
Klädesholmen  

MATJESSILL
Max 1 köp

200g  Skånemejeriet    

GRÄDDFIL              FÄRSKPOTATIS  

& JORDGUBBAR

TILL LÄGSTA DAGSPRIS!              

490
/st

Engelholms         

GLASS
2 liter  

25:-2 pkt

3 dl  
Max 2 stycken

Midsommarafton 
öppet till kl.17

10:-
2 pkt

  Söderås
Innehåller även
information från JUNI • 2009

CYKLA 

är livet
sidan 6

1988 - 2009

Midsommarafton Midsommarafton Midsommarafton Midsommarafton Midsommarafton Midsommarafton Midsommarafton Midsommarafton Midsommarafton Midsommarafton Midsommarafton Midsommarafton Midsommarafton Midsommarafton Midsommarafton Midsommarafton Midsommarafton Midsommarafton Midsommarafton Midsommarafton Midsommarafton Midsommarafton Midsommarafton Midsommarafton Midsommarafton 
öppet till kl.17öppet till kl.17öppet till kl.17öppet till kl.17öppet till kl.17öppet till kl.17öppet till kl.17öppet till kl.17öppet till kl.17öppet till kl.17öppet till kl.17öppet till kl.17öppet till kl.17

Ulla vann 
växterna
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Storgatan 74, 264 32 Klippan, tel 0435-104 06
Kommunens enda auktoriserade byrå. S.B.F.   
AKUT JOUR DYGNET RUNT
 

AB KLIPPAN LJUNGBYHEDS BEGRAVNINGSBYRÅ

Öppettider mån-fre 8-17
Väg 108, 2 km norr Marieholm

TAKPLÅT Tp 20  
från 64.95/m2

Prima plåt

HÄNGRÄNNA 
125 MM SV/VIT  
37.95/m
Alla detaljer och flera kulörer i lager

10% rabatt 
på ståltakpanna
Beställningsvara. Gäller under juni månad!

Tel 0413-730 62 
Fax 0413- 730 81 www.birgittasplat.se

Priset är uträknat på nominell yta
0,4x2500/3000/3500/4000

Semesterstängt 
vecka 29 & 30

LJUNGBYHED  0435-44 10 30   I   Öppet: mån- fre  9-20, lör & sön  9-18

Allt inom catering 
för sommarens fester!

S

 

SEJRBO & SON AB 
TEL: 0435 - 152 43

Midsommar!
Nu ska vi snart fira midsommar och vi säljer 
som vanligt rökt ål, varm-kallrökt lax och 
våra andra delikatesser. Vi fortsätter med 
vår försäljning av den goda matjessillen 
och vi kommer även i år att sälja den både 
i lösvikt och i 1 kg spannar.

Våra öppettider under 
midsommarveckan V.25
måndag – tisdag 10.00 – 16.00
onsdag  – torsdag 10.00 – 18.00
Midsommarafton 9.00 – 13.00

PS. Vi finns även på  
Åby Marknad 

3



4

Skvattemölla Kvarn
Östra Ljungby 
Öppet Midsommardagen mellan kl 15-20.30. 
Vi serverar Lax med smögenpotatis.

Öppet sön.12-17 Övriga tider ring för info

Kom och titta på Morganianer Mc

den 4 juli kl 13.00

Det börjar dra ihop sig till årets upplaga 

av Åby marknad. Tisdagen den 16 juni 

är datumet som gäller i år. I vanlig ord-

ning kommer omkring 15 000 personer 

att röra sig mellan marknadsstånden i 

centrala Klippan för att handla spun-

net socker, t-shirts, CD-skivor och en 

massa annat. Totalt kommer runt 220 

knallar till Klippan på marknadsdagen. 

- Det har varit stora diskussioner med 

knallarna de sista åren om vilken dag 

vi ska ha marknaden. När vi hade 

onsdagsmarknad blev det problem 

för många eftersom de skulle till Löv-

marknaden i Karlskrona kort efter Åby 

marknad. 

Öppet till klockan 20
Problemet som inträffade vid dessa tillfällen 
var att många knallar började packa ihop sina 
marknadsstånd alldeles för tidigt för att hinna 
till Karlskrona i god tid. Under ett år försökte 
Eivor de la Cueva att arrangera en förmark-
nad kvällen innan, men detta gick inte ihop 
ekonomiskt för knallarna. Den modell som 
nu har satt sig är att alltid ha marknaden på 
tisdagen i midsommarveckan. 
- För att de som jobbar på dagtid också ska 
kunna njuta av marknaden så håller vi öppet 
till klockan 20, det brukar bli rätt så lagom, 
och funkar både för besökare och knallarna, 
säger Eivor de la Cueva. 

Lokalbefolkningen i majoritet
Majoriteten av de 15 000 besökarna är från 
Klippan med omnejd, men det kommer även 
folk från grannkommunerna. 

EN HÄRLIG TRADITION ATT GÅ PÅ 
ÅBY MARKNAD!

Sommarmusik i Klippans kyrkor under 
lördagar och torsdagar juni-augusti

Vägkyrka i S:t Petri kyrka

- Åby marknad har alltid varit en så kallad 
närmarknad som främst lockar lokalbefolk-
ningen och i viss mån invånare från grann-
kommunerna. Vi är inte som Kiviks marknad 
till exempel, som har besökare från när och 
fjärran. 

ÅBY MARKNAD
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Vill du också annonsera 
i Söderås Journalen?

  Tel. 0435 - 77 90 55
  eller 0761 - 35 34 05Ring Anna!
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Dags för 
Åby marknad!

Länshem + Länsförsäkringar Skåne
=

en trygg fastighetsaffär!
Under våren har vi på Läns hem i Klippan förstärkt med Henrik Peyron från  
Läns försäkringar Skåne. Hos oss kan du prata bank, försäkringar och fastighets-
för medling!

Storgatan 3 Klippan • 0435 -130 50 
klippan@lanshem.se • www.lanshem.seLina, Henrik och Camilla Södergatan 15 Helsingborg • 042-633 80 00

Vi hjälper dig med begravning, gravsten, juridik 
och försäkringar. Du är varmt välkommen in på 
vårt kontor.

Vi finns, om du 
behöver oss

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

Vi gör även hembesök och har jour dygnet runt.

Öppet: Måndag-fredag kl. 09.00-13.00.

RÖRMONTAGE AB
STORGATAN 16, 264 00 KLIPPAN
Tel. 0435 - 71 12 75, fax 0435 - 100 25

Vi har möblerna,
badkar/massagebad
duschkabiner, duschdörrar
& blandare!

Vi har möblerna,

Är det dags för

BADRUMSRENOVERING?

ÅBY MARKNAD
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Öppettider
gäller hela sommaren:

Åbyplan 2    264 33 Klippan
Tel:  0435-151 30

Marknadsdagen

 16 juni
stänger vi butiken för 

att flytta ut på
marknaden vid Fenix!

Många fina
erbjudande 
hela dagen!

STOR SOMMARREA
START 22 JUNI

20-50%
Vero Moda Öppet: Mån - Fre 10-18

Lördag 10-14
VÄLKOMNA!

Madde & Jennie

Nya märket
KAFFE

strl 36 - 46

Passa på att handla i Klippans 
butiker under marknadsdagarna!
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”De korslagda armarnas revolu-
tion.” Så kallades storlockouten som 
ledde till storstrejk 1909, som bara 
fi ck förlorare. Medlemmar fl ydde 
från LO. I Klippan lämnade över 90 
procent facket.
Högkonjunktur rådde 1905-1907. 
Industrin gick på högvarv, stora 
vinster skapades, förmögenheter 
byggdes upp. Arbetarna ville ha en 
del. Det blev ofta konfl ikter. Lätt-
köpta segrar nåddes. Ibland räckte 
det att hota för att nå framgång. 
Irritationen växte bland arbetsgi-
varna. Öppet talades om en ”avgö-
rande strid” mot LO.
 Lågkonjunktur kom 1908. Ar-
betsgivarna såg sin chans. Tio min-
dre konfl ikter samlades i en ”bu-
kett” som gavs till LO. Kravet var: 
Alla konfl ikterna ska upphöra före 
den 26 juli 1909 annars utlöses 
lockout för 80 000 LO-medlem-
mar, sedan för 163 000 från den 2 
augusti.
 Motaktion kom från LO. Stor-
strejk ska inledas den 4 augusti 
”om inte arbetsgivarna drar till-
baka stridsåtgärderna”. 200 000 
LO-medlemmar berördes, som fi ck 
stöd av 100 000 oorganiserade ar-
betare. Kompromisslöst stod par-

terna mot varandra. Regeringen var 
passiv, men tvingades tillstätta för-
likningsman. Olika förslag förkasta-
des. Arbetarna började lida nöd. En 
del gick tillbaka. ”Klyvning” gjor-
des, som innebar att de 100 000 
oorganiserade gick tillbaka till job-
ben. Konjunkturen svängde inom 
gruv- och järnnäringen. Lockouten 
upphördes där. Det tolkade LO 
som en seger och förkastade för-
likningsförslaget den 19 november 
och krävde ”att alla lockouter ska 
upphöra innan vi förhandlar”. Det 
blev ”sista ordet i konfl ikten”. Inget 
avtal slöts. 11 071 400 arbetsdagar 
hade gått till spillo.
 Grov- och fabriksarbetarnas avd 
17 i Klippan drabbades extra hårt. 
Medlemsantalet sjönk, från 348 
(1907) till 31 (1910). Nedläggning var 
nära. Räddare blev Johannes Dahl-
berg: ”Lämnar vi nu sviker vi de före 
oss. Det blir svårt att komma igen. 
Låt oss ha avdelningen kvar”. Så blev 
det. Men en tid ”med mössan i han-
den”, hyra möteslokal på kredit. Den 
3 december 1911 räknades de första 
nya medlemmarna in – fyra stycken. 
      

Det odlas matfi sk, i stora och små 
sammanhang. Det är inget nytt. 
Det har pågått länge. Då gällde det 
karp. I denna bygd blev munkarna 
läromästarna. Perstorps är idag ett 
karpcentrum.
Karp fi nns naturligt i tempererade 
sötvatten i Asien. Det är en tålig, 
lättodlad och god matfi sk. Det upp-
täcktes i Kina för minst 2 500 år 
sedan, men är först belagt under 
Tangdynastin (år 618-906). Kon-
sten att odla karp i dammar fördes 
hit av romarna, spreds över Europa 
– och världen. Munkordnar tog 
till sig konsten, som cistercienser-
orden – de som inte åt kött, utan 

fi sk. Karpodlandet tog munkarna 
med då nya kloster anlades – som 
t ex Herrevadskloster - spreds i byg-
den. I Perstorp uppges att redan 
på 1300-talet fanns karpodling. Av 
”Landeboken” från 1569 berättas 
om Gråmanstorps prästs fi skdam-
mar. På en karta från 1707 års karta 
över Gråmanstorps by är sju dam-
mar utmärkta, bl a den som idag är 
spegeldamm i minneslunden. Bjers-
gårds gods hade fi skdammar. Det 
nämns 12 karp- och rudadammar 
(ruda kallas även karussa) vid inven-
teringen 1767.
 Dammar fi ck förfalla, andra rusta-
des upp. En var gamla ”munkadam-

men” som rensades 1830-1840 och 
blev 700 gånger 250 meter och kal-
las ”Ola Påls damm”, eftersom Ola 
Pålsson gjorde jobbet.
 Karpodling hade förekommit 
länge i Perstorp. På 1800-talet an-
lades Carl Wendt många dammar, 
startade karpodling, som blev en 
lönsam exportvara till Tyskland. 
Inom Gustafsborgs Säteri fanns som 
mest 150 dammar. Karpar – det 
fi nns fem matkarpsorter - blev kvar 
i dammarna som numera  är mindre 
sjöar. Det är där rekordkarparna tas, 
som gjort Perstorp till något av lan-
dets karpcentrum med karp i vapen-
skölden.       

”Biblioteken är mänsklighetens 
enda tillförlitliga och bestående 
minne.” (Arthur Schopenhauer)
1859 beslöt sockenstämman i Grå-
manstorp att inrätta bibliotek.
Bibliotekens ursprung är Mesopo-
tamien. 1800 f. Kr beskrivs stora 
privata bibliotek i Babylon. Beröm-
da biblioteket i Alexandria tillkom 
på 200-talet f. Kr. Europa, särskilt 
kloster och universiteten, fi ck bib-
liotek. Så även Sverige. Kungar höll 
bibliotek. Drottning Kristina grun-

dare Kungliga Biblioteket 1661. Då 
fanns Uppsala universitetsbibliotek 
(1620).
 För Gråmanstorps del hade bi-
skop Mathias Steuchius vid visita-
tion 1698 manat: ”Skaffa svenska 
böcker.” Frågan om lokalbibliotek 
togs upp i riksdagen 1828. Trycket 
ökade på socknarna att skaffa bib-
liotek, blev större 1842 efter för-
sta folkskolstadgan. 1859 tryckte 
”Sällskapets för nyttiga kunskapers 
spridande bland allmoge och de 

arbetande klasserna” på. Samma 
år togs beslut om sockenbibliotek 
i Gråmanstorp. Invigning skedde 
1860. Anders Fryxells bok ”Karl X 
II:e och hans tid” var första låne-
bok – till kantor P G Sjödahl. 1880 
fl yttade biblioteket till Åbys nya 
skolhus. 1912 blev namnet ”Klip-
pans folkbibliotek”. 1939 var det 
ny fl ytt - till andra våningen i Aska-
gården. Sedan till samma byggnads 
nedervåning 1957. 1973 invigdes 
biblioteket i nuvarande lokaler.  

1767 framhöll Lorentz Gillberg i en 
rapport till landshövdingen i Kris-
tianstads län att ”uti Åby fi nns en 
marknad som funnits några år”. 
Felaktigt har det sagts att det var 
just 1767 som marknaden startade, 
efter fl ytten från Göingevången 
i Riseberga till området öster om 
Åby (Klippan) där stadsparken fi nns 
idag. Där var marknaden till 1910 
då den fl yttades till centrala Klip-
pan. När var premiären för markna-
den? Jo den 13 juli 1764, i år kan 
alltså fi ras 245 årsjubileum. 

Badets framtid i Ö Ljungby diskute-
ras. Det kunde ha funnits ytterligare 
ett bad. Två gånger var badhus på 
gång i Källna, beslut var tagna. Men 
krig och samgående kom emellan. 
På 1930-talet fördes tanken på ett 
”folk- och skolbadhus” fram och 
beslöts. Andra världskriget hann 
före. 1947 var det dags igen, nu 
badhus med tvättstuga. Den 15 
april tillsattes en badhuskommit-
té. Den 21 oktober lades försla-
get fram, som slutade på 12 914 
kronor. Beslut togs. Badhus-tvätt-
stuga ska byggas. Men var fanns 
lämplig plats? Det tog så lång tid 
att hitta, att frågan om samman-
slagning med Ö Ljungby kommun 
kom upp och därmed satte stopp 
för badhuset.  

1899. Byggnadsföreningen Folkets 
Hus i Klippan bildades den 27 juni.

1949. Hantverks- och industriut-
ställning ordnades i Klippan och 
blev succé.

”Under stenåldern lades grunderna 
för mänsklig aktivitet i Sverige.”
(Dag Lindström, professor i 
historia).
”Den ideala civilisationen innefattar 
mänsklig syn på livet.”
(John Gowlett, professor i arkeo-
logi i Cambridge).

Nära badhus i Källna

Märkesdagar

Boktipset: Esko Härklis bok ”Ingen dag utan papper” ger en fyllig information om ”kulturmediet”.

Storstrejken 1909 – slog hårt mot Klippan

Munkarna lärde ut – karpodling blev uppskattat

”Klippans” bibliotek kan jubilera – beslut år 1859

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

”De korslagda armarnas revolu-
tion.” Så kallades storlockouten som 
ledde till storstrejk 1909, som bara 
fi ck förlorare. Medlemmar fl ydde 
från LO. I Klippan lämnade över 90 
procent facket.
Högkonjunktur rådde 1905-1907. 
Industrin gick på högvarv, stora 
vinster skapades, förmögenheter 
byggdes upp. Arbetarna ville ha en 
del. Det blev ofta konfl ikter. Lätt-
köpta segrar nåddes. Ibland räckte 

Storstrejken 1909 – slog hårt mot Klippan

BRAUNS SIDA
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Som sagt...

Åby marknad 245 år

Jättestrid signaleras.

Till vänster: 
LO gav ut en strejktidning.
Till höger:
Regeringens medlare.

Maning till lugn.

Arbetarna fi ck det allt svårare. 

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

Kom in och prova 

världens bästa 

solglasögon!

Vi gör rent i ditt hem

Ring oss 0435-182 70
www.stadpatrullen.se                       stadpatrullen@mail.com

Ring oss 0435-182 70
www.stadpatrullen.com                         stadpatrullen@mail.com

50% 
avdrag direkt på fakturan

f o m 1 Juli 2009
(ROT-Avdrag)

Välkommen in till oss!
Din personliga 

Audi  Skoda - verkstad

Vi säljer:
Reservdelar

Tillbehör
Däck

Vi säljer:
Reservdelar

Tillbehör
Däck

www.borjessonsbil.se

ÖPPET HELA SOMMAREN!

Öppet: Mån-Fre 9.30-18.00 Lör 9-13

ÅBY MARKNAD
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PROFILEN:

Mats Jonsson

Cykla är livet!
Mats Jonsson är ett välkänt ansikte för Klippan-

borna. Vad annat är att vänta när man varit hemor-

ten trogen under ett helt liv och dessutom mer eller 

mindre är uppvuxen på familjeföretaget Ekstrands 

Cykel, som Mats tog över efter pappa Åke. 

- Jag trivs väldigt bra i Klippan, det är lagom stort. 

Man behöver inte ta bilen om man vill komma utan-

för stadskärnan. Sedan fi nns här gott om fi na cykel-

rundor också. 

Det går bra för Ekstrands Cykel. För två år sedan sålde man den 
25 000:e cykeln sedan starten, och det fi nns alltid att göra – 
sommar- som vintertid. Mats har arbetat i företaget i många år. 
Det började med extrajobb på eftermiddagar och på helgerna, 
och när han muckat från lumpen blev han anställd ”på riktigt”. 
Då sålde Ekstrands Cykel också mopeder, men det gör man 
inte längre. 
- Jag var knappt intresserad av mopeder utan cyklade hellre. 

Bjäre runt och Vätternrundan
Cyklar och cykling är alltså ett av Mats största intressen. I år är 
det 40-årsjubileum för loppet Bjäre runt i Ängelholm, och det 
är också jubileum för Mats, som inte missat en enda start, trots 
att han varit krasslig vid några tillfällen. 
- Det ska mycket till för det, skrattar han. 

Bjäre runt är 8,5 mil långt, och för en ovan cyklist kan det 
tyckas mycket – men det är ändå ingenting mot Vätternrundan  
som Mats cyklade 1980. Den är hela 33 mil. 
- Jag cyklade tillsammans med några vänner från cykelklubben 
FK Snapphanarna och vi tog oss runt på drygt 10 timmar. 

Söderåsen perfekt
Det har inte blivit fl er Vätternrundor sedan dess – men inte för 
att det var för jobbigt utan för tidpunkten för tävlingen är fel 
i en cykelhandlares kalender. Vätternrundan hålls nämligen i 
juni, då försäljningen är inne i ett intensivt skede.
- Hade den gått i augusti hade jag gärna cyklat fl er gånger. 

Mats cyklar mellan 100 och 150 mil om året numera. Han för-
söker att hålla igång två-tre gånger i veckan, men det är så 
klart en fråga om hur mycket tid som fi nns över när arbets-
dagen är slut.
- Numera cyklar jag mycket för mitt eget välbefi nnande och 
bryr mig inte om att ta tider eller något sånt.

Mats cyklar i och kring Klippan men även i Perstorp och Ljung-
byhed och kring Söderåsen. 
- Vill man ha lite tunga backar är Söderåsen perfekt. 

Badminton sedan många år
Mats ägnar också mycket tid åt Klippans Badmintonklubb, där 
han varit medlem sedan tonåren. Han spelade under många år 
i representationslaget, som hade sin stora glansperiod mellan 
1974 och 1978, då man var uppe i division två. 
- Det var den näst högsta serien på den tiden, så det blev 
många långa resor till Trollhättan och Göteborg till exempel. 

Idag är Mats sekreterare i styrelsen, men också tränare för täv-
lingsgruppen 13-åringar och uppåt. 
- Det är riktigt roligt att träna ungdomar. Man ser hela tiden 
hur de utvecklas från talanger till duktiga spelare. 

Ciklidodling 
En något stillsammare hobby för Mats är hans akvariefi skar. I 
över 30 år har han ägnat sig åt odling av ciklider, som är ett 
speciellt fi sksläkte som kräver mycket omvårdnad. Mats har 
under årens lopp haft över 80 olika arter i sina akvarier.
- Det ligger nere lite för tillfället, men är en kul hobby. 

8
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Cykla är livet!

Coffee HouseDagens lunchA´ la Carte Coffee HouseCoffee HouseCoffee HouseCoffee HouseDagens lunchDagens lunchDagens lunch Coffee HouseCoffee HouseCoffee HouseBistro

ÖPPET 
Söndag - Torsdag 9-21 
Fredag - Lördag 9-22 

Njut av sommaren på vår uteservering!Njut av sommaren på vår uteservering!Njut av sommaren på vår uteservering!Njut av sommaren på vår uteservering!Njut av sommaren på vår uteservering!Njut av sommaren på vår uteservering!Njut av sommaren på vår uteservering!Njut av sommaren på vår uteservering!Njut av sommaren på vår uteservering!Njut av sommaren på vår uteservering!Njut av sommaren på vår uteservering!Njut av sommaren på vår uteservering!Njut av sommaren på vår uteservering!Njut av sommaren på vår uteservering!Njut av sommaren på vår uteservering!Njut av sommaren på vår uteservering!Njut av sommaren på vår uteservering!Njut av sommaren på vår uteservering!Njut av sommaren på vår uteservering!Njut av sommaren på vår uteservering!Njut av sommaren på vår uteservering!Njut av sommaren på vår uteservering!

Gästis Bar

På torsdagskvällen den 14 maj bjöd Klippans Gäs-
tis in till en VIP-invigning för kunder och särskilda 
gäster av de renoverade lokalerna. Det serverades 
snittar och lite gott att dricka, men huvudsyftet med 
kvällen var naturligtvis att visa upp de nyrenoverade 
rummen. Uteserveringen med sina korgmöbler och 
gröna fi ltar fi ck många uppskattande omdömen, lik-
som den nya hissen, som enligt klassisk hotellmodell 
går utan på fasaden. Gästerna umgicks, minglade 
och samtalade under kvällen och det hela betrakta-
des som en mycket lyckad tillställning. 

Imponerade gäster på 

VIP-visning
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STENSKOTT?
När man får ett ordentligt stenskott på bilens vindruta är det 

många som drar djupa suckar av frustration. Att åtgärda 

detta är dyrt och komplicerat. Tur då att det fi nns företag 

som Bil & Skadeservice i Klippan. Sedan ett par månader 

tillbaka kan de nämligen hjälpa till med att laga stenskott 

utan att byta själva vindrutan. 

- Med vår specialutrustning kan vi borra och fylla i det hål 

som uppstår, och sedan ser det i princip som nytt ut igen. 

Det kostar bara 200 kronor. Ska man byta ut hela vindrutan 

går självrisken på 2 000 kronor, och det är ju en viss skillnad, 

säger Robert Beck, ägare till Bil & Skadeservice. 

Krock-, glas och stöldskador
Bil & Skadeservice är specialiserade på försäkringsskador och sam-
arbetar både med försäkringsbolag och med märkesverkstäder. 
Förutom stenskott kan det handla om krock-, glas- och stöldska-
dor. De senare har däremot blivit allt ovanligare. 
- Bilarna blir ju mer och mer stöldsäkra hela tiden, men å andra 
sidan blir de mer ömtåliga också med de lackerade stötfångarna, 
säger Robert Beck

Inte så konjunkturkänsliga
Bilskadebransschen är inte så konjunkturkänslig. Bilar skadas ju 
i både hög- och lågkonjunktur. Robert Beck har dock märkt en 
skillnad det senaste halvåret. 
- Allt fl er drar sig för att betala en självrisk på 5-6000 och kör 
hellre bilen ett tag till innan de åtgärdar sina problem. 

Fyller på AC-anläggningar
Det ser alltså ljust ut för Bil & Skadeservice. Man har en del stora 
kunder på väg in och ligger i avtalsförhandlingar med dessa. Vå-
ren och sommaren är också en hektisk period eftersom många 
bilägare hittar skavanker på sina bilar då som de inte märkt under 
vintern. 

- Det är nog en och annan som hittar stenskott eller lackskador 
när de tvättar bilen för första gången på våren hemma på uppfar-
ten, säger Robert Beck. 

Inga problem!

Vi utför allt inom försäkrings-, glas- 
och lackskador samt AC-reperationer m.m. 

Vi finns även i Munka Ljungby tel. 0431 - 43 24 75

 

Förutom försäkringsärenden så hjälper också Bil & Skadeservice till med 
påfyllning av gas till havererade AC-anläggningar. 
- Numera är vi ensamma om AC-påfyllning i Klippan. Det krävs speciell 
utrustning för detta också, och det är inget man kan göra själv, säger 
Robert Beck. 
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Vi utför allt inom försäkrings-, glas- 
och lackskador samt AC-reperationer m.m. 

Vi finns även i Munka Ljungby tel. 0431 - 43 24 75

 

En träffpunkt för seniorer

Tre gånger om året ordnar Röda Korsets Klippankrets 

seniorträffar på Restaurang Senioren mitt i Klippan. 

Den 2 juni var det dags för årets andra upplaga av 

detta uppskattade evenemang. 50 besökare fi kade, 

umgicks och lyssnade till dragspelaren Kalle P. 

- Vi har hållit på med seniorträffarna i tre års tid nu. Första 
gången kom 20 personer, och sedan har vi varit uppe i 
95 som fl est, så det har växt ordentligt, säger Lena Eek, 
ordförande i Röda Korsets Klippankrets.
Seniorträffarna riktar sig alltså till alla pensionärer i 
Klippan som känner ett behov av att träffa folk i sin egen 
ålder. Varje gång bjuds någon form av underhållning in, 
den här gången blev det alltså Kalle P. 
- Han gick verkligen hem. Folk satt och sjöng med i 
valserna som de minns från förr i tiden, säger Lena Eek. 

Billingevägen 8 i Röstånga 
Tel. 0435-915 70  

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

www.begr-byra.se Glad Sommar!
Bryggerigatan 16, Klippan   Tel. 0435-109 86
Skolgatan 2, Ljungbyhed Tel. 0435-44 04 80

Tandläkare
Pehr Erlandsson 

önskar

Jennyhill Djurklinik

Specialistsjukvård för hund & katt • Stuteri- och Seminverksamhet häst
Leg.vet Sune Jerre & Leg.vet Elisabet Ängeby

Nyöppnade kliniken 

har
Jennyhill Djurklinik

Specialistsjukvård för hund & katt • Stuteri- och Seminverksamhet häst

ÖPPET HUS lördagen den 4 juli kl 9-13
Besök oss och få gratis rådgivning!

Jennyhill Djurklinik • Hörsdalsvägen 152 • 260 60 Kvidinge • Tel. 0435-48 11 30 • www.jennyhilldjurklinik.se
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Vinnaren av växter!

Ett grönt 
paradis för 
växtälskare!
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För två år sedan fl yttade familj Lundvall 

från en lägenhet till drömboendet, en 

villa på – Villagatan, vars annars, i Klip-

pan. Mamma Ulla Lundvall, som alltid 

haft gröna fi ngrar, kände inte att det 

räckte med att bo i lägenhet och ha en 

kolonolott i koloniföreningen Hjorten i 

Klippan. 

- När vi bodde i lägenhet kunde jag inte 

bara gå rakt ut i det gröna. Skulle man 

bort till kolonilotten fi ck man åka iväg 

och göra ett projekt av alltihop. Därför 

är det underbart att bo i villa, jag har 

mitt eget lilla paradis här, skrattar hon. 

Planerade direkt
Ulla brukar alltid läsa Söderås Journalen 
med stort intresse. När hon såg att det 
skulle lottas ut presentkort på Bjärhus 
Växtbutik tände hon på alla cylindrar och 
skrev ihop ett brev. 
- Jag har ju handlat blommor där förut 
och tycker att det är ett jättefi nt ställe. De 
har väldigt välväxta blommor, det är inte 
som byggvaruhusen, utan mer genuint. 

Den 28 maj åkte Ulla tillsammans med 
Söderås Journalen ut till Bjärhus Växt-
butik för att plocka ut sin vinst. Det blev 
bland annat syrener, rosenribis och pe-
renner. Och när Ulla väl var bar det di-
rekt hem till Villagatan för plantering. 
- Det var lika bra att få allt i ordning 
direkt!

Gröna fi ngrar gav vinst 
i månadstävlingen

Vagnen fylldes snabbt med alla vinst-
blommorna! Sen var det snabbt hem 
för Ulla och sätta spaden i jorden.
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För andra året i rad kommer Wille Craaford 
tillbaka till Skåne ridandes på hästryggen. 
Hovturnén blev en stor succé 2008, och i 
sommar är det dags igen. Den här gången 
har Wille med sig Annelie Rydé och Mikael 
Samuelsson. 

I den här månadens tävling lottar Söderås 
Journalen ut biljetter till Hovturnéns kon-
sert på Knutstorps Borg den 1 augusti 
klockan 19.30. Skicka in en motivering till 
varför just du förtjänar sex gratisbiljetter till 
detta tillfälle, så väljer Söderås Journalens 
redaktion ut en lycklig vinnare. I ett kom-
mande nummer gör vi ett reportage om dig 
och din vinst. 

Skicka därför in ditt tävlingsbidrag till oss 
senast måndagen den 22 juni på följande 
adress: 
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN

Märk kuvertet ”Hovturnén” 

Förverkliga dina 

trädgårdsdrömmar

på Bjärhus!

Bjärhus Växtbutik
Tel. 0435 - 102 95  
www.bjarhus.se

Vinn biljetter till 
Hovturnén 2009

 QR2339K & QR3149A 

24- 25 - 26 Juli
Röstånga StorMarknad

Ca. 2 km Marknadsstånd

Fredag 17-21, tivoli öppet till 23

Lördag 09-21, tivoli öppet till 23

Söndag 11-16, tivoli öppet till 16

Ydhags Specialsnickeri ABYdhags Specialsnickeri ABYdhags Specialsnickeri ABYdhagYdhagYdhagYdhagYdhagYdhagYdhagYdhagYdhagYdhagYdhagYdhagYdhagYdhagYdhagYdhagYdhags Specialsnickeri ABs Specialsnickeri ABYdhags Specialsnickeri ABYdhags Specialsnickeri ABYdhags Specialsnickeri ABs Specialsnickeri ABs Specialsnickeri ABs Specialsnickeri ABs Specialsnickeri ABs Specialsnickeri ABs Specialsnickeri ABs Specialsnickeri ABs Specialsnickeri ABs Specialsnickeri ABs Specialsnickeri ABs Specialsnickeri ABs Specialsnickeri ABs Specialsnickeri ABs Specialsnickeri ABs Specialsnickeri ABs Specialsnickeri ABs Specialsnickeri ABs Specialsnickeri ABs Specialsnickeri ABs Specialsnickeri ABs Specialsnickeri ABs Specialsnickeri ABs Specialsnickeri ABs Specialsnickeri ABs Specialsnickeri ABs Specialsnickeri ABs Specialsnickeri ABs Specialsnickeri ABs Specialsnickeri ABs Specialsnickeri ABs Specialsnickeri ABs Specialsnickeri ABs Specialsnickeri ABs Specialsnickeri ABs Specialsnickeri ABYdhags Specialsnickeri ABYdhags Specialsnickeri ABs Specialsnickeri ABs Specialsnickeri AB

Lycka till!

Vinn biljetter till Vinn biljetter till Vinn biljetter till 
NY TÄVLING!!!
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Hur känns det att spela i Klippan igen?
- Det ska bli kul, vi har nog inte varit där på 13-14 år tror 
jag. Det är med djup vördnad vi intar Torssons hemmaplan 
(skratt). 

Är de stora förebilder för er?
- Absolut. Jag har lyssnat mycket på dom, och gör fortfa-
rande. 

Hur skulle du vilja beskriva er musik för de som eventu-
ellt inte hör er tidigare?
- Man skulle väl kunna säga att det är lite folkmusikinfl uerad 
rotrock med humoristiska igenkänningstexter. Vi vill skapa en 
dialog med publiken. 

Hur gör man det då?
- Genom att bjuda på sig själv och ge publiken vad den vill ha. 
Vi försöker skapa en helhetsbild där det inte bara är tjo och 
tjim utan där vi även berättar historier. 

Hur många spelningar gör ni på ett år?
- Det varierar. Vi spelar i ganska blygsam skala och arbetar al-
lihopa vid sidan om med traditionellt slavarbete (skratt). Driv-
kraften i alltihop är att det ska vara roligt.

Vilka är de största spelningarna ni har gjort?
- Vi brukar spela på Stora Torg i Kristianstad inför 5-6000 
personer och det är en jättekick. Men storleken på publiken 
spelar egentligen ingen rolll. Det viktigaste är att man får den 
där speciella kontakten med de som lyssnar, sedan kvittar det 
om det är fl era tusen eller en lite mindre skara. 

Jonas Nilsson, sångare och trummis i Smens Baglomma, 
som kommer till Klippanfesten för första gången.

Ett ögonblick… 

Vad blir det för artister i år?
- Vi bjuder på en blandning av kändisar som Kikki Danielsson, Hasse An-
derson, Tomas Pettersson och Anna-Lena Brundin och lokala förmågor 
som Jenny Palm, Heléne Lindquist och Evelina Andersson. 

Allsången fick ju ett rejält lyft förra året när det var fullsatt under 
två kvällar. Är det många av fjolårsbesökarna som hört av sig?
- Ja verkligen. Vi har haft mycket förfrågningar hela året och många buss-
bolag hörde av sig väldigt tidigt och ville boka in sig. 

Varför har Allsång på Spången blivit en sådan succe?
- Allsång är ju en väldigt lättsam form av underhållning som alla förstår sig 
på. Sedan uppskattar folk inramningen i parken som är väldigt fi n. Och så 
har vi haft tur med vädret!

Om man vill köpa biljetter, hur går man tillväga?
- Förköp gör man via sitt ATG-ombud eller på www.ticnet.se. Allsångs-
meny och allsångspaket bokas här hos oss. 

Hur går det annars för Spångens Gästgivaregård?
- Mycket bra. Vi har faktiskt knappt märkt av lågkonjunkturen mer än lite 
grann på konferenssidan. Vi är ganska så breda och lockar både mat- och 
utfl yktsgäster och drabbas inte lika hårt som renodlade konferens- och 
affärshotell i städerna. 

Ni har fått många danska besök på sistone. Berätta!
- Det stämmer. Deras kronkurs är ju bättre än vår numera och då är det 
lukrativt för dem att komma till Sverige. Under några dagar i sommar har 
vi totalt 500 danskar på besök. Det är pensionärsföreningar som ordnar 
bussresor hit, och då serverar vi trerättersmeny till dem vid lunch. 

Martin Olsson, krögare på Spången Gästigivaregård, 
som för fjärde året i rad ordnar allsång under somma-
ren. Den 13, 20 och 27 juli är datumen som gäller i år. Ett

 ögo
nbli

ck…
 

Husband: Edvard Perssons Hjältar
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Ljungbyhed rustar 
för Gammelmarknad

Ljungbyheds Köpmanna- och Företagar-

förening är i full gång med förberedelserna 

för årets upplaga av Ljungbyheds Gam-

melmarknad. I år hålls det av ortsborna 

mycket uppskattade arrangemanget den 

14-15 augusti. I vanlig ordning kommer 

det att bjudas upp till dans på Cronqvist-

ska gården. 

- Vi kommer också att satsa lite extra på barn-
aktiviteter i år, men det är inte riktigt klart ännu 
vad det blir, så det får bli en överraskning, 
säger Bo Rosengren från marknadskommittén.

Själva marknadsdelen av arrangemanget star-
tar klockan 12 på fredagen och håller på till 
20, då kvällsaktiviteterna tar vid. På lördagen 
blir det marknad mellan 10-17. 
- Det blir ett hundratal knallar som vanligt, 
och de bjuder på allt mellan himmel och jord 
som vanligt, skrattar Bo Rosengren. 

Passa
 på att h

andla i L
jungbyhedsbutiker 

under m
arknadsdagarna! I n

ästa
 nummer av 

Söderås Jo
urnalen ser du deras erbjudande!
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I vintras genomförde Söderås Journalen en 

så kallad läsvärdesundersökning. Syftet var 

att undersöka vad ni läsare tycker om vår 

tidning. Det är viktigt att inte bara luta sig 

tillbaka och vara nöjd med det man preste-

rar. Vi måste hela tiden vara ”på tå” och se 

till att Söderås Journalens är till kundernas, 

d v s annonsörernas belåtenhet. Har vi inga 

annonsörer, så fi nns det ingen Söderås Jor-

nalen.

Men samtidigt är det så att har vi inte nöjda läsare 
så är det inte så intressant för butiker och företag 
att marknadsföra sig i Söderås Journalen. 

Det var med stor tillfredsställelse vi sammanställ-
de svaren som kommit in. Det visade sig nämligen 
att ni läsare på det stora hela är väldigt nöjda med 
Söderås Journalen.

Av alla de drygt 200 personer som skickade in 
sina synpunkter så…

• ... hade över 95 procent ett bra eller mycket  
  bra helhetsintryck av Söderås Journalen
• ... fi ck samtliga delar av tidningen (artiklarna, 
  Brauns sida, familjesidan, tävlingarna, 
  kommun-informationen och annonserna)
  höga poäng när det gällde läsvärde 
•  ... läser 80 procent av läsarna alla eller de  
  fl esta av annonserna i varje nummer
•  ... utnyttjar sex av tio erbjudanden i 
  annonserna fl era gånger per år
• ... sparar 45 procent av läsarna tidningen, 
  i mer än en vecka innan man läst klart
• ... sparar 30 procent Söderås Journalen 
  ytterligare en vecka på nattduksbordet   
• …är det 4,5 procent som aldrig slänger 
  Söderås Journalen utan arkiverar tidningen. 
  Guldstjärna till er!

Här drar vi slutsatsen att det lönar sig alltså att 
annonsera i Söderås Journalen eftersom annons-
erna exponeras både ofta och under en längre tid 
än i dagspressen!

Vår målsättning och förbättringar
Vi ville dessutom få reda på om det är något som 
ni läsare saknar i tidningen eller som ni tycker kan 
förbättras. Några av de som svarade på enkäten 
tyckte att…

• ... Söderås Journalen tar för lite ställning i lokal
  politiska frågor
• ... Söderås Journalen inte skulle vara så fega 
  utan ta ställning i olika frågor

Vår målsättning med Söderås Journalen är att just 
vara en motvikt till de som skriver om lite tyngre 
frågor. Vi får ofta omdömen om att det är ”kul att 
läsa Söderås Journalen så man får läsa lite roliga 
och positiva saker” bland allt annat som är tungt 
i vardagen. Detta är alltså inte att vara fega utan 
vi är stolta att kunna förmedla positiva och glada 
reportage i vår tidning!     
 
Vi fi ck också in konstruktiv kritik. Olika personer 
uppfattar ju tidningen på olika sätt – och vår am-
bition är att försöka tillfredsställa så många läsare 
som möjligt. 

Här nedan följer några av de konstruktiva förslag 
vi fi ck in när det gäller vad folk saknar i tidningen. 

• Köp- och säljannonser
• Kontaktannonser
• Recept
• Trädgårdstips
• Korsord
• Information från föreningslivet
• Mode 
• Miljötips

Vi som arbetar med Söderås Journalen tackar 
samtliga medverkande i läsvärdesundersökning-
en för er insats och tackar också för de tips vi fått. 
Vi ska försöka att realisera så många som möjligt 
av dem i framtiden! 
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Söderås
Läsarna är nöjda med

Vi lottade ut presentkort till följande 
deltagare i läsvärdesundersökningen:

Gabriella Brons, Sonja Svensson,
Jimmy Gustafsson, Siv Andersson 
och Caroline Rosén.
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Vi som arbetar med Söderås Journalen tackar 
samtliga medverkande i läsvärdesundersökning-
en för er insats och tackar också för de tips vi fått. 
Vi ska försöka att realisera så många som möjligt 
av dem i framtiden! 

Vi lottade ut presentkort till följande 
deltagare i läsvärdesundersökningen:

Gabriella Brons, Sonja Svensson,
Jimmy Gustafsson, Siv Andersson 
och Caroline Rosén.

16



17

information från klippans kommun

31 juli - 1 
augusti!

Magiska Toner, så heter det körprojekt som gruppen Sarek 

(mest kända för sin medverkar i melodifestivalen 2003 med 

”Genom eld och vatten”) iscensatt tillsammans med kör-

ledaren Hartvig Gjesdahl. 

Sarek uppträder tillsammans med lokala körer på olika orter och 
bjuder på gamla hits i nya versioner. Den 1 augusti kommer 
de till Klippanfesten och främträder med en kör bestående av 
”vanliga” Klippanbor som anmält sig till en kör-kurs som hållits 
under våren och sommaren i Studiefrämjandets regi.
- Det blir första gången vi gör Magiska Toner på en stadsfest. 
Tidigare har vi spelat i kyrkor och andra liknande byggnader, så 
det ska bli spännande att göra något annorlunda, säger Kristo-
fer Pettersson, nyckelharpist i Sarek. 

Sarek släppte efter några års bortavaro från de stora scenerna 
albumet ”I natt ska marken skälva” 2008. På den tog man ett 
steg bort från den korsbefruktning av folkmusik och eurodisco 
som de slog igenom med i melodifestivalen. Magiska Toner är 
en naturlig fortsättning på denna kursändring. 
- Låtarna kommer ännu mer i fokus när man plockar bort euro-
discokompen. Det ger ytterligare en dimension till musiken. Vi 
håller på att spela in låtar till ett nytt album också, och de låtarna 
har nästan lite viskaraktär över sig, säger Kristofer Pettersson. 

Sarek bjuder på 

magiska toner
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Angående sommaröppettider 
med instruktör i Ljungbyheds 
friskvårdsavdelning
Fr.o.m 13/6 t.o.m den 23/8 2009

Friskvårdsavdelningen i Ljungbyhed öppet med
Instruktör måndagar mellan kl. 08.00 - 11.00
Ingen instruktör v. 29, 30

Övriga tider för medlemmar som innehar ett 
giltligt kort + låskort är 
mån – sön kl. 08.00-22.30.

Förutsättningar för att vi skall kunna ha dessa 
”frikostiga tider” är att alla medlemmar
fortsätter och känner ett stort ansvar för 
anläggningen.

Kultur- och fritidsförvaltningen
önskar en 

trevlig sommar!
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giltligt kort + låskort är 
mån – sön kl. 08.00-22.30.

Förutsättningar för att vi skall kunna ha dessa 
”frikostiga tider” är att alla medlemmar
fortsätter och känner ett stort ansvar för 
anläggningen.

Kultur- och fritidsförvaltningen
önskar en 

trevlig sommar!

Söderås 
Journalen 

tar semester!
 
I juli månad gör vi ett uppehåll i utgivningen 
av Söderås Journalen. Istället för att göra in-
tervjuer, skriva artiklar, fotografera, layouta 
och sälja annonser kommer Söderås Jour-
nalens redaktion ägna några veckor åt att 
ligga på badstranden, tända grillen, äta is-
glassar och kanske läsa en och annan god 
pocketbok – semester helt enkelt! Söderås 
Journalen återkommer med nästa nummer 
torsdagen den 13 augusti. På återseende 
då!
 

Trevlig sommar!

”Genom eld och vatten”) iscensatt tillsammans med kör-”Genom eld och vatten”) iscensatt tillsammans med kör-

ledaren Hartvig Gjesdahl

Sarek uppträder tillsammans med lokala körer på olika orter och 
bjuder på gamla hits i nya versioner. Den 1 augusti kommer 
de till Klippanfesten och främträder med en kör bestående av 
”vanliga” Klippanbor som anmält sig till en kör-kurs som hållits 
under våren och sommaren i Studiefrämjandets regi.under våren och sommaren i Studiefrämjandets regi.
- Det blir första gången vi gör Magiska Toner på en stadsfest. - Det blir första gången vi gör Magiska Toner på en stadsfest. 
Tidigare har vi spelat i kyrkor och andra liknande byggnader, så Tidigare har vi spelat i kyrkor och andra liknande byggnader, så 
det ska bli spännande att göra något annorlundadet ska bli spännande att göra något annorlunda
fer Pettersson, nyckelharpist i Sarek. fer Pettersson, nyckelharpist i Sarek. 

Sarek släppte efter några års bortavaro från de stora scenerna 
albumet ”I natt ska marken skälva” 2008. På den tog man ett 
steg bort från den korsbefruktning av folkmusik och eurodisco 
som de slog igenom med i melodifestivalen. Magiska Toner är som de slog igenom med i melodifestivalen. Magiska Toner är 
en naturlig fortsättning på denna kursändring. en naturlig fortsättning på denna kursändring. 
- Låtarna kommer ännu mer i fokus när man plockar bort euro-- Låtarna kommer ännu mer i fokus när man plockar bort euro-
discokompen. Det ger ytterligare en dimension till musiken. Vi discokompen. Det ger ytterligare en dimension till musiken. Vi 
håller på att spela in låtar till ett nytt album också, och de låtarna håller på att spela in låtar till ett nytt album också, och de låtarna 
har nästan lite viskaraktär över sig
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1. Säsongskort för familj gäller för familje-
 medlemmar som  är mantalsskrivna på 
 samma adress.  
2. Alla som beträder friluftsbaden betalar avgift.

Vuxen 30 kr

Barn 0-5 år  gratis 
 (i betalande vuxens sällskap)

Barn, ungdom (6 år - 19 år)  15 kr

Pensionär  20 kr 

Säsongskort vuxen 500 kr

Säsongskort barn, ungdom 325 kr

Säsongskort pensionär 375 kr

Säsongskort familj 700 kr 

Simskola/plask & lek 200 kr 

Klippans Badhus 
sommaren 2009

2009-06-01  - 06-14  ordinarie öppettider
2009-06-15  - 08-23 bassängerna stängda   
 för allmänheten
2009-06-15 – 06-21 stängt pga storstädning
2009-06-22 – 08-23 sommartider
2009-08-24 – 12-31 ordinarie tider 

Receptions öppettider 
22 juni – 21 augusti 2009
Måndag – torsdag 17.00-18.00
Telefon 0435-28 195

Sommartider friskvården
Måndag - torsdag 07.00 – 20.00
Fredag  07.00 – 15.00
Lördag – söndag stängt
Obs! Ovanstående träningstider gäller endast för 
tränande med giltigt träningskort. 

Bodyträningstider
Måndag  Body pump 18.00 – 19.00
Tisdag  Body combat 18.00 – 19.00
Torsdag Body pump 18.00 – 19.00

Solarium
Måndag – torsdag  07.30 – 19.00
Fredag  07.30 – 14.00

Obs! Ovanstående soltider gäller endast 
för solande med giltigt solkort eller betalning 
med betalkort. 

Bastu 
22 juni – 30 juni och 3 augusti – 21 augusti
måndag – torsdag 08.00 – 19.00
fredag  08.00 – 14.00

Omklädning:  
entréplan   juni och augusti
källarplan   juli 
I källarplan fi nns inte tillgång till skåp.

Sommarkort gällande 
2009-06-01 – 08-31         Pris 500kr

Kortet gäller friskvård och gruppträning 
(endast body verksamheter).

Bad ingår när badhuset har öppet 
för allmänt bad.

Gäller med reservation 
för ändringar.

Avgift 2009

Måndag, onsdag, fredag  11.00 – 19.00

Tisdag, torsdag  11.00 – 21.00

Lördag, söndag 10.00 – 17.00

midsommarafton stängt

Måndag 17/8  11.00 – 19.00 

Tisdag 18/8  11.00 – 21.00

Onsdag 19/8 – fredag 21/8  16.00 – 19.00

Lördag 22/8 - söndag 23/8  10.00 – 17.00

Friluftsbaden 
i Ljungbyhed & Östra Ljungby/Stidsvig 

Kassan stänger 1 timme före stängningstid. Badgästerna ska 
lämna bassängen 30 minuter före  stängningstid.

Alla som vistas på friluftsbadets område ska betalainträde.
Barn ej fyllda 6 år, gratis i betalande vuxens sällskap.

Barn och ungdom = 6 – 19 år
Vuxenavgift gäller från fyllda 20 år

Pensionär 65 år (Sjukpens. mot intyg)
Badgäster fyllda 70 år gratis mot uppvisande av legitimation.

VARMT VÄLKOMNA
Klippans Kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen 

i samarbete med Klippans Simsällskap

Öppet:
13 juni – 23 augusti 2009 
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Ett stort tack
till alla frivilliga krafter som med eget arbete och medel 

gör det möjligt att åter öppna friluftsbadet i Östra Ljungby/
Stidsvig till glädje för alla sommarlediga och badsugna.

Bengt Svensson
Kommunstyrelsens ordförande

Nu startar vi arbetet med förändringar inom skolan. Förändringar som har sin bakgrund i att 

Barn- och utbildningsnämnden under ett par år ökat sitt överskridande av budget trots minskat 

elevantal i grundskolan. Arbetet med internbudgeten 2009 visade att skolan i sin nuvarande 

organisation behöver 18 miljoner utöver lagd budgetram. Detta är inte möjligt under rådande 

ekonomiska förutsättningar. Därför fi ck nämnden och förvaltningen i uppdrag att minska bud-

geten med 18 miljoner räknat på helår inför hösten 2009. För att detta ska vara möjligt utan 

orimliga personalneddragningar har förvaltningen arbetat fram en plan för omorganisation av 

grundskolan. Planen är tidigare tagen av nämnden och kommunstyrelsen och togs i kommun-

fullmäktige den 26:e maj.

Förslaget till omorganisationen följer en tydlig linje. Små enheter försvinner och istället skapas 

något större enheter med bättre pedagogiska och ekonomiska samverkansmöjligheter. Fullt 

genomförd innebär omorganistionen att fem skolor i kommunen läggs ner, att träningsskolan 

samlokaliseras med övriga särskolan och att ett högstadium bildas för alla elever från Klippans 

centralort och Östra Ljungby.

Beslutet genomförs i två steg. Till hösten 2009 stängs Bruksskolan, Stidsvigs skola, Riseberga 

skola samt Stackarps skola. Eleverna på dessa skolor fl yttar till andra skolor i området. Där 

kommer mycket tid att läggas på att lära känna varandra och bli trygga i gruppen med både 

kamrater och vuxna.    

Steg två genomförs till hösten 2010. Då stängs Norrekrok och omlokaliseringen av tränings-

skolan genomförs. Att skjuta upp dessa förändringar ger mer tid till att färdigställa nödvändiga 

lokalanpassningar och förbereda elever och personal för fl ytten. Nu har vi ett år på oss för att 

tillsammans förbereda förändringarna. Det är  viktigt att eleverna på olika sätt deltar i genom-

förandet av sammanslagningen. Därför kommer grupper bestående av elever, tjänstemän och 

poltiker bildas för att gemensamt planera och diskutera olika frågor och alternativ. På vilket sätt 

kan vi lära känna varandra? Vilka gemensamma aktiviteter kan vi genomföra under året? Hur 

kan Snyggatorpskolans ute och innemiljö förändras.

 
Åtgärderna i skolpaketet sänker den genomsnittliga lokal-, städ,-matkostnaden per elev och 

gör att personal i högre grad kan stanna i skolan och arbeta tillsammans med eleverna. Större 

möjlighet till samverkan inom högstadiet ger fl er valmöjligheter för eleverna inom t.ex. språk. 

Omorganisationen ger förutsättningar för att på ett bra sätt möta framtida svängningar i elev-

antal och ekonomi och för att möta nya lokala och nationella mål i skolan.

Tommy Cedervall 

Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden
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Fredag 31 juli
Partytältet:
Talangjakt
Sound of joy
Helle
Sméns baglomma
Watch out

Danstältet:
Donnez

Lördag 1 augusti
Partytältet:
Lilla vilda teatern: Vattenshowen
Arr: Kultur & Fritidsförvaltningen

Final i Talangjakten
Sarek
Danne Stråhed
Grapestompers

Danstältet:
Riivaz med Tina
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Välkomna!

Tel. 0435-296 50  •  www.narab.se

COLORAMA KLIPPAN ( F.D GOLV & TAPETHUSET VID RONDELLEN)
KAROSSVÄGEN 1, TELEFON 0435-142 62, WWW.COLORAMA.SE

Måleri AB
Måleri - Golv - Fasadtvättning

042-19 41 50

www.lp.maleri.se

RÖRMONTAGE AB

Vettinge
 Lantbruks AB

Tandl.
Bert-Åke Andersson

Östergatan 28,

 

Nicky, Daniel, Kjell-Åke, Thomas och Joel  

Välkommen in till oss!
Din personliga 

.

Vi säljer:
Reser elar

Tillbehör

Vi säljer:
Reser elar

Tillbehör

GULDSPONSORER

SILVERSPONSORER

BRONSSPONSORER

HELGESSONS GLAS AB

Mayvis 
Blomsterhandel

F A S T I G H E T S  A B

!

Klippans Bleck & Plåtslageri

Arr: TEATER AMABILE          ÖL & MATSERVERING                FRI ENTRÉ

SPONSORER
Kom in och prova 

världens bästa 

solglasögon!

Vettinge
Lantbruks AB

Tandl.
Bert-Åke Andersson


