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Nummer
April
Maj
Juni
Augusti
September
Oktober
November
December

Manusstopp
1 april
3 maj
31 maj
2 augusti
30 augusti
4 oktober
1 november
29 november

Utg. datum
26 april
24 maj
21 juni
19 augusti
20 september
25 oktober
22 november
20 december
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TEL. 0435 - 77 90 50 • fax 0435 - 77 90 59
www.soderasjournalen.se

14 Resultatet av insamlingen
		 till Haiti

Dina tips och förslag vill vi
gärna ha insänt till:

Kommuninfo

SÖDERÅS Journalen/Redaktionen
Adapt Media, N. Skolgatan 2, Klippan
(V.g Märk med ”Mina Tips”)
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anna-lena@adaptmedia.se

Redaktionell text |
Johan Wetterberg
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Adapt Media Tel 0435-77 90 50 - www.adaptmedia.se
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Camilla H. Peurell
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ALBIN LUNDBERG
albin@adaptmedia.se

PROFIL: Matta Persson

12 Vinnare av träningskort
		 på Corpus

15

Ansvarig utgivare |
Bengt wetterberg
bengt@adaptmedia.se

AnnonsFÖRSÄLJNING |
Anna Rosén Jönsson
anna@adaptmedia.se
tel 0761 - 35 34 05,
0435 - 77 90 55
BRAUNS SIDA | Lars-Erik Braun
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Låt oss fångaett minne!Ring 0435 - 77 90 54!
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Ingen riktig påsk utan Blåkullek

Damma av kvasten

OCH FLYG HIT!
För elfte året i rad är det på skärtorsdagen den 1 april dags för Blåkullekul.
Enligt traditionen ordnas påskaktiviteter
för barn i parken i Ljungbyhed. Det blir
precis som vanligt lotterier, tipspromenad,
barnteater och utklädnadstävling, bland
mycket annat.
- Blåkullekul brukar bli en riktig folkfest där
alla åldrar deltar, så det hoppas vi så klart
på i år också, säger Stina Palmér, en av tiotalet medlemmar i Blåkullekommittén.
En nyhet är att man kommer att ha personal från räddningstjänsten på plats.
Barnen kommer att få sitta i ambulanser
och brandbilar och kunna ställa frågor till
personalen. Stina Palmér hoppas att också
polisen ska kunna svänga förbi.
Familjesammankomst
På senare år har Blåkullekul blivit en riktig
”happening”, som lite inofficellt sparkar
igång påsken för Ljungbyheds barnfamiljer.
- Det tycker vi är väldigt roligt. Det är
många som säger att påsken inte riktigt
börjar förrän man har varit på Blåkullekul,
säger Stina Palmér.

Lite annorlunda Påskbuffé i hälsans tecken

Påskdagen på Skvattemölla

Dietist Bim Åkers från tidningen Allas
pratar om mat i Hälsans Tecken
i samband med buffén
www.skvattemolla.se

Bokning gäller - först till kvarn...
Boka på 0435-21705

Många sponsorer
Blåkullekul har blivit en långlivad tradition. Bakom evenemanget står förutom
Blåkullekommittén också Ljungbyheds
Köpmanna- och Företagarförening och
Ljungbyheds Framtid samt ett antal
sponsorer: Klippans kultur- och fritidsförvaltning, Eurolink, Hemköp, Bio Grand,
Adapt Media, Spångens Gästis, Ljungbyheds Konditori, Lokalföreningen och
Olanderssons Blommor.
- Vi är givetvis tacksamma för all hjälp vi
får och utan sponsorerna hade det inte
gått. Innan det är dags brukar vi i kommittén ha fem-sex möten där vi planerar
upp och förbereder arrangemanget, så
det ligger mycket ideellt arbete bakom
också.
Hoppas på fint väder
Stina Palmér hoppas på bra väder. Under
de föregående elva åren har man fått
uppleva både regn, snö och vårvärme.
Vilket humör kung Bore är på 2010 återstår väl att se. Skulle det vara så att han
visar sig från sin allra avigaste sida så finns
dock en reservplan.
- Då håller vi till på Cronqvistska gården,
utanför Olanderssons Blommor istället.

till Ljungbyheds Röda korskrets, Riseberga-Färingtofta

ETT församling, Hemköp, Olanderssons Blommor, Spången
A-G Blommor, Lantmännen, KöpmannaSTORT Handelsträdgård,
föreningen samt alla andra som g jort det möjligt för oss
TACK att genomföra utﬂykter och julfester för våra vänner.

Annonsen sponsrad av

Kjerstin och Stina är här
redo för Blåkullekul!

Väntjänsten i Ljungbyhed
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Lite mer

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

Caroline Carlson Backe
Klippans Gästis

Helena Jakobsson
Guns Mode

Elisabeth Hansson
Bjärhus Gårdsbutik

Per Ydhag
Ydhags Specialsnickeri

- Söderåsshopping är en kanonsida. Vi annonserar mycket
i Söderås Journalen eftersom
det är en tidning som man vet
att kommunens invånare läser.
Nu när den även finns på nätet
och vi dessutom kan ha med vår
lunchmeny varje dag så känns
det naturligt att vara med. Om
det blir ordentlig snurr på sidan
så vet folk att här kan man hitta
den information man söker.

- Det är alltid trevligt med nya
initiativ. Man jagar ju alltid
fler kunder, och ju fler olika
sätt man kan marknadsföra
sig på, desto bättre. Det är
bra att tala om att man finns,
och vad man har för utbud.

- Med Söderåsshopping får vi
bra marknadsföring utan att
det behöver kosta skjortan.
Sedan tycker jag det är skönt
att det är lokala krafter från
Klippan som håller i det och
som vet hur Klippan fungerar.
Det ringde faktiskt precis någon sorts säljare till mig som
ville sälja på mig annonser för
14 000 kronor, men eftersom
han inte hade någon form av
kännedom om oss eller om
Klippan så var det så klart
inte aktuellt.

- Det är alltid bra att prova
lite nya medier. Man har ju
alltid en begränsad marknadsföringsbudget, och då
vill det till att man väljer rätt
ställe att synas på. Jag tror
att Söderåsshopping är rätt
för oss. Man får lokalt inriktad marknadsföring för en
vettig peng.

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

Vilka nya erbjudanden finns och vad händer under påsken?
Titta in på www.soderasshopping.se

Du som är företagsabonnent på Södersshopping får en egen sida under företag. Här kan
besökarna också hitta din Söderås Journalenannons, som läggs ut på Söderåsshopping
utan någon extra kostnad.

Under föreningsinfo hittar du allt du
behöver veta om föreningarna i bygden. Kontaktuppgifter, hemsidesadresser och telefonnummer – allting finns
här. Föreningar kan också rapportera in
resultat från sina tävlingar eller matcher.

Nyheter!

6508 besök

Många sökningar på 6 veckor!
på Söderåsshopping!
Söderåsshopping har på kort tid blivit
mycket välbesökt. Sedan starten den
25 januari och fram till tryckdatum
för tidningen du nu håller i din hand
(17 mars) har 6508 besök gjorts i företagsregistret. Det ger ett snitt på nästan
1000 besök i veckan. Det mest enskilt
besökta företaget har på samma tid haft
112 sökningar. Söderåsshoppings eget
sökregister, där man som användare kan
söka på företagsnamn, har använts över
500 gånger, och 143 olika föreningar har
haft nästan 2400 besök. Detta är ett bevis på att Söderåssshopping har ”satt sig”
ordentligt, och ett bra argument för ännu
fler företag att ”hoppa på tåget”.

TÄVLING PÅ NÄTET
Från och med den 29 mars kommer
Söderåsshopping varje månad att ha en
egen, webbexklusiv tävling.

Lätt att hitta!
www.soderasshopping.se
44

För att marknadsföra sidan har Adapt Media
bland annat spridit 3000 nyckelringar med
Söderåsshoppings logotyp runt om i utgivningsområdet. Nu ”gömmer” vi också fem
virtuella nyckelringar i företagsregistret. Din
uppgift är att hitta dessa. Maila sedan de fem
företagsnamn på vilkas sidor du hittat nyckelringarna till tavling@adaptmedia.se. Fem
vinnare får två biobiljetter vardera. Vi behöver
ditt svar senast den 8 april. Vinnarna presenteras på Söderåsshopping den 15 april.

Lycka till!

Dags att byta boende?
Se då fördelarna med att anlita Klippans enda
fristående mäklare som:

s ...anser att varje hus är unikt och bör behandlas därefter

s ...med egna idéer och arbetssätt har byggt upp en
verksamhet som uppfyller kundernas önskemål
och förväntningar

s ...givetvis erbjuder alla de tjänster som gör att du känner
dig trygg med din bostadsaffär

s ... vill fortsätta vara din lilla lokala mäklare, som med
engagemang och empati lyssnar till dina behov
s ...har fria, obundna och mycket goda relationer till
alla kreditinstitut

s ...bott i Klippan sedan barnsben, och därmed har
verkligt god erfarenhet av den lokala marknaden

Välkommen till MäklarCentrum
mötesplatsen för nöjda säljare och köpare

Margareta

Prabin & Jo

nas Troeds

son

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

Ett hus fullt av ung

K

ENERGI!
Bandet Even Less repar. Från vänster: Sebastian Svensson (bas),
Martin Katten (trummor) och Alexander Baidori (gitarr, sång).
På bilden fattas bandmedlemmen André Gustafsson (gitarr).

Anthony Nilsson tränar tyngdlyftning många dagar i veckan.

Karin Carlson satsar på
häcklöpning.

Janåke Karlsson vid entrén.

Tiden går fort när man har roligt. Kulturhuset Sågen på Ängelholmsgatan har
nu ett drygt halvår på nacken. Idén att
samla alla möjliga former av kultur under
samma tak har blivit en riktig succé.
- Framför allt musikbiten har fungerat
alldeles ypperligt. När vi startade i höstas hade musikföreningen MIC 40 medlemmar, idag har man dubblat det antalet, och det ökar ännu mer hela tiden,
säger Mötesplats Sågens föreståndare
Janåke Karlsson.
Billig replokalshyra
Även antalet band i Klippan har ökat. Janåke Karlsson har kontinuerlig kontakt med
Studiefrämjandet i ärendet, och har koll
också på detta.
- I höstas fanns runt 10 band, senaste gången jag kontrollerade med Studiefrämjandet
var det antalet uppe i 28!
Anledningen till musiksuccén beror enligt
Janåke Karlsson på tre anledningar: Det
utökade lokalutrymmet, goda insatser från
Studiefrämjandet och förmånligt låga hyresavgifter.
- Behovet har varit så stort att vi inte fick in
fler i lokalerna vid gamla elverket. Sedan har
Studiefrämjandet underlättat mycket. Hade
inte Studiefrämjandet funnits hade inte MIC
gjort det heller. Sedan är det väldigt billigt
att vara med i MIC. Det räcker att betala
550 kronor om året för att få repa. I andra
kommuner tror jag att replokalshyrorna ligger på 1000-1500 kronor, i månaden.

Gymnastikhall med högt tak
Men Sågen är inte bara musik. Klippans Friidrottsklubb har sedan ett par år tillbaka förlagt
all inomhusträning i lokalerna på Ängelholmsgatan. Klippans Gymnastikkrets håller också på
att etablera sig här.
- KGK bygger en gymnastikhall med hjälp av
bidrag från kommunen och från Skåneidrotten.
De har bland annat byggt en trampolinhall här
som är helt outstanding, och som också möjliggör att friidrottarna kan träna stavhopp.
Att fler och fler idrottsföreningar hittar till Sågen är glädjande enligt Janåke Karlsson. Förutom att det blir ännu mer liv och rörelse så frigör
det också plats på andra idrottsanläggningar
runtom i Klippan.
- Till hösten kommer gymnasterna att vara här
nere fullt ut, och det betyder att det blir många
halltider över i idrottshallen där de haft sitt hjärta tidigare.
Mycket musik under våren
Under våren och sommaren är det många musikprojekt på gång. Den 9 april spelar Waterdog på Sågens scen, och den 2 maj är det premiär för gymnasieskolans ”Musical highlights”
nere i friidrottshallen. Fjolårets uppsättning av
”Joseph and his amazing technicolor dreamcoat” blev en succé och nu kommer ett nytt
gäng duktiga elever att uppträda, allt under
ledning av Louise Ljungberg och Gordon Marsh,
precis som förra året.
En rockvecka i mitten av juli är också under
planering.
- Tanken är att vi ska ha konserter måndagonsdag-fredag, säger Janåke Karlsson.
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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

Kyrkliga bilder – motiv i taket i Riseberga

Veterantåg – 30 år sedan
1892 invigdes järnvägslinjen mellan
Klippan (Åby) och Röstånga – via
Ljungbyhed. Idén kom upp 1869.
Men det dröjde till 1883 innan frågan återkom. Järnvägslinjen fick
koncession 1889. Linjen förlängdes
1898 till Eslöv. Boende i västra Skåne nådde nu lätt turistmålen Nackarpsdal i Röstånga och Skäralid.
Men den 31 augusti 1961 – efter
69 år – lades persontrafiken ned på
linjen. Men persontrafik med veterantåg återkom. Det skedde 1980
i regi av ”Museiförening Klippan –
Ljungbyhed järnväg”. Dock fick allt
ställas in, efter småhaverier. Persontrafik förbjöds. Nu pågår en uppskattad dressinverksamhet mellan
Nybygget och Ljungbyhed.

Banan
– gammal kulturväxt
Banan är en uppskattad och nyttig frukt, som dessutom är en av
världens äldsta kulturväxt. Bananplantan är en ört, även om den ser
ut som ett träd. Ursprunget finns i
tropiska delarna av Syd- och Mellanamerika, Kanarieöarna och Sydostasien. Carl von Linné var den
förste som fick en bananplanta att
blomma och bära frukt i Europa.
Det skedde 1736 i Holland, där
Linné hade hand om finansmannen Cliffords växthus. Bananen
klassas som ett av våra viktigaste
livsmedel, rik på näring, vitaminer,
mineraler och har positiv medicinsk
effekt. Bananskalet lär vara utmärkt
att putsa skor med. Bananen finns i
ett stort antal arter.

Märkesdagar
1885. Första stadsplanekartan
läggs fram för Åby.
1905. Tomt köptes och beslut togs
att bygga ett Folkets Hus i Klippan.

Som sagt...
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”Var nöjd! Är Du nöjd är Du rik”.
(Råd till fattiga i kyrklig betraktelse
1861).
”Vi ogillar all slags dynamitagitation.”
(S-kongressen 1891 gjorde ”rent
hus med anarkismen”).

Söderåsbygden är rik på kyrkor. Alla
har intressanta ”kyrkliga bilder”, en
ofta förbisedd konst. Märkligast av
dem alla är takmålningarna i Riseberga kyrka, av Einar Forseth.
I äldre tider fick allmogen mesta
kunskapen om kristna tron genom
”kyrkliga bilderna”. Dessa bilder
är idag en ofta förbisedd konst.
Dessutom kan besök kombineras
med rundturer i bygden och se nya
kyrkliga miljöer. Kyrkornas bilder är
kända berättelser ur bibeln, som
ger anledning till att fundera över
varför just den betraktade berättelsen valts, hur den tolkats och framställts.

Riseberga kyrka har en annorlunda placering av ”kyrkliga bilder”. De finns i taket, utförda av
konstnären Einar Forseth, född
1892, utbildad vid Konstakademin
i Stockholm, fick professors titel
1961. Hans mest berömda verk
är guldmosaiken i Gyllne salen i
Stockholm stadshus, med mälardrottningen i centrum, som utfördes 1923. Säkert har många sett
detta på TV vid Nobelmiddagen.
1937 beslöt kyrkorådet i Riseberga att låta utföra takmålningarna. Motiveringen: ”Målningarna
kommer att höja kyrkans anseende.” Einar Forseths stil beskrivs

Bilden i kryssvalvet med budskapet
”Älska varandra”.

som ”dekorativ och lätt naivistisk”.
Motivet är hämtat från Johannesevangeliets berättelse om ”Ljuset
och sanningen”. Huvudkompositionen finns i kyrkans kryssvalv. Det
finns en målning i långskeppet, en
mot östra läktaren och en mot norra korsarmen. Men det var nära att
målningarna gått till spillo. Takträet
som målningarna fanns på var på
väg att förstöras. Räddningen blev
renoveringen 1987-1988.

• Bilden i långskeppet vill symbolisera ”trons makt”. • Bilden i östra delen av kyrkan visar ”Johannes Döpares möte med Jesus”.

Byalaget ”Ljungby m fl” – för tradition vidare
By är genuint en grupp gårdar.
Fram tills byarna ”sprängdes” skedde arbetet gemensamt. Byalaget,
med en ålderman i spetsen, tog
beslut. ”Ljungby m fl byalag” har
en obruten tradition.
By kommer av fornsvenskans ”byr”
och betyder boplats. Av en rad
praktiska skäl ville man bo i byar
i hela världen. Arkeologiska fynd
i Sverige finns på byar från äldre
stenålder. Byboende är äldre än så.
Medeltida lagar ger en första inblicken organisationen.
Jordegendomens
fördelning,
samhörigheten, arbetsorganisationen, allmänningar, gator, kreatur
och mycket annat var inslag i bysamfälligheten, som krävde beslut.
T ex att jordbruksarbetet började

samtidigt. En organisation krävdes,
beslut togs, misshälligheter löstes,
domar avkunnades, ansvar utkrävdes. Det skedde inom byalagets
ram, med åldermannen i spetsen.
Åldermannen valdes på byastämman, som vanligen hölls i välborgsmässotid – innan djuren släpptes,
sådd skedde. Inspektion hade skett
av vad som behövde göras, som
stämman beslöt. Försumliga straffades med böter, särskilt slarv med
gärdesgårdar så djuren kom i åkermark – allas åkermark.
Sedvanerätten gällde, mer tillkom. Rätten behövde kodifieras,
som skedde från 1600-talet - först
i Sydsverige. Skåne hade reglering
redan från 1 000 – talet. Kungl.
Majt utfärdade mönsterbyaordning

1742, som följdes.
Vid 1880-talets början skedde skiftesförrättningar, byarna
”sprängdes”, kulturtraditioner bröts
ned.
I dag finns namnet ”by” i sammanhang som t ex ”semesterby”.
Men i Ljungbyhed förs byalagets
tradition vidare - sedan urminnes
tider, betonar Ulf Mathiasson ålderman till byastämman 2010 då
byahornet och byakartan lämnas
till efterträdaren. Tiotal gårdar ingår i ”Ljungby m fl byalag”, som
på stämman behandlar egna vägen på 900 meter, kassan redovisas, arbetsutskott och ålderman
väljs. Sedan följer ett ”rungande
bondekalas” i traditionell stil med
massor med mat.

100 år sedan Klippan blev industriort
Från ”bondby till stadssamhälle”.
Denna utveckling genomgick Åby
(sedermera Klippan) - på 60 år.
1910 var första året Klippan hade
fler sysselsatta i industrin än inom
hantverksyrken.
Fram till omkring 1850 var Åby en
utpräglad ”bondby”. Bara enstaka
andra sysslor fanns. Skråväsendets
avskaffande 1846 och näringsfrihetsförordningens införande 1864
fick effekt på samhällets yrkesstruktur. Märkas ska att Åby då inte hade
Klippans pappersbruk, som låg i
V Sönnarslöv kommun, inte i Gråmanstorps kommun som Åby.

Invigningen av järnvägen mellan
Helsingborg och Hässleholm, och
därmed Klippans järnvägsstation i
Åby, 1875 fick fart på samhället.
Främst inom hantverksyrken, som
blommade ut. Drygt 20 procent
var det året sysselsatta med hantverk mot 17 procent inom industri.
Lantbruket hade 27 procent. Utvecklingen i Åby var inte unik för
Kristianstads län. Tvärt om. Inget
annat län i landet hade fått en
motsvarande kraftig utveckling på
hantverkets område.
1910 passerade Åby, som nu
börjat kalla sig Klippan, en mil-

stolpe. Fler var sysselsatta i industri än i hantverk. 32,2 procent
fanns inom industrin, 22,9 procent
inom hantverksyrken, 10,4 procent inom lantbruket, 5,4 procent
inom handeln, samfärdsel hade
7,8 procent, allmänna tjänster
och fria yrken 6,4 procent, 14,9
procent inom övriga yrkesgrupper.
Andelen sysselsatta i industri
ökade. 1925 nåddes kulmen för
Klippans vidkommande, för jobb
inom industrin, som var 38,8
procent. Större andel skulle inte
nås.

Boktipset: Carita Johanssons bok ”Skånska möllor” är bildrik, vacker och intressant.
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Bröderna Kim Kvist och Daniel Bryland,
bland Ljungbyhedsborna mer kända som
Kvirre och Brylle, utökar sin verksamhet.
Det är nu drygt ett år sedan man drog igång
sin kombinerade butik, mack, gatukök och
bilverkstad i Ljungbyhed under namnet Kvirres & Brylles. Nu har man också köpt Däckhuset i Svalöv, som ingår i Däckteamkedjan.
Däckhuset blir därmed ett dotterbolag till
Kvirres & Brylles.
- Vi har fått bra ruljans i Ljungbyhed, och
genom att bli franchisetagare till Däckteam
i Svalöv så kompletterar vi verksamheten på
ett bra sätt. Från och med den 1 april kommer dessutom Ljungbyhedsverkstaden att bli
en Däckteamverkstad, säger Kim Kvist.
AD-mästare
Det var redan våren 2009 som Däckteam i
Svalöv blev till salu, och bröderna tog över
den 1 november.
- Däckteam är Sveriges största däckkedja, vilket gör att vi kan ha helt andra prissättningar
och avtal än vad vi kunnat ha annars, och det
gynnar kunderna, säger Daniel Bryland.
Verkstaden i Ljungbyhed är ju redan ackrediterad AD-mästare, och Svalövsverkstaden har
fått samma kvalitetsstämpel.
- AD-mästare innebär att kunden får två års
garanti på arbete upp till en viss årsmodell på
bilen. Många vill inte serva sin bil på en privat
verkstad, de tror att man förlorar nybilsga-

utökar!

ranti. Men så är inte fallet. Vi erbjuder samma
garanti på alla märken, säger Kim Kvist.

24-timmarsjour
Tack vare förvärvet av verkstaden i Svalöv kan
Kim och Daniel numera erbjuda full service
när det gäller bilar och däckbyten till sina
kunder.
- Nu klarar vi av alla former av däckbyten –
inte bara på bilar utan även på alltifrån skottkärror till stora entreprenadmaskiner. Vi har
dessutom köpt en ny maskin till Svalöv så att
vi ska kunna hjälpa till med hjulinställning
också, säger Daniel Bryland.

- Vår rekonditionering är Sonax Professionalansluten, vilket gör att vi använder deras produkter fullt ut. De finns inte på den ”vanliga”
marknaden, så slutresultatet blir jättebra. Bor
man i Svalöv och vill ”reka” bilen så går det
bra att lämna in den i Svalöv också, så fixar vi
det i Ljungbyhed.
Kim Kvist och Daniel Bryland ser fram emot
2010 och vill också passa på att komma med
ett meddelande till alla kunder:
- Vi vill hälsa alla nya och gamla kunder välkomna till oss, både i Svalöv och Ljungbyhed.

I och med Däckteamanslutningen så kommer
man också att ha en egen servicebil. Denna
kan åka ut till kunder, till exempel åkerier eller lantbrukare, när de får punkteringar och
hjälpa dem på plats.
- Är man kund på 24-timmarsjouren så kan
man få hjälp var man än står i Sverige med
punktering. Det är bara att ringa ett nummer
så får man hjälp av den Däckteamjour som
finns närmast, säger Daniel Bryland.
Bilrekonditionering
En annan nyhet är att Kvirres & Brylles i Ljungbyhed också anställt en person som arbetar
med rekonditionering av bilar.
- Vi märkte att det fanns en marknad för bilrekonditionering i Ljungbyhed när vi satte
igång förra året, säger Kim Kvist. Daniel Bryland fyller i:

De klarar av alla former av däckbyten – inte
bara på bilar utan även på alltifrån skottkärror till stora entreprenadmaskiner

Extradande!
erbju
Bilrekonditionering
• Utvändig
från 999:• Ut- och Invändig
från 1299:Erbjudandena gäller tom den 30 april -10

På Kvirres & Brylles i
Ljungbyhed finns
både verkstad och butik.

Storgatan 20 • Ljungbyhed

0435 - 44 00 12

DÄCK

• Nankang 195/65-15
Monterat klart

930:-/st

• Bridgestone
Monterat klart

1265:-/st

FÄLG
Alu
från

670:-/st
Däckhuset i Svalöv

Harjagersvägen 4 • Svalöv

0418 - 66 85 80
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Kulan i luften!
Allsvenskan är redan i full gång, och om ett par veckor
är det dags för småklubbsfotbollen att göra avspark.
Söderås Journalen har pratat med tränarna i Söderås
Journalens utgivningsområde för att kolla hur läget
är inför 2010.

Följande frågor ställdes.
1. Vad har ni för målsättning den här säsongen?
2. Vilket lag vinner er serie?
3. Vad har du annars för förväntningar i år?
4. När spelar ni första matchen på hemmaplan?

7
5 6
6 6
5

Mikael Fransson, Färingtofta IK

Krister Karlsson, Vedby/Rönne IF

1. Vi har sagt de senaste åren att vi ska förbättra vår slutplacering år för år. För två år
sedan kom vi sist, och förra året kom vi näst
sist – så vi siktar på att slå det i år!
2. Jag har faktiskt ingen aning. Vi har bytt
serie och möter helt nya lag. Förra året spelade vi i mellersta sjuan mot Ljungbyhed och
Röstånga bland annat, nu är det lag som
Västra Torup, Tjörnarp och Nävlinge, och de
har jag ingen koll på direkt.
3. Vi har fått in lite yngre spelare, både från
Perstorp, Åstorp och Kvidinge. Det ska bli kul,
vi behöver lite yngre förmågor som kan sätta
fart på oss gamla gubbar!
4. Om planen är spelbar så blir det premiär
på Snälleröds IP den 10 april klockan 14 mot
Nävlinge.

1. Vi är nykomlingar så vi viktar på att hålla
oss kvar.
2. Glimåkra. De har kvalat uppåt i två år och
har fått in några nya spelare.
3. Förhoppningen är att Vedby/Rönne ska
kunna etablera sig som division fem-klubb.
Vi har märkt att det pratas mer på byn om
oss i år, och det tror jag beror på att vi har fått
tillbaka några gamla spelare som varit i andra
klubbar. Det är mycket Klippanfolk i laget.
4. Vi möter Hästveda på Vedby IP söndagen
den 18 april klockan 15.

Division 7 Norra

Division 5 Norra

Lasse Celander, Stidsvigs IF
Division 6 Nordvästra A

Daniel Camper, Kvidinge IF

1. Jag är ny för i år, men eftersom Stidsvig kla-

Division 6 Nordvästra A

1. Vi fick kvala oss kvar förra året och har tappat 12 spelare, så vi siktar på att hänga kvar.
2. Allerum blir farliga. De var väldigt bra förra
året och jag tror de har fått behålla de flesta
av spelarna.
3. Det ska bli spännande att se hur spelarna
som blivit kvar i klubben har utvecklats.
4. Vi spelar den 9 april klockan 18.30 mot
Allerum på Kvidinge IP.
Krister Karlsson
Vedby/Rönne IF

Mikael Fransson
Färingtofta IK
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Ulf Heidfors
Ljungbyheds IF

rade sig kvar med lite problem förra året får
vi nog vara försiktiga i år. Huvudmålet är att
hålla oss kvar och överraska lite här och där.
Vi har några killar som inte kommit igång
ordentligt än eftersom de pysslar med andra
idrotter.
2. Svårt att säga eftersom jag är ny.
3. Det ska bli kul med A-lagsfotboll. Jag har
arbetat som ungdomstränare i Ängelholms
FF i 20 år, så det var ett tag sedan jag var
huvudansvarig. Det ska bli kul att vara med
och kriga om ”riktiga” poäng. Vi har ett bra
lag med en blandning av äldre spelare runt
30-35 och ett gäng 20-åringar. Jag tror att
det kan slå mycket väl ut.
4. Vi spelar den 16 april klockan 18.30 mot
Brunnby hemma på Kopparmöllans IP.

Ulf Heidfors, Ljungbyheds IF
Division 6 Mellersta

1. Vi är nykomlingar, men jag hoppas ändå
att vi ska kunna hamna på övre halvan, jag
tycker vi har material till det. Dessutom möter
vi lag från mellersta Skåne. Det brukar vara
en fördel att vara lite ”okända” för motståndarna.
2. Eftersom vi är nya i serien så har jag inget
direkt tips – jag är inte så inläst på det.
3. Vi vill bli ett etablerat division sex-lag, och
inte bli några lindansare. Det är första året
för mig som seniortränare, och vår lagledare
Cornelia Ericsson är också debutant på den
här nivån efter att ha varit spelare och ungdomsledare tidigare – det ska bli spännande.
4. 10 april klockan 15 mot Lunds BOIS.

Fredik Johansson, Östra Ljungby IF
Division 5 Norra

1. Vi har som målsättning att hamna på den
övre halvan av serien.
2. Jag tror att Strömsborgs IF kommer att
bli starka detta året. De visade redan förra
säsongen att de kan spela en bra fotboll.
3. Jag ser fram emot att få Östra Ljungby IF
att göra en bra säsong där vi utvecklas både
som lag och individuellt.
4. Vi möter Sibbhults IF den 10 april klockan
15.
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Magnus Lindner, Klippans FF

Roger Zentio, Röstånga IS

1. Målsättningen diskuterar vi ledare med
spelarna, och vi har inte riktigt satt den ännu
eftersom det är några veckor kvar till premiären (i skrivande stund, red/anm.)
2. Råå och Perstorp kan nog bli vassa. Båda
lagen har förstärkt bra på ledar- och spelarsidan, och eftersom serien nog blir jämn kan
det göra att de blir farliga. Perstorp fick inte
riktigt till det förra året, så de kan ha lärt sig
av det och få ett bättre resultat i år.
3. Jag ser fram emot att se laget utvecklas
gentemot förra året. Trots att vi hade ett
mycket ungt lag så var vi med och slogs om
en kvalplats fram till sista omgången, men då
fick vi skador på ett par viktiga spelare. Jag är
väldigt nöjd med truppen som den ser ut nu
– vi har lyft upp tre-fyra spelare till underifrån,
den yngsta är bara 15 år. Vi stirrar oss inte
blinda på ålder.
4. Vi spelar hemma redan i seriens första omgång den 10 april. Klockan 15 möter vi Svalöv
på Åbyvallen.

1. Vi har väl sagt att vi ska försöka vara bland de
tre-fyra bästa. Jag är ny för i år, men laget kom
sexa-sjua eller något sånt förra året, så nu ska vi
försöka klättra ett par snäpp i tabellen.
2. Det är jättesvårt att säga eftersom jag är
ny. Jag tror att Billeberga kan bli farliga. Borlunda och Hurva låg med länge däruppe i fjol
också.
3. Det är otroligt roligt att vara tillbaka i
Röstånga där jag spelade för 20 år sedan.
Jag hoppas att vi ska kunna få igång ett riktigt bra spel där vi rullar boll. Det kan ta sin
lilla tid att få in spelsättet, men när det väl
är gjort så hoppas jag att framgångarna ska
komma.
4. Vi spelar hemma på Odenvallen lördagen
den 17 april klockan 15 mot Kungshult.

Division 4 Nordvästra

Division 7 Mellersta
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PROFILEN:

Matta Persson

Johnny Cash, Punk
& Rock´n Roll!!!
Musiken har lett Matta Persson från
Ljungbyhed (ja, han är döpt till Mats, men
det har ingen kallat honom på många år)
till rockfestivaler i Sverige, Estland, Lettland, Litauen och Tyskland och klubbspelningar överallt från Baltikum till Berlin. Han har till och med fått muta sig ut
från den ryska enklaven Kaliningrad för
att kunna fortsätta sitt band Waterdogs
baltiska turné. Och allt det här är Johnny
Cashs fel, eller förtjänst eller vad man nu
ska kalla det.
- Jag fick hans Live at San Quentinalbum när jag var åtta år. Det var min
första skiva, och jag greppade direkt min
tennisracket och ställde mig i soffan och
körde igång, skrattar Matta.
Glamrock och punk
Vad var det då som gjorde att en oskuldsfull
åttaåring gick igång på The Man in Black?
- Jag tyckte han sjöng bra och att det var
fräckt att han spelade på fängelser och var
klädd i svart.
Johnny Cash blev alltså inkörsporten till musiken och en helt ny värld öppnade sig för
Matta. Under 70-talet följde han många av
de rådande trenderna och gick via glamrocken (Sweet, Slade och co) till punken, där
Ramones blev husgudarna – en kärlek som är
lika brinnande idag, dryga 35 år senare.
- Jag var ju 16 när punken kom 1977 med
Ramones, Sex Pistols och The Clash, och det
var ju den perfekta åldern. Punken gick ju ut
på att alla skulle vara med och spela, oavsett
om man kunde eller ej, och det passade ju
mig perfekt! Jag började spela i olika band
och stapplade mig framåt rent musikaliskt.
Många band på samma gång
Det första bandet Matta spelade med hette
Sluten Vård. Hur många det har blivit sedan
dess vågar han inte spekulera i.
- Man var ju med i flera olika band samtidigt.
Jag spelade i något band i Klippan, och något
i Ängelholm till exempel.
Slutet av 70- och början av 80-talet var ju
också den period i svensk musikhistoria då
Klippanpopen blev ett begrepp. Grupper
som Kommissarie Roy, Torsson och Johnny &
Dom Andra satte Klippan på kartan. Popskribenterna på de stora tidningarna, med Mats
Olsson på Expressen i spetsen, skrev hyllningar till banden, och speciellt Kommissarie
Roy var ett favoritband för nämnde Olsson.
Därför höll Matta nästa på att trilla ur stolen
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när det en vacker dag knackade på dörren i
föräldrahemmet i Ljungbyhed. Utanför stod
gruppens basist Micke ”Hydda” Persson.
- Han frågade mig om jag ville vara med och
spela gitarr i Kommissarie Roy, och det krävdes ju ingen längre betänketid för att tacka
ja till det.
Legendary Lovers och Waterdog
Efter något år splittrades gruppen. Sångaren
och låtskrivaren Thomas Holst gick över till
en då ganska okänd Malmögrupp som också
spelade in sina första skivor i Svenska Popfabrikens lokaler i Klippan – Wilmer X. Men
Mattas musikkarriär var långt ifrån slut för
den sakens skull. Mellan 1986 och 1994 var
han medlem i Legendary Lovers, och 1999
tog han klivet över till bandet han fortfarande
är med i – Waterdog. Bandet har fans i Norden, Baltikum, Polen och Tyskland, varje år
blir det ett par turnéer som tar dem utanför
Sveriges gränser.
- Alla i Waterdog har jobb vid sidan om, och
eftersom ett par stycken arbetar inom skolan
så brukar det bli att vi åker iväg när det är lov.
Till påsk åker vi till Tyskland i tio dagar för att
göra några spelningar.
Waterdog består förutom Matta av Martin
Ekelund, Daniel Persson och Patrik Berglin.
De har släppt ett antal skivor och har just nu
kontrakt med det tyska skivbolaget Naughty
Dog Production. Att stå på scen, speciellt i
utlandet, som det blir en hel del, har såklart
varit en dröm för Matta ända sedan han
lirade tennisracket till Johnny Cash som liten.
- Det känns ju lite fräckt att prata engelska
mellan låtarna, då känner man att rockdrömmarna har slagit in, skrattar Matta.
Ambassadspelning
Waterdogs utländska karriär tog sin början
i Baltikum. Bandet gjorde så kallade showcasespelningar på klubbar i Tallinn och Riga,
som bevistades av prominent publik i form
av kulturattachéer från ambassaderna i de
estländska och lettländska huvudstäderna.
Showcase innebär att man visar upp sig för
bandbokare i hopp om att få spelningar – och
det var precis vad som skedde för Waterdog.
- Vi fick ett erbjudande om att vara med –
det kostade 5000 kronor per band, resa och
hotell inkluderat. Det var värt varenda krona
– vi knöt många nya kontakter den kvällen.
Att spela inför elegant ambassadpersonal är
väl knappast något som rockband av Waterdogs kaliber gör varje dag väl?
- Nej det var lite annorlunda, men vi körde på
precis som om det var en vanlig spelning, och
det verkade gå hem.

Mutor i Kaliningrad
Många resor har det alltså blivit. En gång spelade Waterdog i Kaliningrad, den ryska enklaven
mellan Polen och Litauen. Men som vi skvallrade om i inledningen av texten så gick det inte
riktigt som planerat.
- Aldrig mera Ryssland säger jag bara. Det var
så mycket gränspoliser och militärer att det inte
gick att röra sig fritt. Det tog fyra timmar innan
vi kom ut ur passkontrollen. Vi hade dessutom
ingen rysk valuta, så vi fick ringa arrangören
som fick köra från Kaliningrad till gränskontrollen för att lösa ut oss.

från Teater Amabile, så det blir mycket musik på
hemmaplan också. Tillsammans har de 11-åriga
dottern Moa – och äpplet faller så klart inte så
långt från päronträdet.
- Hon spelar piano i musikskolan, sjunger i
kör och är med i Teater Amabiles teaterkurser
som Heléne håller i. Moa har ju alltid varit med
”backstage” ändå sedan hon var nyfödd, så det
är ju inte så konstigt att hon också är intresserad.
Traditionen förs alltså vidare – vi har nog inte
hört de sista musikaliska tonerna från familjen
Persson-Lindquist.

Spelning i Klippan
Waterdog spelar inte bara utomlands dock.
Den 9 april är det dags att uppträda på hemmaplan på Sågen, som du kan läsa om på annan plats i tidningen.
- Det ska bli riktigt kul. Jag tror det var närmare
två år sedan vi spelade i Klippan senast.
Men Matta kan naturligtvis inte helt och hållet
försörja sig på att vara rockstjärna i Waterdog
– de pengar man tjänar på turnéer, souvenirer
och skivförsäljning går tillbaka in i verksamheten. Till vardags arbetar han inom handikappvården i Klippan som personlig assistent.
- Jag trivs väldigt bra med min brukare. Det är kul
att lära känna folk och kunna aktivera dem.
Musikalisk dotter
Men det är musiken som är det centrala och
ständigt återkommande temat. Mats är nämligen sambo med välbekanta Heléne Lindquist

Påskförsäljning
VÅRENS
Nu är det dags för vår traditionella
påskförsäljning igen. Vi erbjuder rökt
ål, kall-varmrökt lax och inlagd sill i
olika varianter + m.m.

TAPETER
ÄR HÄR!

A

Puck, Tackla och Time-out
Svenska ishockeylandslaget Tre Kronor
väljer sina favoritkulörer!

CKAß

dPPETTIDERßVE

AGß
-kNDAG ONSD
ß
3KiRTORSDAG
,kNGFREDAGß
0kSKAFTONß

ß ¯ß 
ß ¯ß 
ß ¯ß 
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ALLA VARMT
VÄLKOMNA!

Välkommen!

PS. Vårfesten blir 8 maj
mer info. kommer senare.

SEJRBO & SON AB
TEL: 0435 - 152 43
www.sejrbo.com

Störst på färg, tapet, golv och kakel
www.colorama.se
Måndag - fredag 7.30 - 18, lördag 9,30 - 13.
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Vinnaren av träningskort på Corpus!
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Sophie vill komma i bröllopsform
Den 4 september gifter sig Sophie Fägersten med
sin Jonas Thörnqvist i S:t Petri kyrka i Klippan.
Bröllopsklänningen är ännu inte inhandlad. Sophie vill,
precis som de flesta andra blivande brudar och brudgummar komma i bröllopsform innan det är dags för
klänningsprovning. Därför passade Söderås Journalens
tävling om ett träningskort på Corpus Träning & Hälsa
henne alldeles utmärkt.
- Jag har tränat lite från och till tidigare, men det har inte
blivit så mycket mer än promenader på senare år.

Marie på Corpus hjälper
Sophie tillrätta bland
maskinerna.
- Skönt att komma i
gång, tycker Sophie.
Här finns möjlighet
för alla att träna,
gammal som ung,
otränad som tränad.
- Man kör på i sin egen
takt och i början kan
man träna upp rörligheten, styrkan kommer
efterhand, säger Marie.
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Två till tre gånger i veckan
Målet för Sophie är att träna så mycket hon kan, vilket
förhoppningsvis ska kunna bli två eller tre gånger i veckan fram till bröllopet. Corpus Träning & Hälsa har hon
inte besökt på länge.
- Det var nog strax efter att jag blivit mamma för tio år
sedan. Då var spinning nytt och hett, och då provade
jag på det några gånger. Men resten av maskinerna som
finns här nu har jag aldrig provat på, så det ska bli väldigt
spännande.
10-årsjubileum
Corpus Träning & Hälsa firar i år 10-årsjubileum. Detta
firar man med att ha öppet hus under vecka 13. Då finns
det möjlighet att pröva på olika gruppträningspass.
- Vill man vara med får man ringa in och boka en plats,
säger ägaren Marie Carlsson.
Under vecka 13 startas också en nyhet som kallas för
Indoorwalking.
- Det är en rolig och skonsam konditionsträning som alla
kan vara med på. Maskinen påminner lite om en crosstrainer och är väldigt enkel att använda. Vi har också alldeles nya spinncyklar.

10år
JUBILEUM

10 ÅR

VI FIRAR VÅRA
MED EN ÖPPET HUS-VECKA, V.13
Träna gratis på alla våra gruppträningspass
hela veckan, i mån av plats.
Bokning på alla pass via telefon 0435-718899.

VÄLKOMMEN TILL

s "LI MEDLEM UNDER JUBILEUMSVECKAN
"ETALA ENDAST  KR FÚR APRIL MÍNAD

Välkommen in till oss!

Vi säljer:
Reservdelar
Tillbehör
Däck

Din personliga
78tAudit Skoda - verkstad

Järnvägsgatan 31, Klippan
www.corpus-fitness.com
0435-718899
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Skicka in ditt tävlingsbidrag senast den 8 april till
följande adress:
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Märk kuvertet ”Vårstädning”.
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BARNTÄVLING! upp till 12 år!

1

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 8 april -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.

Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN
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ENDAST för barn

Våren är, långt om länge, på ingång, och det börjar bli
dags att städa ut vintern. Varför inte hoppa över den där storstädningen i år och låta Städpatrullen göra den åt dig istället?
Skriv in en motivering till varför just du förtjänar att få din bostad
skinande ren utan någon annan ansträngning än att skriva brevet. Söderås Journalens redaktion väljer sedan ut en vinnare, som
vi gör ett reportage om i ett kommande nummer.
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www.borjessonsbil.se

SÖDERÅS JOURNALENS

vårstädning!
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EXTRA VINSTER!
Vi kommer även
att dra tre extra
vinnare som
får en Söderås
Journalen de
Luxe-bok var.

GISSA VILKET
ORD SOM
JAG GÖMMER!
Mumsigt!

?

ORDET ÄR:
Vinnare Annonsjakten - Febr
1:a pris Sven Strandberg, Ljungbyhed
2:a pris Barbro Jönsson, Ljungbyhed
3:e pris Bill Elofsson, Pestorp

Namn:		

Nr.1

Adress:
Telnr:		

Ålder:

13
13

Välkommen till oss på BVC
Capio Citykliniken i Klippan
Vi önskar dig som väntar eller har barn, välkommen
till oss! Här möter du duktig och vänlig personal som
förstår dig och ditt barns behov. Med vårdcentral och
specialistläkare i allmänmedicin i samma hus blir det
tryggt och enkelt för dig och din familj.

Vecka 13
Måndag-torsdag kl 11-16 Lovbad
10 kr för alla.

Listningsblanketter för att anmäla ditt val finns på
www.capiocitykliniken.se/klippan eller ring 0435-294 40.
Ditt bästa hälsoval i Klippan är Capio Citykliniken.
Capio Citykliniken, Norra Skolgatan 2a i Klippan, tel 0435-294 40

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.

Övrig tid ordinarie pris.
Långfredag stängt
Påskafton stängt
Påskdagen kl 12-17 ordinarie pris
Annandag Påsk kl 10-16 ordinarie pris.

Region Skånes
Hälsovecka vecka 16
Kommunfullmäktiges ordförande
Jan Lindberg mottager Budkaveln
i Klippans Badhus
söndagen den 18 april kl 12.00
Mer info om Hälsoveckan kommer på
www.klippan.se

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

Lyckad insamling för Haiti
I förra numret av Söderås Journalen berättade vi om initiativet som
Nova, Restaurang & Pizzeria Chaplin, Ankan & Co och Da Carma
Studio hade tagit för att hjälpa de jordbävningsdrabbade på Haiti.
Adapt Media bjöd på annonsutrymme på Söderåsshopping och
artikelplats i Söderås Journalen. Därför kan det ju vara på sin plats
att också berätta om slutsumman. När samtliga företag lagt ihop
tio procent av sin vinst under vecka 6 blev det klart att man skänker
7 800 kronor till Läkare Utan Gränser. Inte dåligt! Skänk en slant
du också!

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

14

Ring 0435 - 508 20

info@antennsystem.com

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

information från klippans kommun

Klippans
Gymnasieskola
presenterar

Premiär
2 maj 2010
Biljetter
Klippans Turistbyrå

iär
Prem

Regi tKoregrafi

Gordon Marsh

maj
2
g
a
sönd

HighLights
– årets musikal med klippanelever
Förra årets succémusikal om Joseph ”Josef and the
Amazing Technicolor Dreamcoat” som producerades av
Klippans gymnasieskola drog fullsatta hus. Just nu arbetar Estetiska programmet, inriktningarna Musik och Bild
& Form, intensivt med ”Musical Highlights”, tillsammans
med Gordon Marsh som står för regi och koreografi. En
musikal i samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen
med det bästa från världens musikaler genom tiderna.
Elva föreställningar är planerade att spelas på mötesplats
Sågen i Klippan tom söndag 9 maj.
Biljettpris: Vuxen: 120 kr
Skolungdom tom gymnasiet: 60 kr
Barn under 7 år gratis
Nytt för i år är att du kan boka plats.
Biljetter säljs via Turistbyrån i Klippan tel: 0435- 282 00.
Du kan följa arbetet på musikalens bloggsida:
http://musicalhighlights.blogg.se/

Klippans kommun
– bättre och bättre

Klippans kommun blir allt bättre att bo och leva i. Det visar
den enkät som Statiska Centralbyrån (SCB) har gjort vartannat år sedan 2005. Allt fler väljer att flytta till Klippans
Kommun.
I slutet av 2009 fick 1 000 kommuninvånare en enkät som handlade om hur det är att bo och leva i Klippans kommun. En likadan enkät genomfördes 2005 och 2007. Nästan hälften av alla
tillfrågade svarade på enkäten den här gången och SCB har nu
analyserat svaren. En jämförelse av resultaten sedan 2005 visar
glädjande att Klippans kommun hela tiden flyttat fram positionerna. Inom i stort sett alla områden har betyget ökat efter hand.
Särskilt bra blev resultatet som rör Klippan som en plats att bo
och leva på. Hela 39 % av medborgarna kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. Totalbetyget hamnade på
62 poäng av 100. Gränsen för godkänt ligger vid 40 poäng.
En annan del av enkäten handlar om de kommunala verksamheterna. Också här blev slutomdömet väl godkänt – 57 poäng.
Mest nöjda är invånarna med räddningstjänsten som tillsammans med VA-verksamheten fick runt 80 poäng. Höga betyg
gick också till renhållningen, miljöarbetet, gymnasieskolan och
fritid/kultur.
Sämst gick det i den enkätdel som rör inflytande. Här blev slutomdömet bara aningen över godkänt, 41 poäng. Ett resultat som vi
delar med andra kommuner som också genomfört enkäten.
Ser man bara till befolkningsutvecklingen verkar det också
vara så att Klippan är en bra kommun att bo i. Åtta år i rad har
antalet invånare i kommunen sakta men säkert ökat och den 31
december 2009 var vi 16 382 invånare. Det är attraktivt att flytta
till vår kommun.
Vi försöker hela tiden ge våra invånare en service och ett utbud som motsvarar vad som efterfrågas – och gärna lite till. Då
måste vi också veta vad klippanborna tycker: vad är bra och
vad kan bli bättre. Du alltid välkommen att lämna synpunkter på
våra verksamheter via www.klippan.se eller per telefon via växel
0435-280 00.
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Välkom

Vi bakar påskvört!
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RÖSTÅNGA
BEGRAVNINGSBYRÅ
En hjälpande hand när det behövs
dygnet runt, året om.

www.begr-byra.se

Blommande
konstverk
Kom och titta på våra fantasifulla
vår- och påskarrangemang
gjorda av kreativa florister!
Allt för fönstret, firman,
finrummet och festen!

Billingevägen 8 i Röstånga

Tel. 0435-915 70
Allégatan 11
KLIPPAN
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ÖPPET i butik:

Onsdagar 14 - 18
0435 - 149 60
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PÅS

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

G

Öppet i påsk:
Skärtorsdagen 18
Långfredagen 18
Påskafton
13
Påskdagen
13

Njut av vår

färgsprakande
påskmeny

Vi erbjuder er kostnadsfri
rådgivning i hemmet
Ring 0435 - 149 60

Renovering av
gästtoaletten
eller lilltoan
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som en 1- eller 2-rätters supé

Ring 120 10
vid bordsbokning!

Påskbuffé 179:Varmrätt 179:2-rätters meny 345:-

Mer information
om våra menyer
finner ni på vår
hemsida.

Hjärtligt !
a
välkomn
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