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Monica Nilsson, H Nilsson El
- Allt som främjar handeln i Klippan är positivt.
Det måste hända någonting som gör att fler kunder handlar hemma i Klippan. Jag tror att det kan
vara positivt att prova nya kanaler att marknadsföra sig i, och därför tycker jag att Klippanshopping är ett bra initiativ.

Besöken ökar starkt!

Fredrik Kristiansson, Kickes Snickeri
- Det är många i Klippan som vet att jag finns, men det är många som inte
vet det heller. Om folk då någon gång går in på Klippanshopping och söker
efter snickerier och jag inte finns med, då tror de kanske att man inte finns.
Jag tycker alltid det är bra med lokala grejer – det intresserar Klippanborna.
Ann Janson, KlippAnns Tyger
- Jag tror mer på Klippanshopping än Söderåsshopping, så jag välkomnar
namnbytet. Klippan är ett tydligare namn. Söker man efter affärer här i närheten så söker man på Klippan och inte på Söderåsen. Jag hoppas att kunna
attrahera nya kunder i och med att jag annonserar på Klippanshopping.
Magnus Wilhelmsson, Söndraby El
- Det är bra med lite aktivitet i Klippans handel. Vi vill synas så mycket som
möjligt, och hoppas att kunna få fler kunder från ”kranskommunerna” eller vad man nu ska kalla dem för. Jag hoppas också att man genom Klippanshopping ska kunna nå många av de som kanske inte bor här men som
arbetar på orten.
Stefan Savelind, Antennsystem Skåne
- För mig som har flyttat företaget hit från Sösdala för ett par år sedan är
det bra att synas på så många ställen som möjligt. Jag har satsat allt mer
tid och energi på att synas mer i Klippan, och då är Klippanshopping en bra
kanal. Jag har konkurrenter som är inkörda och mer kända här i Klippan,
och då måste man annonsera. Klippanhopping är bra på så sätt att det är
en webbsida med mycket information där kunderna också kan ta del av
erbjudanden.
Håkan Cronberg, ICA Kvantum
- Nätet är ett bra sätt att marknadsföra sig, speciellt bland de yngre. Det är
inte många ungdomar idag som lägger pengar på en prenumeration på en
morgontidning. Jag tycker det är bra att man som kund på Klippanshopping
själv kan styra när man vill lägga erbjudanden. Syns man inte så finns man inte,
och Klippanshopping är ett bra sätt att synas. Man kanske inte får respons på
direkten, men all marknadsföring handlar om återupprepning, och till en så
rimlig peng som man betalar för att vara med så är Klippanshopping ett bra
sätt att synas.
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Mäklarassistent blir

fastighetsmäklare
MäklarCentrum i Klippan har begåvats
med ytterligare en fastighetsmäklare. Det
är ägaren Margareta Prabins mäklarassistent Jonas Troedsson som slutfört sin
utbildning på Malmö Högskola.
- Det var varit tufft att kombinera arbete och studier och dessutom vara småbarnspappa till Elin, 3 år och Malte, 1 år,
men vill man något riktigt mycket så går
det om man bara är beredd att offra sig,
säger Jonas Troedsson.
Tidigare säljare
Jonas Troedsson har arbetat som säljare i
många år. Margareta Prabin är inte bara hans
chef utan också hans svärmor. Margaretas
barn har valt andra vägar än fastighetsmäklaryrket, men hon kände ändå att hon ville
behålla firman inom familjen. Därför föreslog
hon att Jonas skulle skola om sig till mäklare,
och efter en tids fundering nappade han på
förslaget. De senaste två åren har han alltså
arbetat heltid som mäklarassistent, och parallellt med detta även gått en specialutbildning
på Malmö Högskola.
- Jag har varit nere i Malmö i snitt tre dagar
varje månad från 8-20, och sedan jobbat här
i veckorna. Så pluggandet har skett på kvällar och helger. Det har varit en väldigt bra
lösning. Jag skulle nog ha svårt att läsa den
traditionella mäklarutbildningen där man läser tre år på heltid. Det har varit guld värt att
kunna kombinera teori och praktik på det här
sättet, säger Jonas Troedsson.
Kommer bra överens
Jonas har som mäklarassistent suttit med vid
alla ärenden som MäklarCentrum har hanterat. Han har haft hand om visningar och suttit med vid kontraktsskrivningar, men har inte
kunnat ha ansvaret fullt ut. Då har Margareta
klivit in. I och med att han är färdigutbildad kan
han avlasta Margareta ännu mer. Många kanske tycker att det är anmärkningsvärt att jobba
så tätt ihop när man är svärmor och svärson,
men det har inte varit några problem alls.
- Vi kommer väldigt bra överens och har mycket trevligt ihop. Det känns bra att Jonas kom-
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mer ta över MäklarCentrum en vacker dag.
Jag har funderat på att gå i pension, men det
är alldeles för roligt för att man ska kunna
trappa ner helt och hållet. Tanken är att jag
ska gå ner lite i tid nu, kanske vara ledig en
dag i veckan till att börja med, så får vi se hur
det utvecklar sig, säger Margareta Prabin.
- Jag var väl lite tveksam först eftersom Margareta är så välkänd på orten, har bott här
hela sitt liv och känner ”alla”. Men det har
inte varit några som helst problem. Jag har
blivit väl mottagen av både säljare och köpare
och trivs verkligen med att jobba i Klippan,
säger Jonas Troedsson.
Marknaden på väg upp
Fastighetsmarknaden är inne i en positiv fas
just nu. Den allmänna nedgången som kom i
samband med finanskrisen är på väg att försvinna, och det säljs fler och fler hus.
- När jag började 2008, precis i samband med
finanskrisen, var det som att stänga av en
vattenkran, så på ett sätt var det ju precis rätt
tid att studera då, konstaterar en nöjd Jonas
Troedsson.
Korta beslutsvägar
Bara i Klippan finns ett antal olika mäklarfirmor. Margareta och Jonas är helt överens om
att konkurrensen gynnar kunderna, som får
ett antal olika alternativ att välja mellan. Det
motiverar ju mäklarfirmorna att arbeta ännu
hårdare.
- Vi är den enda privata och helt fristående
mäklaren i Klippan som inte har några kopplingar till varken banker eller försäkringsbolag. Därför kan vi helt opartiskt rekommendera våra kunder de banker och låneinstitut
som passar deras egna syften, säger Margareta Prabin.
- Sedan tycker jag också det är en fördel att
vi har korta beslutsvägar hos oss. Det är lätt
för oss att vara smidiga och anpassa oss efter
kunden. Vårt geografiska arbetsområde är
framförallt Klippans, Perstorps, Åstorps och
Örkelljungas kommuner, men vi har inga begränsningar rent geografiskt som ett franchiseföretag kan ha, säger Jonas Troedsson.
- Nu har firman funnits i åtta år och vi ser
fram emot att få fira ett tioårsjubileum om
några år, säger Margareta Prabin.

:mVQITIPPIXW
Säljtankar i höst?
Välj då det privata och helt fristående alternativet
i Klippan, Perstorp, Åstorp och Örkelljunga.
MäklarCentrum har vuxit och
nu är vi två mäklare som den
senaste tiden haft nöjet att
förmedla många fina objekt.
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Du kan räntefritt
dela upp betalningen
på upp till 6 månader
med något av våra
förmånskort!

Minsta tillåtna
mönsterdjup är 3 mm

Fler bilder från
modevisningen finns
på vår hemsida
www.gunnsmode.se

Vi ﬁnns, om du
behöver oss
Du vet väl att vi även erbjuder
förvaring och tvätt av dina
sommar-/vinterhjul i vårt däckshotell!

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.

STERGATAN  +LIPPAN s 

www.borjessonsbil.se

 

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

Nytta och nöje – spännande vandra i ”historian”

D

Lokalhistoria ”en nyckel”
”Är lokalhistoria något att skriva
om?” En inte ovanlig fråga, överraskande ofta ställd av ”samhällets
toppar”. Särskilt partiernas historia
är något av ”nyckeln” till förståelsen av en bygds, kommuns och
orts utveckling. I lokalhistorian kan
blickas bakåt för att få bakgrund
för bra framtidsbeslut. Ibland är
partihistoria på väg att försvinna,
som Riseberga arbetarkommuns
(1918 – 1973 med förhistoria från
1905). Handlingarna höll på att förstöras. Nu är den historian skriven
och tryckt. Regeln bör vara: Skriva
sin historia och ”fylla på” varit femte år.

Unikt ”arbetarmärke”
Staffan Rosenqvist från Ljungbyhed
visade ett märke – 27 x 21 mm –
i metall. Motiv: Två händer fattar
varandra. Märkt: ”Åby - Klippan
1.1.1887.” Vad är detta? Själv tror
han märket är från en ”arbetarförening”, inte fackföreningen. Så var
det. Artikel om ”bortglömda arbetarrörelsen” har funnits i Söderås
Journalen. Industrialismen drog
samman människor, misär uppstod. De väletablerade ville hjälpa
- från bildningskurser till billig mat,
ordnade sjukförsäkringskassa m m.
Det var även en sällskapsförening,
med fester för medlemmarna. En
fana fanns, där stod: ”Åby-Klippans
arbetarförening grundad den 1 januari 1887.” De gav ut märket.

Märkesdagar
1925. Socknarna Vedby, V Sönnarslöv och Stenestad ville ha gemensamt ålderdomshem.
1945. Förslag om ett åttonde folkskolår förs fram i Klippan.

Som sagt...
”Kulturens landvinningar kulminerar i civilisationen.” (Arkeologiprofessor John A J Gowlett).
“Myterna och osanningarna har
varit många.” (Författaren Jan
Waernberg belyser Enock Thulins
dödshaveri).
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Historia och motion – samt att få
ungdomar intresserade av historia.
Det går att kombinera. Det visades
i Stidsvig, på ”Kulturvägens dag”.
Där levandegjordes historian – av
ungdomar.
Vattensystemen var forntida färdvägar. Bosättning uppstod vid
vattendragen, ofta vid vadställen,
byar bildades, stigar band samman
bosättningar, blev färdvägar för
ryttare, sedan häst och vagn. Ett
”vägnät” uppstod, några viktigare
än andra, rent av välkända ”kungaleder”. På och utmed lederna inträffade dramatiska händelser, arméer drog fram, kungar kom där,
varutransporter, post m m – och
överfall. Mycket är glömt. ”Kulturvägens dag” - del av ”Vårt kulturarv” – ville ”minnas” detta genom
att kombinera motion med en ”levande historia”; att ”vandra ut i historian” och se hur det är och spela
upp händelser ur historian. Så var
det i Stidsvig under Inger Osberg
och hennes barn och barnbarns
ledning. Det visades snapphaneöverfall, postryttare, hur solda-

ter och allmogen var klädda. Det
pekades på ”lönnkrogar”, gamla
skolor och mycket annat.
Att resa var ett äventyr. I Söderåsbygden fanns några leder av
betydelse. Den viktigaste fanns i
Åby, knutpunkten som blev Klippan. Där gick vägarna från Bjäre,
Helsingborg, Kristianstad och
Mellanskåne samman på det som
blev Storgatan. Där drog arméer
fram, som under ”Skånska kriget”
1675-1679. Skåne blev svenskt
1658. Då skulle det vara ordning
och reda. Det såg Svenska statsförvaltningen – Europas effektivaste – till. Tingsrätt (1682) och
Gästgivaregård (1683) kom i Åby.
Mycket finns att berätta – och levandegöra.
En led gick från Markaryd till Helsingborg och förbi Stidsvig – kallas ”Kungsleden” idag, vidare från
Markaryd till Mellanskåne förbi
betydelsefulla Herrevadskloster.
Nytta, nöje och ökad historieförståelse blir följden av kunnig
guidning vid ”vandring i historian”.

Vandring i historian, ledd av Inger Osberg.

Inger Osberg kom medeltidklädd.
Postryttare
kom

Nedan:
Bo Lindholm
visade och
berättade om
skolan

Kommunen tidigt ute – hundskatt 1861
Gråmanstorps kommun var tidigt
ute med hundskatt. Faktiskt som
en av de första kommunerna landet. Det var redan 1861, för att få
tillskott till bland annat brandförsvaret.
Det finns många oseriösa hundägare. Trots skärpning av lagen om
hundhållning, lokala motioner om
hårdare krav, så minskar inte problemet. Tanken på hundskatt har
åter förts fram.
Den som först såg denna möjlighet till ekonomisk förstärkning till
kommunerna var Anders Säve från
Roma på Gotland. Han satt i riksdagen för prästståndet 30-tal år i mit-

ten på 1800-talet. En rad motioner
kom från honom. En var att införa
hundskatt. Men det blev inte lag
förrän 80-tal år senare. Dock var det
kommuner som införde hundskatt
frivilligt. Första gången hundskatt
nämns var 1856. Redan 1861 hade
Gråmanstorps kommun (där Åby,
sedermera namnändrat till Klippan,
ingick) infört skatten.
Den som kom med idén var Fritz
Ask, tongivande man i kommunen.
Han motiverade detta med: ”Hur
ska vi klara av att få ett årligt tillskott
av pengar till brandförsvaret utan
att vara hänvisad till gåvor och den
osäkerhet detta innebär, men utan

att utöka vanliga beskattningen?”
Svaret på frågan blev: ”Inför hundskatt.”
Visst ”knotades det” en del, men
förslaget ansågs bra. De flesta hade
hund i kommunen. För hemmansägare utgick en skatt på tre kronor
per år. Hälften för övriga. Skatten
utgick med samma belopp oavsett
hur många hundar ägaren hade.
Många kommuner var direkt emot
hundskatt. En var Färingtofta. Den
17 maj 1923 infördes lagen om
hundskatt i landet. Då fick även
Färingtofta böja sig för detta. Men
1996 ströks hundskatten i landet.

Besök i Klippan - en skakande upplevelser
Ingen som färdades genom Klippan på Storgatan på 1930-talet
glömmer detta. Det var nämligen
en skakande upplevelse. Förklaring: Storgatsten var lagd och på
ett slarvigt sätt.
Storgatan var länge en dammig
central genomfartsväg. Något
måste göras. Det var köpmän och
boende vid Storgatan överens om.
Men vad skulle läggas? Olika alternativ togs fram, och förkastades av
kostnadsskäl. Så blev det en djup
lågkonjunktur på 1920-talets, särskilt märkbar mot slutet av årtiondet. Nödhjälpsarbete behövdes. Nu

sågs en möjlighet: Dels behövde
det knackas fram gatsten, som gav
många jobb, dels skulle stenen läggas, som skedde manuellt.
Då togs beslutet att lägga gatsten
på Storgatan. Men det valdes stor
gatstenen. Det var billigast. Hela
Storgatan, fram till Vedbyvägen,
belades med ”bamsesten”. Vedbyvägen upp till Kapellet i Elfdalen fick
med tiden smågatsten. Erfarenheten
av den stora gatstenen var inte god.
Det blev särskilt skarp kritik från
bilägarna på 1930-talet. Då var bilarna ofta ofjädrade.
Det tillverkades gatsten i bygden,

som exporterades via bygdens stationer och hamnen i Råå till Tyskland.
Stensättning av gator avtog på
1950-talet, då asfalten kom. I Klippan lades asfalt ovanpå gatstenen.
Sommaren 1960 var Storgatan helt
asfalterad, även Vedbyvägen till
Elfdalen. Sedan byggdes Storgatan om på 1980-talet, invigdes av
landshövding Anita Bråkenhielm.
Men 1998 var det dags igen för
ombyggnad och omändring till
gågata. Nu blev det åter gatsten
– dock mindre och professionellt
lagd.

Boktipset: Jan Waernbergs bok om ”Enock Thulin” ger viktig flygbakgrund i bl a Ljungbyhed.
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Den 1 september fick Kerstins Garn
& Handarbete i Klippan nya ägare.
Det är Susanne och Sandra Jahn som
har tagit över verksamheten, och ja –
precis som det gemensamma efternamnet antyder så är de släkt. Mor
och dotter för att vara exakt.
- Det är roligt att jobba ihop. Vi kommer ju från olika generationer, men
det tror jag bara är positivt. Vi kompletterar varandra bra och det hoppas jag att kunderna kommer att
märka på vårt utbud, säger mamma
Susanne Jahn.
Till en början kommer dock Susanne att
hålla ställningarna ganska mycket på
egen hand eftersom Sandra är höggravid i skrivande stund.
Från Höganäs
Susanne Jahn hade inte några band till
Klippan överhuvudtaget sedan tidigare.
Hon bor i Höganäs och kommer senast
ifrån ett arbete inom barnomsorgen där.
Stickning har alltid varit en stor hobby,
och därför blev hon intresserad när hon
läste i tidningen att Kerstins Garn var till
salu.
- Intresset för stickning och andra handarbeten har funnits ända sedan barndomen, och det har ju så klart gått vidare
även till Sandra. Det är kul att skapa något med händerna, säger Susanne Jahn.

hyllor och fått butikslokalen att kännas lite ljusare och rymligare. Dessutom
har man dragit igång en satsning på en
webbshop.
- Tanken är att vi ska lägga upp hela sortimentet på hemsidan så småningom,
och vi har redan kommit igång ganska
bra. Det har varit kunder här inne som
har hittat butiken genom webbshoppen, och det känns ju jätteroligt, säger
Susanne Jahn.
Härlig stämning i Klippan
Och trots att hon bara varit igång i
knappa två månader så trivs redan Susanne och Sandra alldeles utmärkt i Klippan. Kunderna har tagit emot dem med
öppna armar, och Susanne hyllar verkligen Klippan.
- Det verkar vara en härlig stämning här,
och vi känner oss verkligen välkomna.
Några kunder har till och med varit inne
med blombuketter och önskat oss lycka
till. De är fantastiska.

Webbshop
Susanne och Sandra har naturligtvis planer för hur de själva ska sätta sin egen
prägel på Kerstins Garn & Handarbete.
Hittills har man bland annat genomfört
en ommöblering där man tagit bort lite
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Bonnarps Hjortgård växer
Efter lite drygt ett års idogt arbete står nu äntligen Bonnarps Hjortgårds vilthanteringsanläggning färdig. Ägarna och äkta paret Mats
och AnnaGreta Toftner har utfört majoriteten av
byggnadsarbetet själv, parallellt med resten av
verksamheten. Ett hektiskt år är därmed till ända
– men kan komma att följas av fler. Det är nämligen fullt upp på Bonnarps Hjortgård just nu.
- I och med färdigställandet av viltslakteriet, som
vi kallar vilthanteringsanläggningen i dagligt tal,
har vi all verksamhet hemma på gården. Vi kommer också att kunna slakta lamm och får. Tidigare har vi bara haft hjorthägn här, och sedan
hyrt in oss på olika slakterier, det slipper vi nu
och det känns skönt, säger Mats Toftner.

Alla sorters viltkött
Från att tidigare mestadels ha erbjudit hjortprodukter kan man nu bredda sortimentet ordentligt. Kontakter är redan tagna med lokala
jägare som kommer att slakta, och kanske
också sälja sitt kött via Bonnarps Hjortgård.
- Vår egen hjortproduktion är så klart basen i
verksamheten, men nu kommer våra kunder
att kunna köpa alla möjliga sorters viltkött
här. Det blir alltifrån änder, vildgäss och fasan
till älg och kanin, säger Mats Toftner.
Djuren ska ha det bra
Ekologisk hantering av mat blir bara viktigare
och viktigare. Kunder som efterfrågar detta
ökar ständigt – något som naturligtvis är till
fördel för aktörer som Bonnarps Hjortgård.

- Idag vill folk att djuren ska ha en dräglig
tillvaro under sin levnad. Jag har svårt att se
att något skulle kunna vara mer ekologiskt än
viltkött om jag ska vara ärlig. Ett vilt djur som
får leva hela sitt liv fritt i skogen och sedan bli
skjutet av en jägare under vettiga förhållanden där jägaren tar ansvar – bättre än så kan
det inte bli för djuret, säger Mats Toftner.
Stor utvecklingspotential
Framöver hoppas Mats Toftner på att utökningen med viltslakteri kommer att resultera
i både nyrekryteringar och omsättningsökningar. Utvecklingspotentialen i Bonnarps
Hjortgård är enorm!
- På lång sikt har vi planerat ännu mer saker.
Nästa steg är att göra i ordning vår vidare-

förädling, och bygga ett ordentligt kök med
bra beredningsmöjligheter. Vi vill kunna göra
leverpastej, pajer och liknande saker. Dessutom har vi också planerat ett rökeri lite längre
fram.
Marknad i Malmö
Under hösten finns Bonnarps Hjortgård även
representerade på Bondens egen Marknad
vid Drottningtorget i Malmö. Varje lördag åker man ner dit för att sälja sina produkter.
- Det är mycket som ska göras i ordning och
som ska packas upp och packas ner, men det
är bara kul, eftersom kundkontakterna ger
så mycket tillbaka i inspiration, säger Mats
Toftner.

”Viltkött – NaturligtVis”
Gårdsbutiken öppen torsdag & fredag 15-18. Övriga tider: Ring!
Jaktlycka? Vi köper in vilt, allt från kanin till älg.
Erbjuder även återtag, styckat och paketerat.

Kött- och Charkprodukter

Rum och Frukost i Tomtebo, öppet året om!

0435 - 44 01 65 • 0708 - 14 01 65
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www.bonnarpshjort.se

ARCTIC EVI
VÄRMEPUMPAR

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”

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

PRODUKTFAKTA

ARCTIC EVI
VÄRMEPUMPAR

RÖRMONTAGE AB

10/14/20 kW
Drift till -25 C utetemperatur - för nordiska förhållanden!

STORGATANArctic
16,EVI264
00300KLIPPAN
och HPB
kopplas
med0435
fördel till pannan
Tel. 0435 - Arctic
71 EVI
121075,
fax
100HPB25300 som
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t
lingsarbete som med ny innovativ
teknik gör det möjligt att
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t
utvinn värme ur luften ända ner till
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2-stegs kompressor

Planera ditt
däckbyte i tid!

systemet i övrigt. Elinkoppling görs med det medföljande
kablaget som installeras snabbt genom de enkla ”plug and
play”- kontakterna.
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SVENSKA VÄRMEPUMP
FÖRENINGEN
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50%
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Dags att fixa till
inomhus!
Frank 0702-54 08 67
Bosse 0708-86 88 56
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EGRAVNINGSBYRÅ
BBEGRAVNINGSBYRÅ
RÖSTÅNGA
B

Billingevägen
- Röstånga
- 0435-91570
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8 8- Röstånga
- 0435-91570
EGRAVNINGSBYRÅ

Billingevägen 8 - Röstånga - 0435-91570
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Mikael Karlsson

Läs gärna mer på vår hemsida

www.begr-byra.se
www.begr-byra.se
www.begr-byra.se
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Vinnaren av studiofotografering

Rebecka
& Liam
Anmäld av systern – anade ingenting
Rebecka Persson från Klippan fick en riktig chock när
telefonen ringde och Anna Rosén Jönsson från Adapt
Media förkunnade att hon hade vunnit Söderås Journalens månadstävling. Den här gången lottade vi nämligen
ut en gratis babyfotografering.
- Jag hade sett annonsen själv och funderade på att anmäla mig, men jag tänkte att ”jag vinner väl ändå inte”
och sedan blev det ingenting. När jag förstod att min lillasyster hade anmält mig blev jag jätteglad, säger Rebecka
Persson.
Rörd av brevet
Det var nämligen Rebeckas yngre syster Johanna som skickade in
ett fint handskrivet brev till Söderås Journalen där hon anmälde
sin syster till tävlingen.
- Jag blev väldigt rörd av det. Hon hade skrivit så fina saker om
mig i brevet, säger Rebecka Persson.
När det var dags för fotografering av lille Liam, som kom till
världen den 2 juni år, fick den lille parveln ett slag av klassisk
scenskräck.
- Ja det var ju typiskt. Han brukar vara jätteduktig på att le annars, men det satt långt inne. Men jag är jättenöjd med bilderna,
de blev väldigt fina.
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En pojke född 100730
Vikt: 3 605 gr
Längd: 50 cm

Philip

Agnetha & Richard
Nennebrandt
Emelie, Emma
& Alexander
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Vinn
”Gör om mig”!

För femte året i rad är det dags för Söderås Journalens succétävling
gör om mig. En lycklig vinnare får först göra ett besök på Huvudsalongen i Klippan, där han/hon får en gratisklippning. Kanske blir det
en helt ny frisyr? Det är helt upp till vinnaren i fråga. Därefter går vi
vidare till Gunns Mode eller Carlssons Kläder (beroende på om det är
en manlig eller kvinnlig vinnare) och väljer ut lite kläder.
Skicka in en bild på dig själv, eller på den person du föreslår, om du
föreslår någon annan, samt en motivering till varför just du eller någon närstående förtjänar det här priset. Söderås Journalens redaktion
väljer därefter ut en vinnare. I ett kommande nummer av tidningen
gör vi ett reportage om vinnaren.

FÖRE

EFTER

Ditt tävlingsbidrag vill vi senast den 1 november på följande adress:
Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN
Märk kuvertet med ”Gör om mig”.

SÖDERÅS JOURNALENS BARNTÄVLING!
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 		
ll
ti-10
a
k
november
i
brev frankerat med brev		
KLIPPAN senast den 1 y
c
L
porto. Glöm inte ange ”BARNTÄVLING” utanpå kuvertet!
EXTRA VINSTER!
VINSTER:
Vi kommer även att dra
PRESENTKORT
på Inges Lek & Hobby, Klippan 500:–
1:a pristre
extra vinnare som
2:a prisfår
PRESENTKORT
på Inges Lek & Hobby, Klippan 300:–
en Adapt Mediavar.
3:e priskasse
PRESENTKORT
på Inges Lek & Hobby, Klippan 100:–
Vinnarna underrättas per brev och kungöres i nästa nr.

GISSA VILKET
ORD SOM
JAG GÖMMER!
Kul att klättra i!

?

ENDAST för barn
upp till 12 år!

ORDET ÄR:
Vinnare Annonsjakten - sept
1:a pris Bodil Kron, Ljungbyhed
2:a pris Karin Josefsson, Röstånga
3:e pris Annelie Lundquist, Ljungbyhed

Namn:		
Adress:
Telnr:		

Ålder:

1111

PROFILEN:

Gert Hertzberg

KFF:s störste
supporter

Det råder nog absolut ingen tvekan
om att han är Klippans absolut störste
Klippans FF-supporter – det känner
nog de flesta redan till. Och när Söderås Journalen träffar Gert Hertzberg
gör han inget för att tona ner sitt engagemang – vad vi än pratar om så vandrar samtalet in på KFF förr eller senare igen. Är man född och uppvuxen i
Klippan och fotbollsintresserad då
finns det bara ett lag – i alla fall om
man heter Gert Hertzberg.
- Vi gick inte upp i division 3 i år eftersom vi förlorade de två första kvalmatcherna, men vi kommer igen nästa år,
säger Gert.
Frikort på Åbyvallen
Gert har alltså varit intresserad av KFF
ända sedan slutet av 60-talet, då han som
liten började gå på Åbyvallen. Han är till
och med hedersmedlem!
- Jag har frikort på Åbyvallen och har alltid
medlemslotten betald. En gång vann jag
500 kronor på lotteriet på supporterfesten.
Ensam sedan i somras
Den 20 oktober, några dagar innan det
här numret av Söderås Journalen kommer ut, fyller Gert Hertzberg 60 år. Sedan
många år tillbaka är det tradition att han
hyllas på KFF:s supporterfest. I år äger den
rum på Gästis den 13 november. Festen
är en av årets stora höjdpunkter för Gert.
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Han sitter alltid vid spelarbordet och har
alltid mycket trevligt. Men i år går han dit
själv. Gerts fästmö sedan 31 år, Stina, gick
nämligen bort i somras.
- Hon dog den 20 juli och hade varit dålig
ett tag. Det var jobbigt, det var det. Jag
tänker fortfarande på henne varje dag,
och har svårt att komma över det.
Gert och Stina träffades på en dans på
Sommarlust i Kristianstad 1979 och har
hållit ihop sedan dess. De har hittat på
mycket kul ihop. Ibland följde Stina med
Gert ut på Åbyvallen, och de åkte även på
resor tillsammans. Det är så klart tufft att
ha blivit ensam, men Gert har många vänner som stöttar honom.
- Jag känner alla i Klippan, utbrister han!
Stort urklippsarkiv
Och så kan det säkert vara. Det finns nog
inte många Klippanbor som inte vet vem
Gert Hertzberg är. Han har bott på Solslätt
hela livet, undantaget några år i ungdomen, då han gick i skolan i Hässleholm
och bodde där tillfälligt. Sedan några år
tillbaka är Gert förtidspensionär efter att
ha jobbat på Samhall Lavi i många år som
vaktmästare. Det största fritidsintresset är
alltså att gå på KFF-matcher. Han är intresserad av annan fotboll också, och ser
en del matcher på TV, men några andra
favoritlag i allsvenskan eller i några av de
europeiska ligorna har han inte. Det är
bara KFF som gäller! Gert har under 40
års tid dokumenterat allt som skrivits om
KFF (eller KBIF som det hette före sammanslagningen mellan KBIF och Forsby) i
NST och HD. I det digra arkivet finns uppåt
100 pärmar.

- Jag har klippt ut allting och skrivit upp
resultat och tabeller.
Vilka är då de bästa spelarna i klubbens
historia? På den direkta frågan har Gert
inga svar, men efter en stunds funderingar
räknar han upp några namn. Legenden
Hasse ”HP” Persson är det första namnet
som dyker upp, sedan nämner han också
Christer Jönsson, som spelade på 70- och
80-talen, samt nuvarande lagkaptenen
och skyttekungen Niklas Hermansson.
Ny fåtölj
Även om det i skrivande stund alltså är ett
par veckor till 60-årsdagen har Gert redan
börjat få presenter. En av hans systrar och
hennes man har nämligen köpt en riktigt
fin svart skinnfåtölj på Tullssons Möbler till
honom.
- Jag fick hem den häromdagen, den är
skön att sitta i.
Dansbandsmusik, och kondisbesök
När han inte ägnar sig åt fotboll och/eller KFF i någon form, lyssnar Gert gärna på
dansbandsmusik. Bob Stevens från Ljungbyhed är en av favoriterna, och deras skivor
spelar han om och om igen i CD-spelaren.
Att fika på Koch’s Bageri är också ett fast
inslag i den Hertzbergska vardagen.
- De har bra personal, goda mackor och
gott kaffe.

LD

Lina Gudmundsson

Radhus Klippan

Mycket välskött radhus beläget med
vacker utsikt över Himlabackarna. Inglasat uterum med insynsskyddad uteplats
utanför. Tillfälle!

Adress: Laxgatan 16
Boyta: 185 m2 / 6 ROK
Tomtyta: 262 m2
Pris: 1 265 000 KR/HBJ
Mäklare Lina Gudmundsson 0435-130 50

Fritidshus Klippan

Rymligt, välplanerat fritidshus på lättskött
naturtomt. Förråd, altan och uteplats.
Nära sjö med badplats. Natursköna omgivningar m rikt fågelliv.
Adress: Lycke 23
Boyta: 50 m2 / 3 ROK
Tomtyta: ca 900 m2, arrende
Pris: 450 000 KR / HBJ
Mäklare Camilla Asp 0435-130 50

Villa Klippan

En byggmästarvilla utöver det vanliga
belägen på lummig hörntomt. Tilltalande,
öppen planlösning m generösa utrymmen. Carport och förråd. Måste ses!
Adress: Kamrersgatan 20
Boyta: 150 m2 / 6 ROK + inredd källare
Tomtyta: 898 m2
Pris: 1 795 000 KR/HBJ
Mäklare Camilla Asp 0435-130 50

Reg.fastighetsmäklare

Camilla Asp

Reg.fastighetsmäklare

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

Allégatan 11, KLIPPAN
ÖPPET i butik:

Onsdagar 14 - 18

Andrea Hammarström
och Christina Ottosson
trivs bra med samarbetet

0435 - 149 60

KÖP EN PERSIENN

OCH FÅ MATS PÅ KÖPET!
Fri montering - gäller även lamellgardin,
rullgardin samt plisségardin. Erbjudandet
gäller beställningar under hela november.
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Spara �,�� %
med
bättre ränta
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Sparrän

ed ditt
Jämför markonto.
sp
vanliga

– så här enkelt är det
Sätt pengarna på vårt Placeringskonto så får du �,�� %
sparränta i tre månader. Läs mer på seb.se/spara

Eﬀektiv årsränta är �,�� %. Pengarna är bundna i tre månader.
Lägsta insättning är �� ��� kronor. Kontot omfattas av
insättningsgarantin till en nivå om ��� ��� kronor per kund.
Utbetalning enligt garantin görs av Riksgälden.

Avslappningsmassage
på badhuset

Klippans Badhus har i många år erbjudit idrottsmassage
via Andrea Hammarström, som är badmästare, simlärare
och massör. Sedan ett år tillbaka har man även breddat
verksamheten och etablerat ett samarbete med Christina
Ottosson och hennes företag Navitas Spa. Christina är
certifierad massör och spaterapeut.
- Jag erbjuder klassisk svensk massage, och även spamassage. Det går att boka antingen genom att ringa till
badhuset, eller så kan man ringa direkt till mig och komma
överens om en tid, säger Christina Ottosson.
Kul att jobba med människor
Christina Ottosson har alltid haft en förkärlek för träning och
friskvård, och för några år sedan valde hon att gå en massageutbildning. Hon har under de senaste åren arbetat bland annat
på Torekovs varmbadhus samt på olika hotell- och spaanläggningar i Danmark och södra Sverige. För ett år sidan ringde hon
till Klippans Badhus och erbjöd sina tjänster.
- Jag trivs verkligen med att jobba med människor. Det är kul
att hjälpa folk att må bra, och man träffar verkligen alla typer av
personer. Kunderna kan vara allt ifrån någon som har problem
med spänningar på grund av ett stillasittande jobb till pensionärer som bara vill ha avslappningsmassage. Många kommer
också hit för att kunna stressa ner lite.
Avslappning viktigt
På måndagskvällar anordna Klippans badhus så kallad måndagssimning för vuxna. Då släcker man ljuset, tänder levande
ljus och spelar avslappnad musik. Allting handlar om att slappna
av och frigöra positiv energi, något som också avspeglar sig i
namnet på Christina Ottossons företag.
- Navitas är latin och betyder energi, och jag tyckte att det passade bra till min verksamhet, säger Christina Ottosson.
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En god skytt är lugn och sansad
Klippans Pistolklubb har i dagsläget
ett 70-tal medlemmar, varav omkring
25 är aktiva.
Skytte är en sport som lockar utövare i
alla åldrar. Åldermannen i föreningen,
Walter Eriksson, är strax över 80 år, och
är den skytt i Sverige som deltagit i flest
SM-tävlingar. Det spelar alltså ingen roll
hur gammal man är – men vilka personliga egenskaper ska man ha för att bli en
duktig skytt?
- Det är en stor fördel att vara lugn, sansad och utrustad med ett stort tålamod.
Är man inte lagd åt det hållet kan skytte
vara ett bra sätt att jobba upp koncentrationen, säger Thomas Samuelsson,
ordförande i Klippans Pistolklubb.
Två sektioner
Klippans Pistolklubb är uppdelad i två
delar: En sektion för krutvapen och en
för luftgevär och luftpistol. Man får inte
hantera krutvapen förrän man har fyllt
14 år, då så kallade kaliber 22-pistoler
blir tillåtna. Innan dess är det luftgevär
och luftpistol som gäller.
- Tisdagar mellan 18 och 20 har vi ungdomsträning inom luftpistolsektionen

uppe vid Söndraby Fritidsgård, berättar
Thomas Samuelsson.
Tävling mot Klippans
Skyttekompani
Träningen med krutvapen hålls endast
utomhus. Klippans Pistolklubb har en
träningsbana borta i Mammarp. Kommer man från Åbytorpsvägen och passerar BilPartner på vänster sida ska man
svänga höger strax innan rondellen vid
väg 21.
- Där håller även Klippans Skyttekompani,
som är gevärsskyttar, till. En gång varje år
träffas båda föreningarna och håller en
så kallad utbytesskjutning. Då träffas vi
en helgmorgon klockan 9, och delar upp
lagen i hälften pistol- och hälften gevärsskyttar och tävlar mot varandra. Varje år
delas ett vandringspris i form av en stridsvagnshylsa ut. Tyvärr är den för tillfället
i Klippans Skyttekompanis ägo, skrattar
Thomas Samuelsson.
50-årsjubileum
Hur är då intresset för skytte i Klippans
kommun? Thomas Samuelsson menar
att det går lite i vågor. Medelåldern i
föreningen ligger mellan 35 och 40, och

Vill du att ert
evenemang ska
synas i tidningen?
Kontakta
Anna Rosén Jönsson
0435-77 90 55
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många av medlemmarna i det åldersspannet har hållit på ett tag – men
det tillkommer nya personer mellan
varven. I år firar man 50-årsjubileum,
och någon form av festlighet för
medlemmarna är inplanerar framåt
juletid.
- Vi vill självklart tacka våra medlemmar för de här 50 åren med en fest.
Vi är glada och tacksamma för att så
många passiva medlemmar är med
och betalar för vår verksamhet. Utan
dem skulle det inte gå runt, säger
Thomas Samuelsson.

R

information från klippans kommun
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MÅRTEN GÅS I HÖGSÄTET
LÖRDAG 12/11 PÅ
KLIPPANS GÄSTIS
- Komplett trerätters meny med
svartsoppa, gås med krås och
Gästis egen äppelkaka 395:- Gås med för- eller efterrätt 325:- Enbart gås 255:Boka redan nu - antalet platser är begränsat.
4ELEFON    s -AIL INFO KLIPPANGASTISSE
±BYPLAN  +LIPPAN s 4EL   
WWWKLIPPANGASTISSE
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TREVLIG OCH MYSIG RESTAU

Julbord på Odengården
i Röstånga
med
sKonferenspaket
+ONFERENSPAKET
JULBORD OCH
Julbord
från
1475
kr per/pers exkl. moms
ÚVERNATTNING FR 
exkl. moms per person.
s *ULBORD  per/pers inkl. moms
Boka under oktober
"OKA
månadINNAN
2010DEN
och 
få NOVEMBER
OCH
FÍ

RABATT
15% rabatt. Minsta Minst 25 pers!
För
mindre
antal
25 st.grupper, kontakta oss.
Ring
och bokagrupper
på
För mindre



kontakta oss. eller
  
Ring och boka
www.odengarden.se
reception@odengarden.se
tel. 0435-91305
Internet: www.odengarden.se
e-post: reception@odengarden.se

Njut ett äktskånskt julbord
på Klippans Gästis
Våra kockar följer traditionerna och
erbjuder ett genuint, hemlagat julbord
Julbordet dukar vi upp varje kväll
mellan onsdag 1/12 fram till
söndag 19/12
Priset är 395:- per person
Söndagar familjejulbord 295:Även catering minst 10 personer - begär offert

Premiär 26 november
Fredag och Lördag kl. 18 395:Söndag Familjejulbord kl. 12 295:-

Bokning på telefon 0435-120 10 eller
mail på info@klippansgastis.se

(Barn -12 år 150:-, - 4 år gratis)

Vi har flexibla, moderna och rymliga
lokaler med plats för 8-250 sittande
gäster. Grupprum, inbyggd hörslinga,
trådlöst internet, pc-kanon, mikrofoner
m.m. kan tillhandahållas.

Catering

Smörgåstårtor - Landgångar
Kalla fat - Exotisk platta
Sallader - Varmrätter m.m.
Välkommen att ringa

0702 - 84 23 06
0435 - 101 09

Mat & dryck

God mat & dryck hör ihop med en lyckad
konferens. Restaurangen erbjuder fika,
husmanskost, á la carte och viltmeny.
(Egen uppfödning av kron- & dovhjortar.
Vi kan även erbjuda vildsvin m.m.)

JULBORD - med början vecka 48
s 500$5+!4 0° +5,452 #%.4%2 0RIS FR  PERS
s #!4%2).' 0RIS FR  PERS
!VNJUTS TILL STÛMNINGSFULL JULMUSIK 6ÛLKOMMEN MED %R BESTÛLLNING

Pris 185:-/pers.
Sista beställningsdag

Förrätt: Parmarullar
till nyårsbuffén är
Laxrullar
onsdag den 29/12 -10
Ost/olivspett
Varmrätt: Varmrökt fläskfilé, hjortronsås
Rostbiff, vitlöksaioli
Mango chutneymarinerad kycklingfilé
Ostfyllda tomater
Potatisgratäng eller potatissallad
Efterrätt: Ananaspaj, vaniljvisp eller
Kladdkaka, grädde
Vardag 05.45 - 14.30
Lördag 10.00 - 13.00
www.smorgaskupen.se

Smörgåskupén

Ängelholmsv. 25 Klippan Tel: 070-278 48 93

OBS! Klipp ut kupongen och ta med!
Endast en kupong per hushåll, gäller tom 30 okt-10.

Konferens

NYÅRSBUFFÉ

Valfri stor baguette + 33 cl dricka för end. 50:-

Klippans LOKALUTHYRNING & CATERING
&2 &%34 s &2%,Ç3.).' s -4% s "2,,/0 -Kultur
Teatergatan 7, 264 38 Klippan
Center Ö.
www.klippanskulturcenter.se

Rabattkupong

"OKA PÍ    s VINCENTSKOK TELIACOM
&OLKETS 0ARK 0ARKVËGEN  0ERSTORP

