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Nu är julen på gång
med musik och sång!
Se alla våra julskyltningar!
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Svensk, butiksmald



Apotekarens 4 x 1,4 lit
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PROFIL: Ann-Charlotte Thörnblad
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Julskyltning Ljungbyhed
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Bonnarps Hjortgård

Vinnare Annonsjakten - Okt
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Loppis & Julmarknad
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Din El

1:a pris Ingegerd Bridger, Ljungbyhed
2:a pris Melissa Olsson, Klippan
3:e pris Stina Andersson, Ljungbyhed
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Vinnare fotogratering
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Ny tävling
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La Vie en Rose
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SPF Färingtofta
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Grannsamverkan mot brott
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Familjen
Månadens Plus
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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!
2

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

12 nya ljusa, moderna och centralt belägna lägenheter, varav 6 st
i markplan, upplåtes med bostadsrätt. Lägenheterna är fördelade på
2 resp. 3 rum och kök. Inflyttning kan preliminärt ske till sommaren
2010. Lägenheterna uppförs av Gudmundssons Bygg AB och försäljning
sker genom Länshem. Kontakta oss för mer information.

www.lanshem.se
Storgatan 32, Klippan
tel: 0435- 130 50 e-post: klippan@lanshem.se

Försäljning och tillverkning
Hängränna 125 mm - fr 37.95
Stuprör 90 mm - fr 48.95

STORT LAGER!
Tak-o väggplåt. Tillbehör.

Öppettider mån-fre 8-17
Väg 108, 2 km norr Marieholm
Tel 0413-730 62
Fax 0413- 730 81
www.birgittasplat.se

Vi önskar alla våra
kunder en riktigt
God Jul och ett
Gott Nytt År!

JUBILEUMSERBJUDANDE!
Alla som servar sin bil under
2009 bjuder vi på ett presentkort värde 250:VÄLKOMNA!

ig t
nd er en ri kt
ÅR!
al la vå ra ku
V i ö ns ka r o ch et t G OT T N Y T T
G O D JU L

Östergatan 28, Klippan • 0435 - 109 20

ÅBY BILELEKTRISKA AB
Åbytorpsvägen, KLIPPAN
Tel. 0435-133 60























DIN BILVERKSTAD

GÖR FINT TILL ADVENT
LÖPARE 133:-/ST

HANDDUK 43:-/ST

J U L K L A P P!
I
T
R
O
B
E
G
ELLER

FÖRKLÄDE 148:-/ST
BRÖDPÅSE 100:-/ST
GRILLVANTE 75:-/ST
TABLETT 48:-/ST
GRYTLAPP 35:-/ST

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

E

i Klippan

29 nov kl 14 - 18
Lotterier, ponnyridning,
tomtegrotta och musik!

FÖR BAR
N UPP
TILL 12 Å
R:

Butikerna har öppet...

Skriv din

ÖNSKELIS
TA
och TÄVL
A!

Möjlighet
att vinna
din önske
julklapp.
Talong fi
n

ns att häm
ta
i butikern
a. Lämna
in
den åter
i någon b
utik
med nam
n och teln
ummer inna
n den 17
dec.

Öppettider
för butikerna (även Apoteket)
i Klippan Julhelgen 2009:
Skyltsöndag 29 nov
Lördagar i december
Söndag 20 dec
Julafton 24 dec
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Nyårsafton 31 dec
Trettondagsafton 5 jan

Öppet till 13
Öppet till 15

Dessa kan k
öpas på
Bent Nielsso
ns Symaskin
er
på Järnvägs
gatan 32
Tel 0435 - 13
8 66

VÄLKOMNA!

God Jul!

en hälsning från
Din verkstad!
Tomten blir glad...

Klippans LOKALUTHYRNING & CATERING
&2 &%34 s &2%,Ç3.).' s -4% s "2,,/0 -Kultur
Teatergatan 7, 264 38 Klippan
Center Ö.
www.klippanskulturcenter.se

Konferens

Vi har flexibla, moderna
och rymliga lokaler med
plats för 8-250 sittande
gäster. Grupprum, inbyggd hörslinga, trådlöst
Catering
internet, pc-kanon,
Smörgåstårtor - Landgångar mikrofoner m.m. kan
Kalla fat - Exotisk platta
tillhandahållas.

Sallader - Varmrätter m.m.

...när du handlar
klappen hos oss!

r
Motionscykla
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Crosstrainer

EKSTRANDS CYKEL 0435 - 71 14 13
3TORG  +,)00!. s 6ARD   s ,ÚRD  

God Jul & Gott Nytt År
önskar vi på

Välkommen att ringa

0702 - 84 23 06
0435 - 101 09

Julbord - med början V 48
s 500$5+!4 0RIS FRËN 
s #!4%2).' 0RIS FRËN 
6ÛLKOMMEN MED %R BESTÛLLNING

Jul

på BASTHI

Förra årets reavaror säljes på söndag för

100:- plagget
Utanför Basthi &
utanför ICA Jonstorp
Storgatan 32
Tel 0435-157 15
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God Jul
och
Gott Nytt
År

Mat & dryck

God mat & dryck hör ihop med en lyckad
konferens. Restaurangen erbjuder fika, husmanskost, á la carte och viltmeny.
(Egen uppfödning av kron- & dovhjortar.
Vi kan även erbjuda vildsvin m.m.)

Välkomna!

GOD JUL
ÅR
OCH GOTT NYTT
önskar

e Care-line

NY HERRSERIE - Keun

gprodukt

1 schampo + 1 stylin
tips!

Julklapps

Nu 199:-

ord. pris 300:-

ker från Keune
Alla övriga stylingprodu
tips!

Julklapps

20% RABATT

Erbjudandet gäller 23 nov-23 dec
och kan ej kombineras med andra
rabatter!

ERBJUDANDE!

HELGESSONS GLAS AB

HUVUDSALONGEN
Storgatan 35
264 32 Klippan

Tack för att vi fått förmånen att förmedla
så många fantastiska hus under året som gått.
Vi ser fram emot ett nytt år med nya utmaningar.

Ha nu en riktigt lugn,
skön och God Jul
och
ett Gott Nytt År!
önskar

0435-153 53

God Jul &Gott Nytt År

Margareta & Jonas

önskar

LEDAMOT MÄKLARSAMFUNDET

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

Kom in och se våra specialpriser!

MÅNADENS ERBJUDANDE!
35 % rabatt på köksblandare

Fira 1:advent med oss på
Maywis Blomsterhandel

från FM Mattson.

RÖRMONTAGE AB

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

God Jul & Gott Nytt År
önskar vi alla våra kunder!
Maria, Maria och Iréne

JULERBJUDANDE!
Klipp ut annonsen
och få 10% RABATT
på valfri vara.

MAYWIS BLOMSTERHANDEL EFTR

4EL     s ¾PPET -ÍN FRE   s ,ÚR  
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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

Flygnostalgi i anrika Ljungbyhed

Skoltandvård 70 år
Dålig tandhälsa och värkande tänder. Så var det inte minst för skolbarnen, som negativt påverkade
undervisningen. Pengar till tandvård saknades ofta. Därför kom
skoltandvård på tal tidigt. 1906
inrättades första kliniken för skoltandvård, i Stockholm. Vid Klippans skolor infördes skoltandvård
till alla elever successivt från 1932
till 1939. Det kostade 2 300 kronor
totalt första året. Många ville ha
gjort mycket. Men det slogs fast:
Gratis skoltandvård omfattar enbart lagning av hål och utdragning
av värkande tänder.

Majs tack vare Columbus
Allt fler majsfält syns i Söderåsbygden. Majs är en kulturväxt som
odlats i 10 000 år. Ursprunget är
omtvistat. Är det Mexico eller Sydamerika? Säkert är att det var Columbus som i slutet på 1400-talet
förde majs till Europa. Odlandet
spred sig, först till människoföda
sedan allt mer som djurfoder. I
Sverige tog majsodlandet fart under 1980-talet. Men långt tidigare
hade svenskarna stiftat bekantskap
med majs. Då som cornflakes –
som består av majs, socker och salt
som mals, pressas i flag och rostas.
Den amerikanske läkaren J H Kellogg lanserade 1894 cornflakes
som hälsokost.

Märkesdagar
1949. Klippan och Vedby uppvaktade inrikesministern om kommunsammanslagningen de var emot.
1954. Klippans nya kommunhus –
det som finns idag – invigdes.

Som sagt...
”När Adam grävde och Eva spann,
vem var då adelsman?”
(John Ball 1381, engelsk predikant).
”Föreningens fotbollslag har gjort
sig känt i hela Skåne för gott och
vackert spel.”
(Klippans BIF - numera KFF - motiverar 1918 ansökan om kommunalt anslag på 500 kronor).
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Historiens ”vingslag” på det militära området känns extra kraftigt i
Ljungbyhed. Det var bl a här första
svensk flög med ett svensktillverkat
flygplan, nämligen Hjalmar Nyrop
1910.
Flygintresserades blickar riktas mot
Ljungbyhed. Så har det varit i snart
100 år. Ett flyghistoriskt museum
finns för fördjupning av kunskapen. Återkommande flygvisningar
sker, välkända motorljud hörs. Ett
omisskännligt ljud kommer från

veteranflygplanet Mustang (North
American P-51 Mustang) som vid
höstens ”öppna hus” gjorde en visit på Sveriges äldsta flygplats med
Bertil Gerhardt i sittbrunnen. Flygplanet har numera sin hemmabas i
Ängelholm.
”Jag betraktar de allierades P 51
som den bästa stridshästen av alla
eskorterande jaktplan” betygsatte
Günther Rall, Luftwaffe.
Första flygningen med Mustang
skedde 1940. Efter en del ändringar

och motorbyte erhölls slutversionen. Gerhardts Mustang tillverkades 1944 i USA – ”av hoppsatta
delar” – har 1 500 hästkrafter och
kan göra över 700 km/tim. Mustangflygplanet eskorterade bombflyget in i Tyskland och var ett förödande vapen mot tyskt flyg.
I Ljungbyhed finns ”veteranerna”
J 28 Vampire och Saab Safir, i flyghistoriska föreningens ägor.

• Mustang inför landning • Bertil Gerhardt i sittbrunnen • Mustang i närbild är en imponerande syn • Ljungbyheds egen Vampire

”Svininfluensan” minner om ”Spanska sjukan”
Det talas om ”svininfluensa”, som
minner om ”Spanska sjukan” som
kom 1918 och drabbade Söderåsbygden hårt. Båda har beteckningen: Influensa A (H1N1). Hur var det
i äldre tider?
”Spanska sjukan” var inte första
pandemiska (hela världen) influensan. Redan Hippokrates beskrev år
412 f Kr en trolig influensaepidemi,
rapport om influensaepidemi finns
från år 1173, säkrare beskrivning
av influenser från Europa 1510 och
1557. Ny influensaepidemi bröt ut
1580 i Europa, Asien, Afrika till
Amerika. Det räknas med tre pandemier per århundraden.
Namnet influensa (påverkan)
skapades av Tommaso Buoninisegni 1580, då även en rapport
kom till Sverige. Influensan delas

in i stammar: A, B, C och D. Varje
stam har flera virustyper. Virusen
skiljs åt genom glykoproteinen H
(hemagglutinin) och N (neuraminidas), där antalet anges med siffror. Kända influenser på senare tid
är: 1889 ”Ryska snuvan” (H2N2),
1957 ”Asiaten” (H2N2), 1968
”Hongkong” (H3N2). Alla kommer
från öst in i Europa.
Men ”Spanska sjukan” kom från
väst. Influensan startade i Tibet
1917 och kom via Kina och Japan
med soldater till Amerika. Vidare
till läger i Frankrike, där den blev
aggressiv. Arméerna på båda sidor
drabbades hårt, som hemlighölls.
Befolkningen smittades. Spanien
var neutralt. Där skrevs det om sjukan, särskilt då kungen drabbades
1918. Detta gav namn åt influen-

san, som 525 miljoner i världen
fick och 21 miljoner dog av.
”Spanska sjukan” bröt ut den 5
juli 1918 i Malmö, spreds snabbt i
Sverige. 1918 blev värsta året. I genomsnitt nio procent blev sjuka –
mörkertalet ansågs lika stort – och
0,62 procent dog. Söderåsbygdens kommuner drabbades som
genomsnittet. Klippan hade 2 500
invånare. Strax under 250 blev sjuka 1918 – troligen ytterligare lika
många, utan läkarbesök, totalt var
femte blev sjuk. 17 dog 1918. Sedan minskade sjukdom och dödsfall. 1920 var det mesta över.
Under 1918 stängdes alla publika inrättningar: Folkets Hus, biografer, teater, ja även missionshus
och IOGT.

Ljungbyhed i litteraturen – med överraskningar
Ljungområdet vid det som nu kallas Ljungbyhed har en mycket lång
historia som militär mötes- och förläggningsplats. Det har satt spår
både i memoarer, historiker och
romaner.
1658 blev Skåne svenskt. Redan
på 1690-talet blev området mellan Ljungby och Bonnarp militärt
övningsområde, privat flygplats
1910 och från 1926 flygmilitära utbildningsplatsen F 5 - som utbildat
kring 5 500 flygare.
Detta speglas i fyra typer av litteratur: Den strikta historiken där
orten ses utifrån, de militära memoarerna med inifrånskildring om
teknik, kamratskap och flygäventyr,

i romaner och i en utifrånmemoar.
Militärbygden speglas från 1800talet.
I romanen ”Viktor Lejon” skildrar
litteraturprofessor Fredrik Böök hur
militära livet var på 1800-talet, hur
indelta soldaterna kom dit, om övningar, fritid och annat.
”Bokhandlaren som slutade
bada” av Fritiof Nilsson Piraten ger
inblick i de militära snabbdopen,
där soldater med likartade namn
fick nytt namn.
Anna Sparre skildrar i romanen
”Flykt utan vingar” F5:s första tid
och fram mot andra världskriget.
Vad man gjorde. Hur man tänkte.
Annalisa Ericson har i utifrånme-

moaren ”Mina sju liv” visat på hur
det var i Ljungbyhed i början av
1940-talet. Hon gifte sig med en
löjtnant 1942, som var flyglärare.
De träffades i Mölle. Annalisa Ericson besökte Ljungbyhed 1941 och
överraskades bl a av: ”När jag kom
till förläggningen i Ljungbyhed slog
det mig att det stod flera hakkorsflaggor på en del bord i officerarnas
små rum.” Hon betonar att det inte
var i alla officersrum. Dessutom ger
hon en bild av hur strikt det gick till
då militärfruarna hade små fester.
”Graderna” gällde även här. Idyllen
Ljungbyhed tas fram, men var inget
för storstadsmänniskan Annalisa
Ericson, som flyttade till Stockholm.

Boktipset: Ingrid Carlbergs bok ”Pillret” ger en intressant medicinhistorisk skildring.

25 år av goda bakverk
Den 8 december är det på dagen 25 år
sedan som äkta paret Roland och Stina
Pegelow öppnade Conditori Hjärtat på
Järnvägsgatan i Klippan.
- Vi firar med jubileumserbjudanden mellan den 7 och 10 december, säger Stina
Pegelow.

Conditori Hjärtat har ända sedan starten varit ett familjeföretag. Roland är konditor och
arbetade i sin ungdom på Lundagård i Lund
bland annat. Innan portarna till Conditori
Hjärtat slogs upp hade han däremot arbetat
som taxichaufför i många år. Idag är Roland
pensionär, men arbetar ändå några timmar i
veckan. När så småningom även Stina går i
pension kommer sonen Robert och svärdottern Pernilla att ta över verksamheten helt
och hållet.
- Robert har huvudansvaret för bageriet och
har jobbat här sedan han slutade nian, så det
kommer att gå hur bra som helst när det är
dags, säger Stina Pegelow.
Brinner för konditoriet
Vad är det då som har gjort att Conditori
Hjärtat uppnått ett kvartssekel? Stina har en
egen teori, som är halvt på skämt och halvt
på allvar.
- När man har ett familjeföretag tar man ju
inte själv ut marknadsmässig lön alla gånger,
och det är väl en anledning, för det har ju
gått upp och ner under åren. Men vi brinner
så mycket för det här att kärleken till jobbet
och till konditoriet är viktigast. Det gäller även
vår personal. Dom är väldigt engagerade och
gör allt för att ge våra kunder bästa service!

Totalt är vi sju anställda. Vår trevliga personal
tillsammans med vår höga kvalitet är nog den
allra viktigaste anledningen.
Inga halvfabrikat
Conditori Hjärtat har i alla år arbetat efter en
tydlig målpolicy: Använd inga halvfabrikat.
Alla wiener- och småbrödsdegar och fyllningar tillverkar man själva. Dessutom används
endast mejerismör i all bakning.
- Sedan sätter vi vår egen surdeg till bröd
också. Även i våra ljusa bröd har vi lite surdeg för att de ska bli saftiga och lätta och
skära. Vi använder inte något konserveringsmedel heller – så om brödet blir liggande för
länge börjar det mögla. Det är så det ska vara
– man ska inte tillsätta en massa onaturliga
produkter, tycker Stina Pegelow.
Även i det övriga sortimentet vill man hålla så
hög kvalitet som möjligt.
- Vi bakar och gör allt själva, vare sig handlar om tårtor, bakelser, lunchbaguetter eller
sallader.
Till sist vill Stina komma med en hälsning,
å hennes, Rolands och personalens vägnar:
- Alla är hjärtligt välkomna in till oss under jubileumsdagarna, ja och alla andra dagar också så klart. Vi har öppet sju dagar i veckan.

Julskyltningserbjudande
Kaffe och lussekatt 20 kronor
Lussekatt 10 kronor
Välkomna!
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07.30-17.00 Jul på Fenix Konditori.

i Röstånga
lördag den 5 december
Röstånga Turist och Hembygdsförening bjuder
på Odensjöstämning i byn, med 100 tals
marschaller!

13.00-15.00 Röstånga Turist & Hembygdsförening bjuder på julstämning med julmusik på
gamla skolan.
13.00-17.00 Julmarknad på Hasselbacken.
15.00-17.00 Nackarpsgård har öppet för er som är intresserade av hästar och uthyrning av
maskiner. Ta även tillfället att besöka Vagnsmuseét.
13.00-17.00 Röstångabygdens Kulturförening arrangerar julmarknad
på turistbyrån.
13.00-17.00 Re Use Second hand butik på Kolemavägen 8.
15.00-17.00 Sexorna från Midgård säljer kakor, bröd, julgodis, och julkort m.m.,
för att samla in pengar till klassresan i sommar.
15.00-17.00 På Billingevägen bjuder Företagareföreningen på glögg.
15.00-17.00 Röstning av årets lucia sker endast denna dag i f.d. pappershandeln.
15.40-16.00 Dans kring granen med musik på Billingevägen.

Luciasoaré

16.00-16.15 Luciakandidaterna presenteras på scenen.

Luciasoaré kommer att äga rum lördagen den 12 december kl. 15.00
på Midgård. Se vidare information på affisch.
Luciasmycket skänkes av Röstånga Turist och Hembygdsförening.
Arr: Röstånga Idrottssällskap.

16.40-

Tomten kommer med godis till alla barnen.

!

MNA
O
K
L
Ä
V

Julmarknaden arrangeras av Röstångabygdens företagareförening

Våra företag önskar er...

S

Tandvården Röstånga
önskar alla en

God Jul!

Tandvård för hela familjen • Marieholmsv. 16E • Tel. 0435- 911 69

Vi önskar God jul & Gott Nytt år!

Reparerar antika och nya ur med garanti. Även batteribyten.

nen
3:e g e n e raaktai or e
urm 1910
sedan

God Jul och
Gott Nytt År!

Lars-Eric Carlsson, Röstånga
Tel. 0435-911 08 / 09, Mobil 0705-14 25 71, E-post lecarlssonur@telia.com

OLSSONS RÖR

önskar en God jul!
Solgatan 6
260 24 Röstånga

Tel. 0435-914 28
Biltel. 0708-91 47 34

FÖRSÄLJNINGS-SERVICE
CGA RADIO TV
GOD JUL önskar

Lördag 5 dec 9 - 18
Julafton STÄNGT
Nyårsafton STÄNGT

Göran Andersson m. personal
Välkommen till vår butik i Billinge
Tel. 0413- 54 23 14
Öppet: vardagar 15-18 / lördag 9-13
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ReUse

önskar

(PE+VM
Välkommen till
Kolemavägen 8
i Röstånga

NG

SAMSU

Second Hand Butik
IFNJOSFEOJOH

eQQFUTzOEBHBSLM
&953"e11&5%&/%&$

LM

God Jul
Jul
Håll
våra julerbjudanden
julerbjudandeni i
Håll utkik
utkik efter våra
brevlådan
3:e December
December! !
brevlådan den 3:e
Utveckling
Verksamhet
- Produkter- -Fastighet
Fastighet--IT
IT
Utveckling
av av
Verksamhet
- Produkter
 Hassel
Consulting,
Allarp
857,
RÖSTÅNGA073-949
073-94977
7715
15
 Hassel
Consulting,
Allarp
857,
260260
2424
RÖSTÅNGA
ww
w .wh.ahsasseslecloc n
on
s ul tl itni ngg. .ssee
 n
i l sn@i lhs a@shsaesl cs eo lncsounlst ui nl tgi n. sge. s e w w
su

Öppettider julhelgen 2009

J.N Service Fastigheter Uthyrning
Tel: 0739- 88 63 33
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Vinteröppet sept-april
Vardagar 9-20
Lörd-Sönd 9-18

Sommaröppet maj-aug
Alla dagar 9-20

(med undantag för helgdagar, se www.rostangas.se)

Julafton
Juldagen
Annandag jul
Nyårsafton
Nyårsdagen
Trettonafton
Trettondedag jul

24/12
25/12
26/12
31/12
1/1
5/1
6/1

9-14
stängt
10-17
9-15
stängt
9-15
10-17

Henrik Turesson, Röstånga 070 - 447 30 46

Pris:

Vuxen 160:Barn till 12år 60:-

MUNKAKÖREN

Från gräs till nock

Söndagen 6 december kl.1600
Örkelljunga idrottshall

GOD JUL
OCH
GOTT NYTT ÅR!

Lördagen 5 december kl.1600
Klippan Sågen ”Gamla Ottosson”
vid Optimera.

Namn:.........................................................................................................
Öppet: ons - tors - fre 12-18 / lör 10-13.
EXTRA ÖPPET 22-23 dec kl. 12 - 18! Julafton stängt.
Annan tid ring 0708- 29 68 39

Dirigent Rolf Söderlund

Marieholmsvägen 6
Röstånga, tel. 0435- 914 35

Accordeonisten LARS HOLM

Som julklapp till dig får du 10% i rabatt v. 49- 50 mot kupongen.

BIRGIT CARLSTÉN

Har även presentkort!

Biljetter finns hos:
Gemet Örkelljunga, Turistbyrån Klippan
Entréerna samt körernas medlemmar.

MED

Vi hjälper dig gärna att hitta rätt.

BACKAKÖREN

Välkommen att julhandla!

Hästsläp i högsta kvalité!
Vi har modell Spirit årsmodell 2009 för visning i Röstånga.
Spirit har en tjänstevikt på 718 kg, och
2 öppningsbara fönster. (Totalvikt 1300
– 2000 kg.) Ligger fint på vägen och har
en bredd på 1,70 m samt är 2,30 m hög.
Inredd med mjuk mellanvägg och panikbommar. Ett ljust och rymligt släp för ett
mycket bra pris.

Välkomna att ringa för visning eller mer information.
4EL    s +OLEMA (4# 2ÚSTÌNGA s WWWKOLEMASE

Körer håller

julkonsert
Den 5 december är det dags för Munkakören och Backakören att hålla sin traditionsenliga julkonsert. Tidigare
år har man uppträtt på Klippans Kultur Center, men nu

RÖSTÅNGA
BEGRAVNINGSBYRÅ

flyttar man istället till nyöppnade Sågen, som finns i

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

julstämning, säger Rolf Söderlund, ledare för de båda

www.begr-byra.se
Billingevägen 8 i Röstånga

Tel. 0435-915 70

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

0435-77 90 55

Ottossons gamla industrilokal på Ängelholmsgatan.
- Sågen är en större lokal. Vi hoppas att med scenbygge och kulisser kunna skapa en trivsam atmosfär och
körerna.
Känd gästartist
Som brukligt är har man också med sig en känd gästartist.
I år kommer Birgit Carlstén att medverka. Birgit förknippas
kanske mest med sång och teater, och hon har haft stor
framgång med sina Edith Piaf-tolkningar. Många kanske
också känner igen henne från deltagandet i SVT:s På Spåret
häromåret.
- Även om det blir mycket traditionella julsånger som vanligt,
så kommer naturligtvis Birgits närvaro att avspeglas
i materialet, säger Rolf Söderlund.
Pampigt på scen
Munkakören är ju som man kanske hör på
namnethemma hörande i Munka Ljungby,
medan Backakören har Örkelljunga som hemvist. När man uppträder tillsammans är det
totalt 70 välljudande stämmor som samsas
om utrymmet.
- Det krävs mycket repetitioner för att allt
ska sitta säkert, men resultatet med 70
personer på scen blir enormt pampigt,
säger Rolf Söderlund.
Körerna gör ett antal nummer ihop,
men uppträder också var för sig.
- Dessutom kommer Birgit Carlstén in
mellan körsångerna, och så gör vi även
en del sånger tillsammans med henne,
säger Rolf Söderlund.
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PROFILEN:

Ann-Charlotte
Thörnblad
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Med EU som
arbetsfält
Hon har i många år arbetat som lärare
i svenska och engelska på Klippans
Gymnasieskola. Sedan 2007 har Ljungbyhedsbon Ann-Charlotte Thörnblad
bytt spår och är istället anställd som
EU-samordnare i Klippans och Örkelljungas kommuner. Arbetet går bland
annat ut på att hjälpa förvaltningar,
småföretag och föreningar att söka EUpengar.
- Det finns massor av EU-fonder och EUprogram att söka pengar i, men det är
så pass mycket regler och förordningar
att folk inte har så bra koll. Då är det min
uppgift att hjälpa till.
Olika typer av projekt
Ett ärende kan gå till på så sätt att Ann-Charlotte blir uppringd av till exempel en förening
som har en idé till ett projekt. Man kanske
vill rusta upp en led, anordna teaterläger eller göra gemensamma företagsaktiviteter. Då
kontrollerar hon utifrån sina kunskaper om
det finns någon möjlighet att finansiera detta
genom projektbidrag eller något liknande.
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- Jag trivs väldigt bra med det här. Det roligaste är att det inte finns en enda dag som
liknar den andra. Ikväll ska jag till exempel på
ett möte som handlar om Sorrödssjöarna och
möjligheterna kring ett projekt där. Just nu
jobbar jag också mycket med Aktivitetshuset Sågen i Klippan och ett ungdomsprojekt
som heter Engagerad Ungdom på landsbygden. Det finansieras av Leader Skåne Nordväst
Norra, där jag är verksamhetsledare på deltid.
Likheter med läraryrket
Att arbeta som EU-samordnare är något som
åtminstone på ytan skiljer sig ganska mycket
från att vara gymnasielärare. Men Ann-Charlotte ser ändå likheter mellan sitt nuvarande
och sitt före detta yrke.
- Jag träffar ju många olika sorters människor
som jag ska presentera ganska komplicerad
fakta för på ett tydligt sätt så att de förstår.
Det brukar ju lärare vara ganska vana vid, och
där känner jag att jag har nytta av läraryrket.
Några planer på att gå tillbaka och bli lärare igen
har hon inte – inte just för tillfället i alla fall.
- Jag har ingen aning om jag kommer att gå
tillbaka. Det är förvisso väldigt kul att arbeta
med ungdomar, men det gör jag ju även här
i och med våra ungdomsprojekt.

Familj, litteratur och natur
När hon inte arbetar tillbringar Ann-Charlotte mycket tid med familjen och sin son,
som spelar fotboll i Ljungbyheds IF, där AnnCharlotte också är engagerad som ledare.
Familjen Thörnblad/Svensson bor i Prästmöllan strax utanför Ljungbyhed, och Ann-Charlotte tillbringar mycket tid i de natursköna
omgivningarna däromkring. Hon är mycket
litteraturintresserad och har ”alltid en bok
igång”. Just nu håller hon faktiskt på med två
böcker samtidigt!
- Jag läser en deckare som heter Fruset ögonblick av Camilla Ceder, och sedan läser jag
också en bok som handlar om humlornas liv.
Blandad kompott med andra ord!

Klipp ut och spara!!!

Namnförslag på ”Hemliga Tomten” samt talongen för ”Julklappsjakten” lämnas som
vanligt till Ljungbyheds Konditori senast kl.18.00 den 6/12.

KUPONG TILL JULKLAPPSJAKTEN! 1

BARN
X 2

1

VUXEN
X 2

1. Torgkiosken
2. Ljungbyheds Konditori
3. Tandläkare Pehr Erlandsson
4. Textil
5. Nennes Bilservice * se nedan
6. Spångens Handelsträdgård * se nedan
7. Handelsbanken
8. LR System
9. Elsys Shop
10. Nockes Bil och Kenoc AB
11. Herners El
12. A-G Blommor
13. Milvus Fotvård
14. Hairport
15. Engmans idé och design
16. Biblioteket
17. Hydro
18. Hemköp
19. Swedbank
20. Lokalföreningen
21. Planewood** se nedan
22. Mona Scotts städ ** se nedan
23. Åke Dahls Fastighets AB ** se nedan
24. Olanderssons Blommor
* Ljungbyheds Framtids fönster
** Lokalföreningens fönster

Ljungbyheds

Julskyltning
med julmarknad
Söndagen den 6/12
kl.15-18

Program:

OBS! Cirka tider

15-16 Evelina, Sofia och Åsa sjunger in julen
15.30 Hemlig tomte i skylten på Lokalföreningen
16.00 Skromberga Musikkår med drillflickor vid Hemköp
16.20 Fackeltåg utgår från Hemköp
16.40 Dans vid torget
17.30 Godisutdelning

Vem är Tomten som sitter i skylten på Lokalföreningen?
NAMN:

Julklappsjakten!
Klipp ur kupongen
och ta med på din
runda bland Ljungbyheds skyltfönster.
OBS! Alla företag
har inte egna
skyltfönster,
de lånar av andra!
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Skriv ditt namn och tel. nummer här:

Vinster: Julklappsjakten är LKFF´s presentkort.
“Vem är Tomten” vinner en julskinka. Vinnarna meddelas
personligen och på uppsatta lappar i byn. Julkommittén
rättar alla svaren och vinnare utses genom lottning om
flera har samma antal rätt. Lycka till!
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Namnförslag på ”Hemliga Tomten”
samt talongen för ”Julklappsjakten”
lämnas som vanligt till Ljungbyheds
Konditori senast kl.18.00 den 6/12.

Hjärtligt välkomna och God Jul önskar
Ljungbyheds Köpmanna- och Företagarförening samt Ljungbyheds Framtid
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Elljusstakar och Pappstjärnor Stor sortering
Ljusstake Parad -5 Röd eller vit 289:Ljusstake Moga Oljad ek, 7 arm 299:Ljusslingor Ute i System Expo samt System 24 som sparar el
Julgransfot Ute 199:STIPS Pannlampa Ferax 8 led 49:*ULKLAPP
Träborrsats Luna
89:Domkraft 2 ton (pelare) 195:STORGATAN  s ,JUNGBYHED s 4EL   

Reservation för
slutförsäljning!
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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

Ring 0435 - 508 20

info@antennsystem.com

Öppethållande:
Tisdag 17-18.30,
torsdag 17-18.30,
lördag 10-12 (10-13 i dec)
samt efter överenskommelse.
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I Bonnarp blir det mycket hjort...
På Bonnarps Hjortgård utanför Klippan
finner alla som älskar hjortkött sitt lystmäte. Här ägnar sig nämligen Mats och
AnnaGreta Toftner åt hjortuppfödning.
- Vi flyttade hit till Bonnarp 1996 och körde traditionell växtodling de första åren,
men det gick inte riktigt ihop ekonomiskt.
Då dök tanken på ett hjorthägn upp och
sedan gick det ganska snabbt, berättar
Mats Toftner.
Egen gårdsbutik
2001 stod det 40 hektar stora hjorthägnet
färdigt, och Mats och AnnaGreta skaffade
sina första hjortar. Stammen växte till sig ganska fort och man hyrde in sig på olika slakterier. Tanken var att sälja till grossister, men
detta föll inte så väl ut.
- Vi kände inte att uppköparna kunde ta tillvara på den kvalitet som vi kunde leverera,
därför började vi istället med försäljning direkt
till konsument och på Bondens Egen Marknad
i Malmö. I höstas öppnade vi även gårdsbutiken här hemma, säger Mats Toftner.
Håller på att bygga slakteri
Istället för att hyra in sig på andra ställen för
slakt och styckning håller just nu paret Toft-

ner på med att bygga ett slakteri på Bonnarps
Hjortgård. När detta står klart kommer verksamheten att breddas än mer.
- Då kommer vi att ha slakt, styckning och
vidareförädling som till exempel korvtillverkning. Vi hoppas vara klara till nästa höst. Då
har vi bra och ändamålsenliga lokaler som
gör att vi kan tillvarata vår höga kvalitet och
ha full kontroll på hela kedjan. Samtidigt får
vi bättre möjligheter till produktutveckling,
säger Mats Toftner.
Annan branscherfarenhet
Både Mats och AnnaGreta kommer från
andra branscher från början. Mats är skogsmästare och har arbetat mycket med sågverk
och skogsförvaltning. AnnaGreta har arbetat
med djur på lantbruk och har även erfarenhet
från restaurangvärlden. Att restaurangkunskaperna kommer väl till pass när man säljer
hjortkött säger ju sig självt, men även Mats
tycker sig se likheter mellan sitt gamla och
sitt nya yrke.
- I båda fallen handlar det om en bra råvara
som ska tas tillvara och där varje detalj ska
användas på bästa möjliga vis. Ju mindre spill
och förluster man har och kan utnyttja biprodukterna, desto större är chansen att få en
vettig lönsamhet. Allt är inte filé på hjorten,
och allt är inte prima sidobrädor på en timmerstock.

L
GOTT TIL !!
ET
JULBORD

Hjortkött och charkprodukter av hjort!
Gårdsbutiken öppen torsdag & fredag 15-18
Övriga tider, ring!

Bed and breakfast året runt!

0435 - 44 01 65 • 0708 - 14 01 65

e-mail: bonnarpshjort@telia.com • www.bonnarpshjort.se
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Bed & Breakfast
Förutom köttproduktion och –försäljning så
finns även ett Bed & Breakfast på Bonnarps
Hjortgård. Här stannar förbipasserande till
under hela året, särskilt under sommaren,
och får en speciell naturupplevelse.
- Det är både europeiska turister och boende
här i närheten som vill testa något nytt. När vi
köpte gården följde ett rivningshus med som
de flesta kloka människor hade rämnat med
marken, men det gjorde inte vi. Istället renoverades hela byggnaden, men vi försökte
att behålla 1800-talskaraktären på huset. Nu
finns här fyra dubbelrum med dusch och toalett och alla tänkbara bekvämligheter, säger
Mats Toftner.
Stor variation
Vad är det då som är så fantastiskt gott med
hjortkött? Mats Toftner behöver inte många
sekunders betänketid innan svaret kommer.
- Hjort har inte den där markanta viltsmaken
som rådjur eller ren har. Det är en tillgänglig
smak för de flesta, även för de som inte är så
vana vid att äta vilt. Jag blir aldrig trött på det.
Variationen kring vad man kan göra med
köttet är stor. Bonnarps Hjortgårds egna
hjortburgare (ren hjortfärs) är mycket populära. Mats Toftners egen personliga favorit är
ryggfilén.
- Man kan göra en riktigt god middag
genom att steka ryggfilén i skivor om
två-tre centimeter hastigt på stekjärnet.
Sedan äter man klyftpotatis och en god
svampsås till det. Fantastiskt gott, och
det tar inte så mycket mer än en halvtimme att laga.

Loppis och Julmarknad
i Ljungbyhed
Den 12 december ordnar Ljungbyheds
Framtid loppis och julmarknad i församlingshemmet.

Det är första gången man ordnar ett arrangemang av detta slag, och det är styrelseledamoten Madeléne som är mamma till förslaget.
- Jag är själv småbarnsförälder och vet hur
man resonerar inför jul. Ofta måste man rensa barnens rum på leksaker och kläder de inte
använder. Då kan det vara bra att ha ett ställe
dit man kan lämna grejer – och kanske hitta
lite nya begagnade leksaker, förklarar hon.

Madeléne som själv är småbarnsförälder tycker att
det känns bra att kunna sälja av lite som barnen
vuxit ifrån och kanske kunna hitta något roligt
”nytt” till barnen.

Blandad kompott
Från början var tanken att ordna en loppis
med enbart barnartiklar, men efterhand så
breddade man spektrat. Nu blir det leksaker,
barnkläder, men även andra hus- och hem-

FÖRSAMLINGSHEMMET LJUNGBYHED • LÖRDAG 12 DEC KL.10-15
God Jul och välkomna önskar Ljungbyheds Framtid

Seniorlägenhet i Östra Ljungby
Ledig fr.o.m 20100101.
75 kvm med hög standard.
Eget garage/förråd.
6 900:- i kallhyra.

100 kronor
Om man vill medverka och sälja av lite gamla
”prylar” så kostar det 100 kronor per bord.
Madeléne Herner hoppas att både julmarknad och loppis ska bli en årligen återkommande tradition.
- Blir det succé så är det klart att vi ska komma
tillbaka. Vi känner att vi har Ljungbyhedsborna bakom oss både i det här och i alla andra
projekt vi håller på med, konstaterar hon.

Ett fåtal platser kvar. Skynda er att boka...

KOM OCH KÖP DINA JULKLAPPER HÄR TILL BRA PRISER!

JULMARKNAD & LOPPIS

artiklar och dessutom en liten julmarknad. I
skrivande stund är det inte exakt vilka lokala
försäljare som kommer att medverka, men
det blir absolut några stycken.
- Det kommer att bli lite blandat. Lite sylt,
kransar och kanske handarbeten, vi får se var
det slutar, säger Madeléne Herner.

JULBORD
på Skvattemölla Kvarn
www.skvattemolla.se

Östra Ljungby. Ring 0435-21705!
Säsongsstänger 16/11-09 sen endast beställningar.

Julklappstips!

Köp boken om...
Helga från Nyteboda

198:-

En dokumentation och hyllning
till torpareﬂickan skriven av Arne
Högberg, Berit Aronsson och
Klippanbon Agne Lindberg.
Boken ﬁnns att köpa på
Bokia i Klippan eller genom
Agne Lindberg Tel: 0435-150 64
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Kundtrygghet och kvalitet
– viktigt för Din El
En liten firma där god kundmottagning
och kvalitetstänkande står i centrum. Så
beskriver ägaren Stig Madsen sitt företag
Din El.
- Anlitar man en liten och seriös firma
som oss kan man alltid ha kontakt med
samma person, och det skapar en stor
trygghet för kunden. Jag har alltid den
första och sista kontakten med en kund
– alltför att de ska känna att vårt arbete
håller största kvalitet.
Bakgrund inom marknadsföring
Stig Madsen är dansk men har bott och arbetat i Sverige sedan 1988. Din El startades
2004 och utgår från Kvidinge. Kunderna
finns i och kring nordvästra Skåne. Förutom
att vara utbildad elinstallatör är Stig också utbildad marknadsförare och har arbetat med
reklam och marknadsföring i Öresundsregionen. Att han har en annan bakgrund än de
flesta hantverkare tror han enbart är något
positivt.
- Jag har lärt mig hur viktigt det är att ha kundens bästa för ögonen hela tiden. Att man
ska komma i tid, utföra alla arbeten enligt en

specifikation och avsluta på utsatt tid är väldigt viktigt för mig. Blir man försenade ska
man meddela kunden detta i god tid. Ett arbete får hellre ta lite för lång tid än att man
ska stressa igenom det. Kvalitet ska gå före
kvantitet.
El är en färskvara
Din El har fyra anställda och arbetar med
elinstallationer. Både företag, fastighetsbolag
och privatpersoner finns i kundkretsen. Man
arbetar både med nyproduktion, med renoveringar och utför också elbesiktningar. Det
sistnämnda är något som Stig Madsen verkligen kan rekommendera privatpersoner att
göra – speciellt om man bor i ett lite äldre
hus.
- En elinstallation ska hålla i ungefär 30 år.
Bor man i ett äldre hus är det vettigt att göra
en besiktning och kontrollera så att det inte
finns några fel. El är en färskvara och måste
hållas i ordning så att det inte händer något.
Elbesiktning är speciellt viktigt för blivande
husägare. Som köpare är man nämligen skyldig
att kolla upp att elen i fastigheten
är i god kondition.
- Många tror att elfel tas upp
vid en vanlig husbesiktning,
men så är det inte.

"ËSTA LÚSNINGEN
FÚR DIN EL
30% rabatt
på elbesiktning
av din fastighet

10 % rabatt

på alla elinstallationer:
Kök, badrum,
elsaneringar m.m.

6ËSTRA 3TORGATAN  s   +VIDINGE
-OBIL     s WWWDINELABSE
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6I HJËLPER DIG
MED 2/4
AVDRAGET

Stort kontaktnät
Din El har ett stort nätverk av samarbetspartners inom rörläggeri och snickeri. Så här i
ROT-avdragstider är det många privatpersoner som renoverar köket eller badrummet
helt och hållet, och inte bara behöver hjälp
med elinstallationer. Då kan Din El plocka in
sina kontakter och garantera att hela arbetet
blir bra utfört.
- Vi arbetar mycket i team med andra företag,
och det är en stor garant för bra kvalitet. Våra
kunder ska alltid känna sig trygga och veta
att allting har blivit utfört av riktiga proffs. För
att kunna erbjuda den bästa servicen och säkerheten för våra kunder är vi givetvis också
medlemmar i EIO, Elektriska Installatörsorganisationen, säger Stig Madsen.
Jour dygnet runt
Nu när vi är inne i årets mörkaste period ökar
elanvändningen och risken för driftsstörningar. För att kunna hjälpa sina kunder så snabbt
som möjligt om problem skulle uppstå har
Din El en jourtjänst.
- Vi står redo att komma ut och hjälpa våra kunder dygnet om, året runt, säger Stig Madsen.

Vero Moda

Nu nalkas julen...
Här kommer några goda julrecept
från två av våra lokala experter!

*ULKLAPPARNA TILL
honom/henne
T!
PRISE
A
V
L
A
H
HITTAR
NI HOS OSS PË .OVA

Dammsugare VS92A2001
s 3TARK OCH EFFEKTIV   7
s (%0! FILTER
s %LEKTRONISK INSTËLLNING
AV SUGEFFEKTEN
s 4ILLBEHÚR UNDER LOCKET

Välkomna!

995:-PPET -ËN

Jennie, Madde och Lotta

&RE   s ,RDAG  
°BYPLAN  s   +LIPPAN s 4EL   

(Ord pris 1.990:-)

Julklappstips!
Rakapparat HQ7380
s )NDIVIDUELLT FJËDRANDE RAKHUVUDEN
FÚR BËSTA RAKRESULTAT
s 0RECISIONSKLIPPSYSTEM
n RAKAR ËVEN DEN KORTASTE STUBBEN
s 3UPER ,IFT  #UT TEKNIK
n GER EN BEKVËM OCH NËRA RAKNING

Ett ”måste” på julbordet

Bjärhus
Honungsglaserade revben

Dammsugare VS92A2001
s 3TARK OCH EFFEKTIV   7
s (%0! FILTER
s %LEKTRONISK INSTËLLNING
AV SUGEFFEKTEN
s 4ILLBEHÚR UNDER LOCKET

T!
PRISE
HALVA

995:(Ord pris 1.990:-)

995:-

4 pers

G o d J ul &
!
G ot t N y t t Å r

(Ord pris 1.495:-)

½ kg tjocka huggna revben
Koka revbenen i köttbuljong ca 20 min
Strö på salt, vitpeppar, grillkrydda, lite ingefära
och mycket lite kanel.
Gnid in kryddorna i köttet.
Griljera i ugn 200 grader ca 20 min
Pensla på – glasera- efteråt med honung.

Rakapparat HQ7380
s )NDIVIDUELLT FJËDRANDE RAKHUVUDEN
FÚR BËSTA RAKRESULTAT
s 0RECISIONSKLIPPSYSTEM
n RAKAR ËVEN DEN KORTASTE STUBBEN
s 3UPER ,IFT  #UT TEKNIK
n GER EN BEKVËM OCH NËRA RAKNING

VÄLKOMMEN PÅ

995:öppet
hus
(Ord pris 1.495:-)

Lördagen den 28 november kl. 9.30 - 14.00

s 0ROVA TVÍ POPULËRA GRUPPTRËNINGSPASS
s 6ARJE HELTIMME STARTAR ETT Spinnpass
OCH ETT Easy Line-pass.
s 0ROVA OCH KËNN PÍ VÍRA fräscha maskiner FÚR STYRKA
OCH KONDITION

Din bästa
vän på resan

s (ANDLA ETT presentkort FÚR  TILL ETT VËRDE AV 
s 0ROVSMAKA PreNets PRODUKTER ETT VIKTMINSKNINGSKONCEPT
s +ÚP  HG TE OCH FÍ EN teklämma PÍ KÚPET

Missa inte utlottningen
av 1-års fri träning
worldwide

Ett recept på pepparkakor!
Conditori Hjärtat
Goda pepparkakor
En stor sats.
3 dl gul sirap
400 gr socker
300 gr smör
3 dl grädde
1/2 msk ingefära
1/2 msk nejlikor
1 1/2 msk kanel
1 msk bikarbonat
1250 gr vetemjöl

Varmt välkommen!

Järnvägsgatan 31, Klippan
www.corpus-fitness.com
0435-718899

Ge bort en
lugn stund!

Körs till en deg.
Låt vila i kylskåp över natten.

CE Friskvård

Norra Skolgatan 2
Mobil 0702 - 93 64 81

(vid mobilsvar lämna meddelande)

Claes Engström

- Massör med ortopedmedicinsk inriktning.
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Vinnarna av en studiofotografering!
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NY TÄVLING!!!

l!

til
Lycka

N

Vinn
julbord och
övernattning!
Älskar du julmat men är trött på att laga den själv? Vill
du komma ifrån julstressen för några timmar och bara
koppla av? I så fall ska du anmäla dig till Söderås Journalens julbordstävling. I år lottar vi ut ett julbord för två
personer inklusive övernattning på Klippans Gästis. Du
betalar själv för dryck, resten bjuder Söderås Journalen
och Klippans Gästis på.
Skicka därför in ett brev med en motivering till varför just du
förtjänar det här priset, så väljer Söderås Journalens redaktion
ut den vi tycker förtjänar detta allra mest. I ett kommande
nummer gör vi reportage om dig och din vinst.

Märk kuvertet ”Julbord”

Första familjefotograferingen
på 14 år
Hon brukar aldrig skicka in till några tävlingar överhuvudtaget, men när Maria Jonasson gjorde ett
försökt så blev det jackpot direkt. Hon hade länge
gått och funderat på att ta med sig maken Mats och
barnen Sara, Maja och Filip på en riktigt klassisk
familjefotografering. När hon läste Söderås Journalen och såg att en familjefotografering lottades ut
så var saken klar.
- Studiofoto blir alltid lite mer speciellt än de foton
man tar själv. Och även om barnen tar skolfoto varje år så blir det inte riktigt samma sak, de ser alltid
likadana ut. Därför tyckte jag att det här var en bra
idé.
Ska ge bort i julklapp
Senaste gången familjen Jonasson gick till en fotograf
var när sonen Filip, äldst i syskonskaran med sina 15 år,
var ett år gammal. Ett bra tag sedan alltså. Tvillingarna
Sara och Maja var inte ens påtänkta. Därför var det en
förväntansfull familj som kom till Adapt Medias fotostudio en kall onsdag i början av november. Man tog bilder
enskilt på barnen, på Mats och Maria ihop och på hela
familjen samlad. Maria Jonasson var tillfredsställd med
slutresultatet.
- Det blir nog en del julklappar av det här, konstaterar
hon nöjt.

.SYVREPIROSQYXWXVE\J}VINYP9RHIVHIWWEoVLEVXMH
RMRKIRLYRRMXF]XEJSVQEXREQR 7}HIVoW.SYVREPIRWIHER
 QIHEVFIXEVISGLmKEVIQIRW]JXIXmVmRHoHIXWEQ
QE%XX TVIWIRXIVE XVIZPMK PmWRMRK QIH JSOYW To F]KHIRW
J}VIXEKJ}VIRMRKEVSGLOmRHETVS´PIV

-7}HIVoW.SYVREPIRHI0Y\ILEVZMKVmZXHNYTXMEVOMZIRSGL
WEQPEXEVXMOPEVJVoRoVIRSGL
(IWWYXSQLEVZMoXIVMKIRW}OXYTTHIJ}VIXEKJ}VIR
MRKEVSGLTVS´PIVWSQEVXMOPEVRELERHPEVSQJ}VEXXWXmQQE
EZLYVPmKIXmVNYWXRY
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EXTRA VINSTER!
Vi kommer även att dra tre
extra vinnare som får en
Söderås Journalen de Luxe
-bok var.
Nr.1

Skicka till följande adress:
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN

20 år LEVRYKoXXWIHERHIRJ}VWXEYTTPEKEREZ/PMTTER

Söderås Journalen de Luxe

Vi behöver ditt bidrag hos oss senast
onsdagen den 2 december.

SÖDERÅS JOURNALENS

BARNTÄVLING! upp till 12 år!

ENDAST för barn

SÅ HÄR GÖR DU:
• Sök efter “Klippantrollet” i tidningen. Ta reda på vilken bokstav
som han håller i handen. Bilda sedan ett ord av dessa bokstäver
och skriv det i de vita rutorna nedan.
• Sänd lösningen till Adapt Media AB, Norra Skolgatan 2, 264 33
KLIPPAN senast den 2 december -09 i brev frankerat med brev
porto. Glöm inte ange ”BARNTÄVLING” utanpå kuvertet!

VINSTER
1:a pris PRESENTKORT på Bokia, Klippan
2:a pris PRESENTKORT på Bokia, Klippan
3:e pris PRESENTKORT på Bokia, Klippan

500:–
300:–
100:–

Vinnarna underrättas per brev och kungöres i nästa nr.

ORDET ÄR:
GISSA VILKET
ORD SOM
JAG GÖMMER!
Hjälper gärna till...

Namn:
Adress:
Telnr:

Ålder:
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La Vie en Rose blir två butiker
I lite drygt ett år har Perstorpsborna kunnat handla blommor på La Vie en Rose
Fleurs på Hantverkaregatan. Ett fullständigt naturligt namn när man har en fransk
ägare! Nu utökar Vincent Cafaxe och
hustrun Susanne La Vie en Rose-konceptet genom öppnande at La Vie En Rose
Interieur.
- Här säljer vi blandade inrednings- och
presentartiklar och har ett visst fokus på
fransk romantik. Man kan köpa alltifrån
gardiner och kuddar till te och choklad.
Dessutom har vi leksaker, eftersom det
inte finns någon leksaksaffär här i Perstorp, berättar Susanne Cafaxe.

18

Blommor till alla tillfällen
När den franske kocken från Nancy arbetade
i London och träffade svenska Susanne från
Perstorp uppstod ljuv musik. För tre år sedan
flyttade Susanne och Vincent tillbaka till Perstorp, och sommaren 2008 öppnade man La
Vie en Rose.
- Det har fungerat väldigt bra. Vi säljer blommor till begravningar, fest och bröllop, och
håller även blomsterkurser med uppslutning
till exempel, säger Vincent.
Två butiker på samma gata
När blomsteraffären kommit gång på allvar
började Susanne och Vincent att även sälja
presentartiklar. Något som blev så framgångsrikt att presenterna alltså fått en egen
butik – på andra sidan Hantverkaregatan. Så
nu står makarna Cafaxe i varsin butik mitt
emot varandra!

- Det blir rätt så lagom att inte arbeta ihop
precis hela tiden, även om det blir en del
”spring” mellan butikerna i alla fall, skrattar
Susanne.
Många besökare
Trots att La Vie en Rose Interieur endast varit
igång i några månader har många besökare
hittat hit. Susanne har redan haft kunder från
grannorterna till och med.
- Det känns roligt att även Klippan- och Ljungbyhedsborna har hittat hit.
I skrivande stund (början av november) är Susanne och Vincent i full gång med att planera
för julen – den period på året som är allra
mest hektisk, vare sig man säljer blommor eller presentartiklar.
- Det gäller att vara ute i god tid, konstaterar
Vincent.
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Passa på att
BESTËLLA DINA
JULGRUPPER IDAG!

29/11

Hantverkaregatan 5, Perstorp 0435-35888

!LLA JULENS BLOMMOR

 RABATT

Missa inte vår
läckra och mysiga
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Upptäck vårt stora

JULSORTIMENT från:

s -ILJÚGÍRDEN s !FFARI s 9ANKEE #ANDLES
julskyltning!
s .ËËSGRËNSGÍRDEN s ±RE #HOKLADFABRIK
/
!&&%
+
6
Öppet sön 29/11
s 3VANEFORS s %KELUNDS s +AHLS 4E s Mm
4!
.*5
(
kl.14-18
JUL
#
). /
Vi har även den perfekta julklappen
/
+
eller dop-presenten till barnen!
$!'
%
*
2
!
%4 6
Hantverkaregatan 2, Perstorp 0435- 35887
¾00
!

!+
#( +

TE!

25:-

Vi ﬁnns, om du
behöver oss

ÖPPET ALLA SÖNDAGAR
FRAM TILL JUL!

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

/hg

Vi tillverkar
Fönster, lyktor
lampor i blyinfattat
glas samt
Bjersgårdslampetten.
Vi säljer även presentartiklar m.m.

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

Öppet:
Mån-tor
Fre
Lör
Sön i dec

10-17

STÄNGT

10-13
13-16

www.glaskonst.se

Klöva Hallar, KLIPPAN
Tel/Fax 0435- 191 77

Mail glaskonst.mek@telia.com

SPF Färingtofta

ﬁrade 30 år
Den 7 november firade pensionärsföreningen SPF Färingtofta 30-årsjubileum i
Tornsborg. Den 28 november 1979 bildades nämligen föreningen av distriktsordPrivat foto
Vice distriktsordförande överlämnar
förbundets 30-års-diplom och gåva
från distriktet.

förande Carl Elmhagen. Initiativtagare var
Joel Sandström. Och det är en aktiv jubilar till förening vi har att göra med. Man
ordnar mycket studiecirklar, utfärder och
sammankomster av olika slag. Midsommar-, Mårten- och nyårsfester hålls varje
år liksom julbord. Motionsdans varannan
vecka, så när som under sommaren, är
också ett givet inslag. De senaste åren
har man också ordnat qi-gong och kulturvandringar.

Dans och supé
Vid lördagsfestligheterna den 7 november åt
man en trerätterssupé och dansade till Mios
orkester fram till midnatt. Förutom medlemmarna var även gäster från närliggande föreningar inbjudande. Dessa uppvaktade med
blommor, presenter och vackra ord. Under
kvällen höll nuvarande ordförande Bo Nordlund ett uppskattat anförande som handlade om föreningens historik. Under de 30
åren har inte mindre än sex personer suttit
på ordförande stolen: Joel Sandström (197985), Gösta Olsson (1986-89), Jarl Andersson
(1990-98), Lars-Erik Nilsson (1999-2003),
Arne Troedsson (2004-06) och nämnde Bo
Nordlund från 2007. I nuvarande styrelse
sitter förutom Bo Nordlund också Gudrun
Olofsson (vice ordförande), Christina Sjöberg
(kassör), Gunnel Hellman (sekreterare) och
Irma Larsen (vice kassör).

19

Grannsamverkan

minskar antalet inbrott
Jarl Pettersson är numera pensionär, men arbetade i
många år som chef för hundtjänsten på F5 i Ljungbyhed.
Där kom han i kontakt med en hundförare som på sin fritid
var engagerad i Grannsamverkan mot brott. Och efter att
själv ha varit plågad av inte mindre än elva inbrott under en
femårsperiod så bestämde sig Jarl för att också gå med.
- Grannsamverkan mot brott är ett samarbete mellan Rikspolisstyrelsen, Stöldskyddsföreningen och Brottsförebyggande Rådet. Några försäkringsbolag är också inblandade, man kan få en lite billigare försäkring om man är med i
Grannsamverkan mot brott, säger Jarl Pettersson.

Vi ﬁrar nyrenovering av
butiken med ny ägare
och gammal personal!
Dekorerad
snitt-amaryllis

79:-

Vad går det ut på?
Vad är det då som Grannsamverkan mot brott går ut på? Till
skillnad från vad man kanske ursprungligen tror så handlar det
inte om att hålla vakt om nätterna, utan snarare om att hålla
ögonen öppna och registrera om det sker något ovanligt.
- Kommer samma okända bil och kör förbi långsamt flera gånger kan man till exempel rapportera detta till mig, som är huvudkontaktman. Då tar jag kontakt med polisen som kan kontrollera vad det är för bil. Är den stulen till exempel? Finns det något
skumt på bilen så får man reda på det.

49:-
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Välkomna!
Storgatan 27, Klippan
0435 - 101 51
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T
S
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Skånskt traditionellt julbord med
stämningsfull musik eller glittrande show.
Julbord för alla!
4ORS LÚRD KL  s 0RIS  PERS

Telefonlista
Som huvudkontaktman är Jarl Pettersson ansvarig för den telefonlista som samtliga medlemmar i varje område tilldelas. På
så sätt kan alla som ser något misstänkt rapportera detta till
honom eller någon av de andra två kontaktpersoner som finns
i varje område.
Jarl Pettersson själv är ansvarig för fem olika områden belägna
strax utanför Klippan och längs Söderåsen. Han är boende i området Forsgård, som varit mycket framgångsrikt i kampen mot
tjuvarna.
- Vi sätter ju upp skyltar och dekaler på hus- och bilfönster runtomkring i varje område. De sista två åren har vi inte haft ett
enda inbrott i något av de fem områdena.
Polisen får oförtjänt kritik
Jarl Pettersson har ett bra samarbete med Närpolis Söderåsen,
som består av polisstationerna i Klippan, Åstorp, Örkelljunga,
Svalöv och Bjuv. Ibland håller Grannsamverkan mot brott informationsmöten, och då brukar man alltid bjuda in en representant från polisen.
- Folk i allmänhet vet inte riktigt hur polisen jobbar, vilket tyvärr
leder till att de får mycket oförtjänst kritik. Då kan det vara bra
att råda bot på detta med information, säger Jarl Pettersson.

89:-

10 rosor
i bunt

Vid startförfarandet får den som är huvudkontaktman för Grannasamverkan i det aktuella området en pärm från Rikspolisstyrelsen om hur arbetet ska fördrivas.
- Det ska finnas ett namn på varje område man startar upp, och
sedan ska det väljas en huvudkontaktman och ytterligare en eller två kontaktpersoner.

Krukazalea

Familjejulbord Tomten Dans Godispåse barn
3ÚND KL   s 0RIS  PERS

Helene Lindqvist & Co bjuder på en
sprakande show med stjärnglans.

,ÚRD  s &RED  s ,ÚRD  s &RED 
+L  s 0RIS  PERS

a!
Välkomn

±BYPLAN  s   +LIPPAN s   
¾PPET 3ÚNDAG 4ORSDAG   s &REDAG ,ÚRDAG  
WWWKLIPPANSGASTISSE
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Ring 54!
5 - 77 90

043

En pojke född 090729
Vikt: 3 800 gr
Längd: 51 cm

En ﬂicka född 090711
Vikt: 3 098 gr
Längd: 47 cm

En ﬂicka född 090823
Vikt: 3 010 gr
Längd: 49 cm

Cecilia Bergman
Peter Setterhag

Caroline Lundh
Patrik Ädel
Jaqueline, Albin

Jessica & Mikael
Gilbertsson
Simon

En ﬂicka född 090424
Vikt: 2 960 gr
Längd: 50 cm

En pojke född 090730
Vikt: 4 105 gr
Längd: 51 cm

En pojke född 090901
Vikt: 4 135 gr
Längd: 51 cm

Lisette Martinsson
Daniel Kristensson

Jenny & Christian
Bivefors

Lina Lund Molin
Calle Svärdh

Sam
Saga

En ﬂicka född 090805
Vikt: 3 800 gr
Längd: 53 cm
En ﬂicka född 090807, Vikt: 3 450 gr, Längd: 49 cm

Smilla

Malin Lindqvist &Henrik Gudmundsson

Månadens

Emma

Malin &Joakim
Lyngshede
André

Liv
Leo

Alice

Hampuz

Halvsyskon: Casper & Oscar

Signe

Sixten
Alma

Plus
En kille född 090916
Vikt: 3 635 gr
Längd: 47 cm

Hej!
Vi skulle vilja sända ett stort tack till veterinär Sune
Jerre, samt den övriga personalen på Jennyhill Djurklinik, för att de tog så väl hand om vår hund när
hon opererades (ja, husse och matte också). Vi har
haft miljoner frågor och ringt i tid och otid, men
varje gång har vi blivit bemötta av trevliga, förstående människor som förklarat och lugnat. Denna moderna, men hemtrevliga, klinik förtjänar allt beröm
i världen! De har vunnit vårt fulla förtroende och vi
rekommenderar varmt Jennyhill Djurklinik till andra
djurägare i kommunen.
Elaine, Christer och Tassa

En riktig God Jul
och ett
Gott Nytt år
önskar vi er alla!

Björn

Marie Hansson
Jörgen Jakobsson
Andreas & Filippa

En ﬂicka född 091003, Vikt: 2 702 gr, Längd: 48 cm

Jasmine

Malin Lindell &Jonas Heyman
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Lokal nutidshistoria i bokform

en trevlig julklapp
När Söderås Journalen för två år sedan

teras bland annat kända Klippanprofiler

firade 20-årsjubileum producerade Adapt

som Sven Tall från Svenska Popfabriken,

Media en jubileumsbok kallad Söderås

Thomas Holst från Wilmer X, Rapports

Journalen de Luxe. I denna bok åter-

utrikeskommentator Bo-Inge Andersson

publiceras gamla reportage sida vid sida

och nyligen avlidne HD-lokalredaktören

med nygjorda uppdateringar om vad

Carl-Arvid Tebring.

som hänt företagen, föreningarna och

- Söderås Journalen de Luxe berättar

profilerna sedan senast. I boken porträt-

verkligen en del av Klippans historia de

Fokuserade på vart tredje år
För att få en lagom omfattning på materialet valde Adapt Media att fokusera på vart
tredje år som gått sedan utgivningen påbörjades. Det har ju trots allt hänt en hel del i
Klippan mellan 1988 och 2008. Därför kan
man välja att se Söderås Journalen de Luxe
både som en nostalgitripp för de som minns
sitt 80- och 90-tal, men också som en liten
historielektion för dagens ungdom. De gamla
och nya reportagen varvas nämligen med vad
små minnesbilder om vad som skedde under
de år som finns representerade i boken
- För att ringa in samtiden så presenterar vi
förutom vad som hände i Klippan under de
aktuella åren också vad som skedde nationellt i Sverige och internationellt i hela världen i små referenspunkter. Det kan handla
om politik, kultur, idrott eller något annat –
allt för att alla ska kunna känna igen sig på
något sätt, säger Bengt Wetterberg.

senaste 20 åren. Vi har fått oerhört mycket positiva reaktioner från folk som har
köpt den, säger Bengt Wetterberg, VD
för Adapt Media och ansvarig utgivare
för Söderås Journalen.

Ring eller beställ via nätet
Så här i juletid vill Bengt Wetterberg tipsa er
som av olika anledningar inte köpt er egen
utgåva av Söderås Journalen de Luxe att den
går att inhandla på Bokia i Klippan eller via
nätet på www.soderasjournalen.se. Det går
också bra att titta in till Adapt Medias kontor
på Norra Skolgatan 2. Priset på Söderås Journalen de Luxe är 189 kronor.
- Förra året och året innan dess har försäljningen av boken ökat i november och
december, och det får man ju tolka som
ett tecken på att Söderås Journalen
de Luxe är en perfekt julklapp till alla
”lokalpatrioter”, konstaterar Bengt
Wetterberg med ett leende.

Boken finns att köpa på Bokia i Klippan och på
Adapt Media Norra Skolgatan 2. Man kan också
beställa på nätet www.soderasjournalen.se
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vara med och engagera dig i din
kommun? Med ditt stöd får vi
STÖRRE KRAFT att PÅVERKA

»

FÖR MER INFORMATION:
Folkpartiet Liberalerna
www.klippanliberal.se
klippanliberal@gmail.com Box 125, 264 22 KLIPPAN
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information från klippans kommun

Färre stöldbrott
ger ökad trygghet
ner, som är kända hos polisen, säger
Kenneth Karlsson brottsförebyggare i
kommunen.
Gemensamma
intressen skapar
trygghet!

Bättre lås och larm är en annan orsak
till allt färre stöldbrott. Dessutom har
vi en bra och aktiv grannsamverkan
mot brott ute i bostadsområdena. Idag
finns ett 60-tal sådana grannsamverkansområden. Innan året är slut kommer fler sådana att ha bildats.
- Polisen och kommunen samarbetar
även väldigt bra, Vi har ett samverkansavtal sedan ett år där vi listar alla
åtgärder som ska göras för att förhindra brott och även följer upp vad som
blev resultatet.
Stöldbrotten påverkar vår känsla av
trygghet. Nu när dessa brott blivit allt
färre så ökar känslan av trygghet i
kommunen.

En solig dag med härlig stämning bland olika
generationer på Storgatan i Klippan. (Personerna
på bilden har ingen anknytning till reportaget.)

Hittills i år har stöldbrotten där bl.a.
inbrott i bostäder, garage, källare,
vind och i bilar ingår tillsammans
minskat med cirka 25 procent.
- Det positiva resultatet beror delvis på
polisens riktade insatser i form av störningsinsatser mot adresser och perso-

sig otrygga och om hur de tycker att
polisen arbetar med problemen.
I Klippan deltog totalt 900 personer
ifrån centralorten, Ljungbyhed och Östra Ljungby. Det sammanlagda resultatet visar att känslan av trygghet ökat
successivt ända sedan 2006. Störst
trygghet känner man Östra Ljungby.
- Fortfarande är det dock så att människor är mer oroade än de behöver
vara med tanke hur många som faktiskt råkar ut för något brott.
Trots betydligt färre stöldbrott anmäldes 2 400 brott i kommunen. Det är
ungefär lika många brott som anmäldes under förra året. Anledningen är
att nya brott har tillkommit som tex
databedrägerier.

- Ja, Klippans kommun har aldrig tidigare haft så bra resultat som nu i
sina trygghetsmätningar. Det visar den
trygghetsmätning, som polisen i Skåne
gör varje år och som gjordes tidigare i
höst. I varje kommun eller kommundel
får 300 personer svara på frågor om
de känner oro för att utsättas för brott,
har råkat ut för brott eller någon så
kallad ordningsstörning (allt ifrån nerskräpning, berusade personer utomhus till busköring med moped), känner
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God Jul och
Gott Nytt År!
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BEHÖVER DU
TRANSPORT...
till festen, utflykten, semestern
eller till konferensen?

Vi uför alla typer av
transport för 16-60 pers!
Kontakta oss på tel. 0435 - 142 13

30 år

på bygdens vägar

1979-2009

Åbytorpsvägen - 264 39 Klippan - www.klippansbuss.se - info@klippansbuss.se
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