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Svensk, benfri

Äkta italienska

I bit, max 2 pkt

400g

KARRÉ

39

90
/kg
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/st
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AD, LAYOUT, FOTO |
CAMILLA H. PEURELL
camilla@adaptmedia.se
ANNONSER, LAYOUT, FOTO |
ANNA-LENA LUNDIN
anna-lena@adaptmedia.se

Vinnare Barntävlingen - Sept
1:a pris Linnéa Emanuelsson, Ugglarp
2:a pris Anton Kvist, Klippan
3:e pris Lukas Pålsson, Klippan

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.soderasjournalen.se

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
(V.G MÄRK MED ”MINA TIPS”)
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ANSVARIG UTGIVARE |
BENGT WETTERBERG
bengt@adaptmedia.se

God Jul
ngta

hem

till er alla!
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God Ju
och
gott
!
nytt år

BRAUNS SIDA | LARS-ERIK BRAUN
TRYCK | LJUNGBERGS TRYCKERI

Vi skapar ett julkort
som är unikt för dig,
din familj eller ditt
företag!
God Jul
Gott Nyttoch
Å

r!

God Jul och

Gott Nytt Å

r!

Ring 0345- 77 90 54 så berättar vi mera!
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AB KLIPPAN LJUNGBYHEDS BEGRAVNINGSBYRÅ
Storgatan 74, 264 32 Klippan, tel 0435-104 06
Kommunens enda auktoriserade byrå. S.B.F.
AKUT JOUR DYGNET RUNT

Vi skänker bort pengar!
Stiftelsen
Utbildning och utveckling inom skog och natur i nordvästra Skånes skogsbruksområde.
Du som slutfört grundutbildning inom natur och miljö eller skogsbruk vid
naturbruksgymnasierna i Östra Ljungby och Osby och genomför fortbildning,
kan söka pengar. Du ska vara skriven i Båstad, Klippan, Perstorp, Åstorp,
Ängelholm eller Örkelljunga.
Ansökningshandlingar rekvireras hos Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby
och skickas dit senast 27 oktober 2009.

Naturbruksgymnasiet
Box 2003, 264 02 Östra Ljungby
tel. 0435-286 75

www.klippan.se/naturbruksgymnasiet
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Regntäcke
Regntäcke

Event Basic. Ord. pris. 925:-

Event Basic
Fodrad med mjuk fleece. Ord.pris 1049:-

nu 699:-

nu 799:-

Reservation för
slutförsäljning!

Utdelning ur stiftelser - Riseberga församling
Ansökan om tilldelning av medel ur Elin Olofssons Donation, samt ur Freja
Håvards Minnesfond kommer att ske under hösten. I enlighet med fondgivarens
vilja är syftet att hjälpa fattiga och sjuka eller gamla. Fonderna är riktade till
boende i Riseberga församling.
Ansökan ska vara Riseberga Kyrkoråd tillhanda senast den 31 oktober 2009
under adress: Riseberga Kyrkoråd, Pastorsexpeditionen, 260 70 Ljungbyhed

TAKPLÅT Tp 20 Henderson
64.95/m
Prima plåt
från
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Priset är uträknat på nominell yta
0,4x2500/3000/3500/4000

Öppettider mån-fre 8-17 Tel 0413-730 62
Väg 108, 2 km norr Marieholm

Fax 0413- 730 81
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skjutportsbeslag 301

20%
rabatt
på 301-systemet!
Erbjud. gäller tom 31/10.

www.birgittasplat.se
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FIRA
FAR
på Skvattemölla Kvarn

Hästfoder
SALSA

Kvarvarande sommartäcken 30% rabatt!
Ridhjälmar i stor sortering!
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Östra Ljungby
www.skvattemolla.se

Boka ert bord på 0435-21705

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

Storgatan 28, Klippan
Tel. 0435-102 15
www.fonus.se
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Leksaker på nätet
Vid sidan om jobbet som svensklärare på
Snyggatorpsskolan i Klippan driver Ewa
Flensburgh och hennes man Carsten
sedan tre år tillbaka RaffiGiraffi.se – en
webbutik som säljer träleksaker, inredning till barnrum och presentartiklar. Sedan i våras finns RaffiGiraffi inte bara på
nätet. Ewa har nämligen skaffat en lokal
där kunder kan få komma och kika på
smakprov ur sortimentet. Den ligger mitt
i Ljungbyhed, bredvid Handelsbanken.
- Lokalen är egentligen mer av ett show
room och ska ses som ett komplement till
övrig försäljning, säger hon.
God kvalitet
RaffiGiraffi erbjuder tidlösa trä-, metall- och
textilleksaker som ska kunna passas vidare
från en generation till nästa. Tanken är att
kunna leverera produkter som inte hittas i

vanliga butiker. Dessutom säljs inredningsdetaljer, kläder, presentidéer och mobiler till
barnkammaren.
- Efterhand har jag förstått att många av
mina kunder är riktiga leksakssamlare som
värdesätter god kvalitet. Därför är det viktigt
att lägga ner mycket tid på kundservice. Jag
försöker alltid att höra av mig och kolla upp
leveranser och kontrollerar så att allting har
fungerat. Skulle något ha gått fel så måste
man vara tillmötesgående, och det uppskattas alltid.
Väljer partners med omsorg
Kvalitetstänkandet finns alltså igenom hela
kedjan ända tillbaka till leverantörerna. Leksakerna som säljs kommer från Sverige, Danmark, Storbritannien, Holland och Tyskland
och många av leverantörerna är prisbelönta.
Ewa Flensburgh ser också till att välja sina
samarbetspartners med omsorg.
- Jag förvissar mig alltid om att de kan garantera justa anställningsförhållanden för
den producerande personalen. Sedan måste
alla färger som används vara giftfria för an-

vändarnas och miljöns skull. När mina kunder frågar om sådana saker måste jag kunna
svara direkt och gå i god för det jag säljer.
50/50 det ideala
Till vardags är alltså Ewa Flensburgh lärare
– och det har hon inga planer på att sluta
med, hur bra det än skulle gå för RaffiGiraffi.
Webbförsäljningen av leksaker är än så länge
mest ett kul fritidsprojekt.
- Min ambition är att kunna jobba ännu mer
med det här vid sidan om. Jag brinner väldigt
mycket för RaffiGiraffi. Ett drömläge hade varit att kombinera det 50/50 med lärarjobbet
så småningom.
Nicke Nyfiken
Slutligen, var kommer då namnet RaffiGiraffi
ifrån? Ewa Flensburgh är inte svaret skyldig.
- När jag startade företag kikade jag runt på
andra liknande verksamheter på nätet och
de hette Piff & Puff, Knodden & Knyttet eller något sådant. Efter ett tag hittade jag en
bok om Nicke Nyfiken och Raffi Giraff, och
då föddes det här namnet.
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Öppethållande:
Tisdag 17-18.30,
torsdag 17-18.30,
lördag 10-12 samt
efter överenskommelse.
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BADRUMSRENOVERING?
Vi har möblerna,
badkar/massagebad,
duschkabiner, duschdörrar
och blandare!

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

Filmtema på

Gillar du film och blåsmusik? Då finns ett
gyllene tillfälle att kombinera dessa två

Klippans
Musikkårs

intressen på Klippans Kultur Center den
15 november. Då ger nämligen Klippans
Musikkår sin årliga höstkonsert.
- Vi brukar alltid ha ett tema, det blir trevligare med något som håller ihop hela

höstkonsert

konserten, och i år blev det film, säger
musikkårens ordförande Christer Ohlin.

HÖSTKONSERT
KLIPPANS MUSIKKÅR
Tema: Filmmusik
Sångsolist: Heléne Lindquist
Söndag den 15 nov kl.15
på Klippans Kultur Center

Gratis entré!
Allégatan 11, KLIPPAN
ÖPPET i butik:

Olika filmer
Heléne Lindquist gästar också föreställningen
som sångsolist. Hon kommer också att vara
konferencier tillsammans med Christer Ohlin.
Man kommer att bjuda på många musikaliska godbitar ur filmhistorien. Melodier från
så vitt skilda filmer som Så som i himmelen
(Gabriellas sång), Den lilla sjöjungfrun (Under
the sea) och Bron över floden Kwai (Colonel
Boogie) varvas med mer orkestrala stycken
från bland annat Harry Potter-filmerna. Dessutom kommer den välkända allsångsmelodin
Upp och pröva dina vingar att spelas. Men är
den verkligen en filmlåt?
- Ja, jag kände knappt till det jag heller, men
den har tydligen varit med i en gammal svensk
film som heter Örnungar, upplyser Christer
Ohlin med ett leende.
Trogen publik
I skrivande stund är man mitt uppe i repetitionerna för konserten och enligt Christer Ohlin
flyter allting på som det ska. Klippans Musikkår har en trogen publik och många ser det
som en tradition att gå och lyssna på höstkonserten på Klippans Kultur Center.
- Vi hade väldigt många besökare här förra
året och hoppas på stor uppslutning även i år,
säger Christer Ohlin.

Vill du försäkra dig om
en trygg och bra affär.
Lugn, vi hjälper dig.
Att bestämma sig för att sälja sin bostad är ett stort beslut, inte
minst känslomässigt. Sedan kommer de förnuftiga frågorna.
Hur kan jag försäkra mig om att få rimligt betalt? Ska jag renovera innan jag säljer? Hur mycket pengar får jag över till min
nya bostad?
Det är sådana frågor vi kan svaren på, och vi gör det gärna
så fort du ger oss chansen.
Som en del av Länsförsäkringar kan vi även ge snabbare
besked om förmånliga lån och villkor. Det gör att vi kan genomföra affären i det tempo du önskar.

Onsdagar 14 - 18
0435 - 149 60

ABATT
25% Rvalda
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Storgatan 3 Klippan • 0435 -130 50
klippan@lanshem.se • www.lanshem.se
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Ring för ko0435 - 149 60
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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

Repslageri – hantverket för en tynande tillvaro

Föreläsning i 100 år
Folkskolreformen kom 1842, intresset för kunskap ökade. Hur sprids
kunskap? Föreläsningar och studiecirklar blev svaret. Akademikerna
fick chans till extra inkomst. De
stora ”namnen” på kulturens område åkte runt i bygderna. Stockholms arbetareinstitut var först
– premiär 1880. Frågan togs upp
i Lund 1896. ”Centralbyrån för föreläsningar i Lund” bildades 1898,
samma år som ”Klippans föreläsningsförening” – som fanns i 39 år.
Nästan varje ort hade föreläsningsförening. Bara 22 föreläsningsföreningar finns kvar i Skåne. Kvidinge
fick sin 1909 och firar i år 100 år.

Nej till ”rött Klippan”
Centralorten Klippan blev inte
”rödfärgad”. Men det var nära
1960. Med röstsiffrorna 5-4 avslog
kommunalnämnden förslaget att
lägga röd asfalt på trottoarerna.
Idégivare var Klippans Minuthandlareförening. Väghållare var Vägförvaltningen, som skulle lägga
asfalt på trottoarerna, men den
vanliga svarta. Varför inte röd, frågade handlarna? Det skulle kosta
16 000 kronor i merkostnad, som
kommunen fick stå för. Det ville
inte alla. Eric B Svensson (s) drev på
för ett ”rött Klippan”, men föll. Det
blev svart asfalt.

Märkesdagar
1904. Templarehuset, som låg vid
nuvarande Preem, erbjöds ”bruksfackföreningen” som tackade nej.
1929. Klippans municipalsamhälle ville bli köping, som dröjde till
1945.

Som sagt...
”Språket är en människoskapad
företeelse och underkastad förändringens lag.”
(Bengt Pamp dialekt- och ortnamnsforskare).
”Vördnad och förundran är förutsättning för tillbedjan.”
(Karen Armstrong i boken ”Myternas historia”).
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Historia kan ”skrivas” på många
sätt, som t ex Nils Gustaf Nilsson
från Örkelljunga gjorde då han visade och berättade om det gamla
hantverket repslageri vid hembygdsdagen i Klippan.
”Vi är få kvar som kan repslageri, alla är gamla. Ungdomarna vill
inte lära sig. Det är inte så konstigt.
Repslageri behövs inte”, säger 78årige Nils Gustaf, som lärde av sin
far.
Repslageriet hör självhushållningen till. Dess historia tonar bort
i forntidens dimma. Trådar, linor
och rep behövdes redan i jakt- och
samlaremänniskans tid. I en egyptisk gravkammare från 2 600 år

före vår tideräkning finns en bild av
repslageri. Materialet har skiftat,
från gräs till djurhudar. Men hampa
ansågs vara bäst. Vikingarna använde mest bast till rep, men även
valrosshud.
I vårt land finns repslageri avhandlat i tidig lagstiftning. I äldre
Gotlandslagen från 1428 är repslagare ett yrke. 1656 blir yrket ett
stadsfäst skrå.
Från medeltiden fram till 1800talets mitt gick repslageri till ungefär på samma sätt. Tidigt försök med maskinell framställning
gjordes, första gången i vårt land
1664. Hantverket behövdes – för
kvalitetens skull.

Söderåsbygden hade många
repslagare. I Åby (Klippan) fanns
en sockenrepslagare anställd mellan 1858 och 1863. Repslagarebanan fanns i Tvärby. Var syns än
idag. Där var där Templaregatan
gör en oförklarlig vänsterböjning
före anslutningen till Vedbyvägen.
Ett stort repslageri fanns i centrala
Åby som startades 1877 av då 27årige repslagaren Johannes Magnusson, efter gesällvandring i Tyskland. Detta år räknar både Wilhelm
Magnussons Lädervaru AB och Br
Ottosson AB som sitt ursprung. I
Klippan finns Repslagargatan.

• Linor spänns upp. • Nils Gustaf Nilsson vrider ihop linorna. • Tunna rep görs tjockare. • Ändar sys ihop. • Nils Gustaf
Nilsson visar nygjort rep.

”Sommarkollo” – äventyr för många ”Söderåsbygdsbarn”
Ett sommaräventyr. Så blev vistelse på barnkolonier, inte minst
för barn från kommuner i Söderåsbygden. Skäldervikens strand blev
rikt på kolonier. Klippan invigde sin
1929.
Industrialismen trängde ihop
människor i städer och tätorter.
Miljöerna blev osunda och torftiga – särskilt för barnen. Något
måste göras. Idén på barnkoloni
föddes. Första barnkolonin ordnade lärarinnan Agnes Lagerstedt,
Stockholm, år 1884. Året efter
bildades ”Föreningen för skollovskolonier i Stockholm”. Idén spreds.
I Klippan tog Mathilda Ljungberg tag i idén 1923, som kom

från sjukvården, förde fram denna i
”Klippans Barnkrubba” (daghem).
Beslut togs att ordna barnkoloni. En
stuga hyrdes i Magnarp, med plats
för sex sängar. Året efter hyrdes
Lunds kolonibyggnad. 30 barn fick
plats. 1928 stoppades uthyrningen.
Vad ska man göra? Beslutet blev:
Uppföra egen kolonibyggnad, som
antogs kosta 20 000 kronor med
allt. Pengarna ordnades: 10 000
från Kungl. Pensionsstyrelsen, Klippan Barnkrubba – som inte kommit
igång med verksamhet – överförde
6 233 kronor. Resten kom genom
gåvor, basarer m m. Byggnaden
uppfördes av byggmästare Nils
Karlsson, Klippan, för 13 800 kro-

nor. Den invigdes i juni 1929, av
riksdagsman Per Nilsson, Bonnarp.
1945 upptäcktes röta i byggnaden. Dyra reparationer krävdes.
Beslut togs att sälja byggnaden,
som skedde till privatperson 1946
för 23 500 kronor. Nu blev det till
att hyra platser på andra kolonier,
som för kommunerna Perstorp,
Röstånga, Riseberga, Färingtofta.
Kvidinge köpte tomt och byggde
eget. Klippan blev stor ”kund”.
1960-talet sökte allt färre till koloni. 1963 upphörde föreningen
”Klippans barnkoloni”. Då bildades
”Föreningen Klippans Ferieverksamhet” som tog över och fortsatte till 1973.

Skolbad angeläget – Bruksskolan visade vägen
Bruksskolan visade vägen för skolbad i Gråmanstorps kommun. Det
inspirerade Josef Andersson (s) till
att 1925 föreslå obligatoriskt skolbad i kommunen, med start hösten
1926.
Hygienen bland den breda allmänheten måste höjas, för att
motverka sjukdomar. Det slog läkarmajoriteten fast vid slutet av
1800-talet. Början skulle ske med
barnen. Våren 1891 genomfördes
första skolbaden. Det var i Stockholm. Det gällde att gå försiktigt
fram. För stora fördomar fanns mot
att bada. Det till och med varnades

för bad, protester kom, men starten blev en succé. Idén med skolbad spreds över landet, där pressen
bidrog med reportage.
I blivande Klippans kommun kom
man relativt sent igång – först 1924.
Inte för alla elever, utan bara för de
136 i Bruksskolan. Det var Klippans
pappersbruk som upplät sitt personaltvättrum åt skolan. Läraren
Gustaf Weiborn var pådrivare. Det
kostade 10 öre per elev och bad.
Det erbjöds ett bad per månad, november till maj, till en årskostnad av
81,60 kronor. Josef Andersson ville
ha ”åtgärder för att ge landsorts-

kommunens invånare möjlighet till
billiga bad och att införa obligatoriskt bad för kommunens alla skolelever”. Klippan hade sedan 1915 ett
varmbadhus. Dit skulle skolbaden
förläggas. Den 13 mars 1926 togs
beslut att även övriga sammanlagt
447 eleverna från kommunens skolor skulle få bada i samma omfattning som eleverna vid Bruksskolan.
Men det framhölls att hänsyn skulle
tas till ”potatislovet”. Onsdagar blev
baddagar, var gång med fem grupper om vardera 20 elever. Kostnaden för läsåret blev 720 kronor.
Bruksskolan fortsatte som tidigare.

Boktipset: ”Myternas historia” av Karen Armstrong ger bakgrund till forntida ritualer och tro.

Blommmor & blader
gör en glader...
Varje år ordnar Olanderssons Blommor i
Ljungbyhed en kväll där kunderna kan lära
sig att binda en egen höstkrans. Den 16
september samlades ett tiotal deltagare för
under Kjerstin Lindkvist ledning lära sig hur
man gör.
- Kransen kan användas antingen på dörren
eller som bordsdekoration, det bestämmer
man själv, säger Kjerstin Lindkvist.

Det är en konst att binda ihop en egen höstkrans. Man arbetade med en halmstomme och
använde bland annat murgröna, hortenisa,
rönnbär och eklöv för att få till den vackra färgprakten. Orange, vinrött, brunt och grönt – höstens alla kulörer fanns representerade.
- Det är nästan helt omöjligt att två kransar ser
likadana ut, och det är ju det som är så roligt.
Man märker verkligen att alla deltagare har sin
egen plan för hur kransen ska se ut, konstaterar
Kjerstin Lindkvist.
Ny kurs kommer
Blomsterbinderi är en sysselsättning som lockar
främst kvinnor, men i väldigt olika åldrar. I alla
fall om man ska använda kvällen på Olanderssons Blommor som något slags facit. Och du
som grämer dig över att du missade det här tillfället – håll ut! I slutet av november ordnas en ny
kurs. Se annons nedan!
- Vi brukar ordna ett tillfälle där vi tillverkar någon
form av adventsdekoration, och det brukar vara
mycket uppskattat. Det är väldigt kul att ordna
lite sådana träffar och umgås och prata lite extra
med kunderna, säger Kjerstin Lindkvist.

CHAUFFÖRER SÖKES!
Har du taxilegitimation? Är du gladlynt, servicevillig och
sugen på att tjäna lite extraslantar på helgerna? Om den
beskrivningen stämmer in på just dig så tveka inte! Sträck
dig efter telefonen och ring 0435-14005 och berätta för
oss varför du är rätt person för Åsbo Taxi. Kanske är en
anställning bara ett samtal bort!

Gör din egen
adventsdekoration
Ons 25 nov kl. 13 och kl.17

Ring 0435- 44 08 43 för info och anmälan.
Pris: 200:- + material
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Arne Engström
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...jag ﬁnns här!

Har du varit elev på Klippans Gymnasieskola de senaste 20 åren? Då känner du med största sannolikhet till Arne
Engström. Med sitt glada humor och sin
öppna personlighet har han alltid tid över
för elever som vill prata.
- Det bästa med mitt jobb är kontakten
med eleverna. Jag älskar att umgås med
människor, och det är en stor glädje att
känna att eleverna har nytta av mig.
Skolpastor och skolvärd
Arne Engström började som skolpastor i
Örkelljunga redan 1984. Året därpå fick
han en förfrågan från Björnekullaskolan i
hemorten Åstorp om han inte kunde vara
skolpastor även där. Ringar på vattnet bildades och 1988 började han även på Klippans
Gymnasieskola. Arne är anställd av en ekumenisk stiftelse i Klippan och arbetar halva
tiden som skolpastor och halva tiden som
skolvärd.
- Det var inte tänkt att jag skulle vara skolvärd
från början, men jag är sådan som person att
jag har svårt att låta bli att engagera mig.
Mycket diskussioner
Hans huvudsakliga arbetsuppgift från den
ekumeniska stiftelsen är att sprida ett kristet
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budskap på skolan. Men Arne är väldigt noga
med att låta eleverna ta initiativet till att prata
med honom om de vill prata religion eller livsåskådningsfrågor.
- Jag försöker istället att lägga tid på att skapa
ett förtroende hos eleverna. Det händer ofta
att jag diskuterar med elever som är icketroende, och jag respekterar deras åsikter.

- Jag höll en samling efter en dödsolycka på
nittiotalet där två ungdomar omkom. Efteråt
kom flera elever fram och tackade mig för
att jag alltid finns på skolan. Om det ”bara”
kommit någon pastor som de inte kände och
pratat för dem hade de inte tagit till sig det
på samma sätt sa de. Det känns naturligtvis
jätteskönt att höra sådana saker.

Stor utveckling under gymnasiet
Sedan 1994 är Arne endast verksam på Klippans Gymnasieskola. Efter att ha arbetat på
högstadieskolor i Åstorp och Örkelljunga
tycker han att han har landat när han får arbeta med gymnasielever.
- Man mognar ganska mycket under gymnasieåren. På högstadiet är man inte så medveten om vuxenvärlden utan är i mångt och
mycket fortfarande ett barn. Det händer så
oerhört mycket i en ung människas utveckling på gymnasiet. Att få vara med på den
resan är oerhört kul.

Aldrig slå sig till ro
Klippan var ju i centrum för tråkigheter med
rasism och nazism under 90- och början av
2000-talet. Nu är däremot läget mycket bättre. Arne menar dock att man aldrig får luta
sig tillbaka och slå sig till ro.
- Man måste vara vaken mot tendenser. Ser
jag några otrevligheter bland eleverna säger
jag till direkt.

Hjälp i svåra stunder
Naturligtvis pratar inte Arne bara religion
med eleverna. Han finns också tillhands om
någon har det jobbigt hemma, eller vid krissituationer. Arnes 20 år på skolan har kantats
av både glädje och sorg. Vid några tillfällen
har det inträffat trafikolyckor där elever från
skolan har omkommit. Då har han hållit stora
samlingar och funnits där för eleverna.

Predikar varannan söndag
När Arne inte arbetar umgås hand med familjen och fixar i trädgården. Arne är också engagerad som ordförande i Evangelisk
Luthersk Mission, som är en missionskyrka.
Förutom allt arbete som ordförandeskapet
innebär så predikar han också varannan
söndag.
- Många frågar mig om det inte blir för mycket att gå i kyrkan varje vecka, men jag ser det
inte så. Det är enbart en inspiration och en
stor glädje.

Kunderna alltid välkomna till

HUVUDSALONGEN
1981, drivs av Ankie Johansson. Hon har arbetat där sedan 1990 och tog, efter att tidigare ha varit delägare, över verksamheten i
sin helhet 2005. Förutom Ankie jobbar även
ytterligare fyra frisörer här, Tina Lundahl, Ulla
Lundvall, Linda Johansson och Linda Helgesson (saknas på bilderna).
- Fem anställda på en salong i en ort av Klippans storlek är inte så vanligt. Detta ger kunderna möjligheten att få en tid som passar
dem just för stunden. Att vi är i lite olika åldrar
ser jag som en stor fördel. Det är positivt rent
socialt och många känner sig mer hemma hos
någon som är i ens egen ålder.
Trogna kunder
Bland Huvudsalongens kunder finns alltså både
gamla och unga, män som kvinnor. Ankie har till
och med några kunder som varit henne trogna genom alla år och som därmed blivit klippta av henne
sedan 1976, då hon började arbeta som frisör.
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- Det blir lite speciellt att ha klippt någon så länge
men det är verkligen kul när personkemin fungerar så bra. Man lär ju känna kunden väl och vet
vad hon eller han både vill och inte vill ha. Sedan
är det alltid kul att se nya ansikten på salongen
också, säger hon.
Öronhåltagning, extensions
och ögonfransförlängning
Förutom klippning och färgning erbjuder Huvudsalongen också öronhåltagning, extensions (hårförlängning med äkta löshår) och ögonfransförlängning. Man har även ett stort utbud av hårvårdsprodukter. Bland annat det franska fabrikatet
Kérastase vilka man är ensamma med om i Klippan.
På gång
Ankie och hennes anställa på Huvudsalongen ser
regelbundet till att utbilda sig och gå kurser för att
förkovra sig samt för att få nya uppslag och idéer.
När det gäller färgningar i höst och vinter ser det
ut som om 80-talet återkommer. Blått, turkost och
lila är på väg tillbaka men nu som inslag i kundens
”ordinarie” hårfärg.
- Bland frisyrerna verkar de jämnlånga, klassiska
och asymmetriska bli alltmer populära, avslutar
Ankie Johansson och passar, tillsammans med resten av gänget, på att hälsa både gamla som nya
kunder välkomna in.

ERBJUDANDE!
h KEUNE erbjuder
HUVUDSALONGEN oc
t - 20 nov 2009
under perioden 20 ok

20% RABATT

på färgförändrande

behandling!

Erbjudandet kan ej kombineras
med andra rabatter!

Huvudsalongen, som funnits i Klippan sedan

HUVUDSALONGEN
Storgatan 35
264 32 Klippan

0435-153 53
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Antennsystem Skåne
optimerar ditt TV-tittande
Stefan Savelind har drivit det egna företaget Antennsystem Skåne sedan våren
2008. Rörelsen är sprungen ur Montronic,
en kretskortstillverkare med säte i Sösdala. Stefan arbetade där som anställd,
men fick efter ett par år ett erbjudande
om att köpa loss företaget – något han
valde att tacka ja till.
- Eftersom jag bodde i Skäralid flyttade
jag verksamheten till Ljungbyhed. Det är
bekvämare att ha företaget på hemmaplan. Men jag har kunder över hela Skåne,
det är kul att kunna röra sig över ett lite
större område, menar han.

Säljer platt-TV-apparater
Än så länge är Stefan Savelind ensam anställd
på Antennsystem Skåne. Han arbetar med
installation, service och försäljning av digitalboxar och parabolantenner. Dessutom säljer
Antennsystem Skåne platt-TV-apparater från
Samsung.
- Alla vill kanske inte åka till någon stor elektronikkedja och välja mellan 30 eller 40 olika
TV-apparater. Och är man inte så insatt kan
det också vara svårt att veta vilken digital-TVleverantör man ska välja.
Varje kund är unik
Stefan Savelind anser att varje kunds situation och behov är unika. Därför försöker
han att alltid få en bild av vad det är för TVlösning kunden önskar. Utifrån detta arbetar
han för att kunna leverera en lösning som
fungerar.
- Jag har i stort sett allting med mig i bilen

för att kunna lösa alla typer av problem omgående utan extra körningar. Att även göra
”snygga” arbeten är viktigt för att få en nöjd
kund som återkommer.
Konsult som
levererar helhetslösning
Man skulle alltså kunna säga att Stefan Savelind fungerar som en konsult för sina kunder.
Ringer man som potentiell digital-TV-kund till
Canal Digital så får man höra att Canal Digital är bäst. Ringer man Visat säger de att man
ska välja dem naturligtvis. Då kan det vara bra
att anlita Stefan, som är obunden och säljer
abonnemang både för Visat, Boxer och Canal
Digital, och även är auktoriserad installatör av
dessa. Och han står alltid beredd att rycka ut
och hjälpa sina kunder.
- Det är viktigt att hålla de tider man har
avtalat med kunderna och att alltid vara tillgänglig via telefon.

RÖSTÅNGA
BEGRAVNINGSBYRÅ
En hjälpande hand när det behövs
dygnet runt, året om.
Försäljning, installation och service av Canal Digital, Viasat och Boxer
samt kabel-TV anläggningar. Vi hjälper dig med att få en störningsfri
TV-bild samt med inkopplingen av all er utrustning på bästa sätt.
Nyhet! Vi har nu Samsungs hela sortiment av platt-TV med
fri hemkörning och installation.
www.antennsystem.com
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Ring 0435 - 508 20

info@antennsystem.com

www.begr-byra.se
Billingevägen 8 i Röstånga

Tel. 0435-915 70

Saneringen av läderfabriken fortsätter
Arbetet med saneringen av Klippans Läderfabrik
går vidare. I mitten av september påbörjades
nedmonteringen av skorstenen. Kommunstyrelsens ordförande Bengt Svensson (m) firades 65
meter upp i luften för att ta bort den första stenen och gjorde så med bravur. Den 2 oktober var
skorstenen helt nerplockad. Arbetet pågår, och i
skrivande stund (5 oktober) håller man på att ta
fram ett förfrågningsunderlag till upphandlingen
på rivningen av byggnaderna.
- Vi räknar med entreprenadstart i mars 2010, och
sedan är förhoppningen att rivningen ska vara
helt klart vid årsskiftet 2010-11, säger Zara Isaksson, projektledare och beställarombud för saneringen på Klippans kommun.
Förhoppningsvis klart 2013
När rivningen är avklarad så kommer projekteringen för
det strövområde som är planerat på markerna att påbörjas. Till dags dato är det tänkt att hela projektet ska
vara färdigt 2013.
- I takt med att tiden går så kan saker och ting förändras åt både det ena och det andra hållet, men det är
det vi siktar på, säger Zara Isaksson.

På den presskonferens som hölls i samband med nedmonteringen av skorstenen presenterades även den utställning
om Klippans Läderfabrik som kommer att vara öppen i fortsättningen.
- Vi har haft öppet hus en kväll och en lunchträff hittills som
har varit mycket välbesökta. Till vintern, innan den stora
rivningen går i gång, kommer vi även att ha guidade turer
i själva fabrikslokalen. Exakta datum för detta får vi återkomma med lite längre fram, säger Zara Isaksson.
Viktigt att informera
Klippans Läderfabrik stängdes 1988, och under arbetet
med utställningen har man konsulterat många gamla anställda.
- Det är viktigt att visa speciellt yngre Klippanbor vilken betydelse Klippans Läderfabrik har haft för orten. Vi vill inte
bara köra ett rent rivningsprojekt utan vill kunna informera
och sätta fokus på det som har varit, säger Zara Isaksson.
Nystart
Fabriksbyggnaderna har alltid legat lite i skymundan, men
ändå väldigt nära centrum. Och även om Klippans ”skyline” förändras för all tid och evighet i och med rivningen
och skorstenen så kommer fördelarna med rivningen att
överväga.
- Det blir lite av en nystart. Bäljane å kommer mycket närmare centrum när byggnaderna är borta. De har legat lite
i vägen. Centrum kommer att få ett rejält lyft, säger Zara
Isaksson.

Dags för prao igen
Det har blivit dags för en veckas prao
för några av eleverna i Klippans kommun. För de som går i årskurs åtta
är det första gången, och för niorna
den andra. Sofia Karlsson, studieoch yrkesvägledare på Snyggatorpsskolan, säger att alla har lyckats hitta
en praoplats, även om några stycken
inte hamnade exakt där de önskat.
- Jag tycker att man ska tänka på att ha
en rolig vecka. Man ska få prova på allt
i yrket, och passa på att fråga mycket.
Men framför allt ska man ha roligt.
Eleven har främsta ansvaret
När det kommer till att ordna en praoplats
ligger ansvaret först och främst på eleven
själv. Det tycker Sofia Karlsson är bra, eftersom man då har större möjlighet att hitta något man verkligen är intresserad av. Men som
elev kan man ändå få hjälp av skolan. Det
skickas ut förfrågningar till företag, och om
de kan tänka sig att ta emot praoelever anmäler de sig till skolan. Detta sammanställs i
praokatalogen, och den kan eleverna ta hjälp

av om det behövs. Systemet med katalogen
har funnits länge, och förr var den till och
med mycket större och innehöll mer platser
att välja mellan.
Mindre kataloganvändning
Förutom att katalogen användes mer förr
tycker Sofia Karlsson att praokonceptet ser
likadant ut nu som när hon själv gick i högstadiet och skulle ut på sin period. Men om
man går längre bak i tiden såg det lite annorlunda ut.
- Då praktiserade man i olika perioder inom
olika områden. Alla skulle gå en period inom
sjukvården, en inom industrin och en inom
den privata sektorn till exempel.
Prao utanför kommunen en möjlighet
Majoriteten praoar inom kommunen, men
det är inget krav.
- Som det ser ut i Klippan kan man praoa inom
kommunen och utanför. Är man utanför så
betalar inte skolan någon ersättning till resor.
Undantaget är Ängelholms sjukhus eftersom
det inte finns något sjukhus här i Klippan och
det är en ganska stor arbetsplats.
Att tänka på under veckan
När man är praoelev tycker Sofia Karlsson att
man ska ha roligt och vara frågvis. Den vecka

man får ute på företaget kan också vara ett
bra tillfälle att knyta kontakter och kanske
skaffa sommarjobb. Men som arbetsgivare
har man också en del saker att tänka på.
- Man måste tänka på att eleven oftast är
orutinerad och inte varit på så många arbetsplatser. Det är viktigt att välkomna och ha tid
för eleven, och att ge en god handledning.
Man får gärna göra ett program, där eleven
får prova på olika delar av verksamheten. Det
är också viktigt att det alltid finns något för
praoeleven att göra.
Blandade reaktioner
När eleverna som varit ute på prao kommer
tillbaka är reaktionerna givetvis blandade,
men de allra flesta brukar ha haft en minst
lika rolig som lärorik vecka. Några stycken
har haft tråkigt och nästan längtat tillbaka till
skolan medan andra tycker det
varit skönt med ett miljöombyte och att ha fått vara ifrån
skolan.

Text:
Ronja Persson,
praoelev Adapt Media

Nytt ridhus lockar nya medlemmar
Den 18 oktober invigdes Åsbo Ryttarförenings nya ridhus. Bygget av detta innebär att den anrika föreningen vid Herrevadskloster ordentligt ökar sin kapacitet.
Man har redan startat upp en ridskola
som genererat nya medlemmar.
- När vi började med ridskolan hade vi
runt 75 medlemmar. Det senaste halvåret
har det verkligen exploderat och nu är vi
runt 130. Antalet ridande elever per vecka
har gått från noll till 69 på en vecka, säger
ordförande Åsa Ericsson.
Förstärka lagen
Tidigare har man inte haft någon ridskoleverksamhet för barn och ungdomar, men nu
satsas det ordentligt.
- Vi har ju haft ungdomar i föreningen både
när det gäller dressyr och hoppning, och har
haft lag som rider i allsvenskan bland annat.
Nu hoppas vi på att ridskolan ska göra att
dessa lag förstärks ännu mer, och att vi kanske kan starta upp lag för ponny i division 1
och 2, säger Åsa Ericsson.
I dagsläget finns åtta ridskolehästar i verksamheten. Det nya ridhuset har 20 boxar, varav åtta är till för ridskolan och resterande för
privatryttare.
Bidrag från olika håll
Tanken på ett nytt ridhus har funnits i tiotalet år. För två år sedan tog den fart på allvar.

Stora mängder ideellt arbete från medlemmarna samt bidrag från såväl Skåneidrotten
som Klippans kommun har gjort detta projekt möjligt.
- Det känns riktigt bra att vi fick bidrag från
Skåneidrotten och kommunen. Man måste
kunna presentera en hållbar idé och visa att
man verkligen satsar, och att vi fick bidragen
är ju ett kvitto på att vi har lyckats med vår
plan, säger Åsa Ericsson.

- Vi vill värna om traditionen och kommer
att starta upp körningsgrupper för de som är
intresserade. Det finns även ponnys för körning, så att även ungdomar kan börja med
det, säger Åsa Ericsson.
På söndagar anordnar man också uteritter på
Herrevads Kloster.
- Vi vänder oss både till vuxna och barn, det
är bara att ringa och anmäla sig.

Ridlärare på halvtid
Med tanke på att det nya ridhuset möjliggör en ökad satsning på ridskolan har man
anställt ridläraren Camilla Björnsson på
halvtid. Framöver kan det bli tal om fler
nyrekryteringar såsom en stallchef och
en fritidsledare. På Åsbo Ryttarförenings
egen cafeteria Röda Huset har man nämligen planer på att starta en egen ungdomsgård.
- Det är vår medlem Sandra Persson som
håller i detta. Första steget är att det ska
ordnas en egen Halloween-fest i höst.
Det är inget som är enbart för medlemmar utan den är öppen för alla ungdomar, säger Åsa Ericsson.
Värnar om körningstraditionen
Åsbo Ryttarförening har dressyr, hoppning och körning på schemat. Körningen har långa traditioner tillbaka i
tiden och är kanske det som man är
mest kända för. Ridhuset har till och
med byggts extra brett för att få plats
med alla körningsekipage.

RIDSKOLA

Herrevadskloster Ljungbyhed

Tis-, Ons-, Tors- och Lördagar
mna!
Uteritter på söndagar
Välko
Anmälan till Camilla B. 0702-310 910
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Sparbankscupen lockade många deltagare
Den 7 oktober var det återigen dags för
den årliga Sparbankscupen, arrangerad
av Klippans Pensionärsbowling. Uppslutningen i bowlinghallen i Klippan var stor
och det blev många fina matcher.
- Vinnaren får ett vandringspris som Sparbanken i Klippan skänkte för några år sedan. Det är en kanna som man får en inteckning i och som man får behålla i ett år,
säger Bertil Nilsson från Klippans Pensionärsbowling.

Fem lag i seriespel
Säsongen tar sin början i augusti och sedan håller man igång fram till maj. Men de allra mest
entusiastiska lägger inte ner ens under sommarmånaderna.
- Hallen här i Klippan har ju inte stängt mer än
ett par veckor. Och när det är stängt här brukar
det oftast vara öppet i Åstorp, så det är inte helt
dött på sommaren heller, skrattar Bertil Nilsson.

Hållit igång sedan slutet av 70-talet
Pensionärsbowlarna har hållit i gång i många år.
Så länge att man inte riktigt kan enas om vilket
år som föreningen startade sin verksamhet. Bertil Nilsson själv har varit med sedan 1997, och
enlig hans utsago så hade man då i alla fall varit
igång i dryga 20 år. Klippans Pensionärsbowling
har alltså minst 30 år på nacken. Idag har man
omkring 65 medlemmar.
- Bowling är en bra sport för äldre människor. Det
spelar ingen roll om man är stor eller liten eftersom det inte är en kraftsport, det gäller bara att
lära sig lite teknik, säger Bertil Nilsson.

Klippans Pensionärsbowling har just nu fem slag
aktiva i seriespel. Matcherna spelas på dagtid i
bowlinghallar runtom i Skåne. Resorna går till
bland annat Båstad, Tyringe, Örkelljunga, Åstorp, Höör, Helsingborg och Landskrona.
- Det är kul att komma ut lite och inte bara spela
i hemmahallen hela tiden. Sedan lär vi ju känna
mycket människor i de andra föreningarna också,
det är en väldig gemenskap, säger Bertil Nilsson.
Träning på onsdagar
Bowling är en av få sporter där män och kvinnor
kan spela sida vid sida. Könsfördelningen i Klippans Pensionärsbowling ligger ungefär på två
tredjedelar män och en tredjedel kvinnor. Enda
medlemskravet är att man måste ha fyllt 60 år.
- Alla som är intresserade och som är över 60 är
välkomna att ta kontakt med oss om man vill vara
med. Vi tränar på onsdagar i bowlinghallen i Klippan mellan 13 och 17, avslutar Bertil Nilsson.

TÄVLA i Annonsjakten!
VINSTER:
1:a pris Presentkort hos Herners El, Ljungbyhed 500:–
2:a pris Presentkort hos Herners El, Ljungbyhed 300:–
3:e pris Presentkort hos Herners El, Ljungbyhed 100:–
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vinterdäck ut?
Snö och halka
kommer när du minst anar...
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Vinnare av en helg på Odengården!
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Lena och Kent laddade
batterierna på Odengården
”Du driver med mig!” Det var Kvidingebon Lena Books första kommentar när Söderås Journalen ringde upp och gratulerade till vinsten i
månadstävlingen. Tillsammans med
maken Kent så vann nämligen Lena
övernattning i en av stugorna på natursköna Odengården i Röstånga.
- Det var en kanonkväll på alla sätt
och vis, jag kan verkligen rekommendera Odengården till alla som
vill koppla av och få lite tid för sig
själva, säger Lena Book.
Vackra omgivningar
Det var lördagen den 26 september
som Lena och Kent åkte från Kvidinge
till Röstånga för att koppla av. Som föräldrar till två barn kan det ibland vara

14

skönt att komma iväg lite och koppla
av på tu man hand. Något som Söderås
Journalens redaktion höll med om, och
därför valde paret Book till vinnare.
- Vi var lite sugna på kaffe när vi kom
fram, och frågade om vi kunde få varsin kopp och det var inga problem. Vi
fick en liten kaka också till det. Sedan
installerade vi oss i stugan, bytte om till
promenadskor och gick en runda och tittade på de vackra omgivningarna. Det är
verkligen fantasiskt vackert där ute, säger
Lena Book.
Ny energi
Under kvällen fick Lena och Kent njuta av
en god tvårätters middag innan det var
dags att dra sig tillbaka i stugan. Och dagen därpå var det två utvilade föräldrar
som kom hem till barnen.
- Man fick verkligen ny energi – det är inte
klokt vad bara en kväll kan göra, avslutar
Lena Book.

Boka vårt Julbord

Mötesplats Söderåsen

Ring och boka
tel. 0435-91305
9L¿QQVL5|VWnQJDPLWWL
6NnQHVVN|QDVWHQDWXUPHG
6|GHUnVHQV1DWLRQDOSDUN
VRPJUDQQH
Internet: www.odengarden.se
e-post: reception@odengarden.se

Vill du att vi skriver
om ditt företag
också?
Kontakta
Anna Rosén Jönsson

0435-77 90 55

information från klippans kommun
NY TÄVLING!!!
Äntligen dags för

”Gör om mig”!
När höstmörkret smyger sig på vill Söderås Journalen
för fjärde året i rad göra tillvaron lite ljusare för åtminstone en av våra läsare. I samarbete med klädbutiken Nova och Salong One Step Ahead får vår vinnare
en riktig heldag – du får välja ut nya kläder, blir klippt
och kanske också sminkad om du känner för det. Både
killar och tjejer i alla åldrar är naturligtvis välkomna!
Skicka in en motivering till varför just du eller någon närstående förtjänar det här priset. Söderås Journalens redaktion
väljer därefter ut en vinnare. I ett kommande nummer av
tidningen gör vi ett reportage om vinnaren.
Ditt tävlingsbidrag vill vi senast den 9 november på följande
adress:
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN
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En pojke född 090222
Vikt: 3 960 gr
Längd: 52 cm
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Jonas Olsson
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på däck från
Continental,
Gislaved eller
Semperit!

Du kan räntefritt dela upp
betalningen på upp till 6 månader
med något av våra förmånskort!

Minsta tillåtna
mönsterdjup är 3 mm
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Du vet väl att vi även erbjuder förvaring och tvätt av
dina sommar-/vinterhjul i vårt däckshotell!
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Konferens

Smörgåstårtor - Landgångar
Kalla fat - Exotisk platta
Sallader - Varmrätter m.m.

Tor-Lör kl.18.00
Sön kl. 13.00-17.00
Pris: 425:-/person

Boka bord: 0435-120 10

Söndagsmiddag
på Gästis
13.00-17.00
125:-/person
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Tänk rosa!
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Vi kan även erbjud

Julbord - med början
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Skånsk tradition när
den är som bäst!
1-15 nov

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.
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10:- går till Cancerfondens
Rosa Bandet-kampanj

2:-

/liter

går till Cancerfondens
Rosa Bandet-kampanj
när du köper Lady Vägg 05,
en vattenburen matt väggfärg
för inomhusbruk.

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

per paket går till Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj
när du köper Liljeholmens rosa ljus

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

