader upp till 1800 kronor.

En dag läste mamma Annica att Söderås Journalen lottade ut ett besök
på Inges Lek och Hobby i Klippan och att bästa motiveringen vann tävlingen. Annica tyckte att det här kunde vara en utmärkt morot för Liam
att ge upp nappen och skrev ihop en motivering som hon skickade in.
Efter några veckor ringde telefonen. Söderås Journalens redaktion föll
för Annicas brev och Liam skulle få välja ut leksaker från Inges Lek och
Hobby.

I ett kommande nummer av Söderås Journalen
gör vi ett reportage om det vinnande
Mors dags-firandet.
Skicka in ditt bidrag till oss
senast den 28 April - 08

Veckorna gick och det var en allt mer ivrig treåring som lekte hemma i
villan på Storäng. Liam älskar traktorer och grävskopor och hade redan
varit nere i leksaksaffären och ”rekat” för att veta vad han skulle välja
när det väl blev skarpt läge. Det blev två traktorer, två grävmaskiner och
modellera. Till sist kom den stora dagen då en leksugen Liam och hans
föräldrar tillsammans med Söderås Journalen åkte ner till leksaksaffären.
Väl på plats fick Liam sina nya leksaker i utbyte mot nappen.

Adapt Media,
Lycka
Norra Skolgatan 2,
264 33 KLIPPAN
Märk kuvertet ”Mors dags-middag”.

till !

Slutet gott – allting gott!
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Vinnare BARNTÄVLING - Mars

Dymöllans Ålrökeri
ET”
”FJOLÅRETS LAGER RENSAR VI UT TILL HALVA PRIS
Lördag 3 maj kl. 10 – 18.
ya snabba el & nitro bilar på väg in lagom till sommaren!

1:a pris Daniel Mårtensson, Klippan
2:a pris Isabell Hansson Thulin, Klippan
3:e pris Isak Christensen, Ljungbyhed

TÄVLA i Annonsjakten!

Tel:
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PROFILEN:

Hans-Göran Nilsson
- Det blir ju mer personkontakt när man är ute på
landet än om man springer i trappuppgångar. Man
kommer liksom hem till folk på ett helt annat sätt,
menar han.
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- Det är trevligt med den sociala biten.
Orden kommer från Hans-Göran Nilsson, eller Hasse som han kallas, och
beskriver varför han trivs så bra med
jobbet som lantbrevbärare. Men det
skulle lika gärna kunna vara ett uttryck för hela hans personlighet. Få
människor personiﬁerar ”den sociala
biten” på ett bättre sätt än Hasse. Han
är urtypen för en glad gamäng som
hela tiden har nära till skratt och som
gillar att slänga lite käft när helst möjligheten bjuds. Hasse alternerar sedan några år tillbaka mellan fyra olika
postrunder – två i Ljungbyhed och så
Forsby och Hyllstofta – något som han
trivs utmärkt med.
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Föreningsuppdrag
Hasses familj ﬂyttade till Ljungbyhed när han var
fyra år och sedan har Hasse blivit orten trogen. Han
började på posten 1978 och har varit där sen dess.
- Arbetet är rätt så fritt. På morgonen kommer man
in och sorterar och får allting i ordning, sedan kör
man ut på sina rundor, delar ut post och träffar
folk.
Hasse har haft föreningsuppdrag i både Ljungbyheds IF och FK Viljan, men nyligen så lade han dessa
åt sidan efter många år. Men han ligger näppeligen
på sofﬂocket för det. Vid sidan av jobbet som brevbärare knäcker han extra som ansvarig för reklamlagret till vin- och spritimportören Berntson AB.
- Jag och Johan Berntson är lika gamla och har gått
i skolan ihop. 1989 frågade han mig om jag inte
kunde hjälpa till på deras reklamlager och det har
jag gjort sedan dess.
Renoverar huset
Det där med att vila ligger inte för Hasse alltså?
- Nej, jag har alltid många järn i elden. Jag kan nästan inte sitta stilla, och när jag gör det så sätter Annica fart på mig, säger han och visar återigen prov
på att skämtlynnet alltid är närvarande.
Paret Nilsson bor i en villa byggd 1928, och där
finns, som Hasse själv uttrycker det ”alltid någonting att pela med”. Just nu håller han på att renovera köket en aning.
- Vi byter inredningen i skåpen och så har jag tagit
fram en tegelvägg.
Huset köptes 1979, och har genomgått en och annan makeover sedan dess… Alla rum har gjorts om
i alla fall minst en gång.
- Jag tycker om att bo i ett gammalt hus. Man måste underhålla det på ett annat sätt och vår hobby är
att pyssla med hus och trädgård.
Vaktmästare hos IBL Bildbyrå
Och som om det inte räckte med två jobb så har
”Duracellkaninen” Hasse nyligen även gjort klart
med ett andra litet extraknäck. Han och Annica bor
nämligen grannar med IBL Bildbyrås Lars Modie och
de har skojat länge om att Hasse borde bli vaktmästare hos IBL.
- Ja det är för tråkigt att bara ha två jobb, ler Hasse.
Annica arbetade för många år sedan hos IBL. Nu är
det istället Hasse som håller den Nilssonska fanan
högt där.
- Det är bara ett par timmar i veckan, det är mest för
att det är kul.
”Jag kan nästan inte sitta stilla” – det var väl så
han sa?

Mat, vacker natur och butik i ett...
När katrineholmsbon Stig Högnäs hälsade på särbon Gunilla Nordin i Helsingborg
passerade han i höjd med Östra Ljungby
flera gånger skylten där det stod Skvattemölla. Stig fastnade för namnet och
tyckte att det lät väldigt mysigt. Och Stig
har alltid varit en handlingens man – när
Skvattemölla blev till salu 2006 tog han
tillfället i akt och köpte hela rasket!
- Miljön häromkring är alldeles underbar.
Vi vill att besökarna ska se Skvattemölla
som en oas där man kan ta en fika, äta en
god middag och sedan hämta kraft i den
fantastiska naturen häromkring, säger
Stig Högnäs.

Dagens lunch
Stig har under hösten utvidgat verksamheten. Tidigare har det bara funnits café på
Skvattemölla, men i november 2007 blev
köket färdigt och man begåvades med fullständiga rättigheter. Nu går det utmärkt att
äta dagens lunch här – och är man sugen på
söndagsmiddag så är det bara att packa in
familjen i bilen.
- Vi har haft lite problem med att få folk att
förstå att det inte bara är café här ute. Att
komma till Skvattemölla ska vara en helhetsupplevelse. Man kan äta en god middag, titta
på möllan och handla i vår butik till exempel,
säger han.

Trubadurkvällar
Den sista fredagen i varje månad ordnar Stig
trubadurkvällar på Skvattemölla. Senast i mars
var det Elvisimitatören Johan Jacobi som stod
för underhållningen. Då kom hela 70 personer. En hel del utsocknes har också börjat hitta
Stig Högnäs egen oas i Östra Ljungby.
- Under sommarhalvåret förra året hade vi
bussar som kom hit från Gnosjö och Jönköping. Vi har ett samarbete med ett bussbolag
där uppe och det är något vi kommer att försöka bygga vidare på även på andra håll.

Festlokal
Förutom trevliga måltider och fantastisk natur kan också Skvattemölla fungera utmärkt
som festlokal och –arrangör. Man tar gärna
emot beställningar för sällskap över tio personer. Två bröllop är faktiskt redan inbokade
under maj månad.
- I samarbete med kunden fixar vi allting runt
omkring – och vi kör inte med kuvertavgift.
Kunderna får säga från början vad de har för
ekonomisk gräns och vad de har för önskemål så ordnar vi det bästa utefter dessa förutsättningar, berättar Stig Högnäs.
Husqvarna Ångmäster
QW600SW

Ångmäster hjälper dig
med strykningen!
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derhåller!
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25 april

Räkaftonbuffé
Kl. 19 - 01

Mat och
inträde
100:Förhandsbokning gäller för mat!
Endast inträde 50:-

Mr T un

derhålle

30 Maj

r!

Buffé

• Halverar stryktiden!
• Extremt skonsam klädvård
• Uppfräschningsprogram
• Det bästa som hänt i tvättstugan!

9.990:-

Kl. 19 - 01

Nu serverar vi fika eller söndagslunch på drop in varje söndag!

Ring för info, 0435-217 05 - Fullständiga rättigheter!
Vi tar emot beställningar övriga dagar. www.skvattemolla.se
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PLAST & GLASFIBER

Reparationer och nykonstruktioner
i plast, glas- och kolfiber.
Bil- och båtreparationer.

MEK. & SMIDESVERKSTAD

Fullständig maskinpark för alla typer
av reparationer och tillverkning
för industrin såväl som till privatpersoner.
Inget är för litet och inget är för stort.
Har även samarbete med byggnadssnickare,
plåtslagare m.m.

NÄRA TILL KUNSKAP,
VÄNSKAP, NATUREN OCH
DJUREN!

Vi finns på Mörsarevägen 6 i Ljungbyhed

Verkstad: 0435
Mob: 0734 -

- 44 00 45
44 20 01

Vi har utbildningar inom Häst, Hund, Jordbruk, Greenkeeper,
NV/SP-profil samt gymnasiesärskola

eller direkt verkstadspersonal
Fredrik: 0732 - 01 70 63
Johan: 0734 - 41 24 64
IT- Jonas: 0708 - 94 86 00

VÄLKOMNA att ringa eller titta in
önskar Christer med personal

WWWNATURBRUKSGYMNASIETNU s TEL   

Se hit alla flickor och pojkar mellan 10-15 år. Vad sägs om en lägervecka i sommar?!.
Klippans Kommun anordnar 4 läger i sommar med olika inriktningar.

Camp Hjälmsjövik

Camp Äventyr

Vecka 26 mån-fre.
Lägret är för barn mellan 10-12
år och vi kommer att vara vid
Hjelmsjön som ligger strax utanför
Örkelljunga, ca 3 mil från Klippan.
Det blir en härlig vecka med massa
bad (simkunnighet är ett krav),
lekar och bus. Det finns plats för
30 barn på lägret och uttagningen sker via lottdragning. Vi reser
dit i buss som arrangeras av Klippans Kommun. Kostnaden för en
lägervecka är 200 kr.

Vecka 26 mån - fred.
Om du är mellan 13-15 år gillar
utmaningar och tycker att det
verkar kul att leva vildmarksliv –
då skall du hänga med på detta
äventyr som är nytt för i sommar.
Vi cyklar, vandrar, paddlar, bor
i vindskydd en del nätter och lär
oss att överleva i naturen. Lägret
är förlagt kring vår egen trakts
sköna omgivningar. Lägret har 18
platser som lottas ut. Kostnaden
för en lägervecka är 200 kr.

Camp Cowboy

Camp Fotboll

Vecka 32 mån-fre.
Lantläger med inriktning på hästar
för ungdomar mellan 13-15 år, på
Östra Ljungbys Naturbruksgymnasieskolas natursköna lantgård,
Gångvad. Deltagarna får bland
annat prova på ridning, häst och
stallskötsel, sköta lantbruksdjur
och deltaga i alla uppgifter som
tillhör en häst- och lantgård. Lägret har 16 platser och lottas ut.
Kostnaden för en lägervecka är
300 kr.

Vecka 27 mån - fred kl. 09.00-16.00.
Genom ett samarbete mellan
Klippans Kommun och KFF ordnas
dagläger i sommar för fotbollsintresserade barn mellan 10-12 år
på Forsby IP. Lägret har 30 platser
som lottas ut. Vi i Klippan är helt
övertygade om att det bor en
Henke, Hanna eller Zlatan inom
alla barn. Lägret avrundas med
en gemensam övernattning torsdag – fredag. Kostnaden för en
lägervecka är 200 kr.

Om man inte kom med förra året måste man ansöka igen i år.
Ifylld intresseanmälan (kan hämtas på kommunens hemsida) skickas, eller lämnas till Klippans kommuns växel före 5 Maj 2008.

Häng med du också!
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information från klippans kommun

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”.

MISSA INTE

VÄRLDSBOKDAGEN 23 APRIL
Passa på att lämna in ”gamla synder”
vi har bötesfritt!

”ALLA HAR EN HISTORIA ATT BERÄTTA”
Kom till biblioteket:
Skriv din livshistoria med sex ord.
Var med i utlottningen av böcker.
VALBORGSMÄSSOAFTON
HAR KLIPPANS BIBLIOTEK ÖPPET 10.00-12.00
ÖSTRA LJUNGBY OCH LJUNGBYHED STÄNGT.
FÖRSTA MAJ STÄNGT PÅ SAMTLIGA BIBLIOTEK.

Sök till höstens utbildningar!
• Barn- Riksorganisationen
och fritidsutbildningen
som vill synliggöra och förbättra villkoren för
ensamstående föräldrar och deras barn; www.makalosa.org

• Omvårdnadsprogrammet

• Kock/kokerska – termin 3, för dig som har
köksbiträdesutbildning eller minst 1 års erfarenhet
från arbete i kök
Påbyggnadsutbildningar:
• Elevassistent
• Lastbilsförare Förkunskapskrav: grundskola
Mer information om vårt kursutbud på
grundläggande/ gymnasienivå och
ansökningsblankett finns på
www.klippan.se/vuxenutbildningen
eller via Studie- och yrkesvägledaren
tel 0435-283 55

Välkommen med din ansökan senast 15 maj!

PINGSTAFTON OCH PINGSTDAGEN HÅLLER
BIBLIOTEKEN I KOMMUNEN STÄNGT.

SÖNDAGEN 4/5
UNDERHÅLLNING AV BANDET
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SOM SPELAR ROCK, POP OCH PUNK MUSIK

VÄLKOMNA!
Söndagen den 4/5 har vi öppet
som vanligt kl.13 - 15.

VÄLKOMMEN TILL
DITT BIBLIOTEK!
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260::-

ord. 399

Randig Piké
3 olika färgkomb.

1 st 160:2 st 260:-

60- åring

Jubilerar!

ord. 249:- per styck
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Här på Länshem Fastighetsförmedling värdesätter vi det
personliga mötet och vill att du ska kunna prata med oss
om allt mellan himmel och jord. Det finns inga dumma
frågor när man ska göra en av sitt livs viktigaste affärer.

Storgatan 32, Klippan
0435-130 50 www.lanshem.se
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Priserna gäller tom 27/4 eller så långt lagret räcker.

Prova kontantuttag
med ditt bankkort hos ICA!
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KAPTEN ROYAL

Fläskkotlett

Chumlaxfilé
480 g

med ben i skivor

49.90 /kg

29.90 /st

7dy`[O\cSZZORSZWYObSaaOdRSZ\W\U

Rökt skinka Munka Chark hg 13.90
Basturökt skinka Ugglarp hg 14.90
Hemlagad kycklingsallad hg 6.95
SKÅNEMEJERIET

Vispgrädde 5 dl
MAMMA SCAN

Favorit Pytt 1 kg
ENGELHOLM

Bumlingglass 2 Lit

14.90
34.90
18.90
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Kaffe 3 st

59:-

Max 3/hushåll
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Laxfilé
Sejfilé

99:79:-
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LACKFÄRG

Landora vit 1 lit

79:-

/st
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