Innehåller även
information från

Söderås
1988

0
0
2
-

MARS • 2009

9

10MILA-orienteringen

Vinnaren av
träningskort

i de skånska skogarna
sidan 5

Företagsamma elever

sidan 10

sidan 7
/PGQCPL?EgJJCPRMK
R 
RMK



1CQCPT?RGMLDwPQJSRDwPQgJHLGLEMAFCT RPWAIDCJ +MI?J??TTGICJQCPI?LDwPCIMKK?

ZOEGAS KAFFE
r 100:- /
Handla fö
p/kund
Max 1 kö

4 förp:

89:-

ICA Mild

HERRGÅRDSOST

59

90
KG

Söderås

INNEHÅLL
4

JSE Skogsentreprenad

5

10MILA

6

BRAUNS SIDA

7

ANSVARIG UTGIVARE |
BENGT WETTERBERG
bengt@adaptmedia.se

NUMMER

UTG. DATUM

MANUSSTOPP

APRIL

20 APRIL

26 MARS

MAJ

18 MAJ

24 APRIL

Ung Företagsamhet

JUNI

15 JUNI

25 MAJ

8

PROFIL: Christina Nilsson

AUGUSTI

13 AUGUSTI

23 JULI

9

Ydhags Specialsnickeri

SEPTEMBER

21 SEPTEMBER

31 AUGUSTI

OKTOBER

19 OKTOBER

28 SEPTEMBER

NOVEMBER

23 NOVEMBER

2 NOVEMBER

DECEMBER

17 DECEMBER

25 NOVEMBER

10

Vinnare Träningskort

11

Ny tävling: Vårstädning
Familjesidan
Barntävling

12

Kvidinge Snickerifabrik

13

Åsbo Taxi

14

Blåkullekul
Kommunsidor

NÄSTA NR

PROJEKTLEDARE, AD, FOTO |
CAMILLA H. PEURELL
camilla@adaptmedia.se
ANNONSER, LAYOUT, FOTO |
ANNA-LENA LUNDIN
anna-lena@adaptmedia.se
LAYOUT, FOTO |
ALBIN LUNDBERG
albin@adaptmedia.se
REDAKTIONELL TEXT |
JOHAN WETTERBERG
johan@adaptmedia.se
ANNONSFÖRSÄLJNING |
ANNA ROSÉN JÖNSSON
anna@adaptmedia.se
tel 0761 - 35 34 05,
0435 - 77 90 55

ADAPT MEDIA
TEL. 0435 - 77 90 50 • FAX 0435 - 77 90 59
www.adaptmedia.se/soderasjournalen
DINA TIPS OCH FÖRSLAG VILL VI
GÄRNA HA INSÄNT TILL:

BRAUNS SIDA | LARS-ERIK BRAUN

SÖDERÅS JOURNALEN/REDAKTIONEN
ADAPT MEDIA, N. SKOLGATAN 2, KLIPPAN

TRYCK | LJUNGBERGS TRYCKERI

(V.G MÄRK MED ”MINA TIPS”)

ova
r
p
och sta
n
i
Kom dens bä !
n
värl lasögo
solg

70 ÅR 1938-2008

2

`BWZZ
PSV`
A[`Uy
aby`b]
`

"OQBTTBE
TGzSJOH
E
B
O
L
S
B
N
t.se

www.hn

OJCO IT

0`WQY]

Att som företag ha någon form av företagsbroschyr där man på ett förA[`U
yaintryck.
by`bO@
delaktigt möjligt presenterar verksamheten ger ett professionellt
]abPWT
T
Adapt Media kan erbjuda dig en specialanpassad lösning som i korta drag
går till så här:
`]abPW
TT^O

abSXY
OaaZS`]

ab

Vi kommer ut till dig på ditt företag och diskuterar vilken typ av broschyr du
7BEjS0+$0*5
vill ha, vad den ska innehålla, vilken typ av papper och format som passar
bäst för ändamålet och hur många exemplar som ska tryckas. Därefter får du
en offert med ett fast pris som du tar ställning till innan vi sätter igång med
intervjuer, foto, text och layout.

71/9d
71/
O\b9d
c[
71/
O\b
99d
ZW^^
c[
71/
O\b
9
O\
9d
c[
ZW^^
B
71/
O\b
9
SZ
O\
9d
c[
ZW^^
"
B
O\b
9
!#
SZ
O\c[
ZW^^

"
B9
!#
'$
SZ
O\ZW^^

&
"
B!#
'$
SZ
O\
e

&
"
B
ee
!#
'$
SZ
e
WQO

&
"
ee
aS
!#
'$
e
WQO
Yd

&
ee
aS
O\b
'$
e
WQO
Yd
&
c[
ee
brinner
aS
O\b
YZW^
e
privat
WQO
Yd
c[
även
^O
ee
aS
O\b
YZW^
\ WQO
Yd
c[
medarbetare som
^OaS
O\b
YZW^
\ Yd
alltså inte
bygger på att ha
c[
^OO\b
YZW^
\ c[
på OJCO IT lämnar
OJCO IT:s koncept
^OYZW^
\
eftersom
med. Vi som arbetar

Märke

sysslar
på fritiden
för de saker vi
även ”up to date”
att
utan håller oss
data och IT. Genom
jobbet ”på jobbet”
utvecklingen inom
rade
intresserade av
bara riktigt passione
vi alla är väldigt
den kunskap som
du få tillgång till
anlita oss kan
har.
kan du vara förvissad
ts infrastruktur
IT-marknaden.
r OJCO IT för företage
förändringar på
När du använde
gäller
vad
med
uppdaterad
IT började arbeta
om att alltid vara
vi på OJCO
Citrix.
än 14 år sen
server samt
Det är nu mer
Microsoft terminal
ningar såsom
ingår även virtuella
terminalserverlös
stannat där. Numera
OJCO IT
OJCO IT har inte
att nämna några.
Utvecklingen för
applikationer för
IT-struktur på
samt virtuella
ing av sina kunders
serverlösningar
er vi
support som övervakn
tjänst benämn
erbjuder nu såväl
på fastpris. Denna
IT:s
upplägg
till
OJCO
t
åt
distans med möjlighe
översikt och trygghet
Distanstjänst skapar
enmansföretag
som distanstjänst.
llt och passar alltifrån
iskt som strukture
kunder såväl ekonom
företag.
som multinationella
iemens
Förutom Fujitsu-S
olika märken.
mängd
vi
en
tar även
kap med
en så samarbe
Vi har partners
plats i broschyr
om på annan
som det står mer
Clavister och IBM.
Citrix, WM Vare,
med Microsoft,

^O\

r du in
te vårt
arbete

?...

På så sätt får du en broschyr som blir precis som du vill ha den - till ett pris
som du själv godkänt.

Du godkänner själv broschyren - och priset!

…ger
ett glim
rande
slutresu
ltat!
…ger
säkert
...då ha
arbete
!
r vi gjor
t vad vi
ska!

GET

VÅRA TJÄ
NST

ER

ANT AB

VÅR PER
SON

ONS

& DIAM

Helsing borg
11B, 254 66
Kastellg atan
  
 s &AX 
4EL   
JCOSE
OJCOSE s WWWO
% POST INFO

AL

NILSS

MARK

FÖRETA

Företagsinfo

Företagsinformation
o
pa dina villkor

N. Skolgatan 2 - Klippan
Tel 0435 - 77 90 50
www.adaptmedia.se

AB KLIPPAN LJUNGBYHEDS BEGRAVNINGSBYRÅ
Storgatan 74, 264 32 Klippan, tel 0435-104 06
Kommunens enda auktoriserade byrå. S.B.F.
AKUT JOUR DYGNET RUNT

10 ÅR

Välkomna!
Tänk på att
remiss behövs ej.

BLÅKULLEKUL!

Ta kvasten och kom till parken i Ljungbyhed
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Försäljning och tillverkning
10% RABATT
På tak- o väggplåt,
lagerlängder

Bryggerigatan 2, 264 33 Klippan, Tel. 0435-108 90

Öppettider mån-fre 8-17

Väg 108, 2 km norr Marieholm
Tel 0413-730 62
Gäller tom 090331
Hängränna 125 mm - fr 38.95 Fax 0413- 730 81
Stuprör 90 mm - fr 48.95
www.birgittasplat.se

KLIPPAN
ROTARYKLUBB
ErgoSpace XXL 130
När du vill nå långt – Hela 13m!
Teleskåprör. Hepaﬁlter
Obs: Begränsat antal
Ord.pris 1.490:-

-

995:

utlyser ett stipendium på 15000 kr
För information se: www.rotary.se/klippan

Välkommen till nyöppnade

Jennyhill Djurklinik
Specialistsjukvård för hund & katt
Stuteri- och Seminverksamhet häst
Leg.vet Sune Jerre & Leg.vet Elisabet Ängeby
Jennyhill Djurklinik, Hörsdalsvägen 152, 260 60 Kvidinge
Tel. 0435-48 11 30 • www.jennyhilldjurklinik.se
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Fullt röj hela tiden!
P

James Andersson (t.v.) och Claes Dyrestam (t.h.) på uppdrag i ledningsgatan.
I snart tio år har James Andersson från
Klippan och hans JSE Skogsentreprenad
AB röjt skog bland kraftledningar, fällt
träd och fräst bort stubbar. Bland kunderna finns såväl privatpersoner som ett
antal av de skånska kraftbolagen. När
det gäller linje- och kraftledningsröjning
har James ett samarbete med gode
vännen Claes Dyrestam och hans företag
CD Konsult AB.

- Ursprungligen sysslade vi enbart med ledningsröjning, men under årens lopp har folk hört av
sig och velat ha hjälp med andra saker och då
har verksamheten utökats, säger James Andersson.
Kan leda till strömproblem
Kraftledningsröjning är nödvändigt för att hålla
vegetationen ute i skogarna på behörigt avstånd
från kraftledningarna. Faller ett träd på en kraftledning kan detta leda till stora problem i strömförsörjningen hos kraftbolagen.
- Vi kan även hjälpa till
med röjning under speciella omständigheter. Vid
stormarna Per och Gudrun hjälpte vi även våra
kunder med att åtgärda
stormrelaterade skador
i kraftledningsgatorna,
säger James Andersson.

– för en ljusare framtid!
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Nöjda kunder
Ett av bolagen som anlitar
JSE Skogsentreprenad är
Mellersta Skånes Kraft.
Verksamhetschefen Ronny Franksson är mycket
nöjd med de tjänster han
köper.

- Vi använder JSE Skogsentreprenad främst
för att röja i ledningsgator, men efterhand har
de fått flera uppgifter eftersom vi har varit så
nöjda. Man kan säga att de har hand om hela
entreprenaden från markägarkontakterna och
fällning av besvärliga träd tills arbetet är klart
och besiktigat. Vi är mycket belåtna med deras
arbete, säger han.
Efter att ha arbetat med röjning i snart ett
helt decennium har James Andersson blivit,
som han själv säger, lite yrkesskadad.
- När jag och min kollega passerar kraftledningar utmed vägarna, tittar vi gärna två
gånger och kommenterar röjningen, skrattar
han.
Stubbfräsning
Nu när våren är på väg har JSE Skogsentreprenad fullt upp. Förutom trädfällning, kraftlednings- och linjeröjning, tillkommer även
stubbfräsning som ett återkommande arbete.
Både privatpersoner och företag efterfrågar
denna tjänst.
- Har man fällt ett träd i trädgården är det i
princip omöjligt att på egen hand hugga eller
gräva bort stubben. Vi har en stubbfräs som
avlägsnar hela stubben på ett smidigt sätt,
och som dessutom gör det utan att riva upp
halva gräsmattan hos kunden, berättar James
Andersson.
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Våra montrar
är nytapetserade
med vårens
fräscha tapeter!

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

Dags att byta boende?
Se då fördelarna med att anlita Klippans enda
fristående mäklare som:
s ...med egna idéer och arbetssätt har byggt upp en
verksamhet som uppfyller kundernas önskemål
och förväntningar
s ... vill fortsätta vara din lilla lokala mäklare, som med
engagemang och empati lyssnar till dina behov
s ...har fria, obundna och mycket goda relationer till
alla kreditinstitut

s ...bott i Klippan sedan barnsben, och därmed har
verkligt god erfarenhet av den lokala marknaden
s ...anser att varje hus är unikt och bör behandlas därefter
s ...givetvis erbjuder alla de tjänster som gör att du känner
dig trygg med din bostadsaffär

Välkommen till MäklarCentrum
mötesplatsen för nöjda säljare och köpare

Margareta

Prabin & Jo

nas Troeds

son

Allétorget 17, 264 33 Klippan, Tel 0435-155 35, www.maklarcentrumskane.se

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

Tänk
utnyt på att d
u
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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 070-32 04 979

Snart dags för 10MILA
Å
Den 18 och 19 april hålls orienteringsbudkavlen 10MILA för första
gången utanför Stockholm och Mälardalen. Arrangemanget ska
från och med nu anordnas på olika platser i landet, och först ut är
Äktaboden och skogarna mellan Perstorp och Riseberga. 10MILA
är världens största tävling i sitt slag, och bland de tio nordvästskånska arrangörsklubbarna finns bland annat FK Boken
från Perstorp och Klippanklubben OK Kompassen.
- Vi hoppas på ett uppsving för orienteringen. Det här är ju ett
gyllene tillfälle att marknadsföra sporten ordentligt, säger OK Kompassens
ordförande Roland Nilsson, som också är tävlingsledare för 10MILA.
Passar alla åldrar
Orienteringen som sport är kanske inte riktigt längst fram i medierampljuset för tillfället. De senaste tio åren har Roland Nilsson märkt av en
liten nedgång i rekryteringen. Men det tillkommer ändå fortfarande ungdomar, om än i liten skala.
- Det spelar ingen roll om man är 10 eller 70 år gammal, det passar för
alla. Sedan är det en relativt billig idrott att ägna sig åt, både för utövarna

och för samhället. Vi har ingen stor idrottsplats eller ishall som ska betalas.
Vi har vår karta.
Orientering är också en riktig familjesport. Det har Roland Nilsson sett
otaliga exempel på genom åren.
- Vi rekryterar genom att gå ut i skolorna och berätta om
orientering. Ofta är det ungdomarna som börjar och sedan blir deras
föräldrar engagerade och börjar också.
6 000 deltagare
Den första upplagan av 10MILA anordnades 1945, så det är en
anrik tävling som nu kommer till de nordvästskånska skogarna.
Det finns fyra klasser: Herrar, damer, ungdomar och en öppen
klass för företag. 10MILA är en stafett, eller budkavle som det
heter på orienteringsspråk. I skrivande stund är 6 000 deltagare från
11 nationer anmälda. Till de mer långväga gästerna hör deltagare från
Bulgarien, Tjeckien och Frankrike.
- Det kommer att finnas en så kallad headcamp på Ljungbyhed Park där
mellan 1 000 och 1 500 personer kommer att bo. Utöver detta är de
flesta hotellen fullbelagda under helgen, plus att många kommer att
sova i skolor och i de olika föreningarnas klubblokaler, säger Roland
Nilsson.
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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

Digitalt ”historieverktyg” – ger Klippans musikmuseum

Anna Q Nilsson
och Klippan
Är skådespelarlegenden Anna Q
Nilsson född i Klippan? Har hon
bott här? Frågor som ställs och
påståenden görs. Anna Q Nilsson
föddes den 30 mars 1888 i Ystad.
”Q” står för ”Quirentia”; hon föddes på en dag som hette så. 1896
flyttade familjen till Hasslarp. 1905
reste Anna Q till New York, 1907
utsågs hon till ”Amerikas vackraste
kvinna”, 1911 erbjöds en roll i filmen ”Molly Pitcher” och succén
var gjord. Det blev 20 filmer. 1921
köpte hon en villa i Klippan, på
Tingsgatan, till sina föräldrar och
besökte ofta dem. Villan kallade
”Querentia”. Själv bodde hon i USA
till sin död 1974.

Öl i stor mängd
Ungdomars stora ölkonsumtion
beklagas. Men annat var det förr…
Det talas om att Karl XII:s knektars
normalkonsumtion var tio liter per
dag! Men det var annat då. Salta
in mat var dåtidens konserveringsmetod. Det åts alltid saltad mat.
Saltkonsumtionen beräknas till ett
hekto per dag! Det klarade inte
njurarna, utan ett rejält tillskott
av vätska. Eftersom vanligt vatten
ofta var förorenat blev det öl som
dracks, som i styrka mest var som
dagens lättöl. Öl har funnits i minst
5 000 år. I vårt land finns belägg
från bronsåldern (1800 – 500 F. Kr).

Märkesdagar
1899. Byggnadsföreningen Folkets
Hus i Åby/Klippan bildas.
1909. Storstrejken bröt ut, gav inget resultat men fick massor att gå
ur facket i Söderåsbygden.

Som sagt...
”Historielösheten är ett hot mot
framtiden.”
(Professor Göran Burenhult).

”En viktig uppgift för de historiska,
kulturhistoriska och naturhistoriska
ämnen är att sätta in nutiden och
framtiden i ett historiskt utvecklingsperspektiv.”
(Professor Göran Burenhult).
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Digitala tekniken – dator, kamera,
hemsida, Internet – har underlättat historieskrivningen för amatörer som proffs och kan bl a ge en
produkt som: Digitalt museum för
Klippans musikhistoria.
Redan antikens Grekland försökte få fram hjälpmedel till informationshantering. Men först 1642
konstruerades en mekanisk räknemaskin, av Blaise Pascal. 1834
kom Charles Babbages mekaniska
dator med arbetsminne, processor,
hålkortsläsare. Elektromekanisk dator, av Konrad Zuse, kom 1936 och
1937 presenterade Claude Shannon
– informationsteorins fader – en
avhandling om ”Algebra och binär
aritmetik”, som ledde till digitala
tekniken. 1957 skapade USA:s militära forskningsanstalt det som skulle
bli Internet som på universitetsnivå
byggdes ut och blev världsvitt nätverk, som snabbt spreds, första PC
kom 1977, program och bredband
gav möjligheter till hemsidor. Det
gav alla möjlighet till avancerad presentation, av bl a historiskt material
i t ex digitala museum, som nås via
Internet.

Finns gedigen kunskap i digital
teknik, musikintresse och musikhistorisk kunskap - som hos Sven
Borg i Klippan - kan det bli ett proffsigt, unikt digitalt musikhistoriskt
museum. Diskussion pågår med
kommunen för att lägga museet på
deras hemsida. Det är en bred presentation av Klippans musikhistoria
1956 – 1962, som lätt ska hittas via
”klickande” till vald musikstil t ex
en dansbandsorkester som presenteras med bild, historia, filmsnutt,
intervju samt möjlighet att lyssna
på orkesterns musik. Målsättningen
med digitala museet är: ”Att hålla
kunskapen tillgänglig för alla” och
”Det digitala museets främsta uppgift är att bevara, vårda och levandegöra vårt kulturarv för nutida och
kommande generationer”. För som
Sven Borg säger: ”Klippan är rikt
på musik.” Sedan kan det kopplas
till andra lokala kulturområde. Bara
fantasin begränsar.

Sven Borg har skapat ett digitalt musikhistoriskt museum.

Det ska vara lätt att hitta i digitala museet.

Olika musikstilar presenteras.

Det blev för ”trevligt” – offentliga badhus förbjöds
Besök på badhus ska vara trevligt,
men anständigt. 1725 förbjöds
offentliga badhus i Sverige. Allt
hade urartat. Först 1832 kunde
badhus åter invigas, efter förbudet.
Klippan fick badhus 1915.
Badkulturer fanns i forntiden. Vid
utgrävning av 6 000 år gamla staden
Ur vid Eufrat fann man badrum i villor. Via Egypten och Grekland kom
badkulturen till Rom, med primitiva badhus. Mer krävdes. Offentliga
badhus uppstod, blev samlingsplats
med bibliotek, konstgalleri, butiker
och bad med ång- och torrbastu, kall
avrivning. Badkulturen spreds - och
försvann. Brist på vatten bidrog.

I de muslimska länderna sågs renlighet som viktigt: ”hölls det yttre
rent, blev det inre rent”. Många
badinrättningar fanns. Dit kom
korsfararna på 1100-talet, upplevde
badkulturen och tog efter. Badinrättningar anlades i Europa. Vattenbrist och baden som smitthärdar för
sjukdomar satte stopp. Dessutom
blev baden förlustelseställen. Populärt var parbad – man och kvinna
nakna i kar för två med bordsskiva
och servering - ”vin, kvinnor och
synd”. Sverige förbjöd offentliga
bad i lag 1725, som ledde till att
kur/brunnsorterna blommade upp,
för välbeställda. Smutsepoken började, för flertalet.

Det dröjde till februari 1832 innan
ett offentligt bad invigdes i Sverige
- Lorentzska badet i Stockholm.
”Svenska hygienens fader” Carl Curman tog initiativ till ytterligare bad i
Stockholm. Det var trögt, kostade
en del. Men det varnades även för
badande, som hälsovådligt. Oskar II
tog intryck av detta. På inrådan av
tyske kejsaren Vilhelm I slutade Oskar II med bad och lät gnida sig med
en torr grov handduk var morgon.
Klippan fick första badhuset 1915,
som revs 1970. Samma år invigdes
Simhallen - efter en motion 1961
av Åke Borgkvist. 2009 kunde ombyggda simhallen återinvigas - som
”Klippans badhus”.

Hyllstofta - nämns i dansk handling för 945 år sedan
När uppstod en by? Det vet man
sällan, hur gärna ”födelsen” skulle
vilja tas fram. Men då byn först
nämns i en offentlig skrift kan
tas fram – som är år 1164 för
Hyllstofta.
Sådana årtal kan bli underlag för
jubileum, som 2007 - ”Kvidinge
700 år”. Redan för 945 år sedan
omtalas ”Hölftofte” – med danskt
ö – i danska ”Diplomatrium danicum”, långt före byar som Åby
(Klippan), Kvidinge och Perstorp.
Namnet antas betyda ”hus/gård

vid ån”. Det uppstod tvillinggårdar,
en söder och en norr om Bäljaneå,
som blev byn. Stationssamhället
tillkom 1875 sedan Christian Nilsson skänkt mark till stationen och
därmed snuvat Blekemåsa gästgivare på station – den marken blev
för dyr.
Hyllstofta, som byn nu stavas,
växte. 1671 gjordes räkning av
djuren vid gårdarna. Norra gården
hade 14 hästar, fem par oxar, 36
kor, 39 ungdjur, 69 får, 44 getter
och 32 svin. Södra gården: Fyra
hästar, två föl, två par oxar, nio

kor, sju ungdjur, 18 får, 12 getter
och åtta svin. Södra gården hade
den 1600-talsbyggnad som idag är
Hyllstofta ryggåsstuga.
Byn skulle komma att innehålla
mycket verksamheter, hantverk
med mera, även affär som Gustaf
Verner Appelberg från Oderljunga
startade 1876. Samma år fick byn
postkontor, med Oscar Eriksson
som förste föreståndare, som lades
ned 1968. År 1910 startade telefonstationen, som systrarna Anna
och Betty Nilsson skötte. Idag är
byn ”avlövad” på service.

Unga och företagsamma
Ung Företagsamhet (i fortsättningen kallad UF) är en kurs
som läses varje år av samtliga avgångselever på Klippans
gymnasieskolas

samhällsvetenskapliga

program

med

ekonomisk inriktning. Kursen går ut på att starta egna små
företag i grupper, där man utvecklar en affärsidé, gör upp
budgetar och sysslar med marknadsföring och försäljning. Söderås Journalen har pratat med två av UF-företagen för att höra hur det har gått.
MAJORCA UF – VD Josefine Hall
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Majorca, var kommer namnet ifrån? Har det något
med Mallorca att göra?
- Nej (skratt). Vi la bara ihop de första stavelserna i våra namn och
tyckte att det lät bra.

S

Vad har ni för affärsidé till ert företag?
- Vi ordnade en tävling på skolan där alla som ville fick skicka in sagoberättelser för barn. Sedan plockade vi ut tre vinnare som vi läste in på
CD, och sedan har vi sålt den. Vi fick sponsorhjälp från Klippans Bokhandel med tre presentkort på 300 kronor styck till dom som vann.
Hur har det gått då?
- Väldigt bra. Vi har sålt 25 CD-skivor hittills och har beställt fler. Nu har vi
kommit med till UF-mässan i Malmö, så där hoppas vi få sålt ännu fler.
Hur kom ni på en så pass annorlunda idé?
- Vi satt och brainstormade och kom på en massa olika idéer. När någon kom på det här så skrattade vi först, men sedan tyckte vi att det
var en bra grej.
Vad har varit det bästa med UF-kursen?
- Att man har tagit fram en produkt som man får stå och försöka sälja
och prata för ute på mässor. Man känner sig väldigt vuxen!

llgren,

Tom-Louis Kje
Sandra Bak,
–
F
U
en
ås
Textilp
hlin
ch Johanna A
Ida Sjöstedt o

TEXTILPÅSEN UF – VD Ida Sjöstedt
Ni säljer textilpåsar med tryck. Varför?
- Det är bra att kunna presentera ett alternativ till plastpåsarna som Vad har varit mest lärorikt?
finns i butikerna. Att använda samma påse om och om igen är ju myck- - Att lära sig hur man driver ett företag. Det var väldigt mycket mer anet mera miljövänligt.
svar och pappersarbete än vad man kanske tror från början, men det har
varit jättekul.
Vad är det för tryck på påsarna?
- Från början gjorde vi påsar med jultryck, och då sålde vi många. Nu
efter årsskiftet har vi ändrat till ett miljötryck istället. Vi har själva designat ett träd med datorns hjälp och sedan skrivit ”Hållbar utveckling”
undertill.

Och vad har varit svårast?
- Att få tiden att räcka till. Vi har lagt ner så mycket tid att man inte alltid
hinner med allt under skoldagen. Så man har lärt sig att hantera stressiga
situationer.

#BMLPOHFMMFSBMUBO .PEFSOUFMMFSLMBTTJTLU
5FSSBTTNBSLJTGSÌO"OEFSTTPOTQBTTBSEJUUIV

Allégatan 11
KLIPPAN

RÖSTÅNGA
BEGRAVNINGSBYRÅ
En hjälpande hand när det behövs
dygnet runt, året om.

ÖPPET i butik:

Onsdagar 14 - 18
0435 - 149 60
#FTUÊMMEJO
#SVTUPSUFSSBTTNBSLJT 
TÌCKVEFSWJQÌ

www.begr-byra.se
Billingevägen 8 i Röstånga

Tel. 0435-915 70

NBSLJTNPUPS
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Christina Nilssons son Oskar och hennes dotter Tilda
spelar i ungdomslaget, maken Magnus är gammal

PROFILEN:

A-lagsspelare som numera huserar i oldboyslaget

Christina Nilsson

och är dessutom ungdomstränare i Röstånga IS. Och
Christina Nilsson själv, hon är ordförande i samma
förening. Fotboll är alltså det som gäller för hela
familjen. Christina har också själv en fotbollskarriär i
Röstånga IS, eller RIS, som det heter i folkmun, att se
tillbaka på.
- Jag började spela när jag var åtta år gammal och
har varit engagerad i föreningen i många år.
Ledarskapsutbildning
Det har alltså blivit många timmar på Odenvallen genom
åren. Och som ordförande gäller det att hålla många bollar
i luften, om uttrycket tillåts. Christina är dock mån om att
påpeka att hon har hjälp från övriga styrelsemedlemmar.
Som fotbollsspelare var hon center och öste in mål – men
som ordförande har hon en något mer defensiv läggning.
- Jag föredrar att verka utan att synas. Föreningslivet handlar aldrig om en person utan är ett stort samarbete mellan
många, förklarar hon.
Röstånga IS har under senare år satsat hårt på att skicka
iväg sina ledare på Skånes Fotbollsförbunds ledarskapsutbildningar.
- 15 av våra ledare har blivit utbildade. Det är oerhört
viktigt med duktiga ledare för att få en gemytlig stämning
i klubben.
Distriktssköterska i Svalöv
För några år sedan när Bingolotto var i kris talades det om
att ungdomsidrotten skulle få lida för detta, eftersom så
många föreningar byggt sina inkomster på försäljningen
av bingolotter. Även Röstånga IS har fått hitta nya
inkomstkällor.
- Vi försöker vara med och synas och få intäkter på Röstånga
marknad till exempel. Vi säljer fortfarande Bingolotter men
inte i samma utsträckning.
Christina arbetar som distriktssköterska i Svalöv. Hon är
ansvarig för barnavårdscentralen och har hand om barnen
från att de är nyfödda och upp till sex år. Tidigare arbetade
Christina i 10 år som sjuksköterska på Kirurgen i Lund - ett
arbete som innebar pendling och oregelbundna arbetstider.
- Jag njuter väldigt mycket av att arbeta måndag till fredag
med ”vanliga” arbetstider. När barnen var mindre jobbade
jag mycket natt och hade hela lediga dagar mellan varven.
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Sol- och skidsemestrar gärna
Det finns en gemensam nämnare när det gäller Christinas
yrke och hennes ordförandeskap – kontakten med människor.
- Jag tycker det är kul att kunna hjälpa till och kunna bidra
till att göra människor glada.
Att resa är en stor passion och familjen Nilsson åker gärna
iväg så snart tillfälle ges. Solsemester eller vintersemester?
Svaret på den frågan är – både och!
- Senast var vi i Bulgarien och åkte skidor. Det är först nu
på senare år som man kan åka skidor där, men det var en
positiv erfarenhet.

K
88

Den senaste solresan gick till Hurghada i Egypten. Men det
är mer sol och värme som drar än att åka runt och titta på
sevärdheter.
- Så länge barnen är små är det bara sol och bad som gäller, skrattar Christina Nilsson.

En riktig specialsnickare
Han har arbetat med specialsnickeri sedan 1991. Dock var det
inte förrän 2007 som Per Ydhag startade eget. Livet som egenföretagare innehåller många långa dagar, men det finns också en
mängd fördelar.
- Man får ha mer kundkontakt och höra när kunderna blir nöjda
med de produkter de har beställt. Enda nackdelen är väl att man
aldrig riktigt känner sig ledig.
Märker ej krisen
Ydhags Specialsnickeri, som företaget heter, är lokaliserat på Ljungbyhed Park och sysslar med specialtillverkning inom snickeri. När Söderås
Journalen intervjuar Per en eftermiddag i slutet av februari har han enligt
egen utsago ”lagom” mycket att göra. Han kan inte direkt påstå att han

Ydhags Specialsnickeri AB
&ÚRRÍDSVËGEN  s ,*5.'"9(%$
4EL     s -AIL SNICKERIET YDHAGNET

(EMSIDA WWWYDHAGNETSNICKERIET

Välkommen till oss!
Tel. 0435 – 44 04 87

ck?
Nya Sommardä riser!
a låga p
Kolla alltid vår

märker av några större negativa effekter av finanskrisen. Däremot har
regeringens nyinförda ROT-avdrag, där man får dra av halva kostnaden
vid renovering, gjort att en del kunder tillkommit. Just idag håller Per
och kollegan Preben Overby på med att bygga en trappa i valnöt. Det
är faktiskt första gången som Per gör en trappa just i det materialet.
- Kunden hade valnötsparkett och ville att trappan skulle matcha,
säger han.
Ingen lagerhållning
Förutom trappor tillverkar Ydhags Specialsnickeri även fönster, dörrar
och andra byggnadssnickerier – ja, helt enkelt alla former av inredningar i trä. Man har ingen lagerhållning på varor utan arbetar
endast på beställning. Kundkretsen består av både företag och privatpersoner.
- Jag arbetar en del tillsammans med Einar Dahl här i Ljungbyhed och
även med några byggmästare i Helsingborg. Vi har mycket kunder
häromkring och har aldrig direkt behövt marknadsföra oss. En nöjd
kund pratar med någon annan och sedan sprids detta vidare.
Kompletterar varandra
Per har som sagt lång erfarenhet av specialsnickeri och har aldrig
arbetat inom den traditionella delen av byggbranschen. Kollegan
Preben har däremot många års erfarenhet av detta – något som Per
tycker är bra.
- Vi kompletterar varandra bra. Han har varit ute på byggen och kan
det där med konstruktioner. Tillsammans med min erfarenhet av
specialsnickeri blir det en bra kombination.
Stort och smått
Idag arbetar man med valnötstrappan, men samtidigt har Ydhags
Specialsnickeri också ett uppdrag där man gör ytterdörrar och garageportar till en nybyggd Skånelänga. Inget är för stort och inget är för
litet med andra ord!

LACKKONSERVERING DIAMONDBRITE

6 års garanti utan dyra uppdateringar! Lacken skyddas
mot skador av träsav, fågelspill och oxidation. Med rätt tvättmedel tvättas bilen enkelt ren, sommar som vinter, med bibehållen glans. Vi städar även interiört när ni beställer denna
behandling. Gäller både ny och begagnad bil (max 10 år).

Tel. 0435-44 17 00

Priser från

3.695:-

BOSCH STYRDIAGNOS

Allbilverkstad • Specialitet Toyota • Försäkringsskador • Däckservice • Gratis lånebil vid service
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Vinnaren av träningskort!

Bosse vann
gratisträning
Carina Lundahl anmälde sin make
Bosse till Söderås Journalens tävling där vi samarbetar med Corpus
Träning & Hälsa i Klippan. Vi fick in
många ansökningar, det var tydligen ett stort antal läsare som tyckte
att de själva eller någon närstående
förtjänade ett halvårs gratisträning.
Vann gjorde alltså Bosse Lindahl
från Kvidinge.
- Det var en överraskning, men det
behövdes. Jag har tänkt länge att
jag måste sätta igång, men nu blir
det äntligen av.
Aldrig tränat på Corpus tidigare
Bosse är gammal fotbollsspelare med
många år som ytterback i både Kvidinge
och Östra Ljungbys representationslag,
men efter fotbollskarriären har det blivit
lite si och så med träningen.

L
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- Det blir nog mest förbränningsträning nu
i början, sedan ska jag börja med styrketräning också, det är det som är roligast,
menar han.
Corpus Träning & Hälsa var en ny bekantskap för Bosse, men en väldigt trevlig sådan.
- Jag har aldrig varit här tidigare, men
det är fina lokaler med bra maskiner och
duktig personal. Jag kommer absolut att
fortsätta träna här även när det här halvåret har gått.
Inspirerade familjen
Att Carina Lundahl, som själv tränar tre
gånger i veckan på Åstorps Träningsstudio
anmälde Bosse har fått positiva effekter
för övriga familjen.
- Min ena son har hållit igång och tränat
länge, men nu när jag vann det här så fick
även den andre blodad tand, så nu ska
han också sätta igång, skrattar Bosse.
Fullt träningsfokus hos familjen Lundahl i
vår alltså!

Påskförsäljning

Familjen

Nu har vi vår traditionella påskförsäljning
igen där vi säljer våra färska fiskprodukter.
Vi erbjuder rökt ål, kall-varmrökt lax och
sill i olika varianter.
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En ﬂicka född 081211
Vikt: 3 760 gr
Längd: 50 cm
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Karoline &
Peter Reinholdz
Arvid

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

Läsvärdesundersökning
SEJRBO & SON AB
TEL: 0435 - 152 43

Vinnarna från vår utlottning i läsvärdesundersökningen
i Februari-numret, redovisas i nästa nummer av Söderås
Journalen.

ING!!!

Vinn
vårstädning

L
NY TÄV

Har du fullt upp med roligare saker än att städa din bostad?
Blir du trött bara vid åsynen av dammsugare, rengöringsmedel och golvmoppar? Nu har du chansen att slippa i alla
fall ett städtillfälle. I samarbete med Städpatrullen lottar
Söderås Journalen ut en totalstädning av hela din bostad.
Du kommer inte att se röken av vare sig dammråttor, fingeravtryck eller andra otrevligheter när Städpatrullen är klara
med sitt uppdrag.
Skicka in en motivering till varför just du ska vinna det här
priset senast den 1 april. I ett kommande nummer gör vi ett
reportage i Söderås Journalen om dig och din vinst.

SÖDERÅS JOURNALENS
BARNTÄVLING!
ENDAST för barn upp till 12 år!
VINSTER
1:a pris PRESENTKORT på Elsys Shop, Ljungbyhed
2:a pris PRESENTKORT på Elsys Shop, Ljungbyhed
3:e pris PRESENTKORT på Elsys Shop, Ljungbyhed
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.
• Sänd lösningen till Adapt Media AB, Norra Skolgatan 2, 264 33
KLIPPAN senast den 1 april i brev frankerat med brevporto.
Glöm inte ange ”BARNTÄVLING” utanpå kuvertet!
GISSA VILKET
ORD SOM
JAG GÖMMER!
Är efterlängtat
av många barn...

Skicka in ditt bidrag:
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN
Märk kuvertet med
”Vårstädning”.

ill !
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500:–
300:–
100:–

?

ORDET ÄR:
Namn:
Adress:
Telnr:

Ålder:
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Beställ specialsnickeri hos

Kvidinge Snickerifabrik
I så gott som varje svenskt hem och på varje arbetsplats finns produkter från Kvidinge
Snickerifabrik. Det låter kanske otroligt för
en oinvigd men så är faktiskt fallet. Ägaren
Ulf Johansson och hans personal producerar nämligen träryggar till pärmar, och har
så gjort sedan mitten av 60-talet. Men förutom denna löpande band-artade produktion arbetar man också mycket med annat.
- Vi arbetar mycket på beställning, och kan
i princip tillverka det som kunden begär av
oss när det gäller specialsnickeri, säger Ulf
Johansson.

Anor långt tillbaka
Kvidinge Snickerifabrik producerar inte bara
möbler och träryggar till pärmar. Man tillverkar
alltifrån små lister till fönster, trappor och dörrar. Det är Ulf Johansson och hans son Patrik
som är snickare, och man har dessutom tre
timanställda som arbetar med pärmryggarna.
Kvidinge Snickerifabrik har anor långt tillbaka i
tiden. Börje Starbrant startade företaget redan
1953, och Ulf Johansson började sin bana som
snickarlärling här direkt efter skolan 1965.
1990 gick Börje Starbrant i pension, och då
fick Ulf tillsammans med kollegan Lasse Pålsson erbjudandet att ta över verksamheten.
- 2003 gick Lasse i pension och då hoppade
Patrik in för att avlasta mig, och sedan har
han blivit kvar, berättar Ulf Johansson.

Unikt och med god kvalitet
Många handlar TV-möbler, byråer eller
hurtsar på något av de populära möbelvaruhusen. Det är så klart inget fel på
de varor som säljs där, men man riskerar ju onekligen att stöta på exempelvis bokhyllan Malm från IKEA både hos
grannen och hos vänner och bekanta.
Genom att anlita Kvidinge Snickerifabrik får man istället något så unikt som
god kvalitet till ett acceptabelt pris – och
på köpet en möbel som bara finns i ett
enda exemplar.
- Om någon vill lämna in en egen ritning
på någonting som man behöver hjälp
med går det också bra. Vi kan även bidra
med tips och råd, säger Ulf Johansson.

+VIDINGEß3NICKERIFABRIKß!"
4ILLVERKNINGßAVß
&yNSTER ßDyRRAR ßTRAPPOR ßINREDNINGARß
OCHßANDRAßSPECIALUPPDRAG

4EL&AXß ß
3kNNAViGENß ßßß+VIDINGE

Länshem + Länsförsäkringar Skåne
=
en trygg fastighetsaffär!
Under våren har vi på Länshem i Klippan förstärkt med Henrik Peyron från
Länsförsäkringar Skåne. Hos oss kan du prata bank, försäkringar och fastighetsförmedling!

Lina, Henrik och Camilla
12

Södergatan 15 Helsingborg • 042-633 80 00

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

Mathias Amilon ny
ägare till Åsbo Taxi
Mathias Amilon har varit taxichaufför sedan
1995. Sedan den 7 februari är han inte bara
detta, utan även ägare och VD för Klippans
mest anrika taxibolag – Åsbo Taxi. Mathias
har arbetat de senaste fem åren hos Åsbo
Taxi, och är ödmjuk inför det nya uppdraget.

- I dessa finanskrisens tider kanske många
företag har tvingats att spara in på chaufförstjänster för att hålla nere kostnaderna. Då
kan det vara ett bra alternativ att ta hjälp av
oss på Åsbo Taxi istället. Vi kan hämta försändelser hos kunden och köra dem direkt
från dörr till dörr till kundens kund.

- De gamla ägarna skulle sälja och frågade mig
om jag ville ta över. Och det är ju det här jag
kan, så jag bestämde mig för att satsa. Jag ska
försöka att fortsätta i samma goda anda med
service och god kvalitet som tidigare ägare har
skapat, säger han.

Fast pris
Fördelen med direktbud
är också att kunden
innan han nyttjar Åsbo
Taxis tjänster får ett fast
pris på vad det kommer
att kosta. På så sätt kan
kunden känna sig trygg och
ha koll på utgifterna.
- Vi kan ta både stora och små försändelser.
Vi har lift på en bil och kan även ta släp om
det skulle krävas. Allt för att serva kunden så
bra som möjligt, avslutar Mathias Amilon.

Färdtjänst och skolskuts
Hjärtat i Åsbo Taxis verksamhet är färdtjänst och
skolskjutsar, och har så varit i många år. Men
man kör naturligtvis också mycket ”vanliga”
turer, och nu gör man också en lite större satsning på direktbud.

33 cl läsk
ingår!

DAGENS 55:Valfri pizza mellan 1-45,
kebab & sallad
Lunch 11.00-14.00

Öppet: Mån-Fre 11-22, Lör-Sön 12-22

Ok^gle^dlZd^kÂ_klmhkZh\alf

Elsys Shop

¾PPETTIDER -ÍNDAG 3TËNGT s 4ISDAG &REDAG   s ,ÚRDAG  
!DRESS +LOSTERGATAN  ,JUNGBYHED s 4EL    

Vårens hårmode är här!

Barnloppis 29/3, kl 11-14
Loppis på församlingshemmet i Östra Ljungby den 29 mars kl 11-14
Pengarna från hyra av bord går till Kyrkans barnverksamhet.
För mer information ring Lotta 0733- 97 98 33

KLIPPAN
Måndagar jämna veckor kl. 16.00 - 18.30
Är du ny? Ring och boka tid!
Storgatan 47
Vuxenskolans lokaler

O

Alla studenter från 20% rabatt vid färg/sling-behandling
fram till studenten! Vid hårfärgning/sling bjuder
vi på färg av frans & bryn.

0435 - 71 94 77
Storgatan 44, Klippan

<oRQUSTG'TQGT,XOJG2O`KZZK :NORJG

¾PPET 4IS FRE   s LÚR  

(tis & tors - kvällsöppet till 20, endast vid tidsbest)

Den enkla och snabba
vägen till vikt & hälsa!

Tel 0705 - 39 45 45
Mer info: www.kuren.nu

Välkomna!
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10-årsjubileum

för Blåkullekul!
På skärtorsdagen den 9 april klockan 14 är det återigen dags för Blåkullekul i parken i Ljungbyhed.
I år fyller Ljungbyhedsbarnens favorittilldragelse 10 år,
och detta firas med pompa och ståt. Bland annat
kommer Pettson och Findus (Peter Lindholm och Elvira
Wall) på besök för att leka med barnen i parken. Dessutom anordnas lotteri, ponnyridning, tipspromenad
och äggmålningstävling. Man utser också bästa
påskutklädnad och håller en uppvisning
i hundfreestyle.

V

Blåkullekul arrangeras av
Ljungbyheds Köpmannaförening och Ljungbyheds
Framtid i samarbete med
lokala sponsorer. Arrangemanget brukar vara välbesökt
och blir förhoppningsvis så även
i år.

information från klippans kommun

Gymnasieskola
UF-mässa den 27 mars mellan kl 9-12
på Torget, Åbyskolan.
Projektens Dag den 15 april visar
eleverna sina projektarbete mellan
13-19 i samband med Öppet Hus
på Torget, Åbyskolan.

BADBIBBLAN

på Klippans Badhus har öppnat igen!

Kom och dyk ner bland våra böcker!
Öppet: 17.00 – 19.30 Datum: 4/3, 18/3, 1/4, 15/4 och 29/4

MADBIBBLAN

på restaurang Senioren i Klippan.

Första måndagen varje månad kl. 10.45 – 12.45
KLIPPANS
KOMMUN

BIBLIOTEKET

Nu kan barn och ungdomar spela TV-spel på Klippans
bibliotek! Vår TV-spelshörna är öppen efter 13.00 på
skoldagar och hela dagen under helger och lov.
Ta med ditt lånekort. För att vara säker på att få
plats kan du ringa och boka tid, tel 281 76.
Återlämna låneböcker (OBS! endast böcker) fritt på
kommunbiblioteken i Skåne med undantag av
Malmö stadsbibliotek. Gäller inte fjärrlånade böcker.
För mer information kontakta biblioteket
tel 0435 – 281 77 eller www.klippan.se

KLIPPANS BADHUS

För information om tider och priser: www.klippan.se
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information från klippans kommun

BRA BETYG för
populär gymnasieskola
För första gången har Klippans
gymnasieskola på eget initiativ
låtit kvalitetsgranska sin verksamhet med hjälp av den sk Qualismetoden. Under tre dagar har
externa observatörer från företaget Q-steps i Sverige AB besökt
skolan.

På

gymnasieskolarnas

olika enheter har observatörerna
talat med personal, elever och
lärare samt studerat miljön inom
olika ämnen, program och årskurser. Framför allt har utvärderingen haft fokus på vad eleverna
tycker. Utifrån detta har elva olika
kvalitetsområden blivit granskade
och betygssatts.
Image får toppbetyg
Ett av kvalitetsområdena handlar om
skolans image och här får skolan högsta
betyg. Både elever, personal och föräldrar menar att skolan har ett mycket gott
rykte. Klippans Gymnasium har också arbetat med olika sätt för att påverka sin
image. Några av de utåtriktade aktiviteterna som gör skolan positivt känd är
goda kontakter med näringsliv och hög-

skola. Utställningar, konserter och musikaler har också en framträdande plats.
Tryggt och trivsamt
I övrigt har skolan i stort sett fått bra betyg. Klippans Gymnasieskola anses vara
en skola som är trygg och trivsam. Det
råder en positiv atmosfär och ett gott förhållande mellan personal och elever. Något som även föräldrarna instämde i. Det
råder också arbetsro under lektionerna.
Dessutom imponerades observatörerna
av att skolan är helt fri från klotter och
nedskräpning.

tatet, säger Per Dahl chef för gymnasieskolan. Vi ligger snubblande nära en
certifiering. Nu ska vi försöka bli ännu
lite bättre inom de utpekade områdena.
Bland annat ska vi arbeta med en IT-plattform, som gör det lättare att kommunicera med föräldrarna. Till hösten kommer
observatörerna hit igen för att göra en
kompletteringsgranskning och då tror jag
att vi har mycket goda chanser att få vår
certifiering.

Hög lärarkompetens och goda
resurser
Andelen lärare med pedagogisk examen i
Klippans Gymnasium är 90% vilket är en
jämförelsevis hög siffra i jämförelse med
landets gymnasieskolor som ligger i snitt
på 78 %. Det visar sig också att undervisningen bedrivs med god tillgång på
resurser vad gäller personal, utrustning
och lokaler. Bland skolans starka sidor
finns även en väl fungerande organisation som ger stabilitet och tydlighet både
i det dagliga arbetet och i utvecklingsarbetet.
Gott hopp om certifiering
Den här första gången blir Klippans Gymnasium inte certifierade dvs får inte sin
kvalitetsstämpel utifrån Qualismetoden.
- Vi är förstås mycket nöjda med resul-

Eleverna Johanna Andersson, Lina Borg
och Kushtrim Regjepaj, som går samhällsprogrammet i årskurs 3 är överens om att
de går på en jättebra skola med en fin
gemenskap.
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God hälsa handlar om att må bra!
Vi på Capio Citykliniken är måna om att du är i goda
händer och får bästa möjliga vård.
Genom att lista dig hos oss har du automatisk tillgång till
alla våra övriga Capio Citykliniker runtomkring i Skåne.
I Klippan erbjuder vi familjeläkare, distriktssköterska,
BVC, astma/KOL/diabetessköterska, kurator, vaccinationsmottagning, hälsokontroller och olika former av
intyg.
Välkommen till den nya tidens vårdcentral!
Läs mer om oss på: www.capiocitykliniken.se/klippan
Capio Citykliniken, Norra Skolgatan 2a i Klippan, tel 0435-294 40
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Priserna gäller v. 13

Öppet: Mån-Fre 9.30-18.00 Lör 9-13
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Succébokningar till
jazzkväll!
Föreställningen med Jazzin`
Jacks den 18:e april är redan
fullbokad!
Extraföreställning 17:e april

Á la carte och Bistro

Start för vår á la carte-meny den 10:e april
Beställning kan ske mellan klockan 18-21
Bistro-meny varje dag mellan klockan 12-18

Vi säljer:
Reservdelar
Tillbehör
Däck

Välkommen in till oss!

Din personliga
78tAudit Skoda - verkstad

Härlig påskmeny på Gästis

Boka plats redan nu, torsd 9/4 – sönd 12/4

After work

Nu kommer vi att anordna After work-träffar
på Gästis den sista fredagen i månaden.
27 mars, 24 april och 29 maj
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www.borjessonsbil.se

 

