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Generösa
företagare
hjälpte
Bo Lindahl
Bo Lindahl har under många år varit en kär och uppskattad
profil i Klippan. Hans enträgna samlande av tomglas har
gjort honom till något av en lokal kändis.
Bo ägnar många timmar varje dag åt att samla tomglas som han
sedan pantar. När hans cykelkärra blev stulen för någon månad
sedan försvårades dock insamlingsarbetet betänkligt. Men enligt
devisen ”bra karl reder sig själv”, tog Bo Lindahl kontakt med sin
gamle vän Göran Sjögren (s), kommunfullmäktigeledamot och
2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
- Jag känner Bo sedan gammalt, och pratar ofta med honom när
jag ser honom ute i klippan. en dag kom han fram och berättade för mig att hans cykelkärra blivit stulen och då ville jag göra
något för honom.
Cykelkärra till inköpspris
Göran Sjögren pratade sedan med Erling Rundgren på Rundgrens Cykel & Motor, och frågade denne om han hade någon
cykelkärra på lager, vilket han hade. Erling Rundgren var vänlig
nog att släppa kärran för inköpspriset – allt för att det inte skulle
bli så dyrt för Bo. Men Göran Sjögren tänkte ett steg till. Varför
inte försöka att ragga ihop ännu fler sponsorer?
- Jag körde i tur och ordning till preem, Ica kvantum och Ica supermarket, och alla tre ställde upp och sponsrade så att Bo kunde få kärran till inköpspris utan att behöva betala någonting.
Storsinta företagare
Göran Sjögren är lyrisk över hur de fyra företagarna utan att
tveka en sekund ställde upp för Bo Lindahl.
- De tog kostnaderna utan att blinka och behövde inte ens fundera. Det tycker jag är oerhört storsint. Bo är ju en snäll människa
som genom sitt envetna samlande gör samhället och miljön en
stor tjänst, och när han blev bestulen på sin kärra måste han ju
få hjälp så att han kan fortsätta samla.

Utställning med berömd
djurtecknare i Bonnarp
Under helgerna i vecka 14 och 15 ställer Bonnarps Byförening ut al
alster av den berömde djurtecknaren Hjalmar Asp i Stallet Ekbacken.
- Vi hoppas på mycket folk, säger Lars Persson, styrelsemedlem i
Bonnarps Byförening.
Husarer på plats
Malmöbördige Hjalmar Asp (1879-1940) var specialist på att teckna djur.
Han dokumenterade även Kronprinsens Husarregemente när de var ute i
fält. Då Bonnarpsheden användes som övningsområde förr i tiden tycker
Lars Persson att det är extra kul att ställa ut Asps målningar.
- Vi kommer att ha med ett par husarer när utställningen öppnar, och har
varit i kontakt med en rad husarföreningar runtomkring och meddelat att
de gärna får komma hit.
Kontakt med dotterdottern
När några styrelsemedlemmar från byföreningen besökte en utställning i
Malmö fick de syn på ett av Asps skissblock. Via museet fick Lars hustru
Inger kontakt med Asps dotterdotter och förvaltare av hans konstnärskap,
Veronica Ripa.
- Det händer ibland att folk kontaktar mig och vill ställa ut min morfars
verk, och det är bara roligt, tycker Veronica Ripa.
Lyrisk realist
Hjalmar Asp dog innan Veronica Ripa föddes, men hon är stolt över vad
han har lämnat efter sig.
- Morfar blev ibland kallad en lyrisk realist, och det tycker jag verkligen att
han var. Han skildrar miljöerna realistiskt, men med en oerhörd vördnad
för naturen.
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AsiAtisk mAt
lockAr mångA
Det är två år sedan som Rebecca Nguyen
och maken Van tog över kinarestaurangen på Järnvägsgatan. Familjen flyttade
då från Halmstad, där man under många
år drivit en framgångsrik thairestaurang,
till Klippan, eftersom Rebecca hade släktingar här.
- Eftersom det var inarbetat med kinamat
här i Klippan valde vi att behålla den delen
och dessutom komplettera med thai, eftersom det är det vi huvudsakligen sysslat
med tidigare, säger Rebecca Nguyen.
Kinesiskt och thailändskt
Att blanda upp kinesisk och thailändsk mat
har visat sig vara en stor succé. Asian Bambu
lockar varje dag många lunchgäster, vilket
innebär fullsatt vid varje lunchtillfälle.
- Vi importerar våra råvaror direkt från Thailand, och lagar allting samma dag som det
ska serveras. Hos oss är det inga halvfabrikat
överhuvudtaget, säger rebecka nguyen.
Det är skillnad på att driva restaurang på en

ort i Klippans storlek kontra att göra det i
Halmstad. I Klippan är man den enda krogen
i sitt slag – något som var en liten omställning.
- Vi lärde oss snabbt här att klippanborna
inte var lika vana vid styrkan i maten, och det
har vi anpassat oss efter. Vi ser hela tiden till
att kolla av med gästerna vad de tycker om
maten, och uppdaterar gärna menyn efter
gästernas önskemål.
Folk i alla åldrar
Rebecca Nguyen tycker att hela familjen, för
det är ett genuint familjeföretag vi pratar om,
har blivit mycket väl mottagna i Klippan, och
de trivs verkligen jättebra. Lunchbuffén som
serveras varje dag är alltså mycket populär,
och även på kvällarna, när det serveras à la
carte, har man gott om besökare.
- Det som är roligt är att det kommer folk
i alla åldrar hit. Det är allting från barn och
ungdomar till äldre människor. och alla går
här ifrån mätta och belåtna.
Många av besökarna är dessutom återkommande.
- Det känns som ett bra betyg att ha många
stamgäster, tycker Rebecka och Van.
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Hemma eller på företaget?
Vi ordnar thai-kina bufféer.
Du bestämmer tid och plats,
vi kommer och dukar upp
den nylagade maten.

Tel. 0435-132 44
Järnvägsgatan 31, Klippan
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i nöden
Han har i många år arbetat med olika chefsbefattningar i olika typer av
organisationer. För två år
sedan gjorde dock Peter
Kromnow verklighet av
den gamla drömmen att
starta eget. Med företaget Våga-Leda hjälper
han både privatpersoner
och företag med olika
problem.
- Under min tid som personalchef hamnade jag
ofta i svåra samtal och
konflikthantering, och då
väcktes ett stort intresse
för gruppdynamik och
personlig coachning.

Kvalitet framför kvantitet
När Peter Kromnow erbjuder sina coach- eller
samtalsterapitjänster till privatpersoner sätter han
alltid en gräns på fem samtal. Och det finns en
given anledning till denna begränsning.
- Jag tror på kvalitet framför kvantitet. Jag ska inte
bli personernas terapeut på lång sikt, utan ska finnas tillhands när det är jobbigt. att redan från början säga att ”nu behöver vi träffas och prata vid tio
tillfällen, sedan är dina problem lösta” tycker jag
känns oärligt och inger inget förtroende överhuvudtaget. Bygger jag en serie med fem samtal så
kan jag hjälpa människor att komma vidare. efter
dessa samtal har de förhoppningsvis fått en ”verktygslåda” för att hantera sina problem.
Konsult
Inom ramen för Våga-Leda arbetar Peter Kromnow alltså också med företag som hamnar i situationer där man behöver extern hjälp. Han kan
precis lika gärna genomföra punktinsatser som
längre uppdrag.
- Jag tar gärna uppdrag i mindre företag som behöver stöttning när det gäller personalbiten, och
kan till exempel gå in som personalchef på konsultbasis under en period - allt efter organisationens önskemål och förutsättningar.

B åde företag och privatpersoner kan

anlita Våga-Leda. Från mig får du enga
engagemang och omtanke, och oavsett vad du
behöver hjälp med har jag bara
ditt eller ditt företags bästa för
mina ögon. Våga-Leda
kan fungera både som
samtals- eller familjeterapeut och som
stöd i personalpersonal
frågor på företag.

Stöd och bollplank
Även om han startade verksamheten för två år sedan så var det inte förrän i april 2010 som Peter
Kromnow kom igång ”på riktigt”. Målsättningen
är att kunna göra Våga-Leda till en heltidssysselsättning så småningom. Han är inte riktigt där än,
men är en bra bit på väg. Men när är det egentligen hans tjänster behövs?
- om vi först pratar om privatpersoner så kan jag
vara ett stöd när det inträffar något jobbigt i livet.
Ibland hamnar man av olika anledningar i situationer där man behöver ett bollplank i form av någon
utomstående, och det är då jag kan komma in i
bilden.

Våga-Leda
Peter Kromnow
Wessmantorpsvägen 2, Ljungbyhed
Tel. 046-288 47 00, 0733-72 60 31
peter@vagaleda.se
www.vagaleda.se
Certiﬁerad ICF

Tystnadsplikt i alla ärenden
Att arbeta som coach, ledarskapskonsult och
samtals- eller familjeterapeut är naturligtvis ett
ansträngande jobb. Ofta hamnar Peter Kromnow
mitt i känsliga ärenden och träffar många personer som befinner sig i jobbiga skeden i livet. Men
han trivs ändå med sitt arbete.
- Jag är mycket intresserad av människor och har
lätt för att lyssna på folk. att kunna känna att man
har bidragit att lösa problem ger en otrolig kick.
alla samtal är givetvis konfidentiella.
- sekretessen är otroligt viktig. Jag lämnar aldrig
ut någonting överhuvudtaget, och sätter en ära i
att arbeta under tystnadsplikt.
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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

Vördnadsfulle eken – en plats för viktiga rådslag

Söderåsvatten i 30 år
Hushållsvatten kommer från Klippans kommuns högreservoar på
Söderåsen. Det var nämligen 1981
som denna anlades. Bakgrunden
var rädslan för att få olja och andra
kemikalier i grundvattnet, som skulle
ha slagit ut hushållsvattnet för lång
tid. För ju mer samhället byggdes
ut, till fler oljetankar grävdes ned i
marken. Det fanns risk för att de rostade och olja kom ut i grundvatten.
Därför funderades det på en ny
källa för hushållsvatten som blev på
Söderåsens topp. 1982 kunde därför pumpstationen vid vattenverket
invid järnvägen tas ur drift. Nu finns
ett gott – några säger ”Ramlösavatten” - och säkrat hushållsvatten.

Snödroppen
– glädjespridare
Snödroppens ankomst vållar både
överraskande och glada utrop.
Blomman är en mycket tidig vårhälsning. Ursprunget finns att hitta i Medelhavsområdet och Främre
Asien. Tio arter finns. Arten ”Galanthus nivalis” är vanlig i Sverige.
Snödroppen har funnits i nordiska
trädgårdar sedan 1400-talet, men
ännu längre vid klostren. En rad
religiösa berättelser finns kring
blomman. Första gången namnet ”snödroppe” nämns i svenska
språket var år 1744. Tidigare kallades den bl a för gårdsviol, snölilja,
snöblomma, snösippa, marsmånadsblomster.

Märkesdagar
1916. Förslag lades fram om en
kommunal svinuppfödningsförening, som avslogs.
1921. Fem istället för tre delbetalningar av skatten bör ske per år,
som bifölls.

Som sagt...
”Vetandets värld är i själva verket
människornas värld” (David Wallechinsky, författare till uppslagsverk om världens vetande).
”De intellektuella köper vi när vi
behöver dem.” (Finansminister Per
Edvin Sköld 1953)
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ek är ett trädslag som blivit symbolen för trygghet. I äldre tider sågs
den som ”åskgudens Tors träd”.
Under ekar har i både äldre och nyare tid hållits viktiga rådslag – som
i Åby 1896.
Eken är utbredd i hela Europa. Kom
till Sverige för 9 000 år sedan. Två
vildväxande arter ek finns. Den vanliga, kallad skogsek (Quércus Robur) och vinterek (Quércus Petrarca). Eken är garvämnesrik och står
emot röta. Det upptäcktes tidigt.
Redan på 1200-talet uppmärksammades eken – visserligen mest som
ollonbärande träd – i landskapslagar. Magnus Eriksson gjorde till
och med eken till ”kungligt regale”
(kungens egendom) i landskapslagen från år 1350. Hårdaste trycket
satte Gustaf Vasa. Det blev ett allvarligt brott att avverka ek. Men
Gustaf Vasa införde även krav på
plantering av ek. Ekträets främsta
användningsområde var länge till
skeppsbyggnad. Det beräknades
att kring 2 000 ekar gick åt för att

bygga ett skepp. Ekträet användes
även för att bygga broar, trappor, ledningsstolpar, pelare m m.
Förbudet att avverka ek gällde till
1834. Sedan kom annat material
för båtar. Eken blev ointressant.
Numera planteras åter ek. Det fick
fart under ”Omställning 90”, där
jordbruksmark på 1990-talet blev
ekplanteringar, som hos Bjersgård
godsförvaltning.
Ekens storlek och mäktighet gjorde att det ofta under dess krona
hölls viktiga rådslag. Det fanns även
offerplatser där. Vid kristendomens
införande förstördes många ekträd. Kvar blev en del ekträd, som t
ex den äldsta i landet ”Rumskullaeken i N Kvill i Småland” som antas
vara kring tusen år gammal.
Ett viktigt möte hölls under ekträden söder om Klippans pappersbruk 1896. Där bildades bygdens
första fackförening – Avd 17 inom
Svenska Grov- och fabriksarbetarförbundet, som sedan blev Pappers avd 66.

”rumskullaeken” i n kvill är 1000 år.

Välkänd är eken vid karl XI fiskartorp i
stockholm.

från stenen
vid ekarna i
pappersbruksområdet togs
ett viktigt
beslut.

Hästhov ger vårglädje – och var hostfördrivare i tusentals år
Hästhoven är en tidig budbärare
om att våren är på gång. Det känner många till. Mindre känt idag,
men välkänt i äldre tider, är hästhovens medicinska effekter som bl a
”hostfördrivare”.
Hästhov är artens svenska namn
som syftar på att bladen liknar en
hästhov. Denna liknelse återkommer i artens namn även på andra
språk. Det latinska namnet är ”Tussilago farfara” – ”tussi” står för
”hosta” och ”ago” för ”fördriva”
medan ”Farfara” betyder ”mjölbärare” och syftar på det vita under
blomman. Tussilagosläktet har bara

en enda art. Men arten är spridd
över stora delar av världen och dess
medicinska egenskaper tidigt upptäckta. Hippokrates (190 – 125 f Kr.)
beskrev artens medicinska effekt,
bl a roten tillsammans med honung
som aptitretande medel. Plinius d ä
(år 23 -79) beskrev inandning av rök
från växten, spetsat med russinvin,
mot astma och torrhosta.
Under första världskriget blev
hästhoven ett tobakssurrogat i Norden och Tyskland, dock utan nikotin, som fick ”smaksättas” och blev
bäst om myskmadra blandades in
som gav röken god doft. Hästhovs-

cigarrer och hästhovscigarreter blev
spridda.
Hästhoven trivs i lerhaltig jord, där
dess rotstockar bildar täta flätverk.
Undersökningar har gjorts. På en
kvadratmeter handlar det om sammanlagt 170 meter utlöpare med
upp mot 3 000 knoppar. Hästhoven
har även den egenheten att blomman kommer före bladen. Bladen
har den medicinska effekten och
hör till våra äldsta medicinaldroger.
Hästhovsbladen har i folkmedicinen och vetenskapliga medicinen
använts ända in i vår tid och kunnat
köpas på apoteken.

Hyllstofta andelsfrys – ”möjligen finns någon till i landet”
Hyllstofta andelsfrys är unik. Möjligen finns någon till i bruk i landet. Då andelsfrysarna kom – på
1950-talet – var det ”bingo” att få
hyra ett fack. nu ”lever människor
på annat sätt”.
Hur förvaras mat utan att förstöras?
En fråga i alla tider. Det upptäcktes
att mat höll längre i sval omgivning.
Is blev tidigt svaret, som Induskulturen (2 500 – 1 700 f Kr.) skapade
med avdunstningsprocess i porös
oglaserad keramik. Alexander den
store hade ”iskällare”. Romarna tog
is tog från alpsjöar och kunde med
salt sänka till minus tio grader.
Försök med ”frysteknik” gjordes i

Europa på 1600- och 1700-talet.
Först andra halvan av 1800-talet
nåddes framgång. Men en välorganiserad brytning, lagring och
försäljning av is till isskåp dröjde
kvar. Bryggerier behövde kyla öl
under sommaren. Karl von Lindes
uppfann tekniken 1870. Andra
inom livsmedelssektorn tog efter,
som mejerierna. Det upptäcktes
att snabb nedkylning av grönsaker
bevarade näringsämnen. Kyltekniken för frys och kyl utvecklades, i
Sverige genom Baltzar von Platen
och Carl Munters uppfinning 1923.
Allmänheten inbjöds teckna andelar i frysfack först i mejerier, sedan i

”fryshus”. 1950 var andelsfrysarnas
årtionden. Föreningar bildades –
och lades ned då frysboxar kom.
1954 bildades Hyllstofta andelsfryseri - 50 fack om 200 liter och
två om 100 liter i moden anläggning. I början var kön lång för att få
hyra ett fack. Nu är bara 33 uthyrda. Sponsorer hjälper till att klara
ekonomin. Drivkraften? ”Vi är ett
gäng fantaster som vill bevara en
bit kulturhistoria”, säger sekreteraren sedan 10 år Leif Karlsson, som
tillsammans med Mats Asp, Göran
Lindskog, Jan E Ahlstedt och Fredrik
Lindskog kämpar mot ”frysboxar”
och snabbmat.

Boktipset: Fredrik Ljungquists bok ”Global nedkylning” visar hur historian påverkas av klimatet.

Bosab välkomnar
fler privatkunder
Bosab kan hjälpa till med det mesta när det gäller
fastighetsförvaltning. Ägaren Magnus Ströbeck har
drivit företaget sedan 1999, och har hela tiden sett
till att utveckla verksamheten.
- Det allra senaste vi har börjat med är städning.
Våra städerskor tar hand om alltifrån villa- och lägenhetsstädningar till städning av kontorsfastigheter eller flyttstädningar.
Många bostadsrättsföreningar bland kunderna
Städningen är dock bara en av många tjänster som
Bosab Fastighetsförvaltning erbjuder. De tre huvudinriktningarna är ekonomisk och teknisk förvaltning
samt inre/yttre skötsel av fastigheterna.
- Vi har bostadsrättsföreningar som kunder, och hjälper
dem med ekonomin. Det kan handla om alltifrån hyresaviseringar till bokföring och annan administration.

Uthyrning av minilastare
Magnus Ströbecks företag består idag av fyra fasta tjänster
(som blir fem från och med 1 maj då broder Mikael också
”stämplar in”) och tre timtjänster för städningsdelen. Timtjänsterna kan dock komma att utökas om man får in fler
jobb av den typen. Man har sitt säte på Vedbyvägen, i Klippanbils gamla lokaler, där den gedigna maskinparken finns.
Till exempel har man en sopmaskin.
- Vi har även en minilastare med lastväxlarflak som vi kan
hyra ut till den som behöver.
Bosab Fastighetsförvaltning hyr även ut kontorsplatser i sina
lokaler, och har fortfarande platser över om det är någon
näringsidkare som är intresserad.
- Det är bara att slå en signal i så fall, säger Magnus Ströbeck.

Vill ha fler privatkunder
Förutom bostadsrättsföreningar arbetar Bosab Fastighetsförvaltning även med kommuner, privata fastighetsägare och privatpersoner. Just att även privatpersoner
kan anlita företagets tjänster är något som Magnus Ströbeck vill trycka lite extra på.
- Man kan få hjälp av oss med trädgårdsskötsel, plantering av växter och buskar, plattsättning, målning,
snöröjning och en massa andra saker.
Som privatperson har man ju också fördelen sedan några
år tillbaka att kunna dra av halva arbetskostnaden tack
vare ROT-avdraget.
- Den kostnaden är avdragen och klar på fakturan vi
skickar ut, så kunden behöver inte sköta den biten gentemot skatteverket, säger Magnus Ströbeck.
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på colorama får
David en van och
säker guidning
i bland massor
tapetprover.
önskemålet om
en fototapet byts
efterhand ut mot
en kombination
av tre tapeter i
samma serie.

Vinnaren av nya

tapeter

så snart tapeterna är valda
kommer fB
Måleri och river,
spacklar, målar.
Vips, så är de nya
fina tapeterna
på plats! Vilken
förändring!

Mer färg på
tillvaron

en lycklig David
spexar i sitt nya
färgsprakande
rum.

14-årige David Lindholm från Klippan var trött på sitt
helvita pojkrum. Därför passade han på att skicka in ett
tävlingsbidrag när Söderås Journalen tillsammans med
FB Måleri och Colorama lottade ut möjligheten att få ett
rum målat och tapetserat.
- Det blev jättefint, jag blev verkligen nöjd med fondtapeten och de nya färgerna, säger han.

Pappa också nöjd
David har under en lång tid velat måla någon eller några väggar i sitt rum svart, men pappa Paul Lindholm har inte tyckt
att det var någon bra idé. Men nu när David tog saken i egna
händer och anmälde sig till Söderås Journalens tävling fick
han snällt ge vika.
- Han tyckte ändå att det blev ganska bra när det var klart,
skrattar David.
Resultatet kan du se här intill. David valde två sorters tapeter,
en svart och en grön och plockade dessutom ut en fondtapet
i samma serie, som blev pricken över i:et.
- eftersom jag hade haft helvitt tidigare ville jag ha lite starkare färger.
Stor överraskning
David, som är en av de yngsta tävlingsvinnarna i Söderås Journalens historia, trodde aldrig att han skulle ha en chans på
priset. Men vi på Söderås Journalens redaktion föll för brevet
han skickade in.
- Jag trodde inte att det var sant när ni ringde. Jag var inte alls
beredd på att vinna, men det blev en glad överraskning.
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före:
ett vitt och
ganska
tråkigt rum
enligt David.
Här behövs
mer färg och
mysfaktor.

efter:
starka varma
färger som ger
rummet en mer
ombonad känsla.
De gröna och
svarta tapeterna
går ton i ton med
fondväggen.
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Nu kommer våren...

HANN DU INTE MÅLA
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Nyttja rotavdraget
med 50% på arbetskostnaden.

Bosab Fastighetsförvaltning
Hinner du inte med allt i din trädgård eller skötseln av ditt hus?
Nu kan vi erbjuda BOSAB ABONNEMANGET för just dig!
Vi går igenom vad ni behöver hjälp med och kommer överens
om ett fast pris, där efter behöver ni inte oroa er mer, för vi
kommer att komma kontinuerligt och ta hand om allt enligt avtal.

I Bosab Abonnemanget erbjuder vi...

- Villastädning
- Trappstädning
- Lägenhetsstädning
- Kontorsstädning
- Rabattskötsel
- Häckklippning
- Gräsklippning
- Plantering
- Målning
- Snickeriarbeten
- Sopning med maskin

Frank 0702-54 08 67
Bosse 0708-86 88 56

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.

Nu erbjuder vi även uthyrning av minilastare med eller utan förare.
Vi hyr även ut små lastväxlar flak anpassade för villa service.
Bosab Fastighetsförvaltning
Vedbyvägen 41
264 35 Klippan
bosabmagnus@gmail.com

Egna ringar

Det kan vara avgörande
för att du ska få en så trygg
och bra affär som möjligt.
Kontakta oss tel 0435-130 50,
så planerar vi
försäljningen tillsammans.

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

Ring för bokning
eller mer information!
0435- 105 18

Ett bevis på Er kärlek

Lina Gudmundsson

Reg.fastighetsmäklare

Camilla Asp

Reg.fastighetsmäklare

9

PROFILEN:

Annika Thomasson
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gymnastiken
Hon började med gymnastik redan som fyraåring, och har egentligen
aldrig slutat. Sedan ett och ett halvt år tillbaka är Annika Thomasson
ordförande i Klippans GK, en sysselsättning som tar en stor del av fritiden i anspråk. Men hon klagar inte – föreningslivet har blivit en ventil
för henne.
- Jobbet tar också mycket tid, och då är det skönt att ha något annat
att syssla med när man är ledig, jag kopplar av när jag har mycket att
göra, menar hon.

Arbetar på IKEA
Arbetsdagarna tillbringar Annika på IKEA:s huvudkontor i Älmhult, där hon arbetar som produktutvecklare inom textilier. Ett
spännande jobb som har tagit henne runt världen (veckan efter vår intervju bär det av till Kina och Taiwan) – och som givit
en och annan pendlingstimme på tåget till Älmhult.
- Jag åker från perstorp klockan sju varje morgon, och sedan
tar det en timme i bästa fall när allting flyter.
Hemma är hon sällan förrän efter klockan sex på kvällen.
Mycket ”flängande” alltså, men att köra de dryga tio milen
varje dag hade inte gått ihop varken ekonomiskt eller säkerhetsmässigt.
- Man är ju ofta ganska trött efter en arbetsdag, då är det
skönt att kunna koppla av på tåget.
Flyttade efter studenten
Annika är född och uppvuxen i Klippan, men drömde tidigt
om att komma ut i världen.
- Jag bodde först i new york, och sedan i paris där jag jobbade
och studerade. när jag kom hem till sverige kom jag in på
Balettakademin i Göteborg, men jag lade så småningom dansen på hyllan och ville istället rikta in mig på textilstudier.
1991 gick flyttlasset till Malmö. Då var textilstudierna i Borås
avslutade och Annika fick jobb på IKEA i Malmö. 2005 fick
hon tjänsten hon har idag, men redan 1996 flyttade hon tillsammans med familjen, bestående av man och fyra barn, hem
till Klippan, eller Riseberga för att vara exakt. När döttrarna
började i Klippans Gymnastikkrets engagerade Annika sig i
föreningen igen, efter att ha varit borta sedan hon flyttade
ifrån Klippan.
- lena Möller-karolidou var ordförande i klubben då, och hon
var en gammal kompis till mig, så det blev naturligt att ta upp
kontakten med kGk igen.
300 medlemmar
Sedan 2009 sitter Annika alltså som ordförande i Klippans GK.
En syssla som hon tar på yttersta allvar och lägger ner hela sin
själ i. Och i en förening med drygt 300 medlemmar är det en
del aktiviteter som ska planeras.
- Jag håller delvis i truppgymnastiken, men bortsett från det
arbetar jag med allt det praktiska runtomkring. Det handlar
mycket om planering. Vi har ett ständigt pågående styrelsearbete där vi har månadsmöten med de 20-25 ledare som
finns i föreningen.

Tre av annikas fyra barn
tränar flitigt i kGk.

Ett av förenings viktigaste uppdrag just nu är att försöka få till
en egen gymnastikhall i Sågen. Man har redan en egenhändigt
inredd trampolinhall där, och arbetar intensivt med detta projekt tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen.
- Trampolin är för övrigt en ytterligare sektion inom kGk som
tillkommit under senare år och här är vi väldigt framgångsrika
med gymnaster som är på väg mot sM-form.
Bästa motionsformen
Två gånger om året är det extra hektiskt – och det är när man
ska sätta vår- respektive höstprogrammet för alla aktiviteter.
Annika brinner verkligen för gymnastik i alla de former, och
sjunger dess lov för alla som vill höra på.
- Det finns ingen bättre motionsform än gymnastik. Man får
använda hela kroppen, och det är bra både för styrka, kondition och smidighet, och så finns det något för alla. Man måste
inte hoppa över plintar om man inte gillar det.
Det senaste tillskottet på Klippans GK:s program är zumba.
Det är en sydamerikansk dansform som lockat mycket folk på
senare tid.
- Vi försöker alltid att uppdatera vårt program så att vi kan
locka så många människor som möjligt. Det är det som är det
bästa med gymnastik – man kan hålla på oavsett hur gammal man är. Jag tror våra yngsta medlemmar är 1,5 år, och de
äldsta är i alla fall över 70, avslutar Annika Thomasson.
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En pojke
Född: 101227
Vikt: 3 535 gr
Längd: 52 cm

Isac

Komplett ramverkstad i Bonnarp
Jag håller öppet när det passar dig!
Boka tid 070-449 05 48

Jenny &
Andreas Rosdahl
Filip
Anton
Hanna

Välkommen! / Lennart Säﬂund

KLIPPAN
ROTARYKLUBB

Låt oss fånga
ett minne!
Ring
043577 90 54!

utlyser ett stipendium på 15000 kr

För information se: www.rotary.se/klippan

Lokal ledig!

En flicka • Född: 101218 • Vikt: 4 435 gr • Längd: 50 cm

Tyra

Anna Petersen Lundberg & Jesper Lundberg
Samuel

i Klippan den 1 maj. 56 + 44 kvm, kan delas.
Brett användningsområde. Låg hyra. Visning och info, 0739-79 34 54

KOM TILL OSS
OCH SHOPPA LOSS!

Kom in så hjälper vi dig!

www.gunnsmode.se

Välkomna önskar
Helena med personal

Klänning

Brun, armygrön. Ord. pris 499:-

Volangblus

299:199:-

Offwhite, ljusblå, aprikos. Ord.pris 349:-

HALVA PRISET
PÅ UTVALDA MODELLER PÅ
MUCHACHOMALO TROSOR
& KALSONGER!

Jeanstunika
Blå. Ord. pris 499:-

Tunika

389:179:-

20%

PÅ VALFRI VARA!
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Armygrön, aprikos, ljusblå. Ord. pris 299:-

50:-

I RABATT PÅ ALLA BH

KLIPP UT OCH TA MED!

OBS!
Medtag annonsen!
Kan ej kombineras med
andra erbjudande!

!
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Storgatan 32, Klippan
Tel. 0435 - 101 15

Den stora
modebutiken
mitt i city med
personlig service.
Vi finns här
för DIG!

11

t
t
e
l
l
i
t at...
Från ett vårdyrke ann
Efter 25 år som undersköterska har
Ann-Louise Berg från Klippan startat en
ny karriär. Men det är ingen total ”180gradare” hon har gjort. Man kan säga att
hon har gått från ett vårdande yrke till ett
annat. Sedan mitten av januari driver hon
nämligen Fotspecialisten i Klippan.
- Det fungerar jättebra hittills. Det är
mycket pappersarbete när man är ny
som egen företagare, men det är bara
kul, säger hon.
Utbildning i Landskrona
Innan hon startade sitt företag gick AnnLouise Berg på en ett och ett halvt år lång
så kallad kvalificerad yrkesutbildning i Landskrona, där hon utbildade sig till medicinsk
fotterapeut.
- Jag började fundera på om jag ville jobba
som undersköterska i 20 år till fram till pensionen eller om det var dags att göra något
annat, och kom fram till att det var det. Jag
hade inte riktigt tänkt starta eget, men under
utbildningen till fotvårdare fick vi läsa mycket
entreprenörskap, och då tänkte jag att det
var lika bra att köra på.

Diabetesfotvård
Och Fotspecialisten i Klippan har fått en god
start. Direkt när hon startade verksamheten
fick hon ett avtal med Region Skåne om att
ta hand om diabetesfotvården i Klippan. Diabetiker som är boende på orten har tidigare
fått söka sig till grannkommunerna för att få
hjälp med fötterna, men det behöver man
alltså inte längre.

Medicinsk fotvård
Men alla som vill ha en fotvårdsbehandling är
givetvis välkomna till Ann-Louise Berg, som
har sin verksamhet hemma i villan på Hantverksgatan i Klippan. Hon erbjuder medicinsk
fotvård med fotbad, klippning och rensning
av naglar samt hjälp med förhårdnader och
liktornar till exempel.
- Det har varit väldigt blandade åldrar som
har kommit hittills. Gemensamt för alla är att
de vill ta lite extra hand om sina fötter.
Krämer och salvor
Vilka förväntningar på framtiden har då AnnLouise Berg?
- Jag hoppas att det ska fortsätta lika bra
som det har börjat. Jag är ju van vid att ha
ett omvårdande yrke och trivs med det. Det
är kul att arbeta med människor.

Fotspecialisten i Klippan

Fotvårdsbehandling
Ord pris 380:-. Gäller tom 30 april.

SÖPPNING
NDE!
ERBJUDA
Hantverksgatan 4
Boka tid!

320:-

0435- 133 50
Ann-Louise Berg
Medicinsk fotterapeut
12

Ansvarsförsäkring • Avtal med Region Skåne
• Medlem i Sveriges Fotterapeuter

Hon säljer även lite olika produkter, än så
länge mest lite olika salvor och krämer.
- Dessutom kan man köpa presentkort på
behandlingar hos mig. Det kan vara en bra
present till nära och kära.

Butiken är fylld med

VÅRNYTT!

Vi erbjuder service på plats!
Vår Tekniker Tommy Borka kommer ut till er med
smarta och professionella problemlösningar. Allt från
kabellösningar till Felsökning/Reperation av PC i
hemmet eller på företaget!

Välkommen in i vår butik!
För fler unika erbjudanden och mer information!
Öppet Mån - Fre: 10 - 18
Lör: 11 - 14
Karossvägen 3, KLIPPAN (bakom colorama)
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vårstädning!

Våren är, långt om länge, på ingång, och det börjar
bli dags att städa ut vintern – som var den kallaste
på bra länge. Varför inte hoppa över den där storstädningen i år och låta Bosab Fastighetsförvaltning
göra den åt dig istället? Skriv in en motivering till
varför just du förtjänar att få din bostad skinande
ren utan någon annan ansträngning än att skriva
brevet. Söderås Journalens redaktion väljer sedan
ut en vinnare, som vi gör ett reportage om i ett
kommande nummer.
Skicka in ditt bidrag till oss senast måndagen den
11 april på följande adress:
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN

Märk kuvertet
”Vårstädning”

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
30 April

uppge
Söderås Journalen

'ËLLER EJ AVTALSKUNDER ELLER REDAN PÍBÚRJADE PROJEKT
6I FÚLJER GËLLANDE REGLER FÚR ROTAVDRAG

6ËSTRA 3TORGATAN  s   +VIDINGE
4EL    s -OBIL     s INFO DINELABSE
13

Split Vision Ljungbyhed
Det har spelats badminton i organiserad
form i många år i Ljungbyhed, men då
inom ramen för Ljungbyheds IF och de
olika sektioner som fanns i föreningen.
Badmintonsektionen har varit en egen förening i några år, och 2010 bytte man namn till
Split Vision Ljungbyhed.
- Det känns väldigt kul. Jag och Peter Andersson har fått igång en träningsgrupp för barn
sedan någon månad tillbaka som fungerar
jättebra. Ordförande för föreningen är Thorild
Sandström, som varit föreningsaktiv under
30 år – vi är stolta över att han fortfarande är
med oss, säger en nöjd Andreas Andersson,
styrelseledamot i Split Vision Ljungbyhed.
Meriterad tränare
Föreningen har också fått in en meriterad
badmintonspelare i verksamheten. Det är
Martin Olsson, som förutom att vara krögare
på Spången även är duktig med badmintonracketen.
- Martin har varit rankad topp 10 i sverige,
och håller fortfarande en väldigt hög nivå. Vi
är oerhört glada över att han ställer upp för
oss. Vi andra vuxna har ju mest spelat på motionsnivå. Martin är en duktig pedagog som
verkligen kan lära barnen att spela badminton från grunden, säger Andreas Andersson.

Välbesökta träningar
Barngruppen tränar på onsdagar mellan 18.45
och 19.45, och även på lördagar mellan 15 och
16, då det är gemensam träning för barn och
vuxna. Vuxenträningen är också den på onsdagar, 19.45 till 22.00 Och trots att man bara hållit igång i någon månad så har en hel del ungdomar hittat hit. Vid senaste lördagsträningen
var det väldigt god uppslutning.
- Vi hade 16 personer här sist, fördelat på 10
barn och ungdomar och resten föräldrar.
Glädjen i centrum
Andreas Andersson är noga med att poängtera
att det är lusten och glädjen som ska stå i första
rummet när man idrottar i Split Vision Ljungbyhed. Det är inte ”tvång” på att man måste vara
med varje gång, utan man ska komma hit när
man känner för det. Och alla som vill vara med
är välkomna.
- Ungdomar som inte har pengar för att börja
spela badminton hjälper vi gärna att komma
igång. Vi i styrelsen betalar själva avgifterna för
de som inte har råd. Men det stannar för alltid
i styrelsen om vilka vi hjälper på detta sätt, så
ingen behöver känna sig annorlunda än några
andra.
Inga lag i seriespel – än
Än så länge har man inga lag i seriespel, varken på senior- eller på ungdomsnivå. När man

Storebror med mos

40:-

Inkl. ett valfritt tillbehör
Erbjudandet gäller 28/3 - 30/4 -2011

Fabriksvägen 8, Klippan
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Mån-Fre: 9.30-18.00
Lördag: 9.30-13.00

blir tillräckligt mycket folk finns det tankar på
att dra igång ett internt seriespel i föreningen.
På lång sikt hoppas naturligtvis också Andreas
Andersson på att man ska kunna ha ett representationslag i någon av förbundsserierna på
seniornivå.
- Vi hoppas så klart att satsningen på ungdomar
om några år kan leda till att de är så duktiga
och tycker att det är så kul att det blir tal om
”riktigt” seriespel, säger Andreas Andersson.
Bli stödmedlem
Är man intresserad av att stötta föreningen genom att till exempel bli stödmedlem är detta givetvis välkommen.
- Det behövs verkligen. alla bidrag är givetvis
välkomna. Vårt plusgironummer är 884852-5,
avslutar Andreas Andersson.

Populär musiklärare
går i pension
Efter 25 år som musiklärare, mestadels på Snyggatorp,
men även på Bofinken, stämplar Tor Svensson ut för gott
vid vårens skolavslutning.
Den 14 april, för övrigt samma dag som Radio Kristianstads önskeprogram ”Uppspelt besöker Snyggatorp mellan 12 och 13, tar
han farväl av sina elever med en avskedskonsert i aulan.
- första akten innehåller uppträdanden från elever som går på
skolan nu, och efter paus uppträder vänner från förr – elever som
jag har haft under årens lopp, berättar Tor Svensson.
Många scenuppsättningar
Under hela sin lärargärning har Tor Svensson arbetat mycket med
att eleverna ska prova på att stå på scen i någon form. Varje termin har han hållit minst ett par olika konserter där elever i skiftande åldrar fått testa hur det är att uppträda inför publik. Det har
också blivit mängder av musikaler – både sådana som eleverna
skrivit själv och tolkningar av kända klassiker. Och när det gäller
det sistnämnda är det en speciell uppsättning som sticker ut.
- 1988 gjorde vi en kortversion av West side story med högstadieeleverna. Jag har alltid gillat den, och när jag såg den i london
bestämde jag mig för att göra den i skolan. Det blev jättebra, och
blev precis som jag hade väntat mig.
Kommer att sakna elverna
Att sluta arbeta och övergå till pensionärslivet på heltid är en stor
omställning för de flesta. För Tor Svensson underlättas övergången
av att han sedan 2002 ”bromsat in” gradvis, först med en 50-procentig tjänst och nu på slutet har han endast arbetat 25 procent.
- Jag kommer främst att sakna kontakten med eleverna. att vara
lärare har varit både givande och trevligt.

Vi har börjat med
amerikansk och italiensk

BRUNCHBUFFÉ
Onsdag - fredag kl 07 - 14
Lördag - söndag kl 09 - 14
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SÅ HÄR gÖR DU:

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

1:a pris Axel rosenberg, klippan
2:a pris nell & Jacob Palm, klippan
3:e pris Lukas Långberg, Ljungbyhed

VINSTER:
1:a pris Presentkort hos Ica Supermarket, Klippan 500:–
2:a pris Presentkort hos Ica Supermarket, Klippan 300:–
3:e pris Presentkort hos Ica Supermarket, Klippan 100:–

Vinnare Barntävling -februari

TÄVLA i Annonsjakten!

Vänd er med förtroende
till en urmakare
i tredje generationen

Ös te r g at an 28, K l i ppan • 0435 - 109 20
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Fotspecialisten
i Klippan
Bosab Fastighetsförvaltning
Sänd lösningen till: Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN i
brev frankerat med brevporto. Glöm inte ange ”Annonsjakten” utanpå
kuvertet! REDAKTIONEN TILLHANDA SENAST den 4 april 2011.
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Armygrön, aprikos, ljusblå. Ord. pris 299:www.begr-byra.se
Adress:
Läs gärna mer på vår hemsida
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Välkomna önskar
ÖPPN
tredje generationen
DEi!Söderåsjournalen
Vi går igenom vad ni behöver
hjälp
med och kommer överens
Helena med personal
BJUDAN
R
E
om ett fast pris, där efter behöver ni inte oroa er mer, för vi
%RICHantverksgatan
#ARLSSON
s 2ÚSTÍNGA 4och ta hand om allt enligt avtal.
kommer,ARS
att komma
kontinuerligt

Tel:

- Gräsklippning 15
- Plantering
- Målning

Vi ﬁnns, om du
behöver oss
Vi hjälper dig med begravning, gravsten, juridik
och försäkringar. Du är varmt välkommen in på
vårt kontor.
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utställningsprodukter!

Diskmaskin
(QB5151W)
ord.pris: 7 575:-
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Vi gör även hembesök och har jour dygnet runt.
Öppet: Måndag-fredag kl. 09.00-13.00.

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

Fler erbjudande
i butiken,
kom in och kika!
Obs! Först till kvarn gäller!

Inbyggnadsugn
(QCE7328X)
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Luft/vatten värmepump till villor!
En effektiv och ekonomisk värmelösning
för villor. WPL tar sin energi från uteluften.
Du slipper gräva och borra!
Låg ljudnivå och enkel att använda.

OBS! Nya öppettider!
Torsdagar 10.00-13.00
14.00-18.00

RÖRMONTAGE AB

STORGATAN 16, 264 00 KLIPPAN
Tel. 0435 - 71 12 75, fax 0435 - 100 25, Jour 070-32 04 979

Fredagar 12.00-16.00
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Ledig Lokal
Till småindustri, lager mm.
900 kvm i sammanhängande yta.
Betonggolv, personalutrymme finns.
2 km väster om Klippan centrum.
Byggår 1983.
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WPL 10

Kontakta
Bjärsgårds Lantbruks AB
Tel 0435 - 71 16 03
www.bjarsgard.se
bjarsgard@bjarsgard.se

information från klippans kommun
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Ja, jag vill vara med på följande: (kryssa i rutorna)
Söderås Journalens Branschregister!

FRISVAR

Företagsnamn, adress, postnummer, ort, ett tel.nummer* ................................ Pris: 1 100 kr/år
Web- och mailadress** .......................................................................................Pris: 550 kr/år

Klippanshopping.se och Söderås Journalens Branschregister!
Egen företagssida med presentation av verksamheten i text och bild*** ...........Pris: 3 000 kr/år
Företagsnamn, adress, postnummer, ort, ett tel.nummer ........................................ Pris: 0 kr/år
Web- och mailadress .............................................................................................. Pris: 0 kr/år

Jag vill veta mer innan jag bestämmer mig! Kontakta mig!
På telefonnummer: ........................................................... Mobil: .....................................................................

* Företagsnamn: ............................................................. Adress: ...................................................................
Postnummer: .................................................................. Ort : ........................................................................

** Webadress: ................................................................ Email: .....................................................................

Adapt Media i Klippan AB
20506587
264 20 KLIPPAN

*** Fyll i uppgifterna ovan så kontaktar vi dig! Vi gör en intervju med dig om din verksamhet och bestämmer
en plats, dag och tid då vi kommer till dig och tar bilder för Företagspresentationen. Allt detta ingår i priset
ovan! Inga tillkommande kostnader! Samtliga priser är exkl. moms.

Klipp ut!

Klipp ut!

Är du rätt
Söderås
på det? NU KAN VI ERBJUDA MARKNA DS
NYHET FRÅN
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BRANSCHREGISTER + KL
Håller Du med om det flesta av påståendena här intill så är det jättebra! Då har vi lösningen för dig!
Du läser just nu i Söderås Journalen. Den delas ut gratis till alla hushåll och företag i Klippan, Kvidinge, Östra Ljungby, Ljungbyhed och
Röstånga. Varje månad annonserar många butiker och företag om
sina varor och tjänster i tidningen.
Som du säkert vet kan man annonsera i Söderås Journalen med all
alltifrån små 1/16-delsannonser till helsidor. Men du tycker kanske att
du inte har behov av just en ”vanlig” annons och därför blir det ingen
annonsering alls.
Men samtidigt är det ju så att kunder kommer och kunder går. Därför
är det ju inte fel att vara med och synas på något sätt.

Söderås BRANSCHREGISTER
nabbt
Hitta s
kelt!
ocH en

Var finns en snickare? Ska du köpa cykel? Byta wc-stol? Köpa bil?
Redovisningshjälp? allt Finns närmre än du anar!

Akvariefisk
Tropisk Fisk, Bokbindaregatan 14, 264 31 Klippan .................................. 0435-136 05
Bank
• SEB, Allegatan 17, 264 33 KLIPPAN..................................................... 0771-621 000
www.seb.se, christer.johansson@seb.se
• Swedbank, Storgatan 38, 264 33 KLIPPAN........................................... 0435-260 00
www.swedbank.se, klippan@swedbank.se
Bildelar
• Stigs Autoshop, Storgatan 64, 264 33 KLIPPAN ...................................... 0435-147 00
www.stigs-autoshop.se, order.stigsautoshop@telia.com
Bilförsäljning
• BilPartner i Klippan, Klostergatan 47, 264 37 KLIPPAN ......................... 0435-44 89 00
www.bilpartner.se, andres.hallberg@bilpartner.se
Bilverkstad
• Börjessons Bil, Östergatan 28, 264 34 KLIPPAN ..................................... 0435-109 20
www.borjessonsbil.se, joel.mattiasson@borjessonsbil.se
• Krooks Bilverkstad, Storgatan 90, 264 31 KLIPPAN ................................. 0435-135 07
www.krookbilverkstad.se, krook.kjell@telia.com
• Åby Bilelektriska, Åbytorpsvägen 8, 264 39 KLIPPAN .............................. 0435-133 60
bilelektriska@telia.com
Blommor
• La Vie en Rose, Storgatan 27, 264 33, KLIPPAN ..................................... 0435-151 51
lavieenrose@telia.com
• Maywis Blomsterhandel Eftr, Järnvägsgatan 32, 264 33 KLIPPAN ......... 0435-71 18 04
miss_misan@hotmail.com
Byggnadsarbeten
• Bengtas Bygg & Montage, Sävgatan 10A, 284 33 Perstorp .................... 0704-334071
bengtas_byggmontage@telia.com
• Jonssons Ledstångsfabrik, Klostergatan 40, 260 70 LJUNGBYHED ...... 070-555 41 94
www.jonssonsledstang.se, jonsson.ledstang@telia.com
• Mojo Betong & Bygg, Åsbogatan 1, 264 71, ÖSTRA LJUNGBY .............. 0730-45 68 76
info@mojobetong.se
• Sandströms Bygg AB, Gästgivaregatan 5, 265 71 ÖSTRA LJUNGBY ..... 0706-88 08 77
sandstromsbygg@telia.com

Byggvaror
• Algot Anderssons Trä & Byggvaror, Sånnavägen 8, 260 60 KVIDINGE ..... 042-22 10 55
www.anderssonstraobygg.se, info@anderssonstraobygg.se
• Optimera Klippan, Ängelholmsgatan 15, 264 31 KLIPPAN ................... 0435-44 89 50
www.optimera.se, klippan@optimera.se
Cykelaffär
• Ekstrands Cykel, Storgatan 17, 264 33 KLIPPAN ................................. 0435-71 14 13
www.tvahjulsmastarna.se, klippanscykel@telia.com
Däck
• Klippans Vulkverkstad, Fabriksvägen 14, 264 39 KLIPPAN ........................ 0435-10307
info@klippansvulk.se
Elektriker
• H Nilsson El, Storgatan 40, 264 33 KLIPPAN .......................................... 0435-134 00
www.nilssonel.com, monica@nilssonel.com
• Herners El, Storgatan 5, 260 70 LJUNGBYHED ..................................... 0435-440417
info@hernersel.se
• Söndraby EL, Järnvägsgatan 28, 264 33 KLIPPAN ................................. 0435-139 60
www.sondrabyel.se, sondraby.el.ab@telia.com
• IVT Ragnarssons El & VP Service, Apoteksgatan 6, 264 33 KLIPPAN ......... 0435-24168
www.ivt.se, ken.r@telia.com
Fastighetsbolag
• Riksbyggen Klippan, Storgatan 35, 264 21 KLIPPAN ............................. 0771-860 860
www.riksbyggen.se
• Sandbanken Fastighets KB, Storgatan 34, 264 33 KLIPPAN ................ 073-556 50 91
svaton@btinternet.com
• Treklövern Bostads AB, Storgatan 43, 264 32 KLIPPAN ........................... 0435-121 00
www.treklovern.se, kundtjanst@treklovern.se
• Åke Dahl Fastighets AB, Storgatan 26, 264 33 KLIPPAN....................... 0435-71 94 11
www.dahlfastighetsab.se, info@dahlfastighetsab.se
Fastighetsmäklare
• Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Storgatan 32, 264 33 KLIPPAN... 0435-130 50
www.lansfast.se/klippan, klippan@lansfast.se

FORTS. NÄSTA SIDA!

• De företag som är markerade med svart cirkel hittar Du ännu mer information, erbjudande och annonser om på www.klippanshopping.se

NA DSFÖRING FÖR ALLA FÖRETAGARE I OLIKA PRISKLASSER!
+ KLIPPANSHOPPING.SE + SÖDERÅS JOURNALEN
Nu har vi skapat en möjlighet att till en liten kostnad kunna vara med och visa ”att man finns” genom att vi i varje
nummer på de sista sidorna i tidningen kommer att ha ett
Branschregister. Där presenteras företagen med namn,
adress, telefonnummer i just den bransch du vill synas i.
Vill du ha med web- och mailadress går det också bra.
Vill man utveckla Branschregister-reklamen så har vi
också ett annonsforum på www.klippanshopping.se.
Här finns c:a 320 företag med i databasen och 80 av
dem har valt att ha s k utökad information om sitt företag. Här finns också Söderås Journalen, familj, evenemangskalender, föreningsinformation och Dagens
lunch. Har man en annons I Söderås Journalen kommer den på automatik med på företagets sida. Man kan
också själv lägga in Erbjudande och Information på sin
sida. Gå gärna in och kolla själv!

Om du vill vara med i Söderås Journalens Branschregister eller
www.klippanshopping.se så fyll i kupongen som finns överst på
föregående sida och skicka in den till oss så fort som möjligt! De
10 första som anmäler sig får GRATIS abonnemang i 6 månader på www.klippanshopping.se (värde 1500:- exkl. moms).
De företag som redan abonnerar på en egen sida på
Klippanshopping.se kommer på automatik med i Branschregistret.
Så tveka inte, för billigare reklam som sprider dina
företagsuppgifter till 9400 hushåll och 940 företag 11 gånger om året (vi vilar i juli) tror vi inte
du hittar!
Känn dig Välkommen att vara med!
Bengt Wetterberg
Adapt Media

Söderås BRANSCHREGISTER
nabbt
Hitta s
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Var kan man äta? Vem har snickeri? Behöver du måla om?
Taxi? Stopp i vasken? allt Finns närmre än du anar!

Fastighetsskötsel
• Bosab Fastighetsförvaltning, Vedbyvägen 41, 264 31 KLIPPAN ................ 0435-105 18
www.bosabfastighetsforvaltning.se, bosabmagnus@gmail.com
• Lilla Kloster Service AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN .................... 0709-498 328
lillaklosterab@telia.com
Frisör
• Salong Monica, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN ........................... 070-278 48 81
salongmonica@hotmail.com
• Salong One Step Ahead, Storgatan 17, 264 33 KLIPPAN ......................... 0435-100 23
Färg - Tapeter
• Colorama, Karossvägen 1, 264 21 KLIPPAN ........................................... 0435-142 62
www.colorama.se/klippan, klippan@colorama.se
Garn
• Kerstins Garn & Handarbete, Bruksgatan 29, 264 33 KLIPPAN ............... 0435-149 10
susanneochsandra@live.se
Gårdsbutik
• Bjärhus Gårdsbutik, Bjärhus, 264 93 KLIPPAN ........................................ 0435-10295
www.bjarhus.se, elisabeth.hansson@lm.lrf.se

Pizzeria
• Pizzeria Chili, Storgatan 15, 264 33 KLIPPAN ........................................... 0435-150 88
Radio-TV
• Antennsystem Skåne, Allarp 763, 260 70 LJUNGBYHED.......................... 0435-508 20
www.antennsystem.com, info@antennsystem.com
• CGA Radio TV, Billinge 1514, 241 95 Billinge....................................... 0413-54 23 14
• Görans Ljud & Bild, Bruksgatan 29, 264 33 KLIPPAN .............................. 0435-131 67
www.klippan.euronics.se, klippan@euronics.se
Redovisning, Revision
• HR Redovisning, Storgatan 26, 264 33 KLIPPAN ..................................... 0435-152 91
www.hr-redovisning.se, jenny@hr-redovisning.se
Reklam
• Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN .............................. 0435-77 90 50
www.adaptmedia.se, info@adaptmedia.se

Inramning
Idé Rika Ram, Ekbacken 693 Bonnarp, 264 53 Ljungbyhed .................. 0704-49 05 48

Restaurang
• Asian Bambu, Järnvägsgatan 31, 264 33 KLIPPAN ................................ 0435- 132 44
thu_luyensw@yahoo.com
• Nya Pålles, Fabriksvägen 8, 264 39 KLIPPAN ...................................... 0706-72 55 37
bohaget@hotmail.com
• Smörgåskupén, Ängelholmsgatan 25, 264 34 KLIPPAN........................ 0702-78 48 93
www.smorgaskupen.se
• Vincents Kök, Parkvägen 4, 284 33 Perstorp .......................................... 0435-345 23
www.folketspark.nu, vincentskok@telia.com

Kaffe
• KaffeKompaniet, Garnisonsgatan 48, 254 66 HELSINGBORG ............... 042 - 27 08 00
www.kaffekompaniet.se, patrik.sjoberg@kaffekompaniet.se

Skogsarbete
• JSE Skogsentreprenad, Kastanjevägen 72, 264 37 KLIPPAN ................ 0707-98 25 05
www.jseab.se, info@jseab.se

Kläder
• Basthi, Storgatan 32 C, 264 33 KLIPPAN................................................ 0435-157 15
• Carlssons Kläder, Storgatan 32, 264 33 KLIPPAN ................................... 0435-104 97
carlssonsklader@telia.com
• Gunns Mode, Storgatan 32D, 264 33 KLIPPAN ....................................... 0435-101 15
www.gunnsmode.se, info@gunnsmode.se
• Nova , Åbyplan 2, 264 33 KLIPPAN ........................................................ 0435-151 30
nova.klippan@hotmail.com

Smycken
• Guld o Silversmedjan, Storgatan 46, 264 33 KLIPPAN ............................. 0435-135 30
www.guldosilversmedjan.com, klippan@silversmedjan.se

Hantverk & Hemslöjd
• Glaskonst, Klöva Hallar 2289, 264 92 KLIPPAN ................................... 0707-197 333
www.glaskonst.se, glaskonst.mek@telia.com
Hotell & Pensionat
• Ljungbyhed Park, Thulinvägen 5, 260 70, LJUNGBYHED....................... 0435-44 00 00
www.ljungbyhedpark.se, bokning@ljungbyhedpark.se

Kommun
• Klippans Kommun, Trädgårdsgatan 12, 264 80 KLIPPAN ......................... 0435-280 00
www.klippan.se, kommun@klippan.se
Konditori
• Conditori Hjärtat, Järnvägsgatan 32, 264 33 KLIPPAN ............................. 0435-103 30
www.conditorihjartat.se, pegelows@hotmail.com
Konferens
• Klippans Kultur Center, Östra Teatergatan 7, 264 38 KLIPPAN............... 0702-84 23 06
www.klippanskulturcenter.se, info@klippanskulturcenter.se
Livsmedelsbutik
• ICA Kvantum, Ladugårdsvägen, 264 36 KLIPPAN .................................... 0435-296 00
www.ica.se/kvantumklippan, hakan.cronberg@kvantum.ica.se
• ICA Supermarket, Storgatan 21, 264 33 KLIPPAN ................................... 0435-106 04
www.ica.se, thomas.c.carlsson@supermarket.ica.se
Markiser
• MP Solskydd, Allegatan 11, 264 33 KLIPPAN....................................... 0734-43 44 66
www.mpsolskydd.se, mpsolskydd@perstorp.seths.se
Massage
• MJ Nail & Thaimassage, Storgatan 46A, 264 33KLIPPAN ........................ 0435-148 00
www.mjnail-massage.se, info@mjnail-massage.se
• PM Friskvård – Akupunktur För Alla, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN . 0736-74 23 99
www.akupunkturforalla.se, patrik@akupunkturforalla.se
Mekaniska Verkstäder
• Klippans Hisservice, Ravingatan 12, 264 39 KLIPPAN ............................. 0435-125 35
klippanshiss@telia.com
Målare
• FB Måleri, Storgatan 69, 264 33 KLIPPAN ........................................... 0708-86 88 56
frank@asbomaleri.se
Möbler
• Tullssons Möbler, Hembygdsgatan 2, 264 36 KLIPPAN ............................ 0435-140 55
www.tullssonsmobler.se, marietullsson@hotmail.com
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Optiker
• Glasögonhuset, Järnvägsgatan 32, 264 33 KLIPPAN .............................. 0435-134 10
www.glasogonhuset.com, glasogonhuset@telia.com

Snickeri
• Kickes Snickeri, Fabriksvägen 8, 264 39 KLIPPAN .................................. 0435-109 05
www.kickes-snickeri.se, fredrik.kristiansson@kickes-snickeri.se
• Ydhags Specialsnickeri, Förrådsvägen 11, 260 70 LJUNGBYHED .......... 0707-41 10 63
www.ydhag.net/snickeriet/, snickeriet@ydhag.net
Tandläkare
Oral Design, Järnvägsgatan 11, 264 38 KLIPPAN ................................... 0435-153 10
www.raldesign.se, info@oraldesign.se
• Tandläkare Pehr Erlandsson, Bryggerigatan 16, 264 33 KLIPPAN ............. 0435-109 86
www.pees.se, pehr.erlandsson@pees.se
Taxi
• Åsbo Taxi, Karossvägen 2, 264 31 KLIPPAN........................................... 0435- 140 05
www.asbotaxi.se, info@asbotaxi.se
Tryckeri
• BI Reklam, Makadamgatan 13, 254 64 HELSINGBORG .......................... 042-15 01 17
www.bireklam.se, post@bireklam.se
• Lindholms Reklam, Kristoffers väg 48, 264 36 KLIPPAN ....................... 0733-40 70 82
www.lindholmsreklam.se, pelle.lindholm@telia.com
• Ljungbergs Tryckeri, Åbytorpsvägen 12, 264 39 KLIPPAN ........................ 0435-120 40
www.ljungbergs.se, info@ljungbergs.se
Träning
• Corpus Träning & Hälsa, Järnvägsgatan 31, 264 33 KLIPPAN ............... 0435-71 88 99
www.corpus-fitness.com, corpus.fitness.ab@telia.com
Tyger
• KlippAnns Tyger, Järnvägsgatan 32, 264 33 KLIPPAN ......................... 0736-83 86 61
klippann@live.se
VVS & Rörmokare
• Rörmontage, Storgatan 16, 264 33 KLIPPAN ....................................... 0435-71 12 75
www.rormontage.se, rormontage.tommy@telia.com

Vill du också synas 11 gånger om året hos 9400 hushåll
och 940 företag?
Anmäl då ditt företag på: www.soderasjournalen.se/bransch
eller använd svarstalongen på sid 18 i tidningen.

• De företag som är markerade med svart cirkel hittar Du ännu mer information, erbjudande och annonser om på www.klippanshopping.se

