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Därför är jag abonnent på

Violeta Regjepaj, Salong One Step Ahead
- Jag annonserar i Söderås Journalen då och
då, och läser alltid tidningen när det kommer. När jag läste om Klippanshopping.se i
ett nummer tänkte jag att man kanske skulle
prova att vara med där också. Jag hör från
kunder att de läser Söderås Journalen, och
då tittar de säkert på Klippanshopping.se
också. En lokal hemsida med företagsinformation gör det lättare för folket som bor här
att hitta dit de vill.

Martin Johansson, Mojo Betong & Bygg
- Vi arbetar hela tiden med att synas i olika
områden, och har haft många kunder utanför
Klippan tidigare. Därför är Klippanshopping.se
ett bra forum. Vi vill nå de lokala kunderna på
ett annat sätt än vad vi gjort innan.

Anders Hallberg, BilPartner i Klippan
- Klippanshopping.se är ett bra initiativ som
ligger i tiden. Jag tror mycket på att vi som
har företag i Klippan måste samarbeta och
behålla kunderna här. Vi brukar marknadsföra oss i tidningar och med direktutskick
annars. Det ska bli spännande att se vad Klippanshopping.se kan ge.

Thomas Nielsen, Glaskonst
- Vi har annonserat i några olika kataloger
tidigare, men har dragit ner på det. Det är inte
så många som söker efter företag på det sättet
längre. Klippanshopping.se är också ett sätt för
oss som ligger lite utanför Klippans centrum att
synas. Vi får mycket turistbussar hit, men vill
även nå Klippanborna. Det gäller att stärka sin
position så att man inte glöms bort.

Ann-Therese Blomberg, Smörgåskupén
- Vi vill locka fler kunder så klart. Vår hemsida kan inte hittas via Google av någon
konstig anledning, men eftersom många
läser Söderås Journalen och kanske även
Klippanshopping.se ville vi prova att vara
med där också.
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Frågetombola med
Det har gått knappa sex veckor sedan Willez från Ljungbyhed tog en välförtjänt silvermedalj i SVT:s lördagsunderhållning Dansbandskampen. Men framgångståget Willez har verkligen inte spårat ur utan betar fortfarande av station efter
station på dansbandsjärnvägen. I vår blir det under namnet Dansbandskalaset turné över hela Sverige tillsammans med
Elisa’s, som vann Dansbandskampen. Dessutom släpper Willez sitt debutalbum någon gång under våren, preliminärt i
mars. Söderås Journalen satte ihop en liten frågetombola och lät medlemmarna dra fem lappar var och svara så gott de
kunde.
Är Thomas Deutgen lika otrevlig mot
er bakom scen som han var i TV?
- Han är en människa delad i två! (skratt) Han
är jättetrevlig bakom scen men var inte så
snäll framför kameran. Men det är ju mycket
för att det ska bli bra TV också. Han får ju
tycka vad han vill.

Linus Troedsson
Sång och gitarr

Vad har du för andra intressen vid sidan om musiken?
- Jag är intresserad av allt som innefattar att
man står på scen och spelar gärna teater eller
är konferencier på olika grejer. Jag drömmer
om att få jobba mer med teater och skådespeleri framöver. Man fick en inblick i den
världen i och med Dansbandskampen, och
det gav mersmak.
Hur firade du jul?
- Det blev lugnt och stilla med familj och vänner. Det har varit intensivt under hela hösten

Vad är det allra roligaste som hänt
under hela den här tiden?
- Att få se Christine Meltzer klia sig i rumpan! (skratt). Men om man bortser från det
så var det nog när vi fick gå upp i duell mot
Elisa’s och spela vinnarlåten ”Det här är bara
början”. I och med det hade vi fått spela
så många låtar som det överhuvudtaget
var möjligt i Dansbandskampen. Det är helt
fantastiskt när man tänker efter, och det var
en stor glädje.

Oliver Brons
Trummor

Vid vilken del av tävlingen kände du
att ”nu kan det bära riktigt långt”?
Går det att plocka ut en enskild händelse?
- Det finns egentligen två tillfällen. Den
första var när vi gjorde ”Snälla snälla” i program 3. Ingen av oss gillar låten från början
och vi ville inte göra den. Men när vi fick positiv respons efter att vi framträtt med den i
TV kändes det skönt. Den andra gången var
i program 5 när vi gjorde ”Säg inte nej” och
”Ett två tre”. Då fick vi slå genom rutan och
verkligen visa vad vi kunde.
Vilken av era låtar skulle du vilja
höra tolkas i Så mycket bättre, och
av vilken artist?

och vi har mycket att göra nu också med förberedelser inför turnén och heltidssatsningen. Vi tog det lugnt över jul och nyår, men
nu kör vi på igen.
Vilket av de andra banden i Dansbandskampen blev ni bäst polare
med?
- Patriks Combo var trevliga killar och duktiga
musiker. De är enkla människor precis som vi
själva och tog ingenting för givet under tävlingen utan körde bara på. Sedan kommer vi
bra överens med Elisa’s också. Vi är ju båda
unga band med framtiden framför oss.
Hur ska Willezåret 2011 kunna toppa
Willezåret 2010?
- De möjligheter vi fick under 2010 ska vi förvalta 2011. Vår dröm har ju hela tiden varit
att kunna leva på musiken, och det kommer
vi att kunna göra från och med i år.

- Jag skulle nog ha velat att Daniel AdamsRay skulle tolka någon av våra låtar, kanske
”Då går vi hem till mig”. Han är fantastiskt
bra och skulle nog kunna göra något bra av
den. Jag lyssnar på hans platta hela tiden,
speciellt låtarna ”Dum av dig” och ”Förlåt
att jag aldrig sa förlåt”.
Christer Björkman gästade Dansbandskampen som kommentator i
ett avsnitt och gav er fina vitsord.
När är ni med i melodifestivalen, och
med vad för typ av låt?
- Vi satsar på 2012! Det bästa hade varit
att få göra en låt som känns väldigt mycket
Willez, typ något i stil med ”Ett två tre” eller
”Då går vi hem till dig”.
Ni ska ut på Sverigeturné tillsammans med Elisa’s i vår. Hur käns
det?
- Det känns jättespännande. Tidigare har vi
spelat en eller två gånger i månaden, nu blir
det fem-tio gånger istället. Man har höga
förväntningar, men samtidigt är det kluvna
känslor. Vi har ju aldrig provat på turnélivet
tidigare, så man hoppas att man kommer
att trivas med det.
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Hur går det med bussletandet?
- Det går bra tror jag. Det verkar som att vi
har hittat en buss, eller vi jobbar på det i alla
fall.
Vem är den bäste musikern i Willez?
- Det är nog Niklas som spelar keyboard.
Han är riktigt bra både på sitt instrument
och sjunger bra också.

Johannes Olofsson
Bas

. Brukar du få presenter av fansen,
och i så fall, vad får du för något?
- Det har varit lite blandat, men mest blir det
nog teckningar från de yngre fansen. Det är
ganska olika. Vi har fans i alla åldrar, men
det är oftast de allra yngsta som brukar ha
med presenter.

Vilken är din roll i bandet?
- Jag är den slarvige. Om jag får en uppgift
så är det bäst att jag genomför den direkt,
annars glömmer jag nog bort den (skratt).

Niklas Lazukic

Keyboard och sång

Ärligt talat, vad hade du för förväntningar när ni skickade in ansökningsvideon i somras?
- Vi hade nog inga förväntningar alls, inte
jag i alla fall. Vi är ju ett litet band från lilla
Ljungbyhed, och jag trodde nog inte att vi
skulle ha så stor chans. Man hoppades så
klart att det skulle kunna funka, och det är
helt otroligt att det gick så bra som det gick.
På viket sätt har livet förändrats?
- Man har mycket mer att göra. Vi håller

Om du fick välja en valfri låt att spela in på plattan, vilken skulle du ta
och varför?
- ”A guy like that” med Refreshments. Varför? Den är så j-vla bra! Jag har alltid gillat
den.
Vem i bandet är mest beroende av
sin mobiltelefon?
- Det är Linus, utan tvekan. Det enda han
gör när vi träffas är att antingen ringa eller
bli uppringd (skratt).

Emil Hansen

Gitarr och sång

Vilket ställe på turnén under 2011
ser du mest fram emot att få spela
på?
- Ekebofestivalen. Det känns riktigt häftigt

Vad arbetade du med innan du gick
med i Willez?
- Jag har inte arbetat utan gått i skolan.
Jag tog studenten i somras från det estiska
programmet med musikinriktning i Klippan.
Målet var att ut och spela och vara heltidsmusiker, och det blir vi ju nu också, och det
känns bra.
Hur går det med skivinspelningen?
- Vi har börjat komma igång lite och det går
långsamt framåt. Det är betydligt mer att
göra med omtagningar och sånt än vad jag
trodde, men det är väldigt kul.

ständigt på med något och träffar mycket
nya människor hela tiden. Sedan måste
man lära sig att ta ansvar också.
Vilken är din favoritdansbandslåt,
alla kategorier?
- Den var svårt, jag måste nog fundera lite.
Jag säger ”På egna vägar”, med Lasse Stefanz – den har ett riktigt skönt gung.
Vilket av de övriga Dansbandskampen-banden tycker du gjorde det enskilt bästa framträdandet?
- ”Sjumilakliv” med Wizex var riktigt bra!
De är väldigt duktiga både när det gäller
arrangemanget på låtarna och koreografi
och allt sånt.

att få vara med där. Det är ju ”hemmaplan”
och man har varit där själv många gånger
tidigare.
Vad lyssnar du på för musik när du
inte spelar själv?
- Jag är rätt så mycket allätare – det kan bli
allifrån gamla Creedence-låtar till Grönwalls
och Green Day. Väldigt blandat! Men nu
det senaste året har det blivit mer och mer
dandsband faktiskt.
Vad kommer du att göra för att fördriva tiden i turnébussen?
- Sova! Jag är ganska så trött av mig (skratt).

5
Sj 1_11 januari.indd 5

11-01-13 15.40.54

BRAUNS SIDA

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

Apoteket i Klippan 150 år – blev statushöjare

”Sund i Ljungbyhed”
Sveriges blivande statsminister
Per Albin Hansson mönstrade för
värnplikten 1905. Försökte få frisedel genom att simulera hjärtfel
med hjälp av kaffe, cigaretter och
språngmarsch innan läkarbesöket.
Men gick till läkaren fel dag. Senare
förklarades han kärnfrisk. Det blev
värnplikt. Det beklagade han inte –
efteråt.
”Det blev 100 dagar vid kommissarieskolan i Ljungbyhed. Tidig sänggång, tidig uppstigning, gymnastik
och exercis varvad med läsning befordrade min kroppsliga sundhet”.
Bland de värnpliktiga agiterade han
för socialismen och straffades med
kasernförbud.

”Folkhemmets” grund
Det talas mycket om resurssvaga
och –starka, köpkraft, ”de som
har och de som inte har”. Första
gången en detaljerad kartläggning av inkomsttagarnas ekonomiska situation gjordes var 1920.
Då framgick att nio procent ägde
90 procent av förmögenheten. Av
tre miljoner inkomsttagare var 2
319 621 utan sparkapital. De 933
i toppen förfogade i genomsnitt
över 2,5 miljoner. Branschvis var
det så att inom pappersindustrin
hade genomsnittliga medlemmen i
företagarfamiljerna 73 920 kronor i
förmögenhet, för arbetarna var det
113 kronor. Detta låg till grund för
statsminister Per Albin Hanssons
berömda ”Folkhemstal” 1928.

Märkesdagar
1856. Elfdalens herrgård uppfördes. Byggnaden revs 1966.
1921. Gråmanstorp, Vedby och
V. Sönnarslöv blev egna skoldistrikt.

Som sagt...
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”civilisation innebär att allt inlärt
vetande förs vidare mellan generationerna.”
(arkeologiprofessor John Gowlett).
”Godtemplarna är församlingens
‘svarta får’.”
(kyrkoherde axel fröst i Gråmanstorp).
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Det var en stor händelse då klippan, eller Åby som det då hette,
fick apotek. Det gav orten status.
Året var 1861. lagom till 150-årsjubileet finns förmodligen två apotek
i klippan.
Sedan urminnes tider har människan sökt botemedel i naturen mot
sjukdomar, oftast från växterna. Då
sågs sjukdom som ”onda demoners
verk”. Naturmedicin och ritualer blev
botemedlet. Kunskap om växters effekt blev allt större. De första som
skrev (i kilskrift) om naturmedicinen
var sumererna, som utvecklat en
hög kultur vid floderna Eufrats och
Tigris 4 000 år f. Kr. Det togs över
av babylonier och assyrier. Stjärnornas ställning ingick i behandlingen.
Via egyptierna och grekerna kom
läkekonsten till Rom. Sedan till
arabländerna där kunskapen i medicin utvecklades. Den expanderande
handeln gav kunskapsspridning och
handeln med medicinalväxter.
Under arabiska perioden skiljdes
läkarens och apotekarens yrken åt.

Första självständiga apoteket upprättades i Bagdad 760 e. Kr, förste
apotekarens namn var: Abu Coreisch iar el Seideleni. Apoteken
– från grekiskans ”förrådsrum” –
spreds över Europa. I Sverige fanns
”apotekare” i slutet av 1400-talet.
Krav ställdes: Apotekare måste ha
privilegiebrev. Antonius Bursenius
fick landets första – år 1575. I slutet
av 1700-talet inrättades sockenapotek i Sverige. Det blev vanligare
med apotek.
Den 1 augusti 1861 fick Åby
(Klippan) Apotek. Det var apotekare Johan Gustav Westergård från
Jönköping som startade Apoteket
Kronan. Det skedde i ”Ahlbergska
fastigheten” som uppfördes 1856.
Apoteket flyttade till lokaler i nybyggda fastigheten vid Åbyplan
1952, där en pizzeria nu finns.
1976 var det dags för nästa flytt,
till byggnaden där Treklövern nu
har kontor. Från den 3 juni 1996
finns Apoteket Kronan – som återtog namnet – i nuvarande lokaler.

Här började apoteket i Åby (klippan) 1861.

Till det som nu ör Treklöverns kontor flyttade apoteket 1976.

nuvarande lokaler som det flyttades in
i 1996.

Silver Hill – visionen som krossades av ekonomin
”silver Hill”, turistanläggningen
som en del känner till, andra bara
hört namnet på, men många framförallt yngre - inte ”har en
susning om”. 1981 startade denna bil-, häst- och flygshow.
Turismen expanderade och gav
kommunernas näringsliv inkomsttillskott. Förutsättningen var att
ha en anläggning som lockade turister. Det hade inte Klippan. Som
”manna från himmeln” tedde sig
erbjudandet om ”Sommarland”
i Elfdalen eller Herrevadskloster.
Det blev inte så. Den långa handläggningen tröttade ut entreprenören. ”Sommarland” hamnade i
Röstånga. Kritik utbröt.
Så kom nästa ”skänk”. Nils Erik
Sundblad ville förlägga sin världs-

unika turistanläggning Silver Hill till
Klippan. Anrika Herrevadskloster
prioriterades - 1954 hade Sundblad gått ut som kursetta på F5.
Klippans kommun hade köpt Klippans Ladugård och Borgen. Detta
erbjöds Silver Hill. Det passade
bättre. Borgen köptes för 800 000
kronor, Ladugården för 500 000
kronor och bostadshuset för 350
000 kronor. Starten skedde 1981.
Om det varit trögt i hanteringen
kring ”Sommarland”, var det tvärt
om för Silver Hill. Det blev problem
med myndigheterna och annat,
men främst med ekonomin. Trots
en unik samling bilar av Rolls Royce
och andra klassiker, lippizzanerhästar, flyguppvisning med mera så
kom inte tillräckligt med besökare.

Lokal partihistoria – bygdens ”nyckel”
De flesta avgörande besluten för
en bygds utveckling tas av de lokala partierna. Men partiernas historia tecknas sällan. Då kommuner
går samman glöms de bort, som
riseberga arbetarkommun.
Riseberga arbetarkommun har sina
rötter i stenarbetarnas diskussionsklubb i Skäralid, som kom igång
1905. Samma år som socialdemokraterna samlade 5 000 i Nackarps
dal med Hjalmar Branting som talare, som uppmanade till att bilda
arbetarkommuner. Stenarbetarnas

fackförening såg det som fel att de
bildade en arbetarkommun. Men
ungdomar försökte, men misslyckades. I en bygd utan stora arbetsplatser var det svårt. Efter fyra
startförsök bildades Riseberga arbetarkommun 1918, och fortsatte till
1973 – året innan Klippans storkommun bildades. Ett Folkets Hus invigdes 1930, och blev en bygdens samlingsplats inom ett brett område.
Efter svag start fick socialdemokraterna allt mer att säga till om,
särskilt från 1929. Då kom jägmäs-

Varför? Denna fråga ledde till att
Kommunen och Silver Hill kom på
kollisionskurs. 1987 flyttade Silver
Hill till Falköping.
Nils Erik Sundblad hade en läkarexamen och övergick till denna
profession, bland annat i Norge där
han 2005 utsågs till ”Årets läkare i
Finnmark”. Den 20 april 2008 dog
Sundblad, några månader innan
han skulle fylla 75 år. En skrift om
Silver Hills historia är skriven.

nils erik sundblad och lennart rohlin
framför Borgen.

tare Carl Gustaf Enecrantz med och
var med i sju år. Kunnig och med
stor pondus styrde han upp arbetarkommunen. Idéer presentades
och lades fram – som hjälpte till att
forma Risebergabygden. Färgstarka
politiker kom och gick. Kommunen
utvecklades med ibland stort inslag
av s-politik, främst på skol- och äldreomsorgens områden.
Denna historia var på väg att
upplösas i en av avloppsslam översvämmad källare, där protokollen
låg på golvet.

Boktipset: Nils Arvid Bringéus bok ”Lyckan kommer, lyckan går” ger en intressant kulturbakgrund.
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Axplock ur våra barnfotograferingar
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Sj 1_11 januari.indd 7

Molly

William

Charlie

Ludvig

Tilde

2010

Sami

Philip

Moa

Tirion

7
11-01-13 15.41.20

PROFILEN:

Leif Troedsson
Under hösten har han blivit känd hos TVtittarna som ”Willez-Linus pappa”, när
sonen gjort succé med sitt band i SVT:s
Dansbandskampen. Leif Troedsson har
synts ett antal gånger i programmet,
både i direktsändningarna och i förinspelade inslag.
- Det har varit mycket praktiskt kring
bandet i höst. Jag har hållit i en del runtomkring bandet, både gentemot TV, skivbolag och kring den lokala sponsringen.
Men vi är många som lagt ner mycket tid
på det här, det är verkligen inte bara jag,
säger han.
Knutit upp sponsorer
Frågar man människor runt Willez så vittnar
de om att Leif Troedsson, trots blygsamheten,
varit den som hållit i trådarna kring bandet.
Det lokala stödet för Willez har varit gigantiskt. Redan till första veckan hade Leif börjat
knyta upp lokala sponsorer som med bidrag
möjliggjorde att alla som ville åka upp och
heja fram bandet kunde göra det i inhyrda
bussar för en billig peng.
- Jag och min sambo anette har ett företag
som heter rönneådalens sport & fritid, där
vi hyr ut kanoter. Willez behövde ha någon
form av f-skattesedel för att kunna klara av
allt praktiskt i och kring Dansbandskampen,
så då tog vi in dem i företaget. nu har de fått
kontakt med ett bokningsbolag som heter ls
Tonart, som kommer att ta över mycket av de
administrativa.
Ingen ärvd musikalitet
Leif har alltså varit behjälplig med allt det
praktiska runtomkring Willez. Kommer månne också sonens musikalitet från honom?
- Haha, nej verkligen inte. Jag försökte mig på
att spela klarinett i unga år men det gick inget
vidare. när jag var i sjuårsåldern ville jag lära
mig att spela trummor, men det var lite för
dyrt. när linus var i samma ålder ville han också börja med trummor, och då fick han det.
Målvaktstränare
Arbetet med Willez har tagit mycket tid i
höst, och det har bitvis varit svårt att hinna med annat. Leif har nämligen förutom
det egna kanotuthyrningsföretaget också
en halvtidstjänst som larmservicetekniker
på ett företag som heter Niscaya. Detta
för att hinna med den andra halvtidstjänsten, som målvaktstränare och assisterande tränare för Helsingborgs IF:s U19-lag.
Dessutom har Leif även samma uppdrag i
det svenska P18-landslaget. Han har även
blivit pappa igen på senare tid, till tvåårige

Många bollar
i luften
Casper och dottern Clara, som bara är sex
månader.
- Det är helt fantastiskt att ha blivit pappa
även vid den här tiden i livet. Jag var 23 år
när linus föddes, och det hade ju så klart
också sin charm och var helt underbart, men
nu har man ju en annan syn på livet och en
större erfarenhet som förälder. Jag tycker om
att vara i närheten av unga människor överhuvudtaget, som jag får vara genom fotbollen. Det berikar mitt liv och är ett bra sätt att
hålla sig ung själv.
Började i Färingtofta IK
Leif började spela fotboll hemma i Färingtofta IK i tidig ålder. Idrotten var en stor del
av hans liv redan på den tiden, och förutom
fotboll provade han på bland annat bordtennis, orientering och volleyboll. Men det var
fotbollen som var nummer ett. Karriären gick
vidare från Färingtofta till Forsby, och från
Forsby till Sösdala. När Leif spelade i Forsby
gick han en målvaktsträningsskola i Ullstorp
utanför Kristianstad, och det var där han kom
i kontrakt med Mats Svensson. Mats Svensson är idag målvaktstränare i det svenska
U21-landslaget. 1993 började Leif också som
målvaktstränare och den egna seriösa spelarkarriären gick därmed mot sitt slut.
- reglerna ändrades då. Det blev förbjudet

för målvakten att plocka upp bollen med
händerna om en lagkamrat spelade tillbaka
den, och där någonstans började jag fundera
på att lägga av. Jag har aldrig varit så bra
med fötterna, skrattar han.
Vill jobba med fotboll på heltid
Leif, som hållit kontakten med Mats Svensson ända sedan den där utbildningen i Ullstorp, satsade efter den egna spelarkarriären
på en liten sidokarriär som målvaktstränare.
Han började i Klippans BIF, gick vidare till
Ängelholms FF och hamnade sedermera i HIF,
när Mats Svensson var målvaktstränare där
1998. 2002 plockade dåvarande juniortränaren Peter Swärdh upp honom till U19-laget,
där han blivit kvar sedan dess. Numera är det
de gamla HIF-spelarna Ulrik Jansson och Lars
Bakkerud som är tränare, och förutom att
vara målvaktstränare fungerar Leif också som
assistent till de två.
- Jag älskar fotboll och har en passion för
det. Jag skulle gärna jobba med fotboll på
heltid, men det finns inte möjlighet till det i
HIf. att kombinera HIf med jobbet i landslaget fungerar alldeles perfekt. Det har blivit en
tightare organisation kring landslagen sedan
erik Hamrén blev förbundskapten, och vi i de
yngre landslagen jobbar väldigt nära U21 och
det ”stora” landslaget, och det är väldigt kul.

88
Sj 1_11 januari.indd 8

11-01-13 15.41.25

Funderar du på
att sälja din bostad?
Med ﬂera års erfarenhet av
fastighetsförmedling kan du
vara säker på att vi har
mycket god kunskap om
fastighetsmarknaden i
Klippan och Perstorps
kommuner.

KLIPPANS GYMNASTIKKRETS VÅREN 2011

Det kan vara avgörande
för att du ska få en så trygg
och bra affär som möjligt.

DAG

TID

GRUPP

LOKAL

Måndag

17.15 -18
18 - 21
19 - 20
18.30-19.30
19 - 20
20 - 21
17 - 18.30
18.30-20.30
17-18
18 -19
18 - 20
18.30-19.30
19 - 20
20 - 21
16 -17
16-18.30
15-16
15.30-19
17-19.30

Stor & Liten, barn 1-3 år
Trampolin
Motion 3x20
Vattengympa
Motion Lättgympa
ZUMBA
Barn & Ungdom Steg 1-2
Barn & Ungdom Steg 3-4
Barn BAMSE
Barn Maxi
Trampolin
Vattengympa
Motion Medelgympa
ZUMBA
Fristående Steg 2-4
Trampolin
Barn m. speciella behov
Trampolin
Barn & Ungdom Steg 2-4

Snyggatorp, sal 1
Sågen
Idrottshallen, nere
Badhuset
Idrottshallen, nere
Idrottshallen, nere
Idrottshallen, uppe
Idrottshallen, nere
Snyggatorp
Snyggatorp
Sågen
Badhuset
Idrottshallen, nere
Idrottshallen, nere
Idrottshallen, uppe
Sågen
Snyggatorp
Sågen
Idrottshallen, uppe

Tisdag
Onsdag

Kontakta oss tel 0435-130 50,
så planerar vi
försäljningen tillsammans.

Torsdag

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

Lina Gudmundsson

Reg.fastighetsmäklare

Camilla Asp

Reg.fastighetsmäklare

www.klippansgk.se

Sveriges bästa rotavdrag?!
Hos oss betalar du bara 25% av arbetskostnaden!
6I UTFÚR ALLA TYPER AV ELINSTALLATIONER
ËVEN TELE OCH DATA!
$U BETALAR  
$IN %L BETALAR  
3TATEN BETALAR  

Boka innan
den 31/1

uppge
Söderås Journalen

'ËLLER EJ AVTALSKUNDER ELLER REDAN PÍBÚRJADE PROJEKT

6ËSTRA 3TORGATAN  s   +VIDINGE
4EL    s -OBIL     s INFO DINELABSE
9
Sj 1_11 januari.indd 9

11-01-13 15.41.27

Vinnaren av ett

Julbord!

Fransk-svenskt julbord
en trevlig ny bekantskap
Det blev Annika Persson från Hyllstofta som vann Söderås Journalens månadstävling där vi lottade ut ett
gratis julbord på Vincents kök i Perstorp.
- Även om jag bor i Hyllstofta, som ju egentligen ligger närmare perstorp än klippan, så har jag aldrig varit vare sig i folkets hus-lokalerna eller på Vincents kök tidigare. Barnen går i
skolan i klippan, och då blir det mer att man söker sig ditåt.

Med veckopen
dling är jag bara
hemma stundvis
,
det frestar på rela
tionen
på sätt och vis.
Så tänk att få
bjuda mannen
på middag - som
surpris,
med julbord a la
france
upplagt på fin se
rvis.
Kanske blir d
et franska patéer
istället för julegri
s,
och goda ostar so
m
substitut för gröt
och ris.
Tack vare den
franska stämmn
ingen
hoppas jag natu
rligtvis,
att avsluta kväll
en med
lite romantisk ku
rtis!

Veckopendlar till Göteborg
Annikas biljett till vinst i tävlingen blev det fyndiga rim som du
kan läsa här intill. Hon gillar att ”trixa” lite med orden, och
det är inte första gången hon deltar i en tävling av det här
slaget. Och vinsten kom väldigt väl till pass. Hon och maken
Jan-Åke träffas nämligen inte så mycket i veckorna. Det är
inte frågan om någon ”fnurra på tråden”, utan har sin naturliga förklaring. Annika arbetspendlar nämligen varje vecka
till Göteborg, och är således bara hemma i Hyllstofta över
helgerna.
- Jag tyckte att det kunde vara trevligt att hitta på något med
Jan-Åke nu till jul
Desserterna något alldeles extra
Det blev en trevlig kväll på Vincents kök.
- Det var mycket trivsamt, speciellt med pianisten som satt
och spelade julsånger. Vi fick ett fint välkomnande med varsitt
glas champagne, och sedan högg vi in på julbordet.
Vincents kök har ju en blandning av franskt och svenskt på
sitt julbord, något som paret Persson uppskattade.
- De franska desserterna med creme brulée, tårtbitar och
bakelser var verkligen goda. Det var lite annorlunda mot vad
man är vad vid.
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AKUPUNKTURKLINIKEN
Akupunktur För Alla
Klassisk Kinesisk Akupuktur & NADA-Öronakupunktur med inriktning psykiatrisk vård

• Akut smärta • Stress
• Sömnbesvär • Migrän
• Infertilitet
• Kronisk värk • Ångest/Oro • Depression • Nedsatt immunförsvar • PMS
Välkommen att kontakta mig!
Patrik Mårtensson • N. skolgatan 2A • 264 33 Klippan • 0435 - 66 00 61 • www. akupunkturforalla.se
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Vinn gratis
renovering!

Tel 042-15 01 17 • Fax 042-15 01 18 • post@bireklam.se • www.bireklam.se

Grattis!
Monica Lövgren, Klippan!
Vinnare i Treklöverns Färgfabrikentävling blev Monica Lövgren,
Klippan. Tack vare detta fyndiga
rim har du vunnit en alldeles
ny cykel.
”När vi till färgfabriken skall flytta,
vi ej av vår bil har någon nytta.
Då vi istället cykeln kan ta,
så att vår miljö kan må bra.”

 !"#

Egna ringar
Ett bevis på Er kärlek

Januari, februari och mars är de månader på året då
flest svenskar renoverar sina bostäder. Har du funderat på att måla eller tapetsera men inte riktigt kommit
igång? I så fall är det här tävlingen för dig! Söderås
Journalen ordnar nämligen så att en lycklig vinnare får
ett rum ommålat och tapetserat. Vi samarbetar med
Klippanföretagen Colorama och FB Måleri, som river
ner dina gamla tapeter och sedan målar och sätter upp
nya. Är du intresserad av att vinna detta fina pris som
skapar lite extra ljus i vintermörkret? Här är förutsättningarna:
• Rummet du vill ha omgjort ska vara max 25 kvadratmeter.
• Vi förutsätter att det sitter ”normala” tapeter på
väggarna. Med ”normala” menar vi att de lätt kan rivas
ned från väggen de sitter på utan att väggen därefter
behöver bredspacklas.
Vinnaren kommer att utses av Söderås Journalens redaktion. När arbetet med rummet är slutfört kommer
vi att göra en artikel som kommer att finnas med i ett
kommande nummer av Söderås Journalen. Skicka in en
bild på det rum du vill ha omgjort och en motivering till
varför just du ska vinna det här priset.
Du skickar in ditt tävlingsbidrag till följande adress:
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN
Märk kuvertet med ”Renovering”
Vi behöver ditt bidrag senast den 1 februari



 









Sj 1_11 januari.indd 11

11
11-01-13 15.41.44

En korv med bröd
och lite nostalgi tack!
Med textraden ”Men Pålles Gatukök är
bäst för där jobbar morsan till Sven Tall”
från Torssons ”Klippan Centrum” har
Pålles Gatukök för alltid en plats i den
svenska pophistorian. Sedan den 1 december säljer mångårige Klippanbon Per
Thomasson korv och hamburgare i det
klassiska gatukökets anda under namnet Nya Pålles.
- på senare år har det blivit så mycket ”meal”
och bestämda menyer att man knappt vet vad
man vill beställa. Jag säljer korv och hamburgare på det gamla klassiska sättet – med ett
leende på läpparna och med lite flexibilitet.
Är man hungrig får man lite extra mos utan
att det kostar något, säger Per Thomasson.
Placerad på Åbytorp
Per Thomasson har en mångårig karriär inom
bygg- och fastighetsbranschen. Under en tid
har han dock gått och burit på drömmen om
att sadla om och starta Nya Pålles istället. I
höst blev drömmen verklighet – han köpte en
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gatuköksvagn och placerade den mitt på Fa
Fabriksvägen nere på Åbytorps industriområde.
- Jag står precis utanför gaveln vid fastigheten
där Helgesssons Glas har sin verksamhet, berättar han.
En aningen udda placering kan tyckas vid första anblicken – men den är väl genomtänkt.
- fabriksvägen har ju blivit en genomfartsled
för lastbilar i och med att det finns så många
företag här nere, med DHl:s lagerverksamhet i spetsen. Innan jag satte igång gick jag
ner och satte mig här en hel dag och räknade
lastbilar för att se om det fanns något kundunderlag, och det gjorde det.
God respons
Men Per har inte bara hungriga lastbilschaufförer bland kunderna.
- Jag har fått väldigt positiv respons hittills.
Det kommer folk från hela klippan. Även om
industriområdet ligger en bit bort så är det
många som tar bilen på lunchen och kommer hit. Många tycker att just kopplingen till
pålles Gatukök är rolig och vill gärna prata
om gamla tider, och det gör jag så gärna.

Fått bra hjälp
Under arbetet med att etablera sin nya verksamhet har Per Thomasson haft mycket hjälp
av sin gode vän Nils-Bertil Kristensson. ”Nisse” har själv haft kiosken vid torget i Klippan i många år och har varit behjälplig med
råd kring både det ena och det andra. Hans
dotter Jessica (Tolle), som har mångårig gatukökserfarenhet har också hjälp till – faktiskt
så mycket att Per valt att anställa henne.
- Det är bra att vara två – men kan avlasta
varandra på ett annat sätt.
Ensam om Lundaknaken
Det har varit ett medvetet val för Per Thomasson att ”smyga” igång verksamheten nu
under vintern. När december var kallare än
någonsin så har de flesta kunderna valt att
ta maten med sig efter beställning.Att stå utomhus och äta i 15 minusgrader är ju ingen
skönhetsupplevelse direkt. Men till våren och
sommaren ska Per Thomasson ställa ut lite
bord och stolar så att kunderna kan stanna
kvar hos honom och äta. På menyn står alltså
korv, med bröd eller mos, samt hamburgare
med pommes frites.
- Jag vill hålla det enkelt och erbjuda det som
folk vill ha. Många tycker att det godaste
som finns är en riktigt god korv i bröd med
en pucko till det. Man behöver inte krångla
till det i onödan.
Per Thomassons egen personliga favorit på
menyn är Lundaknaken. En rikligt kryddad
tjock korv, som enligt traditionen helst ska
avnjutas endast med senap.
- Jag tror att jag är ensam i klippan om att
servera den.
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Tjock Grillad
Special
!
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Inkl. ett!! ! valfritt tillbehör, erbjudandet gäller t o m till den 28/2-2011
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MADAROARNA

PETER ANDERSSON

Spex & Trubadurkväll

Hallå där,
Martin Olsson!

26 februari kl 19.00
på Pizzeria Jannis, Ljungbyhed

God mat och härlig underhållning 250:-/pers. (beg. antal)
Förköp 0435-44 12 45
Välkomna!

När det sista julbordet dukats ut i december satte en ut-

TÄVLA
i Annonsjakten!
Vår vårdcentral
i Klippan blir

byggnad av matsalen på Spångens Gästis igång. Man har
varit lite trångbodda under en tid ,och eftersom januari är
lågsäsong inom restaurangvärlden så passade krögaren

en del i Hälsoval Skåne.

• Läkarmottagning
SÅ HÄR
gÖR DU:
• Vaccinationsmottagning
• Varje
pusselbit i Annonsjaktens 6 fält passar in i någon
Distriktssköterskemottagning
av •annonserna
i detta nummer.
• Du•skall
hitta annonserna till vilka bitarna hör. Skriv
Kurator
sedan
annonsörens firmanamn under resp. ruta.
• Barnavårdcentral
• Du•skall
alltså INTE ange tidningssidans nummer.
Rökavvänjning
Hög tillgänglighet
•
Hälsokontroller
Sänd lösningen till: Adapt Media, Norra Kort
Skolgatan
2, 264 33 KLIPPAN i
väntetid
Livstilsmottagning
brev• frankerat
med brevporto. Glöm inte
ange ”Annonsjakten” utanpå
Kontinuitet
• Sjukgymnast
Hög kompetens
kuvertet!
REDAKTIONEN TILLHANDA SENAST
den 31 januari 2011.
• Kiropraktor
Vänligt bemötande

!

Den 30 januari öppnar man upp den utbyggda matsalen för
allmänheten med en liten tillställning.
- alla som är nyfikna får gärna komma hit mellan 14 och 16
och se hur fint vi har fått det. Vi bjuder på kaffe och kaka, säger
Martin Olsson.

Sveriges bästa
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Låt oss fånga
ett minne!
Ring
043577 90 54!

Ins

En pojke
Född: 101107
Vikt: 3 675 gr
Längd: 51 cm

William

Jeanette Ågren
Johannes Pålsson

Välkommen t
Hos oss betalar du bara 25%

Vi har öppet alla helgfria
vardagar kl. 8-17.

Alv

Helger hänvisar vi till
Privatjouren i Helsingborg.
Öppet lör, sön samt helgdagar
kl. 12-15. Tel. 042- 450 90 70,
tel. tid kl. 10-14.

6I UTFÚR ALLA TYP
ËVEN
TELE OCHvåra
Symaskinskam

Välkommen!
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till al
e
för d

gna
(Gäller så långt
Tacklagret
t gånräck
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1:a pris Alexander Lindahl, Ljungbyhed
2:a pris sebastian Fransson, Ljungbyhed
3:e pris Joacim karlsson, röstånga

- nu får vi betydligt fler platser i den delen av huset. Vi går från
22 sittplatser till 48. Det har känts tråkigt att behöva säga nej till
julbordsgäster och bussar som ringer och vill boka in sig, men
det slipper vi förhoppningsvis nu.

Vinnare Barntävling - December

VINSTeR:
1:a pris Presentkort hos Alvstjärna symaskiner 500:–
2:a Vi
pris
Presentkort
hosenAlvstjärna
symaskiner
övergår
till att bli
vårdcentral
i Hälsoval 300:–
Skåne och därmed
3:e utökar
pris Presentkort
hos
Alvstjärna
symaskiner
100:–vårdtjänster.
vi nu vår verksamhet och erbjuder följande

Martin Olsson på att bygga om då.

Egna ringar

Personalen
Capio Citykliniken i Klippan

grafisk totalleverantör

Norra Skolgatan 2 a,
Tel 0435-294 40, www.capio.se
Tel 042-15

MADAROARNA

$U BETALAR 

samt rean på bl.a. G

01 17 • FaxPETER
042-15ANDERSSON
01 18 • post@bireklam.se • www.bir

$IN %L BETALA
Spex & Trubadurkväll
Missa
inte vårens rolig
Ett bevis på Er kärlek
Namn:

Tel:

26 februari kl 19.00
Mer info i butiken.
på Pizzeria Jannis, Ljungbyhed

Adress:

3TATEN 13BETALA
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God mat och härlig underhållning 250:-/pers. (beg. antal)

Adress: Järnvägsgatan 32, 264 33 Kli
Förköp 0435-44 12 45
Välkomna!
11-01-13 15.42.01

Nytt och fräscht på Swedbank
Swedbanks Klippankontor har fått en
rejäl ansiktslyftning. Från att tidigare ha
varit ett helt öppet kontorslandskap har
man nu istället disponerat om lokalerna
för att kunna erbjuda både en modern
miljö för kassaärenden och enskilda rum
för bokade möten.
- Det var dags att modernisera våra lokaler
för att kunna möta våra kunder i en fräsch
och ändamålsenlig miljö för modern bankverksamhet. kunderna vill kunna diskutera
sin ekonomi med sin rådgivare utan att utomstående kan höra vad som sägs, säger
kontorschefen Per Johansson.
Lokala namn
Att ”gå på banken” 2011 betyder inte samma sak som det gjorde för 10-15 år sedan.
Sedan internet kom in i bilden i mitten av
90-talet har allt fler bankärenden (till exempel att betala räkningar och göra penningöverföringar) flyttats till nätet, eller till telefonbanken. Majoriteten av de som besöker en
bank idag träffar bankens rådgivare i bokade
möten. Då kan det gälla ansökan om bolån,
eller en pensionsgenomgång till exempel.

- när man ska sitta och prata om så privata
saker som bolån vill man gärna känna att
man pratar ostört och att inte andra besökare
runtomkring hör vad som diskuteras. Därför
har vi valt att göra den här ombyggnaden.
För att ge det hela en ännu mer lokal touch
har Swedbank valt att ge de olika rummen
namn med Klippanknytning. Rummen heter
Klöva Hallar, Tornsborg, Kopparmöllan, Vedby, Spången, Pappersbruket, Elfdalen och
Skäralid. I varje rum hänger tavlor som visar
upp respektive område och hur namnet på
området har kommit till.
Mindre kontanthantering
Men även om en stor del av bankens kunder
gått över till att sköta sina ärenden via telefon
och internet så är det fortfarande många som
inte tagit det där sista klivet. För att förmå
så många som möjligt att sköta sina bankärenden på annat sätt har man därför minskat ner på öppettiderna för kassatjänsterna.
Kassan är öppen fyra dagar i veckan fram till
klockan 13.00 på vardagar, förutom torsdagar
då kassan är öppen till 18.00. Öppettider för
bokade möten är fram till 18.00 alla vardagar
efter överenskommelse med sin rådgivare. Att
minska ner på kontanthanteringen är till fördel
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både för banken och för kunderna, både ur ett
ekonomiskt och säkerhetsmässigt perspektiv.
- Ju färre kontanter vi har på kontoret, desto mindre blir risken för rån. Det gäller inte
bara på banken utan i hela klippan – ju mindre kontanter i omlopp ju mindre risk för butiksrån, personrån mm. Dessutom kostar det
samhället omkring 11 miljarder varje år att
skicka runt kontanterna mellan butiker, banker, uppräkningscentraler samt kostnader för
säkerhetslösningar mm. kunderna ställer högre krav på komplex rådgivning numera vilket
innebär att vi inte kan lägga allt för mycket
tid på transaktioner som har betydligt enklare
och effektivare lösningar både för kunderna
och för oss, säger Per Johansson.
Fler bokade möten
Swedbank vill alltså ha fler bokade möten,
både med privat- och företagskunder.
- Jag vill verkligen råda alla som till exempel
inte har tagit tag i sina pensionsplaceringar att
ringa oss och boka in en tid. Det enda man
behöver göra är att ta med sig sitt orange kuvert, och eventuella uppgifter om sin avtalspension, så sätter vi oss ner och kommer med
tips och råd om hur man ska placera sina pensionspengar, avslutar Per Johansson.
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WWW.COLORAMA.SE
MÅNDAG - FREDAG 7 - 18, LÖRDAG 9.30 - 13
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ResTeamet
SOL- & BADRESOR
Porec/Kroatien
Rabac/Kroatien
Costa Brava, Roses/Spanien
Izola/Slovenien
La Grande Motte/Frankrike

fr 3795:fr 4395:fr 3395:fr 4395:fr 3795:-

10,17 dgr 17/6-8/7
10,17 dgr 17/6-8/7
10,17 20/6-16/9
10,17 dgr 17/6-8/7
10,17 dgr 20/6-16/9

WEEKENDRESOR / UPPLEVELSERESOR
Kryssning Gdynia
Berlin
Hornborgarsjön/Trandans
Åland
Rügen
Spreewald
Schwerin
Rostock
Burg
Bornholm

3, 4 dgr 21/4, 28/7, 25/11
2 dgr 2/4, 9/4
4 dgr 5/6 (Help/Utflykter)
3 dgr 13/5, 23/9 (Help/Utflykter)
4 dgr 19/5, 2/6, 21/7, 15/9
3 dgr 22/4, 18/11, 25/11 m fl
3 dgr 22/4, 18/11, 25/11 m fl
2 dgr 24/4, 6/11, 4/12
2 dgr, 7/5, 15/7, 12/8 (Help/Utflykter)

DAGSTURER
Arlövsrevyn
Burg
Heiligenhafen
Bordershopen
Ullared
Ystad Tattoo

fr 995:fr 2195:1995:3995:fr 2995:2495:fr 1995:fr 1995:fr 1395:fr 1995:-

3d 10/4, 29/5, 24/7 m fl

1d, 20/2, 6/3, 20/3, 26/3 inkl. kaffe/smörgås
1d, 22/2, 29/3, 20/4, 11/5 m fl
1d, 8/3, 7/4, 3/5 m fl
1d, 1/2, 22/3, 13/4 m fl
1d, 24/2, 17/3, 31/3, 14/4 m fl
1d, 17/8, 18/8, 20/8

700:350:400:380:190:875:-

Boka innan
1 februari
och få
200 kr/vuxen
i ”boka tidigt”
rabatt!

Gäller resor över
2000:-

Hos oss bokar ni smidigt: SAS, SJ, Ölvemarks, Scandorama, SEMBO, TT-line,
Scandlines, Stena-Line, Winbergs, Hyllinge Buss, Gullivers, Lion Alpin m.fl.

Fri
anslutning
från
Skåne!

Vi bygger om för att få ett
nytt fräscht apotek.
Vi håller öppet som vanligt.
Vi hoppas att det inte ställer
till alltför mycket problem
för er och tveka inte att
fråga.

Vi jobbar för att ge Er
den bästa servicen!
Tel: 0771-450 450
Torggränd 1
264 33 KLIPPAN www.apoteket.se

Hemsida
www.apoteket.se

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

Järnvägsstationen
KLIPPAN 0435-100 01
www.resteamet.se

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

Företaget med lagstadgad resegaranti!
Flyg - Tåg - Buss - Färjor - Hotell
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31 år

Er lokala resebyrå - Researrangör - Bussbolag
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s 3ERVAR OCH REPARERAR ALLA BILMËRKEN
s ¯VEN HUSBILAR OCH TRANSPORTBILAR
s -ODERN DIAGNOSUTRUSTNING
s (JULINSTËLLNING
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3ERVICE UTFÚRS
ENLIGT
TILLVERKARENS
REK

Kjell, Tonne, Jimmy, Eva

+ROOKS "ILVERKSTAD s 3TORGATAN  s +LIPPAN s 4EL   
www.krooksbilverkstad.se

ÖSTÅNGA
RRÖSTÅNGA
EGRAVNINGSBYRÅ
BBEGRAVNINGSBYRÅ
RÖSTÅNGA
/lVPHURPRVVSnZZZ
B

FDSLRFLW\NOLQLNHQVHNOLSSDQ
Billingevägen
- Röstånga
- 0435-91570
Billingevägen
8 8- Röstånga
- 0435-91570
EGRAVNINGSBYRÅ
&DSLR&LW\NOLQLNHQ1RUUD
6NROJDWDQDL.OLSSDQWHO
Billingevägen 8 - Röstånga
- 0435-91570

hjälpande
hand
när
det
behövs
En
En hjälpande hand när
det
behövs
dygnet
runt,
året
om
runt,
året
om
dygnet
En hjälpande hand när det behövs
dygnet runt, året om

Mikael
Karlsson
Mikael
Karlsson

gärna
på vår
hemsida
LäsLäs
gärna
mermer
på vår
hemsida

Mikael Karlsson

Läs gärna mer på vår hemsida
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www.begr-byra.se
www.begr-byra.se

Vår vårdcentral i Klippan blir
en del i Hälsoval Skåne.
Vi övergår till att bli en vårdcentral i Hälsoval Skåne och därmed
utökar vi nu vår verksamhet och erbjuder följande vårdtjänster.
• Läkarmottagning
• Vaccinationsmottagning
• Distriktssköterskemottagning
• Kurator
• Barnavårdcentral
• Rökavvänjning
Hög tillgänglighet
• Hälsokontroller
Söderåsjournalen
Söderåsjournalen
Kort väntetid
• Livstilsmottagning
Kontinuitet
• Sjukgymnast
Hög kompetens
Söderåsjournalen
• Kiropraktor
Vänligt bemötande
Vi har öppet alla helgfria
vardagar kl. 8-17.
Helger hänvisar vi till
Privatjouren i Helsingborg.
Öppet lör, sön samt helgdagar
kl. 12-15. Tel. 042- 450 90 70,
tel. tid kl. 10-14.
Välkommen!
Personalen
Capio Citykliniken i Klippan
Norra Skolgatan 2 a,
Tel 0435-294 40, www.capio.se

www.begr-byra.se
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