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Beställ vår
berömda catering
student • konﬁrmation • fest

• Exotiska fat
• Köttplanka
• Laxfat
• Smörgåstårta
• Buffé
Ring för prisuppgift!
Behöver du kontanter?
Vi löser problemet dygnet runt!
Kontantautomat runt hörnet!

Fiskbilen direkt från Råå
varje onsdag eftermiddag!

LJUNGBYHED 0435-44 10 30
Öppet: mån- fre 9-20, lör & sön 9-18

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

FB Måleri AB

Nu är det dags att
se om sitt hus!
Frank 0702-54 08 67
Bosse 0708-86 88 56
Kampanj
under April!

TAKPLÅT TP20 Hängränna
svart, vit och röd

Prisex: TP20 svart 2,5m

177:-/st

125 mm sv/vit

33.95/m
finns i 4,5 & 6 m längder

Reservation för slutförsäljning

Öppettider mån-fre 7. -16. Tel 0413-730 62
30

Väg 108, 2 km norr Marieholm

Tel

0413-730 62

Fax 0413- 730 81

30

Fax 0413- 730 81 www.birgittasplat.se
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Alla som servar sin bil under
2010 bjuder vi på ett presentkort värde 250:VÄLKOMNA!

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























DIN BILVERKSTAD

Köp dina skjutpartier av oss!
Egen tillverkning-låga priser

10%

rabatt på vårt egna
lagerhållna sortiment
under hela April

Ring 0435-155 02 eller 042-501 90

Invigning av

Andreaskyrkan
Bryggerigatan 10, Klippan
Ekumenisk gudstjänst
Söndag 2 maj kl 10.00
Olof Sandström, EFS-brass
Servering
Alla hälsas välkomna!
www.andreaskyrkanklippan.se
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Lite mer

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

Joel Mattiasson
Börjessons Bil

Pernilla Pegelow
Conditori Hjärtat

Christer Grövnes
Riksbyggen

Jenny Roth
HR Redovisning

- Jag tycker att det behövs en
gemensam plattform som samlar företag i Klippan så att vi kan
nå fler kunder. När det då satsas
på någonting som på bred front
ska kunna locka kunder är det
självklart att vi vill vara med på
detta. Jag vill använda Söderåsshopping som en stark plattform där man lägger upp annonser - då kan kunderna själva
hitta vad de söker.

- Det är bra med ett lokalt alternativ, och genom att medverka på Söderåsshopping
tror jag att vi når vår tänkta
målgrupp, den lokala. Vi arbetar mycket med vår egen
hemsida, och märker hela
tiden att kunderna använder
den, så jag tror verkligen på
nätet som annonskanal. Folk
hittar vår egen hemsida, och
då hittar folk Söderåsshopping också.

- Söderås Journalen är en
mycket trevlig tidning, och
jag tycker det är jättebra att
man också satsar på nätet. Vi
på Riksbyggen har inte haft
så mycket lokal marknadsföring tidigare, och Söderåsshopping är ett bra verktyg
för att sätta Riksbyggen på
kartan i det här området.

- Söderås Journalen är en jättebra tidning, som är perfekt
för oss företagare i Klippan.
Jag hoppas att Söderåsshopping ska kunna bli samma
sak så småningom. Personligen kan jag tycka att hemsidan ser lite billig ut, men
eftersom det inte är så dyrt
att vara med så är det ett
prisvärt alternativ om man
vill synas och nå kunder via
nätet.

Trafiken ökar hela tiden!
Söderåsshoppings företagssidor har på 10 veckor haft 7912 besök, och det mest
besökta företaget har visats 134 gånger. Föreningssidorna har besökts 3992 gånger, och den mest eftersökta föreningen har haft 33 besök. Hungriga Söderåsshoppingbesökare har dessutom gjort 646 sökningar under Dagens lunch-rubriken.
Här finns fina möjligheter för Söderåsområdets matställen att skaffa nya gäster.

Gästboken går att använda på alla möjliga sätt

Söderås Journalen
exklusivt på webben
Från och med mars månad lägger
vi under en speciell flik på hemsidan ut reportage som är exklusiva
för nätet. Reportagen under den
här rubriken är sådana som av någon anledning inte passar rent utgivnings- eller utrymmesmässigt för
Söderås Journalen. Ett bra komplement till tidningen med andra ord!

Vare sig man vill uttrycka sitt gillande, kommunicera
med oss på något sätt eller efterlysa en schäfer (!)
så välkomnar vi alltid inlägg i vår gästbok.

Vill du vara med på
Söderåsshopping?
Kontakta
Anna Rosén Jönsson

0435-77 90 55
eller gå in på
soderasshopping.se/
anmalan
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en hemsida ska produceras. I dessa ska man
presentera alternativa färdvägar kring Söderåsen, och även upplysa om var man kan
hitta övernattningsmöjligheter, cykelreparatörer och bensinmackar, för att nämna några
exempel.
- Många av de små orterna mellan Höör och
klippan, som till exempel anderstorp, riseberga, färingtofta eller Bonnarp har massor
att erbjuda, både när det kommer till naturupplevelser och berättelser om gamla tider,
säger Bengt Hertzman.

- Vi har anställt en projektledare som suttit
placerad på turistbyrån i klippan, och har
också kontaktat de näringsidkare från klippan till Höör som skulle kunna tjäna på att
besöksturismen i området ökade, säger
Bengt Hertzman från Naturskyddsföreningen
Söderåsen

Resurspersoner
För att få fram information har man därför
tagit kontakt med så kallade resurspersoner
i ett tjugotal orter. Planen är att få fram så
pass mycket information om bygden att det
så småningom ska finnas underlag till foldern
och hemsidan. Hur detta ska finansieras är i
nuläget oklart.
- Vi hoppas kunna hitta en form för en fortsättning, och med anledning av det önskar vi
kontakt med fler lokala näringsidkare som är
intresserade av projektet, säger Bengt Hertzman.
Finns det någon som kan tänkas vara intresserad av att bidra med information till Färdvägar längs Rönne å, kontakta i så fall Klippans
Turistbyrå.

Natur och historia
Så småningom är tanken att en folder och

och Inger Persson

Vill lyfta fram
de små orterna
Naturskyddsföreningen Söderåsen och
Föreningen Klippanbygdens Natur vill
stimulera besöksturismen kring Söderåsen. Därför genomför man sedan början
av året en förstudie inom ramarna för ett
så kallat leaderprojekt. I denna arbetar
man med att samla in faktauppgifter om
orterna som ligger i närheten.

Foto: Annah Gard. Fr v. Bengt Hertzman, Roland Billqvist

Erbjudandet gäller 26/4 - 10/5

Tex Mex-hamburgare
90 g. Bröd, tacosås, jalapeno, sallad, ketcup

Hawaiiburgartallrik 150 gr

35:-

74:-

Milkshake (vanilj, choklad, jordgubb, banan),bröd,
dressing, lök, tomat, sallad, ost, ananas, kethcup & pommes

Chorizokorv
Öppet:
Mån-fre 9 - 21
Lör-sön 10 - 21
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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.
ray-ban.com

Butiken är laddad med vårens nyheter!

Järnv.g 32 Klippan - 0435-134 10

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

rosen ”peace” blev
villaägarnas favorit.

Rosen – urgammal, världsvid, symbolrik

Nackarpsdalen lockade
Nackarpsdalen vid Röstånga var
under 1900-talets början ett uppskattat utflyktsmål. Dessutom en
plats för stormöten. Den 17 augusti 1905 hölls det största mötet.
Det var socialdemokraterna som
hade upptaktsmöte, med Hjalmar
Branting som huvudtalare. Det
uppskattades att 5 000 besökare
fanns på plats. De hade kommit dit
bland annat genom att extra tåg
satts in på sträckan mellan Klippan
och Eslöv. Det strömmade dit människor hela förmiddagen. De frågor
som var i centrum var: rösträtt och
strejkrätt. Talare var Verner Rydén
från Malmö, A J Christiernson från
Helsingborg och Hjalmar Branting.

Kort företagsliv
Det finns företag med mycket lång
historia. Men även de med mycket
kort. Till de senare hör Klippans
Glassliperi, med start 1921. Företaget tog vara på intresse för finare
glasarbete. Det köptes in kvalitativt
högtstående glassorter, som slipades till så kallade ”kristaller” i form
av vaser, skålar och andra prydnadsföremål. Fyra personer sysselsattes. Klippanföretaget hade otur
att komma på ”tåget” sent. Redan 1923 uppges officiellt att det
upphörde. Marknaden ”dog ut”. I
verkligheten var företaget med till
1928.

Märkesdagar
1935. Minnesstund hölls i Klippan
på tioårsdagen av Hjalmar Brantings död.
1940. 1 maj blev medborgardag
under parollen ”ett enigt folk för
fred och frihet”

Som sagt...
”civilisation – allt vetande som förs
vidare.”
(John a J Gowlett, antropolog vid
universitetet i cambridge).
”kultur – omgivningen tvingas in i
ett system av regler.”
(samme Gowlett).
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Det finns blommor som anses som
särskilt exklusiva. rosen är en –
”blommornas drottning” - kallad,
den mest odlade blomman i värl
världen. få villaträdgårdar i söderåsbygden saknar rosor.
Rosen är äldre än människan. Den
fanns redan på tertiärtiden – för
pale70 miljoner år sedan – har pale
vildontologer konstaterat. Men vild
rosen – förädlade rosors ursprung
– finns bara på norra halvklotet.
Arkeologiska fynd visar att vildrosors nypon betydde mycket på
sten- och bronsålder på grund av
hög halt av C-vitaminer. Länge
var det som nyttoväxt – med
medicinska effekter – som rosen
lockade och sedermera odlades.
Rosen blev även stämningshöjare
och omgiven av mystik. Grekerna
klädde innertak med rosor då det
som sades skulle bli hemligt, i
England på 1400-talet blev rosen
symbol i kampen om kungamak-

ten – ”Vita” eller ”Röda” rosen
stod mot varandra.
En uppteckning från år 2 350
före vår tideräkning (f t v), berättar om att sumererkungen Sargon tog rosor till sitt land. Tusen
år senare introducerade assyerkungen Tiglat-Pileser rosor i sin
miljö. Odlandet av rosor ökade.
Platons elev Theofrastos skrev en
bok om ”Rosodling” 300 år f t v.
Den princip som gällde var
slumpen - att ha olika rosarter i
närheten av varandra och se vad
som hände. 1820 tog allt en ny
vänding. Franska amatörers experimenterande gav sådant resultat att odlare tog efter metoden.
1867 är året då rosgrupper klart
definierades. 1950-talet blev avgörande för rosor. Det blev allt
vanligare att ha rosor, särskilt populära rosen ”Peace” som introducerats 1942. Nu är det ovanligt
med villaträdgårdar utan rosor.

Idag är rosen den mest sålda
snittblomman i världen. Det räknas med att 150 miljoner rosor
säljs per år.

”little artist” verkar handmålad.

”Dorola” blommar hela
säsongen.

Majblomman – spreds från Göteborg
1907 såldes de första majblommorna. Det var i Göteborg. skolbarn sålde blommorna, vars behållning gick till barn som behöver
stöd. I V sönnarslöv gav det barn
kolonivistelse.
Initiativet till majblomman togs
av Beda Hallberg, verksam i Göteborg inom stadens frivilliga fattigvård. Idén kom genom dottern.
På Gustaf Adolfdagen 1906 kom
dottern hem med en sköld placerad på kappan, som hon köpt för
tio öre på väg från skolan istället
för att köpa godis. Här såg Beda
Hallberg en möjlighet att få in

pengar. Trots motstånd beställde
Beda Hallberg 100 000 blommor, som skulle säljas för tio öre
styck. Det blev succé. Idén spreds
över landet. Redan 1907 bildades
Förstamajblommans Riksförbund.
Utöver i Sverige spreds idén internationellt. 1916 såldes 400
000 majblommor på Cuba. 1922
kom idén till USA, 1933 introducerades bilmajblomman, 1998 byter Förstamajblomman namn till
Majblomma, 2006 sålde 150 000
barn mellan nio och tolv år majblommor för 36 miljoner kronor.
I varje kommun bildades lokala

Majblomkommittéer. I V Sönnarslövs kommun den 12 februari
1933, med sex personer: Thorsten
Lidén, Maria Dahlin Hansson, Iris
Hansson, Ebba Hellberg, Ernst
Stolt och Hjalmar Larsson. Redan
den 24 februari samma år, beslöts
att ordna sommarkoloni för 10-12
barn i Magnarp, med inkvartering
hos en lantbrukare. Med tiden
blev det även: Barn till Skälderviksläger, badresor och lekplats.
Kommittén köpte 2 000 blommor
första året.

Klippan ”upptäckte” turisterna – egna broschyren 50 år
Turism var en outvecklad näring i
landsbygdskommuner, som i söderåsbygden. semesterlag och
bilismen blev en ”ögonvändare”.
klippans första kommunala turistbroschyr kom 1960.
I Europa togs under 1930-talet frågan upp om lagfäst rätt till ledighet
för den breda befolkningen. 1936
antogs en internationell konvention som rekommenderade länder
att anta en semesterlag. Frankrike
och Norge gjorde det samma år.
1938 blev det laglig rätt till två
veckors betald semester i Sverige.
Sedan 1931 hade i och för sig
antagits en rekommendation om
fyra dagars betalad ledighet, som
en arbetsskyddsåtgärd.
Nu öppnades för bred turism i

begränsad omfattning. Som den
första egentliga turismen i landet
räknas kurorts- och brunnsvistelserna. De började på 1700-talet
och var för välbeställda.
1951 kom lagen om tre veckors
semester, 1963 utökad till fyra
veckor och 1977 till fem veckor.
Samtidigt utvecklades bilismen i
Sverige. En expansion kom i slutet
på 1950-talet. Kombinationen semester och bilism gjorde att turismen började blomma, turismens
betydelse uppmärksammades i
kommunerna. Turistmål fanns,
t ex i kommuner vid Söderåsen.
Täckande broschyrer saknades.
De broschyrer som fanns var näringsidkarnas, främst inom hotell
och restaurang, och speglade

bara egna objektet. Så var det för
Nackarpsdalen, Skäralid och Klöva Hallar. En kommunal broschyr
behövdes. Det insågs i Klippan
1960, då turismen kommit igång
ordentligt.
Kommunalnämnden utsåg en
kommitté: Folkskollärare Sven
Löfdahl, direktör Eric Ottosson,
personalchef Torsten Eriksson
och disponent Elmer Swebe. De
skulle undersöka och utreda frågan. Tanken att även presentera
näringslivet ströks. Turistbroschyr
behövdes, inför 1961. Upplagan
blev 10 000, kostnaden 3 000
kronor. Därmed fick kommunens
sin första egna turistbroschyr.

Boktipset: ”Arkeologiska upptäckte i Sverige” av Anna Lihammer vidgar forntidskunskapen.

blev
t.

Uppdrag: Utrota skräpet
Det brukar ju heta att det som göms i snö
kommer upp i tö – och i år stämmer väl
detta gamla beprövade påstående bättre
än någonsin. Som vanligt har kristdemokraterna med Bert-Inge Karlsson i spetsen
tagit fasta på detta. Den 8 maj är det därför dags för deras vårstädning av Klippan.
- alla som vill hålla klippan rent och snyggt
träffas på förmiddagen vid gatukontoret på
Mammarpsgatan. Där drar vi upp riktlinjerna
för dagen, säger Bert-Inge Karlsson.
Brukar genomföras i april
Idén om att vårstäda Klippan lite extra är ursprungligen en kommunfullmäktigemotion
från Bert-Inge Karlsson.
- Det tenderar att bli otroligt mycket prat i
politiken mellan varven – då kan det vara bra
att komma med lite konkreta grejer ibland,
skrattar han.
Den årliga städningen har blivit ett säkert
tecken på att de varmare årstiderna är på
gång. I normala fall brukar man utföra den i
april, men den karga vintern har skjutit tillfället framåt.
- Vi bjuder alla frivilliga på hembakad fika av
högsta klass, och Ica kvantum ställer upp
och sponsrar med korv och bröd, som grillas
av scoutföreningen. Dessutom kan alla som
deltar vinna fina priser i form av presentkort,
säger Bert-Inge Karlsson.

är lite svårare att komma till, och där många
dumpar både det ena och det andra.
- Det kan handla om strövområden, buskage
och skogsbryn. Vi brukar hitta alltifrån gamla
reservdäck och bilbatterier till burkar, glas,
strumpor, chipspåsar – man upphör aldrig att
förvånas över hur mycket skräp folk slänger i
naturen, säger Bert-Inge Karlsson.
De som deltar delas in i olika grupper som tar
hand om olika områden. Därefter beger man
sig ut, med säckar i högsta hugg. Säckarna
lämnas kvar på de olika platserna, och sedan
kommer Arbetscentrum och hämtar dem på
måndagen.
Ringar på vattnet
Under årens lopp har Bert-Inge Karlsson också sett exempel på att tanken om vårstädning
sprider sig.
- en del kommer inte med just den dagen
vi städar, men hör ändå av sig och säger att
”bry er inte om att komma till det eller det
området, det fixar vi”. Det känns oerhört kul
att se den typen av ringar på vattnet.

Strövområden och buskage
Syftet med städningen är att kunna hjälpa till
att plocka bort skräp från områden där det

ß
N
E
G
N
I
N
L
E
D
V
A
T
S

(i
GzS

R
E
D
U
J
B
R
E
ßß
ßß
ßß
ßß
ßßßß

7lSFOTKBDLPS +BDLT1JLn
JIjSMJHBGjSHFS

GSlO
GzS
UJMM
PMJLB
Vill du ha mer
info – ring
Bert-Inge Karlsson
på tel 0734-398334

da carma studio

0705 - 545 214

nagelteknolog • vaxning av oönskad hår växt • manikyr • pedikyr
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Städfest i Klippan 2010

Ställ upp lördagen den 8 maj och gör
vårt samhälle mer trivsamt och lite
mindre mögigt!

och ﬁnns numera på

N. Skolgatan 2, 2 våningen!
>`>

Art nr 31342

>`>

Du bjuds på grillad korv o härligt hembakt bröd.
Det blir utlottning av presentkort o deltagare får
gratis biljett till badhuset

Cronos gasolgrill, 3 brännare

Initiativtagare: Kristdemokraterna i Klippan i samarbete med Klippans kommun,
Scoutkåren Spejaren, ICA Kvantum, Klippans köpmannaförening, BOSAB Fastighetsförvaltning AB, Lilla Kloster service AB och Agenda 21-gruppen på gymnasieskolan

na!

Nyhet!
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Black Pearl Comfort 57 cm

Samling kl. 8.45 vid Gatukontorets förråd (i närheten av Bofinkenskolan). Ta med egna förslag
på städområden.

Välkommen!

Välkom

1 995:inkl.moms
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JÄRNVÄGSGATANS VETERANER

Det började med symaskinsförsäljning
via dörrknackning i Rosengård i Malmö
under senare delen av 60-talet. 1970 öppnade han sin butik Nielsens Symaskiner
på Järnvägsgatan i Klippan. Drygt 40 år
senare avslutar Bent Nielsen sin karriär
genom att sätta upp sin rörelse till försäljning.
- Det börjar bli dags att trappa ner. Tankarna
har funnits ett par år. Jag har sagt upp abonnemanget i telefonkatalogen, och nu har jag
även avvecklat mitt engagemang som kassör
i klippans köpmannaförening. att sätta ut
butiken till försäljning är nästa steg.
Ta kontakt
Den som är intresserad av att ta över en
mycket välmående symaskins- och sybehörsaffär med en kundradie som sträcker sig upp
till fem mil från Klippan är därför hjärtligt välkommen att ta kontakt med Bent.
- Jag ser stora möjligheter för den som tar
över. Det är en fin rörelse med bra kunder
och bra leverantörer, säger Bent Nielsen.

8

40 goda år
Bent har trivts alldeles utmärkt i Klippan, där
han sedan många år tillbaka har bosatt sig.
Den speciella köpmannaanda som råder i Klippan talar han sig varm för.

Service och reparationer
Förutom försäljning av symaskiner från Singer och Husqvarna (som numera tillhör samma
bolag) har Bent ett fullt sortiment av sybehör. Det handlar om alltifrån blixtlås till nålar,
trådar, band och bårder. Dessutom utför han
service och reparationer.
- Jag fixar 95 procent av de maskiner som
kommer in på egen hand, och de övriga
skickar jag vidare.
40 års erfarenhet har givit massor av kunskap
med andra ord. Nu hoppas Bent Nielsen att
någon annan vill föra traditionen vidare.

- klippan har alltid haft ett fint centrum och haft
massor av olika små specialbutiker. Jämför man
med örkelljunga, Åstorp eller perstorp så har vi
många fler branscher representerade här.
Varför har han då ”klarat sig” i 40 år? Bent
har inget entydigt
svar, men efter lite
hjälp på traven
från Söderås Journalens utsände så
börjar han fundera och kommer på
Modell 8280
i alla fall en orsak:
Danskt gemyt!
- Vi danskar har
Nyttosömmar
en lite annorlunda
Knapphål fri arm
inställning än vad
svenskar har. Jag
Service
tycker det är kul
att ”flabba” med
2 års Fabriksgaranti
ord. pris: 1.795:kunder som kommer in. Många
tittar förbi bara
för att slänga lite
käft, och då är det
viktigt att man har
tid för det – för
Emeraldserien
även om kunden
i rabatt
116 - 118 - 203
inte handlar just
idag så kommer
han eller hon allErbj. gäller t o m lördagen den 8 maj
tid tillbaka.

·
·
·

1.595:-

500:-

0435-138 66 Järnvägsg 32 Klippan

Nielsens Symaskiner
till salu!

Gigantisk utveckling
Utvecklingen när det gäller symaskiner sedan
Bent startade butiken 1970 illustrerar han
med en gest: ett pekfinger som riktas rakt
upp emot taket.
- Det har hänt otroligt mycket. Jag säljer symaskiner idag som man kopplar ihop med
datorn, och så syr man med hjälp av olika
sorters program. Det finns hur dyra maskiner som helst. Många har det som en hobby,
precis som några spelar golf så finns det folk
som tycker det är roligt att ha avancerade symaskiner.

JÄRNVÄGSGATANS VETERANER

Karl-Axel ser fram
emot pensionärslivet
Innan Karl-Axel Wilhelmsson startade
Söndraby El 1972 hade han arbetat som
anställd elektriker på andra företag. Till
exempel är det Karl-Axel som satt upp
armaturerna på trädstolparna på Åbyvallens träningsplan. Detta gjorde han under
sin tid på Klippans Elverk. Nu är det, efter
38 år som egen företagare och 35 år på
Järnvägsgatan i Klippan, dags att trappa
ner.
- Jag kommer bara att jobba det här året också. exakt när jag går hem är inte bestämt, men
det blir någon gång under 2010.
Både Karl-Axels hustru Ingrid och sönerna
Magnus och Stefan arbetar i företaget, och
sönerna kommer att ta över firman när KarlAxel pensioneras.
Gammal hockeyspelare
Karl-Axel Wilhelmsson menar att han kommer
att sakna den dagliga kontakten med kunderna.
- Det är ju många människor man lärt känna
under årens lopp. en del äldre klippanbor
kommer ihåg mig från 60- och 70-talen när
jag spelade hockey i rögle och Tyringe, och
det brukar jag bli påmind om, säger han.
Hockeyn, och även förtroendeuppdrag som
fritidspolitiker för centerpartiet till trots – det är
ändå som ägare till Söndraby El som Karl-Axel
Wilhelmsson är mest känd. De första tre åren
hade han firman hemma i villan i Söndraby –
därav namnet.
- 1975 var vi fyra anställda, och då blev lokalen på Järnvägsgatan ledig. Vi byggde ut 1986,
och vi är idag totalt nio anställda.

Föränderlig värld
Söndraby El ingår i Elsparkedjan, och säljer, servar och reparerar hushållsmaskiner av ett antal
olika fabrikat. Dessutom arbetar man med eloch datanätverksinstallationer åt både företag
och privatpersoner. Och branschen har utvecklats ordentligt under Karl-Axels arbetsliv.
- Det är en föränderlig värld vi lever i, och det
har varit roligt att följa utvecklingen.
Söndraby El har idag inte bara kunder i Klippan utan även ibland annat Perstorp, Örkelljunga, Röstånga och Åstorp. Karl-Axel tror att
kunderna uppskattar den goda service som
finns hos företag på orten, och att många
hellre handlar hos hans företag än åker ut till
någon av kedjorna som finns i Helsingborg till
exempel.
- Vi har breda kunskaper här på firman, och
det är lätt att få hjälp om något krånglar.
God kamratskap
Det är en ren slump att Karl-Axel och hans
Järnvägsgatankollega Bent Nielsen trappar ner
samtidigt. Men precis som Bent, och Maj-Britt
Kjellsson på Inges Lek & Hobby, som du läser
om här intill, hyllar han Klippan som köpmannaort och Järnvägsgatan som butiksstråk.
- Vi tre har varit här i många år och har haft ett
väldigt gott kamratskap. Vi har väl inte direkt
haft några gemensamma aktiviteter, men alltid
växlat några ord när man springer på varandra.
Nu när Karl-Axel trappar ner ska han försöka
hitta en riktig hobby.
- Jag har provat på att spela golf men det passade mig inte. och jag har jagat tidigare, men
det blev jag trött på. Jag hoppas på att kunna
resa lite mer nu när jag blir pensionär på heltid.

35 år på Järnvägsgatan!
Vi har rullat ut röda mattan!

695:-

Dammsugare
Volta
U6422

Matberedare Bosch

inkl. blender & citruspress
ord. pris 895:-

ord. pris 1350:-

995:Mån-Fre: 9.30-18.00
Lördag: 9.30-13.00
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65 år

– en imponerande bedrift!
Maj-Britt Kjellsson har arbetat på Inges
Lek & Hobby sedan 1945! Jo, du läste
rätt – 1945. I en tid där många byter jobb
vartannat eller var tredje år är troligtvis 65
års tjänstgöring på samma företag något
fullständigt unikt.
- Det är väldigt roligt att jobba med leksaker.
Barn är så härliga och spontana och kan säga
vad som helst när som helst, skrattar MajBritt Kjellsson.
Tog över 1979
Hon var bara 15 år när hon sökte jobbet som
butiksbiträde hos Barnkläder, som rörelsen
då hette. Några leksaker började inte säljas
förrän namnet Inges Lek & Hobby myntades.
Inge och hans hustru Hanna drev verksamheten fram till Inges död 1978, och 1979 tog
Maj-Britt över som ägare. Hon anställde Kerstin Persson, som numera är pensionär, men
som hoppar in och hjälper till ibland.
- Vi har många minnen ihop, man blir ju väldigt goda kamrater när man jobbar ihop i
drygt 30 år, och då säger man ju inte bara
tack och adjö.
Varierande arbetsuppgifter
Hur är det då att arbeta på samma ställe i
65 års tid? Många skulle kanske tycka att det
blev en smula enahanda, men Maj-Britt har
trivts förträffligt hela tiden. Varierande ar-

betsuppgifter och glädjen att hela tiden möta
nya generationer Klippanbor har så klart spelat in.
- Jag har ju gjort allt. Man märker varor, står
i kassan, städar och håller i ordning. Det har
aldrig blivit långtråkigt.
Järnvägsgatan
Men Maj-Britt är inte ensam om att ha hållit igång länge på Järnvägsgatan. Här intill
möter du också Bent Nielsen och Carl-Axel
Wilhelmsson, som också uppnått ett respektabelt antal tjänsteår, om än inte riktigt i paritet med Maj-Britts 65. Vad är då hemligheten
med Järnvägsgatan kan man ju fråga sig?
- något måste det ju vara. Här finns ordentliga parkeringar alldeles precis utanför, och
man kan sätta bilen en bit bort och gå hit,
det är bara att välja.
Tidlösa leksaker
Inges Lek & Hobby är en gammaldags, klassisk leksaksaffär. Här hittar man inga TV-spel,
utan det är i stället fokus på annat. Leksaksbondgårdar, mjukisdjur, dockor och böcker –
det enkla är oftast det geniala. Tidlöst, skulle
man kunna kalla sortimentet. Och tidlöst är
en benämning som också stämmer in på hela
butiken.
- Många som kommer in hit i vuxen ålder
med sina egna barn brukar säga att det luktar
leksaker här inne och att det alltid har gjort
det, skrattar Maj-Britt Kjellsson.

Våren är här!
Dags för
utelek!
Järnvägsgatan 30 • Klippan • 0435-105 79
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Dags att börja cykla igen!
Nu när den längsta och hårdaste vinvin
tern i mannaminne äntligen är över så är
det säkert många som längtar efter att
plocka fram cykeln ur förrådet. Några
som är extra glada över att våren äntliäntli
gen är på ingång är OK Kompassen. Den
28 april startar de nämligen årets upplaga
av sitt cykeltrim.
- alla som deltar har fram till den 31 augusti
på sig att klara av de 45 markerade kontrollerna. Det finns tre olika slingor: ljungbyhed,
klippan och östra ljungby/stidsvig. Man be-

tar av kontrollerna i sin egen takt under sommarmånaderna, säger Göran Larsson, medlem i OK Kompassens motionskommitté.

från allmänheten, många återkommer också
år efter år säger Göran Larsson.

OK Kompassens cykeltrim är en kär gammal tradition. Kartor säljs på ett antal ställen
runtom i kommunen, och genom att delta
får man motion och trevliga naturupplevelser. Svarar man dessutom på ett antal frågor
angående kontrollpunkterna har man dessutom chans att vinna pris vid utlottning för dem
som har besvarat frågorna korrekt. Tävlingen
är till för både OK Kompassens medlemmar
och för allmänheten, och varje år brukar omkring hundratalet personer ställa upp.
- Den övervägande delen kommer faktiskt

Trivsel – och motion på köpet!
Vad är det då som gör att cykeltrimmet blir
så uppskattat? Göran Larsson har en egen
teori.
- folk tycker att det är väldigt roligt. Vi har
fått mycket beröm från olika håll om att det
är väldigt fina cykelturer och frågorna som
man har att besvara är också mycket uppskattade. Man kan ta med sig en fikakorg om
det är fint väder och göra en utflykt av det
hela. samtidigt får man ordentligt med motion på köpet.

Saltito vårshowar på idrottshallen
Den 15-16 maj bjuder Klippans egen dansförening Saltito på vårshow på idrottshallen i Klippan. I en helaftonsföreställning
(tre timmar inklusive paus) utlovas jazz-,
show-, musikal-, street- och balettdans –
alltihop utfört av såväl unga som gamla
medlemmar.
- Vi hoppas på fullsatt, säger Caritha Strand,
styrelseledamot och själv dansare i föreningen.

Fjolårets vårshow blev en stor succé. Man fick
till och med trycka upp extrabiljetter, då de
ursprungliga gick åt som det berömda smöret
i solskenet. I år bjuder man förutom på dans
också på kaffeservering och lotteri i pausen.
- om det är några företag som vill vara med
och sponsra priser till lotteriet får de gärna
höra av sig, säger Caritha Strand.
Händelerikt år
Det har varit ett händelserikt år för Saltito.

Under november och december deltog ett
antal av föreningens dansare i julshowen på
Klippans Kultur Center, som också innehöll
ljuva toner från musiklärarna på musikskolan
samt uppträdande av elever från Ann Wilsons
dansskola från Helsingborg – allt presenterat
av Ann Wilson (TV-bekant från Let’s Dancejuryn) själv.
- Det var väldigt kul, och vi har fått förfrågning om att vara med nästa år också, berättar
Caritha Strand.
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Vinnaren av vårgarderob
Efter
Före

Sita rimmade hem
en ny garderob
I sitt yrke inom psykiatrin klär sig Sita
Menberg från Ljungbyhed alltid vardagligt, enligt ”jeans- och tröja”-stilen. När
hon på fritiden spexar i showgruppen
Madaroarna slår klädkoden över åt det
lite mer galna och spektakulära hållet.
Men så mycket kläder som ligger mellan
dessa båda ytterligheter har hon inte.
- Mina tonårssöner säger ibland ”ska du verkligen ha på dig det där mamma?”, så det
kanske är dags att hitta en lite diskretare stil,
skrattar Sita Menberg.
Fyndigt rim
Det händer att Sita skickar in bidrag till Söderås Journalens tävlingar, men hittills har

hon aldrig vunnit. Söderås Journalens redaktion föll däremot pladask för hennes självironiska och roliga rim som du kan läsa här
intill. Därför fick Sita åka till klädbutiken Nova
i Klippan för att plocka ut varor till ett värde
av 1 800 kronor. Hon la dessutom till lite extra själv, eftersom hon hittade så mycket fina
saker.
- nu har jag hittat kläder till min sons student
senare i vår, och det känns väldigt bra.
Kläder för alla storlekar
Sita har handlat lite på Nova tidigare, och
kommer definitivt att återvända fler gånger.
- Är man som jag närmare två meter lång och
inte direkt storlek 36 så tror man inte att man
kan hitta kläder i butiker som nova, men det
gick verkligen.

Tävling V17
strl 36-46

Tävla om en
3-rätters middag för
2 personer på Spången!
Handla varor för minst
500 kr så är du med
i utlottningen!

Kille & tjej 104-152 cl

Åbyplan 2 264 33 Klippan
Tel: 0435-151 30
12

Öppet: Mån - Fre 10-18
Lördag 10-14

Sitas vinnarr

Varför ska ja
g få kläder f
rån Nova?
Varför ska ju
st jag ha den
na gåva?
Jo, äldsta sonen
ska bli studen
t
Och då hade
kläder till mej
varit en
fin present
Och i 20 år h
ar jag varit
äkta fru
Så nya kläder
hade passat n
u
I min gard
erob finns f
ärggranna
kläder likt en
cirkusartist
Att mamma
likn
sönerna är tri ar en clown tycker
st
Så nu är det
dags att förn
ya
sin stil
Och sen kan ja
g posera glatt
i profil
Snart är våre
n här
Och jag komm
er i nya klär…
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Unna dig något gott och njut
av solen!
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TÄVLA i Annonsjakten!

Vinn

Mors dags-middag
Vill du hylla din mamma lite extra på Mors dag? Skriv i så
fall ner varför din mamma är den allra bästa av mammor, och
varför hon förtjänar en god middag i genuin miljö på Skvattemölla utanför Östra Ljungby. Värdet på middagen är 1 000 kronor, så vill du ta mer fler personer än dig själv och din mamma
så får du lägga till en extra summa själv. Men 1 000 kronor är
ju trots allt en bra bit på Allt
vägen,
föreller
dinhur?
altan

viNster:
1:a pris Presentkort hos Carlssons Kläder, Klippan 500:–
2:a pris Presentkort hos Carlssons Kläder, Klippan 300:–
3:e pris Presentkort hos Carlssons Kläder, Klippan 100:–
Samtliga vinnare får också en Söderås Journalen de Luxe-bok!

sÅ HÄr gÖr du:

• Varje pusselbit i Annonsjaktens 6 fält passar in i någon
av annonserna i detta nummer.
• Du skall hitta annonserna till vilka bitarna hör. Skriv
sedan annonsörens firmanamn under resp. ruta.
• Du skall alltså INTE ange tidningssidans nummer.

Rent & snyggt

Sänd lösningen till: Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN i
brev frankerat med brevporto. Glöm inte ange ”Annonsjakten” utanpå
kuvertet! REDAKTIONEN TILLHANDA SENAST den 10 Maj 2010.

För att kunna komma ifråga för vinsten måste du ha möjlighet
att besöka Skvattemölla på Mors dag, som i år infaller söndagen den 30 maj. I ett kommande nummer gör vi ett reportage
om ert restaurangbesök. Skicka in din motivering till Söderås
Journalens redaktion, så väljer vi ut den mamma som vi tycker
förtjänar en god middag allra mest.
Vi behöver ditt svar senast måndagen den 10 maj.
Adressen är som följer:
ill !
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Gunnar Friberg

En riktig ”friskus”
Han är en riktig ”friskus”, Gunnar Fri-

Gemenskap
Fotbollen har alltså varit en del av Gunnars
liv under sex decennier! Vad är det då som
gör att han trivs så bra med denna ädla sport,
vare sig han tituleras spelare, tränare, lagledare eller styrelseledamot?
- Det roligaste med fotbollen är att den skapar gemenskap. Idrotten har en viktig roll
när det gäller att fostra våra ungdomar, och
speciellt lagidrott är bra. Då lär man sig både
konsten att vinna och att förlora, men också
att ta hänsyn till andra.

sig åt andra sporter, bland annat har han åkt
längdskidor. På den gedigna meritlistan står
inte mindre än 21 stycken Vasalopp! Debuten gjorde han 1983, då han också presterade sin hittills bästa tid – knappt sju timmar
(6.58 för att vara exakt). De påföljande 15
åren åkte Gunnar Vasaloppet varje år. Nu på
senare tid har det blivit några små ”glapp”
här och där. I år fick han till exempel avbryta
sin Vasaloppssatsning på grund av en skada.
Men hur känner sig egentligen kroppen efter
nio mil på skidor?
- Det är inte så farligt som man skulle kunna
tro. Man måste ju hålla ett så lågt tempo att
man verkligen orkar hela vägen. Det går inte
att gå ut hårt, för då håller man inte hela vägen in i mål. De första 15 åren, när jag verkligen var tränad var det ganska skonsamt, men
nu när man inte är lika tränad längre blir det
jobbigare, skrattar han.
Men de idrottsliga prestationerna tar inte
heller slut här. Gunnar har sprungit ett antal Lidingölopp (30 kilometer), och ägnar
sig dessutom fortfarande åt orientering i OK
Kompassen.
- orientering är riktigt kul. Där ska man inte
bara springa, utan det gäller att hålla igång
huvudet också.

21 Vasaloppsstarter
När han inte spelat fotboll har Gunnar ägnat

Bilmekaniker
Men idrotten har så klart alltid varit en fri-

berg från Röstånga. Sin A-lagsdebut
i Röstånga IS gjorde han så tidigt som
1955. Den egna karriären lades definitivt
på hyllan 1989, då han slutade i oldboyslaget. Numera är det istället träning och
lagledning för klubbens P16-lag som
gäller.
- Min tanke är att det här är sista säsongen.
Jag har följt killarna i laget sedan de var små,
och eftersom årets säsong är den sista innan
de blir juniorer så känns det som ett bra tillfälle, konstaterar han.
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tidssysselsättning för Gunnar, som i det civila
arbetat som bilmekaniker på Bröderna Waldemarssons i Röstånga. Direkt efter militärtjänsten fick han anställning där, och sedan
blev han kvar, och arbetade både för bröderna Waldemarsson och för deras efterträdare.
- att vara bilmekaniker var väldigt omväxlande. förr i tiden arbetade man ju med alla
bilmärken och biltyper, nu är det mer specialiserat.
Nattöga
Gunnar Friberg har varit Röstånga trogen under hela livet, och i och med sin offentliga
gärning inom idrottsföreningen är han ett
bekant ansikte för många. Han var också en
av initiativtagarna till att starta upp Nattöga i
slutet av 90-talet.
- Vi hade mycket krångel här i röstånga med
tjuvar och banditer som var fräcka till tusen,
och gjorde det ena inbrottet efter det andra.
Genom att organisera grupper som patrullerade i villaområdena nattetid så minskade
inbrotten betänkligt.
- Jag får säga att vi hade ett väldigt gott samarbete med polisen i svalöv. Vi lyckades bli av
med de flesta som ställde till det.

information från klippans kommun
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Nytt garn
i 100 % lin

15%

M&K linen

på all ecoull
hela maj!

Finns i många
färger!

Dymöllans Ålrökeri
Lördag 8 maj kl. 11 – 18.
Nu är det dags för vår traditionella vårfest, där vi
säljer vår omtyckta fisktallrik med rökt ål,
kall-varmrökt lax och sill. I detta ingår även
salladsbuffé, bröd och dryck. Det kommer
också finnas möjlighet att grilla korv.

ROBOTA PUMPAR OCH
PUMPAUTOMATER

Musikunderhållning, lotterier, tipsrunda och
för barnen olika aktiviteter
Självklart är vår butiksförsäljning öppen.
Under dagen erbjuder vi specialrabatter!

30%

ALLA VARMT VÄLKOMNA
SEJRBO & SON AB - DYMÖLLANS ÅLRÖKERI

RABATT

Tel butiken: 0435 -152 43, Mail: sejrbo-sonab@swipnet.se

www.sejrbo.com

HELSINGBORG - ÅSTORP

.

VÄG 21
DYMÖLLAN

RÖRMONTAGE AB

KLIPPAN - KRISTIANSTAD

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

V.SÖNNARSLÖVS KYRKA

Rent & snyggt

Nilfisk
Högtryckstvätt
Nu: 1995:-

Allt för din altan

Ord.pris: 3695:-

Tralltvätt

Grön Fri

Träolja V

1 liter 59:5 liter 159:-

1 liter 139:5 liter 595:-

5 liter 229:Nilfisk-C125.3-8pad
125 bar, fordonsborste, altantvätt, 15 m avloppsrensare, skummunstycke och två tvättmunstycke.

HELSINGBORG Fäktmästaregatan 8 / 042-19 41 00 / Mån-Fre 7-18 Lör 9-13 HÖGANÄS BRÄNNERIGATAN 2 / 042-33 43 00 / Mån-Fre 7-18 Lör 9-13
KLIPPAN ÄNGELHOLMSGATAN 15 / 0435-44 89 50 / Mån-Fre 7-18 Lör 9-13
www.optimera.se

