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 SÖDERÅS JOURNALEN/REDAKTIONEN
 ADAPT MEDIA, N. SKOLGATAN 2, KLIPPAN 
 (V.G MÄRK MED ”MINA TIPS”)

Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 Klippan 

Hemsida: www.adaptmedia.se

Adapt Media en produktionsinriktad reklambyrå som även kan hjälpa till med bland annat företagsbroschyrer, annonsförsälj-
ning, kundtidningar, reklamblad, webbsidor, foto och digitaltryck. Vår idé är att vara en enkel samarbetspartner för företag på 

liten byrå, men vi har de stora lösningarna! 

Vi har samma inställning oavsett om vi samarbetar med stora eller mindre företag, organisa-
tioner eller privatpersoner. Vårt motto är att allting ska vara kul att jobba med, och att ett 
skratt eller leende bara gör saker och ting enklare!      

Adapt Media producerar bland annat Söderås Journalen som Du just nu 
läser. Men vi gör mycket annat också!

Just nu utökar vi vår arbetsyta med att göra vår fotostudio större 
samt att vi med vår nya digitalpress kan erbjuda 1 alt. 4-färgsut-
skrifter till bra priser även om det inte handlar om några ”jätte”-

blir prisvärt vilket som!  

layout så kan vi också ta emot färdiga digitala original eller 
pappersoriginal och trycka efter dessa! I princip kan Du få tryck-
sakerna med Dig direkt när Du är hos oss och lämnar dem! Bra, 
va!?

Vill Du kolla på våra nyheter så tveka inte! Ring eller 
besök oss! Vi har säkert en kopp kaffe att bjuda på 
också. Så berättar Du något kul för oss…!!!

Välkomna!

Adapt Media en produktionsinriktad reklambyrå som även kan hjälpa till med bland annat företagsbroschyrer, annonsförsälj-

Visst är det kul…!

Vi har samma inställning oavsett om vi samarbetar med stora eller mindre företag, organisa-
tioner eller privatpersoner. Vårt motto är att allting ska vara kul att jobba med, och att ett 
skratt eller leende bara gör saker och ting enklare!      

Adapt Media producerar bland annat Söderås Journalen som Du just nu 

Just nu utökar vi vår arbetsyta med att göra vår fotostudio större 
samt att vi med vår nya digitalpress kan erbjuda 1 alt. 4-färgsut-
skrifter till bra priser även om det inte handlar om några ”jätte”-

layout så kan vi också ta emot färdiga digitala original eller 
pappersoriginal och trycka efter dessa! I princip kan Du få tryck-
sakerna med Dig direkt när Du är hos oss och lämnar dem! Bra, 

Vill Du kolla på våra nyheter så tveka inte! Ring eller 
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Storgatan 74, 264 32 Klippan, tel 0435-104 06
Kommunens enda auktoriserade byrå. S.B.F.   
AKUT JOUR DYGNET RUNT
 

AB KLIPPAN LJUNGBYHEDS BEGRAVNINGSBYRÅ

Lär känna våra fastighets-

mäklare och få ut lite mer 

av din bostadsaffär!

Lina
Storgatan 32, Klippan
0435-130 50  www.lanshem.se

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.

Camilla och Herman

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

ALCRO 
FÖNSTER

Ett NYTT 

vattenburet 

målnings-

system!

En ren miljö

börjar i 

hemmet!

Electrolux Ultra Silencer Green
ZUSG 3000

2290:-
Ord. pris 2725:-

Ultra Silencer Green, drar betydligt mindre energi men är lika 
effektiv som en dammsugare på 2000 W. Den är tillverkad av 
återvunnet material och 93 % kan återvinnas!

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

  
 
Hendersons 

Försäljning och tillverkning

i rabatt valfri pizza!
Erbjudandet gäller

19-25 Maj
mot denna kupong, får ej kombineras 

med andra erbjudande!

i rabatt valfri pizza!i rabatt valfri pizza!

mot denna kupong, får ej kombineras mot denna kupong, får ej kombineras 5:- 

Öppet:
Vardagar 11-22
Lör-Sön   11-22

Tel: 0435-182 00
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Ny Klippanfest 
i augusti!
Fjolårets premiärupplaga av Klippan-
festen blev en stor succé. Klippanborna 
gick man ur huse ner till stadsparken där 
man under två dagar åt, drack, lyssnade 
på musik och umgicks. Att det skulle bli 
en ny Klippanfest i år var det alltså inte 
så höga odds på. Den 1-2 augusti är det 
dags igen. 
- Nej, det blev ju en sådan makalös succé 
att det är klart att vi kör ett år till, säger 
Heléne Lindquist från Teater Amabile, en 
av arrangörerna.

Liknande upplägg
I mångt och mycket kommer upplägget att 
vara detsamma i år. Vare sig man går i mel-
lanstadiet eller är pensionär så fi nns det nå-
got för alla. Nytt för i år är att man har bokat 
in en artist som vänder sig till den lite äldre 
publiken.
- Vi missade seniorerna lite förra året, erkän-
ner Heléne Lindquist.

Därför kommer i år ingen mindre än Hasse 
Andersson att uppträda sent under lördags-
eftermiddagen. En välkänd artist med meriter 
från melodifestivalen är också på gång, men 
var inte inbokad när tidningen gick i tryck. 
Kvällstid står bland annat Amabiles eget 
band House of Fun och Watchout för den 
musikaliska underhållningen. Även succé-
männen från fjolårets Klippanfest, Empty 
Hearts uppträder. 
- Empty Hearts gjorde en magisk spelning för-
ra året och de känns väldigt mycket Klippan. 
Därför var det givet att höra efter om de ville 
vara med i år igen, tycker Heléne Lindquist. 

Klippanborna orsaken till succén
Det fi nns många orsaker till att arrangemang-
et blev så lyckat 2007. Heléne Lindquist me-
nar att om det är någon som Klippanborna 
ska tacka så är det – Klippanborna. Tacka dig 
själv i spegeln på morgonen alltså!
- Redan vid sjutiden på kvällen var restau-
rangtälten fulla och folk satt till bords tidigt 
och ställde upp mangrant. Det är otroligt vil-
ken förvandling det blev. Normalt sett är ju 
knappt en människa ute klockan 10 på kväl-
len i Klippan, men nu tog alla med sig sitt 
allra bästa festhumör till parken!
Även Klippans kommun anser att ett arrang-

emang av Klippanfestens typ behövs. Det kan 
man inte minst få svart på vitt genom det fak-
tum att det kommunala bidraget i år blir 100 
000 kronor – förra året nöjde man sig med 
75 000. 
- I och med att vi ville lägga lite extrapengar 
på Hasse Andersson så fi ck vi lite högre bi-
drag den här gången. 

Sponsring mottages tacksamt
Bidrag ja – när man ordnar ett gratisevene-
mang så måste pengarna tjänas in någon 
annanstans. Därför har det i dagarna gått 
ut ett brev med sponsorförfrågningar till alla
företag i Klippans kommun. Heléne Lindquist 
hoppas att många ska ställa upp. 
- Vi måste få in pengar någonstans ifrån och 
söker därför sponsorer med ljus och lykta. 
Även om kommunen bidrar med 100 000 så 
måste vi ha in mer. 

Penningsponsring är alltid lika välkommet, 
men det går också att sponsra med sin tid 
och sina kunskaper.
- Känner man för att hjälpa till med något 
annat än pengar är det också välkommet. 
Ideella krafter är alltid bra, framhåller Heléne 
Lindquist.

Heléne ingår tillsammans med Bengt Wet-
terberg, Ulf Bengtsson, Claes-Göran Widén 
och Eivor de la Cueva i festivalkommittén. De 
medverkar endast som privatpersoner och 
inte som representanter för kommunen eller 
de företag de arbetar för. 

emang av Klippanfestens typ behövs. Det kan emang av Klippanfestens typ behövs. Det kan 

Varje ort värd namnet stoltserar med 
ett antal pizzerior. I Klippan fi nns det 
några stycken – och det är inte utan 
att man undrar om det verkligen fi nns 
plats för alla. Pizzeria Hörnans Yasar 
Milli har i alla fall fullt upp. 
- Vårt läge är väldigt bra och cen-
tralt mitt i Klippan och vi får många 
lunchkunder från arbetsplatserna här 
runtomkring. Gymnasieeleverna kom-
mer också hit varje dag.

 

Blandad publik
Yasar tog över Pizzeria Hörnan 2006 och affärerna har gått bra hela 
tiden. Pizzeria Hörnan har blivit något av ett familjeställe dit folk i alla 
åldrar kommer. 
- En fredagkväll kan vi ha barnfamiljer, ungdomar och lite äldre här sam-
tidigt, det är väldigt kul med lite blandad publik, tycker Yasar Milli. 

Ett kvitto på Hörnans popularitet är att en del kunder kör till Klippan 
enbart för att äta där. 
- Det fi nns fyra pizzerior i Perstorp och ändå har vi kunder därifrån. 

Även à la carte meny
Även Ljungbyheds-, Stidsvigs- och Östra Ljungbybor är fl itiga gäster hos 
Yasar och hans personal. En förklaring till detta kan vara att Hörnan 
inte bara serverar pizza och kebab. À la carte-menyn är också väldigt 
populär. 
- Speciellt lunchgästerna blir trötta på att äta pizza och kebab varje dag. 
Därför har vi skapat en à la carte-meny som erbjuder bland annat pyt-
tipanna, lövbiff och rödspätta. Vi vill även kunna bjuda våra gäster på 
några traditionella svenska maträtter och inte bara pizza och kebab. 

Varje ort värd namnet stoltserar med Varje ort värd namnet stoltserar med Blandad publik
Yasar tog över Pizzeria Hörnan 2006 och affärerna har gått bra hela 

Ny egen Meny hos 
Pizzeria Hörnan

4



5

Fabriksvägen 6 .  264 39  Klippan

30st vita t-shirts
med 1-färgs tryck

1000krmoms tillkommerERBJUDANDE!!
erbjudandet gäller t.o.m.  16/6-08 och så långt lagret räcker

Öppet ALLA
 dagar! 

BOWLINGHALLEN
I KLIPPAN0435 - 152 60

     

Stackarpsvägen 5
264 39 Klippan

LUNCH 
Mån - fre 

Anders
PetterR

S

-special!

Furumo Termos 1.1 L ord. 398:- 275:- 
Okrossbar Termos 1 L ord. 549:- 275:-
Rocky Mattermos 1 L ord. 229:- 159:-
2-pack Lindberg ugnsform ord. 499:-  299:-   
Lindberg Oval ugnsform ord. 249:-  149:-

I dagens högteknologiska värld fi nns det inte längre någ-
ra gränser för hur samarbete företag emellan kan se ut. 
Man kan, som majoriteten av de företag vi skriver om här 
i Söderås Journalen, mestadels ”gräva där man står” och 
söka kunder i närområdet alternativt i resten av landet. 
I Rösa utanför Klippan fi nns dock ett, eller snarare två före-
tag som fi nns med ute i den ”stora världen”! Det handlar om 
Bentec och FlexoArt. Båda företagen har bröderna Per och 
Leif Bengtsson som gemensam nämnare. Det var nämligen 
de som tillsammans startade Bentec för 20 år sedan. 

- Bentec är ett tillverkande bolag kan man säga. Vi utvecklar pro-
dukter, lösningar och automatiseringar till industrin, säger Per 
Bengtsson och nämner Elopak, Jelmtech och Tetrapak som exem-
pel på kunder som man samarbetar med. 

Brodern sköter Bentec
Det är Pers bror Leif som sköter Bentec numera. Per sysslar näm-
ligen huvudsakligen med FlexoArt, ett bolag som bildades 2004. 
Tillsammans med två andra konstruktörer har man nämligen ut-
vecklat nya produkter som säljs till den grafi ska industrin.  
- Vi har tagit fram ett antal olika produkter som förbättrar tryck-
kvaliteten i tryckpressar, gör arbetsmiljön bättre och som sparar 
färg. Dessa produkter säljer vi till maskinbyggare runtom i hela 
världen, berättar Per Bengtsson. 

Säljbolag för grafiska produkter

FlexoArt är alltså säljbolaget för de grafi ska produkter som Bentec 
tar fram. Per Bengtssons vardag består numera av att försöka 
sälja vidare sina produkter direkt till maskintillverkare men också 
till agenter som sedan säljer vidare ut till tryckerierna. En helt ny 
arbetsuppgift för teknikern Per. Men han tycker bara det är kul. 
- Produkterna vi säljer är ju väldigt tekniska och vi arbetar tätt 
ihop med maskintillverkarna. Jag har jobbat ihop nätverket vi har 
med agenter och försäljare och då är det naturligt att jag tar hand 
om FlexoArt och Leif sköter Bentec. 

FlexoArt arbetar nästan uteslutande med export och säljer mycket 
produkter inom EU, Indien, Kina och Korea till exempel. Det går 
alltså att nå ut nå hela världen från Rösa! 
 

Från Rösa 
ut i stora världen...
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Det äldsta foto är från 1880-talet. 
De fl esta från 1926, då F5 starta-
de. 170 000 foto sägs fi nnas, men 
antas vara betydligt fl er. 7 000 är 
scannade, F5-veteraner är igång 
med identifi eringen. 
 Camera obscura – bild på vägg av 
ljus genom litet hål in i mörkt rum 
– är känt sedan antiken, användes 
inom astronomin på medeltiden, 
blev ”ritkamera” på 1600-talet. 
Svensken Carl W Scheele visade vä-
gen på 1770-talet mot det egent-
liga fotograferandet genom att 
framställa ett ljuskänsliga ämne så 
att bilder kunde fi xeras och bevaras, 
som engelsmannen Thomas Wedg-
wood utvecklade under 1800-talet. 

Äldsta bevarade foto är från 1827.
 I allt fl er sammanhang kom fotot 
med. Militären blev en användare. 
Men kamerorna var hinder, som 
även dessa utvecklades i allt snab-
bare takt från Giroux och Daguerres 
kamera från 1839 – som vägde 50 
kg. Filmen följde efter, där glasplå-
tarna länge var med – även om rull-
fi lmkameran kom 1888 - till dagens 
digitala teknik.
 ”Vi har något enstaka foto från 
1880-talet på militärer. Från 1910-
talet har vi fl ygfoto. De fl esta fl yg-
foton är givetvis från F5-tiden. Flyg-
foton är från stora delar av Skåne. 
Det övades att fl yga ut och ta foto 
på bestämda mål. Det är viktigt att 

identifi eringen sker. Men det ”brin-
ner i knutarna” åldersmässigt” sä-
ger museiföreståndare Göran Lun-
din, som gläds att få nya lokaler för 
lagring.
 En gång i veckan träffas F5-ve-
teraner för att identifi era bilderna. 
Äldst är Hans Rehnvall med sin 92 
år. Kommentarer, även de roliga, 
namn och skratt – för det är triv-
samt på träffarna – spelas in på vi-
deo och redigeras av Bertil Larsson.
 ”Med denna takt beräknas vi vara 
klara år 2053. Vi måste öka takten, 
ansöka om anslag för att kunna 
skaffa fl er datorer och scannrar,” 
säger museiföreningens ordförande 
Christer Siverstål.

Från Himalaya via England har den 
spritts över Europa av en dansk. 
Det handlar om den mäktigt blom-
mande och statustyngda rhodo-
dendron (rosenträd), som få missar 
vid besök i Klippan.  
 Som många intressanta träd-
gårdsväxter kommer rhododen-
dron från Asien. Upptäckt av Nat-
haniel Wallich (1786 – 1854), född 
i Köpenhamn, studerade botanik, 
veterinärmedicin och kirurgi. Som 
21-åring anställdes han av danska 
staten som kirurg vid dansk bosätt-
ningen i Serampore i Bengal. Blev 
engelsk krigsfånge, men de stora 

kunskaperna om växter gav frihet. 
Han blev föreståndare vid Calcut-
ta botaniska trädgård, gjorde re-
sor i Himalaya. Då upptäckte han 
Rhododendron arboreum med de 
blodröda blommorna. De fördes till 
Calcutta och sedan till England. Re-
dan 1825 fanns rhododendron som 
blommade första gången i England. 
Medan Wallich förde plantor och 
frön till England – där visserligen 
Thomas Hardwicke framhöll att 
han upptäckt rhododendron redan 
1799 – så var det Joseph Hooker 
som på 1850-talet populariserade 
rhododendron i Europa.

 

Rhododendron har kring 800 arter, 
några med ständigt gröna blad, 
andra delvis lövfällande och den 
tredje gruppen som fäller blad. För-
ädling har mångdubblat arterna.
Rhododendron kom till Sverige, blev 
genom trädgårdskunniga prinses-
san Margareta och hennes arbete 
på Sofi ero - med planteringen med 
Rhododendron på 1930-talet - det 
som fi ck fart på spridningen i vårt 
land, som även kom till Klippan och 
fi nns numera mitt i centrum.     

En multikulturell värld kräver vid-
syn för förståelse, som ”vänut-
byte” mellan orter och människor 
ger. En insikt med anor. Klippans 
kommuns yngsta vänort är Lim-
bazi – från 1998.
Vänunioner på det personliga, lo-
kala, regionala och nationella pla-
net har gamla anor i Norden. De 
nordiska folken känner stor kultur-
gemenskap. En storstilad unions-
tanke fanns tidigt, som drottning 
Margareta förde fram i Kalmar 
1397. Av och till blev unionstanken 
aktualiserad, ofta vid yttre tryck. 
Inte ens nordiska krig ändrade på 
detta. 1794 slöt Sverige och Dan-

mark avtal om ömsesidigt skydd, 
som inte höll 1864 vid dansk-tyska 
kriget - eller vid andra världskriget, 
som gav fadderortsrörelsen. Dock 
höll det gemensamma stödet 1914, 
där detta år blev inledningen till 
praktiskt nordiskt samarbete efter 
trekungamötet (Gustav V, Håkon 
VII och Kristian X). Upprepning 
skedde 1917, där Gustav V slog ett 
slag för ”en förståelsens och hjär-
tats förening” – som 1919 ledde 
till bildandet av Föreningen Nor-
den i de tre länderna, sedan även i 
Finland och Island. Målet var: För-
djupa samhörigheten, vidga kultu-
rella och ekonomiska förbindelser. 

1952 kom Nordiska rådet.
Efter andra världskriget blommade 
nordiska vänortsrörelsen upp. 1947 
fi ck danska Saksköbing kontakt 
med Klippan. En lokalavdelning av 
Föreningen Norden bildades. De 
två fi ck en norsk vänort – Sande – 
1949, de tre en fi nsk vänort – Viiala 
– 1955. Det var på föreningsnivå. 
Mellan Klippan och Limbazi, teck-
nades ett avtal på kommunnivå 
1998. En vänortsrörelse – mellan 
två orter/städer – utanför Norden 
och Föreningen Norden har vuxit 
allt mer. 2001 slog EU ett slag för 
detta – för ökad förståelse och 
spridande av kunskap.

Av och till syns ett ”dubbeldäckat” 
fl ygplan i bygden. Människor stan-
nar, tittar upp och gläds. Det är Pär 
Cederqvist som fl yger sin ”Tiger 
Moth”, en fl ygplanstyp från Eng-
land som tillverkades 1931-1945, 
har funnits i 25 nationers fl ygva-
pen. 1932 fi ck Sverige den första 
av 12 ”Tiger Moth” – som blev SK 
11. Ytterligare 20 köptes. Sedan 
erhölls licens för tillverkning i Lin-
köping. Modellen var med in på 
1940-talet, blev sedan fl ygklub-
barnas favorit några år. Pär Ceder-
qvists fl ygplan är från 1935. Efter 
renovering och ommålning är den 
i luften igen. 

Kamp mot sniglar i trädgårdar, sär-
skilt mot ”mördaresnigeln” (Spansk 
skogssnigel – Arion Lusitanius) har 
anor. Länge antogs: Det fi nns inget 
att göra. I slutet av 1500-talet kom 
första skriftliga rådet – från Leo-
nard Marscall (1546 – 1605), Sus-
sex i England. Metoden var enkel 
och effektiv: Plocka bort sniglarna 
för hand. Dock försöktes även 
med kemiska medel, som spreds 
över sniglarna. 1825 presenterades 
”kålbladsfällan”, som lockade snig-
lar som plockades och dödades. 
Mycket provades: Aska vid träd-
rot, ölfällor (burk med öl i mark). 
Marcalls ekologisk metod har idag 
vunnit allt mer gehör, med hjälp av 
bl a Myskankor.

1898. Först gången ordet ”munici-
palsamhälle” nämns i ett protokoll i 
Åby (Klippan).
1908. Kooperativa bageriet startar 
i Klippan.

”Nyrop uppe på 100 meter – vilken 
sensation” (Patrik Haller i Ljungby-
hed var ”radskrivare” i Helsingborgs 
Dagblad, med denna fl ygnyhet 1911).

”Skada för affärslivet, utan nytta 
för nykterheten.” (Tore Donner om 
indragning av Systembolaget i Klip-
pan 1925) 

”Snigelkamp” 
i århundraden

Märkesdag

Boktipset: Gerdehag/Aronssons bok ”Bygden där vinden vände” är en vilsam betraktelse av en gammal bygd. 

Stor kulturskatt – drygt 170 000 ”museifoto” 

Rhododendron – mäktig statusbuske

”Vänutbyte” – berikar orter och människor  

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

”Dubbeldäckaren” gläder
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Som sagt...

Kaj Boiardt servera foton, som 92-årige Hans Rehnvall 
längs fram till höger ofta kunde identifi era.

• Kaj Boiardt vid datorn. • Foton visades och kunde placeras på rätt plats. • Vem är detta? En frekvent fråga. •. Flygning i vintertid var 
tufft.•. Ofta kunde de fl esta på foton placeras namnmässigt. • Hans Rehnvall var nestorn bland F5-veteranerna. 
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Boktipset: Gerdehag/Aronssons bok ”Bygden där vinden vände” är en vilsam betraktelse av en gammal bygd. 

7

Vi börjar med den obligatoriska sport-
frågan: Hur känns det?
- (Skratt) Jo, det känns jättebra. Det är alltid 
roligt att bli uppmärksammad och få erkän-
nande för det man gör.

Vad är receptet bakom din framgång?
- Det är mina anställda. Jag gör ju inte det 
här själv utan har duktig personal som har 
lika stor del i det här priset.

Vad sysslar ni med just nu?
- Vi gör plåtslageriarbetet på NP-huset i 
Ängelholm.

Ni har arbetat mycket med kyrkor 
genom åren annars, eller hur?
- Ja, det stämmer. Vi har gjort restaurerings-
arbete på många kyrkor runt om i Skåne, 
bland annat i Färingtofta, Västra Sönnarslöv 
och Kvidinge.

Peter Persson, som i början av april fi ck motta priset som Årets Företagare 

2007 från Åstorps kommun. Peter blev arbetslös 1992 och startade året 

därpå Kvidinge Plåtslageri, som har gått från att vara ett enmansföretag till 

att vara ett av de största plåtslagerierna i hela nordvästra Skåne.
Ett ögonblick…

. 

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

SOMMAREBJUDANDE!
Robota pumpautomat
för vatten
Motor 1x230V 
Kapacitet 40l/min

AGE 050/5

1600:-

Billingevägen 8 i Röstånga    Tel. 0435-915 70 www.begr-byra.se 

RÖSTÅNGA BEGRAVNINGSBYRÅ

Personlig service dygnet runt
Mikael Karlsson

Begravningsbyrån med fullservice inom begravning och familjejuridik

Å
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fyller 60 år!
I år fi rar Carlssons Kläder 60 år som bu-

tik. Och även om Jörgen Hall, som till-

sammans med sin far äger butiken ge-

nom den gemensamma fi rman Paulssons 

Bygg, bara varit vid rodret sedan 2005 så 

tycker han ändå att det är värt att fi ra.

- Carlssons Kläder är en gammal anrik 

butik som har drivits i olika regi under 

årens lopp, och därför tycker vi det är 

värt att satsa lite extra på 60-årsjublieet, 

konstaterar han.

”Pangpriser” i maj
I slutet av maj kommer det därför att bli rik-
tiga ”pangpriser”, som Jörgen uttrycker det, 
på vår- och sommarplaggen. Kunderna kom-
mer att kunna köpa bland annat trekvarts-
byxor, kortärmade skjortor och pikétröjor till 
reducerade priser. Jubileumspriserna gäller 
för herrkonfektionen. För numera fi nns det 
även annat i utbudet hos Carlssons Kläder. 
Sedan Jörgen Hall tog över fi nns nämligen 
även arbetskläder i sortimentet. 
- Vi bytte ut den gamla golfavdelningen mot 
profi l- och arbetskläder istället. Det kommer 
hela tiden in nya företag som vill handla och 
det är kul. 

Aftonklänningar
Nytt för i år är att Carlssons Kläder också hyr 
ut aftonklänningar. Tidigare har man haft 
uthyrning av smoking och frack, men nu är 
alltså utbudet breddat. Så här i studenttider 
så tyckte Jörgen och hans kollegor att det 
kunde passa. 
- Det fi nns ju ingen annan i Klippan som gör 
det här och när vi har en så pass stor gymna-
sieskola runt knuten så bestämde vi oss för 
att satsa på även aftonklänningar. Ofta kom-
mer ju gymnasiekillarna in här för att hyra 
smoking och då kan det vara ett bra komple-
ment att ha även aftonklänningar. 
Det är så klart inte bara balsugna studenter 
som kan utnyttja den här tjänsten. Det går 
precis lika bra att hyra frack, smoking och af-
tonklänningar till andra tillfällen. 

Bättre service
Som alla andra butiksinnehavare på mindre 
orter så kämpar Carlssons Kläder mot kom-
mersen på Väla och Familia. Jörgen Hall me-
nar, precis som andra kollegor i liknande bu-
tiker, att servicen är småbutikernas trumfkort 
gentemot de stora ”jättarna”. 
- Ibland kommer folk in hit som har varit på 
Väla och försökt handla men har fått vänta 
alldeles för länge på hjälp och gett upp och 
åkt hem igen. Hos oss kan man både få tips, 
hjälp av sömmerska och udda storlekar. 

Carlssons Kläder

Snickers 3/4  byxa  
ord 624:-  499:-
Helly Hansen  
Funktions Piké 
ord 374:- 299:-
Helly Hansen 
Softshell Gul Varsel 
ord 1124:-  899:-
Skyddssandal  
Monitor 
ord 931:- 769:-
Handske  Hestra Job 
ord 54:- 39:-

 
1449:-

  
ord 399:- 260:-

 
  160:-

 
 160:- 

260:-

 

160:- 

 
2st för 160:- 

Köp dina 

arbetskläder 

hos oss!

8
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Söderås Journalen (f.d Klippan Journalen) har skrivit om bygdens 

företag, föreningar, intressanta profi ler i snart 20 år! När man gräver 

i arkivet ser man hur fort utvecklingen gått, och så mycket som har 

hänt.

129:-
inkl moms

Beställ den hos oss

per mail, hemsida 

eller telefon!

20års lokal nutidshistoria
samlad på I28 sidor!

NU!

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

Fri frakt inom Söderås Journalens utgivningsområde!

Carlssons Kläder

Spike skinka Munka Chark   hg  14.90
Smörgåstårta eget kök  2 pers 79.90

Grillad kyckling

Priserna gäller tom 25/5 eller så långt lagret räcker.

Prova kontantuttag 
med ditt bankkort hos ICA!

34.90 

Sillfilé  kg    39.90:-
Rökt forell  kg     89.90:-

/kg

 

SCANÅKE P SCAN

KAPTEN ROYAL

Lax regnbåge  4x100 g  39.90
JM CHARK

Wienerkorv  kg 47.90
VIA

Tvättmedel 1 Lit                   89:-/ 4 st 

Tjocka revben
49.90 /kg

Spareribs

TREKVARTS
BYXA

Dam från  69:-/st

Herr från   99:-/st

44.90 /kg

SÖDERÅS JOURNALENS 
BARNTÄVLING!

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 3 juni -08 i brev frankerat 
 med brevporto. Glöm inte ange 
 ”BARNTÄVLING” utanpå kuvertet! 

VINSTER
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.

Namn:   Ålder:

Adress:                                          Telnr:   

ENDAST för barn upp till 12 år!

?

ORDET ÄR:
GISSA VILKET 

ORD SOM 
JAG GÖMMER!

Man kan 
faktiskt ha dem 
till vissa bilar...

9

L

Vinnare Annonsjakten - April

1:a pris Siv Samuelsson, Ljungbyhed
2:a pris Einar Johansson, Perstorp
3:e pris Lisa Nilsson, Klippan

GRATTIS!
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Den 16 april ordnade handlarna i Åstorp 
sin traditionella modevisning på Ting-
valla. Kvällen var välbesökt och de 230 
biljetterna var slutsålda sedan länge. Att 
ordna en vårmodevisning och en höstdito 
har länge varit en tradition i Åstorp. An-
nette Johansson från Vini Mode är en av 
krafterna bakom. 

- Det blev jättelyckat. Besökarna gillar att 
kunna se kläderna på mannekängerna istäl-
let för när de bara hänger i butiken. Det blir 
en helt annan sak. Man ser samtidigt vad alla 
butiker har att erbjuda. 

13 deltagande butiker
I år deltog 13 butiker från det lokala närings-
livet i Åstorp (se faktarutan). Och som synes 
är det inte bara klädbutiker som deltog. Även 
andra inriktningar som smycken, hår, naglar 
och glasögon fanns med. Något som Anette 
Johansson tycker är mycket positivt. 
- Det känns kul att kunna ha med så många 
olika butiker. Det blir väldigt mycket att 
välja på.

Stimulerar handeln
Det är mer regel än undantag att det handlas 
en hel del i Åstorpsbutikerna i svallvågorna 
efter en modevisning av det här slaget. Dock 
är det inte som man skulle kunna tro så att 
folk springer ned dörrarna redan dagen efter. 

- Det är inte alltid så att kunderna kommer 
på direkten, men efter ett tag så har folk 
smält alla intryck de fått och då är de redo 
att handla. Givetvis kommer några in dagen 
efter också, men många vill fundera några 
dagar till. 

Mycket arbete 
Arbetet med modevisningen börjar ungefär 
två veckor i förväg. Det är mycket att tänka 
på. Om det är mannekänger som går in två 
och två ska deras kläder matcha ihop, ska de 
ha speciella smycken på sig ska dessa också 
fungera tillsammans med övriga outfi ts. I år, 
när Klofves Optik tillkom gällde det också 
att hitta matchande glasögon. Det är alltså 
mycket att hålla reda på. Och alla deltagande 
butiker bidrar med sin specialkompetens. 
- På klädsidan är vi ju till exempel tre buti-
ker som alla vänder sig till olika målgrupper, 
alltifrån barnkläder och uppåt i åldrarna. Vi 
kompletterar varandra bra, säger Anette Jo-
hansson.

10

Den 16 april ordnade handlarna i Åstorp - Det blev jättelyckat. Besökarna gillar att - Det är inte alltid så att kunderna kommer 

Lyckad Modevisning!
- Det är inte alltid så att kunderna kommer - Det är inte alltid så att kunderna kommer 

Deltagande butiker:

Beauty Concept Ewa Odd 
Blomstergiganten
Guldshop
Hårstudion & Co
Klofves Optik
Klädholken
La Chic
Lindgrens Mode
Pinocchio
Saga Salong
Sofi es Naglar
Syateljé Zanna
Vini Mode
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Klänning
Piratbyxa
Skjorta
Kjol
Beige, röd, svart 
stl. 36-50

Skönt i linne... 399:-
/plagg

042 - 589 00

Gäller V 21

Erbjudandet gäller 1 gång/kund
& kan inte kombineras med annat erbjudande.

Storgatan 32 • Åstorp
042-500 88

Torggatan 4, Åstorp
042 - 50 325

Torggatan 2 • Åstorp • 042-584 20
www.barnvagnsaffaren.se

Välkomna!

Decléor Spa Behandling 
Skön kombinationsbehandling

 

425:-

Vi fi nns 
i Åstorp

11
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Ljungbyhedsskolans klasser 6A och 6B 
deltar den 24 maj i riksfi nalen i musiktäv-
lingen ”Rätt låt” i Borås. Tävlingsbidraget 
”I’m in the news” valdes ut som ett av 13 
bidrag av en jury från Borås Kulturskola. 
Ljungbyhedsskolan är den enda skånska 
representanten i fi nalen. I prispotten lig-
ger 25 000 kronor till klasskassan. 
- Målet är att vinna, säger Josefi n Chris-
tensen som tillsammans med klasskom-
pisarna Albin Svensson, Johan Persson, 
Liselotte Persson och Ebba Ågren skrivit 

låten.

 Drag i refrängen
”I’m in the news” handlar om en elev som 
känner sig ensam och funderar på att hoppa 
av skolan för att satsa på musiken och på så 
sätt hamna ”in the news”. Verserna är lugna 
medan det är lite mer drag i refrängen. När 
beskedet om fi nalplatsen kom för ett tag se-
dan var glädjen stor i de båda klasserna. 
- Vi sprang runt över hela skolgården och 
sjöng vår låt, berättar Josefi n Christensen. 
Ingen av de fem låtskrivarna har någon tidi-
gare erfarenhet av att skriva musik – och det 
gick lite trögt i början. Men efter lite tips från 

musikläraren Andreas Skogars så uppstod 
ljuv musik. 
- Ebba var den som kom på refrängen, sedan 
samarbetade vi allihop med versen.

Besök på Borås Djurpark
Tanken var att klassen, som på skolavslut-
ningen i vår säger hejdå till klassföreståndarna 
Irena Långberg och Elisabeth Dolmark, skulle 
åka på klassresa till Ven. Nu blir det Borås och 
Göteborg istället. För vilka sjätteklassare kan 
åka till Göteborgs- och Bohusområdet när vå-
ren är som vackrast utan att besöka Liseberg? 
Dagen efter fi nalen i Borås uppträder näm-
ligen samtliga fi nalklasser med sina bidrag i 
den göteborgska nöjesparken. 
- Det ska bli väldigt roligt att komma iväg, 
tycker Josefi n Christensen. 

Alla ska med 
Under våren har man jagat sponsorer så att 
samtliga av klassernas 36 elever ska kunna 
följa med. Man har fått in en del pengar och 
som det ser ut i dagsläget kommer alla att 
kunna åka med. 
- Ett projekt av det här slaget skapar samhö-
righet och samarbete så då är det klart att 
alla ska med, säger klassföreståndaren Irena 
Långberg. 

Det måste ha blivit en lyckad stämma 
förra året eftersom ni kommer tillbaka 
i år igen? 

- Ja, miljön ute vid Naturum, Per Berntssons 
gamla melodier och spelmän från hela södra 
Sverige – det blev uppskattat så till den milda 
grad att vi beslöt oss för att fortsätta ett år 
till. Det var bara tänkt som ett engångsar-
rangemang egentligen. 

Bertram Andersson, munspelare i Klippans Musikkapell och initiativtagare till 
spelmansstämman vid Naturum i Söderåsens Nationalpark i Skäralid. Spel-
mansstämman hålls den 24 maj till minne av storspelmannen Per Berndtsson. 

 

Ett ögonblick…
. 

Vad kan man förvänta sig i år? 

- Samma sak förutom att vi inte har kvar ut-
ställningen om Per Joel Berntsson. Det blir 
musik från förhoppningsvis ett hundratal 
spelmän. Eftersom det regnade en del förra 
året så förväntar vi oss jättefi nt väder den här 
gången. Det hade varit fantastiskt roligt. Na-
tionalparken är en utmärkt plats för ett eve-
nemang av den här typen. 

Varför hålls spelmansstämman just i 
Skäralid? 

- Per Berntsson har bott i Allarp, som ligger 
strax intill. Min mor var bekant med honom 
och när jag kom med idén om en spelmans-
stämma förra året tyckte vi att det kunde vara 
ett lämpligt ställe att hedra honom på.  

Ljungbyhedsskolan på topp! 

Johan Persson, Albin Svensson, Ebba Ågren, Liselotte 
Persson och Josefi ne Christensen.
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Familjen 

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

Vinnare av 5 foto & stor annons ! April: Ramona och Anders Mårtensson

En pojke född 080202. Vikt: 4 440 gr. Längd: 53 cm

Pierre
Karin Kviding och Per-Åke Persson
Patrik, Pontus, Peter, Paul, Pernilla

En fl icka född 080312 
Vikt: 3 255 gr
Längd: 49 cm

Nellie
Marina Juul 

Joakim Olsson 
Isac, Julia

 PlusMånadens

Fick du ett extra trevligt mottagande av 
chauffören senast du åkte buss? Eller kan-
ske 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, hand-
ling eller företeelse lite extra? Tveka inte! 
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. 

Räddare i nöden...
Jag skulle bli så glad om jag får tacka 
Klippans kommun som har en så jät-
tefi n Alkpol. Själv är jag en man (57 år) 
som drunknat i alkoholens hav i många 
år, men så fi ck jag genom min goda vän 
Gull-Britt Malm kontakt med Alkpolen. 
Det var min räddning. TÄNK, nu har vi 
jobbat länge och jag har kommit på rätt 
köl. Är så tacksam så ord räcker inte. Där 
fi nns alltid en varm famn och förståelse 
– vilka eldsjälar!!! Bert-Inge, Ulla-Britt, 
Margaretha, André och Dr Ingrid Nytzén. 

Stor Bamsekram till er alla. Tveka inte om 
du känner det börjar gå åt pipan. Det är 
aldrig för sent. 

Janne

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:- 

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

Nyhet!

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

När: Torsdagen den 22 maj. Anmälan 18.00. Första start 
18.30 med individuell start, 1/2 alt. 1 minuts startmellanrum.

Var: Vid Vasasjöns parkering

Start avgift: En tjuga (20:-)

Priser: OK Kompassens medlemmar tävlar om vandringspris 
för herrar och damer, lite smått och gott lottas ut bland övriga.

OK Kompassen 
inbjuder till den årliga terränglöpningen

VASARUNDAN 4,8 km

Välkomna!

O

FOTO: 
Vill du ha din annonsbild utskrivet som foto? 
Vi kan nu erbjuda detta. 
Prisex:
10x15 cm.........................................41:-
21x30 cm.........................................99:- 
30x42 cm.......................................149:-

Vill du ha ännu fl er bilder från fotograferingen
kostar detta 150:- per motiv + kostnaden för 
vilken utskriftstorlek du väljer.
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Söderås Journalens redaktionsjury föll pladask 

för Bea Svenssons motivering (se den här intill) 

till varför just hon skulle vinna en gratis städning 

av hela sin lägenhet. Hon har haft anställning 

som bland annat bondpiga och hembiträde och  

städar vanligtvis sin lägenhet själv, men efter-

som Bea på grund av ryggproblem har korsett 

med stålskenor så kan hon inte genomföra någ-

ra storstädningar på egen hand. Och det är en 

nöjd vinnare vi pratar med några dagar efter att 

KÖP ALLRENT gått över hela lägenheten, som 

nu är skinande ren. 

- Jag har nästan inte landat ännu. När de var kla-

ra och hade gått så var jag faktiskt så glad och 

nöjd att jag grät en skvätt. Jag är innerligt tack-

sam för den här vinsten, säger Bea Svensson. 

14

Vinnaren av vårstädning! Härligt
med vårfi nt! 

Söderås Journalens redaktionsjury föll pladask 

för Bea Svenssons motivering (se den här intill) 

till varför just hon skulle vinna en gratis städning 

av hela sin lägenhet. Hon har haft anställning 

som bland annat bondpiga och hembiträde och  

städar vanligtvis sin lägenhet själv, men efter-

som Bea på grund av ryggproblem har korsett 

med stålskenor så kan hon inte genomföra någ-

ra storstädningar på egen hand. Och det är en 

nöjd vinnare vi pratar med några dagar efter att 

KÖP ALLRENT gått över hela lägenheten, som 

nu är skinande ren. 

- Jag har nästan inte landat ännu. När de var kla-

ra och hade gått så var jag faktiskt så glad och 

nöjd att jag grät en skvätt. Jag är innerligt tack-

sam för den här vinsten

Jag har inte fått 

Nobelpriset...

...inte Piratenpriset

...inte Kulturpriset

Nu hoppas jag få 

Städpriset!

Bondpiga - Hembiträde 

- Mjölkerska - Chau
fför 

- Pensionär

/ Bea Svensson

Nu skiner solen 
hos Bea!
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Vinnaren av vårstädning!

 

Adapt Media, 
Norra Skolgatan 2,
264 33 KLIPPAN 
Märk kuvertet ”Delikatessfat”

Skinande rutor på hög höjd.

Lycka till!

Vinn 
delikatessfat!

15-20 minuter i taget
När Bea städar själv så får hon på grund 
av den värkande ryggen göra detta sit-
tande i någon av de hjulförsedda stolar 
hon mestadels sitter i. Något som är 
väldigt ansträngande och tröttsamt. 
- Jag orkar inte hålla på mer än 15-20 
minuter i taget, sedan måste jag vila. 
Jag orkar inte riktigt med att städa 
hela lägenheten på en och samma dag 
heller så här blir aldrig så rent som jag 
skulle önska. 

Nu är dock Beas trerummare 
helt fri från dammråttor. 
KÖP ALLRENT har gjort 
köket skinande rent, 
mattorna är dammsugna, 
fönstren är tvättade och 
vinnaren Bea är nöjd. 
Uppdraget slutfört alltså!

Att få skinande blanka fönster och 
hjälp att sätta upp rena fräscha 
gardiner känns som en lyx för Bea.
- Nu behöver jag inte gå med stän-
digt dåligt samvete. Jag hinner 
ju aldrig runt i lägenheten med 
dammsugaren och moppen innan 
det är dax att börja från början 
igen. Så tänk att få skinade föns-
ter på alla håll samtidigt, säger en 
lycklig vinnare.

Rose-Marie och hennes 
medhjälpare Eva hjälper 
till där det behövs.

Ska du ha student- eller konfi rmationsmottag-
ning, gifta dig eller planerar du en klassisk som-
marfest? Titta då hitåt!

För andra året i rad lottar Söderås Journalen ut 
delikatessfat till sommarfesten till ett värde av 
2 300 kronor. Precis som i fjol är det ICA Kvan-
tum som levererar maten som skänker din fest 
lite extra glans – och som gör att du kan kon-
centrera dig på dina gäster istället för att stå 
”parkerad” i köket. 

Skicka in en motivering till varför just du ska vin-
na senast den 3 juni. För att vi ska kunna göra 
ett reportage om din fest i vårt augustinummer 
måste festen hållas senast den 29 juni. 

   Hemstädning
   Företagsstädning
   Byggstädning
   Flyttstädning 
   Fönsterputs

Rose-Marie 
0705 - 84 08 18Välkommen att ri

nga!
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delikatessfat!

NY TÄVLING!!!

Adapt Media, 
Norra Skolgatan 2,
264 33 KLIPPAN
Märk kuvertet 

hela lägenheten på en och samma dag 
heller så här blir aldrig så rent som jag 

Rose-Marie och hennes 
medhjälpare Eva hjälper 

delikatessfat till sommarfesten till ett värde av 
2 300 kronor. Precis som i fjol är det ICA Kvan-
tum som levererar maten som skänker din fest 
lite extra glans – och som gör att du kan kon-
centrera dig på dina gäster istället för att stå 
”parkerad” i köket. 

Skicka in en motivering till varför just du ska vin-
na senast den 3 juni. För att vi ska kunna göra 
ett reportage om din fest i vårt augustinummer 
måste festen hållas senast den 29 juni. 
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Anställning på Fahlmans konditori
När Carina hade gjort sitt gesällprov och var färdig-
utbildad som konditor fi ck hon jobb på Fahlmans 
konditori i Helsingborg där hon jobbade tillsam-
mans med konditorn Bertil Premfors. 
- Han lärde mig oerhört mycket. Mitt mål som kon-
ditor är att någon gång vara så bra att jag slår ho-
nom på fi ngrarna, skrattar Carina. 

Att vara konditor är lite grann som att vara konst-
när. Det fi nns inte två stycken som målar/bakar på 
samma sätt. Alla har olika stilar. Carina försöker 
alltså, i den mängd det är möjligt, att arbeta med 
svenska råvaror. 
- Jag vill inte köpa in billiga utländska ägg som jag 
inte vet var de kommer ifrån. Istället vill jag att de 
ska komma från hönor som jag vet har mått bra 
och inte suttit i små burar. 

Inte helt ekologiskt
Hon vill inte kalla sitt bageri för ekologiskt, för det 
går inte att baka ekologiskt fullt ut. Ibland får man 
helt enkelt acceptera faktum. 
- När det är säsong så kan jag plocka jordgubbar i 
mitt eget trädgårdsland. Vill kunden ha färska bär 
resten av året så måste jag använda utländska. Det 
är svårt att få tag i ekologiska jordgubbar när det 
inte är säsong eftersom priset blir för högt – och 
då är kunden oftast inte villig att betala. Men så 
mycket som möjligt använder jag svenska råvaror.

Anledningen till att Carina startade eget 1996 var 
att hon hade problem att få barnomsorg i Klippans 
kommun. Konditoryrkets annorlunda arbetstider 
satte käppar i hjulet. Carina resonerade nyktert på 
situationen: 
- Jag älskar ju min man och mina barn över allt an-
nat. Och eftersom det inte är något alternativ att 
sälja barnen på auktion eller skilja sig så bestämde 
jag mig för att starta eget istället, skrattar Carina. 

Hjälptes åt med barnen
På så sätt har hon kunnat kombinera sitt företagan-
de med att ständigt fi nnas tillhands för sina barn. 
- Jag och min man har hjälpts åt hela tiden och det 
har fungerat jättebra. 

Carina levererar varje vecka bröd till Bjärhus Gårds-
butik, ett samarbete som fungerar på ett bra sätt 
för båda parter. Men efter att i 12 år ha bakat ka-
kor, tårtor, bröd och andra bakverk på egen hand 
längtar dock Carina efter lite arbetskamrater. Hon 
arbetar redan nu två dagar i veckan som lärare på 
gymnasieskolans hotell- och restaurangprogram – 
något som hon trivs fantastiskt bra med. 
- Det är otroligt kul att ha arbetskamrater igen, 
tycker hon!

En av de stora ”tårtdagarna” på året då Carina har 
fullt upp inträffar i år den 13 juni – studentdagen. 
Men då hänger ”stängt”-skylten uppe i det om-
byggda gamla garaget på gården i Forsby. Varför? 
Förklaringen är enkel. 
- Min son tar studenten den dagen – då gäller det 
att prioritera. 

Det är alltså bara en studentmottagning i hela värl-
den som den 13 juni kommer att servera tårta från 
Lilla Frestelsen! 
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Carina 
tänker 
miljövänligt! 
Carina Carina Carina Carina Carina Carina Carina Carina Carina Carina Carina Carina Carina Carina Carina Carina Carina Carina Carina Carina Carina 

PROFILEN:

Carina Åkesson

Redan när Carina Åkesson 

startade sitt bageri Lilla Fres-

telsen i Forsby utanför Klippan 

1996 så var det med tanken 

om att så mycket som möj-

ligt av bakningen skulle ske 

på ”naturlig” väg. Idag har 12 

år gott och vi skriver 2008 i 

almanackan – och tiden har 

givit Carina rätt. Det hon pre-

dikade för redan i mitten av 

90-talet har nu blivit något som 

diskuteras i så väl slott som 

koja. 

- Jag har hela tiden velat skapa 
bakverk och mat som är så nära 
naturen som möjligt. Jag är fruk-
tansvärt envis och ger mig inte 
förrän jag är överbevisad, konsta-
terar hon. 

Carina kommer ursprungligen 
från Knislinge i nordöstra Skåne 
och gick på livsmedelsteknisk linje 
på gymnasiet. Efter skolans slut 
bestämde hon sig för att satsa på 
konditoryrket och skaffade en lär-
lingsplats på Duvanders Konditori 
i Färlöv utanför Kristianstad. 
- När jag gick till Duvanders gav 
de mig ett ultimatum – du får bli 
lärling här om du öppnar ett leve-
ransställe i Knislinge. Jag hade en 
väninna som behövde ett jobb – 
och så fi ck jag min lärlingsplats! 



Välbesökt vårfest hos 
Dymöllans Ålrökeri

Den 3 maj ordnade Dymöllans Ålrökeri 

sin traditionsenliga vårfest. Under da-

gen kunde lördagslediga besökare gå 

en rundtur på företaget, och för barnen 

fanns hoppborg och lotterier. 

- Vårfesten börjar bli en trevlig tradition. 

Det är tredje året i rad vi ordnar den och 

vi får fler och fler besökare för varje år 

som går, säger Ulf Nilsson på Dymöllans 

Ålrökeri. 

Sejrbo & Son
Dymöllans Ålrökeri ingår egentligen i företa-
get Sejrbo & Son, som är ett familjeföretag 
som drivs i tredje generationen. Startskottet 
för ”ålsäsongen” gick i månadsskiftet april/
maj för att nå toppen till jul. 
- Försäljningen av ål går lite upp och ner men 
mest säljer vi förutom vid jul till påsk och mid-
sommar, säger Ulf Nilsson. 

Fisktallrik
På vårfesten serverade Dymöllans Ålrökeri sin 
speciella fisktallrik, med lite smakprov ur ut-
budet: Rökt ål, kall- och varmrökt lax, rökta 
räkor och sill i olika tappningar var några av 
godsakerna som bjöds. 
- Ål kan man i princip bara röka på ett sätt, 
men när man röker lax man sina egna specia-
liteter, säger Ulf Nilsson, och nämner Dymöl-
lans senapskryddade Lax Provence som ett 
talande exempel. 

Vacker miljö
Serveringen sker över disk i ålrökeriets butik 
och startade alltså den 3 maj och håller se-
dan igång över hela sommaren. Ulf Nilsson 
hoppas på en strid av besökare även efter 
vårfesten. 

- Vi ligger ju lite avsides här och är kanske 
inte så jättekända hos Klippanborna, men vi 
hoppas att ännu fler ska hitta hit. Miljön här 
nere är väldigt vacker med massor av djur och 
fin natur. 

Förutom fisk i alla de former så går det också 
bra att beställa smörgåstårtor, landgångar, 
tunnbrödsrullor och annat liknande hos Dy-
möllans Ålrökeri. 

Lastbilar på kusterna
”Ålsäsongen” är alltså alldeles nystartad och 
markerar slutet på en lite lugnare period för 
Sejrbo & Son och Dymöllans Ålrökeri. Men 
var får man egentligen all ål ifrån? 
- Vi har en lastbil på västkusten och en på 
ostkusten. De köper upp levande ål direkt 
från hamnarna. Sedan transporteras den hit 
i bassänger som syresätts. Här sorterar vi och 
lastar om den ål som ska säljas på export. 

Sejrbo & Son exporterar under högsäsong 
mängder av ål till Tyskland, Belgien och Dan-
mark. 
- När det är som mest att göra kör vi ut till 
dessa länder två gånger i veckan, säger Ulf 
Nilsson. 
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Tjabbe?
Tjabbe ja - vad är historien bakom 
det smeknamnet? Han är nämli-
gen nästan mer känd som Tjabbe 
än under dopnamnet Nils bland 
Röstångaborna.
- Jag och mina bröder fi ck ganska 
vanliga släktnamn när vi döptes så 
det var min far som ville skoja till 
det lite och hitta på smeknamn, 
sedan har det hängt i.

Verksamhetsutveckling på före-
tagssidan alltså. Vad pysslar då 
Hassel Consulting med när kun-
derna är privatpersoner? Dato-
rerna återkommer även här visar 
det sig.
- Jag jobbar även med datorser-
vice. Det är något som jag har 
märkt att det fi nns ett stort be-
hov av. Det fi nns många PC:s där 
ute och de fl esta har något pro-
blem...

Egen serviceverkstad
Tjabbe har en egen serviceverk-
stad för datorer i hemmet i Al-
larp utanför Röstånga. Förutom 
att serva datorer så säljer han IT-
produkter med inriktning på hög 
kvalitet
- Fast det är ingen affär med skylt-
fönster och sådant, det handlar 
mer om att jag kan köpa in det 
som folk behöver. Det kan vara 
grafi kkort, en router eller en helt 
komplett dator.

Vid sidan om datorjobben så hjäl-
per även Nils privatpersoner att 
rita hus och stallar. Han kan även 
bistå med den många gånger 
ganska krångliga pappersexercis 
som krävs.
- Jag lämnar gärna tips och råd på 
vad man kan göra med sitt bygge. 
Kunden får säga vad han vill ha 
och sedan utarbetar jag en rit-
ning och hjälper till med bygglov-
sansökningar och kontakter med 
jordbruksverket om kunden vill 
det.

Han är egentligen inte utbildad till någon-

ting, annat än en examen i livets hårda 

skola. Ändå har Nils ”Tjabbe” Hassel 

kommit långt i sitt yrkesliv. Han har arbe-

tat inom verkstadsindustrin på ledande 

befattningar och arbetar också mycket 

med verksamhetsutveckling för före-

tag. Sedan år 2000 driver han det egna 

bolaget Hassel Consulting, med säte i 

Röstånga. Verksamheten är uppdelad i 

två segment: företag och privatpersoner.

- När jag arbetar mot företag handlar det 

om verksamhetsutveckling; kvalitets-, 

miljölednings- och affärssystem, ja da-

tasystem överhuvudtaget, konstaterar 

Tjabbe.

Dubbelnatur
Ett av många projekt som Nils Has-
sel har genomfört är det hus han 
byggt på gården hemma i Allarp till 
sin mor.
- Det är mycket genomarbetat med 
små diskreta detaljer.

Tjabbe skulle kunna beskrivas som 
något av en dubbelnatur. Han har 
haft många jobb både som anställd 
och konsult åt företag och skulle 
kunna livnära sig på det - men vill 
ändå jobba mer med privatpersoner.
- Jag tycker helt enkelt det är roligt 
att hjälpa folk och ser mig som ett 
alternativ till de stora aktörernas ser-
viceställen för datorer och de vanliga 
arkitektkontoren. Problemlösning 
har alltid varit centralt genom hela 
mitt yrkesliv. Det har gett mig en an-
nan typ av kunnande än det jag fått 
i skolbänken.

Ena foten i den skånska myllan - och 
den andra i storstadens affärsklimat 
- det är Nils ”Tjabbe” Hassel i ett 
nötskal!

En fot i myllan 

Er lokale mångsysslare Nils ”Tjabbe” Hassel står alltid till 

tjänst med allt inom IT samt ritningar och ansökningshand-

lingar som behövs för att förverkliga era byggnadsplaner 

på hus eller stall. 

Hassel Consulting • Allarp 857 • 260 24 RÖSTÅNGA

073-949 77 15 • hassel-consulting@ipbo.se

- en i näringslivet
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information från klippans kommun

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”.”

Tyck till på 
www.klippan.se

 

 

 

 
Riksorganisationen som vill synliggöra och förbättra villkoren för 

 ensamstående föräldrar och deras barn; www.makalosa.org 
 
 

 

Svenska Motionsdagen
Fredagen den 6/6 2008 

anordnas för andra året i rad 
”Svenska Motionsdagen”

Arrangemanget kommer att äga 
rum vid Elfdalsvallen.

Bland aktiviteterna bl a 
Tipsrunda och cykling

Arrangemanget är ett samarbete mellan Klippans 
kommun/Kultur och fritidsförvaltningen 

och Korpen Klippan.
Mer information kommer

Behöver du komplettera 
för högskolan? 
Vi har kurser i bl a 
svenska, engelska, matematik samhälls-, 
religions- och naturkunskap.
Dagtid eller sen eftermiddag.

Vill du bättra på dina kunskaper 
från grundskolan?
Du kan välja kurser i svenska, engelska, matematik 
och samhällskunskap.

Datakurser på olika nivåer, dag- och kvällstid.

Våra kurser startar den 22 augusti, ansökan snarast.

Mer information om våra kurser/utbildningar 
och ansökningsblankett fi nns på 
www.klippan.se/vuxenutbildningen 
eller via Studie- och yrkesvägledaren 
tel 0435-283 55

Att studera hos oss är kostnadsfritt, 
du betalar bara för litteraturen.

En fot i myllan 
Söndag 1 juni
Stidsvigs skola 100 år • Öppet hus kl 13.00-
16.00. På programmet står bl a invigning 
av nyrenoverade lokaler, fotoutställning och 
uppträde av eleverna och Skånska Spektakel. 
Utställning hela veckan. Välkomna!

Måndag 2 juni
9.30-10.00 Pilagårdens förskola
Dans- och sångstund  
10.00-11.30 Pilagårdsskolans Annex
Vernissage – verksamheterna ställer ut. 
Öppet hela veckan.

Tisdag 3 juni
9.30-10.00 Skogsbrynets förskola
4-5 års gruppen framför musikalen Världens 
barn - Följ med på en fantastisk resa till 
spännande länder.

10.30-11.15 Gymnastiksalen Stidsvigs skola 
Elever i år 3-4 framför sin egen musikal med 
sång och dans från 1908 till 2008.

Onsdag 4 juni
9.30-10.15 Idrottshallen Pilagårdsskolan
Elever i F-2 framför musikalen De fyra års-
tiderna.

12.00-14.00 Pilagårdsskolan 3-5:ans lokaler 
Utställning: Vi tågluffar genom Sverige och 
Europa.

14.00-15.00 Scenen Pilagårdsskolan
Elever i år 6-9 visar latinamerikansk dans 
och bjuder på tilltugg.

Torsdag 5 juni
10.00-10.30 Scenen Pilagårdsskolan
Elever från Estet- och Musikprogrammet, 
Klippans Gymnasieskola, uppträder. 

Förskola, skola, fritidshem i Östra Ljungby/Stidsvig inbjuder till 
Kulturvecka 1-5 juni 2008

Välkomna!



Vi är den personliga fotostudion som 
ser till att Du känner Dig avslappnad 
och ledig vid fototillfället. När vi säger 
Hejdå till våra kunder brukar de gå 
härifrån med sitt “fotoleende” kvar på 
läpparna!!! 

Vi har nu utökat ytan i vår studio där 
alla trivs så bra! I samband med detta 
har vi ett ett nytt

Boka tid!
0435 – 77 90 54

Gå gärna in på vår hemsida www.adaptmedia.se och se på våra foto!

Erbjudande!

Gå gärna in på vår hemsida www.adaptmedia.se och se på våra foto!

STUDIOFOTOGRAFERING

(Porträtt, grupp, familj osv)
I priset ingår 3 olika motiv 
för förstoring.
PRIS................................................. 450:-

Sen tillkommer kostnaden för vilka 
utskriftsstorlekar du väljer, se tabell 
nedan.

 Porträttfoto!

Familjefoto!

Studentfoto!

Prisexempel!

ANTAL 21X30 CM 30X42 CM

1 ST 99:- 149:-
2 ST 80:-/ST 120:-/ST

3 - 5 ST 74:-/ST 110:-/ST

5 ST OSV 63:-/ST 100:-/ST

Självklart kan vi också göra 
mindre eller större foton! 
Kontakta oss för prisuppgift!

Erbjudande!
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