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Tänk positivt,
våga och vinn!
Först och främst skulle jag vilja önska
dig som läser ett gott nytt år och en god
fortsättning på 2009. 2008 slutade ju som
bekant dramatiskt, i och med den ekonomiska krisen. De amerikanska bankernas alltför generösa bolån till låntagare
som inte kunde betala tillbaka startade
en negativ spiral som resulterade i massuppsägningar, räntehöjningar och lågkonjunktur över hela världen.
Hur påverkar det då oss på lokal nivå? Givetvis påverkas vi, vissa mer och andra mindre.
En del blir uppsagda från sina jobb, andra
drabbas genom ändrade ekonomiska förutsättningar på olika plan. Detta är så klart
jobbigt för den som drabbas men det är min
fasta övertygelse att man både som människa och företag så mycket som möjligt ska
försöka slå bort tankarna på lågkonjunktur
och dåliga tider och istället tänka positivt och
göra det bästa av situationen. Man brukar
säga att det är alltid någon mening med det
som sker, även om det i stunden det sker kan
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vara svårt att förstå varför. I regel visar det sig
det sig förr eller senare och då har man blivit
ännu en erfarenhet rikare.
Så dra inte täcket över huvudet och försök
hålla värmen tills kylan drar förbi. För att överleva både som individer och som företag i
dessa tider tror jag att det är viktigt att våga
satsa snarare än att bromsa sig ur krisen. Att
försöka se framtiden an med tillförsikt. Tänk
i andra banor, var kreativ och fantasirik. Det
kan finnas en möjlighet i detta. Var rädd om
dig själv, din familj, dina vänner, ditt arbete
och betänk att vi trots allt lever på en bra plats
i världen. När vi summerar läget vid nästa årsskifte har vi ännu ett år av erfarenheter och
upplevelser bakom oss och förhoppningsvis
kan vi då se tillbaka med positiva tankar på
ett bra 2009!

Bengt Wetterberg
Ansvarig utgivare, Söderås Journalen

AB KLIPPAN LJUNGBYHEDS BEGRAVNINGSBYRÅ
Storgatan 74, 264 32 Klippan, tel 0435-104 06
Kommunens enda auktoriserade byrå. S.B.F.
AKUT JOUR DYGNET RUNT
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Här på Länshem Fastighetsförmedling värdesätter vi det
personliga mötet och vill att du ska kunna prata med oss
om allt mellan himmel och jord. Det finns inga dumma
frågor när man ska göra en av sitt livs viktigaste affärer.

Lina

Camilla och Herman

Vårens utbud 2009

Akvarell, Klippan 14.00 -17.30, Perstorp 18.30-21.00 10x3 725:Oljemålning, Klippan, Perstorp 10x3 tim 18.00-20.30 725:Akvarellmålning i natursköna Bonnarp:
Kurs 1. V.11-12 14/3-15/3, & 21/3-22/3. 1.500:Kurs 2. V. 19-20 9/5-10/5, & 16/5-17/5 1.500:Kurs 3. V. 29 13-18 juli mån.-fre 10.00-17.00
Kurs 4. V. 31 25 juli - 1 augusti intensivkurs beställ program
Höstens kurser veckoslut, v. 36-37, v. 39-40
Kurser kan skräddarsys för t.e.x. Lärargrupper eller Kamratkretsar.
Konsthistoria, Klippan ”Danmarks måleri genom tiderna” start 30/1
kl.9.30 8x3 tim 800:-,
Porslinsmålning, Östra Ljungby, mån. & ons. 10x3 tim 725:-.
Vävning, Klippan 10x3 tim 250:- Kamratgrupp.
Smyckesmide i silver, Klippan 4 Fredagar 9.00-15.45, 4x8 tim. 975:- *
Smyckesmide i silver, Klippan Lör - Sön, 9.00 – 16.00 2x8 tim 475:- *
Knyppling, Klippan, Perstorp Vi knypplar spetsar smycken och dansk
mönsterknyppling.10x3 tim 725:Nyhet! Decoupage, Lär dig tekniken att dekorera med hjälp av servetter,
bokmärken o vackra presentpapper. kl.10.00-16.00, 1 x 8 tim. 200:Svenska, Perstorp Nybörjare & forts. 10x3 tim 750:Spanska, Klippan, Perstorp Nybörjare & forts. 8x2 tim 500:Kinesiska, (Mandarin) Perstorp Nybörjare 10x2 500:-

Qi-gong, Perstorp, Ljungbyhed Nyb. & forts.”De 8 silkesbrokaderna”
8x2 tim 750:Do- In, Klippan, Perstorp, Ljungbyhed Do-in är en japansk träningsform 6 x 2 tim. 650:Babymassage, Klippan, Ljungbyhed Barn och förälder 6x1 tim 560:Nya Jägarexamen, Klippan, Perstorp 20 x 3 tim 1.400:- start okt. -09.
Vildsvin, Klippan, Perstorp 10 x 3 tim. 800:Chakra = Din inre energi, Perstorp,. 10x3 tim. 1.250:Meditation, Perstorp, Lär dig meditera, 5x 3 tim. 450:Nyhet! God man eller Förvaltare, Klippan, Perstorp 5x3 tim. 800:Data Nybörjare Fortsättning 10x3 tim 1.250:-.
Digital bildhantering, Perstorp 10x3 tim. 1.250:- *
Mobiltelefon, Klippan. Perstorp Grundkurs i mobiltelefoner och dess
funktioner 3x3 275:Datakurserna kan anpassas till företag, lantbruk eller privat hushållsekonomi även dagtid.
I samarbete med Hillesgården i Fastarp,” www.hillesgarden.se”:
De Rui Qi-gong nyb. 10x2 tim.1.200.Ökad livskvalitet, bygg upp din reservbank, lev i nuet med ökad
livsglädje. Teori och praktik. Lör - sön 2x 8 tim. 1.200:PowerYoga nyb.forts. start v 5 mån & ons 10x2 tim. 1.200:Relax Yoga nyb. tis & sön v 5 10x2 tim.1.200:-

Qi- gong. nyb. start v.5 tis 10x2 tim. 1.200.Qi-gong. forts. start v.5 tors 10x2tim. 800.Qi.gong. helgkurs 25-26/4 2x8 tim ink. förtäring 1.200.NPL-va ´de? 1x3 tim 18.00-20.00 300.Skaparglädje i färg & form 2x8 tim. 1.400:- (ink.kost & material)
I samarbete med SPS Åby ”seniorer i tiden” Cirklarna är förlagda på
dagtid: Data nyb.fort., Litteratur cirkel, Matlagning för Herrar, Sömnad
& Handarbete, Digital bildhantering, Gymnastik & hälsa + 65, Trafik
+ 65, 350 år sedan Skåne blev svenskt, Engelska, Körsång, Läs & Res
Danmark, Selma Lagerlöf. Kamratcirklar, Klippan: Oljemålning,
Amatörgeologi, Klippans Frimärksungdom, Stickcafé, Pärlbroderi.
Norra Åsbo Biodlarförening: Startar den 27/1 kl.19.00 Kurs för
nybörjare och mindre erfarna biodlare i SV:s lokaler på Storgatan 47 i
Klippan mitt emot Polisstationen.Utställning: Perstorp den 7 Mars på
Folkhögskolan ”Rosenhill” ”Mässa för alla som glöder för sitt intresse”
allt från Hantverk av olika slag samt Föreningar & Företag.
Har du någon idé eller är ni några kamrater som träffas och gör något
tillsammans. Vi hjälper till att ta fram material och lokaler som ni kan
vara i. Ring för info. Kursmaterial tillkommer cirkeln.
Välkommen med din anmälan på tel:
Sv Klippan 0435-71 12 26 • Sv Perstorp 0435-312 86
E-mail: klippan.perstorp@sv.se • Hemsida: sv.se/klippan-perstorp

* = ring för info och tider

Studieförbundet Vuxenskolan Klippan-Perstorp
För övrigt se SV:s studieprogram 2008-2009 finns för avhämtning på expeditionerna.
.
Akryl, Klippan måndag 10x3 tim. 15.00-17.30. 18.00-20.30 725:Relax Yoga forts. sön v 5 10x2 tim. 800.Släktforskning, Klippan nybörjare & forts. 10x3 tim 725:-
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Här blomSTRAR det!
Ulla Johansson på Maywis Blomsterhandel har gått i pension och sålt rörelsen
vidare. Från och med den 1 januari är det
Maria Frohm som tar över.
- Det känns bara bra. Det är många trådar
som ska falla på plats, men än så länge flyter allting på, säger Maria Frohm när Söderås Journalen intervjuar henne på den
allra första ”riktiga” dagen på jobbet den
2 januari.

Florist i fyra år
Maria har arbetat som florist på annat håll
i fyra år, men blir nu alltså egen företagare
istället. Ulla Johanssons dotter Maria Wallin stannar kvar i butiken som anställd. Vad
kommer då att prägla Maywis Blomsterhandel från 2009 och framåt med Maria
Frohm vid rodret?
- Vi ska fortsätta på den inslagna vägen
som Ulla har skapat. Kunderna ska inte
märka någon större skillnad. Vi är lojala
mot kunderna och försöker att tillgodose
allas önskemål och behov. Ett glatt bemötande är också viktigt, säger Maria Frohm.
Blommor behövs alltid
Att ta över en egen rörelse i dessa oroliga
tider är inget som skrämmer. För finanskrisen må ha slagit mot många branscher,
men inte mot blomsterhandeln.
- Man behöver alltid blommor. Folk föds,
dör, fyller år, gifter sig och tar studenten
oavsett konjunkturläge. Dessutom kan
det vara trevligt i dessa dystra tider att
pigga upp med lite blommor, tycker Maria
Frohm.
Blommogram och Euroflorist
Så här precis efter helgerna har man fullt
upp med att plocka bort julblommor och
–skyltning. Men den ena högtiden hinner

knappt ta slut innan det är dags för nästa.
I februari är det mycket hjärtan och kärleksfärger som gäller när Alla hjärtans dag
står för dörren den 14:e.
Maywis Blommor har samarbete med både
Blommogram och Euroflorist när det gäller förmedling av blommor och blomstercheckar. Det går bra att göra beställningar
via nätet. Blommogram är mycket populärt,
men det finns enligt Maria Frohm ingen risk
att det skulle ta över helt och hållet.
- Butikerna kommer alltid att finnas kvar.
Folk vill kunna gå in i en butik och välja ut
blommorna de ska köpa. Det kommer aldrig att fungera bara med förmedling, säger
Maria Frohm.
Himmelska dofter
Och vid närmare eftertanke är det ju lätt
att hålla med den nyblivna ägarinnan om
detta. För hur snabbt det än går att med
några musklick beställa de finaste buketter
via nätet, så missar man ju de himmelska
dofterna som finns i en riktigt bra blomsterhandel – som Maywis till exempel.
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Skicka dina blommogram och lös in dina checkar hos oss.
Nu tar vi även emot Euroflorist Blomsterkort.

Nu ha

Vi binder gärna efter egna önskemål!

Tulpanbuketter fr.

49:-
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Tre års slit ger

annorlunda
klassresa
Många är de niondeklasser som planerar någon form av klassresa strax innan skolavslutningen i juni. Normalt sett brukar väl
resmålen vara Göteborg, Stockholm eller varför inte Köpen-

Luft/vatten värmepump till villor!
En effektiv och ekonomisk värmelösning
för villor. WPL tar sin energi från uteluften.
Du slipper gräva och borra!
Låg ljudnivå och enkel att använda.

WPL 10

RÖRMONTAGE AB

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

Klippans Gymnastikkrets
börjar igen v. 3

Mer info om tider på hemsidan

www.klippansgk.se
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Vi ﬁnns, om du
behöver oss
Vi hjälper dig med begravning, gravsten, juridik
och försäkringar. Du är varmt välkommen in på
vårt kontor.
Vi gör även hembesök och har jour dygnet runt.
Öppet: Måndag-fredag kl. 09.00-13.00.

Storgatan 28, Klippan
Tel. 0435-102 15
www.fonus.se

hamn? Nordisk storstad, gärna med tillhörande nöjesfält.
I klass 9C på Ljungbyhedsskolan resonerar man annorlunda. Istället för
bergochdalbanor på Liseberg eller Tivoli så åker man till polska Krakow
för att besöka koncentrationslägren Auschwitz och Birkenau.
- Nästan alla i klassen är väldigt intresserade av andra världskriget och
koncentrationsläger, och därför tyckte vi att det här kunde vara en
bra idé, säger Emily Williams, elev i klass 9C.
Många aktiviteter
Eleverna har ända sedan sjuan samlat in pengar till klassresan. Man
har ordnat disco för låg- och mellanstadieelever, haft kakförsäljning,
sålt lotter och samlat pantburkar – alla sätt är som bekant bra utom
de dåliga! Men när man började i sjunde klass så var inte resmålet
bestämt.
- När vi började diskutera resmål var det några som ville till Stockholm, men efter att vi hade röstat så blev det Polen istället, säger
Hanna Björklund, som tillsammans med Emily Williams, några andra
klasskamrater och några föräldrar sitter med i arbetsgruppen för
resan.
Vill ha in mer pengar
Alla ansträngningar för att samla in pengar har lönat sig. I dagsläget
har man tillräckligt mycket för att kunna bekosta resan för samtliga
elever. Planen är dock att få in mer pengar under våren, så att lärarna
Roland Sjöberg och Lennart Stjernkvist kan följa med. Klassen har sökt
pengar ur olika fonder, men får inga besked förrän i mars månad.
- VI måste ju leva därnere också, så lite matpengar hade inte varit
dumt, säger Emily Williams.
Förutom inkomster från sina egna projekt har klass 9C också fått
stöttning från Lions och Röda Korset och från några företag som har
varit vänliga att ställa upp som sponsorer.
- Många har nog ställt upp eftersom det är en lite annorlunda resa. Vi
lär ju oss mycket av att komma dit, menar Hanna Björklund.
Reser vecka 20
Att arbeta tillsammans, både med sina klasskamrater och med föräldrarna, har varit roligt.
- Det känns väldigt kul att våra föräldrar har varit så stödjande och
aktiva i arbetsgruppen. När vi började prata om det här trodde nästan ingen av våra lärare att vi skulle klara av att samla ihop pengar till
resan, eftersom det handlar om så mycket – men våra föräldrar har
verkligen ställt upp, säger Emily Williams.
Vecka 20 bär det av. Klassen kommer att stanna i Polen i fem dagar.
Om det blir måndag-fredag eller onsdag-söndag är inte bestämt i
dagsläget.
- Vi åker nattåg och båt ner. På plats kommer vi att bo på ett vandrarhem i Gamla Stan i Krakow. Det ska bli väldigt spännande, säger
Hanna Björklund.
Fotnot: Är ditt företag intresserat av att stödja 9C:s resa, kontakta
Adapt Media på 0435 - 77 90 50, så förmedlar vi kontakten.
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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

Knyppling – de många trådarnas handarbete

Jordskalv
- kan ske i Söderåsbygden
Den 16 december 2008 kändes
ett jordskalv, med centrum utanför Sjöbo. Det skulle kunna ha varit
i Söderåsbygden. Skalvet skedde i
Tornquists sprickzon, som sträcker
sig från Svarta havet till Norge.
Går genom Skåne från Simrishamn, genom Söderåsbygden,
till Torekov. Zonen skiljer Baltiska
urbergsskölden från Mellaneuropeiska sedimentärzonen. Ojämnt
tryck jämnas ut, skalv uppstår och
kommer att uppstå. Det har inget
med vulkaner att göra, som fanns
här för 65-80 miljoner år sedan
där Jällabjär vid Röstånga har bäst
bevarade vulkanresten.

Munkarna
tog hit moroten
Näst efter potatisen är moroten
den mest odlade rotfrukten i landet. Till Sverige kom moroten med
munkarna, som använde rotfrukten för att bota olika åkommor
som t ex magbesvär och reumatism. Moroten ses idag som enbart hälsosam. Moroten är en
gammal kulturväxt som kommer
från Afghanistan. Idag är moroten
orange. Men ursprungligen fanns
olika färger från svart, mörklila till
ljusgul och vit. Det var i Holland
på 1700-talet som den orangefärgade moroten odlades fram. Det
finns även den oansenliga vildmoroten, från Sydeuropa, som är vanlig i södra Sverige.

Märkesdagar
1884. Förskola startades i Tvärby
av Anders Svensson, invalidiserad
bruksarbetare.
1889. Åby (Klippan) hade 235
byggnader detta år.

Som sagt...
”Vi kan inte begripa något full ut
utan att känna dess ursprung.”
(Aristoteles år 384-322 f.Kr om bl a
historia).

”Rötterna har fått fötter.”

(I Anna Eskilssons avhandling om
hembygdsrörelsen på 2000-talet).
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Det imponerar att se knypplare i
farten, där spetsar med mönster
eller annat växer fram på en nålrik
dyna genom korsning eller vridning
av trådar, där Söderåsbygden blivit
lite av centrum.
Knyppling är en Europeisk skapelse. Flätning av ornamentband och
fransflätning gav idén. 1400-talets
Italien ses som ursprungslandet.
Men Flandern stod för utvecklingen av tekniken genom att kunna
spinna tunnast trådar och knyppla
spetsar efter ritade mönster. Sedan
fanns fri knyppling, utan mönster.
Spetsar på kläder blev mode, för
kvinnor och män. Knypplingen expanderade. På 1700-talet nådde
knypplingen kulmen. Under 1800talet organiserades knyppling som
förlagsslöjd – blev en form av manufaktur, där säljarna tillhandahöll
materialet. Sedan kom industrialismen. Att korsa och vrida trådar
var lätt att ta efter med maskiner.
Knypplingen försvann så gott som
helt.
Vid 1900-talets början togs initiativ till att återuppväcka knypplingen, som skedde i Dalarna, Hälsingland, Östergötland, Blekinge och
Skåne. Det anknöts till den gamla

traditionen och gamla centralorten
Vadstena i Sverige - där ärkebiskop Jakob Ulfsson fick ett knypplat
”galler” för kräklan redan år 1480.
Vadstenaspetsar blev åter ett
begrepp. Men ”dialektala” knypplingsmönster och former uppstod. I
Skåne med fri knyppling, som kom
till landskapet via Danmark. Kvinnors handarbete sågs länge ”över
axeln”, knypplingen begabbades.
Det har vänt.
”Föreningen Svenska spetsar”
bildades. Hos oss ”Knypplargillet i
Skåne”, där Susanne Jönsson från
Ljungbyhed är ordförande. Hon
ger kurser, ordnar utställningar
och konstatera att knyppling ökar
även om bara 90-tal är med i gillet,
men många, många fler knypplar i
”knypplarcentrum Söderåsbygden”.

..

• Det går även att knyppla smycken.
• Till och med ett helt brudsätt.
• Det är ”laddat” för knyppling.
• Susanne Jönsson med alla trådarna.
• Nålar – ofta många – är stöd för
mönstret.
• Det inspirerar att knyppla då spetsen växer fram.

Hånskratt och slagsmål mötte första ångloket
Inget har som järnvägen förändrat
samhällsbilden: Orter uppstod, namn
ändrades, industrier startade, nya
marknader nåddes, byar växt osv.
Men hånskratt och slagsmål inledde.
Ångkraft och ”skenor” uppfanns
på antiken. Ångan var kuriosa, som
Herons snurrande ångkula från år
120 f. Kr. Uppfinningar togs fram.
Svensken de Laval kom 1883 med
en effektiv lösning. ”Skenor” av
stenplattor fanns i Grekland och
Egypten. Från 1530 ”träskenor”
i gruvor med styrfälsar, som fick
plattjärn ovanpå, sedan helt i järn.
Fälsarna sattes på tåghjulen - som
idag.
Maskiner fick kraft av ångan
och kunde placeras där man ville.

Uppfinningar kom, t ex Cugnots
ångvagn från 1769 för transport
av kanoner - kördes utan skenor.
Det gjorde även William Murdocks
ånglokomotiv, för gods- och persontrafik. Premiären 1785 blev fiasko. Det fula, långsamma fordonet
på järnhjul förde ett enormt väsen
på stenlagd gata och möttes med
hånskratt. Fordonet stannades,
uppfinnaren steg av och slog ned
den värste hånaren.
1801 presenterade Richard Trevithick en lokomotor som - på
skenor - gjorde 14 km/tim. Uppfinningen var etablerad, konstruktioner följde, järnvägar anlades – första i England 1825, mellan Stockton
och Darlington. Sedan ManchesterLiverpool där 1829 Stephensons

lok ”Rocket” besegrade Ericssons
”Novelty” i en tävling. Järnvägsbyggandet spreds snabbt i Europa.
Sveriges första järnväg ovan jord,
från gruva till hamn, anlades av
engelsmannen Stawford i Höganäs
1798, som lades ned 1871.
1853 beslöts att anlägga stambana. Obligationslån gav medel,
kraftigt höjd spritskatt pengar till
räntan. 1856 invigdes Örebro –
Nora, 1862 första delen av stambanan, 1875 banan Helsingborg
– Hässleholm. Klippan (Åby) och
Åstorp blev ”knutpunkter”. Till Åby
anslöts 1892 banan från Eslöv och
1907 från Ängelholm. Bussar började användas, för att möta ökat
resande.

Storstensgravar – synliggör bygdens rika historia
Stenålderns megaliggravar – dösar
och gånggrifter – placerade så att
de syntes vid omkring. Dessa gravar kan idag visa på Söderåsbygdens rika forntidshistoria och ge
perspektiv på vår tid.
Stenålder, bronsålder, järnålder,
vikingatid, medeltid… Det har vi
lärt i skolan. Stenåldern indelas i
tre huvudperioder: Jägarstenåldern
(2,3 milj. år – från människan förfäder, då tillverkning av verktyg i
sten började - till 11 000 f Kr), jägarsamlaråldern (till 4 000 f Kr) och
bondestenåldern (4 000 – 1 800

f Kr). De olika perioderna gick mjuk
in i varandra, från primitivt matsök
till civilisation. Att börja odla växter – kunskap från Mindre Asien
- samt hålla boskap, liksom samlandet, var en nödvändighet för
att försörja en ökande befolkning i
södra Skandinavien. Då krävdes en
bofast tillvaro, småbyar uppstod.
Områden inhägnades, värde byggdes upp. Det ville andra åt. Numera
anses kriget ha börjat med bondekulturen. Försvarsvallar från bondestenåldern har hittats.
Från Europa kom även ett nytt

Boktipset: ”Ängelholm 2009” ger spännande jämförelse med Söderåsbygden.

gravningsskick. Det var storstensgravar: Dösar och gånggrift (hällekistor ses inte som storstengravar).
Gravningssättet kom med trattbägarkulturen (keramik som formats
som en tratt). Söderåsbygden är
rik på fornminnen. Tyvärr har storstensgravarna helt eller delvis förstörts genom århundraden. Några
rester finns kvar, som ofta har en
informativ skyltning. En finns i Gråmanstorp, som kan bli en vägvisare
in i en intressant period i vår bygds
historia.

Hyreslägenheter LEDIGA för dig som är 50+!

För mer info kontakta:
Roger Feldt
Tel. 0435 - 137 00
Mobil 0734 - 261 909
Storgatan 44 B, Klippan

KLIPPAN - Centrum,
Allégatan 8

KLIPPAN - Centrum, Åbygatan 15
 RUM  KÚK s  M
Mysig och fräsch 3:a med öppen planlösning.
Bardisk. Balkong. Bredband. Hiss.

 RUM  KÚK s  M
Bredband. Hiss.

Se mer info om våra lägenheter på www.heimstaden.com
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ResTeamet

RÖSTÅNGA
BEGRAVNINGSBYRÅ

g
Ny katalo

SOL- & BADRESOR

Porec/Kroatien
Costa Brava, Roses/Spanien
Izola/Solvenien
La Grande Motte/ Frankrike

Begravningsbyrån med fullservice
inom begravning och familjejuridik

10, 17 dgr

12/6-10/7

10, 17, 24 dgr 15/6-18/9
10, 17 dgr

12/6-10/7

10, 17 dgr

15/6-18/9

ute!

fr 4195:fr 2795:fr 4395:fr 3195:-

WEEKENDRESOR / UPPLEVELSERESOR

Personlig service dygnet runt
Billingevägen 8 i Röstånga
Tel. 0435-915 70 www.begr-byra.se
Vero Moda

ALLA
lördagar
öppet till
kl 15!
s
Våren
r
kläde !
g in
på vä

Handla
för 500:och du är med
i vår utlottning!
Vinn presentkort
på 3000:-

Åbyplan 2 264 33 Klippan
Tel: 0435-151 30

En ny vinnare varje
månad under 2009!
Öppet: Mån - Fre 10-18
Lördag 10-15

Dalarna med Gästrikland
Åland
Rügen
Spreewald
Harz/Goslar
Schwerin
Rostock

5 dgr 1/6, 15/8

(Helpension/Utflykter)

4 dgr 3/5, 24/5, 9/8

(Helpension/Utflykter)

3 dgr 3/4, 29/5

(Helpension/Utflykter)

4 dgr 30/4, 28/5, 23/7, 17/9
3-4 dgr 7/5, 30/7, 4/12
3 dgr 10/4, 20/11, 1/12, 4/12, 11/12
3 dgr 10/4, 8/5, 17/7, 2/10, 20/11, 27/11 mfl

4995:fr 3195:fr 2695:fr 2195:fr 2095:fr 1795:fr 1795:-

DAGSTURER

Just nu:
REA
fr 50:Välkomna!

Arlövsrevyn
Ystad Tattoo
Ullared 5 tim stopp
Bordershopen Puttgarden
Heiligenhafen Shopping
Blomsterprakt på Gavnö Slott
Snapphanetur
Slöjdmässa i Hjo

28/2, 1/3

inkl macka/kaffe

15/8

inkl mat

29/1, 17/2, 5/3, 24/3, 16/4, 28/4, 14/5 mfl
27/1, 10/2, 3/3, 17/3, 31/3 mfl
26/2, 26/3, 29/4, 26/5, 25/6 mfl
5/5, 11/5
28/4
11/7

650:850:190:370:390:620:695:385:-

200 kr/vuxen i boka tidigt rabatt,
gäller alla resor över 2000 kr!

Hos oss bokar ni smidigt: SAS, SJ, Ölvemarks, Scandorama, SEMBO, TT-line,
Scandlines, Stena-Line, Winbergs, Hyllinge Buss, Gullivers, Lion Alpin m.fl.

6IßHARß
HANTVERKARNA
ßFyRßDIGßNiRßDETß
GiLLERßGOLVßß
BADRUM

Järnvägsstationen
KLIPPAN 0435-100 01
www.resteamet.se
Företaget med lagstadgad resegaranti!
Flyg - Tåg - Buss - Färjor - Hotell

Er lokala resebyrå - Researrangör - Bussbolag

7

Det är bäst att

”bara vara sig själv”!

Lite bus och skoj lättar upp!

g
Titta vad ja

kan!

Mysigt att ligga här...
Nu pustar vi ut lite!

Dax att
v
sorts pa älja vilken
pper so
m
man vill
ha.

Tack för idag!
Barnen var
jätte duktiga!
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Under 2008 startade vi på Adapt Media, som
producerar Söderås Journalen, upp vår egen
fotostudio på allvar. Under året har många
Klippanfamiljer valt att fotografera sina barn
eller kanske till och med hela familjen här. Speciellt under december månad var det mycket
”spring i dörrarna”, säkerligen ett tecken på
att det låg foton från Adapt Media i många
julklappspaket i Klippan med omnejd den
24 december.

En av de familjer som valde att fotografera
sina barn i fotostudion var familjen Andersson/Sjunnesson i Ljungbyhed. Mamma Sofia
Sjunnesson tog kontakt med Adapt Media
för att få lite bilder på sina ögonstenar, femåriga Alma och lillebror Emil, tre år, båda
med efternamnet Andersson.
- De blev jättefina, vi är mycket nöjda. Det
blev årets julklapp till våra släktingar skulle
man kunna säga, skrattar Sofia.
Två charmtroll
Det var den 12 december som Sofia tog med
sig Alma och Emil till Adapt Medias lokaler
på Norra Skolgatan 2. Och det visade sig att
vi hade att göra med två riktiga charmtroll
– som dessutom var duktiga framför kameran.
- Alma och Emil satte sig aldrig på tvären
utan var duktiga under hela fotograferingen. De var precis ”lagom” busiga för att det
skulle bli roliga bilder, säger Adapt Medias
Camilla Peurell, som var fotograf vid detta
tillfälle.
Bättre kamera och bakgrund
Mamma Sofia och pappa Andreas Andersson har tagit sina barn till en fotograf två
gånger tidigare. De fotograferar
naturligtvis mängder av bilder
själva, men tycker att det blir
en lite annan sak att gå till en fotostudio.
- Dels är fotograferna proffs på det de
gör och dels har de en betydligt bättre kamera. Dessutom är det bra att få bilder med
en ordentlig bakgrund.
Trötta och uppspelta
Fotograferingen tog bara en halvtimme och
när alla bilder var ”knäppta” var det dags
att åter bege sig hem till Karbingatan i
Ljungbyhed – med två trötta men samtidigt
uppspelta småttingar.
- De pratade om det både innan och efteråt
och tyckte att det var jättekul. Det blir ju som
en lek för dem, och det syns på bilderna att
de hade roligt.

Axplock ur barnfoto 2008
Elvin

Alma

Fler foto finns på vår hemsida
www.adaptmedia.se

Emil

Isak

Emma
Wilma

Victoria

My

Wilmer

Agnes
Chanel

Theo

William

Nathalie

Nelly
Melwin

Albert

Jesper

Pierre

Alma

Olivia

Filip

Simon

Nellie

Isabella

Wilmer

Amelia

Natalie
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Vinnaren av tyger!

Kristina blev dubbel
tävlingsvinnare!
Kristina Nilsson är en trogen Söderås
Journalen-läsare som gärna skickar
in bidrag till våra tävlingar. Fram tills
nu hade hon aldrig vunnit någonting,
men när det väl hände, så rasslade
det till ordentligt. Förutom att vinna
gardiner från KlippAnns Tyger tog
Kristina nämligen också hem en vinst
i annonsjakten.
- Jag vann ett presentkort på 500
kronor till Herners El i Ljungbyhed.
Så man kan ju säga att blixten slog
ner två gånger på samma ställe den
här gången, skrattar hon.

10

Bestämde sig direkt
När Kristina läste presentationen av tävlingen
där man kunde vinna gardiner från KlippAnns
Tyger bestämde hon sig direkt för att skicka in.
- Det stod något i texten om att man ofta
tänker att man ska byta de där tråkiga gardinerna i köket, men att man sedan aldrig blir
färdig till det. Det stämde in så bra på mig
så jag spann vidare på det och skrev ihop ett
litet brev.
Brukar vara lite ”velig”
Söderås Journalens redaktion valde ut Kristinas bidrag och den 2 januari gjorde hon sitt
första, men garanterat inte sista, besök hos
KlippAnns Tyger. Priset var att plocka ut gardintyger för 1750 kronor, men Kristina la själv
till några kronor för att få exakt det hon ville
ha. Nu sitter resultatet, vackra vita gardiner
med blomstermotiv, i Kristinas kök.
- Jag brukar vara lite ”velig” när det gäller
mina gardiner, så det här var precis den knuff
i rätt riktning som jag behövde.

Trots den påstådda veligheten så har ändå
Kristina en bestämd uppfattning om vilken
funktion gardiner ska ha i hemmet.
- De ska inte dominera rummet utan vara mer
som en fond. Man ska kunna byta utan att
det blir en för stor skillnad.

Gillade butiken
Kristina hade aldrig tidigare varit på KlippAnns Tyger, men blev väldigt imponerad av
utbudet.
- Det var verkligen en jättetrevlig butik. Jag
har tänkt att jag skulle gå in där och titta flera
gånger men det har inte blivit av. Jag kommer definitivt att återvända dit. Det är kul att
den ligger i anslutning till Tullssons Möbler –
ska man handla möbler där så är det ju en
naturlig följd att titta på gardiner vid samma
tillfälle.

Må bättre år 2009?
Januari är antagligen den månaden som
flest svenskar skaffar träningskort.

Vinn gratis

träning i ett halvår!

Efter gåsmiddagar i november, glögg och pepparkakor i adventstid, julbord på julafton och
till sist en riklig nyårssupé börjar man inse att
det bara är ett drygt halvår kvar till sommarens sol och bad. Därför lottar Söderås Journalen ut ett träningskort för det kommande
halvåret. Vinnaren får alltså gratis träning på
Corpus Träning & Hälsa i Klippan under sex
månader. På Corpus kan du träna styrketräning på egen hand, gå på spinning, body
pump eller andra liknande gruppaktiviteter.
Skicka därför in en motivering till varför just
du förtjänar detta pris, så väljer vi på Söderås
Journalens redaktion ut en vinnare. I ett kommande nummer av Söderås Journalen gör vi
ett reportage om dig och din vinst.
Ditt bidrag skickar du in till följande
adress senast den 2 februari.
Adapt Media
Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN
Märk kuvertet ”Träningskort”.

Familjen
En kille
född 081129
Vikt: 3 870 gr
Längd: 50 cm

Simon

KLIPPANNS
TYGER
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Månade nde
erbjuda
50:-/m
e
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Vårgardinerna
finns i butiken from v 6!
00%4 4IS &RE   s ,R  

4EL     s Vi finns i Klippan 0Ë 4ULLSSONS -BLER

Sofia Persson
Björn Nilsson
Hannah

Allégatan 11, KLIPPAN
ÖPPET i butik:

Onsdagar 14 - 18
0435 - 149 60

Låt oss
fånga ett minne!

Ring 0435 - 77 90 54!
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PROFILEN:

Christer Ohlin

När Christer Ohlin, bördig från Skegrie utanför Trelleborg, som nyutexaminerad lärarstudent sökte jobb visste han ingenting om
Klippan. Men när han fick en tjänst som mellanstadielärare på Centralskolan så bar flyttlasset norrut. Sedan dess är Klippan Christers bas. För ortsborna är han kanske mest
känd som mångårig ordförande i musikkåren
– men han har hunnit med några ordentliga
utflykter också tack vare sin civila karriär.
- Hade jag inte haft tryggheten i Klippan
hade jag aldrig kunnat leva det liv jag levt,
konstaterar han.

12
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Resor på fyra kontinenter
Och det är ett spännande liv minst sagt.
Christer har bildat brassband i Oman, bott
ett år i Kalifornien och varit i Afrika fem
gånger. Det vore ju synd att påstå att det
går några räta linjer mellan dessa företeelser, men tillsammans med Christer ska Söderås Journalen försöka lösa ekvationen.
Den röda tråden, eller X, om vi ska fortsätta
med matematikmetaforen är utbildning.
Började som sexåring
Redan som sexåring tog Christer, sina första stapplande steg i den kommunala musikskolan i Trelleborg, då han började spela
ventilbasun. Därefter gick den musikaliska
resan vidare via fagott till baryton för att
landa i trombon och bastuba, som han
trakterar än idag. För Christer blev musiken
biljetten från landet in till Trelleborg, Malmö
och Lund - och sedermera utanför landets
gränser.
- Musiken tog mig ut i världen och jag upptäckte nya saker tillsammans med mina musikkamrater. Jag minns att vi spelade i Sassnitz när en ny färja mellan Trelleborg och
Sassnitz skulle invigas. Det var stort då när
man som jag kom från landet.
Lärarexamen
Så småningom tog Christer sin lärarexamen
i Malmö, med inriktning svenska, engelska
och musik. Han hade fått smak för att studera och bestämde sig för att utbilda sig till
specialpedagog i Malmö. För att ytterligare
fördjupa sig inom ämnet tillbringade Christer ett år i Los Angeles, för en så kallad mastersutbildning i specialpedagogik.
- När jag kom hem sökte jag forskarutbildningen i pedagogik vid Lunds universitet
och kom in. Samtidigt fick jag ett erbjudande om att bli lärare och rektor för en svensk
skola som skulle byggas i Oman. På 80-talet
var det många svenskar som arbetade där
nere, bland annat för Ericsson, och det var
deras barn som behövde svensk skolgång.
Funktionshindrade barn
Christer tackade ja till utmaningen och
tillbringade därmed stora delar av tiden
1984-89 i Oman. Hustrun Britt-Marie, tvillingdöttrarna Malin och Maria och sonen
Henrik bodde kvar i Klippan men åkte ner
och hälsade på med jämna mellanrum.
Christer kombinerade skolprojektet med
forskarutbildningen.
- Jag undersökte hur man arbetar pedagogiskt med funktionshindrade omanska
barn, och det är det min doktorsavhandling
handlar om.
Parallellt med forskningen engagerade sig
Christer på ett mentalsjukhus där han frivilligarbetade som vårdare. Han ordnade
även aktiviteter för funktionshindrade och
arbetade som lärare för svenska barn. Hek-

tiska år, men de har gett honom minnen för
livet.
- Jag har fortfarande vänner kvar därnere.
Man blir på något sätt inkluderad i familjerna man lär känna. Jag var i Oman för fyra
år sedan och då menade folk att ”inte ska
du bo på hotell, bo hos oss istället”. Det är
en härlig mentalitet.
Brassband i Oman
Så var det då det här med brassbandet. Eftersom Christer och blåsmusiken har promenerat hand i hand genom livet tog han
naturligtvis med sig barytonen till Oman. På
en privat tillställning kom han i kontakt med
några andra västerlänningar som också var
musikanter och man slog sig ihop och började spela i liten skala. Helt plötsligt hade
Christer tillsammans med tiotalet andra
amerikaner, kanadensare och britter bildat
ett Ras Al Hamra Brass Band som spelade
vid speciella tillfällen.
- Det kom mycket diplomater till Oman och
då brukade vi spela på mottagningar eller
på privata klubbar.

- Då undervisar jag och deltar i möten. Jag
har inte hunnit med någon safari än, det
är fullt schema hela tiden, men jag hoppas
kunna göra det någon gång framöver.
Klippan och Musikkåren
Trots ett ibland kringflackande liv har alltså
Christers bas hela tiden varit Klippan. Förutom att umgås med familjen har Christer
ända sedan han kom till Klippan 1972 varit
medlem i Klippans Musikkår. Sedan drygt
tio år tillbaka är han också ordförande för
densamma. Musiken har alltid varit avkoppling för Christer.
- Jag brukar kalla musikkåren för min ventil. När man jobbar så intensivt som jag har
gjort så måste man få rensa huvudet ibland och det gör jag när jag spelar.
Musikkårens medlemsantal har minskat på
senare år, men återväxten ser ändå bra ut.
- Vi har ett samarbete med Blåslaget i Perstorp numera och det fungerar jättebra. Vi
hjälper varandra och spelar ihop, det har
varit otroligt viktigt eftersom vi inte klarar
oss ensamma och saknar vissa instrument.

Den svenska skolan drev Christer med hjälp
av fem andra svenska lärare i fem år fram
till 1989. Många av de svenska företagen
kallade hem sin personal och det blev för
få elever kvar för att skolan skulle gå runt.
Christer styrde återigen kosan hem till Klippan, där han återupptog sin tjänst som speciallärare.
Högskolan i Kristianstad
Sedan 1998 tillbaka har Christer varit verksam som lektor i beteendevetenskap på
högskolan i Kristianstad. Under många år
fungerade han som så kallad prefekt för
den beteendevetenskapliga institutionen.
Det innebär att man fungerar som en slags
administrativ chef för hela avdelningen.
Christer var med och drog upp riktlinjerna
för verksamheten när den startades och sedan ledde han den i närmare tio år. För ett
år sedan organiserades dock högskoleorganisationen om.
- Nu är jag istället programansvarig för specialpedagogik och arbetar mer med att utveckla utbildningen och allt som har med
ämnet specialpedagogik att göra.
Fortfarande internationellt engagerad
Sitt internationella engagemang har han
dock kvar. Parallellt med arbetet i Kristianstad deltar Christer i ett projekt för unga
funktionshindrade i Tanzania.
- Det handlar bland annat om att höja kompetensen på personalen på yrkesskolorna
där nere.
Christer medverkar även i ett lärar-studentutbyte med universitetet i tanzaniska
staden Dar es Salaam, vilket medför att han
varit iväg på ett antal treveckorsturer de senaste åren.

Christers
bas är i
Klippan!
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Gedigen kunskap
Under årens lopp har Per Hjort samlat på sig erfarenheter inom mekanik,
pneumatik och automation, och har dessutom arbetat med förpackningsmaskiner inom livsmedelsindustrin samt har internationell erfarenhet från
mejeribranschen. Han är dock elektriker med allmän behörighet i grunden.
- Jag jobbade som elektriker på pappersbruket i tio år. De senaste tio åren
har jag haft olika anställningar inom förpackningsindustrin.
Utveckling och service
Sedan i våras har Per startat egna företaget Hjort El & Process. Ambitionen är att
kunna hyra ut sina tjänster till mindre industrier, gärna inom livsmedelsbranschen,
eftersom Per har stor erfarenhet därifrån. Men även andra typer av industrier går bra.
Per arbetar bland annat med utveckling av nya maskiner, service och ombyggnad av
existerande. Då ingår också projektering och inköp och allt annat som kunden kan
tänkas behöva hjälp med.
- Behöver man någon som inte bara gör elinstallationen utan även kan göra hela
kedjan med utveckling och service så är det bara att höra av sig.
Alltid efterfrågan på hantverkare
Per har kommit igång i lagom takt med sitt nya företag.
- Under 2008 har jag bland annat gjort ett jobb till min gamla arbetsgivare Elopack
där jag plockade ut all elutrustning ur en maskin och hjälpte dem att bygga om den
invändigt.
Den ekonomiska krisen under hösten har satt sina spår även i Hjort El & Process, men
Per Hjort kämpar på.
- Jag har en stark tro på det här. Det kommer alltid att finnas efterfrågan på hantverkare, så jag är inte orolig.
Många uppdrag i Helsingborg
Senast arbetade Per hos förpackningsföretaget Ecolean, och då var det utveckling
och service av maskiner som stod på arbetsbeskrivningen. Många av uppdragsgivarna finns i Helsingborgsområdet. Och det är också där han har sitt nuvarande
uppdrag, på ett företag inom läkemedelsindustrin.
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SÅ HÄR GÖR DU:

• Varje pusselbit i Annonsjaktens 8 fält passar in i någon av
annonserna i detta nummer.
Skicka dina blommogram och lös in dina checkar hos oss.
• Du
skall hitta annonserna till vilka bitarna hör. Skriv sedan
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a
jud nd
firmanamn under resp. ruta.
Nu tar vi även emot Euroflorist Blomsterkort.
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Vårgardinerna
HELGESSONS GLAS AB • Fabriksvägen 8 • Klippan • Tel: 0435 - 155 02
Vi binder gärna efter egna önskemål!

För mer info kontakta:
Roger Feldt
Nu ävenTel. 0435 - 137 00
Allégatan 8
Rostfria
hjälper
med begravning,
gravsten,
juridik
Mobil
0734
- 261 909
 RUM  KÚK sVi

M digslipning
Vatten/ismaskin.
och försäkringar.
Du är varmtav
välkommen in på
Storgatan
44
B, Klippan
Bredband.
Hiss.
vårt kontor.
Frostfri frys

KYL & KLIPPAN
FRYS - Centrum,
QR2519X , QT3549FX

Tulpanbuketter
fr.
!
a
n
www.klippansgk.se Välkom

Vi gör även hembesök och har jour dygnet runt.
lägenheter på www.heimstaden.com
Öppet: Måndag-fredag kl. 09.00-13.00.

Rek. pris 33.550:-
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Mer info om tider på hemsidan
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Adress:

3PECIALIST  BEHÚRIGHET PÍ LËGGNING AV

Storgatan 28, Klippan
Tel. 0435-102 15

49:-

Sänd lösningen till: Adapt Media, NorraErbjudandet
Skolgatan 2,gäller t o m 31/3-09
264 33 KLIPPAN i brev frankerat med brevporto.
Glöm inte ange ”Annonsjakten” utanpå kuvertet!
REDAKTIONEN TILLHANDA SENAST den 2 febr- 09.

finns iparkettgolv!
butiken from v 6!
:
0
Namn:					

9
00%4 4IS &RE   s ,R 
9
.
4EL

   s Vi finns i Klippan
9
1

Paketpris:

ons

1:a pris Collin Wittzäll, Bonnarp
2:a pris Emil Andersson, Tornsborg
3:e pris Melissa Olsson, Klippan

B

V

Tel. 0736-230410

Vinnare BARNTÄVLING - December

gla
Skjutdörrar
s.se
ns
Månade nde Balkonginglasningar
da
KLIPPANNS erbjum
50:-/
Garderobsdörrar
T
YGER
Klippans
Gymnastikkrets
Vi ﬁnns, om du
rhandel!

EDIGA
föridig
som
ärAB50+!
I KLIPPAN
TÄVLA
Annonsjakten!

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

Tel:

Erbjudandet gäller från den 23/1-31/1
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information från klippans kommun

Vårt ekonomiska läge 2009-01-07
Ekonomikontoret informerar
Kommunens skatteintäkter räknas ner för 2009. Vi går
några besvärliga år till mötes men har jämfört med
en del andra kommuner ändå en förhållandevis bra
utgångspunkt.
När Klippans kommuns fullmäktige i slutet av augusti
antog budget för 2009 bedömde vi att det var en relativt
stark budget. En något för hög investeringsnivå men i
övrigt en försiktig budget med balans mellan ekonomi
och verksamhet.

Finanskrisen förändrar förutsättningarna
Under hösten har verkligheten förändrats snabbt. Finanskris med
påföljande snabb och kraftig nedgång i konjunkturen påverkar
kommunen likväl som alla andra. Det första vi märker är att vår
branschorganisation ”Sveriges kommuner och landsting” räknar
ner våra skatteprognoser för de kommande åren. Blir människor
arbetslösa, får lägre lön/ersättning eller jobbar färre timmar, så
minskar våra skatteintäkter, dvs vår största intäktspost sinar. Från
början av september och fram till jul- och nyårshelgerna har
skatten räknats ner fyra gånger, totalt för Klippan med 12,9 Mkr.
Det är en stor summa för vår kommun och ställer styrkan i
ekonomin på prov.
Inga drastiska ingrepp i verksamheterna
De nedrevideringar som gjorts kommer så här långt inte att
resultera i direkta sparåtgärder eller drastiska ingrepp i verksamheterna. Försiktiga bedömningar när det gäller invånarantal
och ny fastighetsavgift till kommunerna plus den sänkning av
arbetsgivaravgiften som staten beslutat om, innebär att vi f n har
”reserver” på ca 11,5 Mkr att möta nedgången med. Det innebär dock att det i dagsläget ”fattas” 1,4 Mkr för att täcka de
nedrevideringar som angetts ovan. Då har vi några alternativa
möjligheter. Vi kan dra ner på den inlösen av pensionsskuld som
finns budgeterad med 7 Mkr 2009. Det är långsiktigt inte bra
men kan kortsiktigt försvaras i ett ansträngt läge. Vi kan också
sänka årets resultat som ligger på +14 Mkr. Det innebär emellertid
att vi måste dra ner på angelägna investeringar om vi inte vill att
kommunen ska öka sin upplåning.
Det hela kompliceras av att Barn- och utbildningsnämnden inte har
balans i sin ekonomi och muntligen, till kompletteringsbudgeten,
blivit lovade förstärkningar i storleksordningen 4 Mkr för att kunna
klara sin verksamhet under 2009. Även kompletteringsbudgeten i
övrigt kan komma att innehålla mindre ökningar i anslag även om
målet är att vara restriktiv.
Fördröjda effekter påverkar
Det finns också fördröjda effekter som påverkar en kommun
i en lågkonjunktur. Trycket på kommunen ökar att ställa upp
med arbetsbefrämjande åtgärder av olika slag och utgifterna för

försörjningsstöd och familjeproblem allmänt har en tendens
att efter hand öka. I dagsläget finns det inga siffror på dessa
kostnader.
Stor försiktighet under 2009 och 2010
Allt sammantaget innebär att vi tillsammans med politikerna måste
fundera och göra kloka bedömningar. Det innebär också som alla
förstår att stor försiktighet måste råda under 2009 och säker
ligen under 2010 också och att alla verksamheter måste hålla sin
budget under året. Inom ramen för försiktigheten måste också
ligga en stor restriktivitet med nya åtaganden. Detta är skäl till
att jag bl a rått kommunstyrelsen att avvakta med att finansiera
en utökad verksamhet med nattdagis. Jag är mycket medveten
om att problemet måste lösas, både ekonomiskt och mänskligt,
inte minst för att behålla och få nya invånare till kommunen. När
ärendet kom upp var den ekonomiska situationen emellertid så
osäker att jag bedömde att mer tid behövdes för att fundera på
ekonomiska lösningar.
Med det som skrivits här, inser nog de flesta att några nya pengar
att ta till inte finns för närvarande. Ska nya åtaganden in måste
annan verksamhet bort. Det innebär att vi tillsammans med våra
ledande politiker måste sätta oss ner och vända och vrida på alla
stenar för att hitta den bästa vägen fram. Lönerörelsens utfall
kommer också att vara en viktig del som avgör hur vi klarar
2009.
Förhållandevis bra utgångspunkt
Vi går några besvärliga år till mötes men har jämfört med en del
andra kommuner ändå en förhållandevis bra utgångspunkt. Hur
konjunkturen ändras framöver avgör hur vi måste agera. Målet
så här långt är självfallet att störa normal verksamhet så lite som
möjligt.
Boje Jarl
Ekonomichef

Platser kvar!
Vill du lära dig
grunderna i BOKFÖRING?
Tisdagar kl 17.15-19.15, kursstart 3 februari.
Ansökan snarast.
För info ring SYV tel 0435-283 55
www.klippan.se/vuxenutbildningen
Att studera hos oss är kostnadsfritt, du betalar bara för litteraturen.
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6I ËR JËTTEGLADA ATT SÍ MÍNGA LUNCHGËSTER TRIVS HOS OSS
OCH GÍR NU VIDARE MED RENOVERINGEN +ÚKET OCH DE 
RUMMEN GÚRS VID FÚRSTA KVARTALET OCH I MITTEN PÍ APRIL HAR
VI EN UTANPÍLIGGANDE HISS 5NDER VÍREN BLIR OCKSÍ VÍRT
COFFEE HOUSE KLART OCH DET GÚR ATT KLIPPANBORNA OCKSÍ
KAN NJUTA EN GOD KOPP KAFFE I 'ËSTIS MILJÚ

Ombyggnad
etapp 2
i full gång!
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I KLIPPAN AB
Tel. 0736-230410

6I HAR FÍTT EN OTROLIGT POSITIV RESPONS
PÍ VÍR MAT +ANSKE ËR DET VÍR AMBI
TION ATT TILLVERKA DET ALLRA MESTA
SJËLV OCH VÍRT KVALITETSKRAV NËR DET
GËLLER RÍVAROR OCH SALLADSBORD SOM
GÚR DETTA 3NART KOMMER OCKSÍ VÍR
Ì LA CARTE MENY 6ËLKOMNA

Nu även
slipning av
parkettgolv!

3PECIALIST  BEHÚRIGHET PÍ LËGGNING AV
PLAST  PARKETT  KAKEL  KLINKER

Jazz-kväll
18 april med
Jazzin´Jacks!

Kökschef
Peter Kvist
har ordet!

+OPPLA AV EN KVËLL I +LIPPAN MED LËTTSMËLT JAZZMUSIK
OCH GOD MAT FRÍN VÍRA KOCKAR "OKA BORD FÚR VI RËKNAR
MED ATT DET BLIR FULLT HUS *AZZIN *ACKS FRÍN (ELSINGBORG
ËR ETT AV 3VERIGES MEST ETABLERADE BAND STARTADE RE
DAN  "ANDET ËR mITIGA GËSTER PÍ DANSKA FESTIVALER
KLUBBAR OCH PUBAR OCH HAR ËVEN TURNERAT I 4YSKLAND
%NGLAND 53! OCH -ALAYSIA 3TILEN SPËNNER FRÍN .EW
/RLEANS TILL SWING OCH EVERGREENS MED MYCKET INSPIRA
TION FRÍN ,OUIS !RMSTRONG 3UCCÏ ËR ORDET DËR DE DRAR
FRAM SÍ PASSA PÍ NU NËR VI FÍR CHANSEN I +LIPPAN

&ÚRSËLJNING AV GOLVMATERIAL
Välkommen att kontakta:
"ENNYS 'OLV I +LIPPAN !" s 4EL&AX    s -OBIL   
"JÚRKVËGEN  s   +LIPPAN

±BYPLAN  s   +LIPPAN s   
¾PPET 3ÚNDAG 4ORSDAG   s &REDAG ,ÚRDAG  
WWWKLIPPANSGASTISSE
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Skjutdörrar
Balkonginglasningar
Garderobsdörrar
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Erbjudandet gäller t o m 31/3-09

HELGESSONS GLAS AB • Fabriksvägen 8 • Klippan • Tel: 0435 - 155 02
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Företagsbroschyrer • Produktbroschyrer • Fotografering • Textframställning • Layout • Visitkort •
Logotyper • Annonsproduktion • Tidskrifter • Digitaltryck • Fotoutskrifter

www.adaptmedia.se

