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• Företag

• Föreningar

• Organisationer

• Privatpersoner

– reklambyrån för alla!
Vi producerar Söderås Journalen, layout, text, företagsbroschyrer, annonsförsäljning, 
produktbroschyrer, foldrar, logos, visitkort, brevpapper, inbjudningar, tackkort, porträtt-
foto, kopiering, skyltar med samma glädje, inställning, kvalitet och fi ness. Och oavsett 
vem vi gör det till tycker vi det är jättekul! 

Inget är för litet – och hittills har faktiskt inget varit för stort heller!
Har du en idé om du behöver någon av våra tjänster så tveka inte!  

Ring, maila, gå, cykla, ta bilen/bussen/tåget – Vi har alltid tid att bolla idéer. Vi tar inte 
ens betalt för det.  Det är faktiskt så att vi helt enkelt tycker att det också är jättekul!   

… glädje smittar i regel av sig, så visst 
brukar det bli något bra av 
det roliga till slut. 

På så sätt kan vi 
fortsätta ha kul på Adapt Media!  

Tillsammans med er...
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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

Öppet hus
på Naturbruksgymnasiet
lördag 27 september 
kl. 10-13

ästshow, hundshow, kor 
 Plöjningstävling 
 Driving Range 
 Försäljning och fika

www.klippan.se/
naturbruksgymnasiet
tel 0435-286 75

GymnasieskolaGymnasieskola KLIPPANS 
KOMMUN

Lördagen den 18/10           kl 10-14

ÖPPET HUS

Program förutom 
studieinformation 
även bl a  
krockkudde-
sprängning och 
modevisning. 

Missa inte  
att se vårt nya  
Idrotts- och Utbildningscentrum i Ljungbyhed  
med �yguppvisning. 

Helstekt gris serveras till självkostnadspris!

NU ÖPPNAR
KlippAnns Tyger!

15/10
i Tullssons möblers lokaler

 i Klippan!

Välkomna! TYGER
KLIPPANNS

Tyger • Tillbehör • Sömnad Tel: 0736 - 83 86 61

´

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

39.95/m
49.95/m
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WWW.COLORAMA.SE
MÅNDAG - FREDAG 7.30 - 18, LÖRDAG 9.30 - 13

MODERN WHITE

499:-
7 Liter

Ord Pris 699:-

Väggfärg  Glans 7
7 liter

till priset av 5!!

Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby har 
under våren byggt ett nytt kostall. Stal-
let är helt datoriserat och korna mjölkas 

med hjälp av mjölkningsrobot. 

- Tidigare har vi haft ett schema med fasta 
mjölktider två gånger om dygnet, det behövs 
inte nu, säger rektor Ann-Sofi e Widén. 

Samtliga kor har utrustats med halsband där 
en sändare lagrar all mjölkningsinformation. 
Sändaren skickar signaler till mjölkningsrobo-
ten när det är dags att mjölka kon, och då 
slussas den in i stallet. 
- Först får korna foder för att lugna ner sig. 
Sedan sätts en spenkopp in som tvättar och 
masserar spenarna så att en däggningsrefl ex 
utlöses hos kon. Då släpps mjölken ner i juv-
ret. När det är klart kommer de fyra ordinarie 
spenkopparna igång en efter en och mjöl-
kar kon. Därefter åker robotarmen fram och 
sprayar en desinfi ceringslösning som skyddar 
kon mot infektioner, säger Stefan Broddes-
son, intendent och ansvarig för den praktiska 
verksamheten.  

Praktisk naturvetenskap
Naturbruksgymnasiet strävar hela tiden efter 
att vara med långt framme i den tekniska ut-
vecklingen. Det nya kostallet och mjölknings-
roboten är en följd av detta. 
- Det här är verkligen praktisk naturveten-
skap. Vårt motto är att utbilda för framtiden. 
Många av våra elever möts av precis samma 
teknik när de kommer ut i verkligheten och 
då är det bra att vara förberedd, säger Ann-
Sofi e Widén. 

Men det gamla kostallet där man mjölkar på 
klassiskt vis fi nns ändå kvar.
- Eleverna måste lära sig det klassiska hant-
verket, menar Ann-Sofi e Widén. 

Stort intresse
I början av juli när kostallet stod färdigt bjöd 
naturbruksgymnasiet in allmänheten för vis-
ning. Ann-Sofi e Widén hade ganska blyg-
samma förhoppningar på besökarantalet, 
men fi ck en rejäl överraskning. 
- Vi trodde att det kanske skulle komma 15-
20 av de allra mest intresserade, men över 

300 personer dök upp. Det visar att det fi nns 
ett oerhört stort intresse för teknik av det här 
slaget även bland privatpersoner.

Möjlighet till specialidrott
Totalt sett fi nns tre olika inriktningar på natur-
bruksgymnasiet: Häst, hund och jordbruk. På 
hästutbildningen fi nns numera möjligheten 
att välja specialidrott. 
- Då fördjupar man sig sig inom sin idrott till-
sammans med sin egen tränare på hemma-
plan, säger Ann-Sofi e Widén. 

Förutom häst, hund och jordbruk har man 
tidigare också haft utbildning av golfbane-
skötare, men från och med i år är den fl yttad 
till Idrottscentrum i Ljungbyhed. 
- Vi kommer att ha kvar ett par kurser för 
greenkeeperutbildningen här, men eleverna 
kommer att vara baserade i Ljungbyhed, 
säger Ann-Sofi e Widén. 

Kostall med mjölkrobot 
– en investering för framtiden
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Räkmacka  Eget kök   39.90 /st

Lör 27/9 kommer Scanbilen på besök 
och bjuder på nyheter i sortimentet!

Kassler

Priserna gäller tom 28/9 eller så långt lagret räcker.

Prova kontantuttag 
med ditt bankkort hos ICA!

39.90 

         Portions Forell  kg      89:-
         Liten Hällefilé   kg    149:-

/kg

 

Engel Glass  1 L         19.90  
Drick yoghurt  350 ML   2 st    20:-
Godis i lösvikt    HG        5.99

Grillad kyckling 
34.90 /kg 

LANDORA

LACKFÄRG
  

 59:- 

Kycklingfilé 
59.90 /kg

VIKTVÄKTARNA

ENGELHOLM

KARAMELLKUNGEN

BR CARLSSON ÅKE P KRONFÅGEL

M
ot

 I
CA

 k
or

t

Max 3 köp/kund

1 LITER

VÄLKOMNA TILL OSS!

KLIPPANS BOWLINGHALL

Dagens rätt
serveras

 måndag - fredag
11-14

Familjepris
på söndagar!

120:-/tim
Välkomna!

Pelle Tina Pia

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

 Kompakt värmepump med 

   integrerad vamvattenberedare!

 Används för berg-, sjö-, mark- 

   eller sjövärme.

 Hög framledningstemperatur.

 Scrollkompressor.

 Integrerad varmvattentank.

 6 års trygghetsförsäkring.

 Kompakt värmepump med 

   integrerad vamvattenberedare!

 Används för berg-, sjö-, mark- 

   eller sjövärme.

 Hög framledningstemperatur.

 Scrollkompressor.

WPC
NU med ännu

bättre
 presta

nda!

Vill du också annonsera 
i Söderås Journalen?

  Tel. 0435 - 77 90 55
  eller 0761 - 35 34 05
Ring Anna!

                                   
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

100:- 
på utvalda jeans!

rabatt 

GÄLLER TOM 
3 OKT -08
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Att följa en bäck historiskt, även en 
liten, kan bjuda på mycket intres-
sant. Så är det med Klövabäcken. 
Det har 75-åriga Klövabäckens fi s-
keklubb visat.

Från Traneröds högmosse på Sö-
deråsen rinner den 15 km långa 
”bäcken”, via Klöva Hallar, ut i 
Rönneå och bjuder på märklig geo-
logi, storslagen natur, ovanliga väx-
ter och djur – inte minst fi skarter. 
Speglar en rik näringslivhistoria, 
hantverk och föreningshistoria.
 Den 23 april 1933 samlades 20-
tal personer på Turisthotellet i Klö-
va Hallar. Då bildades fi skeklubben: 
För att få ordning på fi skeförhållan-
den och vårda ”bäcken”. Pådrivare 
var Turisthotellets ägare, Gustav 
Persson.

 En ”historisk vandring” längs 
”bäcken” visar ovanligt många fö-
retag – det fi nns många även 2008 
- och verksamheter: Klöva Mölla, 
med anor från 1500-talet och upp-
byggd 1887 efter en brand. Även 
ett sågverk fanns där. Vidare Klå-
veröds mölla, ett fi skeodlingsföre-
tag, ”bäcken” bildade gräns mellan 
L- och M-län. Flera utedansbanor 
har funnits vid Klöva Hallar där även 
berömda Klöva Hallars Turisthotell 
fanns mellan 1930 och 1977. Det 
har funnits tivoli, Maria Hörvings 
konstsalong.
 Så kommer Forsgård, där sågverk 
och kvarn fanns, där en damm an-
lades 1910 – ytterligare en damm 
100 meter nedströms. Det har till-
verkats elmätartavlor här till 1927, 
”pinnar” till slickepinnar 1927 – 

1931. Det fanns ett kafé under 
samma tid. Ett vagnmakeri 1931-
1934, en vaddfabrik 1934-1952, 
det blev plast 1952-1976 och från 
1977 tog Glaskonst över. ”Vand-
ringen” går vidare förbi Klippans 
vattenverk, Raftebro i Klintarp, 
där Klintarps mölla funnits och till 
Hörsmölla med kvarn sedan 1902, 
snickerifabrik för trädgårdsmöbler 
på 1920-talet. Sedan till Dymölla 
från 1797, som 1973 blev Dymöllas 
ålrökeri, där rinner Körslättabäck-
en till och där byter Klövabäcken 
namn till Körebäcken. Sedan kom-
mer Fruemöllan. Bäcken rinner un-
der ”Drarhusabron” och under väg 
21 och ut i Rönneå. 
 Sådana ”färder” kan göras på 
fl er platser i Söderåsbygden – inga 
storslagna, men intressanta turer.

”Krooks minne”, eller som det står 
på skyltarna vid skogsplanteringar 
”O D Krooks donation”, är känt i 
Söderåsbygden. Vad är det? Vem 
var O D Krook? Av och till kommer 
frågor om detta.

O D Krook betraktas som Helsing-
borgare. Han och syskonen Ally 
och Carl, var kända vid ”Sundets 
pärla”: Gator uppkallades efter 
dem, de donerade pengar till barn-
hem, fattigvårdsinsrättningar, till 
det som blev Stadsparken och till 
utveckling av modernt skogsbruk 
för att motverka bristen på virke.
 Otto Daniel Krook föddes i Kvi-
dinge 1801. Flyttade till Helsing-
borg som 17-åring. Började som 
bokhållare, startade 1825 med 

kompanjon en handel, blev egen 
köpman 1832 det år han gifte sig 
med Euphrosyne Morman från 
Varberg.
 Han byggde upp en förmögen-
het, köpte i mitten på 1850-talet 
en stor egendom i Gåsebäck. 1873 
avled O D Krook. Då hade han hun-
nit donera 50 000 kronor vardera 
till lantstingen i Kristianstads- och 
Malmöhus län.
 I donationsbrevet stod att peng-
arna skulle användas för inköp av 
mark som är otjänlig för åkerbruk 
eller grässkörd men lämpar sig för 
skogsbruk.
 Redan 1874 köptes första mark-
området för donerade pengar. 
Det var 125 hektar i Vedby. Där 
planterades skog och visades hur 

modernt skogsbruk skulle bedri-
vas. För Vedby – och annan inköpt 
mark – gällde att det skulle plan-
teras ”lämpliga trädsorter” men 
gärna gran.  Idag äger ”O D Krooks 
donation” drygt 2 500 hektar pro-
duktiv skogsmark. Merparten är 
granskog, som efter slutavverkning 
ersätts med bok eller ek. Även för-
sök med lärkträd har skett.
Idag fi nns ett strövområde med tre 
strövstigar av olika längd i Vedby, 
som invigdes 2002.

Hösten närmar sig, därmed studietid 
inomhus. Särskilt arkivstudier, där 
våra många arkiv är ”guldgruvor” 
för kunskap om hur det varit. Det 
gäller inte minst kommunarkiven. 

Även om Sverige har arkiv som 
sträcker sig över 400 år tillbaka i 
tiden så är de svenska arkiven his-
toriskt sett förhållandevis unga. 
För redan under antiken beva-
rade både greker och romare vik-
tiga handlingar i arkiv. Tabularium 
i Rom, som uppfördes 78 f Kr, var 
Roms stadsarkiv.

 Som världens främsta arkiv be-
traktas det påvliga arkivet i Vati-
kanen, som nämns redan på 300-
talet e Kr. I detta arkiv fi nns även 
handlingar om Sveriges tidiga his-
toria. Ett annat intressant arkiv är 
det Karl den store anlade på 800-
talet. På 1200-talet började arkiv 
byggas upp på statsnivå, som un-
der 1400-talet fi ck fastare former. 
Men det var Franska revolutionen 
1789 som gav den första enhetliga 
arkivmyndighet. Det kan nämnas 
att runstenarna är en form av arkiv, 

som Jellingstenen i Danmark från 
900-talet som ses som ”Danmarks 
dopattest”.
 Sveriges riksarkiv räknar sin start 
från 1618 och har i dag 105 000 
hyllmeter handlingar. Nämnas kan 
att engelska riksarkivet är från 
1838, norska från 1817, fi nska från 
1869 och danska från 1889.
 1863 blev det ny organisation 
för kommuner. Då utvecklades 
kommunarkiven, där kommuner-
nas historian kan studeras – som 
t ex Klippans.

Det hade förvånat om en kom-
mun tagit namn efter ett känt 
varumärke. Men det gjorde Åby, 
då Klippans pappersbruks varu-
märke ”Klippan” användes. Bru-
ket protesterade, som Kungl Majt 
avslog 1943. Varumärke är ingen 
nymodighet. Det fanns för 5 000 
år sedan - på t ex oljebehållare, 
vinbehållare i antika Egypten för 
att skydda en tillverkning och peka 
på kvalité. Lagstiftning om skydd 
av varumärke kom på 1800-talet i 
Europa – 1884 i Sverige. Men varu-
stämplar har funnits länge i Sverige 
och var garant för kvalité. Idag har 
varumärke skydd av fl era lagar. 
 

Det är plommontid. En uppskattad 
trädgårdsfrukt är mogen och av-
njuts. Men plommon är en hybrid, 
som uppkom för många tusen år 
sedan. Det antas vara i Kaukasien 
där en befruktning mellan slån och 
– som det kallas idag – körsbärs-
plommon uppstod. Från denna 
hybrid har förädlats fram många 
sorter. Utgrävningar från Schweiz 
visar att plommon fanns i Europa 
för 6 000 år sedan. Till Sverige 
kom plommon under medeltiden. 
Lokalt förädlingsarbete gav lokala 
sorter. Välkänd är plommons ef-
fekt på tröga magar. En underart 
till plommon är krikon, som odlats 
i Sverige sedan medeltiden.

1903. Satsning på dansbana gav 
”bruksarbetarfacket” ekonomisk 
kraft. 
1908. Carl Johan Malmros blev VD 
på Klippans pappersbruk och var 
det till 1947.

”Den som är omedveten om sitt 
förfl utna förblir ett barn.”
(Christian Orsing om tillbakablick på 
Helsingborgs fi nanskris). 

”Osnyggt klädda och illaluktande 
personer ska avvisas.”
(Beslut för 1915 års badhus i Klippan av 
hälsovårdsnämnden).

Plommon 
– från medeltid

Märkesdagar

Boktipset: Riseberga hembygdsförening har gett ut vackra boken ”Balladen om Flickan från Skäralid” på CD.

Klövabäcken – liten, kort men rik på historia

”Krooks minne” – först i Vedby

Arkiven – guldgruva för kunskap

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

Klippan – varumärkt

6

Som sagt...

I Glaskonst byggnad har många 
verksamheter funnits genom åren..

• Välkända Klöva Hallar fanns 1930-1977. • Klövabäcken under vägen mellan Krika och V Sönnarslöv vid Raftabron. • Klövabäcken heter nu 
Körebäcken och rinner under väg 21. • En backstuga fi nns vid ”bäcken”. • Vid Dymölla ålrökeri byter Klövabäcken namn till Körebäcken. 

Otto Daniel Krook 
i 45-årsåldern på 

konstnär Carl Lehmans 
porträtt.
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Boktipset: Riseberga hembygdsförening har gett ut vackra boken ”Balladen om Flickan från Skäralid” på CD.

 

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

29 år
på bygdens vägar

1979-2008

Tvättmaskin, TF1455,
1400 varv, 6kg
ord.pris 6090:-

Tvättmaskin, TF1455,
1400 varv, 6kg

4.590:-

4.590:-
Torktumlare TK7515 
Sensorstyrd, 6 kg
ord pris 5.790:- 

KLIPPAN

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

    

Minska din vikt 1,5 – 4 kg i snitt per vecka.
Metoden är enkel, snabb, säker och varaktig. 

Cambridgekuren håller dig mätt länge och suget försvinner. 

PLATS: STORGATAN 47, vuxenskolans lokaler
TID: MÅNDAGAR 16.00 – 18.30, JÄMNA VECKOR

NYA KUNDER: Ring och beställ tid för introduktion och start

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

Tel: 0705 – 39 45 45    042 – 29 45 45

Apoteksgatan 6 
Klippan

Ragnarssons El & VP Service
Tel. 0435-184 82

LA - Montage
Tel. 0435-184 80

Starkt erbjudande
på värmepumpar från IVT

Erbjudandet på Siemens espressobryggare TK65001 gäller för privatper-
soner vid köp av IVT PremiumLine, IVT Optima samt IVT Greenline upp till 
17 kW vid order tecknad 1/9-30/11 2008. Leverans av espressobryggare 
senast 90 dagar efter  installation och erlagd betalning. För medverkande 
återförsäljare se vår hemsida, lokala avvikelser kan förekomma. Kan ej kom-
bineras med andra erbjudanden eller bytas mot ekonomisk kompensation. 
Siemens garantivillkor gäller.

Köp värmepump och få en
exklusiv Espressomaskin
Köp värmepump och få en
exklusiv Espressomaskin

 www.ivt.se 
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9:-/snitt
Max 10 snitt/kund. Gäller endast 26/9. 

Res. för slutförs. Ingen cellofan-inpackning.

Samtliga erbjudande gäller så långt lagret räcker.

Res. för slutförs. Ingen cellofan-inpackning.

Höstig 
Ljunggrupp i
rottingkruka

ord.pris 198:-

90:-9:-9:-
Max 10 snitt/kund.

Res. för slutförs. Ingen cellofan-inpackning.

Phalaenopsis

2-stängl. i kruka

 99:-
Vi firar 90 år 

den 26/9!
& fyller butiken med fantastiska 

erbjudande för Er kunder!
Välkomna! /Eva, Hanna, Marie och Åse

Res. för slutförs. Ingen cellofan-inpackning. ord.pris 198:-

Ljusarr. i
stenurna

49:-

I slutet av september är det 90 år sedan 

som den anrika blomsteraffären Brohäl-

lan i Klippan slog upp portarna för första 

gången. Många ägare har passerat revy 

under dessa 90 år, och sedan den 15 ja-

nuari i år är det Marie Hansson och hen-

nes syster Åse som har tagit över. 

- Vi var kunder här tidigare, och när vi hörde 
att fi rman var till salu bestämde vi oss för att 
slå till, berättar Marie Hansson.

Butiksinnehavare sedan tidigare
Marie känner kanske klädes- och kosmetika-
intresserade Klippanbor igen eftersom hon i 
många år drev och ägde Lilla Blå på Storga-
tan. Åse har arbetat inom vården. Båda två är 
mycket intresserade av blommor, men är inte 
utbildade fl orister. 
- Vi har inte någon formell utbildning men 
försöker hela tiden att lära oss så mycket vi 
bara kan. Varuvård är en viktig bit. När man 
har så mycket blommor som vi har här är det 
speciellt viktigt att man håller allting i ord-
ning, säger Marie Hansson. 

När systrarna Hansson tog över butiken fanns 
två fl orister, Eva Åberg och Helena King, an-
ställda. Båda två fi nns fortfarande kvar, även 
om Helena King är mammaledig för tillfället. 
- De är otroligt kunniga båda två och har ge-
digna utbildningar med gesällbrev och mas-
sor av erfarenhet, säger Marie Hansson. 

Under Helena Kings mammaledighet har 
man anställt Klippantjejen Hanna Assarsdot-
ter, som är nyutexaminerad fl orist.  
- Det är kul att ha fått in en Klippanbo, 
som dessutom är jätteduktig, menar Marie 
Hansson. 

Blomsteraffärerna kommer förhoppningsvis 
aldrig att försvinna. Till skillnad från många 
andra branscher så spelar det ingen roll hur 
stora tekniska landvinningar som görs – 
blommor kommer troligtvis aldrig att datori-
seras… Folk kommer alltid att födas, dö, gifta 
sig, fylla år och fi ra jul. Det spelar ingen roll 
vad kunden har för önskemål, det mesta går 
att lösa. 
- Bara under den korta tid vi har varit här har 
våra fl orister format blommor till bilar, de har 
gjort blomtavlor med ängar, himmel och vita 
duvor – det är bara fantasin som sätter grän-
ser, säger Marie  Hansson. 

Anrik blomsteraffär fyller 90 år
– med nya ägare
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Tel. 0736-230410

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

RÖSTÅNGA
BEGRAVNINGSBYRÅ
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Anrik blomsteraffär fyller 90 år



10

Ekdahls Plåtindustri i Röstånga är ett 

gammalt fi nt och anrikt familjeföretag. 

Idag drivs verksamheten av Håkan Ek-

dahl och Camilla Persson, barnbarnsbarn 

till Albert Ekdahl, som startade en smedja 

1920. Men det var Alberts son, och Hå-

kans farfar John, som expanderade före-

taget och byggde lokalerna. 

- Farfar var den store visionären. Det var han 
som började tillverka expansionskärl och olje-
cisterner på 40-talet och kupade gavlar med 
en egentillverkad remdriven mekanisk press 
på 50-talet, säger Håkan Ekdahl. 

Datorisering
Håkans far Sune renodlade och utvecklade 
tillverkningen av kupade gavlar och idag kö-
per runt 500 olika kunder sina cisterner och 
gavlar hos Ekdahls Plåtindustri.
- Vi tycker det är bättre att ha många småkun-
der än några få stora, man är mycket mer ut-
satt om man bara håller sig till storkunder, 
säger Håkan Ekdahl. 

Under Håkan och Camillas ledning har före-
taget datoriserats alltmer och idag styrs hela 
tillverkningen med datorer. Man arbetar med 
industrirobotar och styrda maskiner, så det är 
en fördel att vara kunnig inom data och ma-
tematik som anställd på Ekdahls Plåtindustri. 
-  Med hjälp av datorerna i verkstaden kan vi 
se exakt hur långt gångna de olika projekten 
är och vi kan också se efterkalkyler på alla 
jobb vi gjort de senaste fem åren. Det kal-
las material- och produktionsstyrning, säger 
Håkan Ekdahl. 

Har dubblat omsättningen
Det går bra för Ekdahls Plåtindustri. De senas-
te åren har omsättningen fördubblats från 15 

EKDAHLS PLÅTINDUSTRI
ÅRETS FÖRETAGARE I SVALÖVS KOMMUN

till 30 miljoner och i somras blev man utsedda 
till Årets Företagare 2007 i Svalövs kommun. 
- Vi har inte så många kunder i närområdet 
och det är inte så många som känner till oss, 
så det var kul att få lite uppskattning och po-
sitiv publicitet på hemmaplan. 

Ett mått på att det går bra är att man söker 
nya medarbetare till verkstaden. 
- Om någon är intresserad av att arbeta vid 
styrda maskiner och har erfarenhet från verk-
stadsarbete får de gärna höra av sig. Vi söker 
alltid utbildat och kompetent folk, säger Hå-
kan Ekdahl. 

Partnerföretag i Ljungbyhed
Sedan två år tillbaka är Ekdahls Plåtindustri 
också hälftenägare i Ripa Konstruktioner AB 
i Ljungbyhed. Ripa Konstruktioner tillverkar 
klipp- och stansverktyg, och de båda företa-
gen utnyttjar varandras tjänster och kompe-
tenser. 
- De arbetar också med styrda maskiner och 
vi har ett väl fungerande samarbete, tycker 
Håkan Ekdahl

Ekdahls Plåtindustri AB
Bangårdsgatan 12, 260 24 Röstånga
tfn 0435 91300, fax 0435 91060
www.ekdahls.com - info@ekdahls.com

Kupade gavlar
Ring oss!

ResTeamet
WEEKENDRESOR/JULMARKNADSRESOR
Bremen/Ölfestival 3 dgr 17/10, 24/10 1895:-   
Harz/Goslar 3 dgr28/11, 12/12 halvp. fr 1995:-
Wismar 3 dgr 5/12, 12/12 fr 1895:-
Schwerin 3 dgr 21/11, 5/12, mfl. fr 1695:-
Rostock 3 dgr 21/11,  1/12, mfl.   fr 1795.-
Lübeck 3 dgr 28/11, 5/12, mfl. fr 1895.-
Celle 3 dgr 28/11, 5/12, 8/12 fr 1795:-
Stade 3 dgr inkl 1 middagsbuffé 
28/11, 12/12 1895:-
Hamburg 3 dgr 28/11, 8/12 fr 1795:-
Bremen 3 dgr 5/12 1895:-
Burg auf Fehmarn/IFA 
dans/halvp 2 dgr 22/11, 13/12  fr 1095:-
Braunschweig 3 dgr 28/11, 5/12           1895:-

www.resteamet.se

DAGSTURER/JULMARKNADSRESOR
Ullared 5 tim stopp 2/10, 16/10 mfl. 170:-
Bordershopen Puttgarden 23/9, 5/10, mfl. 330:-
Heiligenhafen Shopping 30/9, 26/10 mfl. 350:-
Rostock Shopping 18/10 385:-
Bokmässan i Göteborg 27/9 380:-
Äppelmarknad i Kivik 28/9 500:-
Julmarknad på Wapnö Slott 20/11 470:-
Julmarknad på Tjolöholms Slott 20/11 525:-
Julmarknad i Huseby 8/11, 13/11 585:-
Jul på Liseberg 10/12 400:-
Arlövsrevyn 2009 22/2, 28/2, 1/3 650:-

Företaget med lagstadgad resegaranti!
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Klippans Badmintonklubb erhöll anslag 

på totalt 10 000 kronor vid Sparbanksstif-

telsen Skånes utdelning på Klippanfesten 

i början av augusti. I förra numret listade 

Söderås Journalen vilka föreningar som 

tilldelades pengar, men tryckfelsnisse var 

framme och såg till att Klippans Badmin-

tonklubb föll bort ur uppräkningen. Nu gör 

vi om och gör rätt – och passar dessutom 

på att presentera föreningen ordentligt. 

Det är nämligen mycket på gång. 

- Vi startar återigen upp seriespel för våra 
motionärer. Det har varit nedlagt i några år 
på grund av vikande intresse men nu är det 
dags igen, säger ordföranden Niklas Furevi. 

Skynketävling avslutar höstsäsongen
Motionsserien drar igång i början av oktober. 
Från och med vecka 39 håller Klippans Bad-
mintonklubb gymnastiksalen på Antilopen 
öppen måndagar 19.30-21.30 för de mo-
tionsspelare som vill vässa formen inför täv-
lingsspelet som äger rum på tisdagar mellan 
18-21 på samma ställe.
- Det är tvåmannalag som möts i seriespel 
där man spelar två singlar och en dubbel. Sä-
songen håller på ända fram till jul. 

MYCKET PÅ GÅNG...

I KLIPPANS BADMINTONKLUBB

Till jul avslutas serien med en gammal klas-
siker inom Klippans Badmintonklubb – den så 
kallade skynketävlingen. Istället för ett vanligt 
badmintonnät spelar man med ett fyra meter 
hög skynke mellan planhalvorna. 
- Det är ganska svårt. Det gäller att lyssna hur 
motståndaren slår till bollen, man hör ju om 
det är en kort eller en lång boll. Skynketäv-
lingen kör vi även bland ungdomarna sedan 
ett par år tillbaka, den är mycket populär. I år 
hålls deras tävling den 23 november.  

Olika spelare har olika förutsättningar
Badminton är en sport som samlar motionä-
rer och idrottare med de mest skilda förut-
sättningar. I klubben fi nns enligt Niklas Furevi 
alltifrån före detta division 2-spelare till de 
som endast spelat sommarbadminton på 
gräsmattan hemma i trädgården tidigare. 
- Jag brukar säga att det spelar ingen roll vil-
ken erfarenhet man har, det enda man be-
höver är idrottskläder, en racket och lite vilja. 
Badminton är väldigt bra eftersom man får 
röra på hela kroppen, det fi nns nästan inte 
en enda muskel man inte anstränger när man 
spelar. 

Representationslag i seriespelet
Klubben har inte haft ett representationslag 
i seriespel sedan 1990, men i år är det dags 
igen. Man kommer att spela i division 4 SV 

Götaland – en serie som involverar en del re-
sor, den längsta ända till Kalmar. 
- Vi hoppas att det här ska stärka klubbkäns-
lan ännu mer. Alla i klubben ska känna att 
de har något att sträva mot. Ett lag i serie-
spel blir ett samtalsämne på träningarna och 
i klubben och det gynnar alla. 

Totalt har Klippans Badmintonklubb ett 80-
tal medlemmar. Träningen började redan så 
tidigt som den 25 augusti. 

Din lokala maskinuthyrare!
0435 - 40 01 00

   Fäladsgatan 5              Klippan 
Fabriksvägen 6 .  264 39  Klippan

Priserna gäller vid färdig PDF-fil.
Inga startavgifter tillkommer.
Vid kvantitet fler än 1000st begär offert.
Moms tillkommer på ovanstånde priser.

Kanske dags att göra ett reklamutskick? 
Reklamblad
A4  1000st  1-sidig fullfärg 150g silk     1,23kr/st
A4  1000st  2-sidig fullfärg 150g silk     1,44kr/st
Vi kan även hjälpa till med utskick via posten och grafisk design.
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Allégatan 11, Klippan

TEL. 101 36

Permanent ögonfransböjning 390:-

Skön ansiktsbehandling i höst
Nu 490:-

20% på nagelförlängning

10% på alla produkter

- Det är mycket bättre att jobba i team, vi 
kan skicka kunder mellan oss och ge dem en 
bättre service, menar Helena Månsson. 
- När man arbetar själv kan det vara svårt 
bara att svara i telefonen samtidigt som man 
håller på med en behandling, fyller Ann-Mari 
Nilsson i. 

Kompletterar varandra
Tack vare att Laila och Ann-Mari fl yttat in med 
sina respektive rörelser så kan man tala om 
att Klippan med Helenas Fot- & Skönhetsvård 
begåvats med ett riktigt spacentrum. Även 
om det inte fi nns några bubbelpooler så kan 
man erbjuda en mängd andra behandlingar. 
Laila Nilsson är alltså nagelteknolog. Hon för-
länger och skulpterar naglar i olika material. 
De fl esta nagelteknologer arbetar med ett el-
ler två olika system, Laila behärskar hela fem 
stycken!
- Jag kan förstärka naglar med akryl, gelé, fi -
bergelé, silke och glasfi brer, berättar hon. 

Auktoriserade hudvårdsterapeuter
Både Helena och Ann-Mari är alltså auktori-
serade hudvårdsterapeuter och medlemmar 
i Svenska Hudterapeuters Riksförbund. De 
erbjuder bland annat ansiktsbehandlingar, 
fotvård och manikyr. Ann-Marie, som är ny-

utbildad på en så kallad kvalifi cerad yrkes-
utbildning har även massagekompetens. 
Man säljer också en mängd prestigemärken 
när det gäller hudvård och kosmetika. Det 
går att köpa hudvårdsprodukter från Sans 
Soucis, Exuviance, Thalíon och Orifl ame och 
kosmetika från Max Factor, Sans Soucis och 
Orifl ame. 
- Vi är ensamma i Klippan om att sälja hud-
vårds- och kosmetikaprodukter med person-
lig rådgivning, framhåller Ann-Mari Nilsson. 

Permanent av ögonfransen
Nagelteknologen Laila har enbart kvinnliga 
kunder, men Helena och Ann-Marie har en 
mer blandad kundkrets. Många män vill ha 
hjälp med fotvård, men har även fått upp 
ögonen för annat.  
- Vi börjar faktiskt få manliga kunder som vill 
ha ansiktsbehandlingar också. Alla är väl lika 
fåfänga framför spegeln antar jag, skrattar 
Helena Månsson. 

En behandling som är relativt ny och som 
snabbt blivit populär är så kallad permanent 
ögonfransböjning. 
- Man permanentar ögonfransen så att den 
håller sig bjöd en längre tid, det är totalt 
smärtfritt och har blivit väldigt uppskattat, 
säger Helena Månsson. 

mitt i Klippanmitt i Klippanmitt i KlippanSpacentrum

I 20 år arbetade auktoriserade hud-

vårdsterapeuten Helena Månsson på 

egen hand med sitt företag Helenas Fot- 

& Skönhetsvård. För två år sedan kände 

hon att det började bli ensamt och bör-

jade fundera på att hyra ut en del av lo-

kalen på Allégatan i Klippan. Under det 

senaste året har Helena därför inlett ett 

samarbete med Ann-Mari Nilsson, auk-

toriserad hudterapeut och Laila Nilsson, 

nagelteknolog. 



Danne Stråhed populär i Ljungbyhed
Ljungbyhedsbornas stora favoritartist 2008 heter utan tve-

kan Danne Stråhed. Bara lite drygt en månad efter att ha 

uppträtt vid allsången på Spången var han åter tillbaka 

– den här gången i parken mitt i byn. Folk slöt upp kring 

arrangerande och tioårsjubilerande Ljungbyheds Framtid 

och gick man ur huse. Omkring 1 000 personer fällde upp 

sina brassestolar och njöt musiken. Vilken kväll!
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Familjen

För bokning av ovanstående tjänster kontakta Adapt Media: Telefon 0435 – 77 90 54 eller 0761 – 35 34 04

En fl icka född 080609. Vikt: 2 760 gr. Längd: 47 cm

Natalie
Melissa Höfl ing och Johan Bülow

En fl icka
Född: 080508 
Vikt: 3 815 gr.
 Längd: 52 cm

Isabella
Sofi e Nilsson 

och 
Martin Lidborn

Sebastian

En fl icka född 080624
Vikt: 3 365 gr
Längd: 50 cm

Nelly
Cecilia Karlsson
Håkan Karlsson

Maja

Låt oss fånga ett minne!
Ring 0435 - 77 90 54 

för tidsbokning!

Låt oss fånga ett minneLåt oss fånga ett minneLåt oss fånga ett minne

för tidsbokning!

Låt oss fånga ett minne!Låt oss fånga ett minne

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.

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.

En kille född 080715 
Vikt: 3 565 gr
Längd: 51 cm

Filip
Marie Thulin

Andreas Hansson
Isabell

Ljungbyheds Framtid fi rade 10 års-jubileum!

mitt i Klippan
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1967 stod så äntligen bensinmacken med 
tillhörande verkstad färdig. Och det var verk-
ligen andra tider då än vad det är idag. Ben-
sinen kostade 70 öre litern, och din-X blev 
bara en av sex (!) bensinmackar i Kvidinge. 
Idag är det bara Ronny och hans verksamhet 
som fi nns kvar.
- De försvann en efter en. 

Förr i tiden hade Ronny förutom verkstad, ben-
sin och diesel även en butik där han sålde go-
dis, glass och läsk. Men när han automatisera-
de bensinpumparna så stängdes butiken ner. 
- Tidigare kunde ju inte folk tanka om jag inte 
var på plats eftersom de inte kunde betala vid 
pumparna. 

Långa dagar
När Ronnys närvaro krävdes för att kunderna 
skulle kunna betala sin bensin tillbringade 
han större delen av sin vakna tid på bensin-
macken. Från sju på morgonen till tio på kväl-
len, sju dagar i veckan – så löd öppettiderna 
under en lång tid. 

PROFILEN:

Ronny Lindberg

Intresset för motorer har gått som en röd tråd igenom 

Ronny Lindbergs liv. I sin ungdom åkte han runt på världs-

haven som maskinist på olika båtar. Därför var valet inte 

svårt när han kom hem till Kvidinge igen i mitten av 60-

talet: Ronny skulle starta en mack. 

- Redan under tiden jag var ute på sjön höll mina föräldrar 

på att bygga macken. Jag kände att jag vill ha en rörelse 

som jag kunde sköta helt på egen hand och då passade 

det bra med en bensinmack.

- Nu har jag dragit ner och öppnar halv åtta 
och stänger fem i stället.

Ronnys stora intresse är alltså bilar och mo-
torer – men detta betyder inte att han bara 
servar bilar i sin verkstad. Allting som har en 
motor och/eller någon form av hjul är väl-
kommet. 
- Jag lagar bilar, byter däck, fi xar till ”rulle-
börar”, gräsklippare och cyklar – folk tar hit 
allt möjligt. 

Gillar ”slänga käft”
41 år och nästan ett helt yrkesliv har det 
alltså blivit för Ronny på din-X. Under alla 
år har han drivit rörelsen helt själv, en förut-
sättning för att kunna hålla låga priser (”Vi 
ligger alltid 20 öre under de stora”). Men 
Ronny trivs utmärkt – och det är ju knappast 
så att han inte träffar något folk. Stamkun-
derna som man kan ”slänga käft” med är 
många. 
- Det kommer hela tiden, vissa dyker upp var-
je dag för att dricka lite kaffe och prata.

En del av de kunder som träffats på macken 
hos Ronny har dessutom funnit kärleken – i 
varandra! Ronny kan alltså även sätta in titeln 
äktenskapsmäklare på visitkortet. 
- Det fi nns några par som har träffats här 
faktiskt. Sedan har har det väl hänt att man 
blivit lite kurator när folk har kärleksbekym-
mer också. 

Alltid i gång
Dryga 40 år på macken – och nästan lika 
länge i det intilliggande huset på Olofsgatan. 
Där bor nämligen Ronny tillsammans med 
hustrun Ann-Christin. När macken var färdig-
byggd så började han tillsammans med sina 
föräldrar på nästa projekt – att bygga huset. 
- Vi började 1970 och var inte helt färdiga 
förrän 1974. 

Man är nog inte helt ute och cyklar om man 
påstår att Ronny är den typen av människa 
som har svårt att ”slappa” i TV-soffan, eller?
- Jag klarar inte av det, jag kommer att fort-
sätta här på macken tills de bär ut mig.

Intresset för motorer har gått som en röd tråd igenom 

Ronny Lindbergs liv. I sin ungdom åkte han runt på världs-

haven som maskinist på olika båtar. Därför var valet inte 

svårt när han kom hem till Kvidinge igen i mitten av 60-

talet: Ronny skulle starta en mack. 

- Redan under tiden jag var ute på sjön höll mina föräldrar 

Bilar, bilar bilar!
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Hösten är här, och med den kommer höstmodet. Anette Johans-

son, ägare till Vini Mode i Åstorp, menar att det är nya trender på 

ingång. 

- Nu börjar det bli mer populärt att klä upp sig igen. Vi säljer en-

bart damkläder, och de senaste åren har det varit jeans och andra 

byxor som gällt, både till fest och till vardags. Nu börjar klänning-

arna, kjolarna och dräkterna att komma tillbaka efter att ha varit 

borta ett tag. 

Kläder för alla 
Hos Vini Mode hittar de fl esta kvin-
nor något som de gillar. Här fi nns 
nämligen kläder för alla åldrar och 
storlekar. 
- De fl esta plagg fi nns från storlek 
36 upp till storlek 50, det är viktigt 
att inte bara ha de mest efterfråga-
de storlekarna. Jag vill att alla ska 
kunna handla på Vini Mode, säger 
Anette Johansson. 

Varken lyxkläder eller lågpris
Olika sorters butiker säljer olika 
sorters kläder. Vini Modes kläder 

är varken av lågpriskaraktär eller 
extra exklusiva. Mellanpris är nog 
en beskrivning som skulle kunna 
passa bra i sammanhanget. 
- Det går naturligtvis att köpa en 
billig tröja för en liten peng, men 
det är inte alltid den håller kvali-
teten. Då är det bättre att ge en 
eller två hundralappar extra för att 
få bra kvalitet, och det hittar kun-
derna hos oss. 

Hård konkurrens
Att vara butiksinnehavare i Ås-
torp, där invånarna har både Fa-
milia och Väla runt knuten, är lite 
speciellt. Det gäller att presentera 
ett utbud som gör att ortsborna 

stannar hemma istället för att åka 
iväg till något av de stora köpcent-
rumen. Anette Johansson har själv 
arbetat med både klädes- och sko-
försäljning på Väla i 25 år. Vad är 
då skillnaden gentemot att ha sin 
egen butik?
- Jag tycker det är härligt att jobba 
här i Åstorp. Man får en helt annan 
kontakt med kunderna och har 
mycket mer tid att kunna hjälpa 
till. Hos de större kedjorna får kun-
derna oftast klara sig själv. 

Bra att vara två
När Familia etablerade sig i Hyl-
linge häromåret märkte Anette av 
en tillfällig nedgång 
- Nyhetens behag är alltid spän-
nande, men folk har hittat tillbaka 
hit igen. 
Anette tog över Vini Mode för fem 
år sedan och hade en anställd de 
första tre åren. Därefter arbetade 
hon själv ett tag, men nu har hon 
återigen en kollega i form av tim-
anställda Maria Nilsson.  
- När man är två i butiken blir det 
ännu lättare att ge kunderna bra 
service. Vi avlastar varandra, säger 
Anette Johansson. 

Hösten är här, och med den kommer höstmodet. Anette Johans-Hösten är här, och med den kommer höstmodet. Anette Johans-

son, ägare till Vini Mode i Åstorp, menar att det är nya trender på son, ägare till Vini Mode i Åstorp, menar att det är nya trender på 

HÖSTKLÄDERNA HAR 
KOMMIT TILL VINI MODE

speciellt. Det gäller att presentera 
ett utbud som gör att ortsborna 

Anette Johansson. 

Kjolar
100:- 
i rabatt
Olika modeller 
& färger

042 - 589 00
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En grillkväll med vänner, barn och barnbarn – det 

blev priset när Klas och Annelie Andersson tog 

hem segern i Söderås Journalens månadstäv-

ling. Maten kom direkt från Bjärhus Gårdsbutik 

och föll vinnarna och deras gäster i smaken. 

- Vi blev mycket nöjda med alltihop. Det blev både 
lamm-, ox- och fl äskkött tillsammans med potatissal-
lad, potatisgratäng och grönsallad – det var hur gott 
som helst, säger Klas Andersson. 

Tur med vädret
Vädrets makter stod också på Klas och Annelies sida. 
Trots att grillkvällen hölls så sent som den 6 septem-
ber så strålade solen. 
- Vi var lite oroliga på dagen men det blev kanon. Det 
blev faktiskt så att vi satt ute på altanen hela kvällen. 

Maten räckte gott och väl – det blev till och med en 
hel del över. 
- När vi hämtade grejerna tyckte vi nästan att det 
såg lite ut – men ögat ville nog mer än vad magen 
orkade, skrattar Klas Andersson. 

En grillkväll med vänner, barn och barnbarn – det 

blev priset när Klas och Annelie Andersson tog 

hem segern i Söderås Journalens månadstäv-

Lyckad grillkväll 
för tävlingsvinnarna

16

orkade, skrattar Klas Andersson. 

Vinnaren av Grillfatet!

- Vi var lite oroliga på dagen men det blev kanon. Det 
blev faktiskt så att vi satt ute på altanen hela kvällen. 

Maten räckte gott och väl – det blev till och med en 

- När vi hämtade grejerna tyckte vi nästan att det 
såg lite ut – men ögat ville nog mer än vad magen 

Grilltips från Bjärhus Gårdsbutik
Det svåra när man grillar är att få rätt 
konsistens på köttet – det måste ju bli precis 
lagom välgrillat. Men vissa vill ha köttet väl-
stekt, andra föredrar det lite mörare och några 
vill ha det precis mittemellan… Lösningen lig-
ger i ditt eget ansikte! Känn efter och jämför. 

Hakspetsen – välgrillat (well done)
Nästippen – mellangrillat (medium)
Kinden – lätt grillat (rare)

Svårare än så är det alltså inte!
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Fabriksvägen 8, Klippan, Tel/Fax 0435-155 02
Mobiltel. 070-511 42 77, 070-747 01 62, Jour dygnet runt

VI  BYTER BILRUTOR
till nästan alla bilar!

HELGESSONS GLAS AB

Gårdsbutik
0435-102 95
www.bjarhus.se

Delikatessbrickor och 
Bufféer för avhämtning!

Köttdisk med nystyckat 
lamm, gris och ox.
Öppet: Fred 10-18  Lörd 10-14

Delikatessbrickor och

Välkomna!

VINSTER:
1:a pris Presentkort hos Colorama, Klippan   500:–
2:a pris Presentkort hos Colorama, Klippan   300:–
3:e pris Presentkort hos Colorama, Klippan   100:–

SÅ HÄR GÖR DU:
• Varje pusselbit i Annonsjaktens 8 fält passar in i någon av 

annonserna i detta nummer. 
• Du skall hitta annonserna till vilka bitarna hör. Skriv sedan 

annonsörens firmanamn under resp. ruta.
• Du skall alltså INTE ange tidningssidans nummer. 
Sänd lösningen till: Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 
264 33 KLIPPAN i brev frankerat med brevporto. 
Glöm inte ange ”Annonsjakten” utanpå kuvertet! 
REDAKTIONEN TILLHANDA SENAST den 1 oktober - 08.

Namn:     Tel:

Adress:
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TÄVLA i Annonsjakten!
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Välkommen att kontakta:

Specialist på läggning av 

BEN
NYS  GOLV

I KLIPPAN AB
Tel. 0736-230410

 TÄCKJACKOR

 ULLJACKOR

 SKINNJACKOR 
FRÅN BL A EFVA ATTLINGS KOLLEKTION!

S

HÖSTENS

YTTERPLAGG ÄR HÄR!
NU ÖPPNAR

KlippAnns Tyger!

15/10
i Tullssons möblers lokaler

 i Klippan!

Välkomna! TYGER
KLIPPANNS

Tyger • Tillbehör • Sömnad Tel: 0736 - 83 86 61

´

Räkmacka  Eget kök   39.90 /st

Lör 27/9 kommer Scanbilen på besök 
och bjuder på nyheter i sortimentet!

Kassler

Priserna gäller tom 28/9 eller så långt lagret räcker.

Prova kontantuttag 
med ditt bankkort hos ICA!

39.90 

         Portions Forell  kg      89:-
         Liten Hällefilé   kg    149:-

/kg

 

Engel Glass  1 L         19.90  
Drick yoghurt  350 ML   2 st    20:-
Godis i lösvikt    HG        5.99

Grillad kyckling 
34.90 /kg 

LANDORA

LACKFÄRG
  

 59:- 

Kycklingfilé 
59.90 /kg

VIKTVÄKTARNA

ENGELHOLM

KARAMELLKUNGEN

BR CARLSSON ÅKE P KRONFÅGEL

M
ot

 I
CA

 k
or

t

Max 3 köp/kund

1 LITER

fi xar
det mesta!

- har ett brett utbud av tjänster inom fastighets- och   
 trädgårdsskötsel!

- har kunnig och erfaren personal som tillsammans             
 med våra maskiner är en garanti för ett proffsigt 
 utfört arbete!

- har kompletta helhetslösningar för både små och
  stora uppdrag!

- erbjuder löpande skötsel om så önskas!

- lämnar prisförslag innan vi börjar arbetet!

- lämnar garanti på utförda uppdrag!

  
                   
              
         

fi xarfi xarfi xarfi xar
det mesta!det mesta!

- har ett brett utbud av tjänster inom fastighets- och   - har ett brett utbud av tjänster inom fastighets- och   - har ett brett utbud av tjänster inom fastighets- och   
 trädgårdsskötsel!

VI

                   
              
         DU behöver 

endast
kontakta oss!
 

- har ett brett utbud av tjänster inom fastighets- och   

Tvättmaskin, TF1455,
1400 varv, 6kg
ord.pris 6090:-

Tvättmaskin, TF1455,
1400 varv, 6kg

4.590:-

4.590:-
Torktumlare TK7515 
Sensorstyrd, 6 kg
ord pris 5.790:- 

Nu öppnar

 Klippans nya modebutik!

Åbyplan 2              264 33 Klippan            Tel:  0435-151 30

Många öppningserbjudande för både            &
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Lördag 10 - 13

 

 Skjorta (399:-) NU 199:-

 Jeans (599:-)  NU 299:-

 T-shirt     2 st för 99:-

 Skjorta (399:- ) NU 199:-

 Stickat (399:-)  NU 199:-  

Top (99:-)  NU 49:-

Blus (299:-) NU 99:-

Jeans (499:-)  NU 299:-

Jacka (499:-)  NU 199:-

Sweat (259:- ) NU 129:-
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Top (159:-) NU 49:-

Vero Moda

Välkomna!

önskar

Madde & Jennie

ÖPPNAR
26/9
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Öppet 10 - 16

Kjolar
100:- 
i rabatt
Olika modeller 
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042 - 589 00

KLIPPAN

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

    

Minska din vikt 1,5 – 4 kg i snitt per vecka.
Metoden är enkel, snabb, säker och varaktig. 

Cambridgekuren håller dig mätt länge och suget försvinner. 

PLATS: STORGATAN 47, vuxenskolans lokaler
TID: MÅNDAGAR 16.00 – 18.30, JÄMNA VECKOR

NYA KUNDER: Ring och beställ tid för introduktion och start

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

Tel: 0705 – 39 45 45    042 – 29 45 45

Dags för ”Gör om mig” igen 
För tredje året i rad är det dags för Söderås Journalen att ge en 

av våra läsare en riktig kickstart på hösten med vår uppskat-

tade ”Gör om mig”-tävling.

En lycklig vinnare får under en dag tillsammans med Söderås Journa-
len välja ut kläder, bli sminkad och få håret fi xat till ett värde av cirka 
2 500 kronor. Kläderna i år kommer ifrån Basthi i Klippan, och hår 
och smink ordnar vi hos likaledes Klippanbaserade Klipp & Kryll. 

Eftersom vi under de två första åren endast fått in ansökningar från 
den kvinnliga delen av läsekretsen och inte en enda från någon man 
så är tävlingen i år endast öppen för kvinnor. En man kan naturligtvis 
fortfarande anmäla en kvinna som han vill ge priset till. 

Därför vill vi att du skickar in ett foto på dig själv, eller någon när-
stående som du tycker behöver/förtjänar en riktig lyxdag. Lämna en 
motivering till varför just du eller ditt förslag ska vinna. Vi behöver 
ditt bidrag senast den 1 oktober. 

Skicka in till 
följande adress: 

Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN

Märk kuvertet 
”Gör om mig”. 

TÄVLA i Annonsjakten!

motivering till varför just du eller ditt förslag ska vinna. Vi behöver 
senast den 1 oktober. senast den 1 oktober. senast den 1 oktober. 

Före

Efter: Glad vinnare!
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VARA VETTIG VUXEN
En kurs för dig som vill hjälpa de
barn/ungdomar som växer upp i
skuggan av missbruk, våld osv.

5 torsdagkvällar med start den
2 oktober (v. 40-44).
Tid: 18.30 - 21.00

Plats: Norrehus, Bryggerigatan 13
Pris: Kursavgift 150 kr. inkl. fi ka

För mer information och anmälan
kontakta: Carina Andersson

Tfn. 0435 - 101 07, eller
070 - 260 93 36

Styrgruppen för saneringen av 
Klippans Läderfabrik inbjuder till:

Allmänt informationsmöte
Måndagen den 6 oktober klockan 19:00

Kommunhuset, sessionsalen
Projektet sanering av Klippans Läderfabrik går under hösten 
in i ett nytt skede som kommer att innebära ett mer operativt 
arbete.

Konsulter har handlats upp för att ta fram en rivningsplan för 
fabriksbyggnaderna och skorstenen. Samtidigt ska en annan 
konsult göra ytterligare markundersökningar av de närbelägna 
villaträdgårdarna.

Vi vill med detta möte delge information om projektets fort-
satta utveckling och fånga upp Era synpunkter och åsikter.

Hjärtligt Välkomna!

I september fi rade Klippans Gymnasieskola 50-
årsjubileum. Det fi nns naturligtvis ingen av da-
gens lärare som varit med sedan starten, men 
det fi nns några stycken kvar som varit med se-
dan början av 70-talet. Ekonomiläraren Gunilla 
Schön Hellstedt är en av dem. Direkt efter avslu-
tad lärarutbildning sökte hon en tjänst i Klippan 

som hon fi ck – och sedan har hon blivit kvar. 

- Det är en trevlig och lugna skola med duktiga elever 
och bra kollegor, svårare än så är det inte, konstate-
rar hon som svar på frågan om varför hon stannat 
i 35 år.

Stor utveckling
Hur tycker då Gunilla att Klippans Gymnasieskola har 
utvecklats sedan det tidiga 70-talet?
- Tittar man på vår skola här i Klippan så känns den 

35 år i skolans tjänst
större nu än när jag började. Nu har vi så många olika 
program som är utspridda på stor yta. Man har inte så 
mycket kontakt med lärarna på andra program som 
det var förr och det är lite synd. Samtidigt får man ac-
ceptera att det har blivit på det här sättet, det innebär 
ju att skolan har växt och utvecklats.

Snuttifiering och bredd samspelar
Gunilla lär ut bland annat företagsekonomi, redovis-
ning och beskattning till eleverna på handels- och ad-
ministrationsprogrammet och till samhällsvetenskap-
liga programmets ekonomiska inriktning. Grunderna 
i ämnena är desamma som för 30 år sedan, men ut-
formningen av utbildningen har förändrats en del. 
- Förr gick man mer på djupet i ett mindre antal kur-
ser – nu läser eleverna många småkurser och det kan 
bli lite spretigt och snuttifi erat ibland. Å andra sidan 
så breddar ju eleverna sin kunskap och det är ju 
aldrig fel. 

Den 3 september klipptes det 

blågula bandet för att marke-

ra offi ciellt att Idrottscentrum 

Ljungbyhed var invigt.  Den för-

sta årskullen elever fl yttade in 

några veckor tidigare lagom till 

skolstarten. 

- Det känns jättekul att invig-
ningen blev så pass välbesökt, det 
kom någonstans mellan 60 och 80 
personer, säger Mattias Säfl und, 
projektledare för Idrottscentrum 
Ljungbyhed. 

Idrottscentrum Ljungbyhed 
             invigt med pompa och ståt!

Många utbildningar
Från och med i höst får eleverna på fordonsprogram-
mets fl ygteknikerinriktning sällskap av golf- och brot-
targymnasierna. Även andra idrottselever som kom-
binerar en elitsatsning med gymnasiestudier ska i 
fortsättningen utbildas på Idrottscentrum. Dessutom 
fl yttar naturbruksgymnasiets utbildning för golfbane-
skötsel till Ljungbyhed.  
- Ambitionen är att de olika utbildningarna ska kunna 
dra nytta av varandra, säger Mattias Säfl und. 

Idrottscentrum innebär också en nytändning för Ljung-
byhed. 
- F5-ormådet kommer att leva upp ännu mer, och det 
kommer så klart orten till godo att Ljungbyhed hamnar 
ännu mer ”på kartan”, menar Mattias Säfl und. 
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Budget för 2009 och plan för 
åren 2010 – 2011
• Högkonjunkturen dröjer sig kvar men mattas av

• Budgeten 2009 innebär avsevärda förstärkningar och

 förbättringar i verksamheten

• Investeringsnivån  är fortsatt  hög   

Landet och även kommunernas ekonomi har tydligt präglats av 

högkonjunkturen de senaste åren. I år mattas BNP-tillväxten 

dock av, till stor del som följd av en viss dämpning i den interna-

tionella ekonomin. Det ekonomiska resultatet för Sveriges kom-

muner bedöms försämras något under 2008 men är fortfarande 

på en god nivå. 

Befolkningen
Befolkningssiffrorna i Klippans kommun har ökat stadigt sedan 2001. 
Vid senaste årsskiftet var antalet invånare 16 254 personer. Under första 
halvåret 2008 har befolkningen ökat med ytterligare 65 st. Vi är försiktigt 
positiva och tror på en fortsatt balanserad ökning av invånarantalet. 

Ekonomin t o m 2008
Det ekonomiska läget har förbättrats för kommunen genom positiva 
bokslutsresultat de senaste åren.  2006 hade vi det högsta plusresulta-
tet någonsin med +18,3 Mkr och för  2007 blev årsresultatet +8,7 Mkr. 
Prognos för 2008 pekar på ett positivt bokslutsresultat även detta år. 

Budget 2009 -övergripande
Årsresultatet för driften i budget 2009 är +14 Mkr, vilket normalt sett 
innebär att nivån uppfyller branschens krav på ”god ekonomisk hus-
hållning”. Vi har emellertid stora investeringsbehov och nivån här ligger 
2009 på 61,3 Mkr. Det innebär att vi fått lägga in nyupplåning med 13,0 
Mkr. Upplåningen 2009 kommer endast att ske om alla investeringspro-
jekt hinner slutföras under året. 

Förändringar i verksamheten 2009
I den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för nästa år fi nns för-
stärkningar som påverkar verksamheten på ett förhoppningsvis positivt 
sätt inom samtliga nämnder.

Exempel på satsningar:
Utökade medel för utvidgad e-service, dvs möjlighet för kommun-
invånarna att lösa ärenden hos kommunen via datorn.
Inrättande av tjänst som barnbiliotekarie
Räddningsnämnden får ett tillskott för drift av det nya radiokommunika-
tionssystemet Rakel.

Investeringar under planperioden
Ett stort antal angelägna investeringsprojekt gör att investeringsbudge-
ten för kommande år, som tidigare nämnts, ligger på en för hög nivå. 
2009 ligger nivån på ca 61 Mkr och 2010 på 55 mkr. En ”normal” nivå 
bör med nuvarande resultatnivåer på driften ligga under 45 mkr för att vi 
inte i slutändan ska behöva gå ut och låna pengar. 
Några av de största investeringarna under perioden är:   
• ombyggnad av simhallen
• sanering av läderfabriken
• vatten och avlopp, huvudledning Östra Ljungby - Klippan
• Ombyggnad förskolan Linnea
• Ombyggnad förskolan Pilagården
• Gruppboende på Badvägen för handikappomsorgen
• ombyggnad Åbyskolans kök
• nytt fl ygplan till fl ygtekniska gymnasieprogrammet
• ombyggnad av Rickmansgården i Ljungbyhed  

Framtidsutsikter
2008 ser fortsatt positivt ut för svensk 
ekonomi och Klippans kommun bör 
kunna göra ett hyggligt överskott även 
i år. Går vi fram till 2009-2010 börjar 
risken emellertid öka för en vikande 
konjunktur. Det är därför oerhört viktigt 
att vi just nu hanterar ”de goda tiderna” 
med stor försiktighet och inte tar på 
oss nya verksamheter i en omfattning 
som gör att vi måste bromsa kraftigt 
den dag lågkonjunkturen är här. 

Boje Jarl
ekonomichef
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