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Nu även utökad catering verksamhet!
Välkommen till Restaurangen
med de 4 - ESSEN

S

tora parkeringsmöjligheter
tor salladsbuffé
tora ytor för matservering
tor lummig park

Lunchrestaurangen
är öppen
Må - Fre 11.30-14

VÄLKOMMEN

JULBORD PÅ
BESTÄLLNING!
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Kultur Center
PRIS FRÅN 265:Catering
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0:-

Öppet Hus
15 november kl 10 - 14
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Många hittar till

Wrams Gunnarstorps Trä & Bygghandel
Affärerna går lysande för Wrams Gunnarstorps Trä & Bygghandel. Nuvarande
ägarna tog över 2005 och det har rullat på
bra sedan dess.
- Vi får hela tiden nya kunder från olika
delar av nordvästra Skåne vilket känns
jättebra, säger Jan Hansen, som tillsammans med hustrun Conni och svärfar
Kjell-Rune Nilsson äger butiken.
Utkörning av material
Kunder från lite längre håll har alltså inga
problem att hitta den välsorterade trä- och
byggvaruhandeln i Wrams Gunnarstorp. Och
om kunderna av någon anledning inte har
möjlighet att komma – då ordnar man utkörning istället.
- Vi kör ut material på alla olika håll – Kullahalvön, Klippanhållet och till Löddeköpinge
och Kävlinge.
Annonsering i Söderås Journalen och på Internetsidan Blocket har verkligen givit resultat.
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- Vi har märkt av en ökning av kunder från
Söderås Journalens utgivningsområde sedan
vi började annonsera hos er. Blocket är också
en bra annonsplats, det är många lite mer
långväga kunder som hittar oss den vägen.
Stor brädgård
Den allra bästa reklamen man kan få är dock
en annan – nämligen djungeltelegrafen.
- Man måste ha målet att varje kund man pratar med ska gå nöjd och belåten härifrån. En
nöjd kund berättar om sitt besök här för sin
granne, och när sedan grannen ska renovera
eller bara behöver lite skruvar till exempel, då
kommer han också till oss.
Att man har ett rikt sortiment när det gäller trä manifesteras av den stora brädgården,
som är på imponerande 40 000 kvadratmeter. Lagerhållningen går inte heller den av för
hackor, man har kontinuerligt mellan 1 500
och 2 000 kubikmeter trä inne.
- Dessutom har vi elva olika trälängder att
välja mellan, så kunden behöver aldrig vara
orolig för att få virke över. Man kan nästan
alltid beställa exakt det man vill ha och be-
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(ETASTE GOLVTRENDEN
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höver aldrig slänga något som man redan
betalat för.
Bambugolv en storsäljare
På golvfronten kan Wrams Gunnarstorps Trä
& Bygghandel stoltsera med att vara en av
få svenska återförsäljare av bambugolv. Det
finns ett etablerat samarbete sedan ett år
tillbaka med en dansk grossist som köper in
bambugolven direkt från fabrikerna i Kina.
- Bambu är verkligen på gång
nu, om något år kommer det
att vara hur stort som helst,
förutspår Jan Hansen.
Bambugolv är 30 procent
hårdare än ek och består av
19 millimeters massivt trä,
vilket gör att det i princip är
omöjligt att slita ut det.
- Det går att få bambu både
som skeppsgolv, köksbänkskivor, golvsocklar, taklister,
ja vad man vill, säger Jan
Hansen.
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trä & Bygghandel
WWWWRAMSTRASE

Vard. 8.00 - 17.00, Lörd. 9.00 - 14.00
Tel 042-815 50 ● Fax 042-815 53

    

   




 
  
 
     

  
  
 
 

   
 
 
  
 

 
 



 
  
 
 




 
 








 
  
 




  
 
 
  



 








 
 




    
 


RÖSTÅNGA
BEGRAVNINGSBYRÅ
Begravningsbyrån med fullservice
inom begravning och familjejuridik

Personlig service dygnet runt
Billingevägen 8 i Röstånga
Tel. 0435-915 70 www.begr-byra.com
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s Kompakt värmepump med
integrerad vamvattenberedare!
s Används för berg-, sjö-, markeller sjövärme.
s Hög framledningstemperatur.
s Scrollkompressor.
s Integrerad varmvattentank.
s 6 års trygghetsförsäkring.
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Välkomna till

Dermi Hud & Harmoni

PÅ
PASSA

FYNDA!!!

ande:
Hösterbjud Nimue konsultation

med rådgivning för bara 250 kr
Nimue ansiktsbehandling 80 min 500 kr
Hot-stones massage 60 min 450 kr

BLOMSTERLÖKAR
Alla

50%

Presentkort finns att köpa!

Dermi

HUD & HAR MONI
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ad.junior

Låt barnen
bestämma!

Beata
Persson
Auktoriserad Hudterapeut och Spaterapeut
Dipl.massör, Cidesco och SHR medlem

Pl 7824 Övad • 264 92 Klippan
Tel: 0435 - 15 962 • Mob: 0708 - 36 64 58

“ Hårdrock, Grekland, Strutt och Fisk.
Det bästa namnet är nog ändå
Tigergrön eller kanske Blick...”

Kulörer utvalda
av barn...
WWW.COLORAMA.SE
MÅNDAG - FREDAG 7.30 - 18, LÖRDAG 9.30 - 13
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BRAUNS SIDA

…och så nås Braun
Tfn 0435-71 11 50 mobil 0739- 79 34 54
E-post: leb.klippan@passagen.se
Att tillverka garn och sticka är ett genuint hantverk.

Bevara hantverk – att ”skriva historia”

Klippan visade Tokyo
Ett spadtag 1978 i Klippan blev
”vägvisare” för Tokyo. Det inledde
byggandet av servicehuset, som
invigdes 1979. Japan har stor andel äldre. Sökte lösningar i världen. Ville komma i kontakt med
en framgångsrik kommun inom
äldreomsorgen.
Socialstyrelsen
pekade ut lilla Klippan. Här fanns
en verksamhet över hela fältet, av
högst kvalité. Ett forskningsprojekt
pågick, genom docent Owe Ålund.
Klippan hade gått från fattigstuga
till toppmodern äldreomsorg, där
köpet av ”Åby 3” år 1865 – som
blev Åbyhem – var första steget.
Sedan kom ålderdomshem, pensionärshem, servicehus, öppenvård
med mera. Pådrivare och idégivare
var socialchef Arne Sandin.

Rönn
– dyrkad nyttoväxt
Röda lyser rönnbären. Enligt sägnen
innebär många rönnbär en sträng
vinter. Rönn (Sorbus aucuparia)
är ett vildväxande träd som ofta
planteras. Rönn är en dyrkad nyttoväxt. På hednatiden helgades
Rönn åt guden Tor. Rönn är sedan
gammalt välkänd läkemedelsväxt,
rik på C-vitaminer och har använts
mot skörbjugg, njursten och gikt.
Bären blev sylt, saft och gelé. Bladen föda åt människor och djur.
Latinska namnet ”aucuparia” betyder ”fågelfångare”.

Märkesdagar
1938. Folkbibliotek flyttas från
Gråmanstorp till Klippan.
1948. Gråmanstorps småskola säljs
av kommunen för 10 000 kronor.

Som sagt...
”Vi har inget gemensamt med Färingtofta.”

(Ivar Karlsson gav uttryck för Riseberga
kommuns syn på förslag till kommunsammanslagning 1947).

”Ett rent maktmissbruk.”

(Protest mot att landsfiskal 1933 säger
ja till nationalsocialistiskt möte i Klippan, men nej till s-möte).
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Sätten är många att skriva historia,
för att bevara, föra vidare samt visa
hantverk och olika tekniker. Hantverk har mänskligheten bedrivet
mycket länge. Nu handlar det mest
om hemslöjd.
Att själv tillverka sina redskap, vapen, husgeråd, kläder och annat
var en fråga om överlevnad i närtid
och för människan som art. Äldsta
fynden av hantverk är en halv miljon
år gamla. Det är stenföremål, som
antas ha använts för bearbetning
av trä, ben, skinn m m. Tekniken
utvecklades, nya material tillkom.
Metall kom 3 000 år före vår tideräkning.

Grekiska och romerska samhällen
hade väl utvecklade hantverk, som
sköttes av slavar – det sågs nämligen ned på manuellt arbete. En
specialisering uppstod. Det ledde till
att skråväsendet uppstod på 1000talet i Italien, spred sig över Europa.
System med mästare och gesäller
infördes, som gav teknikspridning.
Under 1700-talet växte manufakturer fram (ett antal arbetare utförde
hantverk i gemensam lokal åt ägaren). Industrialismens framväxt och
nya material gav massproduktion
som konkurrerade ut hantverket,
som allt mer blev hemslöjd.
Hantverket höll sig kvar längst på
landsbygden, till in på 1900-talet.

Vid sidan om lantbruket var hantverket en viktig bisyssla i skogsbygder som norra Skåne. Hantverket
delades in i tre grundformer: Sockenhantverk, saluslöjd och behovsslöjd, nu även i hemslöjd. Alla fyra
finns idag, men mest på hobbyoch fritidsnivå. Hantverk har olika
status. Högst upp finns hantverk
med ädla metaller, längst ned det
som berör vardagslivet. Den synen
finns kvar, även om den inte är lika
uttalad.
För att visa och föra traditioner
vidare arrangeras hantverksmässor,
som den som årligen finns i Klippan och har hämtat inspiration från
Tingsryd.

• Robin Malmberg återanvänder små burkar och tillverka vackra ”lampor”.• Stenar kan användas till mycket, som
till att målas och bli vackra prydnader. • Korgflätning har mycket gamla anor. • Silverhantverk har hög status.
• Urgammal är tekniken att tillverka krukor, som Kristina Persson gjort. • Smörkniv med landskapsblomma

Bowlingen jubilerar - 50 år i Klippan
Bowling och bowlingliknande
idrott har lång historia. Var en tid
ett religiöst spel. I Klippan startades
bowling först 1958, i idrottshallen
på två banor med manuell kägelresning. Nu kan 50 år firas.
Långt före vår tideräkning spelades
en primitiv form av bowling. Kulor
och käglor hittades i en 7 000 år
gammal barngrav. Spelet antas ha
uppstått i Egypten. På Caesars tid
(100-40 f Kr) spelades en form av
bowling i Norditalien som liknar
dagens bocciaspel.
Bowling blev religiöst spel under
400-talet, fick religiös betydelse

och spelades av präster. Käglorna
sågs som kyrkan fiender. Till fler
käglor som fälldes till större ära.
Vid 1600-talet mitt kom bowlingen till Amerika. Där uppstod
moderna bowlingen, med spel på
tio käglor i en triangelformad uppställning med spetsen mot spelaren. Dock fanns en annan form av
bowlingspel - spel mot nio käglor.
1841 förbjöds niokägelbowlingen
som sport i Connecticut på grund
av ohämmad vadslagning. Tiokägelspelet berördes inte. 1875 försöktes
det få standardregler för spelet.
Först 1895, då American Bowling
Congress bildades, lyckades detta.

Bowling introducerades 1909 i
Sverige av Bruno Söderström som
öppnade bowlingsalong i Hotell Regina i Stockholm. Sveriges Bowlingförbund bildades 1930, kom med i
Sveriges Riksidrottsförbund 1936,
första SM arrangerades 1932.
I Klippan önskades en bowlinghall, som 1958 förverkligades i
nya idrottshallen. Det fanns bara
två banor. Det var för lite. En fyrabanorshall kunde invigas vid Järnvägsgatan. 1997 fick Klippan det
som i diskuterats länge – en åttabanorshall - som fritidsnämndens
ordförande Göran Sjögren invigde,
på industriområdet.

Varg – en plåga i Söderåsbygden
Varg framkallar åter starka känslor i landet. Stammen har blivit så
stor att skador på tamdjur tilltagit,
rädsla uppstått. Fram till mitten på
1800-talet var det så även i Söderåsbygden.
Namnet är egentligen ”ulv”. I vidskepelsens tecken ”var ulv tabu”.
Istället blev det, ”varg” (brottsling)
– Canis lupus på latin. Vargen är
spridd över stora delar av världen.
Ökad konkurrens med människan
gjorde vargen ”farlig”. Varghärjningarna tilltog i slutet av 1700-talet i Sverige, då fick bönderna jaga
högvilt. Vargen fick mindre.

Det fanns en tid – även i Skåne
– då varg var vanlig, som skapade
rädsla. Det talades om att varg tog
barn. Det var skrönor. I Värmland
gicks kyrkoböcker igenom under
200 år. Två fall av barnrov hittades.
Kulmen på varghärjningarna kom i
början av 1800-talet. 25 000 kreatur revs 1830, men 6 700 vargar
fälldes 1827 – 39. Moderna skjutvapen, skogsbruk, gift och uppbåd
för skallgång gick hårt åt stammen.
Även ”varggropar” bidrog – en
finns vid Kolarhus i Stidsvig, men
bäst bevarad är den i Västarp i Riseberga. I vår bygd ledde härjning
1809, mest i Riseberga, till att på-

bud utgick från Perstorps kyrka om
vargskall. Alla med kreatur – utom
prästen och klockaren – skulle ställa
upp manskap. Stora avsnitt ”skallades av”. Det rörde sig om drygt
milen på en frontlinje och sidolinjer för att driva vargen mot de
som kunde döda denna. Det var
vanligt mönster. Det rapporterades
även att vargen ”slant ut” mellan
rädda drevkarlar. Det var straffbart
att göra så och kom ofta inte fram
förrän efter flera år.
I Danmark utrotades vargen 1772.
Sista vargen på Bjersgård sköts
1860, de sex sista vargarna i Skåne
sköts 1862.

Boktipset: ”100 pelargoner” av Susanne Rosén och Eivor Rasehorn ger inblick i vårt ”kulturarv i kruka”.

Spångens
Gästgivaregård
Ljungbyhed

0435-44 00 04

VÄRDEKUPONG
Köp valfritt kaffe ur vår meny
+ Gästis kärleksmums el. motsv.
Ord. pris 30-40 kr.

15:-

Prova-på-kupong gäller t.o.m. 2/11 2008 varje dag fr kl 14.00, max 2 pers.

www.spangen.se

GÅSAMIDDAG
MIDD
Serveras 1/11–16/11
–1
2008,
8, pris från 455:Svartsoppaa alt. spa
sparrissoppa
med varm ost-toast.
soppa
p m
Gås med tillbehör
tillbehör. Äppelkaka
pelkak med vaniljsås.

JULBORD
JULBO
UL
RD
Servera 21/11–24/12
Serveras
1–24/ 2008,
00 pris från 455:1/2 priset för barn 4–12 år. Serveras
Serv
tisdag–söndag.

JULAFTON
LAFT
F

Och så ett speciellt välkommen
till vår nye kökschef,
Klippansonen Peter Kvist.
Välkommen hem till Klippan
och välkommen till Gästis!
(Peter hälsar till er alla och
påminner er att beställa plats
till vårt julbord som startar
sista helgen i november!)

Sittningg kl
kl. 14.00 och kl. 18.30

MINIJUL
IJUL
Vi startar
tar ju
julaft
julafton kl. 12.00 med jullunch.
Kl. 15.00
kaffe med julkakor.
0 kaff
70:-Kl. 18.30 vårt stora julbord. 1570:-

NYÅRSSUPÈ
Trerättersmeny inkl. nattmat. 695:Nyårssupé med övernattning
i dubbelrum. 1470:-

GÅSÅ &
JULW
LW EKEND
EN
JULWEEKEND
Från
rån 1070:107 perr person i dubbelrum.
m.

KONFERENS
R
Konfereraa hos
os oss under november/december
r/december
em
i
en lugn och
gästgivarmiljö.
h harmonisk
harm
gästgivar jö. Avnjut
Avnju
en gåsmiddagg eller vårt
rt julbord
bo i samband
s
med konferensen.
ferense
e

Dans fredag & lördag kl. 21-01

Hur ser dina
vinterdäck ut?
Planera ditt
däckbyte i tid!
Snö och halka
kommer när du minst anar...
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Tilläggstjänsterna viktiga hos

Svensk Fastighetsförmedling
De börjar bli några stycken, mäklarfirmorna med säte i Klippan. Senast i raden att slå upp portarna är Svensk Fastighetsförmedling. Den 19 september hölls invigningen i lokalen på Storgatan mitt i Klippan.
- Vi vill gärna passa på att tacka för alla trevliga besök, lyckönskningar och underbara blommor som pryder kontoret, säger
Johanna Enberg, som tillsammans med kollegan Johanna Eriksson
är mäklare på Svensk Fastighetsförmedlings Klippanavdelning.
Totalt finns fyra anställda på kontoret – förutom de båda mäklarna också en administratör och en jord- och skogsspecialist.
Höghöjdsfotografering populärt
Det finns som sagt ett antal mäklarföretag i Klippan med omnejd just
nu, och därför gäller det att profilera
sig. Svensk Fastighetsförmedling är
idag ensamt på marknaden om att
erbjuda sina kunder fotografering av
bostaden från hög höjd. På så sätt
får potentiella köpare en vy över hur
områdena kring det tänkta objektet
ser ut – något som alltid är viktigt.
- Speciellt för långväga spekulanter
är det en bra möjlighet att se omgivningarna i förväg. Annars blir
man kanske negativt överraskad vid
visning eller så kanske man till och
med uteblir helt och hållet, förklarar
Johanna Eriksson.
Ser till kundens bästa
När man arbetar som mäklare är det viktigt att alltid se till kundens bästa. Svensk Fastighetsförmedling erbjuder förutom förmedling av bostäder även en rad tilläggstjänster, såsom dubbel
boendekostnadsförsäkring och TV4-reklam. Tjänsten Varudeklarerat innebär att man gör en omfattande Anticimex-besiktning
som också inkluderar ett tioårigt försäkringsskydd mot dolda fel.
- Dessa och resten av våra tilläggstjänster ger kundens bostad en
extra lyskraft och lockar flera spekulanter till visning. Ju fler spekulanter, desto bättre slutpris. De kunder som investerar i våra tilläggstjänster köper sig ofta ett bättre läge, säger Johanna Enberg.
Finanskris inget hinder för bostadsköp
Efter att bostadsmarknaden varit stabil under en längre tid blev
det rejäla omvälvningar i mitten av september, mycket på grund
av finanskrisen i USA och dess svallvågor som sköljde, och sköljer,
över världen. Vad säger då Svensk Fastighetsförmedling till oroliga
säljare och köpare?
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- Det är lätt att bara läsa svarta rubriker om att räntorna ökar i procent. De
rubrikerna ska man undvika. Det är i
kronor och inte i procent man betalar
sina räkningar. Därför ska man se till att
få bra rådgivning från mäklare, så att
man köper en bostad som ekonomin
håller för, säger Johanna Eriksson.
- Våra marknadsföringsmetoder är
mera avgörande än en svacka i konjunkturen, menar Johanna Enberg,
som tillsammans med kollegan hälsar
alla med frågor och funderingar välkomna in på kontoret.

En sån här ballong
används vid höghöjdsfotograferingen.

Nytt läge?

Guldläge i Klippan, Perstorp
och Åstorp?

Johanna

Johan

Johnny

Johanna

GÅR DU I KÖP- ELLER SÄLJTANKAR? Vad behöver du?
Vad drömmer Du om? Flytta i tanken så gör vi resten! Vilken
fas i livet du än befinner dig i så kan vi ta dej från ett läge till
ett annant. För oss är det extra viktigt att skapa förtroende
och ge trygghet genom hela bostadsaffären, och då vi ingår i
en av Sveriges ledande mäklarkedjor kan vi erbjuda Dig alla
de fördelar ett stort företag har när det gäller ekonomiska,
juridiska och praktiska frågeställningar.

Välkommen till oss
när det är läge.
BOBUTIKEN STORGATAN 25 KLIPPAN 0435-46 99 90 WWW.SVENSKFAST.SE

Konstruktioner i tiden...
Förr i tiden sysslade verktygsmakare

De flesta använder produkterna
Ripa Konstruktioner tillverkar och reparerar
stans- och pressverktyg till kunder inom bil-,
båt- och vitvaruindustrin. Vad innebär då detta
rent konkret? Christopher Ripa har svaret.
- De flesta människor har kontakt med de prylar som våra verktyg används till varje dag. De
flesta äger ju en bil till exempel. För att de som
tillverkar bilarna ska kunna klippa, bocka och
stansa i bilplåten behöver de verktyg – och de
är de verktygen vi producerar.

enbart med att göra verktyg – men numera har gränserna mellan verktygsmakare och legoarbetare suddats ut.
Ripa Konstruktioner i Ljungbyhed, är
ett levande bevis på detta faktum.
- Vi arbetar ofta tillsammans med våra
kunders utvecklingsavdelningar för
att få fram nya lösningar och prototyper, säger ägaren Christopher Ripa.

Kompletterar varandra bra
Man arbetar även med CAD-ritning i 3D. Den
egna verkstaden är komplett med trådgnist,
CNC-fräsar och egen härdning. Ripa Konstruktioner består av Christopher Ripa och hans kollega Mathias Fors.
- Jag är ju verktygsmakare från början och Mathias kommer från serieproduktionsvärlden.
Han är en duktig CNC-programmerare och vi
kompletterar varandra bra, menar Christopher
Ripa.

35 års erfarenhet av skärande bearbetning!
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Röstångaföretag kompanjoner
Sedan 2003 har Ekdahls Plåtindustri, som Söderås Journalen skrev om i föregående nummer,
köpt in i sig i Ripa Konstruktioner – ett samarbete som fungerar utmärkt för båda parter.
- Vi har väldigt nära kontakt hela tiden, bollar
idéer och drar nytta av varandras olika kompetenser. Det känns tryggt att ha Ekdahls som
kompanjoner. De har lyckats bra och ligger
verkligen i framkant i sin bransch.
Viktigt att göra ett bra jobb
Trygghet är ett begrepp som i dessa finanskrisens tider är extra viktigt. Men Christopher
Ripa tror att hans företag står väl rustat även
om det skulle bli ett sämre konjunkturläge.
- Jag har varit verktygsmakare i 20 år och har
aldrig behövt göra reklam för att få jobb, det
har alltid varit fullt upp. I vår bransch är det
viktigaste att göra ett bra jobb, då sprids ens
goda rykte vidare.

Diskmaskin

Elektro Helios DI8525
AAA, 5 program
inkl. snabb

0:9
9
.
3
NU
Ord. pris
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Smakfullt och häftigt!
Öppet 15 timmar om dagen sju dagar i
veckan – ett schema som kan knäcka
vem som helst. Men Shakiba Rasouli,
nybliven ägare till Torgkiosken i Ljung-

– här är det klassisk matlagning som gäller.
Vid intervjutillfället har Shakiba redan börjat
förbereda dagens måltider.
- Idag blir det fiskgratäng och pasta med
skinksås, berättar hon.

- Jag tänkte att om jag väljer det så behöver
man nog inte plugga så mycket, men oj vad fel
jag hade, utbrister hon på sitt chosefria sätt.

Det var i juli som Shakiba tog över driften och
ägandet av Torgkiosken. Nästan på direkten
satte hon igång att renovera. Och eftersom
Shakiba under sommaren varit och hälsat på
släktingar i USA så tog hon med inspiration
därifrån. Torgkiosken ser numera ut som en
klassisk amerikansk 50-talsdiner.
- 50-talsstilen är väldigt ren och klassisk. Jag
gillar när det är lite sparsmakat, det ska inte
vara för mycket.

Men väl på plats på hotell- och restaurangutbildningen så kände Shakiba att hon hamnat
Väl mottagen
Ljungbyhedsborna har tagit emot Shakiba rätt i alla fall. Under sitt sista gymnasieår valde
med öppna armar. Många tycker att det är kul hon därför att utbilda sig till sjökock i Helsingatt en så förhållandevis ung (20 år) företagare borg. Drömmen är att om några år sälja kioshar tagit över kiosken. Shakiba är dessutom ken och ge sig ut i världen för att arbeta.
ett känt ansikte för många i Ljungbyhed. Hen- - Att jobba på lyxkryssare i Västindien hade
nes syster driver en pizzeria i byn och Shakiba inte varit fel att få testa på så småningom.
själv har i fem år jobbat
extra på Hemköp.
- Det känns väldigt bra
att folk gillar det jag gör
1 tjock
och jag känner att jag
HYRFILMER
med m korv
har stöd från Ljungbyos (2 til
hedsborna.
+1d
1 film 35
lbe

Utbildad kock
Shakiba, som tog studenten från hotell- och
restaurangprogrammet för bara två år sedan,
är utbildad kock. Hungriga kunder kan varje
dag ta för sig av traditionell gatuköksmat
som korv, hamburgare, kebab och lövbiff –
men det är inte allt. Shakiba serverar även
dagens rätt måndag till fredag, i dubbla upplagor till och med. Och när det gäller dagens
rätt pratar vi inte om några enkla halvfabrikat

Vill jobba på sjön
Trots att det ligger i släkten att arbeta i restaurangbranschen så var
kockyrket inget Shakiba drömde om som
liten. Anledningen till
att hon valde hotelloch restaurangutbildningen på gymnasiet
var en annan – skoltrötthet.

byhed, känner sig taggad.
- Ska man göra någonting så ska man
göra det ordentligt, resonerar hon obekymrat.
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Välkomna till Klippan!

O

Vill ligga ett steg före...
För ett par månader sedan gick Violeta Regjepaj och en vän förbi
en tom företagslokal på Storgatan i Klippan. Violetas blick drogs
mot skylten märkt ”Företagslokal uthyres”, och efter lite påtryckningar från kompisen så gick hon in för att titta på lokalen.
- Jag hade ju egentligen inte tänkt skaffa något eget nu, men
hyran var överkomlig och då tänkte jag att jag kör, förklarar hon.
Hård konkurrens
Sagt och gjort, efter några dagar var hyreskontraktet påskrivet och planerarna började smidas för Salong One Step Ahead. Violeta är nämligen
hårfrisörska och har tidigare hyrt en stol hos Ankan & Co, en annan av
Klippans många frisörsalonger.
- Det finns minst många frisörer här i Klippan så det är hård konkurrens.
Men ska man våga öppna eget så måste man tro att kunderna kommer,
annars är det ingen mening.
Invigningskväll
Den 3 oktober firade Violeta öppnandet av sin egen salong med en invigningskväll där nyfikna gäster minglade och spanade in lokalerna.
- Det gick faktiskt bättre än vad jag hade förväntat mig med mer folk än
jag vågat hoppas på.
Trots att Violeta när vi pratas vid endast varit igång ett par dagar har
kunderna redan börjat hitta henne.
- Jättemånga som jag inte känner sedan tidigare har kommit in och bokat tider och det känns väldigt roligt.
Klippning och huvudmassage
Än så länge är huvudinriktningen klippning och allt annat som hör håret till.
Men Violeta sneglar även lite grann åt spahållet och erbjuder också avslappnande huvudmassage. Hon är även utbildad make up-artist, men det är inte
där hon väljer att ”lägga krutet”, åtminstone inte nu till en början.
- Jag avvaktar lite och ser vad kunderna vill ha.
Stilikoner
One Step Ahead betyder ju ett steg före – ska man se företagsnamnet
som en programförklaring för verksamheten?
- Ja, jag siktar på att kunna erbjuda det nyaste och mest moderna när
det gäller huvudet och håret. Just nu är det raka luggar och korta frisyrer
som gäller, lyder Violetas trendspaning.

ÖPPNINGSERBJUDANDE!

Violeta har renoverat hela lokalen
och fått fint i ordning.

Och det är kändisarna som sätter trender. Victoria Beckham håller fortfarande topplatsen bland Hollywoodstjärnorna när det gäller att inspirera
med sin stil.
- När hon hade page hade alla page, och nu när hon har klippt sig kort
så är det modernt. Många vill efterlikna henne.
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Köp
st produkter
från Goldwell Styling

199 kr

(Ord. pris från 310 kr. Gäller ej 500 ml)
Erbj. gäller tom 9 nov -08


Storgatan 17, KLIPPAN

Tel. 0435 - 100 23
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De börjar bli några stycken nu, klädbutikerna i Klippan. Men enligt duon
bakom Nova så finns det plats för ytterligare en aktör på marknaden.
- Vi har hört oss för ordentligt innan
vi satte igång och det finns definitivt
utrymme för oss också, tycker Madeleine Andersson.

Fullt hus och succé – det är den beskrivning som bäst passar Klippans nya klädbutik Novas invigning den 22 september.
Omkring 200 personer tittade förbi under
fyra hektiska timmar. Jennie Helgesson och Madeleine Andersson, ägare till

Välkända märken
De märken som finns hos Nova är
välkända – Jack & Jones, Vero Moda,
Only och Selected. Nova blir den första butiken i Klippan som säljer dessa
kläder. Tidigare har Klippanborna fått
lämna orten och åka till Väla för att
handla dessa klädmärken, nu hoppas Jennie
och Madeleine på att de ska stanna hemma
och handla hos dem istället.
- Det är samma kläder som på Väla till samma
priser, det lockar säkert många, säger Jennie
Helgesson.
Vill locka alla åldrar

Nova, är nöjda med uppslutningen.

De nyblivna butiksägarna vill inte säga att

- Det blev verkligen en bra start för oss,

kläderna passar en åldersgrupp bättre än någon annan. Madeleine Andersson menar att
det är upp till var och en vilken typ av kläder
man använder, oavsett hur gammal man är.
Dock finns det en stor bredd bland de fyra
märkena.
- Anledningen till att vi tog in dessa märken
var att de lockar kunder i alla åldrar, säger
Madeleine Andersson.

det var riktigt roligt att så många människor kom, säger Jennie Helgesson.

Skärp, smycken
och mycket
annat hittar du
också i butiken.

Varför ska man då avstå ett Välabesök och
istället handla sina kläder i Klippan?
- Vi har nog mer tid för kunderna här och
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Starka färger
Både Jennie och Madeleine har tidigare arbetat som barnskötare och är goda vänner sedan lång tid tillbaka. När Jennie under fjolåret
var mammaledig började de båda att fundera
på om de kanske skulle starta någon verksamhet ihop.
- Vi var inne på lite olika inriktningar. Det
fanns en tanke på att öppna leksaksaffär till
exempel, men eftersom vi båda har ett stort
klädintresse så blev det klädbutik till slut, säger Madeleine Andersson.
När det gäller trender så är det i höst starka
färger som är ledordet. På tjejsidan är tunikor
och klänningar i varma nyanser väldigt populära, och för killarna är det rutiga skjortor
som gäller.
- Mode i alla de former helt enkelt, avslutar
Jennie Helgesson.
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Glada och nöjda
kunder i butiken.
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är mer flexibla i våra beställningar. Är man
till exempel längre än genomsnittet och
har svårt att få byxor i rätt storlek så kan vi
beställa hem efter önskemål, lovar Jennie
Helgesson.

Klippans nya modebutik!
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Vi hjälper dig även med originalarbete,
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Vero Moda

Åbyplan 2 264 33 Klippan Tel: 0435-151 30

Fabriksvägen 6 . 264 39 Klippan

90-årsjubileum firas meD

höstkonsert
Klippans Musikkår firar i år 90-årsjubileum, och det kommer att märkas på den
årliga höstkonserten på Klippans Kultur
Center den 16 november. Då bjuds nämligen publiken, helt gratis förresten, på en
tidstypisk musikkavalkad från de gångna
90 åren.
- Det blir både traditionell blåsmusik,
marscher, schlager och pop bland annat,
lovar Christer Ohlin, ordförande i Klippans Musikkår.

Blandad kompott
En snabb tjuvtitt på programmet visar att
Christer Ohlin vet vad han pratar om. Klippans Musikkår tolkar så vitt skilda kompositörer som Glenn Miller, Povel Ramel, Bryan
Adams och Michael Jackson. Ett ABBA-potpurri, filmmusik från Sagan om Ringen och
marschen Under blågul fana finns också med
på programmet – bland mycket annat. En
specialgäst är också inbokad dagen till ära.
- Heléne Lindquist kommer att vara med på
några nummer och sjunga, och för att illustrera vissa melodier så har vi även dansare
med, säger Christer Ohlin.

Spelar ett tiotal gånger per år
Förutom den årliga gratiskonserten i november så uppträder Klippans Musikkår ungefär
tio gånger om året. Förutom höstkonserten är
1 maj och nationaldagen den 6 juni två dagar då Klippanborna alltid får höra blåsmusik.
I juletid spelar man också på äldreboenden
runtom i kommunen, något som brukar bli
väldigt uppskattat.
- Det är många äldre som
vuxit upp med blåsmusik
och som fortfarande gillar
det, säger Christer Ohlin.
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PROFILEN:

Thure Månsson
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Alla har vi våra stora intressen och passioner i livet. För Thure Månsson är det orientering som gäller när han kommer hem från
arbetet på Lokalföreningen i Ljungbyhed.
- Orientering är ett bra sätt att få motion
och komma ut i skog och mark. Och så kan
man välja om man vill tävla eller om man
vara vill gå och ta det lugnt.
Att bara ta sig ut och springa längs längst
en upplyst motionsslinga är ingenting för
Thure.
- Det är alldeles för enformigt, tycker han.

Hela yrkeslivet på Lokalföreningen
De flesta Ljungbyhedsbor känner nog igen
Thure från jobbet på Lokalföreningen. Han
har nämligen arbetat där under hela sitt yrkesverksamma liv. Thure är född och uppvuxen i Kolleberga utanför Ljungbyhed, och
började arbeta på Lokalföreningen 1971, när
han kom tillbaka till Ljungbyhed efter avslutad militärtjänst. Det var dåvarande föreståndaren Stig Svensson som anställde honom.
- Stig var kvar i 39 år fram till 1995, så jag
siktar på att slå honom. Det är ju sex år kvar
till pensionen, så håller jag distansen ut är det
inga problem, skrattar Thure.
Bara styrelseaktiv numera
Tillbaka till orienteringen: Thure började i OK
Skäret redan 1967. När OK Skäret 1990 efter
en sammanslagning med flera klubbar i Klippan blev OK Kompassen fortsatte Thure sitt
engagemang i den nya föreningen. Från att ha
varit sekreterare och ordförande i Skäret blev
han istället kassör i OK Kompassen, något han
är fortfarande. Förutom Femdagars så har han
lagt ner det egna tävlingsorienterandet.
- Nu är jag bara aktiv i styrelsen.
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Ordförande i Nordvästra
Skånes Idrottskrets
Förutom engagemanget i OK Kompassen är
Thure även aktiv som ordförande i Nordvästra
Skånes Idrottskrets. I denna sammanslutning
ingår alla orienterings- och friidrottsklubbar i
nordvästra Skåne. Man arbetar med att lägga
upp program för ungdomsserier och kretsmästerskap och ser till att utbytet klubbarna
emellan fungerar.
- Det är mest en administrationssak, men det
är väldigt kul och vi har trevliga möten några
gånger om året.
Tiomilaorienteringen till Ljungbyhed
Just nu planerar Thure tillsammans med de
andra klubbarna i Nordvästra Skånes Idrottskrets för Tiomilaorienteringen, en stor tävling
med 10 000 deltagare som ska hållas i Ljungbyhed våren 2009.
- Det är första gången tävlingen hålls utanför
Stockholmsområdet. Vi har jobbat hårt för
att få den till Ljungbyhed och det är kul att vi
har lyckats. Det kommer att bli en stor folkfest. 10 000 deltagare från dussinet länder
som kommer att bo på F5-området.

Tre hundar
När han inte jobbar eller håller på med orienteringen går Thure gärna skogspromenader med
sina och hustrun Ullas hundar. De har tre stycken – två labradorer och en berner sennen.
- Det är ett helt företag att rasta alla tre på
samma gång, men det fungerar.
Från början hade Thure och Ulla bara de två
labradorerna och hade inte tänkt skaffa fler.
En kollega till Thure på Lokalföreningen med
egen kennel ändrade dock på planerna.
- Hon kom med en berner sennen-valp till
affären och då var man ju såld, konstaterar
Thure, som är en riktig djurvän.
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öppnad i Klippan!
Det har legat och grott i Ann Janssons huvud länge,
den där tanken om att kanske starta en egen tygbutik.
Hon har alltid älskat att sy, och har därför länge drömt
om att förena nytta med nöje och starta något eget.
Nu har tiden kommit.

STÄNGER

- Det känns helt underbart, jag vaknar med ett leende
på läpparna varje morgon, skrattar Ann.

KUDDAR

Ville prova på något nytt
Tidigare har hon arbetat som kundtjänstpersonal på Axfood,
men hela tiden haft drömmen om att starta något eget.
- Jag frågade mig själv om det var det jobbet jag ville syssla
med ända tills jag går i pension, och det var det inte. Därför
har jag tagit tjänstledigt nu och ska prova på det här i stället.
Mycket folk i rörelse
Vid tiden för den här intervjun är det fortfarande sen september och ett par veckor kvar till den 15 oktober, då Ann
öppnar KlippAnns Tyger i Tullssons Möblers gamla mattavdelning mitt emot ICA Kvantum. I och med positionen vid
Elfdalen så hamnar Ann en bit från butikslivet nere i centrum, men det är ingen nackdel tycker hon.
- Det rör sig mycket folk uppe vid Tullssons Möbler också.
Jag har kollat upp hur många besökare som ICA Kvantum
har på en vecka och det är hela 15 000. Så om bara några
procent av dem hittar hit så är jag mer än nöjd, säger Ann.
Något för alla
Ann kommer att ägna sig åt att sy på beställning och åt
försäljning av gardiner (både vanliga och lamell) och dukar
bland annat. Det sistnämnda har på senare år blivit mycket
populärt i uterum till exempel.
- Jag har bra leverantörskontakter och hoppas kunna erbjuda kunderna ett varierat utbud. Här kommer att finnas tyger
som passar alla åldrar. Det blir en barnavdelning, en avdelning
med de senaste och mest moderna tygerna och en med lite
mer traditionella mönster, lovar Ann.
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Vinnarna av porträttfoto!

Full fart i
fotostudion!
Två flugor i en smäll – det var detta gamla beprövade
ordstäv som Helena Eriksson från Öja hade i tankarna
när hon skickade in sitt bidrag till Söderås Journalens månadstävling. Helena och hennes man Mikael
Strand hade länge pratat om att ta sönerna Anton,
5 och Albin 2, till en fotograf för lite familjebilder.
- Nu när vi vann så har vi dessutom julklappar till släkten fixade i god tid, utbrister Helena med ett skratt.
Lite ”strejk” på slutet
Efter att familjen fotats tillsammans tog Adapt Medias
fotograf Albin Lundberg också bilder på pojkarna var och
en för sig.
- Det gick bra, även om barnen strejkade lite på slutet,
säger mamma Helena Eriksson.
Det var länge sedan familjen Strand-Eriksson gjorde ett
besök hos en fotograf, men nu blev det alltså äntligen av.
- Jag tror inte vi har varit och blivit fotade sedan Albin föddes faktiskt, säger Helena Eriksson.

16

Vinn julbord på Spången!
Nu är det återigen dags för Söderås Journalen att i samarbete med
Spångens Gästgivaregård lotta ut en mysig julbordshelg för två.
Skicka därför in en motivering till varför just du och någon du tycker om
ska få njuta av läckerheterna på Spångens julbord. Ni äter gott och bor flott
i ett av Spångens många dubbelrum. Mat och boende är gratis medan ni
betalar dricka själv.
Din motivering måste vi ha hos oss senast måndagen den 10 november.
Du måste också ha möjlighet att äta julbordet fredagen den 21 november
för att kunna komma ifråga. I ett kommande nummer av Söderås Journalen
gör vi sedan ett reportage om din kväll på Spången.
När man tröttnar på att
sitta fint så kan lite bus
också bli bra på bild!

Skicka in ditt bidrag till
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN
Märk kurvertet
med ”JULBORD”!

Härligt julbord på Sp

ångens Gästgivargå

rd!

Förra årets julbordsvinnare!

SÖDERÅS JOURNALENS
BARNTÄVLING!

Familjen

ENDAST för barn upp till 12 år!
VINSTER
1:a pris PRESENTKORT på Ica Kvantum, Klippan
2:a pris PRESENTKORT på Ica Kvantum, Klippan
3:e pris PRESENTKORT på Ica Kvantum, Klippan
Vinnarna underrättas per brev och kungöres i nästa nr.
SÅ HÄR GÖR DU:
• Sök efter “Klippantrollet” 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.

En kille född 080807
Vikt: 3 310 gr
Längd: 52 cm

Jesper

Marie Krizsan
Stefan Andersson

500:–
300:–
100:–

?

Vinnare Annonsjakten - Okt
1:a pris Britt Fridh, Klippan
2:a pris Marianne Carlsson, Klippan
3:e pris Lena Wittzäll, Krika

• Sänd lösningen till Adapt Media AB,
Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN

Låt oss fånga
ett minne!

Ring
0435 - 77 90 54
för tidsbokning!

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

GISSA VILKET
ORD SOM
JAG GÖMMER!
Hoppar och bits

ORDET ÄR:
Namn:		
Adress:

Ålder:
Telnr:			
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Hälsa och teknik i samspel
På skolorna i Östra Ljungby och Stidsvig
försöker man via ett antal olika projekt
att stimulera både elevernas teknikkunskaper och deras hälsa. Det ena behöver nämligen inte utesluta det andra. Där
många andra skolor förbjuder mobiltelefoner så väljer Pilagårdsskolan istället
att integrera dessa i undervisningen för
sjätteklassarna. De som inte har mobiler
sedan tidigare får låna av skolan.
Eleverna ska se mobiltelefonen som ett hjälpmedel att lära sig ett etiskt förhållningssätt
och att använda den som ett naturligt verktyg i skolarbetet. En mobiltelefon kan ju användas till så mycket mer än att bara ringa
och skicka sms.
- Det finns kalender, ljudinspelning, miniräknare - och så småningom kommer väl datorn
och mobiltelefonen att smälta ihop helt och
hållet, det är ju det som är framtiden, säger
rektor Ann-Christin Ivarsson.

P
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Egen bärbar dator
Enligt samma modell så har varje sjundeklassare en egen bärbar dator som ska användas
i undervisningen. Ann-Christin Ivarsson och
hennes lärar- och IT-pedagogkollega Christer
Hakander har haft samtal med barnen och
föräldrarna om vad datorn ska användas till.
- Eleverna ska lära sig att kritiskt granska information på nätet och att använda informationen som ett läromedel. Datorn ska vara
ett naturligt verktyg i skolarbetet, säger AnnChristin Ivarsson.

Att skriva sig till läsning
För de allra yngsta eleverna i klasserna F-2
har man startat ett projekt där barnen lär sig
att läsa med hjälp av datorn. Projektet heter
Att skriva sig till läsning, och är inne på sitt
andra år
- En del föräldrar var skeptiska i början, men
tendensen vi ser nu när vi är inne på andra
året är att det har varit väldigt lyckat, säger
Ann-Christin Ivarsson.
Livsstilssamtal
För att främja elevernas fysiska och psykiska
status inför man på högstadiet något som kallas för FMS – fysisk, mental och social utveckling. Man mäter rörelse, styrka och kondition,
och eleven gör också en enkät som ligger till
grund för ett samtal om elevens livsstil.
- Idrottslärarna, skolsköterskan och ett antal
andra duktiga pedagoger är specialutbildade
för detta, säger Ann-Christin Ivarsson.
Klockareloppet
Östra Ljungby och Stidsvigs rektorsområde
har en hälsopolicy där målet bland annat är
att bibehålla en god hälsa. Därför genomför
man ett antal aktiviteter varje år i september
där Klockareloppet är juvelen i kronan. För
sjätte året i rad sprang de äldre eleverna en
slinga på åtta kilometer och de yngre sprang
halva sträckan. Efteråt avslutade man med lekar, korvgrillning och prisutdelning på Stidsvigs Idrottsplats.
- Det är ett väldigt uppskattat lopp bland
elever och personal. Hade vi i personalen
inte behövt vara funktionärer hade vi också
varit med och sprungit, skrattar Ann-Christin
Ivarsson.

30-årsjubileum firas med musik

När Klippans Musikskola fyller 30 år firar
man naturligtvis med musik, vad annars?
- Ett jubileum är en möjlighet till festligheter och den möjligheten måste vi ta så
klart, säger rektor Mats Bengtsson.
Konserter runtom i kommunen
Under vecka 43 kommer därför musikskolans
elever och dess olika ensembler att ge konserter på olika ställen, både under dag- och
kvällstid.
- Det blir konserter på biblioteket i Ljungbyhed, på olika lunchrestauranger och ute på
skolorna bland annat. Dessutom håller vi varje kväll klockan 18 en konsert i konsthallen i
Klippan där vi har olika teman. Någon kväll är
det pianomaraton, en annan kammarorkester
och så vidare, säger Mats Bengtsson.

Piano och gitarr populärast
Musikskolan startades 1978 av Bo-Ingvar
Olsson, som då var musiklärare på gymnasieskolan. Ett par av lärarna från den tiden
är fortfarande kvar, och då liksom nu är det
piano och gitarr som är de mest populära instrumenten.
- Så har det varit så länge jag har varit verksam och så kommer det nog att vara ett bra
tag framöver, förutspår Mats Bengtsson.
Många nya trumpetelever
Idag ligger musikskolan kring 250 elever per
läsår, och det har man gjort stadigt de senaste fem åren. Förutom piano och gitarr så
kan man spela blås- och stråkinstrument och
slagverk. Och det är inga problem med rekryteringen – bara i år har sju nya trumpetelever
skrivits in.

P

- Det talas ibland om att blåsmusiken hänger
på fallrepet, men det här tycker jag bevisar
motsatsen, säger Mats Bengtsson.
Associated Board
Klippans Musikskola har även ett samarbete
med Associated Board, som är en examensberättigad instans, upprättad av fyra engelska musikhögskolor. Som elev i Klippan har
man möjlighet att få Associated Boards musikaliska examen utan att behöva resa till Storbritannien. Eleverna prövas både i teori och i
praktik enligt Associated Boards standard.
- De olika graderna sträcker sig från nybörjarstadiet ända till den nivå som krävs för antagning till brittiska musikhögskolor. Tillsammans med eleverna försöker vi att sätta upp
mål för deras musicerande – det är viktigt
som elev att känna att man utvecklas.

information från klippans kommun

Är du intresserad av köksarbete
och vill ha ett omväxlande arbete?
Vi startar en ny köksbiträdesutbildning i januari, med en
stor del av tiden förlagd som praktik.
Utbildningsort: Klippan
Förkunskapskrav: Grundskola eller motsv, alt SFI D-nivå
Mer information och ansökningsblankett finns på
www.klippan.se/vuxenutbildningen och
www.astorp.se/barnutbildning/vuxenutbildning
Välkommen med din ansökan!

IStockphoto

Kommunens Vuxenutbildning
Storgatan 9, 264 80 KLIPPAN
Studievägledning 0435 - 283 55
eller 283 59
Exp 0435 - 283 56

Vuxenutbildningscentrum
JiTegatan 1, 265 38 ÅSTORP
Studievägledning 042 - 643 48
Exp 042 - 641 42
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Världsstjärna till Adapt Media!
Adapt Media har förstärkt fotostudion
med en fotoskrivare i världsklass!
Canon iPF 51 00 skriver ut på de flesta underlag,
bland annat fotopapper, konstnärspapper och
canvasduk.
Utskrifterna ser lika fräscha ut 2008 som 2108.

Högsta kvalitet helt enkelt!
Boka fototid på 0435 - 77 90 54

Prisexempel: 30 x 42 cm

Julpris

Fotopapper
Konstnärspapper

ord. pris 169 :ord. pris 369 :-

Canvasduk

ord. pris 379 :-

143 :295 :330 :-

Priserna gäller tom 26/10 eller så långt lagret räcker.

Prova kontantuttag
med ditt bankkort hos ICA!
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Mot

ICA

kort

Kungsörnen

Vetemjöl 2 kg

2 st 20:-

JM CHARK

JM CHARK

Benfri Karré

Wienerkorv

44.90 /kg

7dy`[O\cSZZORSZWYObSaaOdRSZ\W\U

44.90 /kg

7dy`[O\cSZZOTWaYOdRSZ\W\U

”Matjes tårta” Eget kök 24.90 /bit

Hel Rödspätta
Lax Filé

kg
kg

63.90
109:-

ENGELHOLMS GLASS

Bumling Glass
FINDUS

19.90

Majonnäs i burk 450 gr

2L

Rakapparat
2 st

NESTLE

After Eight

200 gr

2 st

35:35:-

Philips HQ 7830

990:-
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