FEBRUARI • 2010

Innehåller även
information från

Söderås
1988 - 2

0
01

Besök
v
www.s år NYA hem
si
oderas
shoppi da
ng.se

Ett liv i
idrottens
tecken
sidan 10

Rockband på
besök i studion
sidan 14

Ny tävling
sidan 13

/PGQCPL?EgJJCPTCAI?

1CQCPT?RGMLDwPQJSRDwPQgJHLGLEMAFCTRPWAIDCJ





WeserGold

Sydamerika, Max 2 kg

BANANER

9

90

/kg

Jaffa, Israel

APELSINER

9

90

/kg

JM-Chark, Max 2 st

FALUKORV
400gr

9

90

/st

MULTIVITAMINDRYCK
2 liter

9

90

/st

Söderås

INNEHÅLL
4

Söderåsshopping

5

NÄ

STA

Christian Segerfalk
Chiropraktorklinik

6

BRAUNS SIDA

7

Förskolan Heden

8

FB Måleri AB

10

PROFIL: Håkan Johansson

11

Kostenheten
Vad ska du göra på sportlovet?

12

Vinnare av varor från Herners El

13

Ny tävling
Annonsjakten

14

Rockbandet Future Idiots
Insamling till Haiti

15

Kommuninfo

NR

Nummer
mars
april
maj
juNi
augusti
september
oktober
November
december

maNusstopp
8 mars
1 april
3 maj
31 maj
2 augusti
30 augusti
4 oktober
1 November
29 November

utg. datum
29 mars
26 april
24 maj
21 juNi
19 augusti
20 september
25 oktober
22 November
20 december

SÖDERÅS JOURNALEN/REDAKtIONEN
ADAPt MEDIA, N. SKOLgAtAN 2, KLIPPAN

?

PROFILEN:

Inga problem att flytta
Camilla kommer ursprungligen från Ålstorp, ett litet samhälle utanför Löddeköpinge. I de tidiga tonåren, samtidigt
som mäklardrömmarna började gro, flyttade Camilla tillsammans med sina föräldrar och två yngre syskon till faderns
hemtrakter i Ljungbyhed. Det kan ju vara jobbigt att flytta
från skola och kompisar när man precis står på tröskeln till
tonåren, men det var inget som bekymrade Camilla .
- Det var så klart tråkigt att lämna släkt och vänner i Ålstorp, men jag tyckte det var spännande att pröva någonting
nytt. Vi letade gård bland annat för att kunna ha våra hästar
hemma och fastnade för ett ställe iLjungbyheds utkant.

Alltid på
språng!
Hennes sexårige son vill bli fotbollsproffs,
den åttaåriga dottern siktar på en karriär som
tävlingsryttare. Camilla Asp hade också hon
ganska tidigt klart för sig vad hon skulle bli
när hon blev stor: Hon skulle arbeta med att
sälja hus. Och så blev det också. Idag är hon
egenföretagare och franchisetagare till Länshem Klippan.
- Jag har alltid varit väldigt fascinerad av hus,
och mycket intresserad av inredning. Tydligen
så har jag ända sedan jag var liten pratat om
att sälja hus, skrattar hon.
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LAYOUt, FOtO |
ALBIN LUNDBERg
albin@adaptmedia.se

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

DINA tIPS OCH FÖRSLAg VILL VI
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Adapt Media klarar
av alla former av
textframställning.

ANNONSER, LAYOUt, FOtO |
ANNA-LENA LUNDIN
anna-lena@adaptmedia.se

ADAPt MEDIA
TEL. 0435 - 77 90 50 • fax 0435 - 77 90 59
www.soderasjournalen.se

Vad är
Text

AD, LAYOUt, FOtO |
CAMILLA H. PEURELL
camilla@adaptmedia.se

REDAKtIONELL tExt |
JOHAN wEttERBERg
johan@adaptmedia.se

(V.g MÄRK MED ”MIna TIps”)

Camilla Asp

ANSVARIg UtgIVARE |
BENgt wEttERBERg
bengt@adaptmedia.se

Trivs på landet
När det var dags för gymnasieval fanns det ingen tvekan
om vad Camilla skulle välja. Barn och fritidsprogrammet var
det självklara valet. Knappast det traditionella valet för en
blivande mäklare, men det gick ju bra ändå.
- Jag läste upp de kurser jag behövde för att få högskolebehörighet sista terminen i trean och sedan flyttade jag till
Gävle och läste till fastighetsmäklare på högskolan där.
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Smakfulla delikatesser

Utmaning att vara sin egen
Direkt efter avslutad utbildning fick Camilla jobb på Svensk
Fastighetsförmedling i Klippan, som hade många kontor
med samma ägare runt om i nordvästra Skåne. 2001 startade ett samarbete med Länsförsäkringar och Länshem bildades. Några år senare blev det bestämt att Länshem skulle
bli rikstäckande och att kontoren skulle drivas av så kallade
franchisetagare. Camilla fick ett erbjudande om att driva
08
Klippankontoret.
- 20
Nr 1
- Jag var först lite osäker och visste inte om det passade
eftersom jag hade två små barn. I samma veva fick jag ett
arbete som butikschef i en stor klädaffär. Jag funderade lite
på det, men tackade nej. Jag trivdes så bra med mitt arbete
på Länshem och såg en utmaning i att bli egenföretagare.
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Ett varierat arbete
Camilla är nöjd med sitt jobb på alla sätt och vis. Variationen
är det allra bästa.
- Två dagar ser aldrig likadana ut. Telefonsamtal som varvas
med visningar, kontraktsskrivningar, tillträden på bank och
besiktningar. Kundkontakterna är det allra roligaste. Våra
kunder har alla en sak gemensamt: De står inför en av sitt
livs största affärer antingen för att köpa eller sälja sitt boende, men i övrigt är de i olika situationer, allt ifrån ett par
som ska flytta ihop till skilsmässor eller dödsbon. Det känns
bra att kunna hjälpa till i alla sammanhang.
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Arbete vs fritid
När man frågar egenföretagare om det finns några nackdelar med att vara sin egen brukar de flesta svara likadant: Att
det är svårt att skilja på arbete och fritid och att man aldrig
!
känner sig riktigt ledig. Camilla går emot den strömmen och
arknad
tycker inte att det är några problem.
Byggm
rlens
- Man måste kunna unna sig att vara ledig också. Jag har
n ste
de fr
tagit ett beslut om att skilja på jobb och fritid. För att jag ska
bjudan
kunna utföra mitt arbete på bästa sätt så måste jag må bra
marer
& som
privat och kunna vila mellan varven också. Man förlorar
Vr- nog
i längden på att aldrig koppla ur.
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Digitalt tryck
På Adapt Media kan
du få tryckt snabbt,
flexibelt, kostnadseffektivt och kvalitativt.

Layout

Studietiden minns hon med värme, men är man uppvuxen
på landet så är man.
- Det är kul att ha provat på stadslivet, men jag upptäckte
ganska snart att det inte var någonting för mig. Jag åkte
hem ganska mycket under tiden i Gävle och trivs bättre på
de små orterna.

BRAUNS SIDA | LARS-ERIK BRAUN
tRYCK | LJUNgBERgS tRYCKERI
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Adapt Media bygger
ditt hem på nätet.
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Anpassad marknadsförin

Adapt Media • Norra Skolgatan 2 • 264 33 Klippan • Tel. 0435 - 77 90 50 • Fax 0435 - 77 95 59 • www.adaptmedia.se

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

ERBJUDANDE SOM GÄLLER 22/2 TOM 7/3 -10!

Chessburgare

90 gr

Hemmagjord hamburgare på 100% nötfärs.
Bröd, dressing, lök, tomat, ost och ketchup.

Lyxburgare

150 gr

Hemmagjord hamburgare 100% nötfärs.
Bröd, dressing, ättiksgurka, tomat, räksallad
och ketchup.

Melle korv

25:55:Melle
m. bröd

Snart är våren här och vi har
fulladdat med nya modeller!
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Nu heter
vi det vi är.
Öppet:
Mån-fre 9 - 21
Lör-sön 10 - 21
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Rum och Frukost i Tomtebo, öppet året om!

0435 - 44 01 65 • 0708 - 14 01 65
www.bonnarpshjort.se
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Information om
I gästboken kan du skriva dina synpunkter. Vad tycker du om Söderåsshopping? Saknar du något? Är
det något du inte förstår? Eller vill du
bara komma med jubel och hurrarop? Du är självklart välkommen att
skriva oavsett vilket.

I företagsregistret hittar du
erbjudande från butiker och
företag i Klippan, Ljungbyhed,
Röstånga, Kvidinge, Östra Ljungby
och Stidsvig. Du kan också läsa
verksamhetsbeskrivningar samt
se bilder och få annan information som kan leda till ett bra
inköp!

Lätt att hitta!
www.soderasshopping.se

I Söderåsshoppings evenemangskalender
kan du läsa om vad som är på gång i trakterna häromkring.
Föreningar kan själva rapportera in uppgifter om kommande evenemang som vi publicerar på sidan. Gå in på Söderåsshopping
och anmäl dit föreningsevenemang redan
idag. Smart och enkelt!

Lokalaer!
nyhet

Snabba budskap
Behöver du få ut ett budskap från en dag
till en annan? Då är Söderåsshopping
det absolut bästa alternativet. Tack vare
att vi finns på nätet existerar inget som
heter deadline eller manusstopp. På
Adapt Media står flitens lampa alltid
tänd. Ring eller maila oss så ska vi göra
vad vi kan för att hjälpa till.

Vad tycker du om Söderåsshopping? Varför har ert företag valt att gå med?

44

Ann Lång
Kerstins Garn & Handarbete

Susanne Håkansson
Ljungbyhed Park

Mats Persson
MP Solskydd

Maria Frohm,
Maywis Blomsterhandel Eftr

- Många av våra kunder läser
Söderås Journalen flitigt och brukar hänvisa till annonserna där
när de kommer in och handlar.
Jag tycker att Söderås Journalen är en bra produkt med bred
lokal förankring, och det är
därför jag har valt att gå med i
Söderåsshopping. Den är anpassad till våra små, lokala förhållanden. Vi är en liten detaljist utan någon jätteomsättning, och har så klart en förhoppning om att det ska leda
till fler kunder. Man måste
våga prova för att se vart det
leder.

- Jag tycker att det är ett bra
initiativ. Man måste arbeta
med att lyfta fram det lokala
och vad som finns här i närheten. Att annonsera och finnas med på Söderåsshopping
hoppas jag ska leda till att
ännu fler människor får upp
ögonen för vad vi sysslar med
här ute på Ljungbyhed Park.
Vi har många olika delar av
verksamheten som folk inte
har så stor kännedom om.
Förhoppningsvis kan Söderåsshopping hjälpa oss att få
ännu fler besökare.

- Söderås Journalen är ett
bra annonsmedium med stor
lokalkännedom som jag gillar att använda, och Söderåsshopping är en bra fortsättning på detta. Det är alltid
bra med kreativitet, och man
måste hela tiden hitta nya vägar för att nå ut. Framför allt
i de yngre generationerna är
internet ett bra sätt att nå nya
kunder. Man måste synas hela
tiden. Jag har en egen hemsida som också fungerar som
marknadsföringsinstrument,
men med Söderåsshopping
når jag ännu fler potentiella
kunder till ett vettigt pris.

- Vi hoppas att vi ska kunna
nå speciellt de lite yngre målgrupperna genom att vara
med på Söderåsshopping.
De läser inte tidningar och
annonser i samma utsträckning som de gör på nätet.

Vill du
också synas?
Anmäl ditt företag på:
www.soderasshopping.se/
anmalan/

Christian Segerfalk
Chiropraktorklinik

till nya lokaler
Christian Segerfalk Chiropraktorklinik
startade redan 1992. De senaste åtta
åren har verksamheten haft sitt centrum på Storgatan 28. Nu har emellertid flyttlasset gått – men det är inte någon långflytt det handlar om. Numera
huserar Christian Segerfalk nämligen
Norra Skolgatan 2, mitt emot den
gamla lokalen.
- Min kollega som jag delade lokalen
med skulle sluta, och då stod jag med
en alldeles för stor lokal helt plötsligt.
Genom att flytta till Norra Skolgatan
får jag en lokal som är mer optimerad för verksamheten, säger Christian
Segerfalk.
Kvällsmottagning i Ängelholm
Christian Segerfalk kommer ursprungligen från Helsingborg, men valde som
nyutexaminerad kiropraktor att istället
öppna klinik i Klippan. Det fanns redan
många kiropraktorer i Helsingborg och
Ängelholm, men inte riktigt lika många i
Klippan. Han bor dock i Ängelholm, och
har också en del av verksamheten där.
- Tisdags- och onsdagskvällar har jag
kvällsmottagning på Hälsohuset i Ängelholm, och då kommer en del patienter
från Bjärehållet.
Akut och preventivt
Som kiropraktor arbetar man med både
akuta och preventiva åtgärder. Det kan

handla om alltifrån förslitningsskador som
rygg- och nackbesvär, till rena muskel- eller
ledbandsskador. Christian Segerfalk tycker
att fler borde gå på en årlig koll hos en kiropraktor, oavsett om man har några problem
eller ej, ungefär som man går till tandläkaren eller lämnar in bilen på service.
- alla belastar sin kropp på ett eller annat
vis, och då kan det vara bra att kolla så att
man inte har någon obalans någonstans
som lätt leder till ett oväntat besvär.
Samarbete med Kupolen
Christian Segerfalk har ett väl fungerande
samarbete med Sjukgymnastcentret Kupolen i Klippan. Om hans patienter behöver
sjukgymnastik skickar han alltid dem vidare
till Kupolen, som gör likadant om deras patienter behöver en kiropraktor.
- Det händer ofta att jag har patienter som
är i behov av stabiliseringsträning till exempel – då skickar jag dom till Kupolen.
Några tips
Finns det något man kan göra själv för att
undvika att hålla sin kropp frisk och slippa muskel- eller ledvärk? Ingenting är ju
så klart hundraprocentigt, men Christan
Segerfalk har ändå några enkla tips.
- Det allra bästa är att motionera regelbundet på något sätt. Då håller man kroppen i
form. se till att det är träning som du tycker
är rolig, annars kan man aldrig motivera
sig. Det spelar egentligen ingen roll vad
man gör, bara man gör någonting.
En annan sak Christian Segerfalk förespråkar är inlägg i skorna.
- Varje människa har en unik fotställning,
och det kan lätt skapa en obalans i kroppen
genom att man ständigt snedbelastar.

Nya lokaler!
Vi har flyttat!
Vi finns nu på Norra Skolgatan 2 A,
andra våningen.

Tidsbeställning: 0435 - 105 06
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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

”Att flyga som fåglar” – i Ljungbyhed fick många ”vingar”

Intressant ”anonym” gata
Många har färdats på gatan, sett
villorna, tyckt de verkar ointressanta, kanske rent av inte ”lagt märke”
till dem. Det handlar om ”anonyma” Idrottsvägen i Klippans västra
del. Men så får allt liv. Det ser Börje
och Rune Svensson till. De två har
vuxit upp i en av villorna vid gatan.
De kan berätta om villornas historia
och om de som bott där, redovisa
anekdoter, märkligheter – för det
finns – och annat. Det blir intressant, ett dokument för framtiden
och lysande exempel på genuin
lokalhistoria. Berättandet redovisas i Klippans hembygdsförenings
”Bygdebladet”.

Drabbad av kris
Det har funnits många företag med
korta ”eror” i Klippan, som i övriga
kommuner. Ett är ”N Linders metallvarufabrik”, med typisk historia
att lära av: Lovande start, många
fick jobb, kris och nedläggning. Fabriken startade 1907. Lampfötter
och malmurnor i mässing och koppar tillverkades, sedan lades till förnickling, sliperi och polering bl a till
Heralds cykelfabrik i Klippan. 1912
började det tillverkas cykelstyre och
elektrisk armatur. 1919 bytte fabrik
ägare. Då fanns 30-tal anställda.
1920 gick företaget i konkurs. Huvudorsaken: Ekonomiska krisen i
landet.

Märkesdagar
1910. Frågan om att skilja kyrka
och skolråd togs upp och genomfördes i Gråmanstorps kommun.
1945. Klippan blir köping från den
1 januari.

Som sagt...
”Ingen människa vinner på att var
omedveten om det förflutna.”
(Dick Harrison, professor i historia).
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”1800-talet innehöll framtidsoptimism – inte för arbetare, utan för
kapitalister.”
(Stig Welinder, professor em i
arkeologi).

s
svenska
flygets vagga stod i Ljungbyhed. Där har många förverkligat
den dröm som människan haft i
årtusenden – ”att kunna flyga som
en fågel”. I år fyller svenskt flyg
100 år.
Två principer finns för flygning:
”Tyngre eller lättare än luft.” När
flygningen vilade på mystikens
grund gällde ”tyngre än luft”, med
tragiska utgångar. Då flygningens
problem togs på allvar krävdes:
Att i praktiken undersöka hur fåglar flög och göra klart varför. Först
1680 skedde detta – av Giovanni
Alfonso Borelli, som vetenskapligt
korrekt beskrev vad som gällde.
Själv såg han flygning som omöjligt för en människa, men tänkte
inte på möjligheten ”lättare än
luft”. Den tanken togs upp på all-

var i mitten av 1700-talet. Den 19
september 1783 flögs en gris, höna
och anka tre km i Joseph Montgolfiers varmluftballong. ”Isen” var
bruten. Ballongen användes i en
rad sammanhang – som i franska
armén 1794. Luftskepp för passagerartransporter kom igång. Först
1935 tog detta slut, då zeppelinern
Hindenburg brann i New York och
35 dog.
Experiment
efter
principen
”tyngre än luft” hade pågått sedan 1700-talet slut. Engelsmannan
Georg Cayleys segelflygning blev
banbrytande. Men det var amerikanska cykelfabrikanterna Orville
och Wilbur Wrights vetenskapliga
experimenterande – med bl a nya
roder – i vindtunnel som blev avgörande. Den 17 december 1903 flög

Orville Wright världens första motordrivna flygmaskin – i 40 meter.
1906 blev dansken J C Ellehammer
första europé att göra det samma.
Fransmannan Louis Blériot flög över
engelska kanalen 1909.
1910 räknas som svenska flygets
start. Den 16 oktober 1910 flög
Hjalmar Nyrop flygplanet ”Nyrop
2”. Det var första gången en svensk
flög ett svenskbyggt flygplan i Sverige. Det skedde i Ljungbyhed. 1911
startade Nyrop landet första flygskola, Enock Thulin tog vid. Krigsflygskolan F 5 kom i gång 1926 och
har utbildat c:a 5 500 elever, som
fått ”vingar” (flygförarbevis). F5
upphörde 1998.
Svenska flygets 100 år firas på
fem platser i landet. Avslutningen
sker i Ljungbyhed den 5 september.

• Joseph Montgolfiers ballong. • Giovanni Alfonso Borelli beskrev flygandet vetenskapligt.• Georg Cayleys segelflyg blev banbrytande.
• Enock Thulin startade flygskola i Ljungbyhed 1915.

Munkarna blev bygdens första tegelmästare
Tegel är utmärkt byggmaterial. Det
var känt i Mellanöstern långt före
vår tideräkning. Tillverkningstekniken spreds i Europa och kom via
munkarna till söderåsbygden.
Lera kan användas till mycket. Det
har varit känt långt tillbaka i tiden.
Under äldre stenåldern användes
lera för att bestryka väggar av flätat
ris, som fick soltorka och gav byggnaden styra. Omkring 8 000 år före
vår tideräkning (f v t) fanns ”tegelstenar”. I Mellansöstern formades
lera till stycken av given storlek och
fick soltorka. Då ska nämnas att
det var en annan och magrare lera
än den i styva och feta leran i Nor-

den som måste magras (att blanda
in sand) för att lerstycket inte ska
krympa vid torkning eller bränning
och kanske spricka.
Tegelsten blev allt vanligare
byggnadsmaterial. Det började
serietillverkas, i t ex Egypten och
kringliggande länder, och användes inte bara till byggnader av olika
slag, utan även till stadsmurar och
annat. Det hade även börjat experimenteras med tegelbränning. Det
blev allt vanligare. Tegeltekniken
spred sig till Italien, kom till Frankrike och vidare upp i Europa. Men
det tog sin tid. Först vid 1100-talet
var tegelbränning – för det krävdes

här – i bruk i norra Europa och kom
via Danmark till Sverige. De som
förde över tekniken var munkarna.
Det har talats i folkmun om att en
tegeltoft (där tegel tillverkades)
fanns i backen norr om Herrevadskloster. Det har senare tiders forskning bekräftat. Söderåsbygden var
rik på utmärkt lera. Ett stort antal
tegelbruk uppstod, särskilt vid industrialismens inmarsch och vid
utdikningen av mark inom jordbruket.
Det som blev en viktig näring
i denna bygd introducerades av
munkarna. Det torde nu var ett
obestritt faktum.

Debattera eller tiga – brännande partifråga
ska etablerade partier försöka
”tiga ihjäl” oönskade partier eller
avslöja dem i debatter? Inför 2006
års val prövades det förstnämnda.
Det slog helt fel. Hur var det på
1930-talet?
Uppenbart har inget lärts av historien. Varken vad som hände på
1930-talets - eller mot arbetarerörelsen vid 1900-talets början. De
”bojkottade” partierna fick stå oemotsagda på möten, som gav stora
framgångar och tvingade sedan övriga partier att bemöta dem. Sam-

tidigt restes frågor inom ramen för
demokrati, bl a: ”Är det rätt mot
medborgarna att göra så?”
Nationalsocialismen i Tyskland
påverkade starkt i Sverige. I Värmland bildade Birger Furugård en
svensk variant. I Stockholm uppstod ett fascistiskt parti med bl a
Sven Olov Lindholm. De två gick
samman, oenighet uppstod, partiet splittrades. 1933 blev Hitler rikskansler i Tyskland. Stora förbättringar för tyngda jordbruket kom
och slog an i Sverige. ”Furugår-

darna” och ”Lindholmarna” åkte
runt på möten. Vad gjorde övriga
partier? Inget. De försökte tiga ihjäl
”nassepartierna”. Det misslyckades. 1933 räknade ”Furugårdarna”
in 67 avdelningar i landet, många
i Skåne varav en i Ljungbyhed. Socialdemokraterna såg faran först,
startade ”fälttåg mot nassarna”.
Varje ”nassemöte” fick ett motmöte. Det fick effekt, som t ex i Klippan där möte på Hotell Nilsson (där
Netto nu ligger) trots tillstånd blev
inställt.

Boktipset: Gunilla Lindbergs bok ”Sicken turk” ger en överblick av invandrarnas svenska historia.

Förskolan Spelet blir

HEDEN
I slutet av januari invigde den nyblivna
rektorn Sofia Walka förskolan Heden i
Ljungbyhed. Från 1978 och fram till dess
hade verksamheten gått under namnet
Spelet, men nu är det alltså nytt namn
som gäller.
- Vi ville göra en nystart. Förskolan Lärkan
i Färingtofta lades ner i höstas, och både
lärare och barn har flyttat hit i stället. Då
tyckte vi att det var en god idé att välja
ett nytt namn, för att markera nystarten
och integrera de nya, säger förskolläraren Kerstin Andersson.
”Byggröra”
Idag har förskolan Heden ungefär 40 barn i
åldrarna ett till fem år. Under senare delen av
2009 och början av 2010 har en renovering
med ommålning skett. Vid invigningstillfället
var denna inte helt klar. Hantverkarna höll då
fortfarande på med källaren, men förhoppningen är att detta ska vara klart inom kort.
Att ha haft lite ”byggröra” har så klart inte

varit optimalt, men heller inget stort problem.
- Det har fungerat väldigt bra i gruppen. De nya
barnen har kommit in bra, det har varit en stor
trygghet för dem att ha sina gamla lärare med
sig, säger Kerstin Andersson.

Mycket lek
En vanlig dag öppnar förskolan Heden vid 6.30,
då de första barnen lämnas av sina föräldrar.
7.15, är det dags för frukost. Kontinuerligt under förmiddagen kommer det fler och fler barn,
och var och en går till sin respektive avdelning.
Totalt finns tre stycken avdelningar.
- Under förmiddagen är det lek, både fri och
organiserad. sedan är det lunch vid 11.30. Där
efter har de små barnen vila och de äldre kanske läser sagor och tar det lite lugnare. Under
eftermiddagen fortsätter de olika aktiviteterna.
Den rekordkalla och, åtminstone vad det
verkar i skrivande stund, rekordlånga vintern lockar naturligtvis till mycket lek utomhus också.
- Barnen älskar snön och har verkligen inte tröttnat än, skrattar Kerstin
Andersson.
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Renovering av
gästtoaletten
eller lilltoan
Vi har de små
inredningarna.
Enkla eller exclusiva
- välj själv!

RÖRMONTAGE AB
STORGATAN 16, 264 00 KLIPPAN
Tel. 0435 - 71 12 75, fax 0435 - 100 25
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Erbjudandet gäller tom 15 mars.
Reservation för slutförsäljning!
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Sedan årsskiftet har Klippanmålarna
Bosse Landin och Frank Nielsen slagit
sina yrkesmässiga påsar ihop. Bosse
Måleri och Åsbo Måleri har upphört och
istället arbetar de båda under det nya
namnet FB Måleri.
- Vi har känt varandra i många år, både
yrkesmässigt och privat, säger Bosse
Landin.
- Vi har till och med varit lärlingar ihop för
många år sedan, fyller Frank Nielsen i.

Två målerier blir ett
Jobbat utomlands
FB Måleri gör alla förekommande måleriarbeten – alltifrån
målning både inomhus och utomhus till tapetsering och vävsättning. Bosse Landin och Frank Nielsen har i många år haft
lite olika inriktningar: Bosse har arbetat mycket i Klippanområdet, medan Frank varit runt i olika länder på jobb.
- Jag har jobbat väldigt mycket med butiksinredningar i
många olika länder, bland annat i Schweiz, Kanada och
Finland, berättar han.
Lägenhetsrenoveringar
Bosse Landin hade tidigare färgbutik i Klippan. Han har en del
bostadsbolag som kunder, men även privat personer. Totalt har
FB Måleri sju anställda inklusive ägarna. Just nu arbetar Bosse
på en lägenhetsrenovering på Ordensgatan i Klippan medan
Frank håller till i Lund med ett liknande projekt. Härnäst är
bland annat renovering av Levisbutiken på Väla inplanerad på
schemat. Ena veckan är alltså inte den andra lik.
Vill växa
Förhoppningen nu när de har slagit ihop två företag till ett är
att kunna ta på sig lite större jobb, samt att man ska kunna
avlasta varandra ännu mer.
- Vi blir helt klart starkare konkurrensmässigt av det här,
menar Bosse Landin.
- Planen är att vidareutveckla företaget i positiv riktning,
säger Frank Nielsen.

FB Måleri AB
Hantverkaren i din närmiljö!
Frank 0702-54 08 67
Bosse 0708-86 88 56
8

De kunder som tidigare anlitat Bosses Måleri eller Åsbo Måleri
kommer inte att märka någon skillnad gentemot tidigare.
- Vi kör på som vanligt, de förändringar som kunderna eventuellt märker av är bara positiva i så fall, konstaterar Bosse
Landin.
Lågsäsong
Just nu, i början av året, är det lite lågsäsong. Av förklarliga
skäl är det inte så många utomhusjobb för tillfället, utan mer
fokus på renovering inomhus.
- ROT-avdraget har verkligen gjort sitt till. Många fler vill renovera, och det sorterar bort svartjobben, säger Bosse Landin.

Jon & Johnnie
designar för Colorama
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TAPETER
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Nu har vi
digitaltapeter
du garanterat
aldrig har
sett förut.

Tegelbruksg. 10
264 35 Klippan
Tel. 0435-122 00
www.berndtssons.nu

Välkommen!

Störst på färg, tapet, golv och kakel

?JHICJCN67>A6G

www.colorama.se
Måndag - fredag 7.30 - 18, lördag 9,30 - 13.

Vi bjuder våra yngre
kunder på bio!
Prinsessan och Grodan
BIO GRAND i Ljungbyhed
Lördag den 27 februari kl.14
Biljetter hämtas på våra kontor i Klippan och
Örkelljunga. OBS! Begränsat antal platser!
Varmt välkomna önskar Swedbank!

30 år
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www.krooksbilverkstad.se

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

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

Håkan Johansson

Ett liv i
idrottens tecken
Rubriken du ser här ovanför sammanfat
sammanfattar på ett rätt uttömmande sätt vilket som
är Klippanbon Håkan Johanssons stora
intresse i livet. För vilken annan rubrik
väljer man till en artikel om en man som
spelat både ishockey och fotboll på elit
elitnivå, arbetar som idrottslärare på ett sär
särskolegymnasium och som på fritiden fri
frilansar som sportkommentator hos Radio
Kristianstad? Och för att föregående me
mening inte skulle pågå i all evighet lägger vi
också till att Håkan också coachat en av
sina elever i skolan, Nathalie Nilsson, fram
till ett VM-guld i femkamp (handikappfriidrottens motsvarighet till sjukamp), och
att han har varit tränare för Wää i damallsvenskan i fotboll. Inte dåligt!
I Klippan sedan 1994
Håkan flyttade tillsammans med hustrun Anki
till Klippan 1994 efter att ha bott i Bromölla
och Perstorp. Ursprungligen kommer han
ifrån Norrköping, där han är född och upp
uppväxt. På 60- och 70-talet spelade han både
ishockey och fotboll i IFK, som under den pe
perioden var ett av Sveriges bästa lag.
- Vi hade Gunnar nordahl som tränare och
Georg ”Åby” Ericsson som lagledare, och
halva landslaget var där i princip. Jag spelade
libero i reservlaget.
Tyskt proffserbjudande
Parallellt med fotbollsspelandet var det alltså
även hockey som gällde, men då var Håkan
ordinarie i A-laget som målvakt. Som bäst
kvalade IFK Norrköpings hockeylag till högsta
serien (som då hette allsvenskan istället för
elitserien) tre gånger utan att lyckas ta klivet
upp. Samtidigt som han idrottade arbetade
Håkan också som vaktmästare och reparatör.
Vid ett tillfälle var det dock nära att karriären
tagit en ny vändning. Håkan fick nämligen ett
proffsanbud från tyska ishockeylaget Düssel
Düsseldorf!
- Jag nobbade det för att jag inte kunde tys
tyska. Det var inga stora pengar det handlade
om, men det hade varit ett stort äventyr. Jag
kan ångra ibland att jag inte tog chansen.
Idrottslärare
Efter att ha varvat idrottandet med vaktmästarsysslan i några år bestämde sig Håkan för
att börja studera till idrottslärare. Han utbildade sig i Kalmar och i Malmö, och läste
dessutom in en speciallärarinriktning som
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idrottslärare för handikappade.1977 började
han på Norrängsskolans särskolegymnasium i
Hässleholm, och där har han blivit kvar.
- Jag trivs verkligen storartat. Det är kul att
kunna hjälpa eleverna att bli så bra som de
kan, alla efter sina egna förutsättningar.
Som det omnämndes i början av artikeln så
har Håkan också fungerat som tränare för
några av sina elever, och den mest framgångsrika är alltså Nathalie Nilsson, som deltog i Paralympics i Peking 2008, och som tog
VM-guld i femkamp 2007.
Kul att byta sida
Sedan 1984 arbetar Håkan också som sportkommentator på Radio Kristianstad på frilansbasis. Det var efter att ha varit tränare i
Wääs damallsvenska lag som han skickade in
en ansökan på vinst och förlust när lokalradion sökte nytt folk.
- Jag blev ju mer eller mindre intervjuad efter
varje match och tyckte att det kunde vara roligt att byta sida och så blev det också.
Alla möjliga sporter
Håkan hade ingen journalistisk bakgrund
sedan tidigare, men det han eventuellt saknade där tog han igen i idrottslig erfarenhet. Nu kan han se tillbaka på ett kvartsekel
av idrottsreferat från alla möjliga divisioner.
Bland de största upplevelserna finns Rögles
och Malmös avancemang till elitserien samt
Engelholms volleybolldamers SM-guld. Men
det har inte bara varit bollsport.
- Jag har varit iväg på hästsport, motorsport,
orientering – ja det mesta, basket, badminton
och curling är nog de enda sporterna som jag
inte refererat. Det är väldigt kul att komma
ut i de lägre divisionerna eller i de lite mindre
idrotterna. De människor man träffar då är
inte så vana vid att radion kommer på besök,
och då blir man väldigt väl mottagen. Det blir
man i och för sig på större arenor också, men
det blir lite på ett annat sätt.
Förberedelse viktigt
Vad måste man då tänka på som sportkommentator? Enligt Håkan Johansson är förberedelse A och O – speciellt de gånger man arbetar med sporter man inte är så bekant med.
- numera finns ju det mesta på nätet, men
tidigare köpte jag mycket tidningar och försökte läsa in mig så mycket som möjligt.
Även om idrott har varit, och är en central
del av Håkans liv, så är han faktiskt inte så
intresserad av att titta på sport när han inte
arbetar.
- Jag försöker se en del, men jag är inte så
sporttokig som man kanske skulle kunna tro,
avslutar han med ett skratt.

Stjärnkock ska inspirera skolköken
Kostenheten i Klippans kommun arbetar
ständigt med att utveckla verksamheten och stimulera sin personal. Söderås
Journalen har tidigare berättat om Skolmatens Vänners och Livsmedelsverket
certifiering av skolköken i Klippan. Den
23 februari ordnar man en inspirationsdag för personalen i skolköken i kommunen tillsammans med stjärnkocken Kurt
Weid.
- Samtliga kokerskor på skolorna kommer att få laga mat under Kurt Weids
ledning under en hel dag. Vi har mycket
duktiga kokerskor redan idag, men även
de behöver inspireras att tänka i lite nya
banor. Det är viktigt att hela tiden lära sig
nya saker, säger Anita Broddesson, chef
för kostenheten.

Pionjär
I dessa tider, när det finns ”stjärnkockar” i
var och varannan TV-apparat kan det vara på
sin plats att berätta lite om Kurt Weid. Han är
nämligen pionjär för många av dagens kända
kockar, och grundade bland annat kocklandslaget en gång i tiden. Han är idag verksam på
Lantmännen Cerealia Foodservice som kökschef, och åter runt i landet och arbetar med
restaurang- och storkökspersonal.
- Han har en mycket positiv syn på storköksverksamhet och tycker att vi utför ett gott arbete med knappa resurser. nu erbjuder han
sina tjänster för att ge storköken högre status
och det tar vi så klart tacksamt emot, säger
Anita Broddesson.
Klimatsmart mat
Just för tillfället är kostenheten också mitt
uppe i ett projekt som handlar om att servera
klimatsmart mat.

- Gymnasiets agenda 21-grupp kontaktade
oss före jul och hade planer på en miljövecka
i vecka 11. I samband med detta ville de att vi
skulle servera ekologisk mat.
Tillsammans med kollegan Stina Palmér menade Anita Broddesson att man kan göra så
mycket mer runt mat och miljö. Till exempel
kan man välja livsmedel som inte belastar
miljön så hårt, tänka på leveranser och inte
minst minska på svinnet.
- Eleverna var mycket intresserade och vi har
träffats ett par gånger och diskuterat kring
detta. Eftersom matsedeln vecka 11 kommer
att vara anpassad efter ”miljötänket” så genomför vi konceptet Klimatsmart mat även
på grundskolorna. samtliga rektorer och områdeschefer är informerade, sen är det upp
till dem att bestämma vad de vill göra i undervisningen.

Vad ska du göra på Sportlovet!
Jannike
- Jag ska mest ta det
lugnt. Det ska bli jätte
jätteskönt att vara ledig!

Johannes och Daniel
- Det ska bli skönt att få
sovmorgon, vi hade gärna
varit lediga en vecka till.
Och så ska vi nog gå ut
festa någon dag.

Sportlovsveckan, och därmed den första välbehövliga ledigheten efter jullovet för alla skolungdomar, är här. De flesta har säkert planer av något slag.
Det är ju nu man har tid att göra allt det där roliga man inte annars hinner
med. Söderås Journalen frågade några barn och ungdomar om deras planer
för veckan.

My
- Jag ska leka med mina kompisar och sen ska jag vara hos
min farmor. Där ska vi baka
och gå ut med hunden.
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Vinnaren av varor från Herners El!

Här fanns
allt som Malin
önskade sig!
Fick välja varor
från Herners El
Mathilda Solid kommer urpsrungligen från
Kvidinge, men bor numera i Helsingborg.
I julas var hon hemma hos sina föräldrar och passade då på att läsa Söderås Journalens decembernummer. Då hon såg att man i månadstävlingen
kunde vinna produkter från Herners El i Ljungbyhed bestämde hon sig för att sätta ihop ett riktigt
ordentligt julrim för att blidka juryn.
- Jag har varit i desperat behov av en plattång
länge, och tänkte att det här kunde ju vara ett
bra tillfälle att skaffa en, säger Mathilda.
Söderås Journalens redaktion föll för Mathildas
finurliga julrim och efter jul- och nyårshelgerna
fick hon och pojkvännen Kjell Torstensson åka
till Ljungbyhed och välja ut varor till ett värde av
1 800 kronor. Förutom en plattång blev det också
en riktigt bra rakhyvel till Kjell samt en brödrost.
- när jag var liten kommer jag ihåg att jag var på
Ljungbyheds marknad, och då besökte vi Herners
El ibland. nu kommer jag säkert att återkomma
fler gånger och handla, säger en nöjd Mathilda
Solid.
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33 tips till ett
lyckat sportlov!
Till alla barn som ska vara sportlovslediga under
februari bjuder Söderås Journalen på 33 tips på
vad man kan göra om man känner sig uttråkad.
1. städa vinden och hitta roliga saker
2. sy en ny badväska av gamla tyger
3. Laga trasiga hankar på handdukar
4. Gör klippdockor
5. Baka goda bullar och bjud in grannen
6. sätt in foton i album
7. Ta ett skönt fotbad
8. Tänd ett ljus och njut av musik
9. Gör 50 sit-ups varje dag
10. Ge bort alla kläder som du vuxit ur
11. städa rummet - fjäska för mamma
12. Ligg på soffan och gör ingetting
13. Gå på bibblan
14. Bada på badhuset
15. Tillverka en skuggteater
16. Dansa galet till hög musik
17. Ring någon du inte prata med
på länge

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

0435-77 90 55

Vinn nya

vårkläder!

Samtliga vinnare får också en Söderås Journalen
de Luxe-bok!
ERBJUDANDE
SOM GÄLLER 22/2 TOM 7/3 -10!

sÅ HÄr gÖr du:

Chessburgare

90 gr
• Varje pusselbit i Annonsjaktens 6 fält passar in i någon
Hemmagjord hamburgare på 100% nötfärs.
av annonserna i detta nummer.
Bröd, dressing, lök, tomat, ost och ketchup.
• Du skall hitta annonserna till vilka bitarna hör. Skriv
sedan annonsörens firmanamn under resp. ruta.
• Du skall alltså INTE ange tidningssidans nummer.
150 gr
Hemmagjord
100%
Sänd lösningen till: Adapt Media, Norra Skolgatan
2, 264 hamburgare
33 KLIPPAN
i nötfärs.
Bröd, dressing, ättiksgurka, tomat, räksallad
brev frankerat med brevporto. Glöm inte ange
”Annonsjakten”
utanpå
och
ketchup.
kuvertet! REDAKTIONEN TILLHANDA SENAST den 8 mars -10.

CYKELAFFÄREN I CENTRUM

Även om det inte ser ut så rent vädermässigt så är våren
snart här – i alla fall om man frågar klädindustrin. Nu har
du chansen att få chansen att
fylla på är
din vårgarderob
med
Snart
våren här
kläder från Nova till ett värde av 1800 kronor. Skicka in en motifulladdat
medså väljer
nya
vering och förklara varför just du
är värd det här priset,
Söderås Journalens redaktion ut vår favorit. I ett kommande
nummer gör vi ett reportage om dig och din vinst.

Lyxburgare

och vi har
Jon & Johnnie
modeller!

Melle korv

designar för Colorama

Vi måste ha ditt bidrag senast den 8 mars.
Skicka in till följande adress:

.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
”Nya kläder”.

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

VÅRENS
TAPETER
”Viltkött – NaturligtVis”
ÄR HÄR!

ndLeycka til

gåe
på ut
Söderås Journalen de Luxe

20 år LEVRYKoXXWIHERHIRJ}VWXEYTTPEKEREZ/PMTTER
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Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN
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Nr.

1

1:a pris Joacim Karlsson, Röstånga
2:a pris Ofelia Larsson, Ljungbyhed
3:e pris Alice Flensburg, Ljungbyhed

viNster:
1:a pris Presentkort hos Ekstrands Cykel,Klippan 500:–
2:a pris Presentkort hos Ekstrands Cykel,Klippan 300:–
3:e pris Presentkort hos Ekstrands Cykel,Klippan 100:–

vinnare barntävling - januari

TÄVLA i Annonsjakten!

G!!!

VLIN
NY TÄ

18. Kolla under sängen
- vad hittar man där?
19. Måla en tavla
20. sy nya gardiner
21. Gå ut med grannens hund
22. Hitta nya stigar på åsen
23. Fiska
24. Åk skridskor
25. Hälsa på mormor
26. polera cykeln
27. putsa dina fönster
28. Grilla korv
29. Jogga
30. Åk tefat
31. Hoppa hopprep eller twist
32. Gör en skattjakt och bjud in
kompisar
33. Ha kalas fast du inte fyller år

Klipp ut och spara till fantasilösa dagar!

Ord. pris 6 890:-

EKSTRANDS CYKEL 0435-71 14 13

Nr.1

Storg
17, KLIPPAN Vard 9-18 Lörd 9-14
EXTRA
VINSTER!
Vi kommer även
att dra treöppen
extratorsdag & fredag 15-18. Övriga tider: Ring!
Gårdsbutiken
vinnare som
Påsköppet: tisd - onsd 30 – 31 mars kl.15-18
får en Söderås
JournalenKöttde och Charkprodukter
Luxe-bok
var.Frukost i Tomtebo, öppet året om!
Rum och
Namn:

Nu har vi
digitaltapeter
du
0435garanterat
- 44 01 65 • 0708 - 14 01 65
www.bonnarpshjort.se
aldrig har
Adress:
sett förut.

Välkommen!

Öppet:
Mån-fre 9 - 21
Lör-sön 10 - 21
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Ring 0
Åke Da

Tel:
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Klippanband

får skivkontrakt i USA

Future Idiots är ett av många populära Klippanband som
kämpar för ett genombrott. Och nu är det något riktigt
stort på gång! Future Idiots har nämligen fått ett skivkontrakt på den tuffaste av alla tuffa musikmarknader
– den amerikanska.
- Den första skivan släpps i mars i USA, och sedan hoppas
vi få ut nästa till hösten, säger gitarristen Johan Tinebo.
Började som coverband
Övriga medlemmar i bandet, som hållit på i
drygt fem år, är Johans barndomsvänner Mike
Andersson (sång, bas) och Alexander Persson
(sång, gitarr), samt trummisen Linus Borg, som
kom med för ett år sedan. Future Idiots började som ett coverband med den amerikanska
punkrocksscenen som främsta inspirationskälla. Band som Blink-182, Offspring och Green
Day hör till de stora förebilderna.
- Vi hörde talas om att ett bolag som heter
pacific Ridge Records, som gav ut hyllningsskivor till Blink-182 i Usa, och kontaktade
dem och frågade om vi fick medverka på en

sån skiva om de skulle göra fler. De hade inte
planer på att göra fler, men när de hade gått
in och lyssnat på vårt material på Youtube
blev de intresserade av att ge ut våra egna
låtar, och på den vägen är det, konstaterar
Johan Tinebo nöjt.
En halv miljon Youtube-visningar
I början av februari intog Future Idiots Adapt
Medias fotostudio för att ta promotion- och
omslagsbilder till det amerikanska skivsläppet.
Resultatet, med bilder av bandets fotograf
Martin Larsson, kan du se här intill. Även om
Future Idiots spelar både sitt eget och andras

material så är det genom punkrockversioner
av kända låtar man blivit kända på Youtube.
Den senaste poplåten som stöps om i Future
Idiots-version är amerikanska superstjärnan
Lady GaGas senaste hit Bad Romance – och
den har blivit mycket populär på Youtube.
- Vi har haft en halv miljon visningar på den,
så det är ett rätt bra trick för att folk ska få
upp ögonen för en, skrattar Johan Tinebo.
Vill du höra mer av Future Idiots? Då kan du
köpa deras skivor på Skivlagret på Väla, söka
på bandnamnet på Youtube eller gå in på
www.futureidiots.com

De vill hjälpa Haiti
Efter jordbävningskatastrofen på
Haiti är det många som har velat
hjälpa till.
Adapt Media blev i början av februari kontaktade av fyra Klippanföretag som ville dra sitt strå till
stacken: Nova, Restaurang & Pizzeria Chaplin, Ankan & Co och Da
Carma Studio. Under vecka sex
gick dessa fyra företag samman
och skänkte tio procent av försäljningen till Läkare Utan Gränser.
Adapt Media ställde upp genom
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att marknadsföra projektet gratis
på www.soderasshopping.se och i
Söderås Journalen.
- Haiti har varit ett väldigt fattigt land redan innan, och därför
känns det viktigt att dra sitt strå
till stacken, tycker Madeleine Andersson på Nova.

Att pengarna går till Läkare Utan
Gränser var samtliga fyra företag
helt överens om.
- De gör ett oerhört viktigt arbete
där nere just nu, säger Madeleine
Andersson.

Hennes kollega Jennie Helgesson
håller med.
- När medmänniskor hamnar i en
sådan fullständig kris så är det allas skyldighet att hjälpa till. Hade
vi själva hamnat i samma situation

Jennie Helgesson utmanar också
andra företag att haka på insamlingen.
- Ju fler som engagerar sig, desto mer pengar får Läkare Utan
Gränser!

här i Sverige hade vi ju velat ha så
mycket hjälp som möjligt utifrån.

information från klippans kommun

Stort Grattis

Som en av få gymnasieskolor
i nordvästra Skåne har
Klippans Gymnasieskola nu
blivit kvalitetsstämplad enligt Qualismetoden. Resultatet visar att skolans trygghet
och trivsel är mycket god
och att skolan har en väl fungerande organisation som ger stabilitet
och tydlighet både i det dagliga arbetet och i utvecklingsarbetet. Skolans image är mycket god och här fick skolan högsta betyg.

Klippans Gymnasieskola
Qualiscertifierad
I november 2008 gjordes den första kvalitetsgranskningen av skolan.
Den gången saknades fyra poäng av de 60 som krävdes för certifiering. Efter förändringar genomfördes en kompletteringsgranskning
under november förra året. Nu fick skolan 63 poäng och är därmed
certifierad inom samtliga kvalitetsområden.
Per Dahl, Gymnasieskolans chef är stolt och glad över certifieringen
- Att få en sådan här certifiering och utmärkelse är en bonus för oss
som arbetar här och väldigt roligt att få. Qualismetoden är vårt verktyg
för att utveckla verksamheten och bli ännu bättre.

Välkommen att följa arbetet med Klippan kommuns nya
hemsida via http://ny.klippan.se. Kom gärna med synpunkter!
Ändrad busstrafik linje 528 och 531
i Klippans kommun

Synpunkten

Skånetrafiken upphör med trafik på linje
531 och minskar turerna för linjen 528
på grund av för få resenärer.

När du har synpunkter på kommunens
verksamheter – ris eller ros – eller vill
komma med förslag kan du lämna dessa
till Synpunkten via kommunens hemsida.

- Vi har aldrig tidigare fått så många
samtal från besvikna resenärer som nu,
säger Bengt Svensson kommunstyrelsens ordförande i Klippans kommun.
Kommunledningen och Skånetrafiken
kommer att har ett särskilt möte om förändringarna den 10 februari.

– reparerad efter haveri

På grund av ett haveri i systemet har vi
förlorat de synpunkter som kommit in efter mitten av december 2009. Idag fungerar systemet igen.
Vi ber om ursäkt för det inträffade och
hoppas att du som drabbats skickar oss
din synpunkt på nytt.
Vi håller nu på och tar fram ett nytt och
säkrare system för Synpunkten.
Det går även bra att lämna synpunkter via
post till Kommunkansliet, 264 80 Klippan
eller per telefon vx 0435-28 000.

Den nya tidtabellen innebär att linje 528
endast får en dubbeltur per dag med
avgång på morgonen kl 07.30 från
Perstorp till Klippan och avgång från
Klippan till Perstorp på eftermiddagen kl
15.20. Turerna är avsedda för att eleverna ska kunna ta sig till och från skolan.
För att mildra effekten av nerskärningar
bygger Skånetrafiken ut sitt närtrafikområde Ankarslöv där bland annat Hyllstofta
ligger.

Boende inom detta området erbjuds
möjlighet att åka taxi in till Åbyplan i
Klippan. Följande turer kan beställas
från Hyllstofta:
Måndag, tisdag och fredag kl 09.00
Onsdag kl 13.00
Torsdag kl 18.00
Från Åbyplan kan turer beställas
följande tider:
Måndag, tisdag och fredag kl 11.30
Onsdag kl 16.00
Torsdag kl 21.30
Observera turerna måste
beställas 2 timmar i förväg på
tel 0771-77 44 11!
Skånetrafikens tider, priser och resväg
finns att hämta på www.skanetrafiken.se
under rubrikerna Reseplaneraren och
tidtabeller. Här kan du även ladda ner
tidtabeller till mobilen.
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Hyresledigt
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Marklägenhet i Ljungbyhed
3 rum med kök i öppen planlösning,altan
i söderläge och en liten täppa att sköta om.
Ring 0435-71 94 11
Åke Dahl Fastighets AB
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RÖSTÅNGA
BEGRAVNINGSBYRÅ
En hjälpande hand när det behövs
dygnet runt, året om.

www.begr-byra.se
Billingevägen 8 i Röstånga

Tel. 0435-915 70

Vi utför allt inom försäkrings-, glasoch lackskador samt AC-reparationer m.m.

4EL     s 6¯,+/-.!
Vi finns även i Munka Ljungby tel. 0431 - 43 24 75
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Hur ser dina
sommardäck ut?

P
T
T
GO

Sportlovserbjudande
i Coffee House!
Kom 2 och fika,
betala för 1.

Söndagsmiddag
på Gästis

Planera ditt
däckbyte i tid!

kl. 13.00 - 17.00

125:-/person inkl. kaffe och kaka

Mellan 22 feb och 15 mars
har vi en “planeringsrabatt”

med 50:-/ däck.

Ring 120 10
vid bordsbokning!

a!

Välkomn
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