AUGUSTI • 2009

Innehåller även
information från

Söderås
1988

0
0
2
-

9

Succé för
Sound of Joy på
Klippanfesten!

Dags för
Gammelmarknad
i Ljungbyhed!
sten fi

Klippanfe
n
å
r
f
r
e
d
l
i
b
a

Flera hundr

/PGQCRNiEPGJJ?BIWAIJGLEEgJJCPRMPQ JwPT 
 QwLT 
MAFNi®gQIDgPQEgJJCPKiL

.se

aptmedia
d
.a
w
w
w
å
p
nns



1CQCPT?RGMLDwPQJSRDwPQgJHLGLEMAFCTRPWAIDCJ 

Nygrillad

Butiksmald

KYCKLING

rsdag Priset gäller to

lördag vecka

39

33

90
/st

FLÄSKFÄRS

29

Sverige. Max 2 pkt

90

/kg

dag - söndag

ån
Priset gäller m

vecka 34

INNEHÅLL
4

Söderås

Ljungbyheds
Gammelmarknad

ANSVARIG UTGIVARE |
BENGT WETTERBERG
bengt@adaptmedia.se

NUMMER

UTG. DATUM

MANUSSTOPP

SEPTEMBER

21 SEPTEMBER

31 AUGUSTI

6

BRAUNS SIDA

8

Vinnare av biljetterna
till Hovturnén

OKTOBER

19 OKTOBER

28 SEPTEMBER

NOVEMBER

23 NOVEMBER

2 NOVEMBER

PROFIL: Camilla Asp

DECEMBER

17 DECEMBER

25 NOVEMBER

9
10

Helgessons Glas

11

Saltito

12

Vinnaren av
en mors dags-middag

13

Familjen
Ny tävling
Annonsjakten

14

Röstånga Begravningsbyrå

15

Rörmontage

16

Klippanfesten

17-19 Kommunsidor

NÄSTA NR

AD, LAYOUT, 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

ADAPT MEDIA
TEL. 0435 - 77 90 50 • FAX 0435 - 77 90 59
www.adaptmedia.se/soderasjournalen

ANNONSFÖRSÄLJNING |
ANNA ROSÉN JÖNSSON
anna@adaptmedia.se
tel 0761 - 35 34 05,
0435 - 77 90 55

DINA TIPS OCH FÖRSLAG VILL VI
GÄRNA HA INSÄNT TILL:
SÖDERÅS JOURNALEN/REDAKTIONEN
ADAPT MEDIA, N. SKOLGATAN 2, KLIPPAN

BRAUNS SIDA | LARS-ERIK BRAUN
TRYCK | LJUNGBERGS TRYCKERI

(V.G MÄRK MED ”MINA TIPS”)

o

Företagsinformation pa
dina villkor

har.

WZZPSV`
0`WQY]`B
b]`
A[`Uyaby`

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

sad
r kan du vara förvis
agets infrastruktu
en.
OJCO IT för föret
ar på IT-marknad
När du använder
gäller förändring
uppdaterad vad
de arbeta med
OJCO IT börja
om att alltid vara
på
vi
.
sen
Citrix
r samt
än 14 år
terminal serve
Det är nu mer
soft
Micro
m
virtuella
lösningar såso
era ingår även
terminalserver
stannat där. Num
IT
OJCO IT har inte
na några. OJCO
för
näm
en
att
ckling
för
Utve
på
applikationer
samt virtuella
kunders IT-struktur
serverlösningar
akning av sina
mner vi
support som överv
Denna tjänst benä
erbjuder nu såväl
gg på fastpris.
åt OJCO IT:s
ghet till upplä
ikt och trygghet
distans med möjli
nst skapar övers
retag
nstjä
ansfö
Dista
enm
distanstjänst.

passar alltifrån
W\UQVO[^W\ som er såväl ekonomiskt som strukturellt och
5`WZZORYgQYZ
kund
nella företag.
som multinatio
X]\S``RZY
u-Siemens
Förutom Fujits
en.
märk
olika
gd
vi även
p med en män
så samarbetar
Vi har partnerska
plats i broschyren
om på annan
mer
står
det
IBM.
som
Clavister och
Citrix, WM Vare,
med Microsoft,

U
>]bObWaU`Obw\
Du godkänner själv broschyren
YO
9gQYZW\UP`WQ
- och priset!

R

Y

VOQYORU`waZ

O\ZW^^O\
ZW^^[Y
O\\bc
[Y
YdO
ZW^^
\bc
aS
O\
[Y
YdO
WQO
ZW^^
\bc
aS
O\
ee
[Y
YdO
Hels ingb org
WQO
ZW^^
e
\bc
aS
ee
[Y
&
YdO
WQO
e
\bc
'$
aS
11B , 254 66
ee
&
YdO

WQO
e
'$
aS
"!#
ee
&

WQO
Kast ellga tan
Z
e
'$
  
"!#
ee
&
BS

Z
e
O\
'$
"!#
&
BS
W^^

 s &AX 
Z
O\
'$
9Z
"!#
BS
W^^

c[
Z
O\
9Z
O\b
"!#
SE
BS
4EL   
W^^
c[
9d
Z
OJCO
O\
9Z
O\b
71/
BS
WWW
W^^
c[
s
9d
O\
9Z
SE
O\b
71/
W^^
c[
OJCO
9d
9Z
O\b
71/
c[
O\b9d
% POST INFO
71/
71/9d

.se)

privat brinner
are som även
att ha medarbet
ar alltså inte
ept bygger på
OJCO IT lämn
OJCO IT:s konc
som arbetar på
sysslar med. Vi
 date” på fritiden eftersom
YO
to
Uc`
”up
för de saker vi
S`
X]\r oss även
att
^W\hålle
O[
QV
t” utan
och IT. Genom
``Wa
jobbe
data
a^O
t ”på
inom
en
jobbe
utveckling
ionerade
intresserade av
bara riktigt pass
vi alla är väldigt
den kunskap som
du få tillgång till
anlita oss kan

>]bObWaaOZZO

2

OJCO IT

VÅR PERSON
AL

VÅRA TJÄNST
ER

Vi kommer ut till dig på ditt företag och diskuterar vilken typ av
NIL
broschyr du vill ha, vad den ska innehålla, vilken typ
av S
papper
SONS
MARK & DIAM
T AB
och format som passar bäst för ändamålet och hur många AN
exemplar som ska tryckas. Därefter får du en offert med ett fast
pris som du tar ställning till innan vi sätter igång med intervjuer,
+$`0*5
0Y]
7BESRjS`w
:O\RUy\U[
foto, text och layout.
@wYa[`Uya

A[`UyaO`
`
:O\RUy\UO
0OcUSbbS`
0`WQY]`

Företagsinfo

Att som företag ha någon form av företagsbroschyr där man på
ett fördelaktigt möjligt presenterar verksamheten ger ett professionellt intryck. Adapt Media kan erbjuda dig en specialanpassad lösning som i korta drag går till så här:

AB (www.adaptmedia
2008 Adapt Media

Märker du in
te vårt arbete
?...

Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan
Tel 0435 - 77 90 50
Fax 0435 - 77 90 59
info@adaptmedia.se
www.adaptmedia.se
…ger ett glim
rande slutresu
ltat!
…ger säkert
arbete!
...då har vi gj
ort vad vi ska!

www.hnt.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

LOKALUTHYRNING & CATERING
&2 &%34 s &2%,Ç3.).' s -4% s "2,,/0 --

Konferens

Vi har moderna rymliga lokaler med plats för 8-250 sittande gäster.
Skjutbara väggar gör lokalerna flexibla. Grupprum, inbyggd hörslinga,
trådlöst internet, pc-kanon, mikrofoner m.m. kan tillhandahållas enligt
överenskommelse.

Catering

Smörgåstårtor - Landgångar
Kalla fat - Exotisk platta
Sallader - Varmrätter m.m.
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0702 - 84 23 06
0435 - 101 09

Klippans
Kultur
Center

HALVA
REAPRISET!

Ö. Teatergatan 7, 264 38 Klippan
0435 - 101 09, 0702 - 84 23 06
Fax: 0435 - 101 41
www.klippanskulturcenter.se
info@klippanskulturcenter.se

Storgatan 32
Klippan
Tel 0435-157 15

Skydda dina tak och fasader!
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GRIP ON skyddar den utsatta
plåten och på ett enkelt sätt ökar
du livslängden på både på tak
och fasader.
Istället för att byta till ny takpapp kan du lägga en ny fogfri
beläggning ovanpå den gamla.
Med Hagmans Takmassa och
Armeringsmatta får du ett fullgott långtidsskydd.
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MÅNDAG - FREDAG 7.30 - 18, LÖRDAG 9.30 - 13

Moderna kontorsrum i gammal mysig
miljö i Plöjelska villan mitt i Klippan
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För ytterligare information kontakta

Michael Svaton
0735- 56 50 91
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LJUNGBYHEDS GAMMELMARKNAD
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FFrreedd12a-a20ggMarknad
Kl.

med Barntivoli

öörrddaagg
L
L
Kl. 10 - 16 Marknad
14-15 Augusti 2009
med Barntivoli

Rörlig TROLLKARL
Fredag kl. 17
startar vid Hemköp

Välkomna!

Ansiktsmålning
Lördag 12-16

(vid Lantmännen)

Lördag kl. 11

Start vid parken vid Torget

Gammelmarknadens Information:

HASALOPP

Ann-Sofie Karlsson
0730 - 28 69 94

Lördag
kl. 14
Scenvagnen vid Jannis Pizzeria

Sjörövarmange o.
Katta Pirat

0704-46 42 62
Kom gärna i gammeldagskläder!
Vi fotograferar Er. 070-747 08 04

Två snälla sjörövare underhåller
och sjunger med barn och vuxna.
Klä ut er till sjörövare!

Engmans Idé & Design HB 0435-44 10 80

Passa på att handla i Ljungbyheds butiker
under marknadsdagarna!
Kom till...

Marknadsklippet!

Marknadserbjudande!
endast under
Kaffe med kaka 25:- Gäller
marknadsdagarna.
Öppet:
Mån - fre: 7-15.30 (tom 31 aug) • Lör - sön: 7 - 13
Mån - fre: 7-17 (fr.o.m den 1 sept)

Som vanligt finns
jag på plats!

Ljungbyheds Konditori • Tel. 0435 - 44 17 22

dande!
Extra erbju

Slangar och slangkopplingar från otroliga 5:-!!!
Doftgranar och doftsprayer till bilen i alla olika
format från 5:-/st
Stor utförsäljning på biltillbehör samt utgående
produkter ur vårt sortiment.
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Kanonerbjudande på mat under marknadsdagarna!

Varmt Välkommna till oss på Kvirres & Brylles
service för dig och din bil, allt under samma tak!
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Storgatan 20 • Ljungbyhed

0435 - 44 00 12

Visp

Nu 49:-

Osthyvel

Nu 25:-

Wallman. Ord. pris 79:-

Från egen grill erbjuder vi allt från korv till
marinerade karrékotletter med potatissallad.

20% rabatt på det ordinarie priset!
15% rabatt på däck!

Nu 99:-

Anders Petter. Ord. pris 199:-

(allt detta kommer att ﬁnnas på ett stånd på framsidan)

Bokar ni rekonditionering på er bil under marknadshelgen får ni:

Såskastrull 1L
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Adress:
Erbjudande!
Öppethållande:
Tisdag 17-18.30,
torsdag 17-18.30,
lördag 10-12 samt
efter överenskommelse.

Handla eller beställ dina varor
i Ljungbyhedslokalen och få en
LITEN PRESENT.
Gäller en gång per hushåll samt under augusti
och september -09.

Högtryck

- både vädermässigt och
på bostadsmarknaden
Funderar du på att sälja nu eller i höst?
Vi hjälper dig med ditt livs affär!
Välkommen att kontakta oss med alla
dina frågor och för en kostnadsfri värdering.

Herman
Camilla

Lina

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

Kräftskiva – kungligt initiativ i Sverige

Sen storkommun 35 år
Klippan, Ljungbyhed och Ö Ljungby blev storkommun 1974. Det var
sent. Ljungbyhed var kraftigt emot.
En folkomröstning genomfördes
som gav 2 000 – 100 för ett nej.
Första kommunalreformen kom
1862. Borgerliga kommunen tog
över verksamheter från kyrkan.
1952 gick Ö Ljungby och Källna
samman, Klippan, Vedby och V
Sönnarslöv samt Riseberga och Färingtofta. Antalet kommuner minskade från 2 500 till 1 037. Större
kommuner behövdes, då kraven på
kommunerna ökade. Mellan 1962
och 1974 genomfördes nästa kommunreform, som minskade antalet
till 278 kommuner. Nu finns 290
kommuner, efter delningar.

Beväringstid på ”heden”
Sommartid var beväringstid i Ljungby på heden. Sedan 1682 fanns
systemet med indelta soldater, som
övades varje år, mellan vår- och försommarbruk till höstandet började.
Det innebar juni månad, med midsommar som final. Olika marschrouter fanns. De från Åsbo härad
samlade på Ljungby Hed. Från Södra Åsbo var samlingsplatsen Krika
by. För de från Ängelholm och Bjäre
var marschvägen: Rebbelberga,
Gråmanstorp och Ljungby Hed.

Märkesdagar
1909. Klippans arbetarekommun
uttalade sig första gången för allmän rösträtt.
1944. Nej till en präst som högtidstalar då Klippan blir köping. Det
blev Bertil Ohlin.

Som sagt...
”Människan behöver känna sina rötter för att förstå livets mening.”
(Kurt Månsson i ”Gränsbygd
Söderåsen”).
”Yttranderätten, ehuru i lagen medgiven, är beroende av tid och rum.”
(Axel Danielsson vid invigningen
i Malmö av landets första egenbyggda Folkets Hus).
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Till svenska festtraditioner hör kräftskiva, som är en importerad tradition, främst från Tyskland. Det var
Johan III, sedan Erik XIV som såg
till att kräftfest blev introducerat
i landet.
Efter midsommarhelgen riktas
blickarna mot augusti och kräftpremiären. Kräftätandet ses som
”svenskt mattradition”, men är från
Europa. Allmänna spridandet gick
trögt. Kräftätande nämns i Skandinavien först 1504, vid danska hovet. Johan III såg till att kräftätandet kom till Sverige. Han startade
kräftodling vid Kalmar slott.
Kräftätandet var vanligt i medeltidens Tyskland, även i kloster. Kanske munkarna på Herrevadskloster
– och andra kloster – var föregångare i Norden. Ingen dokumentation
finns om detta. 1562 befallde Erik
XIV att kräftor skulle levereras till
hovet. En tysk köksmästare fanns.
Eftersom kräftor blev kunglig maträtt, spreds det i landet i adliga kretsar. Kraftigt motstånd fanns hos

allmänheten. Gammaltestamentliga förbudet mot att äta ”djur med
ﬂer än fyra fötter” spelade in. Först
in på 1800-talet blev kräftätandet
vanligt. Då hade ﬂodkräftan – det
var denna art som fanns - spridit sig
i vattendrag, fångades och gav en
god förtjänst vid export. Utfiskning
hotade. 1878 förbjöds kräftfiske
före ”mitten av augusti”. Kräftexporten gav stora inkomster till
1907. Då blev det stopp. 1860 kom
den i USA fruktade kräftpesten till
Europa, till Sverige 1907. I USA fanns
signalkräftan, som var resistent
mot pesten, som planterades in här
1969. Då var ﬂodkräftan utdöd i de
ﬂesta kräftvattnen. Det blev till att
importera kräftor från Turkiet. Men
även från Kina, från 1997. De hade
på 1940-talet fått USA-kräftor. Det
blev en framgångsrik odling. Nu är
”kräftskiva” något få vill undvara,
med början den 8 augusti. Ordet
”kräftskiva” nämns första gången
år 1893.

Flodkräftan börjat återhämta sig över kräftpesten.

Burar läggs ut..

Böljande sädesfält – början 6 000 år gammal
Böljande sädesfält är vi vana vid att
se i denna bygd. Vägen dit är frukten av stor förädlingsmöda, med
start i forntiden. Hos oss började
odling för 6 000 år sedan.
Jägare- och samlarestenålderns
människor kom i kontakt med olika sädesslag, som gräs med enkla
men näringsrika ax som plockades.
Några märkte att det gick att så
kornen. Tankar på odling spirade,
som utvecklades till större odlingar
i gynnsamma områden som vid ﬂoderna Eufrat och Tigris i Mellanöstern för 12 000 år sedan. Det lades
grunden till högkulturer. Kunskapen om odling av säd fördes till
Europa, kom via trattbägarkulturen
(kultur som kändes igen på sina
buktiga keramikkärl med trattöpp-

ning) till Skandinavien för 4 000
år sedan - och till Söderåsbygden.
Här skapades små odlingar genom svedjebruk, fast boendeform
uppstod, byar bildades, samhällen
växte fram.
Vetet är vår äldsta kulturväxt,
kommer från Mindre Asien till Mellanöstern. Sedan till Norden för
6 000 år sedan. Men odlandet tog
inte fart förrän på 1800-talet då
man fick fram bättre sorter. Det
var vanligare att odla korn och råg
i äldre tiders Sverige.
Kornet har sitt ursprung i Mellanöstern, odlades i Egypten för
7 000 år sedan. Kornet är härdigast
av alla sädesslagen, har kort växttid
och kom till Norden för 6 000 år
sedan – under yngre stenåldern.

Kräftor kokas.

Råg har ursprung i Mindre Asien,
men började odlas norr om Svarta
Havet under bronsåldern. Kom till
Norden för 2 000 år sedan, fick
ingen framträdande plats förrän
under medeltiden, klarade nordiska klimatet bra och utgjorde på
1500-talet en tredjedel av skördad
säd.
Havrets ursprung är oklar, men
antas vara Mindre Asien och var
då ogräs i odlad säd. I Sverige började havre odlas mer allmänt först
på 1700-talet, växer bra på magra
jordar. För Halland och denna bygd
blev havre en välsignelse på 1800talet, då England behövde stora
mängder till alla draghästar.

Maskrosen – värdefullt ”ogräs”
Få växter är så kända, illa sedda
men värdefulla som maskrosen.
Viktigaste användningen var som
medicinalväxt, som munkarna på
Herrevadskloster introducerade i
Söderåsbygden.
Maskrosen – små insekter som liknar maskar i blomman gav namnet – är spridd på norra halvklotet,
blommar två gånger per säsong,
har släktnamnet ”Taraxacum”, antas ha 4 000 arter. 523 är hittade,
beskrivna och definierade i Sverige
(2008). Nya arter hittas ständigt,

som 2006 vid järnvägen i Åstorp,
som kallades ”glansmaskros”.
Araberna var först med att använda maskrosen som medicinalväxt.
På 1000-talet översattes arabiske
läkaren Avicennas bok ”Canon
medicine” till latin. Kunskapen om
maskrosen spreds i Europa, bl a till
munkordnar. Ur roten framställdes
medicin, bladen blir sallad och medicin samt vin av blommorna.
Maskrosarterna har olika egenskaper. Ur några kan gummiråvara
utvinnas. Genom förädling öka-

des gummihalten från fyra till 30
procent. Sovjet odlade ”gummimaskrosor” på 60 000 hektar från
1940. Försök gjordes i Skåne, men
blev ingen framgång.
Maskrosen är svår att utrota, står
emot och reser sig igen. Därför blev
den symbol för norska motståndsrörelsen. Miljöpartiet har den som
symbol.
Linné kallade maskrosen ”lejontand”. Blommorna öppnas och
stängs på bestämda tider – som ett
”ur”, ett ”blomur”.

Boktipset: Fiskesjö/Sandbrings ”En sagolik verklighet” är en kunskaps- och fotorik bok om nationalparken.
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Väg 108, 2 km norr Marieholm

Fax 0413- 730 81

Öppet: Måndag-fredag kl. 09.00-13.00.

37.95
/m
Alla detaljer och flera kulörer i lager

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

Öppettider mån-fre 8-17 Tel 0413-730 62
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Storgatan 28, Klippan
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www.fonus.se
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Lena (tredje från vänster) bland vännerna.

Vinst på
första försöket
Lena Ekelund från Ljungbyhed
har alltid tyckt om att rimma.
Hon lägger gärna ner lite extratid på att få till en fyndig
vers när julklapparna ska slås
in eller när någon fyller år. Men
hon har aldrig utnyttjat sin
rimkonst i någon tävling - inte
förrän Söderås Journalen lottade ut biljetter till Hovturnén
på Knutstorps Borg med Wille
Crafoord i spetsen. Och då
vann hon på första försöket!

- Folk har skojat och sagt att jag
får skicka in varje gång ni har tävling nu så kanske man vinner igen,
skrattar Lena.
Andra året för Hovturnén
Det var i fjol som Wille Crafoord
startade Hovturnén. Tillsammans
med Tina Ahlin och Arja Saijonma
red han runt till häst och gjorde
spelningar längs Söderåsens slott
och borggårdar. Lena Ekelund blev
aldrig färdig till att köpa biljetter
till den turnén, men cyklade ner till
Herrevads Kloster när Hovturnén
spelade där under fjolåret och stod
utanför och lyssnade. I år, när hon
såg att Söderås Journalen lottade

ut biljetter så bestämde hon sig för
att försöka vinna.
- Jag var sjukskriven precis vid tiden
när tidningen kom ut, annars hade
jag nog aldrig tagit mig tid att skriva versen, så det var tur i oturen.
Infriade förväntningar
Högt ställa förväntningar infriades Söderås Journalens redaktion
föll pladask för Lenas eleganta rim
och belönade hennes arbete med
sex biljetter till årets Hovturné på
Knutstorps Borg. Lena tog med
några väninnor och arbetskamrater och det blev en mycket lyckad
kväll. Wille Crafoord och hans medmusikanter Mikael Samuelson och

Monica Silverstrand motsvarade de
högt ställda förväntningarna - och
sällskapet fick dessutom träffa Wille bakom scenen för fotografering
och autografer.
- Det var väldigt bra alltihop. Wille
Crafoord gillar jag sedan tidigare,
han skriver så trevliga visor med
bra texter. Mikael Samuelson visste
jag vem det var, men jag har aldrig
hört honom sjunga innan. Han var
en riktig teaterapa! Och Monica
som sjöng country var också jätteduktig!, avslutar Lena Ekelund.
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PROFILEN:

Camilla Asp

Inga problem att flytta
Camilla kommer ursprungligen från Ålstorp, ett litet samhälle utanför Löddeköpinge. I de tidiga tonåren, samtidigt
som mäklardrömmarna började gro, ﬂyttade Camilla tillsammans med sina föräldrar och två yngre syskon till faderns
hemtrakter i Ljungbyhed. Det kan ju vara jobbigt att ﬂytta
från skola och kompisar när man precis står på tröskeln till
tonåren, men det var inget som bekymrade Camilla .
- Det var så klart tråkigt att lämna släkt och vänner i Ålstorp, men jag tyckte det var spännande att pröva någonting
nytt. Vi letade gård bland annat för att kunna ha våra hästar
hemma och fastnade för ett ställe iLjungbyheds utkant.
Trivs på landet
När det var dags för gymnasieval fanns det ingen tvekan
om vad Camilla skulle välja. Barn och fritidsprogrammet var
det självklara valet. Knappast det traditionella valet för en
blivande mäklare, men det gick ju bra ändå.
- Jag läste upp de kurser jag behövde för att få högskolebehörighet sista terminen i trean och sedan ﬂyttade jag till
Gävle och läste till fastighetsmäklare på högskolan där.
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Hennes sexårige son vill bli fotbollsproffs,
den åttaåriga dottern siktar på en karriär som
tävlingsryttare. Camilla Asp hade också hon
ganska tidigt klart för sig vad hon skulle bli
när hon blev stor: Hon skulle arbeta med att
sälja hus. Och så blev det också. Idag är hon
egenföretagare och franchisetagare till Länshem Klippan.
- Jag har alltid varit väldigt fascinerad av hus,
och mycket intresserad av inredning. Tydligen
så har jag ända sedan jag var liten pratat om
att sälja hus, skrattar hon.
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Studietiden minns hon med värme, men är man uppvuxen
på landet så är man.
- Det är kul att ha provat på stadslivet, men jag upptäckte
ganska snart att det inte var någonting för mig. Jag åkte
hem ganska mycket under tiden i Gävle och trivs bättre på
de små orterna.
Utmaning att vara sin egen
Direkt efter avslutad utbildning fick Camilla jobb på Svensk
Fastighetsförmedling i Klippan, som hade många kontor
med samma ägare runt om i nordvästra Skåne. 2001 startade ett samarbete med Länsförsäkringar och Länshem bildades. Några år senare blev det bestämt att Länshem skulle
bli rikstäckande och att kontoren skulle drivas av så kallade
franchisetagare. Camilla fick ett erbjudande om att driva
Klippankontoret.
- Jag var först lite osäker och visste inte om det passade
eftersom jag hade två små barn. I samma veva ﬁck jag ett
arbete som butikschef i en stor klädaffär. Jag funderade lite
på det, men tackade nej. Jag trivdes så bra med mitt arbete
på Länshem och såg en utmaning i att bli egenföretagare.
Ett varierat arbete
Camilla är nöjd med sitt jobb på alla sätt och vis. Variationen
är det allra bästa.
- Två dagar ser aldrig likadana ut. Telefonsamtal som varvas
med visningar, kontraktsskrivningar, tillträden på bank och
besiktningar. Kundkontakterna är det allra roligaste. Våra
kunder har alla en sak gemensamt: De står inför en av sitt
livs största affärer antingen för att köpa eller sälja sitt boende, men i övrigt är de i olika situationer, allt ifrån ett par
som ska ﬂytta ihop till skilsmässor eller dödsbon. Det känns
bra att kunna hjälpa till i alla sammanhang.
Arbete vs fritid
När man frågar egenföretagare om det finns några nackdelar med att vara sin egen brukar de ﬂesta svara likadant: Att
det är svårt att skilja på arbete och fritid och att man aldrig
känner sig riktigt ledig. Camilla går emot den strömmen och
tycker inte att det är några problem.
- Man måste kunna unna sig att vara ledig också. Jag har
tagit ett beslut om att skilja på jobb och fritid. För att jag ska
kunna utföra mitt arbete på bästa sätt så måste jag må bra
privat och kunna vila mellan varven också. Man förlorar nog
i längden på att aldrig koppla ur.

Vero Moda
Fullt upp på fritiden
Som tvåbarnsmamma har Camilla fullt upp även på fritiden och hon följer med barnen på fotboll, ridning och
motorcross. Hon är utbildad agilityinstruktör och har hållit
på mycket med hundar tidigare, men den tiden finns inte
riktigt längre. Däremot har familjen fortfarande hund - en
dansk-svensk gårdshund vid namn Herman, som gärna
följer med matte på långa promenader.

Höstens kläder är här!
Från XS - XXXL

Scarf
Halsband
Väst
Kofta
Topp
Skärp
Jeans

På morgnarna tar Camilla gärna en löprunda i skogarna
kring Ruveröd utanför Ljungbyhed, där hon bor tillsammans med sambo och barn.
- En löprunda i skogen rensar huvudet och gör att man
man håller sig pigg och alert.

179.95
309.95
299.95
199.95
99.95
229.95
599.95

Välkomna!
Jennie, Madde & Lotta

Nybyggt hus
Det nybyggda, egenritade huset kräver också sin tid. När
man nu äntligen blivit klara med själva villan så är det en
del utomhus arbete kvar.
- Vi har en tomt på nästan 4 000 kvadratmeter som ska
anläggas.
Familjen Sandström-Asp reser gärna, både till värmen och
till kylan. I vintras blev det en tur vardera till Lindvallen
och Vemdalen, och tidigare har man även styrt kosan mot
Italien för skidåkning.
- Nu när barnen är små har vi valt att åka skidor i Sverige,
men att åka till utlandet för solsemester njuter vi alla av. Vi
är en aktiv familj som gärna sysselsätter oss.
Inga problem med att ha schemat fullt med andra ord!

Tröja
Jacka
Skärp
Jeans

399.95
799.95
299.95
799.95

NYA modeller på
herr- & damjeans!
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VÅRDA
DITT HUS!

För Camilla är
det är viktigt att
kunna skilja på
jobb och fritid.
- För att jag ska
kunna utföra mitt
arbete på bästa
sätt så måste jag
må bra privat och
kunna vila mellan
varven också.

Passa på att använda
ROT-avdraget!

Vi utför allt
inom måleri!

Med ROT-avdraget har du möjlighet att
halvera arbetskostnaden på både inne- och
utomhusmålning*. Fr.o.m den 1 juli får du
skatteeffekten direkt i börsen. Vi ombesörjer
all pappershantering angående skatteavdraget.
*Läs mer på www. skatteverket.se

0708-86 88 56

KLIPPANS BOWLINGHALL
En promenad eller
löprunda i skogen
ger energi.
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Självaste Egon Helgesson i full fart
med att kitta fönster.

Helgessons Glas
ﬁrar 40 år
I år är det 40 år sedan som glasmästare Egon Helgesson startade sin
enmansfirma Helgessons Glas med
två tomma händer. När vi nu skriver
2009 i almanackan har företaget sexdubblat personalantalet och det är
sönerna Henrik och Tony som driver
verksamheten vidare. De senaste tio
åren har varit omvälvande och ﬂytten
till lokalen på Åbytorps industriområde 1999 blev en riktig succé.
- Vi har lyckats få in en del kommunala jobb som kräver mycket folk
och har därför kunnat utöka personalstyrkan successivt, säger Henrik
Helgesson.

Serviceinriktade
På Egon Helgessons tid var majoriteten av
arbetena som utfördes till nybyggen till
vilka man kittade fönster. Nu för tiden arbetar Helgessons Glasmästeri mycket mer
med service. Lite förenklat kan man dela
upp verksamheten i tre olika områden.
Henrik Helgesson förklarar:
- Vi arbetar med traditionellt glasmästeri, det vill säga reparationer och byte
av fönsterrutor. Sedan är vi väldigt stora
när det gäller bilrutor och arbetar också
mycket med glas till aluminiumproﬁler,
till exempel uterum, entréer och balkonginglasningar.
Specialkunskaper bland personalen
I personalstyrkan finns dessutom en del
specialkunskaper hos
några av medarbetarna. Det har inte varit någon medveten
satsning från Helgessons Glas sida att
jaga folk med specialiteter, men det har
ändå blivit så – och
det gynnar så klart
företaget.
- En av våra medarbetare har en
glasmästarutbild-
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ning från Tyskland där han har lärt sig att
göra blyfönster och blästra. Det är en stor
styrka för oss att ha sådan kompetens.
Det är en resurs som inte så många av
våra konkurrenter har. Med blästrat glas
kan man till exempel designa en egen
ytterdörr.
Bra priser och hårt arbete
Vad är det då som är förklaringen till att
Helgessons Glas lyckats utvecklas i takt
med tiden och finns kvar 40 år efter att
Egon Helgesson startade firman 1969?
- Vi har hela tiden haft en inriktning på
service och visat att vi velat jobba hårt och
mycket. Det märker kunderna. Jag tror
att inställningen kan ta en ganska långt.
Givetvis har vi haft våra toppar och dalar,
men vi har ridit ut de stormar som har funnits. En anledning är nog att vi alltid hållit oss med bra priser och aldrig ”huggit”
för mycket för våra kunder, säger Henrik
Helgesson.
Festligheter i oktober
Någon form av jubileumsaktiviteter är
planerade under hösten, men formen för
dessa är inte riktigt spikad än.
- Det blir troligtvis någon sorts fest i
oktober månad då vi kommer att bjuda in
leverantörer och kunder för att ﬁra, lovar
Henrik Helgesson.
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www.stadpatrullen.se
stadpatrullen@mail.com
Två erfarna jägare söker jaktmark. Gärna
på Söderåsen då
stort intresse föreligger på hjort- och vildsvinsjakt.

Vi gör rent i ditt hem

Problem med vildsvin?

All jakt av intresse, även mindre mark för pyrschjakt.
Tveka inte att kontakta oss.
Vi satsar på viltvård och långvarig viltförvaltning.
Prata med Jonas: 0707-32 80 79 eller ring Johan: 0709-95 28 50

3PECIALIST  BEHÚRIGHET PÍ LËGGNING AV
PLAST  PARKETT  KAKEL  KLINKER
Nu även
slipning av
parkettgolv!

&ÚRSËLJNING AV GOLVMATERIAL

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

Unga tjejer tar över ...
Populära dansföreningen Saltito i Klippan har genomgått en riktig generationsväxling. De
tidigare ledarna och eldsjälarna Anette Nilsson och Annelie Jersmyr har slutat efter att ha
dragit ett tungt lass i många år. Nu är det istället några av deras gamla elever som tar ett
steg fram. Föreningens nya ordförande Lottie Borgqvist, 19, har varit medlem i Saltito sedan
hon var sex år gammal.
- Jag har aldrig sett mig som en ledartyp, men jag har ett stort intresse för dans och brinner
för Saltito. Därför tvekade jag aldrig att tacka ja när jag blev föreslagen som ny ordförande.

Hanna Ivarsson (till vänster) är också
danslärare. - Jag har grupper på lördagar
och det funkar bra med mitt skolarbete,
förklarar Hanna.
Till höger står Lottie Borgqvist.
- Dansskolan är som mitt andra hem,
utbrister hon.

- Att dansa är ett jätte bra sätt att motionera. Man får många nya vänner
som man har kul ihop med, tycker dansläraren Evelina Feustel.

Dansföreningen

SALTITO / aktiv ungdom

Vi kan erbjuda Jazzdans, klassisk Balett, Musikaldans, Showdans,
Streetdance, Streetjazz, Kidsdans från 3 år, även Showdans för vuxna.
Inskrivning sker den 27/8 17-20 och terminen startar v36. Frågor kontakta
hannaiv@hotmail.com el 0435-20655. Kolla gärna in våran hemsida
www.klippan.se/saltito. Vi finns i källaren på kulturhuset.

Välkommen till föreningen som dansar mé glädje!
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Vinnaren av en mors dags-middag!

Grattis Mor!
Här beundras

Niklas ger mor

den vackra up

pläggningen på

faten!

a kram.

Gunnel en extr

En ﬁn eftermiddag
med familjen
”Rent överrumplad”. Så beskriver
Gunnel Furevi känslan hon fick när
Söderås Journalen ringde och meddelade att hon vunnit en mors dagsmiddag på Klippans Gästis. Den som
anmält Gunnel var sonen Niklas.
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- När middagen är över vill Gunnel själv
ta hand om disk och röra, men trots
otaliga övertalningsförsök lyckas gästerna nästan aldrig få hjälpa till, skriver
han i brevet.

Kommer att återvända
Det var därför en lite ovanlig upplevelse
för Gunnel att bara kunna sitta med vid
middagsbordet i lugn och ro och njuta
av den goda maten. Tillsammans med
sina barn och deras familjer fick familjen Furevi en mycket trevlig söndagseftermiddag på Klippans Gästis.
- Jag har inte varit ”Gästis” sedan de
byggde om, så det var kul att se. Det
har verkligen blivit jätteﬁnt och fräscht.
Ett riktigt lyft, tycker Gunnel.

När Söderås Journalen läser upp dessa
rader för Gunnel skrattar hon lite undvikande och menar att det är bättre att
hon sköter allting i köket själv.
- Man bjuder ju inte till för att gästerna
ska behöva stå i köket, tycker hon.

Och hon kommer definitivt att återkomma dit ﬂer gånger.
- Jag har redan pratat med några väninnor om att gå dit och det kommer vi att
göra. Nu när det äntligen blivit bra där
nere måste man ju visa sitt stöd.

Här visas några av de fantastiska rätterna som serverades i Morsdagsmenyn. Vad sägs till exempel
om: Flätad laxfilé med karamelliserad balsamicosås,
serverad med krämig potatisgratäng, estagonmarinerade morötter och kronärtskocka?!
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I samarbete med föreningen
Gladjazz ordnas jazzkvällar
hos oss under 2009. Liknande
evenemang hålls även i Båstad
och Ängelholm.

Höstens jazzkvällar på Gästis!
Boka bord för att garantera plats.

31 okt

Ett av Sveriges
mest uppåtgående jazzband!

Six City Stompers

Vann publikens pris vid EM i
tradjazz i Paris, unga, talangfulla
och erkända musiker!

Kl. 18.30 - 20.30 Buffé
Maten förbokas på tel. 0435 - 120 10
Pris 170 kr
Kl. 20.30 - 24.00 Musik
Musikavgift 140 kr

Övernatta
på Gästis!?
Ring och kolla
vårt kanonpaket.

Vinn en naturhelg
på Odengården!
Gillar du storstadens sus och dus? Tycker du om att hela
tiden ha folk omkring dig, vara ständigt uppkopplad och
inrättar du din fritid efter vilka kvällar det är bra filmer på
TV? Då kan du sluta läsa nu.

5 sept

Björn Ingelstam
Band

www.odengarden.se
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Välkomn

Den här månaden lottar vi nämligen ut ett pris som riktar sig till
dig som älskar djur, natur och dess färgrika prakt. En vinnare vinner nämligen ett övernattningspaket på Odengården i Röstånga.
Du får övernattning i egen stuga, frukost på morgonen och varm
mat på kvällen. Resten av tiden kan du göra precis vad du vill
– men eftersom Söderåsens Nationalpark ligger alldeles runt knuten så vore det ju nästan dumt att inte passa på att få en riktigt
fin naturupplevelse.
Skicka in en motivering till varför just du och en gäst förtjänar
det här priset. En förutsättning för att du ska kunna medverka
i tävlingen är att du kan utnyttja din vinst antingen den 19-20
september eller veckan därpå, den 26-27. Vi måste ha ditt tävlingsbidrag senast den 31 augusti. I ett kommande nummer av
Söderås Journalen gör vi ett reportage om dig och din vinst.
Tävlingsbidraget skickar du till följande adress:
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TÄVLA i Annonsjakten!

Låt oss fånga ett minne!
Ring 0435-77 90 54!
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En ﬂicka född 090514
Vikt: 3 070 gr
Längd: 48 cm

Siri

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

ande!
xtra erbjud

E
• Varje pusselbit i Annonsjaktens
6 fält passar in i någon av annonserna i
Slangar
och slangkopplingar från otrol
detta nummer.
Doftgranar
och
doftsprayer
till firbilen i
• Du skall hitta annonserna till
vilka bitarna hör.
Skriv
sedan annonsörens
manamn under resp. ruta. format från 5:-/st
• Du skall alltså INTE ange tidningssidans
nummer.
Stor utförsäljning
på biltillbehör samt
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Annelie &
Johan Gudmundsson
Ida,Albin
Oskar,Fabian

produkter
ur vårt sortiment.
Sänd lösningen till: Adapt Media,
Norra Skolgatan
2, 264 33 KLIPPAN i
(allt detta kommer att ﬁnnas på ett stånd på frams
brev frankerat med brevporto. Glöm inte ange ”Annonsjakten” utanpå
kuvertet! REDAKTIONEN TILLHANDA
SENAST den 31på
augusti09.
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Bokar ni rekonditionering på er bil unde
H
Öppethållande:
helgen
får ni:
17-18.30,
20%Tisdag
rabatt
på det ordinarie prisei
L
15%torsdag
rabatt17-18.30,
på däck!
G
Varmt Välkommna
till oss samt
på Kvirres & Brylles
lördag 10-12
32
serviceStorgatan
för dig och
din bil, allt under samma tak!
o
efter
överenskommelse.
Klippan
/ aktiv ungdom

REA

Dansföreningen

Sport- &
SALTITO
Tel
0435-157 15
racercyklar

Vi kan erbjuda Jazzdans, klassisk Balett, Musikaldans, Showdans,
Streetdance, Streetjazz, Kidsdans från 3 år, även Showdans för vuxna.

EKSTRANDS CYKEL 0435-71 14 13

Inskrivning sker den 27/8 17-20 och terminen startar v36. Frågor kontakta
Storg 17, KLIPPAN Vard 9-18 Lörd 9-14
hannaiv@hotmail.com el 0435-20655. Kolla gärna in våran hemsida
www.klippan.se/saltito. Vi finns i källaren på kulturhuset.

Höstens nyheter!

CYKELAFFÄREN I CENTRUM
TREK STANDARD C420
Kolla in nya Trek Nordic Line Citycyklar
SPECIALERBJUDANDE!

En pojke född 090514, Vikt: 3 440 gr, Längd: 49 cm

Amandus
5.395:-

Susanne Hansen & Johan Persson

Välkommen till föreningen
som dansar mé glädje!
4UPSHBUBOt,MJQQBO
UFM
GBY

Namn:

Tel:

Adress:

1313

Finns med hela vägen
2009 firar Mikael Karlsson på
Nilssons Begravningsbyrå både
10- och 20-årsjubileum. Då är det
nämligen 20 år sedan han köpte Röstånga Begravningsbyrå,
och 10 år sedan som H Nilssons
Begravningsbyrå i Eslöv införlivades i konceptet. Hela verksamheten kallas idag för Nilssons
Begravningsbyrå och har kontor
på tre ställen: Eslöv, Kävlinge och
Röstånga.
- Vi är två heltidsanställda och
sedan har jag även timanställda
som plockas in vid behov, säger
Mikael Karlsson.

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

www.begr-byra.se
Billingevägen 8 i Röstånga

Tel. 0435-915 70
14
14

Före detta maskiningenjör
Begravningsbyråer brukar i de ﬂesta fall vara familjeföretag som drivs
vidare generation efter generation. I Mikael Karlssons fall är det däremot
annorlunda. Han arbetade som maskiningenjör inom verkstadsindustrin
när han 1989 fick frågan om att köpa Röstånga Begravningsbyrå.
- Min fru ägde blomsteraffären i byn, och vi ﬁck frågan av ägaren om vi
ville köpa då han skulle sälja på grund av åldersskäl.
Auktoriserad begravningsbyrå
De första tio åren arbetade Mikael kvar på sitt verkstadsjobb. Tack vare
att han arbetade i treskift så kunde han driva begravningsbyrån på lediga
stunder, och hade då ungefär 25-30 begravningar om året. 1999, när
företaget expanderade, slutade han på verkstaden.
- Tillfredsställelsen i det här jobbet är att ﬁnnas till hands och vara behjälplig till människor i en svår situation. Anhöriga har ofta mycket frågor och behöver hjälp med alltifrån juridiska frågor till annonsering i
tidningen eller val av blommor till kyrkan.
Nilssons Begravningsbyrå är en auktoriserad begravningsbyrå och tillhör
SBF (Sveriges Begravningsbyråers Förbund). En av fördelarna med att anlita en privatägd byrå gentemot det kooperativa alternativet är enligt
Mikael Karlsson att det är kortare ledtider till beslut.
- Kunden får kontakt med mig redan vid första träffen och det är jag som
sveper och gör i ordning kroppen och ﬁnns till hands under begravningsgudstjänsten, anhöriga träffar samma person hela tiden.
Sonen tar över – så småningom
Mikaels 20-årige son Simon kommer förhoppningsvis att ta över verksamheten en vacker dag. Han har arbetat tillsammans med sin far sedan
15-årsåldern och hjälpt till med jämna mellanrum sedan dess.
- Just nu har han ett annat jobb och det är bra. Både han och jag tycker
att det är viktigt att han skaffar sig ordentligt med livserfarenhet innan
han går in i ﬁrman på riktigt, säger Mikael Karlsson.
Arbetade vid tsunamikatastrofen
I samband med tsunamikatastrofen i Sydostasien julen 2005 fick Nilssons Begravningsbyrå en förfrågan om att åka ner och arbeta med att
ta hand om kropparna efter de svenskar som försvann i ﬂodvågorna.
Mikael Karlssons medarbetare Nils Bertilsson åkte ner dit och arbetade i
några veckor.
- Många av de anhöriga ville gärna höra vad som hade skett med kropparna nere i Thailand. Nils ﬁck sitta i långa samtal med många för att
berätta om vad som skett där nere ”bakom kulisserna” med kropparna.
Det blev ett bra steg i sorgeprocessen för de anhöriga.
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I bland rör och
värmepumpar...
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Är det dags för

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

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

Märker av krisen, men inga problem
Rörmontage är ett företag som de ﬂesta Klippanbor säkerligen känner till. Butiken ligger väl synlig
på Storgatan mittemot gymnasieskolan och lockar kunder från hela kommunen. Verksamheten
fungerar utan problem, men precis som många
andra företagare märker Tommy Dahlman av
finanskrisen och de dåliga tiderna.
- Det känns väl lite grann, det måste man säga.
Telefonen har blivit lite tystare, men det är ingen
katastrof, långt ifrån. Vi har goda marginaler och
arbetar inte mer aktivt än vanligt för att få nya
kunder. Framtiden ser ljus ut i alla fall, slår han
fast.
Uppvärmning
Rörmontage arbetar mycket med fasta företagskunder där man står för totalentreprenad
inklusive serviceavtal. När det uppstår problem
står man alltid redo att rycka ut. Man arbetar inte
bara för företag utan har också privatpersoner
bland kunderna. Förutom att Rörmontage levererar alla tjänster inom rörläggning satsar man också mycket på uppvärmning. Nu när verksamheten
startar upp igen efter sommarledigheten är det
många kunder som rustar inför vintern genom att
införskaffa nya värmepannor eller värmepumpar.
- Ska man byta eller skaffa ny uppvärmning till
huset är det inte alls fel att börja fundera på det
redan under sommaren, det är viktigt att man ser
till att få rätt typ av uppvärmning till sitt hem.
Bra för miljön och privatekonomin
Rörmontage säljer olika typer av värmepumpar
och värmepannor. Juvelen i Rörmontages värmepumpskrona heter Nilan VPL10 och är mycket populär. Värmepumpar är det absolut bästa enligt
Tommy Dahlman.
- Det är bäst både ur miljö- och ekonomisynpunkt.
Man får så mycket tillbaka efter ett tag. Använder
man pellets eller el blir det dyrare. Ingenting sparar lika mycket pengar som en värmepump.
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Solen sken över Klippanfesten
VILKEN FEST!
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Den tredje upplagan av Klippanfesten blev en stor succé.
Fjolårets publikrekord överträffades med råge. Slår man
ihop de båda kvällarna så rörde sig mellan 5-6000 personer på festområdet i stadsparken. Även vädermässigt
blev Klippanfesten lyckad. Så när som på ett par regndroppar under tidig fredagseftermiddag, när endast talangjakten var igång (och den hölls i ett av tälten) så sken
solen.
Många höjdpunkter
Höjdpunkterna var många – och kontrasterna likaså. Steget
mellan Sareks och Klippankörens finstämda melodier och
Danne Stråheds partyröj är långt, men båda showerna fyllde sin funktion och rönte stor uppskattning. Det för året nya
dansbandstältet är också säkerligen på Klippanfesten för att
stanna. Donnez och Rivaz bjöd upp till dans varsin kväll och
det var många som tog dem på uppmaningen. Även de lokala
förmågorna i Sound of Joy gladde många av festbesökarna
med sin egenhändigt ihopsatta show under fredagskvällen.
Sponsorrekord
Förutom besöksrekord så slog Klippanfesten också nytt sponsorrekord. I fjol hade man 28 lokala sponsorer som bidrog, och
i år, mitt i lågkonjunkturen, ökade den siffran till 49.
- Det är oerhört roligt och tyder på att sponsorerna tycker att
Klippanfesten är något som är värt att satsa på, säger Bengt
Wetterberg, sponsoransvarig.

Grapestompers med barnkör = ”Nya Grapestompers” gjorde stor succé i partytältet på lördagskvällen. På reportoaren stod bl.a Turistens klagan,
Sommaren är kort och vårens stora slagerfluga
Tingeling ( som de fick sjunga två gånger).

Succé!

16

S
N
O
P
S

!
D
R
O
K
E
R
R
O

Flera hundra bilder från Klippanfesten ﬁnns på www.adaptmedia.se
information från klippans kommun

3+!$!
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Vi utför allt inom försäkrings-, glasoch lackskador samt AC-reperationer m.m.

4EL     s 6¯,+/-.!
Vi finns även i Munka Ljungby tel. 0431 - 43 24 75

Klippans Badhus öppnar för säsongen måndag 24 augusti.
För öppettider och pris information gå in på www.klippan.se
Babysim i Klippans Badhus

Babysim är att bada tillsammans med sin baby i uppvärmd bassäng, under ledning av en instruktör. Barnet får tidigt vattenvana och en positiv
kontakt med vatten, samtidigt som man har en mysig stund tillsammans.
Det varma vattnet gör att barnet slappnar av och kan röra sig fritt, och
därmed utföra rörelser som inte är möjliga på land. Vattnets rörelse stimulerar barnets utveckling och hjälper barnet att bli emotionellt medvetet
om sin kropp. Turbulensen i vattnet ger barnet en känsla av smekning och
mjuk massage.
När kan man börja?
s $ET ËR LËMPLIGT ATT BARNET ËR MINST  MÍNADER FÚR TIDIGT FÚDDA BARN SKA
vara tre månader från beräknat födelsedatum).
s "ARNET SKA VËGA MER ËN KG
s .AVELN SKA VARA LËKT
Höstens kurser börjar vecka 35
4ISDAG
  NYBÚRJARE
4ISDAG
  FORTSËTTNING
/NSDAG   FORTSËTTNING
/NSDAG   NYBÚRJARE
/NSDAG   NYBÚRJARE
/NSDAG   FORTSËTTNING
4ORSDAG   NYBÚRJARE
4ORSDAG   FORTSËTTNING
Antal deltagare: MAX GRUPP
Avgift:  KR 3KA VARA BETALD SENAST VID KURSSTART
Anmälan 6IA E POST KLIPPANSBADHUS KLIPPANSE ELLER RING   
Kursupplägg
Nybörjare:  INFOTRËFF PÍ LAND OCH  GÍNGER I
vattnet + 1 gång.
Fortsättning:  GÍNGER I VATTNET  GÍNG
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information från klippans kommun

Alla elever hälsas

VÄLKOMNA TILL KLIPPANS KOMMUNS SKOLOR
LÄSÅRET 2009/2010
Skolan börjar torsdagen den 20 augusti
Förskola/Grundskola:
08:00 Pilagårdsskolan F – 6
08:10 Ljungbyhedsskolan
08:10 Vedby skola
08:20 Antilopenskolan
08:20 Boﬁnkenskolan
08:20 Snyggatorpsskolan
08:30 Färingtofta skola
19:00 Norrekrok

Klippans Gymnasieskola:
Åk. 1
Samling kl. 08:30 enligt anslag vid huvudentrén
Åk. 2-3 Samling kl. 13:00 enligt anslag vid huvudentrén
Naturbruksgymnasiet:
Åk.1
Kl. 13:00
Åk. 2-3 Kl. 11:00

Särskolan:
08:20 Grundsärskolan Antilopenskolan
08:30 Träningsskolan Snyggatorpskolan
Skolskjuts:
Upplysningar lämnas av Stefan Hermansson,
tel. 0435-28167

BUSSTIDER TILL OCH FRÅN GYMNASIESKOLAN:
Busstider från Ljungbyhedsområdet (kommunal skolskjuts) första skoldagen den 20 augusti:
Gymnasiet åk 1
Gymnasiet åk 2-3
Ruggaröd
07:15
Ruggaröd
11:45
Färingtofta skola
07:42
Brandsberga
12:15
Ljungbyhedsskolan
07:55
Ljungbyhedsskolan
12:25
Klippan
08:10
Busstationen Ljungbyhed 12:25
Slättåkra
07:22
Klippan via Bonnarp
12:45
Allarp
07:37
Ljungbyhedsskolan
07:50
Klippan via Bonnarp 08:10
Åter från Klippan
12:15
Åter från Klippan
15:15
För övriga orter gäller Skånetrafikens ordinarie tidtabeller.
De fem första dagarna åker eleverna gratis till och från skolan.
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information från klippans kommun

Nu startar

YRKESVUX
Ett samarbete mellan kommuner inom Skåne Nordväst:
www.skanenordvast.com

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Åstorp,
Ängelholm och Örkelljunga

Vi erbjuder kortare yrkesutbildningarpå gymnasial nivå inom olika områden.
Utbildning:

Utbildningsort:

Kursstart:

Information:

Anläggningskomplettering för byggare
Betongkomplettering för byggare
Försäljning
Hotell och turism
Kockbiträde
Komplettering för industripersonal
Lager och terminal
Matros/motorman
Omsorgspersonal
Småföretagande

Helsingborg
Helsingborg
Helsingborg
Båstad
Båstad
Örkelljunga
Åstorp/Helsingborg
Helsingborg
Ängelholm
Örkelljunga

Augusti
Augusti
Augusti
Augusti
Augusti
Augusti
Aug/okt
September
Augusti
september

www.helsingborg.se
www.helsingborg.se
www.helsingborg.se
www.akademi.bastad.se
www.akademi.bastad.se
www.orkelljunga.se
www.astorp.se
www.helsingborg.se
www.komvux.engelholm.se
www.orkelljunga.se

Kontakta studie- och yrkesvägledaren inom vuxenutbildningen på din hemort för mer information och ansökningsblankett.

Välkommen med din ansökan!

Vad kan jag göra själv för att

må bra länge?
Hälsovecka för pensionärer – 7-11 september

Pensionärers riksförbund arbetar för att öka förutsättningarna för att äldre ska ha ett bra
liv – hela livet. I år arrangerar PRO en hälsovecka i samarbete med vårdcentralen och
Klippans kommun där experter inom olika områden kommer att informera. Det kommer att
informeras om det friska minnet, kostens betydelse, friskvård, säkerhet, läkemedel samt
blodtryck och diabetes m.m.
Under hela veckan finns sjuksköterskan Ingrid Hoven på plats för råd och tips.
Program kan hämtas på biblioteket och i receptionen i Kommunhuset eller via hemsidan
www.pro.se/klippan.
Plats: PRO-lokalen Kristallen, Torget 1 (sjuvåningshuset) i Klippan
Tid: mån - fre kl 14-16

Alla pensionärer hälsas varmt välkomna!
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GULDSPONSORER

SILVERSPONSORER

Tel. 0435-296 50 • www.narab.se

BRONSSPONSORER
www.lp.maleri.se

Måleri AB

RÖRMONTAGE AB

Måleri - Golv - Fasadtvättning

Vettinge
Lantbruks AB

Tandl.
Bert-Åke Andersson

042-19 41 50

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

SPONSORER
HELGESSONS GLAS AB
Klippans Bleck & Plåtslageri
!

Vi säljer:
Reserelar
Tillbehör
 

Välkommen in till oss!
Din personliga
  .

Mayvis
Blomsterhandel
F A S T I G H E T S

Nicky, Daniel, Kjell-Åke, Thomas och Joel

Ö s t er gat a n 2 8 ,                   
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