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Söderås Journalen + soderasshopping.se
= En möjlighet till bra affärer!
det är med glädje och stolthet vi på adapt
media konstaterar att vi från och med detta
nummer av söderås journalen kan presentera
en ”avknoppare” till tidningen i form av webbsajten soderasshopping.se!
Från Klippans Kommun, Klippans Köpmannaförening och Företagarna i Klippan har
det under några år signalerats ett behov och
önskemål om att butiker och företag skulle
kunna presentera sig och sina verksamheter
med olika erbjudande på en internethemsida.
En av ”knäckfrågorna” har varit vem som skall
skapa och driva en sådan hemsida. Skall man
göra det tillsammans? Vilka skall i så fall vara
med? Vem skall sköta den? Vad skall det kosta? Hur skall den se ut? Vad skall man kunna
göra på och med sidan?
Allt detta har vi på Adapt Media lyssnat på och
vi har kommit fram till att eftersom vi är lolo
kalt förankrade i Söderåsbygden (med
Klippan som bas), vi har redan många
läsare och annonsörer i vår tidning SöSö
derås Journalen, så varför inte använda
den som en grund för en lokal hemhem
sida för handel, företagande,
webbtidning, förför
eningar och lokala
evenemang?!
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Sagt och gjort: Vi började programmera sidan
i slutet på förra året och den 25 januari är det
premiär för www.soderasshopping.se!
Det ”växer så det knakar” på olika köpcentrum i NV-Skåne. Det innebär givetvis utökad konkurrens för alla oss som ligger några
mil från dessa centra. Tanken med soderasshopping.se är att visa den styrka och bredd
som finns bland butiker, hantverkare, tjänsteföretag osv i vår kommun och runt Söderåsen.
Idag använder både unga och äldre datorer.
De flesta tidningar har också en version av tidningen på internet.
Så Köpmän, Företagare, Föreningar: Tveka nu
inte! Anmäl nu Ert deltagande på soderasshopping.se/anmalan så att vi får ”full fart” på
sajten från början. Det gagnar alla! Här finns
forumet för Er att visa båda unga och äldre
att vi är precis lika duktiga, konkurrenskraftiga och inte minst framåtskridande som de i
”stora staden och köpcentrat”!
söderås journalen + soderasshopping.se =
en möjlighet till bra affärer!
Du kan läsa mer om hur det fungerar på sidan
4 och 5!
Bengt Wetterberg
Adapt Media/Söderås Journalen/soderasshopping.se
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Låt oss fångaett minne!Ring 0435 - 77 90 54!
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En pojke född 090704
Vikt: 3 370 gr
Längd: 49 cm

Melvin

Anna Östensson
Björn Olofsson

2
TAN

AB KLIPPAN LJUNGBYHEDS BEGRAVNINGSBYRÅ
Storgatan 74, 264 32 Klippan, tel 0435-104 06
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1. Bindning av maffig kom
position tulpanbukett med
”La vie en Rose” lilla extra.
2. Lågt snittarrangemang
med franska tulpaner m.m.
3. Grupp med vårens
läckerheter.
4. Påskinspirerat bordsarrangemang och
avslutningssurprise!

r ni
kvällar ha
På dessa
n
e
rs
u
ar i k
som delt
i
r
ro
a
alla v
20 % på
!
a
rn
ke
båda buti

över

FESTEN ÄR

dax
Nu är det ng...
att dra igå

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA LIVSSTIL
Vi hjälper dig att komma igång!
BLI MEDLEM NU
OCH DU FÅR:

Din bästa
vän på resan

worldwide

s %N RYGGSËCK
s %N 4 SHIRT
s #-3 4RAVELPASS SOM GER DIG
FRI TRËNING VËRLDEN RUNT
s "JUDA TRE AV DINA VËNNER
PÍ VAR SIN TRËNINGSVECKA
Värde 1799 kr

Erbjudandet gäller t.o.m.
20100313

*ËRNVËGSGATAN  +LIPPAN
WWWCORPUS lTNESSCOM
 

Electrolux

ERGO RAPIDO
Kurspris:
150:-/kväll + material ca 250:-/gång.
(Vi kan ge grupprabatt om ni är en grupp
på minst 8 personer! Möjlighet finns då
att ni själva väljer kursdatum!)
Boka snarast möjligt på tel 0435-35888
eller på lavieenrose@telia.com

!
A
E
R

Sladdlös dammsugare

10%
Ord. pris från 1590:Finns i färgerna:
s "EIGE
s 'RÍ
s 6IT
s 3VART

Hantverkaregatan 2 och 5, 284 31 Perstorp, 0435-35888

t
g
i
l
l
ä
f
Till
parti!!!
Passa på!

Klinkers
)PMRE\
+VoIPPIVERXVEGMX
8oPZmVQIKSPZ

139:-/kvm

l
e
k
a
k
v
a
Vid köp inkers
eller kl % rabatt
5
2
i
v
r
a
n
läm
og!
f
h
c
o
x
fi
på den 28/2-10
m

Gäller to

+mPPIVWoPmRKIPEKVIXVmGOIV

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

3

Idag öppnar

Söderåsshopping!

44

Idag, den 25 januari 2010, startar Adapt Media

yngre och äldre medborgare kan knytas samman än mer.

och Söderås Journalen upp Söderåsshopping

Inte minst med de butiker, företag och föreningar som

(www.soderasshopping.se). Söderåsshopping

finns i området. Många av Söderås Journalens läsare

kommer att bli ett ”syskon” till Söderås Jour-

är ”50 plus”, och genom Söderåsshopping så hoppas

nalen och riktar sig till privatpersoner, företag

vi kunna attrahera även en lite yngre målgrupp. Här

och föreningar i Söderås Journalens utgivnings-

kan alla åldrar ta del av erbjudande som butiker, före-

område. Vi vill skapa en plattform där regionens

tag och föreningar ger.

Vad är då

för något?

Det beror lite på vem du är.
Här nedan förklarar vi från tre olika perspektiv:

Söderåsshopparen /
Söderås Journalen-läsaren
• Du är boende i någon av våra utgivningsorter och läser alltid Söderås
Journalen från början till slut. Du handlar gärna mat i din lokala matvarubutik
och shoppar helst kläder på hemorten
istället för på stora köpcentra.
Om detta stämmer på dig kommer du
att ha stor glädje av Söderåsshopping.
Här hittar du nämligen erbjudanden
från butikerna och företagen i Söderås
Journalens utgivningsområde. De annonser som finns i Söderås Journalen kommer nämligen att finnas med
även på nätet, så att du kan få tillgång
till dem på datorn eller i telefonen.
Söderås Journalen kommer dessutom
att bli webbtidning, vilket innebär att
allt material från tidningen kommer att
läggas ut på nätet.
För att du ska kunna hålla koll på vad
som händer i Söderåsområdet så passa
också på att kolla in evenemangskalendern och föreningsinfo. Samtliga
lunchrestauranger i området kommer
också att erbjudas möjlighet att annonsera så att du vet vad de serverar
varje dag. På Söderåsshopping finns
alltså lokal information samlad på ett
och samma ställe.

Söderåsföretagaren

Söderåsföreningen

• Du driver din egen butik eller tjänsteföretag och har mestadels kunder i Söderåsområdet och nordvästra Skåne.
Du har närhet, service och personlighet som dina ledstjärnor. Kanske annonserar du redan i Söderås Journalen,
eller funderar på att göra det. Då kan
Söderåsshopping vara något för dig.

• Ni är en förening som är beroende
av ideellt arbete och ägnar ett antal
timmar i veckan åt att ordna aktiviteter för era medlemmar. Ni har känt av
de senaste åren att det blir svårare och
svårare att få tag i engagerade ledare.
Den utvecklingen tycker vi på Söderåsshopping är trist.

Söderås Journalen är en etablerad annonskanal som med Söderåsshoppings
inträde på arenan får en ”avknoppare”
– och du får ytterligare en annonskanal. Annonserar du i Söderås Journalen
hamnar din annons nämligen också på
Söderåsshopping utan extra kostnad.
Du har också möjlighet att få in erbjudanden på Söderåsshopping som du
kanske inte får med i Söderås Journalen på grund av pressläggningsskäl.

Söderås Journalen har alltid vurmat
för det lokala föreningslivet och har
haft massor av artiklar om föreningsprofiler och –evenemang. Eftersom vi
som månadstidning är bunden till en
tidsplan har vi ibland fått tacka nej när
föreningar har velat att vi ska skriva om
deras senaste aktivitet. Något som har
smärtat oss, då vi gärna uppmärksammar alla ideellt arbetande krafter.

Söderåsshopping kommer också att
innehålla ett sökbart företagsregister där du för endast 200 kronor per
månad presenterar ditt företag med
kontaktuppgifter, öppettider och verksamhetsbeskrivning. Genom att betala
200 kronor i månaden gör du en investering som vi vågar lova kommer att
omsättas i nya kunder och som kommer att betala sig direkt.

Därför kommer vi att under rubriken
Föreningsinfo låta samtliga föreningar
i området att få ligga ute med kontaktuppgifter och hemsidesadress helt
kostnadsfritt. Har ni något speciellt
evenemang på gång så är det bara att
maila detta till oss på evenemang@soderasshopping.se, så ser vi till att detta
publiceras i evenemangskalendern.

Sammanfattningsvis
Det har länge funnits ett behov hos Söderåsregionens företag och butiker att samordna och marknadsföra sig på nätet. Söderåsshopping är Adapt Medias sätt att dra vårt
”strå till stacken”. Vi hoppas naturligtvis att så många som möjligt vill medverka och göra
Söderåsshopping till den samlande kraft som vi är övertygade om att den kommer att bli.
Välkomna!
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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

U
Med grov
halm tillverkas
lätt figurer,
som denna
gris.

Halmslöjd – årstidsfritt hantverk

”Kvidingeminne” 200 år
Sommaren 1809 avsattes Gustav
IV Adolf. Hans barnlöse och sjuke
farbror blev Karl XIII. Tronföljare
söktes, hittades i danske prinsen
Kristian August (född 1768) – som
dock fick ändra namnet till Karl August – och adopterades av Karl XIII.
Avlade svensk trohetsed den 24 januari 1810. Men dog redan den 28
maj 1810, då han föll av sin häst i
Kvidinge – som monumentet minner om. Händelser som nu nämns
bara i förbifarten, utom i Kvidinge.
Ny tronföljare hade hittats i franske
marskalken Jean Baptiste Bernadotte – kungahusets ”stamfader”.
Han anlände till Helsingborg den
20 oktober 1810. Detta 200-årsminne ska firas.

Soffan ”Klippan”
Hur ska alla soffmodeller kunna
skiljas åt på ett slagkraftigt sätt?
Det undrade IKEA. Svaret blev att
kalla soffmodellerna vid ortsnamn.
För 25 år sedan slog detta igenom
i IKEA-katalogen. Soffan ”Klippan”
fanns med. HD uppmärksammade
kommunen på detta, beslut togs
att skaffa ”Klippan”, där en färggrann variant av den uppskattade
”de raka linjernas soffa” finns på
biblioteket. Vem som kom med
”Klippanidén” verkar glömt. Men
det var reklamchefen på Klippans
pappersbruk, Ulla Prytz.

Märkesdagar
1904. Klippans arbetarekommun
bildas och går med i socialdemokratiska partiet.
1934. Politikerna i de olika partierna i Klippan uppmanades sluta
”mötesskolka”.

Som sagt...
”Människans viktigaste kulturella
verksamhet genom årtusenden är
slöjden.”(Etnolog Gertrud Grenander Nyberg).
”Kanske förvånar det: Historieforskning handlar om jordiska och
vardagliga ting.”
(Docent Klas-Göran Karlsson).
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Hantverk med grässtrå är spritt
över hela världen. En gren av detta
brukshantverk är halmarbeten för bruks
föremål, kultföremål och numera
ofta som utsmyckning.
Så långt tillbaka som säd odlats har
änhalmen tagits till vara för olika än
damål. Flätad halm har satt avtryck
i föremål av lera. Äldsta avtrycket
datehittades i nuvarande Irak och date
ras 5 000 år före vår tideräkning (f
halmt v). I Egyptens torra sand har halm
produkter bevarats väl, från samma
tid. Halmflätning avbildas på egyptiska gravmålningar 4 000 år f v t.
Europas äldsta fynd är från
Schweiz, från yngre stenåldern.
Även i Spanien har gamla fynd
gjorts. Spår efter flätade korgar
och utsmyckning finns i Norden,
bland annat från järnåldern i Danmark.
I självhushållets bondesamhälle
var halmprodukter vanliga – främst
av råg – och nästan uteslutande
bruksföremål, samt inte minst till

taktäckning. Dock fanns ett undantag det var vid jultid då enkla figurer tillverkades och kastades in hos
grannar som en gåva, efter att ha
klappat på dörren.
Halmslöjd kom att bli ett inslag i
bekämpandet av arbetslöshet. Det
var Hushållningssällskapet som under 1800-talet tog initiativ till kursverksamhet för arbetslösa, som i sin
tur ledde fram till storskalig tillverkning av olika bruksföremål - som
hattar – för försäljning. En nedgång
kom i halmslöjdandet i takt med att
industrisamhället utvecklades.
Nu har halmslöjd börjat komma
till heders igen, inte minst i Söderåsbygden. Det är samtidigt ett sätt
att bevara och föra vidare en gammal hantverkstradition. Det handlar
om bruksföremål, som har en årstidsfri motivkrets vid utsmyckning
där bara fantasin sätter gränser.
Dessutom ett hantverk med låg råvarukostnad, lämpad för alla åldrar
– särskilt för barn och äldre.

Tjej som är
årstidslös.
Halmfågel tillverkas.

Att skrämma
upp ett vildsvin i
markerna på nära
håll är något som
sent glöms.

Vildsvinet – den framgångsrike rymmaren
Vildsvinet har funnits mycket länge
i Sverige, men utrotades, återinfördes, utrotades igen och hölls sedan
i hägn för att därifrån rymma och
har nu fått en kraftig förökning till
markägares ilska.
Den som stött upp ett vildsvin
i markerna på nära håll – som är
ovanligt – glömmer detta sent.
Vildsvinen kan bli riktigt stora – det
kan röra sig upp mot 150 kg - och
hos okunniga förväxlas med björn,
som lett till larm till polisen som t
ex larmade en mycket road kommunjägare Sven Jönsson i Klippan.
Vildsvinet är ett forntida djur i
vårt land. På Himmelstalundshällen i Norrköping, från bronsåldern,

finns en vildsvinsjakt avbildad. Djuret blev klassat som ”högdjur” som
innebar att detta bara fick jagas av
privilegierade personer. Jakten var
framgångsrik och under 1500-talet
utrotades vildsvinet på fastlandet,
men var kvar på Öland till 1588.
Förklaringen var att Öland sedan
1569 förklarats vara ”kunglig jaktpark”.
År 1723 inplanterades vildsvin
på Öland av Fredrik I. Protester blev
stora från bönderna. Vildsvinets
bökande ställde till betydande skador. Beslut togs att utrota vildsvinen. Några klarade sig till 1770.
Intresset för vildsvin fanns kvar. På
1800-talet importerades vildsvin

Stjärnor för alla
årstider.

för att hållas i hägn. Antalet hägn
ökade. 1995 fanns över 100 vildsvinshägn i landet. Vildsvin rymde
från hägn. De första rymlingarna
gav sig i väg på 1970-talet. På
bara kort tid etablerade och ökade antalet kraftigt. Frågan är om
det är ”äkta vildsvin”, eftersom
uppblandning med tamsvin skett
i hägn. Dock är frågan en annan
idag: Hur ska det gå att få stopp
på vildsvinsstammen och därmed
de skador de åstadkommer på
åker- och skogsmark, som t.ex i
Söderåsbygden?

”Äpple från Kina” – viktiga vitamintillskott
Vitamintillskott behövs under vinterhalvåret i nordliga länder som
Sverige. Citrusfrukterna ger enkelt
detta tillskott – dessutom på ett
smakligt sätt.
Släktet citrusfrukter innehåller citron, cedrat (sötcitron), mandarin,
pomerans, lime och grapefrukt samt
mest kända – särskilt under vinterns
helgtid – apelsin. I förkylningstider
är citrusfrukternas stora innehåll av
C-vitaminer särskilt uppskattat.
Citrusfruktens ursprung är sydvästra Kina och nordöstra Indien.
Namnet ”apelsin” betyder ”äpple
från Kina”. Vägen från Kina och Indien för citrusfrukter går till Europa

via Persien (Irak), Egypten, Palestina
och Grekland. Det tog till 1800talet innan frukternas nyttighet
uppmärksammades i Europa. I flera
hundra år odlades frukterna mest
som prydnadsväxter på slott och
herrgårdar i ”orangerier” (av frukternas orientaliska ursprung).
Den första citrusfrukten i Europa
var citron, som kom från Egypten
och Palestina på 900-talet. Samtidigt kom pomeransen hit, från
Indien. Ur pomerans utvinns bl a
starkt doftande oljor, men har även
kramplösande och cirkulationsstärkande egenskaper.
Apelsinen infördes till Europa

först i början av 1300-talet – till
Spanien och Portugal. I Sverige blev
apelsinen allmänt spridd först en
bit in på 1900-talet. Numera odlas
frukten i medelhavsländerna, Asien,
Kalifornien och Sydamerika, båda
sorterna ”bleka apelsiner” – som är
de vanliga - och ”blodapelsiner”.
Mandarinen blev känd i Europa på
1800-talet. Dess korta lagringstid är
negativ för handeln. Grapefrukten
är troligen en spontan korsning där
apelsin ingår och upptäcktes i en citrusodling i Puerto Rico i mitten på
1700-talet. Lime kom till Europa på
1400-talet, används nu som smaksättare för främst drycker.

Boktipset: ”Så byggdes villan” ger perspektiv och inblick i stilar, kultur och teknik.

Förebyggande och akuta
massageinsatser
Det har nu gått ett år sedan massören Claes Engström och hans
företag CE Friskvård bytte lokaler
och flyttade till Norra Skolgatan 2
mitt i Klippan. Och det första året
på ny adress har gått över all
förväntan.
- CE Friskvård gör sitt
bästa resultat någonsin
2009, så det är väl nästan
succé kan man väl säga,
konstaterar Claes Engström,
lite

nästan
blygsamt,

ovillig

som

han är att tala
om sig själv.

Bra läge
Läget på Norra Skolgatan, precis vid början
eller slutet (beroende på varifrån man kommer) av Storgatan, är en bidragande faktor
till framgången – gott samarbete med kunderna en annan. Halva arbetstiden tillbringar
han ute hos de lite större företagskunderna
och den andra halvan tar han emot privatpersoner eller ”enmansföretag” i de egna
lokalerna.
- Jag trodde väl kanske att en del företag
skulle skära ner på massage ett år som detta,
när det varit motvind i ekonomin, men det är
bara ett företag som har gjort det.
Förebyggande och akuta insatser
Claes Engström menar att man som företagare har en stor fördel genom att regelbundet skicka iväg sin personal på massage,
både i förebyggande syfte och i akuta situationer. Han verkar inom ortopedisk medicin
och kan hjälpa till att lindra eller förhindra
musarm, ryggskott och nackspärr, för att
nämna något.
- Ohälsotalen ökar hela tiden, och det är dokumenterat att företag som satsar på massage för sina anställda tjänar på det i form
av mindre sjukdagar till exempel.
Celest Paper i Klippan är ett av företagen
som använder sig av CE Friskvårds tjänster.
- Det är en del i vår personalvård. Vissa arbetsmoment hos oss är monotona, men dessvärre omöjliga att bygga bort. Som arbetsgivare har vi ett ansvar för såväl förebyggande
av förslitningsskador som för

Nytt år - nya friska tag!
Unna dig själv en massagebehandling.
En frisk kropp ger ett sundare inre!
$&'SJTLWÌSEt/PSSB4LPMHBUBOt,MJQQBO
.PCJM WJENPCJMTWBSMÊNOBNFEEFMBOEF
$MBFT&OHTUSÚN.BTTÚSNFEPSUPQFENFEJDJOTLJOSJLUOJOH

rehabilitering av anställda.Vi vill ge vår
personal så bra förutsättningar som
möjligt att klara av sitt jobb utan att
slita ut sig, och att erbjuda massage är
ett led i detta strävande, säger VD:n
Ronny Andersson.
Paketlösning
Med de flesta kunder har Claes Engström en paketlösning. Arbetsgivaren
skickar sin personal till honom kanske en gång i månaden – och skulle
det uppstå akutfall av ryggskott eller
liknande så brukar det fungera att
”klämma in” den personen det gäller
ganska så snabbt.
- Jag har många stamkunder som man
självklart vill hjälpa så mycket som
möjligt, säger Claes Engström.
Sedan två år tillbaka är byggvaruhuset
Optimera i Klippan kunder till CE Friskvård. Enhetschefen Hans Larsson har
under denna tid kunnat konstatera att
hans personal mår ännu bättre.
- Vi har både kontor- och lagerpersonal
som behöver hjälp på olika sätt. Sitter
man framför en dator hela dagen och
inte rör kroppen så mycket blir man
stel av det. Arbetar man i brädgården
och gör många tunga lyft så anstränger man ryggen ordentligt. Om någon
idag har känning i axlar eller rygg är
det bara för dom att gå till Claes. Ofta
behöver de inte sjukanmäla sig som de
ibland tvingades göra tidigare.

Nu hittar ni oss på
Makadamgatan 13 i HBG.
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Kontinuitet ger stabilitet
Under 2009 firade Klippans Busstrafik
30-årsjubileum. Företaget bildades av
Thommy Hansson och Roger Ahlin, och
numera är det Thommy Hansson som
driver verksamheten på egen hand. Klippans Busstrafik kör skoltrafik i Klippan
och Åstorp, men kan också anlitas för
andra resor – både för privata sällskap
och för researrangörer.
- Det rullar på bra, konstaterar en nöjd
Thommy Hansson.

Nu har ett år g

Dubbelt belönade under 2000-talet
Totalt har Klippans Busstrafik 10 anställda
chaufförer, och man ringer också in extrapersonal vid behov. En av företagets styrkor är
enligt Thommy Hansson personalens stora
rutin.
- Vi har haft tur som har kunnat ha i stort
sett samma chaufförer sedan starten. Kontinuitet är viktigt och skapar förtroende hos
kunderna.
Ett kvitto på Klippans Busstrafiks framgångar
fick man 2002, då man belönades med högsta betyget AAA vad gäller kreditvärdighet
och soliditet. Alla svenska företags ekonomi
bedöms kontinuerligt av företaget Dun &
Bradstreet. I sin värdering tar man hänsyn till
stabilitet och betalningsförmåga. Klippans
Busstrafik är alltså en ekonomiskt stabil och
trygg samarbetspartner – något som inte
alls är oviktigt i dessa tider. 2004 fick också

Thommy Hansson priset som årets företagare
i Klippans kommun.
Snön inget problem
I garaget finns moderna bussar som tar alltifrån 19 till 65 personer. Man behöver alltså
inte samla ihop särskilt många personer för
att det ska vara en god idé att anlita Klippans
Busstrafik.
- Vi lämnar ingenting åt slumpen utan ser alla
resor som lika viktiga – vare sig det är långa
eller korta turer, säger Thommy Hansson.
Den senaste månadens myckna snöande har
gjort att trafiksituationen har varit allt annat
än lätt. Har detta påverkat Klippans Busstrafik på något sätt?
- Det kan jag inte påstå. Det värsta vädret
kom ju under jullovet. Sista veckan före jul
var det också mycket snö, men vi behövde
inte ställa in några turer, konstaterar Thommy
Hansson.
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Tulpanfrossa

Välkomna önskar Maria, Maria och Irene

10 st tulpaner

49:-

Erbjudandet gäller från den 25/1-30/1
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Nu heter
vi det vi är.

ResTeamet
10,17 dgr 11/6-16/7
10,17, 24 dgr 14/6-17/9
10,17 dgr 11/6-16/7
10,17 dgr 14/6-17/9

fr 3995:fr 3795:fr 2995:fr 4695:fr 3695:-

WEEKENDRESOR / UPPLEVELSERESOR
Berlin
Hornborgarsjön/Trandans
Hjalmars Revyi Örebro
Åland
Rügen
Spreewald
Schwerin
Rostock
Burg

3, 4 dgr 27/5, 29/7, 3/12
2 dgr 27/3, 10/4
2 dgr 10/4
4 dgr 30/5, 8/8 (Help/Utflykter)
3 dgr 7/5, 28/5, 24/9 (Help/Utflykter)
4 dgr 29/4, 20/5, 22/7, 16/9
3 dgr 2/4, 5/11, 19/11 mfl
3 dgr 2/4, 5/11, 19/11 mfl
2 dgr 24/4, 6/11, 4/12

fr 2195:1995:1995:3995:fr 2995:2495:fr 1895:fr 1895:fr 1395:-

DAGSTURER
Arlövsrevyn
I Piratens Fotspår
Gavnö Slott
Äppelmarknad i Kivik
Snapphanetur
Sydvästra Skåne
Slöjdmässa i Hjo
Ullared
Bordershopen
Heiligenhafen

7/3, 20/3, 28/3
3/5, 8/9
4/5, 11/5
26/9
10/5, 5/8, 22/9
26/5, 19/8
10/7
11/2, 25/2, 23/3, 20/4 mfl
2/2, 23/2, 16/3 mfl
2/3, 30/3, 28/4 mfl

675:675:650:500:695:595:400:190:380:400:-

200 kr/vuxen
i boka tidigt
rabatt,
gäller alla
resor över
2000 kr!

Hos oss bokar ni smidigt: SAS, SJ, Ölvemarks, Scandorama, SEMBO, TT-line,
Scandlines, Stena-Line, Winbergs, Hyllinge Buss, Gullivers, Lion Alpin m.fl.

10,17 dgr 11/6-16/7

Fr

Porec/Kroatien
Rabac/Kroatien
Costa Brava, Roses/Spanien
Izola/Solvenien
La Grande Motte/ Frankrike

i a nsl
Ny ka utning från
Skån
talog
e!
ute!

SOL- & BADRESOR

Järnvägsstationen
KLIPPAN 0435-100 01
www.resteamet.se

Från början hette vi Länshem. Idén var att göra bostadsaffären lite
bättre och lite tryggare. Det har många uppskattat. På några år har
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Från början hette vi Länshem. Idén var att göra bostadsaffären lite
bättre och lite tryggare. Det har många uppskattat. På några år har
webadress.se/stad
webadress.se/stad
webadress.se/stad
3
XXX-XX
XXtill
XXlandets
| Mäklarvägen
vi
vuxit
största
fastighetsmäklarkedja.
33
XXX-XX
XXX-XX
|| Mäklarvägen
0435-130
50 fjärde
Storgatan
32
Mäklarvägen
3
XXX-XXXXXX
XXXXXX
XX| Mäklarvägen
Nu tar vi ett steg till och byter namn till det vi är:
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. En fastighetsmäklare
som kan ge dig lite mer. Oavsett om du ska köpa eller sälja.

webadress.se/stad
lansfast.se/klippan

Företaget med lagstadgad resegaranti!
Flyg - Tåg - Buss - Färjor - Hotell

Nu heter
heter
Nudet
vi är.
vi
vi det vi är.

Er lokala resebyrå - Researrangör - Bussbolag

webadress.se/stad
XXX-XX XX XX | Mäklarvägen 3

   




 
  
 


 
 


 
  
  








 








 
  



 
 

   
  


 
  


 





 
   

5 februari börjar vi sälja

   
  
 

barnkläder

 
   

HEMLIGT PAKET (värde 100:-)

till de första 10 handlande kunderna!

Vecka 4 & 5
Nu är det sista chansen
att komma och fynda
bland våra REA kläder!

½PPET -ÌN &RE   s ,ÚRDAG  

Välkomna
Jennie, Madde och Lotta

Från

50%

på ord.pris
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PROFILEN:

Inger Jonasson

Bad för
hela slanten!
Är du Klippanbo? Sysslar du med någon form av idrott? Brukar du träna eller
simma på Klippans Badhus? Då vet du
garanterat

vem

badmästaren

Inger

Jonasson är. Att vara badmästare innebär inte att hon är bättre än någon annan
när det gäller badandets ädla konst – det
är nämligen titeln som innebär att hon
är arbetsledare för den personal som är
anställd på Klippans Badhus. Och på tal
om bad så var det simningen som förde
Inger till det arbete hon har idag.
- Jag började simma redan som barn, och
var med i Klippans Simsällskap.
Lokala tävlingar
Någon större simkarriär blev det dock inte
för Inger. Hon simmade mest för att det var
roligt.
- Ja, någon stjärna det blev jag aldrig! Det
handlade mest om tävlingar på lokal nivå.
Inger är uppvuxen på Pappersbruket, gick på
vårdgymnasium i Ängelholm och arbetade
därefter ett tag i Lund. Hon kom tillbaka till
Klippan hösten 1978. Året innan, 1977, blev
Inger mamma för första gången, och när sonen Daniel blivit några år gammal (och dessutom de yngre sönerna Tobias och Andreas
sett dagens ljus i början av åttiotalet) blev det
dags att ta med honom till Klippans Simsällskaps Plask & Lek.
- Jag blev tillfrågad om jag ville hjälpa till och
vara ledare, och det tyckte jag lät roligt.

ul
k
a
r
a
v
a
k
s
Det
ra!
e
n
o
i
t
o
m
t
t
a
10

Utbildad barnskötare
Under 80- och 90-talen var Inger mycket
engagerad i Klippans Simsällskap. Alla tre
sönerna var duktiga simmare, och mamma
Inger fortsatte som lärare i klubbens simskola
för barn. Så småningom ledde det ena till det
andra. Eftersom Inger rörde sig så mycket
på badhuset så lärde hon känna personalen
som arbetade där, och när det blev tal om
ett timavlönat vikariat som simlärare och simhallspersonal så tvekade hon aldrig.
- Jag är utbildad barnskötare och arbetade
på förskola. Att få kombinera att få arbeta
med barn och med simning var den perfekta
kombinationen.
Simkunnigheten bland barn är förvånansvärt
hög. I de andraklasser som varje år kommer till
Inger för att få utbildas i den kommunala simskolan är det en del som redan kan simma.

- Många är duktiga när de kommer hit,
och sedan är det alltid någon som har det
jobbigare och svårare Då får man arbeta extra med dom. Hinner de inte lära sig det ena
året får de komma tillbaka nästa år.
Många nya besökare
Under många år arbetade Inger som timavlönad vikarie på Klippans Badhus och som
barnskötare på deltidsförskolorna i kommunen, men sedan hon blev klar med badmästarutbildningen 2000 övergick hennes
anställning i en heltidstjänst.
De senaste åren har det varit mycket arbete
för Ingers del. I februari 2009 återinvigdes ju
nämligen Klippans Badhus efter en ordentlig renovering. Numera finns här fyra olika
bassänger: En för lek och rekreation (allmänt
bad), en för motionssim, en varmvattenbassäng och en barnpool.
- Vi har fått väldigt mycket positiva reaktioner,
och mycket besökare som inte varit på badhuset tidigare. Under jullovet hade vi många
barnfamiljer här till exempel.
Våren 2009 startades även ett så kallat babysim. Där får barn från tre månader och uppåt
vattenvana redan från tidig ålder.
- Många av de familjer som kommer till badhuset för babysim kommer tillbaka även när
det inte är kurstid. Babysim är en trevlig verksamhet som är en utmaning för oss i personalen, och som förhoppningsvis leder till vattenvana, glada små barn.
Morgonsim
Inger är också ansvarig för det mycket uppskattade morgonsimmet. Varje tisdag och
torsdag öppnar man nämligen badhuset
redan klockan sex. Då kommer oftast kring
ett femtiotal personer för att börja dagen
med att simma några längder eller träna i
gymmet. Efteråt serveras frukost.
- Det är folk i alla åldrar som kommer hit,
många återkommer vecka efter vecka, och
andra kommer med lite längre intervaller.
Fullt upp på fritiden
Utanför jobbet umgås Inger gärna med vänner och bekanta. Hon tycker också om att
träna och gör det gärna på Klippans Badhus.
Då är det bland annat body pump och combat som gäller. Annars tar Inger gärna långa
promenader eller cykelturer, påtar i trädgården, läser och broderar och handarbetar.
Hon är farmor till fyra barnbarn – än så länge.
Och det är mer på gång!
- I maj är det dags igen, konstaterar hon med
ett leende.
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som förutom Kjell själv varit med längst, sedan 1982.
- Det har inte varit så mycket personalombyten, och det skapar förhoppningsvis ett förtroende hos kunderna.

Den här månaden, januari 2010, är det 30
år sedan som bilmekanikern Kjell Krook
avslutade sin anställning på Essos Bil
Bilverkstad och istället startade eget. Att
gå från ett liv som anställd till att vara sin

Nöjda kunder
Vad finns det då för fler ingredienser i framgångsreceptet som utgör Krooks Bilverkstad?
Kjell Krook, som är en ödmjuk man som helst
inte vill prata om sig själv, levererar (efter lite
påtryckningar) ett par tänkbara förklaringar.
- Förhoppningsvis är det att vi gör våra kunder nöjda. Vi försöker hela tiden att hänga
med i allt nytt och ser hela tiden till att hålla
oss med moderna verktyg och instrument.
Sedan jobbar vi med alla bilmärken – ingen
ska behöva vända i dörren för att vi inte kan
ta oss an just deras bil.

egen chef var ett stort steg, men ändå
något som Kjell ville prova på.
- Vill man ha eget så är det ju ett steg
man måste ta, och jag har aldrig ångrat
det, säger han.
Riktigt familjeföretag
De första två åren höll Krooks Bilverkstad till
på Djupadalsgatan, men 1982 gick flyttlasset
till lokalerna ute vid Klippans Åkeriförening,
alldeles vid rondellen vid Klippans norra infart. Ett riktigt bra läge med andra ord!
- Det är nog ingen direkt nackdel att ligga
där vi gör, det händer ju att folk som är på
genomresa stannar till, säger Kjell Krook.

Kontrollampor
Krooks Bilverkstad kan hjälpa till med i princip allting inom bilreparationer och –service
- alltifrån byte av glödlampor till mer komplicerade kamremsbyten, hjulinställningar eller
allmän felsökning.
- När en varningslampa lyser så har vi ett diagnosinstrument som läser in en felkod. På så
sätt kan vi hitta vad problemet är.

Krooks Bilverkstad är ett riktigt familjeföretag. Kjells hustru Eva sköter det administrativa, och sonen Jimmy har arbetat i firman
ända sedan han slutade skolan för 16 år sedan. Kjells svåger ”Tonne” är den anställde

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

www.begr-byra.se
Billingevägen 8 i Röstånga

Tel. 0435-915 70

30 år
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Vinnaren av julbordet!

Njöt av julens läckerheter
Det blev Kenneth Persson från Maglaby som vann ett
julbord för två på Klippans Gästis. Lördagen den 12
december tog han med sig sonen Viktor in till Klippan och lät sig väl smaka av julbordets läckerheter.
- Jag lagar ganska mycket mat hemma, så det var
skönt att komma till dukat bord! Det var riktigt gott.
En del människor äter ju så många julbord i december
på olika håll att man är trött på maten långt innan den
24:e. Så är inte fallet för Kenneth. Han blir aldrig trött på
skinka, sill, brunkål och allt det andra goda.
- Det går nästan inte att plocka ut vad som är godast.
Klippans Gästis i sin nya skepnad var en glad överraskning
för Kjell, som inte varit där på många år.
- Jag kommer nog att återvända fler gånger för att äta
lunch eller kanske ta en bit mat på kvällstid! Allting var
kanon. Jag är verkligen jättenöjd!
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Ta en fika med
hembakt på
CoffeeHouse!

Söndagsmiddag
på Gästis

med start igen den 24/1 2010
125:-/person inkl. kaffe och kaka

med blandad
kompott

Ring 120 10
vid bordsbokning!

a!

Välkomn

Julshow

±BYPLAN  s   +LIPPAN s   
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Vinn träningskort!

Nu när julen dansats ut, julmaten är uppäten och granen
blivit bortforslad är det många som stakar ut en ny riktning för det nya året – nämligen träning! För att hjälpa dig
som fortfarande tvekar om det där träningskortet är någon bra
idé lottar Söderås Journalen ut ett sexmånadersabonnemang
på Corpus Träning & Hälsa i Klippan. På Corpus tränar du styrka, går på spinning, body pump eller andra gruppaktiviteter.

Under december månad serverade
Klippans Gästis inte bara julbord.
Till maten bjöds nämligen också en
julshow signerad välbekanta Heléne Lindquist och hennes kollegor
i House of Fun. Den kväll då Adapt
Media och Söderås Journalen tog
för sig av läckerheterna på julbordet
uppträdde förutom Heléne också
Sara Wendelford och David Fremberg. Det blev en underhållande
kväll där så väl Linda Bengtzing
som Lena Philipsson och Roger
Pontare hälsade på i House of
Funs gestaltningar. Även en del
klassiska julsånger framfördes
med bravur. En mycket lyckad
kväll helt enkelt!

Skicka in en motivering till varför just du ska vinna. Därefter
väljer vi på Söderås Journalen ut en vinnare, som vi gör ett reportage om i ett kommande nummer.
Ditt bidrag skickar du in till följande adress senast
den 1 februari.
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN
.SYVREPIROSQYXWXVE\J}VINYP9RHIVHIWWEoVLEVXMH
RMRKIRLYRRMXF]XEJSVQEXREQR 7}HIVoW.SYVREPIRWIHER
 QIHEVFIXEVISGLmKEVIQIRW]JXIXmVmRHoHIXWEQ
QE%XX TVIWIRXIVE XVIZPMK PmWRMRK QIH JSOYW To F]KHIRW
J}VIXEKJ}VIRMRKEVSGLOmRHETVS´PIV

Märk kuvertet
”Träningskort”

-7}HIVoW.SYVREPIRHI0Y\ILEVZMKVmZXHNYTXMEVOMZIRSGL
WEQPEXEVXMOPEVJVoRoVIRSGL
(IWWYXSQLEVZMoXIVMKIRW}OXYTTHIJ}VIXEKJ}VIR
MRKEVSGLTVS´PIVWSQEVXMOPEVRELERHPEVSQJ}VEXXWXmQQE
EZLYVPmKIXmVNYWXRY

Söderås Journalen de Luxe
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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

1313

Fler foto finns på vår hemsida
www.soderasshopping.se

Axplock ur barnfoto 2009
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information från klippans kommun
N

SPORTLOVSPROGRAMMET
2010
SPORTLOVSBAD
VECKA 8

På Klippans kommuns hemsida

www.klippan.se
får du information om
Sportlovsprogrammet 2010.

Från mån t.o.m fre kl. 11.00-16.00
Inträde: 10 kr

Välkomna!
På biblioteken i Klippan, Ljungbyhed och
Östra Ljungby finns Sportlovsprogrammet 2010
i A4-format.

SÖDERÅS JOURNALENS

BARNTÄVLING!

ENDAST för barn
upp till 12 år!

SÅ HÄR GÖR DU:
• Sök efter “Klippantrollet” i tidningen. Ta reda på vilken bokstav
som han håller i handen. Bilda sedan ett ord av dessa bokstäver
och skriv det i de vita rutorna nedan.
• Sänd lösningen till Adapt Media AB, Norra Skolgatan 2, 264 33
KLIPPAN senast den 1 februari -10 i brev frankerat med brev
porto. Glöm inte ange ”BARNTÄVLING” utanpå kuvertet!

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

500:–
300:–
100:–

Vinnarna underrättas per brev och kungöres i nästa nr.
gissa vilket
ord som
jag gÖmmer!
människans
bäste vän
tycker en del.

0435 - 44 80 75
info@ljhgk.nu
www.ljhgk.nu

?

ORDET ÄR:
vinnare annonsjakten - dec
1:a pris Siv Andersson, Klippan
2:a pris Yvonne Ohlsson, Ljungbyhed
3:e pris Ulla Gustafsson, Klippan

Namn:
Adress:
Telnr:

Ålder:

15

Vi ﬁnns, om du
behöver oss
Vi säljer:
Reservdelar
Tillbehör
Däck

Välkommen in till oss!

Din personliga
78tAudit Skoda - verkstad

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

Vill DU som

ENTREPRENÖR
vara med och engagera dig i din
kommun? Med ditt stöd får vi
STÖRRE KRAFT att PÅVERKA

»

STERGATAN  +LIPPAN s 

www.borjessonsbil.se

 

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

