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Produktinformation

(V.G MÄRK MED ”MINA TIPS”)

Tillverkande företag behöver
uppmärksamhet!
Att presentera sina produkter så fördelaktigt som möjligt är
viktigt både ur ett profilerings- och försäljningsperspektiv.
Adapt Media hjälper dig med att presentera dina produkter med läsvärda texter, tydliga bilder och säljande layout.
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AB KLIPPAN LJUNGBYHEDS BEGRAVNINGSBYRÅ
Storgatan 74, 264 32 Klippan, tel 0435-104 06
Kommunens enda auktoriserade byrå. S.B.F.
AKUT JOUR DYGNET RUNT

Allégatan 11, KLIPPAN
ÖPPET i butik:
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Öppettider mån-fre 8-17
Väg 108, 2 km norr Marieholm
Tel 0413-730 62
Fax 0413- 730 81
www.birgittasplat.se
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Handgjorda ledstänger
från lokal fabrik!
Hos oss kan du beställa en ledstång som
passar just dina trappmått. Välj bland
många fina träslag och storlekar!
Titta gärna in till oss på Klostergatan 40
i Ljungbyhed för mer information!
h Johnny
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Brödrapar tar över macken
Bensinmacken i Ljungbyhed har fått nya
arrendatorer. Det är brödraparet Kim
Kvist och Daniel Bryland som sedan
årsskiftet har tagit över. Det var pappa
Perry Kvist som gjorde bröderna uppmärksamma på att macken var till salu
i höstas.
- Jag har funderat på att starta eget en
tid så jag ringde och pratade med Britt
Jönsson som då drev verksamheten,
säger Kim Kvist.

Daniel v
id
rycka ut servicebilen på
vä
till nödstä
llda kun g att
der!

Klassiskt gatukök
Efter några möten och en del pappersarbete
fram och tillbaka var Kvirres & Brylles verklighet. Kim har huvudansvaret för butiken, där
man säljer godis, läsk, tidningar, tobak och hyr
ut DVD-filmer. Daniel har befälet i verkstaden
och Kims sambo Ida Bohman, som är utbildad
kock, har hand om gatuköket.
- Vi serverar klassisk gatuköksmat som korv
och hamburgare, men har också börjat att så
smått göra en satsning på husmanskost, berättar Kim Kvist.
Redan nu serveras pyttipanna med rödbetor
och stekt ägg, och framöver ska även rödspätta, hemlagad pannbiff och andra favoriter
serveras.
- Folk tänker mycket mer på sin vikt idag än
för några år sedan och vill ha lite hälsosammare alternativ, menar Kim Kvist.
Känner folket i byn
Vid intervjutillfället har Kvirres & Brylles varit
igång i några veckor, och bröderna har fått
snurr på verksamheten. De är bördiga från
Röstånga, men Kim har bott i Ljungbyhed i
flera omgångar och är nu tillbaka igen, medan Daniel bor i Ask.
- Vi känner ju till byn rätt bra redan och har
många kompisar här, så folk har verkligen varit jättetrevliga och tyckt att det är kul att vi
har tagit över, säger Daniel Bryland.

Kom in och ät gott
från vår meny av:

Ring eller kom till oss för att få reda
på veckans och helgens nya erbjudande.
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AD-mästare
Kim har tidigare arbetat som vice lagerchef
på ett livsmedelsföretag i Eslöv och även säsongsarbetat på golfbanan i Ljungbyhed,
men nu satsar han helt och hållet på macken.
Daniel har fortfarande kvar sitt jobb som oljeinspektör vid hamnen i Malmö, men arbetar i
Ljungbyhed på helgerna.
- Man får vara lite försiktig och inte satsa allt
på ett kort.
Mekanikern Conny Herbst finns fortfarande
kvar i verkstaden, som har ett samarbete med
AD Center och därför kan titulera sig ADmästarverkstad.
- Vi kan lämna upp till två års garanti på bildelar och på de arbeten vi utför, säger Daniel
Bryland.
Kim och Daniel har också börjat sälja begagnade bilar i liten skala, något som förhoppningsvis ska växa mer och mer. Dessutom har
man bytt ut samtliga släp som finns till uthyrning, och man kommer också att satsa mer
på däckservice.

Kom in till vår ADMästare Bilverkstad
& boka service på din
bil nu, från 695 kr!

(AMBURGARE s +TTBULLAR s &ISK s
3NITZEL s 0YTT I 0ANNA s )TALIENSK
,UNA s +EBAB s +ËLDOLMAR s
6ËRRULLAR OCH +ORV
Till all mat kan man välja mellan MOS,
POMMES eller KLYFTPOTATIS samt SËS Allt
från BEARNAISESËS TILL BRUNSËS.

- Det är ju mycket den sociala biten som gör
att man vill ha ett jobb av den här typen. Det
är roligt att träffa folk hela dagarna. Man jobbar länge, men man jobbar åt sig själv, vilket
känns jättekul, säger Kim Kvist.

Upp till  ËRS GARANTI PË ARBETE
OCH DELAR. Vi kan även HÛMTA
ER BIL PË JOBBET ELLER HEMMA.
Även kvällar och helger.

Välkomna till oss!
Storgatan 20
Ljungbyhed
0435 - 44 00 12

Boka tid för en TVÛTT av er bil,
antingen självtvätt eller så tvättar vi er bil från 50 kr. Även VAXNING och POLERING av er bil, pris
enligt överenskommelse.
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till

Kokerskan Ing-Britt Gunnarsson kollar
att allt ser bra ut emedan Joseﬁna Holgersson och Julia Grundström Larsson
förser sig med mat.

V. 8 håller Corpus gymavdelning stängt för byte av styrke- och
konditionsmaskiner. Gruppträning kvällstid som vanligt!

ÖPPET HUS

Fredag 27/2 kl. 13-19
Lördag 28/2 kl. 9.30-14
Visning av vårt utbud, fika och
erbjudande vid teckning av
medlemskap.
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KLIPPANS BOWLINGHALL

Ät rätt &
prestera
bättre!!

¾00%4 -±. &2%   s ,¾2   s 3¾.  

Pilagårdsskolan i Östra Ljungby och Stidsvigs skola har

Sportlovsspecial

Skolmatens Vänner, ett samarbete mellan LRF och de bon-

blivit matcertifierade. Man har uppfyllt de kriterier som
deägda livsmedelsföretagen, har satt upp. De båda ”by-

Mån-fre 11-17 90:-/tim inkl. skor
Lör 13-17
120:-/tim inkl. skor
Sön 16-19
120:-/tim Inkl. skor
Priserna gäller för skolungdom och
familjer.

g
Bowlin
är kul!

Ring för bokning!

skolorna” är de första i Klippan som belönats med denna
certifiering,
- Under våren hoppas vi att även Vedby skola och Bofinken
ska bli klara, och jag pratade med Antilopenskolans nye

3TACKARPSVËGEN  s   
www.klippansbowling.com

Tänk
utnyt på att d
u
tja ro
tavdr kan
aget!

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

områdesschef häromdagen som också visade stort intresse, säger Klippans kommuns kostchef Anita Broddesson.
Målet: Samtliga skolor certifierade
Målet är att samtliga grundskolor i kommunen ska vara certifierade innan årets slut. Något som i så fall skulle innebära att Klippan
blir den första kommunen i landet att lyckas med något sådant.
Men vad går då kriterierna ut på?
- Det är en mängd olika saker. Fetthalten i maten får inte vara för
hög, det ska varje dag ﬁnnas ett lagat och ett vegetariskt alternativ, salladsbuffén ska innehålla ett visst antal komponenter. Dessutom ska man servera lättmjölk, och man ska inte servera kakor,
desserter och godis på skolområdet, säger Anita Broddesson.
Presterar bättre
Vid sidan om det rent matrelaterade reglerar också kriterierna när
och hur länge eleverna ska äta. Man ska inte äta innan klockan
elva, och man ska ha god tid på sig i matsalen. Dessutom ska det
alltid finnas vuxennärvaro så att det blir lugn och ro för eleverna.
- De presterar bättre om de äter ordentligt i rofylld miljö, säger
Anita Broddesson.
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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

Cigarrfabrik i Klippan – gav 20 jobb

Företagarna 85 år
Det tog sin rundliga tid innan Klippan fick en hantverksförening som blev Småföretagarna och 1991
Företagarna. Den 15 februari 1924
bildades Hantverksföreningen av
29 församlade. Brandmästare Otto
Wilhelm Larsson - en av initiativtagarna - blev förste ordföranden.
Skråväsendet hade upphört 1846,
näringsfrihet införts 1864, hantverksföreningar börjat bildas direkt.
På 1900-talet hade de flesta orter i
landet en hantverksförening, men
först 1924 i Klippan. Åsbokretsen
bildades 1952 av föreningarna i
Klippan, Perstorp, Åstorp, Örkelljunga, Ljungbyhed och Kvidinge.
Redan 1928 fanns Hantverkskvinnor i Klippan, ett Ungdomsgille
mellan 1938-1956. 1938 satsades
stort på en hantverks- och industrimässa, som återkom 1949, 1956,
1982 och 1987. ”Timmelinska fastigheten” på Bruksgatan blev 1948
Hantverkshus. Villan revs 1982.

Vägtisteln
– ett tuggummi
Taggiga vägtisteln är ingen växt
som tilltalar. Än mindre ses som
ätlig, trots släktskap med kronärtskockan. Indianstammar i Sydamerika ser tisteln som en delikatess.
Unga blommor tuggas som tuggummi. I Sverige uppges 1809 att
mjölk silad i vägtistelns blomma är
mycket nyttig

Märkesdagar
1884. Godtemplarhuset invigdes i
Tvärby.
1894. Åsbo Hjulförening startade,
som även hade fotboll på programmet.

Som sagt...
”Hembygdstänkande ge harmoni.”
(15-årige Mattias Svensson ifrån Örebro hembygdsrörelse).

”Den person som sakna djupare
tidsperspektiv bakåt har helt enkelt svårt att se framåt.”
(Professor Göran Burenhult).
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Redan på 1600-talet var bruket av
tobak stort i Sverige. En produkt var
cigarrer. Snus- och cigarrfabriker
uppstod. Nils Eskilssons i Klippan
var en, som fanns till 1915.
Rökning av tobak kommer från
Sydamerika. Urinvånarna använde
det i religiösa ceremonier, som njutnings- och som läkemedel. När det
började vet ingen. 1492 blev det
känt för europén Christopher Columbus, då han landsteg i Sydamerika. Han tog tobak med till Europa.
Det användes först som läkemedel
mot allt från epilepsi till tandvärk.
Upptäcktes snart som njutningsmedel - vid rökning, snusning och att
tugga. På 1500-talet startade européer odling av tobak i Sydamerika.
Växten spreds till Portugal, Spanien och England kring 1560 och
till Frankrike av ambassadören Jean
Nicot som Carl von Linné döpte tobakssläkten – Nikotiana – efter.
Under 1600- och 1700-talet
spreds bruket av tobak. I Sverige
nämns det första gången 1601 – i
tullräkenskaper. Länder införde monopol på import av tobak, 1641 i

Sverige. 1724 ville staten ”att alla
städer” började odla tobak, som 72
gjorde. Importen sjönk.
Att tillverka tobaksprodukter
var tillåter och uppmuntrades.
Snus- och cigarrfabriker uppstod.
Ett 100-tal fanns. Skåne hade flest
tobaksodlingar och cigarrfabriker. I
Marieholm hade Anders Eskilsson
startat cigarrfabrik. Brodern Nils tog
efter 1881 i Klippan (Åby), från 1895
i gårdslängan på Storgatan 2. I familjen Eskilssons föddes sex pojkar.
Alla fick ”cigarrkunskap”. Mest Filip
som blev assisterande fabrikör 1912.
Då fanns 20 anställda, som tillverkade de i landet kända cigarrmärken
”Gustaf Adolf” och ”Sirius”. Redan
1915 upphörde allt. Den 1 juni 1915
hade AB Svenska Tobaksmonopolet uppstått och tog över all handel
med tobaksvaror. Privata cigarrfabriker löstes in. Monopolet gav staten chans att beskatta även bruket
av tobak. Pengar behövdes för att
finansiera den från 1913 införda
folkpensionen. Då cigarrfabriken
upphörde startade bröderna Adolf
och Gunnar Eskilsson ”G Eskilssons
Tobaksaffär”.

Cigarrtillverkning är ett hantverk.

I denna gårdslänga fanns Klippans cigarrfabrik.

Ovan: Rätt längd
och tjocklek är
viktigt.
T h: Verktyg för
cigarrökning.

Ett 90-årsminne – krigsfångläger i Ljungbyhed
Under 1,5 månad hade Ljungbyhed
krigsfångläger. Det är i år – då detta
nummer kommer ut - nästan exakt
på dagen 90 år sedan de sista krigsfångarna lämnade Ljungbyhed.
Den 1 augusti 1914 bröt första
världskriget ut. Det blev ohyggligt,
med massor med sårade och döda.
Många krigsfångar togs. Sverige
stod utanför kriget. Den 11 november 1918 undertecknades ett fördrag om vapenvila. Frigivning av
krigsfångar blev en stor fråga. Att
sända hem dem direkt var inte att
tänka på, även av psykologiska skäl.
Sverige fick förfrågan om de kunde
ordna en form av karantänläger.

Det kunde man. Krigsfångarna från
lägret ”Crossen an de Oder”, sydost
om Berlin, placerades i Ljungbyhed
på Norra Skånska infanteriregementets sommarövningsplats – F5
startade 1926 – som stod tom på
vintern.
Den 22 december 1918 anlände
första extratåget med 2 000 krigsfångar. Trots att det var sent på
kvällen fanns många Ljungbyhedsbor på plats. En av dessa var Patrik
Haller, lärare och notisskivare i Helsingborgs Dagblad. Han och alla
övriga greps av den syn de fick se.
De kraftigt medtagna människorna
i tågvagnarna beskrevs som ”vandrande trasbylten”. Några hade inget

på fötterna. Patrik Hallers ögonvittnesskildring finns i hembygdsboken
”Bondeliv och Lägerliv”.
I Ljungbyhed fick krigsfångarna –
från många länder – tillfälle till en
ordentlig rengörning, läkarundersökning, närande mat, kunna sova
ordentligt, ordentliga kläder, känna
frihet och vänlighet. Karantänen varade kring en vecka för var grupp.
Totalt togs det emot 10 000 krigsfångar. Från hemländerna kom mat
och kläder.
I mitten på februari 1919 lämnade
de sista krigsfångarna Ljungbyhed
för hemfärd.

Hyllstofta skola – sista examen 1959
Vid 1800-talet slut uppfördes massor med byskolor i Söderåsbygden.
Hyllstofta var inget undantag. Här
fanns skola från 1859 och sista examen i byn hölls 100 år senare.
1686 kom Karl XI:s kyrkolag, som
föreskrev att präster och klockare
skulle ”lära barn, drängar och pigor
att läsa i bok och med egna ögon
se vad Gud i sitt heliga ord bjuder
och befaller”. Det blev dålig efterlevnad av lagen. Nästa steg mot
en allmän skolgång kom i 1762 års

förordning, där församlingarna
uppmanades ”anställa vandrande
lärare”. I Gråmanstorp, Vedby och
V Sönnarslöv skulle det även krävas
en mild ”knuff” av biskop Faxe vid
visitationen 1833.
Skolstadgan om obligatorisk
skolgång i fast byggnad infördes
1842. I Hyllstofta ledde detta till
att roteskola inrättades 1859 i
ryggåsstugan – finns kvar intakt och pågick till 1879. Önskan var ett
skolhus. Beslut togs 1876 att uppföra ett nytt skolhus, som invigdes

1880. Skolbyggnaden syns från nuvarande väg från mellan Vedby och
Hyllstofta, i skogskanten norr om
Bäljaneå.
1959 var det slut. Sista examen
hölls. Ingeborg Nilsson och Edvin
Blixt blev de sista lärarna. Fler årsklasser, ökade krav på elev- och arbetsmiljö och kvalité slog igenom.
Centralisering skedde. Stora skolor
blev mode och uppfördes. En var
Snyggastorpskolan i Klippan som
invigdes 1966 och var Kristianstads
läns elevmässigt största skola..

Boktipset: Boken ”Krig och fred i Örkelljungabygden” ger intressant inblick i grannkommunen.

Vad ska du göra på

Spex & Partykväll med

MADAROARNA
och trubadur

Peter Andersson

Välkomna!

sportlovet?

Lördag 28 februari kl. 18.30
Förköp! Tel 0435 - 44 12 45. Begränsat antal!
Förrätt, varmrätt och underhållning: 250:-

Vårfint hemma
Vaser & väggljusstakar till makalösa priser!

Väggljusstake

Vas

19:29:ord.pris 59:- NU 39:-

ord.pris 59:- NU

ord.pris 45:- NU

29:-

ord.pris 53:- NU

Simon & Soﬁa Book, Kvidinge
- Jag ska följa Jakt och Fiske på TV
och vara ute mycket, säger Simon.
- Jag ska leka med mina kompisar,
Astrid Persson, Brandsberga
berättar Sofia.
- Jag skall ha kul med familjen.
Om det är snö ska jag åka
skidor.

Oscar Jönsson, Röstånga
- Jag ska hälsa på farmor
och gå i skogen med
mamma och hunden.
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Värmepump idag,
solvärme imorgon?
Solklart!
Det som är solklart för oss är inte ens
halvklart hos andra. CTC:s värmepumpar
är samtliga förberedda för att anslutas
till solpanel. Med solpaneler minskar
pumpens gångtid medan prestanda
och livslängd ökar. På så sätt får du
ett kostnadsfritt tillskott av den mest
miljövänliga energi man kan tänka sig.

r
o fö
Red ng till
i
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Föreningen Norden

stöttar klassresa till Auschwitz
I förra numret av Söderås Journalen kunde vi läsa om klass 9C på
Ljungbyhedsskolan. De skulle åka till koncentrationslägret Auschwitz
på klassresa och efterlyste sponsorer. När tidningen kommit ut fick
vi på Adapt Media ett samtal från Sten Olov Nilsson, ordförande i
Föreningen Nordens Klippanavdelning. Han meddelade att de ville
skänka 1 500 kronor till ungdomarna.
- Vi i Föreningen Norden tyckte att det var ett mycket ﬁnt initiativ av
ungdomarna. Jag har förstått det som att hela klassen har slutit upp
bakom det här, och då ville vi hjälpa till och skänka dem en slant.
Pengafrågan handlade ju om de skulle kunna ha med sin lärare, och
det tycker vi att de ska ha.
Viktigt med vuxna
Föreningen Norden har själva ordnat liknande resor, så Sten-Olov
Nilsson har besökt koncentrationsläger själv i rollen som ledare.
- Det är viktigt att ha vuxna med sig. Många ungdomar tar väldigt illa
vid sig när de väl är på plats och ser och hör vad som har hänt.

VILL DU SÄNKA DINA
VÄRMEKOSTNADER?
KONTAKTA OSS FÖR GODA
RÅD, OFFERT OCH
VÄRMEPUMP-KALKYL.

KLIPPAN 070-378 36 39 0435-145 35

KOSTNADSFRITT
HEMBESÖK!

• VÄRMEPUMPAR • ELINSTALLATIONER • FASTIGHETSTVÄTTUTRUSTNING •
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PROFILEN:

Ingrid Norberg

Arbetade som barnflicka
Men även om man har förhoppningar och planer så
kan ibland verkligheten sätta stopp. För Ingrids del kom
avbrottet i sjunde klass.
- Då var jag så skoltrött att jag hoppade av. Jag tyckte
skolan var pest.
Istället tog hon anställning som barnflicka hos Munka
Ljungbys distriktssköterska (!), samma kvinna som inspirerat henne några år tidigare. Ingrid passade barnen, städade och lagade mat. Dessutom fick hon följa
med sin stora förebild ut på ”fältet” när tid fanns för
detta. Sköterskedrömmen låg alltså ändå där och grodde trots allt.
- Jag ﬁck en liten väckarklocka och insåg jag var tvungen att utbilda mig för att hålla drömmen levande. .
Träffade Gunnar
Ingrid började därför på Munka Ljungby folkhögskola
– något som skulle komma att förändra hennes liv för
all framtid. Där mötte hon nämligen den tre år äldre
Gunnar, som än idag finns vid hennes sida. Paret har
varit gifta i 42 år.
- Han är min stora och enda kärlek och det ska bli underbart att kunna spendera mer tid tillsammans nu när
jag går i pension.
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Redan som sjuåring hade Ingrid Norberg målet
utstakat. Hon skulle bli distriktssköterska när hon
blev stor. Och det blev hon också. I vår går hon i
pension, och det gör hon efter att ha varit Klippanborna (eller ska vi säga Klippanpatienterna) trogen i hela sitt yrkesliv. Men hur var det egentligen
möjligt för en liten ﬂicka i den åldern att ha ett så
tydligt och distinkt mål så tidigt? Svaret hittar vi i
barndomens Munka Ljungby.
- Byns distriktssköterska kom till skolan och pratade och gjorde undersökningar och jag tyckte att
det verkade roligt. Jag kommer speciellt ihåg en
gång när jag och en kompis satt bakom cykelskjulet hemma och fantiserade. Då så jag att jag skulle
bli distriktssköterska när jag blir stor.
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Gran Canaria
Maken har nämligen varit hemma i tiotalet år, då han
som anställd banktjänsteman fick gå hem i förtid i slutet av nittiotalet. Nu är det meningen att Ingrid och
Gunnar ska ägna ännu mer tid åt sina favoritsysselsättningar: att resa, fjällvandra och umgås med barn och
barnbarn. Det 42-åriga äktenskapet har resulterat i en
son och en dotter, Per-Erik och Maria, samt två barnbarn och lika många ”bonusbarnbarn”. Och trots att
Ingrid inte går i pension förrän framåt vårkanten så har
hon och Gunnar redan tjuvstartat lite med sitt nya liv.
- I förra veckan åkte vi till Gran Canaria med Marias ena
dotter Maja. Vi hade ﬁna dagar där nere – hyrde bil,
badade och hade det allmänt skönt. Det ska bli underbart att kunna göra ﬂer resor och kunna hjälpa till med
barnpassning framöver.
Trivts fantastiskt bra
Inga sysselsättningsproblem med andra ord! Men hur
kommer det då att kännas för Ingrid att ta farväl av
vårdcentralen? Hon har ju trots allt arbetat i Klippan
ända sedan 1967: De första 20 åren som nattsköterska på sjukhemmet Rönngården, och de sista 22 som
distriktssköterska.
- Jag kommer nog att gråta den dagen jag slutar. Jag
har hela tiden trivts fantastiskt bra både med arbetskamrater och med patienter. Eftersom man som distriktssköterska gör hembesök hos alla nyfödda så har
jag träffat på de ﬂesta av Klippanborna under åren.
De senaste åren har det till och med hänt att människor
som Ingrid följt sedan födseln själva har fått barn.
- Då kan man ju säga att cirkeln sluts och att det är
ett bra tillfälle att lämna över till någon annan, skrattar
hon.
Är det något man lär sig efter ett helt yrkesliv inom
vården så är det att livet är bräckligt. Därför ser Ingrid
fram emot pensionärstillvaron, men hon tar den inte
för given.
- Många tänker att ”sjukdom det drabbar andra, det
händer inte mig”, men sånt kan ändras från den ena
dagen till den andra. Man ska ta varje dag som en gåva,
göra det bästa utav den och inte bry sig så mycket om
världsliga ting.

Hjälp oss göra
Söderås Journalen

bättre!

Hur länge läser du den? Vad läser du helst och
först? Och finns det något du saknar i tidningen? Detta och annat vill vi ta reda på med hjälp
av en så kallad läsvärdesundersökning. För att
du ska ha möjlighet att vinna något för besväret så slopar vi Annonsjakten den här månaden
och satsar på detta istället.

Mån
a
tävl dens
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entk
ort!

pres

Du kan även lätt göra enkäten på
www.adaptmedia.se/soderasjournalen

Bland alla er som skickar in svar så drar vi 5 vinnare som samtliga vinner ett
presentkort på 500 kronor i valfri butik inom Klippans Köpmannaförening,
Ljungbyheds Köpmanna- & Företagareförening eller Röstångabygdens Företagarförening. Presentkortsvinnarna dras innan vi öppnat kuverten. Du har
alltså lika stor chans att vinna oavsett om du har positiva eller negativa åsikter.
Skicka in ditt svar till följande adress:
Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN
Märk kuvertet ”Läsvärdesundersökning”

Läsvärdesundersökning Söderås Journalen Tack för du hjälper oss bli ännu bättre!
• Vad är mest läsvärt i Söderås Journalen? Betygsätt 1-4 där
1 = inte alls läsvärt, 2 = lite läsvärt, 3 = läsvärt, 4 = mycket läsvärt

• Antal personer i hushållet:
• Antal personer i hushållet som läser Söderås Journalen:
• Ålder på dem i hushållet som läser Söderås Journalen:
(fyll i hur många i resp. åldersgrupp)
5-15 år

15-30 år

50-70 år

70 år och däröver

30-50 år

En och annan

De flesta

Alla

Några stycken

Någon gång om året

Några gånger om året

Brauns sida

Familjesidan

Kommuninformationen

Profilen

Tävlingarna

Mycket dåligt

Dåligt

Bra

Mycket bra

Medel

• Vilket är ditt helhetsintryck av Söderås Journalen?

• Hur ofta utnyttjar du erbjudanden du läser i annonserna?
Aldrig

Artiklarna

• Vad är din åsikt om utformning och utseende på Söderås
Journalen?

• Hur många annonser läser du i varje nummer,
uppskattningsvis?
Inga alls

Annonserna

I princip i varje nummer

Varje nummer

Mycket dåligt

Dåligt

Bra

Mycket bra

• När du ser en annons eller läser en artikel om ett företag/butik
du inte kände till sedan tidigare, har det hänt att du då kontaktat/gått till företaget/butiken för att nyttja dess tjänster/varor?
Ofta

• Hur läser du Söderås Journalen?
Ögnar igenom snabbt och slänger sedan
Läser en artikel då och då tills jag gått igenom allt
Läser tidningen från början till slut på en gång
• Hur länge sparar du Söderås Journalen innan du slänger den?
0-7 dagar

8-14 dagar

14-21 dagar

21-31 dagar

Sparar varje nummer och slänger aldrig

• Vi skulle vilja veta hur du uppfattar de olika delarna av Söderås
Journalen. Betygsätt 1-4 där 1 = dålig, 2 = godkänd, 3 = bra,
4 = mycket bra
Annonserna

Artiklarna

Brauns sida

Familjesidan

Kommuninformationen

Profilen

Tävlingarna

Medel

Ibland

Någon gång

Aldrig

• Saknar du något i Söderås Journalen? Vad i så fall.
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

• Har du några övriga synpunkter på Söderås Journalen i allmänhet?
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Namn:..............................................................................................................................................................
Adress:............................................................................................................................................................
Tel: .......................................................................

...............................................................................................
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Vinnaren av massage!

Ronny behövde
koppla av.....!
Ronny Stjärnlind blev anmäld till
Söderås Journalens tävling av
hustrun Eva. Hon tyckte att han
var väl förtjänt av några timmars
gratis massage hos CE Friskvård.
Ronny har nämligen ägnat all sin
semester och fritid på sistone till
att bygga ut familjen Stjärnlinds
hus.
- Jag har gått på massage tidigare, men det var ett bra tag sedan
sist.
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Ronny har, som han själv uttrycker det,
”ständigt ont i ryggen”. 25 år som lastbilschaufför med allt vad det innebär med
av- och pålastning har satt sina spår. Nu
arbetar han inom däckbranschen, och lyfter en hel del tungt även där.
- Man känner skillnad direkt efter en massagebehandling, jag har blivit lätt som en
fjäder i ryggen, skrattar han.
Att hustrun Eva anmälde honom är han
tacksam för. Enligt henne hade Ronny
aldrig själv anmält sig, eller ens bokat en
”vanlig” massagetid. I brevet skriver Eva
att Ronny nog hellre köpt en borrmaskin.
- Haha, ja det stämmer nog. Man unnar
sig inte sånt här, jag tycker inte att jag har
tid. Därför passade detta perfekt!

Vinn nya

Nu är jag på plats
i mina nya lokaler!

kläder!

Fr o m den 1 januari -09 finns
jag på Norra Skolgatan 2 (2 vån)
i Klippan. (Mitt emot Kochs Bageri)

ackart förbi och våren kn
Den mörka tiden är sn
att
än
n då vara trevligare
ar snart på. Och vad ka
r.
de
ha och moderna klä
ekipera sig i nya, fräsc
av
ut kläder till ett värde
En vinnare får plocka
eller
n hos Nova (kvinnor)
2 000 kronor antinge
d att
Vill du starta våren me
Carlssons Kläder (män).
ering
? Skicka då in en motiv
uppgradera garderoben
just
len och berätta varför
till oss på Söderås Journa
gör vi
I ett framtida nummer
du förtjänar att vinna.
h din vinst.
ett reportage om dig oc
senast den 9 mars.
Vi måste ha ditt bidrag
ress:
Skicka in till följande ad
olgatan 2
Adapt Media Norra Sk
264 33 KLIPPAN
der”.
Märk kuvertet ”Nya klä

Välkomna!

CE Friskvård

Norra Skolgatan 2
Mobil 0702 - 93 64 81

(vid mobilsvar lämna meddelande)

Claes Engström

- Massör med ortopedmedicinsk inriktning.

Vi ﬁnns, om du
behöver oss
Vi hjälper dig med begravning, gravsten, juridik
och försäkringar. Du är varmt välkommen in på
vårt kontor.

Vinnare i Annonsjakten!

Vi gör även hembesök och har jour dygnet runt.
Öppet: Måndag-fredag kl. 09.00-13.00.

1. Marianne Carlson, Klippan
!
s
Håkansson, Röstånga
i
Gratt 2.3. Veikko
Lene Nielsen, Ljungbyhed

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

IStockphoto

Tävla i Söderås Journalens läsvärdestävling på sidan 9!

Familjen
33 tips till ett
lyckat sportlov!

Klipp ut och spara till fantasilösa dagar!

Till alla barn som ska vara sportlovslediga under
februari bjuder Söderås Journalen på 33 tips på
vad man kan göra om man känner sig uttråkad.
1. Städa vinden och hitta roliga saker
2. Sy en ny badväska av gamla tyger
3. Laga trasiga hankar på handdukar
4. Gör klippdockor
5. Baka goda bullar och bjud in grannen
6. Sätt in foton i album
7. Ta ett skönt fotbad
8. Tänd ett ljus och njut av musik
9. Gör 50 sit-ups varje dag
10. Ge bort alla kläder som du vuxit ur
11. Städa rummet - fjäska för mamma
12. Ligg på soffan och gör ingetting
13. Gå på bibblan
14. Bada på badhuset
15. Tillverka en skuggteater
16. Dansa galet till hög musik
17. Ring någon du inte prata med
på länge

18. Kolla under sängen
- vad hittar man där?
19. Måla en tavla
20. Sy nya gardiner
21. Gå ut med grannens hund
22. Hitta nya stigar på åsen
23. Fiska
24. Åk skridskor
25. Hälsa på mormor
26. Polera cykeln
27. Putsa dina fönster
28. Grilla korv
29. Jogga
30. Åk tefat
31. Hoppa hopprep eller twist
32. Gör en skattjakt och bjud in
kompisar
33. Ha kalas fast du inte fyller år

En ﬂicka född 081227, Vikt: 3 335 gr, Längd: 49 cm

Lilly

Jennie Fredriksson & Mikael Holm

Låt oss
fånga ett minne
minne!

Ring 0435 - 77 90 54!
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Nu är den tredje och sista etappen i
simhallsombyggnaden färdig. Öppnandet av Klippans Badhus, som blir det
officiella namnet efter renoveringen, är
hett emotsett bland Klippanborna. I alla
fall om man får tro chefen för kulturoch fritidsförvaltningen Börje Norén.
- Det har varit bra tryck. Många har
ringt och frågat om när man badhuset
öppnar igen Det känns jättebra att folk
är entusiastiska, säger han.

Inget äventyrsbad
När nu ombyggnaden är klar så kan besökare förutom en motions- och simbassäng på 25 meter njuta av en varmvattenbassäng med 34-gradigt vatten, en
rekreationsbassäng, en småbarnspool samt
klättervägg. Från att tidigare ha haft en
simhall med fokus på elitsimmarna blir det
nu folkhälsa och rekreation som är de nya
honnörsorden.
- Något äventyrsbad eller liknande har
det aldrig varit tal om, det ﬁnns det inte
pengar till. Det ﬁnns andra i närheten om
man skulle vara intresserad av det, menar
Börje Norén.
Rehabilitering
En del kommunal rehabiliteringsvård har
tidigare förlagts till Ängelholm. Exempelvis har man skickat dit reumatiker som
behövt varmvattenträning. Nu kan en del
av denna, och annan vattenträning flyttas
tillbaka till Klippan igen.
- Det innebär att många patienter som
inte kan köra själv och som har färdtjänst
får betydligt kortare restider. Tidigare har
det ju nästan tagit fyra-fem timmar från
dörr till dörr för att få bada i en timme,
säger Börje Norén.
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Provar sig fram
Det sker inga förändringar när det gäller
personalen på badhuset i och med nyöppnandet Alla jobbar på som vanligt. En del
justeringar när det gäller öppettider kan
dock vara att vänta under våren.
- Hela våren handlar det om att prova sig
fram, vi vet ju inte exakt hur mycket besökare vi kommer att få. Badhuset ska ju vara
tillgängligt för alla, säger Börje Norén

Hur ser dina
sommardäck ut?
Planera ditt
däckbyte i tid!
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miljötillsynen
Det finns långt framskridna planer på ett miljösamarbete mellan Klippan, Bjuv, Perstorp,
Svalöv och Örkelljunga. Den gemensamma

Mellan 16 feb och 20 mars
har vi en “planeringsrabatt”

organisationen ska heta Söderåsens Miljöförbund och ha sitt säte i Klippan. Definitivt be-

med 50:-/ däck.

slut tas under våren.
Lagstiftningen inom miljö- och hälsoskyddsområdet
blir allt mer detaljreglerande och kräver både ökad
och ny kompetens. Att slå ihop de fem kommunernas miljöorganisationer till en ökar möjligheten till att
genomföra en korrekt och effektiv tillsyn och service
inom miljöområdet.

Värmande möjligheter!
Utnyttja ROT-avdraget!
IVT PremiumLine X11
s Bergvärmepumpen som är perfekt
för nästan alla svenska hus
s Nyutvecklad varvtalsstyrning ger
alltid rätt värme
s Extra eltillskott behövs inte.

Fördelar med det nya systemet:
• Alla medarbetare arbetar med det man har mest
kompetens till.
• Mer verksamhet för samma pengar.
• Större mått av långsiktighet och trygghet för
medarbetarna.
• Sårbarheten vid sjukdom eller avgång minskar
betänkligt.
I och med samarbetet över kommungränserna så
kommer samma tillsynsregler att gälla för samtliga
näringsidkare. Taxesystemet ska ha ett inbyggt incitament som innebär att näringsidkarna ska kunna
påverka sina kostnader för tillsynsverksamheten. Gällande lagstiftning utgår ifrån att miljötillsynsverksamheten i stor utsträckning ska vara avgiftsfinansierad.

s Besparingen blir maximal

Använd ROT-avdraget till t.ex. ny
energisnålare uppvärmning så
som bergvärmepump.

LÄS MER PÅ
www.ivt.se

Regeringen har beslutat att införa ett nytt ROT-avdrag inom ramen för det befintliga avdraget för hushållsnära tjänster. Det
nya ROT-avdraget innebär i korthet följande: Från och med
måndag den 8 december kan du även få avdrag om du reparerar, bygger om eller till din bostad (ROT). Du kan få avdrag för
både hushållsnära tjänster och bygg- och reparationstjänster
med halva arbetskostnaden, som får vara högst 100 000 kr
per år. Skattesubventionen blir då totalt 50 000 kr. Den som
utför arbetet ska ha F-skatt. Se till att du får en faktura som
har arbetskostnaden noggrant specificerad. Spara alla fakturor.
Avdraget gäller ägare av småhus och innehavare av bostadsrätter. Avdraget gäller per person. Är det två ägare till en bostad
får varje ägare utnyttja avdraget. Underlaget (arbetskostnaden)
kan då vara 2 x 100 000 kr = 200 000 kr och då blir skattesubventionen 100 000 kr.

RÖSTÅNGA
BEGRAVNINGSBYRÅ
Begravningsbyrån med fullservice
inom begravning och familjejuridik

Personlig service dygnet runt

Källa: Skatteverket

Ring för offert på
just ert hus!

Ragnarssons El & VP Service
Tel. 0435-184 82

LA - Montage
Tel. 0435-184 80

Billingevägen 8 i Röstånga
Tel. 0435-915 70 www.begr-byra.se
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information från klippans kommun

På väg in i

rampljuset
16-åriga Christina Kartsman från Kvidinge plockades under
januari månad ut som en av 66 ortsvinnare i ICA Maxis talangtävling Next Star 2009.
Hennes inskickade version av Rednex countryballad Wish you were
here föll juryn, där bland annat schlagerprofilerna Lasse Holm och
Linda Bengtzing ingår, i smaken. Detta innebär att hon fortfarande
är kvar i tävlingen inför nästa steg, där tio finalister ska plockas ut.
Christina har sjungit sedan barnsben, trots att ingen av hennes föräldrar är speciellt musikaliska.
- Min syster började sjunga först, och då började jag också efter ett tag.
När hon la sin sång åt sidan så fortsatte jag och på den vägen är det.
Estetiska programmet
Christina studerar på det estetiska programmet vid Klippans Gymnasieskola – något som hon trivs utmärkt med. Rösten är hennes
”huvudinstrument”, men hon har även börjat spela gitarr.
- Jag skriver lite egna låtar också, och har spelat in en skiva med lite
olika coverlåtar i Svenska Popfabrikens lokaler i Klippan.
Sanna Nielsen en förebild
Drömmen är så klart att kunna jobba med musik på heltid i någon
form när skolan är avklarad – gärna som country- eller schlagerartist.
Och med den musikaliska inriktningen så är det ju ingen högoddsare
att hennes förebilder heter Sanna Nielsen och Jill Johnson.
- De är de svenska artister jag gillar bäst, men jag har även lyssnat
mycket på Celine Dion sedan jag var liten, säger Christina.
Vinnaren i Next Star 2009 kommer bland annat att få uppträda på
sommarens Diggiloo-turné, där Lasse Holm samlar stora delar av den
svenska schlagereliten. Vem vet, kanske är det Christina från Kvidinge som stegar ut i rampljuset och får ett ordentligt genombrott?
Kom ihåg var ni läste det först.

Nu startar våra
påbyggnadsutbildningar!
Traﬁklärare

60 v – kursstart 23/3

Yrkesförare
godstransporter

(lastbil)

40 v - kursstart 1/6 och 3/8
Kursort: Helsingborg

Ansökan snarast!
För mer info ring
SYV tel 0435-283 55
www.klippan.se/vuxenutbildningen
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information från klippans kommun

För mera info om badhuset och priser se:

www.klippan.se

SPORTLOVS

PROGRAMM

ET 2009

På Klippans
kommuns hem
sida:

www.klippa

får du inform
ation

n.se

om Sportlovs
progra

mmet 20

09
På biblioteke
n i Klippan, Lj
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yhed och Öst
finns Sportlov
ra Ljungby
sprogrammet
2009 i A4-fo
rmat.

Vero Moda

Handla
för 500:och du är m
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i vår utlottn
ing!
Vinn presen
tkort
på 3000:Må

Vårens
nyheter
är här!
SIISTA
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S
TA CHANSEN
CHANS
CHAN
SEN:
/2 REA-priset hela v. 8

1

Åbyplan 2 264 33 Klippan
Tel: 0435-151 30

@yG@DGI>KuG4

nadens vinnare :
Lars Carlsson, Klip
pan

Boka handledarkurs och
körkortsutbildning hos oss!

Välkomna!

Tegelbruksg. 10 • 264 35 Klippan • Tel. 0435-122 00
www.berndtssons.nu

Öppet: Mån - Fre 10-18
Lördag 10-15

Förnya tråkiga väggar!
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Väggtexter
väggdekorationer!
www.vinyldekor.se
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I samarbete med föreningen
Gladjazz ordnas tre jazzkvällar
hos oss under 2009. Liknande
evenemang hålls även i Båstad
och Ängelholm.

Nu förvandlar vi
Klippans Gästis till jazzklubb!

18 april

Jazzin’ Jacks
Ett av landets
mest etablerade
gladjazzband!

FÖRBESTÄLL
GÄRNA BORD PÅ

0435 - 120 10
Mat serveras 18.30
Musiken börjar 20.30

VÅRA JAZZKVÄLLAR
 APRIL *AZZIN{ *ACKS
 SEPT "JÚRN )NGELSTAM "AND
 OKT 3IX #ITY 3TOMPERS

Mat: 170 kronor
Musik: 140 kronor
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Vi ger 20 % på
mäklararvodet!
Nu kommer våren och ﬂytt-tider! Under tiden
15 februari - 15 april ger vi våra kunder 20%
rabatt på mäklararvodet! Erbjudandet gäller
nytecknade förmedlingsuppdrag i Klippans,
Perstorps och Åstorps kommuner och kan ej
kombineras med andra erbjudanden.

Storgatan 3 Klippan • 0435 / 130 50,
klippan@lanshem.se • www.lanshem.se

