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NÄSTA NR

INNEHÅLL

Efter en stärkande semester och sommar är 

Söderås Journalen tillbaka igen. 

På Adapt Media håller vi stängt tre veckor i juli så 
då blev det ett uppehåll i utgivningen av Söderås 
Journalen. Nu är vi tillbaka igen, och hur gott det 
än är att ta igen sig, så känns det bra  att vara till-
baka i ”verkligheten” igen och gå mot nya mål.

Som den uppmärksamme läsaren kanske noterar 
så är augustinumret av Söderås Journalen fyra 
sidor tjockare än vanligt. Anledningen till detta 
är att annonsförsäljningen har gått extra bra den 
här gången. Vi har dessutom ett val i antågande 
och Söderås Journalen har under våren fått för-
frågningar från ett par av partierna i lokalpoli-
tiken om att skriva artiklar om dem inför valet. 
Vi har valt att inte göra några sådana. Söderås 
Journalen är inte en kritiskt granskande tidning 
som vanliga morgon- och kvällstidningar. Tid-
ningen delas ut gratis och är först och främst till 
för att gynna handeln i utgivningsområdet samt 
att kunna erbjuda en blandad läsning som intres-
serar de flesta. Eftersom vi inte deltar i samhälls-
debatten annars så tycker vi inte att vi skall skriva 
om de olika politiska partierna heller inför valet 
2010. Däremot har vi beslutat oss för att ta in 
annonser från de politiska partier som hör av sig, 
och det har några stycken valt att göra. 

www.soderasshopping.se
Den 25 januari startade vi vår nya hemsida www.
soderasshopping.se. Denna sida innehåller alla 
artiklar och bilder från Söderås Journalens pap-
perstidning, information om olika företag, för-

Mot nya mål!
eningsinformation, evenemangskalender och 
Dagens Lunch. Vissa artiklar publiceras ock-
så exklusivt på sajten. Vi har idag ett 50-tal  
företag med som abonnerar på att erbjuda 
sina kunder kontaktinformation  om sin verk-
samhet med telefonnummer, email, www-
adress, öppettider och verksamhetsbeskriv-
ning. Dessutom finns deras annonser från 
Söderås Journalen de gånger de annonserar 
i tidningen. Vårt mål är att vi skall få med så 
många butiker, företag och leverantörer av 
olika tjänster som möjligt. Under hösten kom-
mer vi också att presentera en hel del ganska 
radikala nyheter på sajten. Så gå gärna in så 
ofta som möjligt och håll koll på oss! Använd 
gärna gästboken för att komma med förslag, 
kritik eller kanske t o m beröm. Vi tar till oss 
av allt.

Det som är väldigt kul att kunna presentera 
är att fler och fler hittar www.soderasshop-
ping.se  för varje månad som går. Nedan visar 
vi hur många besök som gjorts på Företags- 
och Föreningssidor samt det totala antalet 
besök sedan vi startade:

Bengt Wetterberg

anvs. utg. söderås Journalen

Mot nya mŒ l! 

 

Efter en stŠ rkande semester och en sommar som bjš d pŒ  fantastiskt vŠ der Š r Sš derŒ s Journalen tillbaka igen. Eftersom 

vi pŒ  Adapt Media hŒ ller stŠ ngt tre veckor i juli sŒ  gjorde vi som vanligt ett uppehŒ ll i utgivningen av Sš derŒ s 

Journalen. Nu Š r vi tillbaka igen, och hur skš nt det Š n Š r att ligga pŒ  badstranden med en pocketbok, pŒ ta i trŠ dgŒ rden 

eller vara uppe lŒ ngt in pŒ  de varma sommarnŠ tterna, sŒ  Š r det Š ndŒ  skš nt att vara tillbaka i "verkligheten" igen och gŒ  

mot nya mŒ l. 

 

Som den uppmŠ rksamme lŠ saren kanske noterar sŒ  Š r augustinumret av Sš derŒ s Journalen fyra sidor tjockare Š n 

vanligt. Anledningen till detta Š r att annonsfš rsŠ ljningen har gŒ tt extra bra den hŠ r gŒ ngen. Vi har dessutom ett val i 

antŒ gande och Sš derŒ s Journalen har under vŒ ren fŒ tt fš rfrŒ gningar frŒ n ett par av partierna i lokalpolitiken om att 

skriva artiklar om dem infš r valet. Vi har valt att inte gš ra nŒ gra sŒ dana. Sš derŒ s Journalen Š r inte en kritiskt 

granskande tidning som vanliga morgon- och kvŠ llstidningar. Tidningen delas ut gratis och Š r fš rst och frŠ mst till fš r 

att gynna handeln i utgivningsomrŒ det samt att kunna erbjuda en blandad lŠ sning som intresserar de flesta. Vi Š r 

dŠ rfš r beroende av annonser, och utan dessa skulle inte Sš derŒ s Journalen š verleva. Eftersom vi inte deltar i 

samhŠ llsdebatten annars sŒ  tycker vi inte att vi skall skriva om de olika politiska partierna heller infš r valet 2010. 

DŠ remot har vi beslutat oss fš r att ta in annonser frŒ n de politiska partier som hš r av sig, och det har nŒ gra stycken 

valt att gš ra.  

 

Det Š r alltid en svŒ r balansgŒ ng att gŒ  nŠ r det gŠ ller publicistiska beslut, men vi pŒ  Sš derŒ s Journalen kŠ nner att vi har 

klarat av den utan att Ó ramla ner frŒ n linanÓ , och hoppas du som lŠ ser det hŠ r ocksŒ  hŒ ller med. Vi hoppas att du ska 

ha stor glŠ dje av Sš derŒ s Journalen Š ven i fortsŠ ttningen.  

 

 

www.soderasshopping.se 

 

Den 25 januari startade vi vŒ r nya hemsida www.soderasshopping.se. Denna sida innehŒ ller alla artiklar och bilder 

frŒ n Sš derŒ s Journalens papperstidning, information om olika fš retag, fš reningsinformation, evenemangskalender och 

Dagens Lunch. Vissa artiklar publiceras ocksŒ  exklusivt pŒ  sajten. Vi har idag ett 50-tal fš retag med som abonnerar pŒ  

att erbjuda sina kunder kontaktinformation  om sin verksamhet med telefonnummer, email, www-adress, š ppettider 

och verksamhetsbeskrivning. Dessutom finns deras annonser frŒ n Sš derŒ s Journalen de gŒ nger de annonserar i 

tidningen. Men de nŒ r alltsŒ  ut till sina kunder oavsett om de annonserar eller ej. VŒ rt mŒ l Š r att vi skall fŒ  med sŒ  

mŒ nga butiker, fš retag och leverantš rer av olika tjŠ nster som mš jligt. Detta kommer vi att jobba hŒ rt fš r under hš sten 

och vi kommer ocksŒ  att presentera en hel del ganska radikala nyheter pŒ  sajten. SŒ  gŒ  gŠ rna in sŒ  ofta som mš jligt 

och hŒ ll koll pŒ  oss! AnvŠ nd gŠ rna gŠ stboken fš r att komma med fš rslag, kritik eller kanske t o m berš m. Vi tar till 

oss av allt. 

 

Det som Š r vŠ ldigt kul att kunna presentera Š r att fler och fler hittar www.soderasshopping.se  fš r varje mŒ nad som 

gŒ r. Nedan visar vi hur mŒ nga besš k som gjorts pŒ  Fš retags- och Fš reningssidor samt det totala antalet besš k sedan vi 

startade: 

     

             
 

Tabellerna visar att det Š r alltid Ó nyhetens behagÓ  i bš rjan pŒ  ett projekt. Det som Š r oerhš rt glŠ djande fš r oss Š r att vi 

fram tills nu har haft 44000 besš k! Dessutom med en brant uppŒ tstigande kurva. 

 

SŒ  att  www.soderasshopping.se har kommit fš r att stanna rŒ der det inget tvivel om. NŠ r vi inom kort dessutom 

presenterar nyheterna som jag nŠ mnde tidigare tror vi definitivt att trenden hŒ ller i sig.  SŒ  hŒ ll š gon och š ron š ppna! 

 

 

HŠ lsningar 

 

 

 

Bengt Wetterberg 

Anvs. utg. Sš derŒ s Journalen 

    

Mot nya mŒ l! 

 

Efter en stŠ rkande semester och en sommar som bjš d pŒ  fantastiskt vŠ der Š r Sš derŒ s Journalen tillbaka igen. Eftersom 

vi pŒ  Adapt Media hŒ ller stŠ ngt tre veckor i juli sŒ  gjorde vi som vanligt ett uppehŒ ll i utgivningen av Sš derŒ s 

Journalen. Nu Š r vi tillbaka igen, och hur skš nt det Š n Š r att ligga pŒ  badstranden med en pocketbok, pŒ ta i trŠ dgŒ rden 

eller vara uppe lŒ ngt in pŒ  de varma sommarnŠ tterna, sŒ  Š r det Š ndŒ  skš nt att vara tillbaka i "verkligheten" igen och gŒ  

mot nya mŒ l. 

 

Som den uppmŠ rksamme lŠ saren kanske noterar sŒ  Š r augustinumret av Sš derŒ s Journalen fyra sidor tjockare Š n 

vanligt. Anledningen till detta Š r att annonsfš rsŠ ljningen har gŒ tt extra bra den hŠ r gŒ ngen. Vi har dessutom ett val i 

antŒ gande och Sš derŒ s Journalen har under vŒ ren fŒ tt fš rfrŒ gningar frŒ n ett par av partierna i lokalpolitiken om att 

skriva artiklar om dem infš r valet. Vi har valt att inte gš ra nŒ gra sŒ dana. Sš derŒ s Journalen Š r inte en kritiskt 

granskande tidning som vanliga morgon- och kvŠ llstidningar. Tidningen delas ut gratis och Š r fš rst och frŠ mst till fš r 

att gynna handeln i utgivningsomrŒ det samt att kunna erbjuda en blandad lŠ sning som intresserar de flesta. Vi Š r 

dŠ rfš r beroende av annonser, och utan dessa skulle inte Sš derŒ s Journalen š verleva. Eftersom vi inte deltar i 

samhŠ llsdebatten annars sŒ  tycker vi inte att vi skall skriva om de olika politiska partierna heller infš r valet 2010. 

DŠ remot har vi beslutat oss fš r att ta in annonser frŒ n de politiska partier som hš r av sig, och det har nŒ gra stycken 

valt att gš ra.  

 

Det Š r alltid en svŒ r balansgŒ ng att gŒ  nŠ r det gŠ ller publicistiska beslut, men vi pŒ  Sš derŒ s Journalen kŠ nner att vi har 

klarat av den utan att Ó ramla ner frŒ n linanÓ , och hoppas du som lŠ ser det hŠ r ocksŒ  hŒ ller med. Vi hoppas att du ska 

ha stor glŠ dje av Sš derŒ s Journalen Š ven i fortsŠ ttningen.  

 

 

www.soderasshopping.se 

 

Den 25 januari startade vi vŒ r nya hemsida www.soderasshopping.se. Denna sida innehŒ ller alla artiklar och bilder 

frŒ n Sš derŒ s Journalens papperstidning, information om olika fš retag, fš reningsinformation, evenemangskalender och 

Dagens Lunch. Vissa artiklar publiceras ocksŒ  exklusivt pŒ  sajten. Vi har idag ett 50-tal fš retag med som abonnerar pŒ  

att erbjuda sina kunder kontaktinformation  om sin verksamhet med telefonnummer, email, www-adress, š ppettider 

och verksamhetsbeskrivning. Dessutom finns deras annonser frŒ n Sš derŒ s Journalen de gŒ nger de annonserar i 

tidningen. Men de nŒ r alltsŒ  ut till sina kunder oavsett om de annonserar eller ej. VŒ rt mŒ l Š r att vi skall fŒ  med sŒ  

mŒ nga butiker, fš retag och leverantš rer av olika tjŠ nster som mš jligt. Detta kommer vi att jobba hŒ rt fš r under hš sten 

och vi kommer ocksŒ  att presentera en hel del ganska radikala nyheter pŒ  sajten. SŒ  gŒ  gŠ rna in sŒ  ofta som mš jligt 

och hŒ ll koll pŒ  oss! AnvŠ nd gŠ rna gŠ stboken fš r att komma med fš rslag, kritik eller kanske t o m berš m. Vi tar till 

oss av allt. 

 

Det som Š r vŠ ldigt kul att kunna presentera Š r att fler och fler hittar www.soderasshopping.se  fš r varje mŒ nad som 

gŒ r. Nedan visar vi hur mŒ nga besš k som gjorts pŒ  Fš retags- och Fš reningssidor samt det totala antalet besš k sedan vi 

startade: 

     

             
 

Tabellerna visar att det Š r alltid Ó nyhetens behagÓ  i bš rjan pŒ  ett projekt. Det som Š r oerhš rt glŠ djande fš r oss Š r att vi 

fram tills nu har haft 44000 besš k! Dessutom med en brant uppŒ tstigande kurva. 

 

SŒ  att  www.soderasshopping.se har kommit fš r att stanna rŒ der det inget tvivel om. NŠ r vi inom kort dessutom 

presenterar nyheterna som jag nŠ mnde tidigare tror vi definitivt att trenden hŒ ller i sig.  SŒ  hŒ ll š gon och š ron š ppna! 

 

 

HŠ lsningar 

 

 

 

Bengt Wetterberg 

Anvs. utg. Sš derŒ s Journalen 

    

Tabellerna visar att det är alltid ”nyhetens 
behag” i början på ett projekt. Men där efter 
pekar siffrorna rakt upp i en uppåtstigande 
kurva. Det som är oerhört glädjande för oss 
är att vi fram tills nu har haft 
44000 besök! 

Så att  www.soderasshopping.se 
har kommit för att stanna råder 
det inget tvivel om. När vi inom 
kort dessutom presenterar 
nyheterna som jag nämnde 
tidigare tror vi definitivt att 
trenden håller i sig.  Så 
håll ögon och öron 
öppna!!

Hälsningar

kurva. Det som är oerhört glädjande för oss 
är att vi fram tills nu har haft 

Så att  www.soderasshopping.se 
har kommit för att stanna råder 
det inget tvivel om. När vi inom 
kort dessutom presenterar 
nyheterna som jag nämnde 
tidigare tror vi definitivt att 

Student, Familjedag-
hemmens dag m.m

Se fler webbartiklar på 
www.soderasshopping.se
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Storgatan 74, 264 32 Klippan, tel 0435-104 06
Kommunens enda auktoriserade byrå. S.B.F.   
AKUT JOUR DYGNET RUNT
 

AB KLIPPAN LJUNGBYHEDS BEGRAVNINGSBYRÅ

Ljungbyheds 

gammeLmarknad!
Äntligen dags för

Ljungbyheds Framtid har under många år haft en önskan om att 
kunna bygga en scen i parken i Ljungbyhed. 

Efter ett och ett halvt års projektering står den äntligen färdig. Nu är det slut 
med provisoriska lastbilsflak när det vankas musik i parken. 
- klippans kommun har stått för majoriteten av kostnaden, men även 
ljungbyheds framtid, ljungbyheds köpmanna- och företagareförening 
samt ett antal företag i kommunen har ställt upp med bidrag och spons-
ring. Det är vi mycket tacksamma för, säger Eva Jönsson, ordförande i 
Ljungbyheds Framtid. 

Gratis inträde
Scenen kommer att invigas med pompa och ståt den 26 augusti. Då 
ger nämligen vinnarna från SVT:s senaste upplaga av Dansbandskampen, 
blekingska The Playtones, en konsert. 
- De är populära i alla åldersgrupper och lockar en bred publik. svenska 
folket röstade ju fram dem i TV, och vi får väl anta att åtminstone några 
ljungbyhedsbor därmed gjorde detsamma, skrattar Eva Jönsson. 
Arrangemanget kommer att vara gratis, precis som vanligt när det är 
Ljungbyheds Framtid som står bakom. Underhållet av scenbygget kom-
mer finansieras genom uthyrning. 
- Vi hoppas att föreningar ska vilja hyra in sig på scenen för en billig 
peng, säger Eva Jönsson. 

The Playtones 
inviger nya park- 
scenen i Ljungbyhed!

Playtones 
i Parken Ljungbyhed den 26 augusti kl. 19.00 

Servering. Fri entré
Arr: Ljungbyheds Framtid,  Studiefrämjandet och Nattöga

Välkomna!

Fotograf: Daniel Sahlberg
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Nu börjar det återigen dra ihop sig till Ljungbyheds Gammel-
marknad. Den 20-21 augusti fylls Ljungbyhed av mellan 10- och 
15 000 personer som handlar, umgås, äter och dricker gott. 
- Det är viktigt för oss som köpmän och företagare att mark-
nadsföra Ljungbyhed, och Gammelmarknaden är en viktig del 
i det, säger Bo Rosengren, ordförande i Ljungbyheds Köpman-
na- och Företagarförening. 

Upp till 150 knallar
Mellan 120 och 150 knallar kommer till Ljungbyhed under marknads-
helgen. Många är gamla stammisar, men det tillkommer även nya 
varje år. 
- Det ringer folk ända in i det sista som vill ha plats, säger Bo Rosen-
gren. 
Marknadsstånden slingrar sig runt centrala Ljungbyhed, men området 
kring Storgatan är det mest populära. 
- Det finns en oskriven knallelag som säger att om man varit på sam-
ma ställe i tre år så behåller man den platsen, berättar Bo Rosengren

Porscheklubb på Ljungbyhed Park 
Som vanligt har Ljungbyheds Gammelmarknad ett fullspäckat pro-
gram som du kan läsa här intill. När Söderås Journalen intervjuar Bo 
Rosengren berättar han om ytterligare en lite ”inofficell” program-
punkt som tillkommit på slutet. Det är nämligen så att Porsche 356 
Klubb Sverige har sitt årliga riksmöte på Ljungbyhed Park samma helg 
som Gammelmarknaden äger rum. Porsche 365 Klubb Sverige värnar 
om den ursprungliga Porschemodellen, som tillverkades 1948-1965. 
Under sitt paraply samlar man även klassiska modeller som till exem-
pel 911, 912, 914 och 550. 
- Det finns planer från deras håll på att köra runt i ljungbyhed. om 
folk är intresserade så kan man få åka en tur med någon av klubb-
medlemmarna. De kommer att finnas på nockes på klostergatan un-
der fredagseftermiddagen, säger Bo Rosengren. 

Vakter över natten 
Nytt för i år är att Bo Rosengren och hans arrangörskollegor har 
organiserat vakthållning över marknadsområdet över natten. Detta 

för att minska bråk och skadegörelse framåt nattkröken. 
- Vi nattvandrade själva förra året och det hade en god inverkan.  
polisen ställde också upp och tog sina rundor under båda kvällarna, 
de gjorde en fantastiskt god insats. Därför tror vi att det ska bli ännu 
bättre om man även kompletterar med vakter.
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Ljungbyheds gammeLmarknad

 

 

Engmans Idé & Design HB  0435-44 10 80

10

Kl. 10 - 16  Marknad
          med Barntivoli 

LördagLördagLördagFredagFredagFredag
Kl. 12 - 22  Marknad
          med Barntivoli 

Marknadsk
lipp!

Ljungbyheds Konditori • Tel. 0435 - 44 17 22

Marknads-

erbjudande! Kaffe med wienerbröd 25:-
Marknadsfläta 35:-

Gäller endast under marknadsdagarna.

Öppet: 
Mån - fre: 7-15.30 (tom 31 aug)  • Lör - sön: 7 - 13
Mån - fre: 7-17 (fr.o.m den 1 sept)

Marknadsklippet! 
Som vanligt finns 

jag på plats!

Kom till...

P
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Ljungbyheds gammeLmarknad

MARKNADS- 

ERBJUDANDE!

Storgatan 20 • Ljungbyhed
0435 - 44 00 12

Passa på att beställa nya vinterdäck nu! 
Vi ger minst 25 procents rabatt på listpriset. Gäller på alla 
märken, såväl till personbil som lätt lastbil!
 
Under marknadshelgen kan du köpa lastbilsdäck från otroliga 
35 procents rabatt.
 
Passa även på att prova på våra hamburgare nu när vi har köpt 
nytt kök. De kostar endast 25 kronor för en 90-grams hamburgare 
med sallad, dressing och ketchup.
 
Vi har även fina verkstadserbjudanden under just Gammel-
marknaden. Boka service under helgen. Pris: Från endast  
900 kronor!

 
För att se alla våra erbjudanden, välkomna förbi på Storgatan 20, där Gammel-
marknaden verkligen börjar!

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

Grillad kyckling
Kycklingklubbor
Revben
Hemlagad potatissallad
Grekisk Potatissallad 
Grekisk sallad med fetaost

GLASSTAJM!

Ta med dina barn 

när du handlar 

under marknads- 

dagarna, så bjuder 

vi dem på  

en glasspinne!

 OBS! Så långt lagret 

räcker och endast 

en glass/barn.

Schnitzel med
pommes frites 
+ 33 cl dryck 
   

MARKNADSMENYER    
Hamburgare med bröd    
90 g. Dressing, rå lök, tomat, sallad och ketchup

Stekt wienerkorv med bröd    
29:-

69:-
10:-

Erbjud. gäller endast 
under marknadsdagarna!

Vill du att ert 
evenemang ska 
synas i tidningen?
Kontakta 
Anna Rosén Jönsson 
0435-77 90 55

synas i tidningen?

Lördagen den 4 september 2010
Ljungbyheds Idrottsförening 70 år

Välkommen alla LIF-vänner

70 år

Program: ( Glöm ej idrottskläder)
Samling kl. 10.00 på Ljungbyskola där det bjuds på  
kaffe och bulle.
Därefter matcher mellan kl. 12-15 (se affisch)
Kl.18 blir det på helstekt gris på Ljungavallen. Därefter 
dans.  300:-/person. Anmälan till festen som är bind-
ande senast den 22 aug till: 
Bengt Loftán 0435-44 14 12, info@skaralid.com 
Karl-Olof Lööw 0435-44 13 87, karl-olof.loow@telia.com
Bertil Andersson 0435-44 06 14

Fotoutställning!

Filmvisning!

Varmt 
välkomna till 

en trevlig dag!

Jubileumsfirande!  

Storgatan 32 Klippan • 0435 -130 50 
klippan@lansfast.se • www.lansfast.se

Högtryck 
- både vädermässigt och 
på bostadsmarknaden
Funderar du på att sälja nu eller i höst? 
Vi hjälper dig med ditt livs affär! 
Välkommen att kontakta oss med alla 
dina frågor och för en kostnadsfri värdering.

Storgatan 3 Klippan • 0435 -130 50 
klippan@lanshem.se • www.lanshem.se

Högtryck 
- både vädermässigt och 
på bostadsmarknaden
Funderar du på att sälja nu eller i höst? 
Vi hjälper dig med ditt livs affär! 
Välkommen att kontakta oss med alla 
dina frågor och för en kostnadsfri värdering.

Camilla Lina

Herman
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Åby – som klippan då hette – fick 
en ovanligt stor järnvägsstation, 
en ”stadsstation”. Det såg edvard 
Bock, patron på klippans pappers-
bruk, till. stationen – och HH-järn-
vägen - invigdes år 1875.
Vid 1800-talet ingång fanns en 
övertro på vattenvägarna som lan-
dets transportleder. För att komma 
ut med gods – och personer – i 
landet behövdes annat transport-
medel. Det blev järnvägar. Men det 
framhölls ”att järnvägarna är ett 
komplettment till vattenvägarna”. 
Den tanken fick överges. 1854 slog 
riksdagen fast att ”svenskt järnvägs-
nät ska bestå av stambanor och bi-
banor”.
 En ”bibana” var den mellan Hel-
singborg och Hässleholm (egentli-
gen mellan Ramlösa och Finja). Den 
invigdes den 17 mars 1875. Men 
redan i september 1874 bjöd bruks-
patron Edvard Bock, tillika styrelse-
ledamot i järnvägsbolaget, styrelsen 
på en provtur på banan. Dessutom 
visades Pappersbruket, som genom-
gick stor förändring. Pappersbruket 

söderåsbygden har varierande och 
attraktiv natur. Dels finns national-
parken med sitt regelsystem, dels 
annan spännande natur, där alle-
mansrätten råder – ”Inte störa – inte 
förstöra”.
Allemansrätten är en sedvanerätt 
och har funnits sedan urminnes ti-
der. Först i början av 1940-talet eta-
blerades begreppet.
 I bondesamhället fanns inte strikt 
gräns mellan arbete och fritid. Den 
kom med industrialismen. 1885 
nämndes begreppet ”friluft” – där 
”fri” var motsats till inomhus – för-
sta gången, som sattes före olika 

verksamheter, som ”friluftskon-
sert”, ”friluftsliv”. Ur hälsovårdssyn-
punkt var det viktigt att få ut inom-
husarbetare i naturen. ”hemfriden” 
skulle balanseras med ”tillgänglig-
heten”. I lagberedningens förslag 
till jordabalken 1909 hävdades viss 
inskränkning i markägarens rätt att 
bestämma över sin mark. Det blev 
en markering, inte mer.  
 I slutet på 1930-talet tillsattes en 
fritidsutredning. Målsättningen var 
att ”underlätta för tätorternas be-
folkning att komma ut i naturen”. Då 
infördes begreppet ”allemansrätt”.
 1950-talet kom med optimism, 

fler veckors semester och allt fler bi-
lar. Konflikter med markägare blev 
allt fler, bl a tolkades allemansrätten 
som att ”man får göra allt”. Lag-
reglering behövdes, som kom först 
1994 i grundlagen. Men där står 
bara ”Alla ska ha tillgång till naturen 
enligt allemansrätten”. Sedan finns 
själva lagtexten i miljöbalken. Dock 
bara: ”Var och en som utnyttjar al-
lemansrätten eller annars vistas i na-
turen ska visa hänsyn och varsamhet 
i sitt umgänge med den.”
 Markägarens tröst är brottsbal-
kens lagrum om bl a ”vandalisering” 
m fl.   

Vår vattenrikaste grönsak. Det är 
utan tvekan gurkan. Den innehål-
ler upp till 96 procent vatten och 
är särskilt uppskattad som pålägg 
i sommartid – givetvis skivad. Gur-
kans latinska namn är ”Cusumis 
sativus”, är ettårig klätterväxt och 
kommer ursprungligen från bergs-
trakterna i Asien. Vanligaste sor-
terna hos oss är slanggurkan och 
frilandsgurka. Gurkan är en mycket 
gammal kulturväxt. Den har odlats 
minst 4 000 år. Romarna odlade 
ofta gurkor vid fronten vid långva-
riga krig, för att få mat till solda-
terna. På så sätt spreds gurkan i 
Europa. Till Sverige kom den först 
på 1600-talet. Den har egenheten 
att vara törstsläckande, men även 
lindra vid solbränna och irriterad 
hud. Och så används den då an-
siktsmask läggs.

Det finns ett stort intresse för his-
toria. Men även för motion. Går de 
två att kombinera? I Klippan kan det 
ske med cykel. En guide för cyklister 
som vill upptäcka kommunen finns 
på turistbyrån. Sammanlagt 21 tu-
rer i kommunen är presenterade, 
allt från 11 km till 103 km. Totalt 
708 km för de 21 turerna. Kortast 
är ”korprundan”. Upplägget är att 
till en karta presenteras en text, där 
historiskt intressanta inslag pekas 
ut och fungerar som kontrollpunk-
ter så att cyklisten är rätt.

1865. Åbys (Klippans) första af-
färshus uppförs.
1970. Tullssons möbelvaruhus i 
Elfdalen i Klippan invigs.

”arbetarlitteraturen blev sveriges 
bidrag till världslitteraturen.”
(Litteraturprofessor Lars Furuland)
”Båda kan anskaffas till en billig 
peng.”
(Klippans arbetarkommun valde 
mellan Olof Olsson och Ernst Wig-
forss som talare på valmöte 1927).

Boktipset: Jan Melins bok ”Sverige historia i koncentrerad form” ger snabb överblick.

135 år sedan 
- Klippans fick ”stadsjärnvägsstation”

Allemansrätten – ”nyckel” till Söderåsbygden

BRAUNS SIDA
…och så nås Braun
Tfn 0435-71 11 50 mobil 0739-79 34 54
E-post: leb.klippan@passagen.se
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Som sagt...

Gurkan – mest vatten

klippan hade kommunfullmäktige 
från 1915 och kan i år jubilera. Bara 
33 av 2 300 landskommuner hade 
kommunfullmäktige då.   
Stämman i socknarna är ursprung-
liga formen av självbestämmande. 
Varje röstberättigad hade rätt att 
komma och direkt ta del i beslutan-
det. Alla hade inte rösträtt. Bara de 
med förmögenhet och inkomst av 
viss storlek, ju större desto fler rös-
ter hade medborgaren, som dock 
senare begränsades till högst 40. 
Det blev med tiden opraktiskt. Var 
skulle alla samlas? 1862 års kommu-
nalreform kom med en nyordning 
som ledde till ”landskommuner”, 

där det kunde röstas in represen-
tanter i ett kommunalfullmäktige. 
Men det var frivilligt och gick trögt. 
Från 1919 blev det obligatoriskt, 
om folkmängden var över 1 500 in-
vånare. Klippan var tidigt ute. Den 
18 oktober 1914 beslöt stämman 
i Gråmanstorp med 1 175 röster, 
avgivna av 96 personer, att säga ja 
till ett kommunfullmäktige. Emot 
var 415 röster från 51 personer.  
Första kommunfullmäktige inval-
des i följande ordning, där även 
titlarna har sitt intresse: Friherre Jo-
han Gyllenstierna, bruksarb. Janne 
Samuelsson, landsfiskal Elis Ohlin, 
disponent N P Persson, fabrikör Nils 

Linder, arrendator Karl Persson,  
arrendator Sebastian Olsson, smeds-
mästare O L Svensson, direktör  
C J Malmros, fabrikör J P Magnus-
son, småbrukare Henrik Olofsson, 
fabrikör H Borgström, grosshand-
lare M J Forsberg, stationskarl  
E Lantz, arrendator Magnus An-
dersson, boktryckare Enock Ljung-
berg, banvakt F Viktor, arrendator 
Nils Persson, fabrikör Nils Eskils-
son, arrendator August Pauls-
son, snickare Otto Lindau, vete-
rinär August Follin, sadelmakare  
Alfred Rosengren, handlanden  
Göran Jönsson och bryggeri- 
arbetare A Svärd.

Klippan hade tidigt fullmäktige – för 95 år sedan

Historia och motion

Märkesdagar

hade eget tegelbruk, som låg bak-
om Bruksskolan.
 Klippans pappersbruk hade skänkt 
marken där stationen uppfördes, 
sålt teglen till stationsbyggnaden 
och mark för spårdragning samt 
satsat 250 000 riksdaler i järnvägs-
bolaget. Edvard Bock fick en styrel-
seplats. Han vill ha ”stor stations-
byggnad, med stort väntrum och 
ett mindre där bättre bemedlade 
kunde vara”, men också ha plats 
för alla funktioner ett stationshus 
skulle ha. Även bostäder, där män-
niskor bodde och arbetade, person 
och gods strömmade igenom. Sta-
tionen, i Åby som på övriga orter, 
blev sin bygds medelpunkt. Sam-
ma effekt fick stationerna i bygder 
som Kvidinge, Hyllstofta, Perstorp, 
sedermera Gråmanstorp, Ö Ljung-
by, Källna, Ljungbyhed, Skäralid, 
Röstånga och Stidsvig. 
 Trots att Åby 1875 bara hade 961 
invånare, blev det till 1900-talets 
början den stationen med näst 
mest godstrafik på HH-banan, ef-
ter Helsingborg.

 

stor militärort, stor station i ljungbyhed.

stationen i kvidinge är en rektangulär ”kloss”.

skäralids lilla, pittoreska station.

klippans ”stadsjärnvägsstation”.



Boktipset: Jan Melins bok ”Sverige historia i koncentrerad form” ger snabb överblick.

Med smak avFrankrike
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god

Minnesgoda Söderås Journalenläsare 

kommer säkert ihåg att vi i vårt november-

nummer 2009 hade en artikel om Vincent 

och Susanne Cafaxe och deras två buti-

ker i Perstorp: La Vie en Rose: Fleurs och 

La Vie en Rose: Interieur. Franske kocken 

Vincent och Perstorpsbördiga Susanne 

arbetade båda två inom restaurangbran-

schen i London för många år sedan där 

tycke uppstod. För tre och ett halvt år se-

dan flyttade det gifta paret Cafaxe tillbaka 

till Perstorp, där de öppnade först bloms-

ter- och sedan presentaffär. 

Blomsteraffär i Klippan 
och restaurang i Perstorp
Nu har de utökat sitt lilla ”imperium” genom 
att öppna blomsteraffär även i Klippan, när-
mare bestämt i Brohällans gamla lokaler, ock-
så den benämnd La Vie en Rose. Dessutom 
tar man från och med den 23 augusti över 
lunchrestaurangen i Perstorps Folkets Hus och 
döper om den till Vincents kök. 
- Blomsteraffären i klippan har varit igång 
sedan början av juni, och vi har fått väldigt 
mycket positiv respons och det känns jättekul, 
säger Vincent Cafaxe. 

Fransk och romantisk stil
När Vincent på omvägar fick höra att Brohällan 
skulle läggas ner föddes idén om att utöka La 
Vie en Rose-familjen med ytterligare en butik. 
Eva Åberg, som tidigare arbetat på Brohällan 
engagerades som butikschef och ytterligare 
personal anställdes. Efter renoveringsarbete 
under våren är man alltså igång sedan några 
veckor tillbaka. Fransk och romantisk stil är 
ledorden. Blommor till fest, bröllop och be-
gravning är inriktningen. Dessutom säljer man 
lite presentartiklar av samma slag som finns i 
La Vie en Rose Interieur. Och mitt i allt detta 

arbetar man alltså också med uppstarten av 
Vincents Kök. 
- Vi kommer att ha en ”la grande premiere” i 
fransk stil den 23 augusti med god mat och 
dryck. Därefter kommer vi ha lunchserve-
ring, men vi kommer också att göra en rejäl 
satsning på catering. Vi hoppas också på att 
kunna locka besökare till after Work med 
”Happy Hour”, säger Vincent Cafaxe. 

Många järn i elden
Det är alltså många järn i elden för familjen 
Cafaxe just nu. När restaurangen har öppnat 
kommer Vincent att tillbringa mesta delen 
av sin tid där. Susanne håller ställningarna 
i presentbutiken i Perstorp, och i de båda 
blomsteraffärerna har man duktig personal 
som sköter ruljansen. 
- Det är mycket att göra, men det är ändå 
roligt. Vi hoppas att restaurangen i perstorp 
ska bli något alldeles speciellt. Det kommer 
nog att bli något nytt för perstorpsborna. 
Det finns mycket att utveckla när det gäller 
catering till exempel, säger Susanne Cafaxe. 

tycke uppstod. För tre och ett halvt år se

Vi öppnar vår

lunchrestaurang & terrass-bar
i Folkets Park, Perstorp

den 23 augusti

Varmt välkomna!

Fredag 27 aug

AFTER WORK
16 

HAPPY HOUR 

Vi kommer även att ha 

Catering
- i parken, för avhämtning 

och hemma hos.

Nyrenoverade och 

fräscha lokaler!

Besök gärna vår hemsida för 
lunchmeny m.m

www.soderasshopping.se
www.folketspark.nu
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Klippanfesten blev välbesökt

VILKEN FEST!

P

8

HÖGT I TAKET!

Klippanfesten 2010 är genomförd – och den blev precis lika 
lyckad som vanligt. 

Drygt 2 000 personer valde att komma till Klippanfesten på fredagen. 
Talangjakten och där efter barnunderhållningen inledde fredagspro-
grammet. Senare på kvällen stod Sound of Joy, Partypatrullen & Jan 
Johansen samt Bob Stevens för underhållningen.

På lördagseftermiddagen var det dags för Talangjaktsfinal. På lördags-
kvällen festade c:a 3000 personer i Stadsparken. Dessa underhölls av 
Klippanfestens Barnkör, Teater Amabiles Bellman-program, House of 
Fun och CC & Lee. Allt som allt blev den fjärde upplagan av Klippan-
festen mycket framgångsrik med en mysig stämning för både unga 
och äldre. Vädret var efter omständigheterna bra. Ett regnväder på 
fredagseftermiddagen innan allt drog igång samt en liten skur på lör-
dagskvällen var den enda nederbörd som föll under helgen. 

Söderås Journalen var naturligtvis på plats och dokumenterade trev-
ligheterna. Se fler foto på www.adaptmedia.se/klippanfesten2010
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Billingevägen 8 i Röstånga 
Tel. 0435-915 70  

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

www.begr-byra.se

Hjärtligt 

välkomna!

Lördagen den 25 sep 2010
Kl 18.30

DIXIE FOUR YOU
Entré 150:-
Buffé 170:-

 

GLAD JAZZ PÅ GÄSTIS!

Buffé 170:-

BOKA BORD 
REDAN I DAG!
0435-120 10

RIDSKOLAN
Herrevadskloster Ljungbyhed
Ridskolan startar igen v 34, 
lektioner måndag-fredag. 

Anmälan för nya och gamla elever: 
Ridskolechef Camilla Björnsson 070-231 09 10 
ridskolan@asborf.se

Välkomna!

Boxar uthyres i nybyggt stall
Uppvärmd sadelkammare, spolspilta mm. Strö, grovfoder och morgonfodring ingår. 
Fler tjänster kan köpas till. Anläggning med ridhus 33x60m, belyst utebana 55x100m 
körhinder och underbar ridterräng.
Information och bokning Ulla Herner 070-397 21 51 bra_87@hotmail.com

Klippanfesten blev välbesökt

VILKEN FEST!

LŠ rarfš rbundet 
Klippans lokalavdelning 

Postadress Gatuadress Telefon Telefax 

264 33 Klippan € ngelholmsg. 7 0435-135 17 0435-13517 
E-post  lararforbundet@klippan.se  
 

Annons till LŠ rarfš rbundets paneldebatt om skolan  
 
 
 
 
Text; 

_________________________________________________________________________ 

LŠ rarfš rbundet i Klippan bjuder in till 

Paneldebatt  

 
Vad vill Klippans kommun med fš rskola och skola? 

Opinionen mot majoriteten 
Lyssna! StŠ ll frŒ gor! Ta stŠ llning! 
24 augusti 2010, 18:30 och 20:30 

Plats; Nya Snyggatorpsskolans aula, Fri entrŽ  
Moderator; Mats Holmberg, Regionombudsman 

_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
BestŠ llare; 
LŠ rarfš rbundet i Klippan 
Att.; Lasse AmnestŒ l, Eva Lagun 
€ ngelholmsgatan 7 
264 33 KLIPPAN 
Tfn: 0435-135 17 
e-post; lararforbundet@klippan.se  

Lärarförbundet i Klippan bjuder in till

Paneldebatt 

Vad vill Klippans kommun med förskola och skola?
Opinionen mot majoriteten

Lyssna! Ställ frågor! Ta ställning!
24 augusti 2010, 18:30 och 20:30

Plats: Nya Snyggatorpsskolans aula, Fri entré
Moderator: Mats Holmberg, Regionombudsman

BÄST I TEST – IGEN!!!  
Nyligen presenterade Sverker Olofsson i SVT’s PLUS, Folksams stora färgtest. 
Av 45 olika målningssystem som testades visade sig Demidekk ULTIMATE 
och Alcro BESTÅ vara bland de sju som var bäst i test. Testet representerar 
90% av alla färger på marknaden. Inte nog med att ULTIMATE och BESTÅ tål 
väder och vind exceptionellt bra, de är även ett utomordentligt bra miljöval! 
Än en gång är det bevisat att kvalitet är det som består! 

KLIPPAN:
Karossvägen 1

tel 0435-142 62
www.colorama.se

Vi har 
färgen!

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

Pris från 130 - 245 KR
Även med LED-belysning

Rusta inför vintern!
Värmepump Arctic EVI
10/14/20 kW. Drift till-25°C utetemperatur 
- för nordiska förhållande
• Högeffektiv 2-stegs scrollkompressor
• Tystgående fläkt med 2 hastigheter
• Passar till HPB 300/befintlig panna
• 2 effektlägen
• Elinstallation ”plug and play”

Mecaterms Arctic EVI-serie är frukten av ett långt utveck-
lingsarbete som med ny innovativ teknik gör det möjligt att 
utvinn värme ur luften ända ner till -25 C i utetemperatur.

2-stegs kompressor
Principen för Arctic EVI bygger på den speciella kompres-
sorn som har två sugingångar istället för en. Detta medför 
att köldmediagasen komprimeras i två steg, varvid höga 
gastemperaturer reduceras och drift vid långa utetempera-
turer med hög verkningsgrad blir möjlig. Systemet kopplar 
vid sommartid bort den extra sugingången och kan därmed 

kompressorn kan reduceras.

Arctic EVI och HPB 300
Arctic EVI 10 kopplas med fördel till pannan HPB 300 som 
styr värmepumpens samtliga funktioner och även värme-
systemet i övrigt. Elinkoppling görs med det medföljande 
kablaget som installeras snabbt genom de enkla ”plug and 
play”- kontakterna.

-
ningar eller ackumulatortankar genom styrsystemet Solo. 

värmepumpsfunktioner, och även cirkulationspump, shun, 
eventuell el etc.

PRODUKTFAKTA

ARCTIC EVI

VÄRMEPUMPAR

10/14/20 kW
Drift till  -25 C utetemperatur - för nordiska för-
hållanden!
 
 
 
 
 Elinstallation ”plug and play”

SVENSKA VÄRMEPUMP
FÖRENINGEN

Mecaterms Arctic EVI-serie är frukten av ett långt utveck-
lingsarbete som med ny innovativ teknik gör det möjligt att 
utvinn värme ur luften ända ner till -25 C i utetemperatur.

2-stegs kompressor
Principen för Arctic EVI bygger på den speciella kompres-
sorn som har två sugingångar istället för en. Detta medför 
att köldmediagasen komprimeras i två steg, varvid höga 
gastemperaturer reduceras och drift vid långa utetempera-
turer med hög verkningsgrad blir möjlig. Systemet kopplar 
vid sommartid bort den extra sugingången och kan därmed 

kompressorn kan reduceras.

Arctic EVI och HPB 300
Arctic EVI 10 kopplas med fördel till pannan HPB 300 som 
styr värmepumpens samtliga funktioner och även värme-
systemet i övrigt. Elinkoppling görs med det medföljande 
kablaget som installeras snabbt genom de enkla ”plug and 
play”- kontakterna.

-
ningar eller ackumulatortankar genom styrsystemet Solo. 

värmepumpsfunktioner, och även cirkulationspump, shun, 
eventuell el etc.

PRODUKTFAKTA

ARCTIC EVI

VÄRMEPUMPAR

10/14/20 kW
Drift till  -25 C utetemperatur - för nordiska för-
hållanden!
 
 
 
 
 Elinstallation ”plug and play”

SVENSKA VÄRMEPUMP
FÖRENINGEN
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SAMHÄLLSKONTRAKTET
Mellan väljare och politiker måste det finnas en relation som  
bygger på förtroende.

Som medborgare har man rätt att både utöva sina demokratiska 
rättigheter i allmänna val och även att kandidera till politiska  
beslutsorgan.

Våra förfäder fick utstå mycket för den rätten och det tåler att 
påminna om att kvinnor fick rösrätt först 1921.

Att avstå sin rösträtt kan ses som ett svek mot de som kämpade 
för vår allmänna rätt att rösta och att delta i de politiska besluten.

BLi MEdLEM i SOciALdEMOKRATERNA 
i KLippANS KOMMuN! 
Med många medlemmar som stöttar oss i vårt arbete, blir vi 
starkare och handlingskraftigare. Vi behöver alla kategorier 
av människor i vår organisation: kvinnor och män, unga och 
gamla, med svenskt ursprung och utlandsfödda, ateister och 
religiösa, arbetare, akademiker, egna företagare och arbets-
lösa, friska och sjuka, personer med olika sexuell läggning och 
sist men inte minst Du som inte känner att Du tillhör någon 
speciell grupp.

Du behöver inte känna att Du måste bli aktiv, men möjligheten 
finns. Ta kontakt med oss, ring 133 48 eller skicka ett mail till  
a-kommun.klippan@telia.com, så hör vi av oss. Välkomna till  
partiet som känner omtanke med alla människor!

Besök gärna vår hemsida: 

www.klippan.socialdemokraterna.se

•	 Får	vi	förtroendet	att	styra	kommunen	de	kommande	fyra	åren	kommer	
 vi att hantera detta med ansvar och omtanke om samtliga medborgare.

•		 Vi	vill	använda	väljarnas	förtroende	för	att	skapa	mer	trygghet	inom	vård	och	skola.	Barnen	skall	längta	till	sin 
  skola och känna trygghet i att det finns tillräckligt med vuxna för att skapa trygga och harmoniska miljöer.

•	 Äldre	som	får	kommunens	stöd	vill	vi	ge	bättre	kontinuitet	med	aktiviteter	framför	mediciner.

•	 Vi	vill	hantera	väljarnas	förtroende	med	ödmjukhet	och	öppen	dialog.Innan	vi	går	till	beslut	kommer	vi	att		
 noga överväga konsekvenserna av vad vi beslutar om, så att resultatet alltid blir bästa möjliga.

dELAR Av våRT HANdLiNgSpROgRAM föR 2011-2014
Socialdemokraterna i Klippans kommun kommer de närmaste fyra åren att arbeta för att utveckla och utöka ungdomsverksam- 
heten i vår kommun,d.v.s.ge barnen och ungdomaran en vettig fritid. Vi vill även bygga ut idrottshallen i Klippan till nationell standard 
och avsätta särskilda pengar till kulturevenemang. När det gäller de äldre vill vi prioritera förebyggande åtgärder och inrätta ett äld-
reombud. I skolan skall skolmaten vara avgiftsfri även på Gymnasieskolan. Elever i behov av stöd ska få det i högre grad än de får 
idag. De negativa synpunkter på skolan som kommit fram i olika undersökningar, skall vi ta itu med och förbättra resultaten. Föräldrar 
skall kunna få barnomsorg på obekväm tid och trafikundervisningen skall finnas på skolans schema. Miljön i vår kommun skall lyftas 
upp som ett särskilt prioriterat mål. Strandskydd, allemansrätt och tysta områden måste värnas. Gator och trottoarer skall underhållas 
bättre och gatubelysningen skall bytas ut till lågenergilampor. Cykelvägen mellan Stidsvig och Östra Ljungby skall förses med belys-
ning och tillgängligheten för funktionshindrade i först och främst våra kommunala fastigheter, skall fungera fullt ut. Vi ska se till att 
vårt kommunala bostadsbolag Treklövern, erbjuder ungdomar billigare bostäder och i Klippan skall problemen med parkerade last-
bilar lösas på ett för alla inblandade bra sätt. Våra kommunanställda ska ha möjlighet att välja sysselsättningsgrad. Detta och mycket 
mer ligger oss varmt om hjärtat, så rösta på Socialdemokraterna den 19 september så kan vi få chansen att förverkliga våra planer.

kommer
vi att hantera detta med ansvar och omtanke om samtliga medborgare.
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Kerstin Persson

FULLMÄKTIGE
Jag är 46 år gammal 
med en bakgrund som 
träindustriarbetare och 
lärare i trä- och metall 
slöjd. Numera speci-
alpedagog i Klippans 
kommun.

Jag har lång erfarenhet 
från fullmäktige och 
kommunstyrelse och är 
nu även ordförande i 
Arbetarekommunen.

Viktigast för mig är att 
alla grupper i samhället 
får den respekt och det 
bemötande de förtjä-
nar oberoende av bak-
grund.

Viktigt är även att bör-
dorna fördelas rättvist i 
samhället.

SOciALdEMOKRATiSKA ORdföRANdEKANdidATER
Gruppledare

Boris Svensson

SOCIALNÄMND
Jag är 63 år gammal 
och gift med Rose-Ma-
rie. Jag har två döttrar 
och fyra barnbarn. På 
fritiden tycker jag om 
att umgås med min fa-
milj och mina vänner. 
Jag tycker även om att 
motionera och läsa en 
spännande bok.

Hjärtefrågor för mig är 
att under kommande 
mandatperiod utveckla 
en väl fungerande äld-
re- och handikapp- om-
sorg. Alla medborgare 
med behov av omsorg 
skall  även få en god 
sådan.

Olle Nilsson

BUN
Jag är 66 år gammal och 
pensionär. De senaste 
18 åren arbetade jag på 
Samhall i Klippan. Jag 
var klubbordförande i 
16 år och hade dess-
utom ett antal fackliga 
uppdrag som t.ex. ord-
förande i LO Klippan.
Förutom gruppledar-
skapet i BUN sitter jag 
i Fullmäktige, är ersät-
tare i kommunstyrelsen 
och Treklövern.

Min vision är att för-
bättra förskola på alla 
nivåer. Samt en förbätt-
rad kollektivtrafik.
Även fler billiga och bra 
bostäder.

Göran Sjögren

KULTUR	FRITID
Jag är 64 år gammal 
och bor i Gråmanstorp. 
Jag är gift och har barn 
och barnbarn. Jag är 
anställd som elmontör 
av Kraftringen service. 
Ungdoms, fritids och 
kulturfrågor engagerar 
mig mest. De frågorna 
måste behandlas väl för 
att kommunen skall bli 
attraktiv.

Jag engagerar mig även 
i trygghetsfrågor och 
kampen mot brottslig-
het.

Vård och omsorg är vik-
tigt liksom att alla får 
ett arbete. Bra kollek-
tivtrafik är en viktig del 
i detta. 

Kent Lodesjö

PLAN	BYGG
Jag är 58 år gammal 
och bosatt i Klippan. 
Jag arbetar sedan 18 
år i kommunen och nu-
mera som vaktmästare 
på Pilagårdsskolan i 
Östra Ljungby samt på 
Ljungåsen.

Frågor jag vill prioritera 
denna period är att sko-
lan kommer på fötterna 
igen och inte drabbas 
av stora besparingar. 
Miljön är högpriorite-
rad med användning av 
förnyelsebar energi och 
hushållning med natur-
resurser.

Samhällsplanering och 
trafiksäkerhet engage-
rar mig.

Rune Persson

KOMMUNSTYRE
Jag är 61 år gammal 
och i min politiska gär-
ning arbetar jag för 
ökad rättvisa. Jag ser 
ett enormt behov av 
omtanke och gott be-

mötande i samhället.

I kommunstyrelsen vill 
jag arbeta hårt för att 
skapa fler arbetstillfällen.

Komvux är enormt vik-
tigt för att ge människor 
bästa förutsättningar till 
utveckling och möjlig-
heter på arbetsmarkna-
den. Alla behöver fler 
chanser i livet.

Pengar vill jag fördela 
på ett sådant sätt att vi 
hellre förebygger än åt-
gärdar problem i efter-
hand

ATT föREBYggA pROBLEM ÄR OMTANKE
 

Får	vi	förtroendet	att	styra	kommunen	de	kommande	
fyra åren kommer vi att prioritera förebyggande arbe-
te för framförallt unga och gamla.

Vi kommer att vara öppna för medborgarnas synpunk-
ter och vi kommer att vara tillgängliga för kritik efter-
som	kritik	 är	 viktig	 för	 allt	 förändringsarbete.	Under	
vårt styre kan medarbetare och medborgare säga sin 
mening utan rädsla!

Vi ser med förfäran på hur kommunal verksamhet i princip alltid 
kommer in i efterhand för att åtgärda problem som uppkommit.

Inom skolans värld konstaterar man att eleverna inte alltid uppnår 
sådana resultat att de kommer in på gymnasiet. Man måste då till-
gripa åtgärder för att försöka rätta till problemet.

Ofta ser personalen i förskolan och de lägre klasserna att vissa barn 
kommer ”att få problem” senare i livet. Tyvärr finns det oftast inte 
resurser att lösa knutarna då utan först senare måste samhället gri-
pa in med åtgärder i form av skoldaghem eller i värsta fall omhän-
dertagande av barnen.

Med förebyggande insatser skulle detta kunnat förhindras i de 
flesta fallen med både ekonomiska vinster och bevarad själv-
känsla hos de drabbade.

Varje satsad krona i förebyggande syfte sparar tre kronor i fram-
tida kostnader.

På samma sätt är det med våra fastigheter. Sköts inte under-
hållet, så kommer framtida reparationer att kosta mångdubbelt. 
Det vet varje villaägare som haft vattenläckage.

På samma sätt kan man resonera i område efter område!
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Lokalprofilernas 
lokalprofil

PROFILEN:

Lars-Erik Braun

Tvärby och Mammarp
Lars-Erik Braun är född i Skelderhus, precis 
längs väg 13 där kommungränsen går mellan 
Klippan och Ängelholm, men har under större 
delen av sitt liv bott i kvarteren kring Tvärby 
och Mammarp mitt i Klippan – kvarter som 
han, med sitt stora lokalhistoriska intresse, 
brinner för. 
- Vi bodde bara ett hus ifrån lilla fotbollsplanen 
(30 x 60 m), lekplatsen kallad, i Tvärby. Men 
när Tvärby If bildades och ungdomarna blev 
vuxna anlades en fotbollsplan med rätta täv-
lingsmåtten. 

Flersektionsförening
Lars-Erik tog alltså sina första steg på fotbolls-
planen i Tvärby IF:s dress. Någon större karriär 
blev det dock inte. 
- Jag blev inte precis uttagen i landslaget, 
skrockar han på sitt karaktäristiska sätt. 
Så småningom blev Tvärby IF en flersektionsför-
ening, och Lars-Erik ägnade sig både åt fotboll, 
bordtennis och bowling under Tvärby IF-flagg. 
I vuxen ålder gick han från aktiv till ledare, och 
utbildade sig till tränare i alla tre idrotterna.  

Speciell klubbkänsla
Trots att det i år är 34 år sedan som Tvärby IF 
lades ner är det många Klippanbor, både bland 
de som bor kvar på orten (som Lars-Erik själv) 
och de som flyttat (till exempel musikern Tho-
mas Holst) som vårdar minnet om Tvärby IF. Vad 
var det då som var så speciellt med föreningen?
- Det fanns en väldigt stark klubbkänsla. De 
flesta som var med i föreningen var uppväxta i 

Tvärby och det blev en stor gemenskap. I slu-
tet talades det om en sammanslagning med 
Bk rönne, men det blev aldrig av. Bk rönne 
hade ju idrottsplatsen på pappersbruket och 
gott om ledare, men få spelare. Tvärby hade 
många spelare, så det hade nog blivit en bra 
kombination. 

Alltid lojal
Var kommer då skrivintresset ifrån? Lars-Erik 
kan inte riktigt förklara när det väcktes, mer än 
att det alltid har funnits där. 
- Under Tvärbyåren fungerade jag lite som pr-
man för de sporter vi höll på med. Jag sprang 
ner till tidningarna och servade dem med ma-
terial. när alf ek, som var frilansare på HD på 
den tiden, slutade och startade taxifirma blev 
det en tjänst ledig. Då frågade dåvarande 
platschefen Ulf Holmklo mig om jag ville börja 
som frilansare på HD. sedan stannade jag där. 
Jag är sådan som person, har jag väl börjat på 
en arbetsplats så är jag lojal mot den. 
Förutom åtta år i folkskolan och brevkurser på 
Hermods är Lars-Erik helt självlärd. Det som dri-
vit honom under alla år är nyfikenheten – en 
egenskap som ju är livsnödvändig för en duktig 
journalist. 
- Jag har alltid skrivit för läsarna, inte för chefer 
och andra makthavare.

Tre konkurrerande tidningar
När Lars-Erik började på HD 1974 var tidnings-
klimatet i Klippan ett helt annat än det är idag, 
Arbetet är nedlagt sedan länge och NST och 
HD har gått ihop. På Lars-Eriks tid gällde det än 

mer än i dag att vara på tårna för att få fram 
de vassaste nyheterna. Lars-Erik, som arbetade 
själv på HD i Klippan, ”tävlade” främst mot 
NST, där det fanns tre journalister anställda. 
- Min målsättning var att jag ”min själ” skulle 
slå dom i alla fall, trots att de var tre och jag 
var ensam. 
Han påminner om en episod på ett lokalt möte 
för centerpartiets Klippanavdelning på 80- 
talet.
- Det blev information av en ledande center-
politiker som ofta framhöll ”som ni sett har 
det har stått i tidningen”. Till sist undrade en 
”Vilken tidning? Jag har nsT och har inte läst 
något om det där”, och fick svaret ”det stod ju 
i HD”. HD var lika med ”tidningen” för honom 
och många andra – det kändes bra!

Privat ”bibliotek”
Lars-Erik är alltså en beläst och allmänbildad 
man. I hemmet på Mammarpsgatan finns fler 
böcker än man kan räkna. Han uppskattar att 
det åtminstone rör sig om 9 000 volymer. His-
toria i allmänhet och lokalhistoria i synnerhet är 
alltså det som intresserar honom mest – något 
som vana Söderås Journalenläsare så klart kän-
ner till. 

Omställning att vara ledig
Lars-Erik drog sig tillbaka från HD 1999, då 
enmansredaktionen Braun ersattes av två nya 
medarbetare. 
- HD hade gjort en utredning och bl a kommit 
fram till att det inte var hållbart att bara ha en 
person på en redaktion. Vi planerade för över-

Som lokalredaktör på HD:s Klippan- 

sida levererade han nyheter till orts-

borna i nästan 30 år under 70-, 80- och 

90-talen. Alla som har läst Lars-Erik 

Brauns artiklar (eller blivit intervjuade 

för desamma) genom åren har någon 

form av relation till honom. Sedan 

många år tillbaka är Lars-Erik också 

en uppskattad medarbetare hos oss 

på Söderås Journalen med sin egen 

”Brauns sida”. Trots att detta yrkes-

mässiga band skulle kunna få någon 

mindre välvälligt inställd att börja pra-

ta om nepotism, tyckte vi att det kun-

de vara trevligt att lyfta fram Lars-Erik 

i vår profilserie. Han är ju otvetydigt 

en profil i ordets rätta bemärkelse.  
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I månadens tävling lottar Adapt Media och Söderås Journalen ut en studio-
fotografering. Är du kanske en av alla föräldrar som länge funderat på att 
gå och fotografera dina barn ”på riktigt” och inte bara med din egen digital-
kamera, men inte riktigt hunnit med att boka någon tid? I så fall är det här 
tävlingen för dig!

I priset ingår ett fotograferingstillfälle samt tre förstoringar av de bilder som du själv 
blir mest nöjd med. Adapt Media kan printa ut på fotopapper, satin, blankt eller can-
vas. Du kan få förstoringar upp till A2-storlek. Värdet på priset är 1500kr. 
Skicka därför in ett brev där du förklarar varför just du ska vinna det här priset senast 
den 30 aug. Därefter väljer vi på Adapt Media och Söderås Journalen ut den bästa 
motiveringen och gör ett litet reportage om fototillfället i ett kommande nummer. 

Du skickar ditt bidrag till följande adress: 

Adapt Media 
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN

Märk kuvertet ”Fototävling”.  

Lokalprofilernas 
lokalprofil

lämningen länge. efter viss infasning lämnade 
jag över ”stafettpinnen” till dem. 

Hur var det då att vakna upp den första morgo-
nen och inte vara på nyhetsjakt?
- Det kändes konstigt den första veckan, men 
sedan kom jag in i mina vanliga rutiner. Jag har 
ju aldrig slutat skriva utan har hållit på med min 
lokalhistoria sedan dess. 
Förutom 26 år på HD har Lars-Erik också skri-
vit ett tjugotal böcker, eller ”skrifter” som han 
själv kallar dem. Bland dessa titlar finns till ex-
empel en historieskrivning om Tvärby. Han är 
också ute och håller uppskattade föredrag om 
sin älskade hembygd.

En del kontroverser
Som nyfiken lokaltidningsjournalist har Lars-Erik 
varit en kontroversiell person, och han har haft 
sina strider med de företrädare för kommunen 
och näringslivet som han bevakat i alla år. När 
Finess skulle säljas till exempel, var det Lars-Erik 
som nosade reda på nyheten och skrev om den 
i tidningen innan det blev officiellt. 
- Det blev ett jäkla liv om detta. så blev det 
även när jag avslöjade planerna på en enzym-
fabrik i stidsvig, eftersom kommunstyrelsen 
hade lagt munkavle på ledamöterna i ärendet. 
Var jag fick informationen ifrån är min sak. Jag 
kommer aldrig att avslöja mina källor. Det är 
nödvändigt att bygga upp ett informellt nät-
verk för att hitta nyheterna. Jag har alltid varit 
totalt ointresserad av om mina artiklar gör mig 
till vän eller fiende med de jag bevakar. Man 
måste skilja på sak och person. 

Låt oss fånga ett minne! Ring 0435-77 90 54!
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En pojke
 Född: 100412 
Vikt: 3 715 gr 
Längd: 51 cm

Sami
Ann-Caroline 

Björkholm 
& 

Janne 
Huhtala

Mirja

En pojke född: 100508
 Vikt: 4 085 gr
Längd: 52 cm

Ludvig
Linda Emanuelsson

Leif Martinsson
Linnea

Lycka till! EXTRA VINSTER!
Vi kommer även att dra 
tre extra vinnare som  
får en Adapt Media-
kasse var.

NY TÄVLING!!!

O

Vinn 
barnfotografering!
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32” LED-TV
Vision 8 32  VLE 8040 C 
Stillfull LED-TV i exklusiv silverdesign 
med fot av glas. Det är inte bara ytan 
som glänser utan Vision 8 är en LED-
TV med USB-inspelning, Full-HD med 
100 Hz, inbyggd DVB-T/C MPEG4 
och 4 HDMI. Dessutom levererar den 
en härligt rik ljudbild med 2x20W, fyra 
högtalare och SRS TruSurround.

8490:-

Från installatör 
till butiksägare
När Göran Nilsson efter 40 år gick i välförtjänt pension den 1 maj 

sålde han Görans Ljud & Bild vidare till Benny Pantzar. Benny har 

arbetat som installatör i företaget sedan 1995. 

- Det känns väldigt bra. Jag jobbar mer än tidigare, men det är 

bara kul. Man träffar mycket folk, och jag är mer i butiken nu än 

tidigare. 

Allt inom hemelektronik
Benny Pantzar kommer att driva Görans Ljud & Bild vidare i samma anda 
som Göran Nilsson, men vill naturligtvis också sätta sin egen prägel på 
verksamheten så småningom. Och även om företaget fortfarande i folk-
mun benämns ”Görans Radio”, så hittar man betydligt mer än radio- 
och TV-apparater på hyllorna. 
- Vi har mobiltelefoner, paraboler, datorer, video/DVD, ja allt inom hem-
elektronik helt enkelt. Dessutom säljer vi digital-TV-abonnemang till  
Viasat, Boxer och canal Digital. 

CANT-certifierade
Förutom butiksförsäljning jobbar Görans Ljud & Bild med installation 
”ute på fältet”. Antenner, paraboler eller digitalboxar spelar ingen roll. 
Känner man som kund att man inte kan eller vill koppla ihop alla kablar 
så går det att ta hjälp av Görans Ljud & Bild, som är CANT-certifierade. 
Men vad innebär då detta?
- canT är en organisation som ger utbildning inom antenner och pa-
raboler, så vi levererar verkligen bästa möjliga service när det gäller allt 
sådant, säger Benny Pantzar. 

Personlig service
Som egen företagare inom hemelektronik på en ort av Klippans storlek 
konkurrerar man med de stora ”drakarna” som finns på exempelvis Väla 
och Familia. Varför ska man i stället handla ”hemmavid”? Benny Pantzar 
har svaret. 
- Vi ger förhoppningsvis en bättre och mer personlig service till varje 
kund. Både jag och Johannes, som också jobbar här, har arbetat länge i 
branschen och har koll på det mesta. Många tittar på priser och säger att 
det är billigare på de stora kedjorna, men det stämmer inte idag. Börjar 
man jämföra vad man får så skiljer det inte alls mycket idag. 

14
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Familjedag på Stortorget i Klippan
Lördag den 28 aug kl.12-15 
bjuder vi på en dag för HELA familjen. 

Ta chansen nu! Ställ frågor till oss moderater och få svar!

 

   Vi behöver Dig och Din röst.
En viktig fråga till dej som är boende i Klippans kommun!

Den 19 september är det valdag. Då avgörs vem som skall styra vår kommun de närmaste fyra åren.

Har du frågor eller funderingar 
eller önskar att få information 
översänt så hör av dej!

Bengt Svensson.   0734-39 81 01   
epost: bengt.svensson@moderat.se

Ingrid Fredriksson   0705-20 44 97
epost: fredriksson_ingrid@hotmail.com

Hans-Bertil Sinclair  0734-39 87 15   
epost: hansbertil.sinclair@moderat.se

Läs mer om oss och om vad vi vill med vår kommun på vår hemsida
www.klippanmoderaterna.se

Vi är beredda att ta på 
oss ansvaret och arbeta 
hårt för att göra Klippans 
kommun till en riktig 
framgångskommun.

På vår hemsida talar vi om 
vad vi vill, vem vi är och 
vad som hänt de senaste 
åren.

Alla kandidater presen-
teras med foto, telefonnr 
mm
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Vinnaren av trädgårdsskötsel

Karin Göransson från Klippan fick en helt ny trädgård – allt tack vare  

Söderås Journalen, Lilla Kloster Service  – och den egna, mycket goda, 

rimförmågan. Med en finurlig liten vers, som du kan läsa här intill, blidkade 

hon Söderås Journalens redaktion. 

- Jag är fruktansvärt nöjd. Lilla Kloster gjorde ett fantastiskt jobb, och jag 

kommer att anlita dem fem-sex gånger per år i fortsättningen. Jag kan 

verkligen rekommendera deras tjänster till alla som behöver hjälp i träd-

gården, säger Karin Göransson. 

Trädgården i nyskick
Karin Göranssons trädgård är på hela 1540 kvadratmeter. Hon har lite problem 
med hjärtat och har därför inte så bra ork – och då är ju av naturliga skäl 1540 
kvadrat lite mycket att sköta på egen hand. Underhållet av trädgården har blivit 
eftersatt på senare tid – men nu är den som ny igen!
- De klippte träd, stack kanter och tog ner döda träd och björkar som blivit all-
deles för stora. Det tog hela dagen, men det blev verkligen ett otroligt fint slut-
resultat. 

Ny bekantskap
Innan Karin anmälde sig till Söderås Journalens tävling kände hon inte till Lilla 
Kloster Service. Hon tycker att tävlingarna i tidningen är väldigt bra och upp-
lysande eftersom man får tips om en del företag man inte hört talas om tidigare. 
- Jag anlitade städfirman också som var med härom månaden när jag såg vilket 
bra jobb de hade gjort. nu när man kan göra roT-avdrag behöver det ju inte bli 
så dyrt att anlita företag som säljer tjänster. 

FÖRE

EFTER

Söderås Journalen, Lilla Kloster Service  – och den egna, mycket goda, 

Karin Göransson från Klippan fick en helt ny trädgård – allt tack vare 

Söderås Journalen, Lilla Kloster Service  – och den egna, mycket goda, 

Karin Göransson från Klippan fick en helt ny trädgård – allt tack vare 

Söderås Journalen, Lilla Kloster Service  – och den egna, mycket goda, 

Karins trädgård blev 
rejält upprensad!

K

Välskötta och vackra trädgårdar har grannarna mina
Men hos mig får man leta efter det fina
Gula små solar i gräset skina
Vildvuxen trädgård med två
Vänliga små glada hundar kan jag bjuda på
Tänk om hjälp med röjning hade varit möjlig ändå

FÖRE EFTER
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FABRIKSALLÉN 25
264 31 KLIPPAN

lillaklosterab@telia.com
0435-44 06 77

GÖR SOM KARIN!
Anlita 

Lilla Kloster Service AB!

GÖR SOM KARIN!
Anlita 

Lilla Kloster Service AB!

EKSTRANDS CYKEL 0435-71 14 13
Storg 17, KLIPPAN  Vard 9-18 Lörd 9-14

CYKELAFFÄREN I CENTRUM

5.395:-

TREK STANDARD C420
Kolla in nya Trek Nordic Line Citycyklar
SPECIALERBJUDANDE!

ekstrands.indd   1 06-04-03   10.47.56

CYKELAFFÄREN I CENTRUM

SKOLSTARTSKAMPANJ
Crescent goss/flick 3v-7v.

 500:- rabatt på utvalda cyklar!

Låt skolan grönska
Näringsrikt företagsklimat 
Växande miljötänkande
Blomstrande byar

Var med och påverka politiken!
Aktivera dig i Klippancentern!

www.centerpartiet.se/klippan

Lägg din röst på 
Centerpartiet

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 30 augusti -10 i brev frankerat med brev  
 porto. Glöm inte ange ”BARNTÄVLING” utanpå kuvertet! 

VINSTER:
1:a pris PRESENTKORT på Görans Ljud & Bild, Klippan 500:–
2:a pris PRESENTKORT på Görans Ljud & Bild, Klippan 300:–
3:e pris PRESENTKORT på Görans Ljud & Bild, Klippan 100:–
Vinnarna underrättas per brev och kungöres i nästa nr.

Namn:                                                             

Adress:                                                      

Telnr:  Ålder:

  

   

ORDET ÄR:
GISSA VILKEt 

ORD SOm  
JAG GÖmmER!
Att dricka ur!

ENDAST för barn 
upp till 12 år!SÖDERÅS JOURNALENS BARNTÄVLING!

Vinnare Annonsjakten - Juni
1:a pris Birgit sandberg, klippan
2:a pris nils westergren, klippan
3:e pris inger Johansson, klippan

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

Vi finns, om du 
behöver oss

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

Vi gör även hembesök och har jour dygnet runt.

Öppet: Måndag-fredag kl. 09.00-13.00.

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

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

Informationslektioner för nya
 elever varje måndag 16.15-17.00

Handledarkurs • Riskettan

  

strl 36-46

Kille & tjej 104-152 cl

Skolstart!
henne & honom

10%
på !

Gäller tom vecka 34

 Magnus Wester dirigerar. 

 

 God publiktillstrš mning i Viiala. 

 

 Torghandel med musik, Toijala torg. 

 
 

 Marsch till miljš konstutstŠ llningen. 

 

 En stolt Rune Persson tackar! 
 
 

 KvŠ llsš vning pŒ  skolgŒ rden. 
 

 Marsch till miljš konstutstŠ llningen. 
 

 En stolt Rune Persson tackar! 
 
 

 KvŠ llsš vning pŒ  skolgŒ rden. 
 

Magnus Wester dirigerar.
kvällsövning på skolgården.

en stolt rune persson tackar!
lIf:s p 14-lag.

Vänortsträff i finska Akaa 
2-4 juli 2010 
65 personer från Klippan deltog i 
vänortsträffen i finska Akaa tillsam-
mans med tillresande norrmän från 
vänorten Sande i Vestvold. Klippan- 
gruppen utgjordes av Klippans 
Ungdomsorkester, ett P 14-lag 
från Ljungbyheds IF samt represen-
tanter för Föreningen Norden och 
Klippans kommun. Akaa är kom-
munnamnet på sammanslagna 
Viiala och Toijala. Efter den danska 
kommunreformen har tidigare 
vänorten Sakskoebing upphört 
att fungera som kommun, varför 
dansk deltagande tyvärr saknades.

Ungdomsorkestern hade redan före 
avresan framfört önskemålet att få 
spela mycket. Så blev det också! 
Nio spelningar från ankomst fre-
dag lunch till avfärd söndag lunch! 
Spelningar bl a på torget i Viiala, 
på torget i Toijala, kyrkokonsert, 
kilometerlång marsch från Toijala 
centrum till öppnandet av en mil-
jökonstutställning vid Nahkiala älv. 
Därtill spelning vid den för allmän-
heten öppna festkvällen på Hirvi-
alhoskolan på lördagskvällen samt 
på söndagsförmiddagen vid Tok-
manni köpcentrum innan det var 
dags för de tre nationalsångerna 
vid vänortsträffens avslutning. 

Ungdomsorkestern hade under di-
rigenten Magnus Westers ledning 
förberett sig väl. Som en ”hjärtkni-
pare” spelades Finlandia vid kyr-
kokonserten till allmän förtjusning 
men dessutom tog man publiken 
med storm genom att inte bara 
spela utan att där utrymme så gavs 
genomföra figurativ marsch till mu-
siken. Allt under drygt 30 graders 
värme! Ungdomsorkestern blev 
träffens favorit bland deltagarna 
och orkesterns egna favoriter blev 
vattenbärarna! 

P 14–laget från Ljungbyhed under 
Ernie Larssons och Tommy Anders-

sons ledning kämpade väl på Hai-
hunkoski Stadium mot de storväx-
ta norska grabbarna från Nordre 
Sande. Dock förgäves. Betydligt 
jämnare blev det mot Toijalan Pallo 
och likaså finska Janakkalan Pallo.

Även om man inte lyckades ta hem 
någon seger gick man i alla fall inte 
mållösa från planen. Viktor Mad-
sen och Emil Ohlsson svarade för 
målskyttet!
 
Vänortsträffarna har i många år 
genomförts vartannat år enligt ett 
rullande schema. Frågan om fort-
sättningen löstes snyggt av Klip-
pans officiella representanter med 
det under ovationer och till fanfar 
framförda budskap: ”Välkomna till 
vänortsträff i Klippan år 2012!”

ersson tackar!ersson tackar!
lIf:s f:s f p 14-lag.

p 14-lag.
p

 En av de efterlŠ ngtade vattenbŠ rarna, Leif Lilja. 

 

 LIF:s P 14-lag. 

Lyckad vänortsträff i Finland
I början av juli genomfördes en vänortsträff där en delegation på 65 personer från klippan och även ett sällskap 
från norska sande besökte finska akaa. Bakom arrangemanget står klippans kommun och föreningen norden. 
sten-olov nilsson från föreningen norden skickade ett brev till söderås Journalen där han berättade om vad 
som skett under vänortsträffen. Detta kan du läsa här nedan: 
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information från klippans kommun
 En av de efterlŠ ngtade vattenbŠ rarna, Leif Lilja. 

 

 LIF:s P 14-lag. 



Tel. 0435-296 50  •  www.narab.se

COLORAMA KLIPPAN ( F.D GOLV & TAPETHUSET VID RONDELLEN)
KAROSSVÄGEN 1, TELEFON 0435-142 62, WWW.COLORAMA.SE

Måleri AB
Måleri - Golv - Fasadtvättning

042-19 41 50

www.lp.maleri.se H. Nilssons El ABSkogsnäs Fastighets AB

Klippans Bruk

GULDSPONSORER

SILVERSPONSORER

BRONSSPONSORER

SPONSORER

RÖRMONTAGE AB VETTINGE
 LANTBRUKS AB

Östergatan 28,

 

Nicky, Daniel, Kjell-Åke, Thomas och Joel  

Välkommen in till oss!
Din personliga 

.

Vi säljer:
Reser elar

Tillbehör

Vi säljer:
Reser elar

Tillbehör

HELGESSONS GLAS AB

Kom in och prova 

världens bästa 

solglasögon!

!

Klippans Bleck & Plåtslageri

MAYWIS BLOMSTERHANDEL EFTR

Allégatan 11
KLIPPAN

0435 - 149 60

ÖPPET i butik:
Onsdagar 14 - 18

1995:-
1995:-

Somfy Radiomotor

 

www.somfy.se

JUST NU!  Vid köp av 
en ny fönstermarkis 
kan du köpa till en  

radiomotor från 

endast 1995.-
(ord. 3225.-)

Svalt när du kommer hem!

Fönstermarkis
Kampanjen gäller t.o.m. Maj.

Behöver du
hjälp i din trädgård?

Anlita oss!
FABRIKSALLÉN 25
264 31 KLIPPAN

lillaklosterab@telia.com
0435-44 06 77

Tryckfärg:  PMS Reflexblå

Klippan Yllefabrik
Järnvägsg. 21, Klippan
Tel: 0435 - 44 88 86
www.klippanyllefabrik.se

Öppet: månd-fred 12-18, lörd 11-15

Fabriksförsäljning

Kom och låt dig inspireras av höstens nyheter i vår fina 
fabriksbutik. Vår utförsäljningsavdelning är fylld med 
förra säsongens utgående varor.




