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Nyhet: Tipspromenad med Bowla.net i samarbete med Söderås Journalen och Klippanshopping.se
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Annonsjakten

Efter 51 utgåvor av Söderås Journalen med samma ”frisyr och kläder” (= format och layout) så
kände vi att det var dags att ”kamma oss och
byta stil”. Åtminstone lite grann…
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Nummer

Söderås Journalen i ny kostym
och redo för nya utmaningar
Så just nu håller du i det första numret av Söderås Journalens med nytt format och lite ändrad grafisk utformning. Tidningen har blivit lite smalare, lite kortare men
också liiite tjockare! Vi tar gärna emot synpunkter om
vad ni läsare tycker. Hör bara av er till vår redaktion.
Från ett ”bra” år 2008 fick vi under år 2009 och
2010 minskad annonsförsäljning med 20 procent.
Anledningen till detta härleder vi till den finanskris och
lågkonjunktur som har varit. Samtidigt har vi under
samma period hela tiden fått in nya annonsörer, vilket
har gett oss hopp för framtiden. Detta hopp har nu
förvandlats till realitet på så sätt att vi under årets fem
första nummer har lyckats öka vår försäljning med 15
procent!
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Söderås

Gå TIPSPROMENAD!

Måndag den 6 juni mellan 10.30-13.30
Vinn pris! Anmälan kostar 25:- vid starten.
Vinnarna presenteras i Söderås Journalen
och på Klippanshopping.se

Passa på att äta

Brunch när ni går Tipspromenaden.

Brunchen måste dock bokas senast torsdag 2 juni.
Brunch 99:- (serveras 11-13.30)

www.bowla.net • 0435- 152 60 • Stackarpsvägen 5 KLIPPAN

Redaktionell text |
Johan Wetterberg
.se
johan@adaptmedia
|
AnnonsFÖRSÄLJNING
.se
dia
me
pt
da
camilla@a
50
90
77
0435

Så med en Söderås Journalen i ny uniform och Klippanshopping.se på stark frammarsch ser vi mycket
positivt på framtiden här på Adapt Media! Det hoppas jag att alla våra annonsörer, läsare och användare
också gör!

Klippanshopping.se
En sak som också har bidragit till Söderås Journalens överlevnad under denna tid är att vi startade vår

Manusstopp Utg. datum

juni
25 maj
augusti
1 augusti
september 29 augusti

internetsida Klippanshopping.se. Sidan har nu efter drygt ett år fått mer och mer besök. De senaste
tolv månaderna har vi haft 191.591 besök! 92 företag abonnerar på sin egen företagssida och över 200
företag presenteras med adressuppgifter. Man kan läsa
menyer från 6 olika matställen. Bildspel finns på första
sidan, annonser från Söderås Journalen finns på första
sidan osv, osv. Vi jobbar hela tiden med våra läsare och
kunders bästa för ögonen och vi är jätteglada för den
respons vi fått från alla de butiksägare och företagare
som använder våra marknadsföringskanaler! Vårt mål
är att Klippanshopping.se ska bli alla klippanbors, och
många andras, startsida på deras dator.

Dina tips och förslag vill vi
gärna ha insänt till:

ADAPT MEDIA
TEL. 0435 - 77 90 50 • fax 0435 - 77 90 59
www.klippanshopping.se

SÖDERÅS Journalen/Redaktionen
Adapt Media, N. Skolgatan 2, Klippan
(V.g Märk med ”Mina Tips”)

Vi reserverar oss för ev. tryckfel
Upplaga 11.300 ex.

ww.bowLANET
s Br0435-15260
s Stackarpsvägen 5, 26439 Klippan
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Adapt Media har copyright på allt material som publiceras i Söderås Journalen, om inget annat anges. Upphovsrättslagen
gäller, och omfattar alla typer av texter, artiklar, teckningar, bilder, grafik med mera. Material från Söderås Journalen får
endast användas för privat bruk. Att kopiera, överlåta, sälja eller kommersiellt utnyttja materialet är inte tillåtet utan
Adapt Medias tillstånd.

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

Info från

Detta har lett till följande:

Det är en tjänst och produkt som
vi tror både Söderås Journalens
läsare och Klippanshopping.seanvändare och annonsörer
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Bowla.net och Söderås Journalen/Klippanshopping.se
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Tanken är att kunna bli sportjournalist då
i stort sett all sport intresserar mig väldigt
mycket. En bra journalist ska kunna förmedla
sin fakta på ett sätt som tilltalar och underhåller läsaren. Detta är egenskaper jag tror mig
besitta och att få skriva mina egna åsikter och
tankar om bland annat sporthändelser är något som lockar mig.

Therese Månsson

Har du trivts bra här och är personalen hjälpsam
om du behöver hjälp?
- Ja, personalen är väldigt trevlig och om jag kör
fast är det bara att fråga så får jag hjälp.
Har praktiken varit lärorik än så länge?
- Ja, jag tycker att jag har lärt mig mycket nytt sen
jag kom hit.
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Lions tar över

Klippanfestligheterna
Efter fyra framgångsrika år som Klippanfestenarrangörer tackade Bengt Wetterberg, Ulf Bengtsson, Eivor de la Cueva
och Heléne Lindquist för sig efter fjolårets
evenemang. Länge såg det ut som att
det inte skulle bli något i år, men precis
på sluttampen klev Lions in och tog över.
Klippanfesten blir nu Klippanfestivalen,
och hålls i år redan den 17-18 juni.
- Vi är mycket peppade för det här. Det
känns jäkligt kul, och vi hoppas att Klippanborna hittar till stadsparken även i år.
Alla andra kommuner i närheten har ju
sin egen stadsfest, då måste vi i Klippan
också ha vår kvar, säger Tommy Dahlman
från Lions.

Kommunen och näringslivet bidrar
Precis som tidigare år ställer Klippans kommun upp med bidrag till festligheterna.
Tommy Dahlman och Lionskollegan Sven
Johansson hoppas att näringslivet också är
pigga på att sponsra även i år.
- Vi har fått ta över sponsorregistret från
den gamla arrangörskommittén, och det
är vi mycket tacksamma för. De har gjort
ett bra jobb de tidigare åren, och vi hoppas kunna fortsätta i samma anda, säger
Sven Johansson.
Namnändringen till Klippanfestivalen
innebär dock inte så mycket för evenemanget i övrigt. När Klippanfestivalen var
som populärast på 90-talet var den lokaliserad till området kring Åbyplan, men en
återgång till detta koncept är inte aktuellt
bara för att man tar tillbaka namnet.
- Vi kör på i stadsparken. Det är ett inarbetat koncept som vi vet att folk gillar, säger Sven Johansson.
Partyfabriken underhåller
I år blir det Partyfabriken som står för un-

derhållningen i parken. Partyfabriken är
ett koncept där ett och samma företag
bokar artister och även står för mat och
dryck i tälten under kvällen. Det blir en
form av Wallmanskoncept, där artisterna
både serverar och underhåller i intervaller
under hela kvällen. Dessutom uppträder
Smens Baglomma på fredagskvällen och
Hasse ”Kvinnaböske” Andersson på lördagskvällen.
- Både Hasse och Smens Baglomma är
otroligt populära artister som alltid drar
mycket folk på festivaler av det här slaget,
säger Tommy Dahlman.
I övrigt blir det under dagtid bland annat
framträdanden från familjen Wrambjer
och blåsmusik från mässingssextetten
Duvan från Chalmers Tekniska Högskola
i Göteborg. Dessutom återkommer den
uppskattade talangjakten för ungdomar,
plus att det blir något ytterligare för barnen. Exakt vad man kommer att bjuda på
för de allra minsta är inte klart i skrivande
stund.
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Låt oss fånga ett minne! Ring 0435-77 90 54!

Familjen

En flicka
Född: 110316
Vikt: 4 580 gr
Längd: 53 cm

Maja

Camilla Andersson
&
Magnus Olofsson
Ellen

En pojke
Född: 101230 • Vikt: 3 480 gr • Längd: 50 cm

En pojke
Född: 110320 • Vikt: 3 284 gr • Längd: 51 cm

Emma Ljungkvist & Joakim Thell

Johan & Louise Wetterberg

Casper

Västra Sönnarslövs Bygdeförening har under
våren gjort en ordentlig invändig upprustning
av Klöva Hallar – till största delen med hjälp
av ideella krafter.
- Vi är mycket nöjda med resultatet. Nu blir
det ännu roligare att kunna hälsa våra gäster
välkomna antingen man vill dansa, ta del av
andra aktiviteter eller hyra in sig för en fest,
säger vice ordföranden Gunnar Olsson.

Viktor

Mycket på gång
i Klöva hallar!

Nygammalt möblemang
Under arbetets gång har man bland annat lagt nytt
golv, satt panel på väggarna samt målat och satt
in en värmepump. Dessutom har man köpt in ett
riktigt anrikt möblemang som härrör sig tillbaka till
Klöva Hallars grundare, Gustaf Perssons tid.
- Vi såg en annons en tidning där man annonserade
ut ett gammalt möblemang från Klöva Hallar. Det
hade tydligen en gång stått på Gustaf Perssons kontor. Vi kastade oss på telefonen och köpte det på
studs, säger Helén Sjöstrand, som ingår i festkommittén.
Gustaf Persson startade Klöva Hallar 1930, som
under många år var en av Skånes populäraste festplatser. 1977 ödelades anläggningen av en brand.
Västra Sönnarslövs Bygdeförening förvärvade tomten 1997, och återskapade Klöva Hallar i mindre
skala. På pingstdagen 2000 hölls återinvigningen.
Storband, picknick och söndagsdans
Förutom de traditionella söndagsdanserna sommartid arrangeras diverse andra aktiviteter. I mitten av maj uppträdde Klippanbandet Lasakungen.
Framöver, närmare bestämt den 30 juni, blir det
gladjazz med Jazzin Jacks . Den 18 augusti kommer
Öresound Youth Big Band, ungdomsstorbandet
som spelar såväl traditionell storbandsmusik som
rock och funk och den 29 september är det dags
för Maylis Persson, präst och ”bondekompis”, att
dela med sig av sin livserfarenhet. Både den 30 juni
och den 18 augusti blir det utomhus med picknick
om vädret tillåter.
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BRAUNS SIDA

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

Tidigt ”Bockens skola”

Barnen från pappersbruksområdet
hade tidigt en egen skola och slapp
lång skolväg. Från 1856 fanns ”Bockens skola” i ”Svarta huset” (huset var
svartmålat) ovanför nuvarande scoutstugan. Att barn kunde ”läsa ur bok”
såg Karl XI som viktigt. Krav på läsundervisning infördes i 1686 års kyrkolag, som förstärktes i 1762 års förordning med krav på ”kringvandrande
lärare”. 1842 kom skolstadgan om
fasta skolhus. Få skolhus uppfördes,
barnen fick lång väg att gå. Det ansåg
Christian Bock, ägare till Pappersbruket, måste ändras. Därför startades
”Bockens skola”, som var igång till
1880 då fast skola i Åby uppförts. I
V Sönnarslövs kommun, där pappersbruket låg, fanns skolhus 1847, men
låg längst ut i väster.

Ugn öppnade hemmen

På vintern blev det trångt i stugan.
Ofta användes bara ett rum. Det var
kostsamt att värma upp och ha belysning i flera rum. Vardagsrummet blev
hemmets centrum, där även mindre
arbeten utfördes. En ny typ av ugn
gjorde hemmen ”större”, först slott
och herrgårdar, sedan bondehemmen vid 1800-talets slut. Det var
kakelugnen som kom in i landet på
1700-talet, fick ny konstruktion 1767
av C J Cronstedt och Fabian Wrede.
Det var en bränslesnål ugn med rikt
rökgångsystem som ”öppnade hemmen”. Fler rum värmdes upp. Det
fanns även enklare variant, en så kallad torparugn.

Märkesdagar

1921. Pappersarbetarförbundets avdelning 66 i Klippan bildades.
1946: Klippan beslöt inrätta yrkesskola.

Som sagt

”Svenska antikviteterna bär på landets historia.”
(Märta Holkers kulturjournalist).
”Ju mer kunskap till roligare.”
(Märta Holkers om antikviteter).
6

Åbyvallen 75 år – föregicks av politikers strul
Helsingborgs IF blev inspirationskällan i NV Skåne för fotbollen. Klippans
BIF från 1914 bygdens inspiratörer
och Åbyvallen - som i år kan fira 75
år trots politikers strul – en idrottshögborg.
Fotbollsspel har gamla anor. En variant utövades redan 300 år före
vår tideräkning i Kina. Men det var i
England under 1800-talet som fotbollen blev en organiserad verksamhet med enhetliga regler. Då fanns
två former av fotboll: ”Dribblingsspelet” och ”löpningsspelet”. 1863
bildades ”Football Association (FA)”
med i huvudsak ”dribblingsfotbollens” regler. ”Löpfotbollen” bildade
”Rugby Union” 1871. Fotbollen kom
till Sverige. ”Lyckans soldater” från
1883 och ”Örgryte IS” från 1887
blev de första fotbollsföreningarna.
Svenska Fotbollsförbundet bildades
1904. Sporten spred sig och kom till
Åby (Klippan) 1898, som en del inom
Åsbo Hjulklubb som var en cykelför-

ening. Snabbt försvann föreningen.
Fram kom Klippans Boll och Idrottsförening (KBIF) 1914, som fick stora
framgångar och en ny anläggning
behövdes. KBIF började på gamla
torget, fick mark vid stationen för
idrottsplats.
Redan i 1915 års stadsplaneförslag fanns en idrottsplats med.
KBIF skrev till municipalfullmäktige
i Klippan 1932 och ville att idrottsplatsen anlades. Inget hände - förrän efter åtta månader. Svar kom:
Ni har skrivit till fel instans. Det är
till Gråmanstorps kommunfullmäktige Ni ska ställa skrivelsen. Ilskan
och förtrytelsen svaldes. Ny skrivelse gick in – till rätt instans – som
snabbehandlades, beslut togs om
idrottsplats, idrottsplatsförening bildades 1933 och bygget påbörjades.
1936 kunde ”NV Skånes vackraste
idrottsplats” – som det skrevs – invigas. Läktaren brann 1940, men
byggdes snabbt upp igen.

Läktaren är från 1940

Trivsam miljö

Nationsfirandet hölls många år på Åbyvallen

Indelningsverket svensk skapelse – avslutades 1901
Indelningsverket fanns mellan 1682
och 1901, var en helt genuin svensk
skapelse, som tog slut 1901 och
efterträddes av värnplikten som
upphörde 2010 och Sverige fick en
yrkesarmé.
Hur skulle en stående armé kunna
försörjas? En fråga som Gustaf
Wasa ställde. Nils Dackes uppror i
Småland 1541-43 blev en tankeställare. Gustaf Wasa såg möjligheten.
Soldater kunde bindas genom att
få mark och torp. 1544 beslöt riksdagen i Örebro att införa detta - ett
första indelningsverk, som reda på
1550-talet gav 15 000 soldater.

Rytteri, inhyrda legosoldater och
bondeuppbåd bildade tidigare armén. Det blev dyrt, ineffektivt och
gav låg livsmedelproduktion.
Gustaf II Adolf ändrade på detta.
1619 infördes systemet med utskrivning av var tionde man. Kvalitén
blev låg. Systemet ströks. Gustaf
Wasas indelningsverk blev aktuellt.
1682 införde Karl XI detta, med ny
organisation för soldater och försörjning. ”Skånska kriget 1675-79” gav
erfarenheter. Pådrivare för indelningsverket var Johan Gyllenstierna.
Indelningsverket uppskattades av
bönderna.

Varje landskap satte upp 1 200
soldater, två gårdar bildade rote
och garanterade en soldat mark,
torp och utrustning. Årliga övningar
genomfördes, som kallades till övningsplatser. En var det som idag
kallas Ljungbyhed.
Indelningsverket uppfyllde inte kraven på en armé. Under 1800-talet
diskuterades försvaret. Ett system
med beväringar kom 1812, som
1873 utvecklades mot allmän värnplikt som infördes 1901. Indelningsverkets avveckling pågick långt in
på 1900-talet. Sverige har nu åter
en yrkesarmé.

Ett 1600-talsförslag: Rensa Skåne från skåningar
Långt innan ”etnisk resning” var ett
begrepp fanns tanken att skåningarna skulle rensas bort från Skåne
och placeras i ödsliga Karelen. ”Idégivare” var Johan Gyllenstierna. Året
var 1679.
Skåne blev svenskt efter freden
1658. En försvenskning inleddes.
Den gick trögt. Nytt krig blossade
upp: ”Skånska kriget” 1675 – 79. Efter detta krävdes krafttag. Johan Gyllenstierna, blev generalguvernör för
Skåne. Han förde fram idén: ”Sänd
alla skåningar till finska Karelen så att
de kan kolonisera denna ödsliga del
och bli en buffert mot Ryssland. Låt
uppsvenskar komma till Skåne och ta

över skåningarnas gårdar.”
Johan Gyllenstierna hade inget förtroende för skåningarna. Tvärt om.
Han ansåg ”att de i själ och hjärta
var danskar och kom så att blir även
i framtiden och därmed ett hot mot
Sverige”.
Johan Gyllenstierna föddes den 18
februari 1635 i Älvsjö vid Stockholm,
var ogift, dog den 10 juni 1680 i
Landskrona efter en sjukdom, bara
45 år gammal. Han var friherre, blev
greve, riksråd och var Karl XI:s favorit och den som kungen mest lyssnade till. Blev generalguvernör för
Skåne 1679, där han på ett mycket
kraftfullt sätt gick in för att försven-

ska skåningarna. Han kallade även
för ”Grov-Jan”, några sade ”Grobian”. Han var storvuxen och stark.
Men framförallt hade han ett plumpt,
burdust och framfusigt sätt.
Johan Gyllenstiernas vilja att rensa
ut skåningarna från Skåne blev inte
av. Lite på skämt och lite på allvar
har undrats: Var det Gyllenstiernas
död som räddade skåningarna kvar
i sitt landskap? Efterträdaren på
guvernörsposten, Rutger von Ascheberg, hade en annan syn på hur försvenskningen skulle gå till. Han gick
mjukt fram, som kritiserades, men
nådde stora framgångar. Skåne blev
svenskt.

Boktipset: Märta Holkers bok ”De svenska antikviteternas historia” är vacker och ger perspektiv.
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HILLESGÅRDEN
- här finns något för alla!
Park
Loppis
Gästhem
Mini-Zoo
Fågelpalats

Café
Restaurang
Våffelcafé
Butiker
Örtträdgård

100:- i rabatt på
valfritt armband
vid köp av
två berlocker!
Gäller tom 31 maj -11

Eva Rydberg-utställning
0435-217 09 (restaurang)
Tel 0435-215 30 (kont.) • 0435-211 99 (recept.)

Fastarp 4452, 264 94 Klippan
info@hillesgarden.se • www.hillesgarden.se
GPS: 13º 05.117’ E / 56º12.918’ N

Vi ﬁnns, om du
behöver oss

Planerat för
konfirmationen
eller studenten?

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

Se de olika alternativen på

www.smorgaskupen.se

Vi gör även hembesök och har jour dygnet runt.

Festfat, smörgåstårtor,
gräddtårtor m.m.

Öppet: Måndag-fredag kl. 09.00-13.00.

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

BOKA
FASADEXPERTEN
UTAN KOSTNAD!
Fram till den 30/6 kan
du boka Fasadexperten
utan kostnad. Få ett
professionellt utlåtande
om statusen på fasaden
på ditt hus - en ovärdelig
investering.
(Värde 595:-)

Har du rätt
reklammaterial
att jobba med
efter semestern?

Smörgåskupén

Ängelholmsv. 25 Klippan Tel: 070-278 48 93

Köp 3 l
Alcro träolja
FÅ 0,5 l trallrent
på köpet!
värde 115:r t.
Gälle

o.m.

NU börjar sommarpriserna på
Alcros Bestå & Jotuns Demi Dekk
fasadfärger. Hållbarhet upp till 15 år!

4/6

Från rengöring till finish.
Med Alcros utomhussortiment är din uteplats
redo när första vårsolen
tittar fram.Välkommen in!

WWW.COLORAMA.SE
MÅNDAG - FREDAG 7 - 18, LÖRDAG 9.30 - 13

Företagspresentationer

DR-reklam

Produktkataloger
Böcker
Programblad
Annonser

Hemsidor
Promotionprodukter

Foto
Tidningar

Digitaltryck
Skyltdekor
Bildekor
Mässmaterial

Om inte så kontakta oss nu!
Adapt Media • Tel 0435-77 90 50 • www.adaptmedia.se

– anpassad marknadsföring!
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Åsbo Taxi – Happy Taxi!
Happy Hour i baren är väl ett koncept
som är vida känt för de flesta. För
den som eventuellt inte hört talas om
detta så betyder det ju att man under
en viss tidsperiod i en bar kan beställa öl, vin och drinkar till ett kraftigt
rabatterat pris. Nu lanserar Åsbo Taxi
i Klippan sin egen motsvarighet – och
namnet är givet: Happy Taxi!
- Måndag till torsdag, helgfria vardagar mellan 10 och 23 erbjuder vi
körningar för halva priset. Vi vill få
Klippanborna att nyttja taxi även
under dagtid i större utsträckning.
Happy Taxi gäller naturligtvis också
i Åstorp och Perstorp, säger Åsbo
Taxis VD Mathias Amilon.
Först inriktad på pensionärer
Idén till Happy Taxi-konceptet fick Mathias
Amilon när han pratade med kunder som
var pensionärer och som började känna
att de inte ville köra bil längre, men som
inte fick någon färdtjänst.
- Tanken var först att erbjuda den här servicen till denna typ av pensionärer, men

8

sedan stötte vi och blötte ett varv till och
kom fram till att vi lika gärna kunde vända
oss till alla kunder. Ju fler kunder man kan
nå, desto bättre.
Ny typ av närtrafik
De förbehåll som finns är att minimipriset
är 50 kronor, och att det vid många beställningar vid samma tillfälle kan bli lite
väntetid.
- Vet man redan i förväg att man ska åka
någonstans vid en speciell tidpunkt kan
det vara bra att förboka, säger Mathias
Amilon.
Eftersom Klippan inte har någon egen
när- eller lokaltrafik på orten tror Mathias
Amilon att det finns ett uppdämt behov
för tjänster av Happy Taxi-typ.
- Vi hoppas kunna bli en typ av närtrafik
där man kanske tar lite ”mindre” turer
inom orten. Dessutom finns ju möjligheten
att slå ihop sig några stycken och åka till
exempelvis Helsingborg för 250-300 kronor. Delar man några stycken på kostnaden blir det ju ungefär detsamma som
att åka tåg.

Fler Perstorpsturer
I övrigt rullar det på som bara den för
Åsbo Taxi. Under fjolåret köpte Mathias
Amilon ett Perstorpsbaserat taxiföretag
– något som gjort att turerna åt det
hållet har ökat gentemot hur det var
tidigare.
- Vi är nöjda. Vi har fått fortsatt förtroende när det gäller färdtjänsten, och
det gör att vi har gott om uppdrag,
men det finns ju så klart alltid utrymme
för fler, säger Mathias Amilon.

Under Perstorpsfestivalen bjuder vi på guidade
bussturer. Du får se alla Perstorps Bostäders
områden samt ytterligare några smultronställen.

Tid: Lördag den 28 maj
klockan 11, 13 och 15.
Avfärd med buss från vårt kontor på Torggatan 3.
Kom gärna in och reservera din biljett i förväg.
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Stidsvig
Dagens lunch

V 21
Måndag: Pannbiff med lök
Tisdag: Ugnsbakad fisk med purjolök
Onsdag: Skånsk kalops med rödbetor
Torsdag: Blomkålsstuvning med stekt lunchkorv
Fredag: Fläsknoisette med bearnaisesås och bakad potatis
Alt. 1:	Stekt potatis med ägg och skinka
Alt. 2: 	Spagetti & köttfärsås
Sallad:	Kasslersallad, Räksallad
Paj:
Tacopaj

V 24
Måndag: Persiljejärpar med gurka
Tisdag: Pocherad fisk med fransk senapssås
Onsdag: Korv Stroganoff med ris
Torsdag: Plommonspäckad fläskkarré
Fredag: Tjälknöl med potatisgratäng
Alt. 1:
Blodkorv med fläsk & lingon
Alt. 2:	Pasta med skink & ostsås
Sallad: Mozzarellasallad, Skinksallad
Paj:	Kasslerpaj

VINSTER:
1:a pris Presentkort hos Brohällans Blommor, Klippan 500:–
2:a pris Presentkort hos Brohällans Blommor, Klippan 300:–
3:e pris Presentkort hos Brohällans Blommor, Klippan 100:–
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.

Gå ner
10 kilo

1 st presentkort på Ekstrands
Cykel vinns av:
Alma Hammarlund, Klippan

V 23
Måndag: Stängt nationaldagen
Tisdag: Laxpanetter med majonäsdillsås
Onsdag: Biffgryta med bambuskott
Torsdag: Rotmos med kokt oxbringa
Fredag: Flygande Jakob
Alt. 1:	Stekt potatis med bacon & ägg
Alt. 2:
Broccoligratäng med skinka
Sallad:	Kalkonsallad, tonfisksallad
Paj:	Köttfärs paj

TÄVLA i Annonsjakten!
Vinnare Barntävling - APRIL

V 22
Måndag: Köttbullar med lingon
Tisdag: Stekt fisk med smält smör & citron
Onsdag: Skinkstek med gräddsås
Torsdag: Stängt Kristi himmelsfärdsdag
Fredag: Helstekt fläskfilé med murkelsås
Alt. 1:	Lasagne
Alt. 2:	Levergryta med lingon
Sallad:	Rostbiffsallad, Knaperstekt baconsallad
Paj:	Skink & ostpaj

Visste du att Skåne är det län
i Sverige som är Stidsvig
sämst på att
använda cykelhjälm?
Låt vårt kök göra jobbet till Din Fest!
Det vill
vi ändra
på!!!!
46¯44-!3+).
4&%
Vi driver
både
restaurang och
en vi på g
Underen
Perstorpsfestivalen
bjuder
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 30 maj 2011.

på en månad!

&RONTMATAD TVËTTMASKIN MED  VARVMINUT
traditionell
cateringverksamhet.
bussturer.
Du får se alla Perstorps Bos
&LEXIDOSE SYSTEM
OCH MÚJLIGHET kommer
ATT SENARELËGGA
Länsförsäkringar
den 28 maj att anordna
områden
samt
ytterligare
några smultro
START I   ELLER
TIMMAR
en manifestation
med budskap
att få ﬂer
att
Studentbuffé
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Ny svensk
VLCD-produkt
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Tid:utan
Lördag den 28 ma
klockan 11, 13 och 15.

Dagens 60:-, 10 st lunchkuponger 530:Konfirmationsfest
%NERGIKLASS ! 
ENDAST försbarn
aspartam, gluten
och sojamjöl.
Måndag - Fredag 11.30 - 14.00
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling ﬁnns på
s 3NABBPROGRAM
upp till 12 år!
Mors
dagsmiddag
plats på Allétorget mellan 10-13 där försäljning av
Vi har även vegetariskt så ring gärna och säg
.9 6)+4
s .9 (¯,3!s
.944
,)6 från vårt kontor på Torg
till om så önskas. Besök gärna vår hemsida. Där hittar du fler
med buss
cykelhjälmar
kommer
att Avfärd
ske. Dopfest
menyer och lite smörgåstårtor, speglar och 3-rätters med mera.

E&T Catering
Kärrvägen 1, Stidsvig
Tel 0435-224 41, 0708-97 35 38
www.et-catering.se

gärna in och reservera din biljett i
Alla intäkter går oavkortat Kom
tillSommarfest
Barncancerföreningen
ORDPRIS

Södra. den
Vi bjuder
på ﬁka och
ballonger till barnen!
Bröllopsmiddag
27 maj!
Välkommen

Namn:					
Erbjudandet gäller Tel:
Hjälp
oss att hjälpa! Minnesstund
Vi bju
m.m
så länge lagret räcker!
3 st pelargonier
50:DEN NYA GODA SMAKEN
tXXXQFSTUPSQTCPTUBEFST
Adress:
Rosbukett
50:Mors
dagsmiddag 29/5
9
Helstekt
Fläskfilé med gräddsås,
Så länge lagret
räcker!
potatisgratäng och grönsaker.

-ARIE ,INDHE

E&T Catering

PROFILEN:
Ingela Lindgren
andersson

Varje liv är värt
en berättelse
Med sin egenfinansierade och nyutkomna bok ”Väninnor
födda 1913 och 1953” vill Ingela Lindgren Andersson från
Klippan inspirera människor att skriva ner viktiga händelser
i livet.
- Varje liv är värt en berättelse. Parallellt med att jag har arbetat med boken har jag arbetat med att anteckna en massa
om vad jag och mitt barnbarn gör tillsammans.
Träffades på skrivarkurs
”Väninnor födda 1913 och 1953” handlar om Ingela och hennes 40
år äldre väninna Karin. De träffades i början av 90-talet på en skrivarkurs i Studieförbundet Vuxenskolans regi, och fann varandra trots
den stora åldersskillnaden.
- Det var någonting som klickade direkt oss emellan. Vi var till exempel de enda två som kramade om varandra när vi skulle presentera
oss för varandra inom gruppen, skrattar Ingela.
En lång vänskap tog sin början. Ingela och Karin hittade inte på så
mycket aktiviteter, utan träffades mest för att prata.
- Karins dotter dog i 60-årsåldern, och det var så klart en stor sorg för
Karin. Det var i slutet av 90-talet. Jag kunde tänka ibland att ”hur ska
hon nu klara detta?”, men hon menade att hon måste försöka leva
livet i fall. Jag lärde mig mycket av hennes livssyn.
Stroke 2006
Karin själv dog 2008, och trots de närmare två decennierna av vänskap så var det inte förrän 2006 som Ingela bestämde sig för att göra
en bok om deras vänskap
- Karin fick en stroke 2006, och då förstod jag att tiden var utmätt
på något sätt. Jag började göra lite stolpar och mindes tillbaka på
allt jag och Karin haft tillsammans, och så småningom blev det ett
bokmanus.
Karin var född i Glimåkra, utbildade sig till sömmerska i Stockholm
och på Hjelms i Örkelljunga. Hon arbetade som sömmerska i sitt hem
i Klippan fram till pensionen, och på äldre dagar ägnade hon sig åt
att måla tavlor. Hon levde i ett hus på Bruksgatan i Klippan, där det
inte ens fanns varmvatten. När hon fick sin stroke flyttade hon in
på Ljungbygården i Ljungbyhed, och då förändrades relationen till
Ingela.
- Tidigare hade vi ju mest pratat om allt och ingenting som två väninnor. Nu handlade det mer om att försöka förmedla det hon ville ha
sagt till vårdare och andra.
Ingen mor- och dotterrelation
Amatörpsykologen kanske skulle kanske drista sig till att påstå att
umgänget med Ingela var ett sätt för Karin att ersätta den förlorade
dottern, men så var det inte menar Ingela.
- Nej, jag kände mig aldrig som Karins dotter, och hon kände sig inte
som mamma heller. Vi var två väninnor som stod bredvid varandra på
något sätt. Åldern är tidlös. Ibland passar två pusselbitar ihop oavsett
ålder och bakgrund, och så var det för oss.
För information om hur du köper Ingela Lindgren Anderssons bok
– se annonsen här intill.
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MORS DAG 29/5

199:-

på Grundig Personal
Care produkter

LCD-TV med
inbyggd DVD

15,6” HDD
320 GB
RAM 2 GB

12 volts kabel på köpet
(värde 395:-)

Öppettider
Mån - Fre 10 - 18
Lör 10 - 14

2990:-

3490:19” 2990:22”

Café Cre
m
Mjölk sku a
mmare
Mod

Modell 8130.

ell 6856.

149:-

Ord. pris 17

9:-

59:-

ROSTFRITT

m
nna Premiu
Pannkakspa
cm
24
k
ic
Non St

Oslagbara

Oden Kockkniv

199:-

PASSA PÅ

PRISER!

- Ger mer för pengarna!

Mån-Fre:
Lördag:

9.30-18.00
9.30-13.00

På Nöjesteatern i Malmö. För alla åldrar!

Stor succé på Broadway och i London West End. Vi har nöjet att
erbjuda resa, biljett, kaffe med en räktoast till priset av 840:-

LÖRDAGEN DEN 12 NOVEMBER 2011 KL. 19.30
Elle Woods är tjejen som har allt! Hon är välklädd, populär och är ordförande
för UCLA-föreningen ”Delta Nu”, och är därmed ledare för de populäraste
tjejerna i skolan och för medlemmar över hela USA. När hon tror att hennes
pojkvän ska fria men i stället dumpar henne för att hon inte är tillräckligt
seriös bestämmer hon sig för att söka till Harvards juristlinje. Efter en svår
förstatid inser hon att juridik kan vara något för henne, och att det kanske inte
skadar att vara fåfäng och blond för att nå dit man vill.

OBS! Några

biljetter kvar

till:

n
ställninge
Tattooföruegusti 2011 kl. 20

lör den 20

a

Pris för resa

690:h inträde är

oc

32 år

på bygdens vägar

1979-2011

I rollerna:
Kaisa Hammarlund,
Jan Malmsjö,
Linus Wahlgren,
Andreas Lundstedt
och Nina Pressing
OBS! Det är stor efterfrågan så
boka NU! Begränsat antal biljetter.
Bokar gör ni till Tommy Karlsson på

som klarar

för nordiska
förhållanden!

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

Vi tar hand om den tråkiga delen.
Boka flyttstädning under juni
och uppge ”Söderås Journalen”
så bjuder vi dig på 2 st biobiljetter.

epum
rm

-25˚C

RÖRMONTAGE AB

Dags att flytta?

Legally Blonde - The Musical

från Mecaterm

r
pa

Ord. pris 445:-

VÄRMEPUMPAR
Vä

Modell 8407.

249:-

20 % rabatt

Halebop
Mobilt bredband
kontant

Ord. pris 299:-

Grundig MP3-spelare 2 GB

50%

avdrag
direkt på fakturan
(ROT-avdrag)

STÄDPATRULLEN
(EMSTÛDNING s &LYTTSTÛDNING s KONTORSSTÛDNING s Trappstädning

Ring oss 0435-182 70
www.stadpatrULLENCOM

STADPATrULLEN

MAILCOM

Läs gärna
boken!

tel. 0708 – 28 20 55

Hjärtligt välkomna att höra av er!

Åbytorpsvägen - 264 39 Klippan - www.klippansbuss.se - info@klippansbuss.se

Den kostar 190 kronor och kan beställas på telefon 0435-136 13
eller epost ingela.andersson@ikonklippan.se
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Gå ner i vikt med

SlankaShopen
Vill du gå ner i vikt? Har du kanske
försökt en massa olika metoder
utan att lyckas? Då kan Slanka vara
ett alternativ. Marie Lindhe är certifierad Slanka-coach och kostrådgivare som är inriktad på övervikt och
ätstörningar. Hon arbetar med så
kallade kognitiva metoder och driver
SlankaShopen.
- Jag delar min tid mellan Helsingborg, Höganäs och Klippan, och har
även en webbutik som många väljer
att handla i.
Lång erfarenhet
Marie har 29 års erfarenhet från hälsooch sjukvård, och sedan hon startade som
konsulent hos Cambridgekuren 2001 har
hon hjälp tusentals kunder med övervikt
och rådgivning. Hon har dessutom själv
personliga erfarenheter av övervikt, och
har gått ner från 108 till 72 kilo.
- Jag kämpar också med vikten och med
mina beteenden. Det gäller att vara på
sin vakt. Ofta vill hjärnan ha det man inte
får och då gäller det att man förberett sig
och hittat alternativ som man kan ta till i
olika situationer, menar Marie.
Slanka är en helt ny svensk VLCD-produkt som står för ”very low calorie diet”.
VLCD är en beprövad och dokumenterad
produkttyp som används på sjukhus och
överviktskliniker världen över. Slanka
finns i välsmakande milkshakes, soppor
och måltidsbitar. Den är godkänd av Statens Livsmedelsverk.
Nu har hon och ett 15-tal kollegor gått
över till den nya svenska VLCD-produkten
Slanka.
- Den är snäppet bättre och jag har fått
en enorm respons från mina kunder,
säger Marie.
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Gedigen kunskapsbank
Slanka är den första produkten av det här
slaget som varken innehåller aspartam,
gluten eller sojamjöl, och den är mycket
lättlöslig.
- Bakom Slanka står expertis med
mångårig och mångsidig erfarenhet av
arbete med övervikt och VLCD-produkter,
säger Marie.
Som certifierad Slanka-coach har Marie
och de andra byggt upp en gedigen bank
av kunskap, vilket gör att hon kan vägleda sina kunder med både rådgivning
och service. Tanken med Slanka är att få
fram en svensk högklassig produkt och
en modern fungerande arbetsmodell för
effektiv viktminskning.
- Vi arbetar inte med några bindande
avtal, utan man väljer själv hur länge man
vill vara med, säger Marie.
För de som inte kan komma och träffa
Marie går det lika bra att handla sina
Slankaprodukter i företagets webbutik.
- Vi har uppföljande rådgivning på alla
kunder som handlar i webbutiken, på ett
personligt och flexibelt sätt, säger Marie.

med att stärka sitt självförtroende och sin
självkänsla.
- Det tar tid att bryta negativa tankemönster, så man får räkna med att arbeta
med materialet i ungefär åtta veckor.
Vad händer efteråt?
När man väl är ”i mål” så småningom
finns det bara ett sätt att behålla sin nya
kroppsvikt – att fortsätta med sin livsstilsförändring – det vill säga att äta regelbundet enligt tallriksmodellen, röra på
sig och fortsätta med det nya tänket. Det
går inte att känna sig nöjd och gå tillbaka
till den kosthållning man hade innan viktminskningen tog sin början.
- Skulle man falla tillbaka och det gör de
flesta av oss någon gång av olika anledningar så gäller det att ta tag i situationen
snabbt. Vi är bara människor och ingen är
perfekt, menar Marie.

Ändra tankemönster och vanor
Slanka bjuder på ett webbaserat verktyg
som heter Självförtroendeskolan till alla
nya kunder. Där kan man göra övningar
som hjälper kunden att nå idealvikten.
Programmet är utvecklat av en socionom
och författare som heter Nina Westlund.
- Hon är även chefscoach och utbildare i
stresshantering , och har bland annat skrivit
boken ”Bränn inte ut dig”, säger Marie.

Man kan låta Slanka bli ett naturligt inslag i den vanliga mathållningen. Om
man vill unna sig lite extra god mat på
helgerna kan man balansera det med att
ersätta fem till tio måltider eller mellanmål i veckan med Slankamåltider.
- Själv har jag alltid en måltidsbit eller ”bar”
till hands i väskan. För när saker och ting
inte blir som man tänkt sig så finns den
där och jag kan äta den med vatten till
om det kniper. Vi finns även på Facebook
där kunder kan diskutera olika saker med
varandra, både positiva och negativa, för
att stötta och komma vidare. Där går vi
också in och svarar på frågor eller kommer med tips, säger Marie.

Genom Självförtroendeskolan blir man
mer medveten om bakgrunden till varför
man tänker och handlar som man gör
när det gäller mat och man får även hjälp

Till sist vill Marie komma med ett ord på
vägen till alla som kämpar:
- Tänk mer på det du kan uppnå än det
du bör avstå ifrån.

Gå ner
10 kilo

på en månad!
Ny svensk VLCD-produkt utan
aspartam, gluten och sojamjöl.
.9 6)+4 s .9 (¯,3!s .944 ,)6

DEN NYA GODA SMAKEN

-ARIE ,INDHE
SlankaShopen

Storgatan 47 KLIPPAN
info@kuren.nu www.kuren.nu

0705 - 39 45 45

Musikaldax 2011 riktar sig till dig som är mellan 11
och 15 år och som vill inleda sommarlovet med dans,
sång och teater. Under ledning av duktiga pedagoger
tränar du och dina kompisar för det uppspel för allmänheten som vi håller den 22 juni klockan 19.00.
Plats: Sågen i Klippan
Tid: 16, 17, 20, 21, 22 juni klockan 10-15. Vi träffas
9.30 varje dag och äter frukost tillsammans.
Kostnad: 300 kronor för barn från Klippans kommun.
1000 kronor för barn utanför kommunen (i mån av
plats)
Pedagoger för kursen
Dans: Charlotta Helgesen
(danslärare på Wilsons Danscenter, Helsingborg)
Sång: Stine Skaarup
(körledare för Aquarello, Landskrona, musiklärare)
Teater: Heléne Lindquist
(artist, ledare för teater Amabile)
Anmälan till kultur.fritid@klippan.se
Frågor till info@helenelindquist.se
Sponsorer: Treklövern, Adapt Media, Studiefrämjandet,
ICA Supermarket, Rädda Barnen
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Några av eleve

ungdomsgrupp

Vill du vara med, se annons ovan!

I sommar ordnar Teater
Amabile och Kultur och fritidsförvaltningen i Klippans
kommun ett dagläger för
ungdomar mellan 11-15 år
med inriktning mot dans,
musik och teater. Med start
den 16 juni och fem dagar
framåt kommer 20 ungdomar att få prova på att stå
på scen.
- Vi har funderat länge på
att göra det här inom Teater
Amabile, och nu när vi fick
kommunen med oss var det
bara att köra. Det ska bli
spännande att se var det tar
vägen. Blir det stor uppslutning hoppas vi att lägret ska
bli årligen återkommande,
säger Heléne Lindquist från
Teater Amabile.

Dans, musik och teater
Inriktningen är alltså dans, musik och teater, och förutom Heléne Lindquist själv
(som håller i teaterbiten) kommer även
Charlotta Helgesen och Stine Skaarup
att medverka som instruktörer. Charlotta Helgesen är danspedagog på Ann
Wilsons Danscenter i Helsingborg, och
Stine Skaarup arbetar som musiklärare
och körledare.
- Det är två underbara tjejer som barnen
kommer att avguda, det är jag säker på,
konstaterar Heléne Lindquist.
Rätt i tiden
Kurstiden varje dag är mellan 10 och
15, men man träffas redan 9.30 för att
äta frukost tillsammans. Därefter tar övningarna vid. Tanken är att ungdomarna
ska repa in musikalnummer som spelas
upp för föräldrar och övrig intresserad
allmänhet på Sågen (dit hela lägret är
förlagt) på onsdagskvällen den 22 juni.
- Det känns som helt rätt tillfället att
göra det här nu, i kölvattnet efter gymnasieskolans Les Misérables-uppsättning
och Tor Svenssons avskedskonserter på
Snyggatorp under våren, menar Heléne
Lindquist.
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God mat från grunden
Evas Catering har funnits i Stidsvig i
över tio år. Ägaren Eva Svensson har
haft samma inriktning ända sedan
starten: Att leverera vällagad mat till
alla möjliga tillfällen.
- Det kan vara alltifrån bröllop, studentfester och släktträffar till minnesstunder efter begravningar. Vi
åker ut till kunderna med maten, men
finns behovet kan vi även stanna och
hjälpa till med servering, säger Eva
Svensson.

aningen undanskymda läget i Stidsvig kan
naturligtvis bidra till detta.
- Ibland när jag berättar för folk vad jag
sysslar med så är det många som säger att
”det hade jag ingen aning om” eller ”jaså,
vad kul, var ligger det någonstans?”. Det
är lite synd. Många tror att det är krångligt
att hitta hit, men det är det inte. Jag hoppas att fler ska få upp ögonen för oss i
och med det här reportaget. Jobbar man i
Klippan så tar det ju bara max tio minuter
att köra hit och äta på lunchen.

Inspiration från barndomen
Förutom catering har man även servering
av dagens lunch. Eva Svensson sätter en
ära i att alltid försöka variera matsedeln så
mycket som möjligt.
- Det är lätt hänt att man fastnar i samma
rätter, men det undviker vi här. Vi blandar
klassisk husmanskost med lite andra saker,
men tonvikten ligger på det klassiska med
någon form av ”twist”.

Prisvärd lösning
Huvuddelen av kundkretsen är alltså cateringkunder – och dessa har av någon anledning haft lättare för att hitta Evas Catering. Som alltid i den här branschen får
man många nya kunder på rekommendation från andra nya kunder. Dessutom har
Evas Catering ett samarbete med ett antal
begravningsbyråer när det gäller förmedling av catering till minnesstunder.
- Man får mycket för pengarna när man
anlitar oss om cateringleverantör. Vi lagar
bra mat från grunden, men utan att
priserna går i taket, säger Eva Svensson.

Var kommer då inspirationen ifrån? Eva
Svensson pekar på två saker:
- Jag läser mycket mattidningar – där kan
man hitta många nya goda recept. Sedan
inspireras jag av den mat jag åt i barndomen.
Kom hit och ät lunch!
Trots att verksamheten har varit igång i
över tio år och man har haft fullt upp nästan under hela den perioden har inte riktigt
Klippanborna hittat till Evas Catering i den
utsträckning som Eva Svensson önskar. Det
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På pingstdagen den 12 juni mellan 13 och 16 kommer Elfdalens hembygdsby att fyllas av motorentusiaster som visar upp sina ögonstenar. Äldre cyklar,
mopeder, motorcyklar, personbilar, lastbilar och
traktorer – allt är välkommet!
- Det är andra året vi gör det här, och vi fick så många önskemål om att det här evenemanget skulle
återkomma så att vi kör ett år till, säger Bengt Bruhn
från arrangerande Klippans Hembygdsförening.
Vill locka nya medlemmar
Genom att ordna en veteranfordonsdag hoppas Klippans
Hembygdsförening på att locka mycket folk. Många kommer säkert att dyka upp för motorfordonens skull, men
om någon är intresserad av att ta sig en titt på hembygdsstugorna går detta naturligtvis också bra.
- Hembygdsföreningar tenderar ibland att gräva ner sig
lite i det förgångna, men vi måste locka nya medlemmar
för att överleva på lång sikt. Det finns fler sidor av Klippans Hembygdsförening , och det är några av dem vi vill
visa upp, säger Bengt Bruhn.
Brett utbud
Bland de utställare som redan vid pressläggningstid hunnit
anmäla sig finns bland annat Bjäre Moppers, Saabklubben
och Klippanbon Gert Lönnerheden, känd för sina många
lastbilar.
- Det kommer att bli ett väldigt brett fält av utställare.
Vi hade en tändkulemotor här förra året som var mycket

populär, och vi hoppas på att det ska komma hit fler i år.
Om man vill visa upp sin traktor får man gärna ta med något
påhäng, såsom en lastare eller något annat trevligt.
Lite för barnen
För att locka barnfamiljerna bjuder även Klippans Hembygdsförening de minsta på karusell. Dessutom finns Ljungbyheds
Fjäderfäförening på plats med sina djur, som barnen kommer
att få titta lite närmare på.
- Vi tar ingenting i inträde, men kommer naturligtvis att ha en
kaffeservering och lite lotterier för att dagen ska gå ihop. Det
viktigaste är att vi lockar lite nytt folk till hembygdsföreningens
aktiviteter.

eningen
Dansför tiv ungdom
Ak
Saltito/ ats av...
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Stidsvig
Låt vårt kök göra jobbet till Din Fest!
Vi driver både en restaurang och en
traditionell cateringverksamhet.
Studentbuffé
Konfirmationsfest
Mors dagsmiddag
Dopfest
Sommarfest
Bröllopsmiddag
Minnesstund m.m
Mors dagsmiddag 29/5

Helstekt Fläskfilé med gräddsås,
potatisgratäng och grönsaker.
Rabarberpaj med vaniljsås och kaffe.
Salladsbuffé, smör och bröd.
Pris 130: Dryck 10 kr
Barn 6-12 år halva priset, 0- 6 år gratis
Vi har 3 sittningar 11.30, 13.30 och
15.30. 55 pers/sittn. Ring & boka bord!

Veteranfordon
på Elfdalen
i pingst

E&T Catering
Kärrvägen 1,
Stidsvig
Tel 0435-224 41,
0708-97 35 38
www.et-catering.se

Pris: vuxen 80 kr,
barn (under 12 år) 60 kr
Biljetter säljes en timme
innan föreställningen
Lotter och fika finns att köpa!

Lördag 4 juni kl. 13.00 & 18.00
Söndag 5 juni kl. 13.00
i Klippans Sporthall

VÄLKOMNA!
www.saltito.se

'* ',%-,')*'..,
Forsby IP kl 14.00 radiosändning
Både Jackpott och Minijackpott finnes
Info se: www.klippansff.se
Blockpris 40 kr
Arrangör: Klippans FF/Klippans BK

Speldagar
Maj & Juni

8/5
15/5
22/5
29/5

6/6
12/6
19/6
26/6

Förverkliga dina
r
trädgårdsdrömma
på Bjärhus!

Bjärhus Växtbutik
Tel. 0435 - 102 95
www.bjarhus.se
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Det har blomstrat här i 50 år!
I år är det 50 år sedan som Kjerstin Lindkvists mamma
startade Olanderssons Blomsteraffär i Ljungbyhed.
Kjerstin har varit med under hela resan, och ser tillbaka på 50 framgångsrika år.
- Ljungbyhed har verkligen förändrats under den här
tiden. Det var ju betydligt mer liv och rörelse i centrum
så länge flyget var kvar. Nu är det lite lugnare. På flygets tid var det mycket jobb när det var uppvisningar.
Det är fina minnen.
Flyttade till Ljungbyhed
Iris Olandersson startade alltså blomsteraffären 1961. Hon
hade fram till dess haft en affär i Örkelljunga, men när det
blev klart att huset där den låg skulle rivas styrdes kosan istället mot Ljungbyhed. I fastigheten där blomsteraffären ligger
kvar än idag, fanns vid den här tiden en guldsmed och en
manufakturaffär.
- De mina föräldrar köpte fastigheten av hette faktiskt Olander. Och eftersom vi hette Olandersson så tyckte mamma och
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Kundkontakten det allra bästa
Andra milstolpar under årens lopp är ombyggnaden av lokalen
1992 och när man byggde det vackra orangeriet 2003. I övrigt
har Kjerstin Lindkvist svårt att plocka ut enskilda händelser som
hon minns så där lite extra. När hon tänker tillbaka på de 50
åren är de istället mer allmänna reflektioner som dyker upp.
- Det absolut roligaste med det här yrket är att man kommer så
nära kunderna som handlar här. Vi ordnar ju binderier för alla
tillfällen: Födsel, konfirmation, student, giftermål, födelsedagar
och begravningar. Det känns kul att hjälpa människor, både i
positiva och negativa stunder.
Jubileumsfestligheter fredag 27 maj
Den 27 maj kommer jubileet att firas lite extra. Då bjuder Kjerstin på lite kaffe, fikabröd och lite underhållning med blomtema för allmänheten. Och det blir faktiskt ett par hedersgäster också:
- Det finns fortfarande folk här i byn som var i affären och
handlade under de första dagarna 1961, så de har fått en
speciell inbjudan.
Naturligtvis kommer man även att kunna fynda lite extra den
här dagen om man har vägarna förbi.
- Det kommer att bli kanonfina erbjudanden! Eftersom det är
maj kommer vi att ha stort fokus på trädgården, så behöver
man lite blommor till den är det bara att titta in.
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Välkommen de

pappa att det var trevligt att döpa affären till det. Mamma
hette ju Iris, och det hade ju legat bättre i munnen egentligen
med Iris Blomsterhandel, men vi körde på efternamnet istället,
skrattar Kjerstin Lindkvist.
1969 klev Kjerstin Lindkvist på allvar in i familjeföretaget. Då var
hon nämligen efter två års studier i Norrköping färdigutbildad
blomsterdekoratör, och började jobba tillsammans med modern.
- 1972 blev vi medlemmar i Interflora och det har vi varit sedan dess.
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Erbjudandet gäller
så länge lagret räcker!
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427 kr/st
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Marieholm - 0413-730 62 - www.norosteel.se

Foto: Love Ekenberg

TORSSON • WILLEZ • GRAPESTOMPERS • SMÉNS BAGLOMMA • CORNELIA REIMERTZ

Ljudbangen firar femårsjubileum
Massor av musik med lokal prägel –
det är vad som gäller när Ljudbangen i
år firar femårsjubileum på pingstafton
den 11 juni. Då bjuder arrangerande
Ljungbyheds IF nämligen på Torsson, Willez, Grapestompers, Sméns
Baglomma och Cornelia Reimertz på
Ljungavallen. Och bäst av allt: Man
sänker priset på biljetterna!
- Köper man förköpsbiljetter blir de
50 kronor billigare i år än förra året,
så ingen ska kunna komma och säga
att det är för dyrt i alla fall, säger
nöjde Ljudbangen-generalen Thorild
Sandström.
Ersatte loppmarknaden
Det var när Ljungbyheds IF bestämde sig
för att skrota den 30-åriga traditionen
med loppmarknad 2007 som Ljudbangen
föddes. Thorild Sandström hade haft tankar om att ordna ett musikevenemang

istället under några år, och när det började bli
svårt att få ideella krafter att ställa upp och fixa
med loppmarknaden realiserade han istället
sin idé om Ljudbangen.
- Det är mycket lättare att få folk att ställa upp
med sin tid när det gäller att planera Ljudbangen. Det upplevs nog rent allmänt som ett roligare evenemang än loppmarknaden.
Viktig inkomstkälla
Ljudbangen blev alltså en stor framgång direkt. Men de senaste åren har man sett en
liten nedgång i verksamheten. Därför valde
Ljungbyheds IF att göra en omprioritering inför årets upplaga.
- I år går vi tillbaka till rötterna och försöker dra
ner på ”rätt” kostnader. Och tack vare det kan
vi sänka biljettpriset trots alla bra artister.
Klippans kommun har ställt upp och bidragit
med 25 000 kronor till Ljudbangen. Resten av
pengarna till arrangemanget hoppas Thorild

Ljungavallen i Ljungbyhed
Pingstafton 11 juni 17.00 - 00.30
SERVERING - ÖLTÄLT - DANSBANA
Entré: 175:- / förköp 125:Entré 12-15 år: 50:- (ej förköp)
Förköp i LJUNGBYHED: Lantmännen,
Nya konditoriet, Olanderssons blommor.
Förköp i KLIPPAN: Sportklippan, Turistbyrån.
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Sandström få ihop med hjälp av ideellt arbete
och sponsorinsatser.
- Ljudbangen är vårt största inkomstbringande arrangemang. Det är viktigt för en
förening av vår storlek att hela tiden hitta nya
sätt för att dra in pengar.
Willez gör ”comeback” i på hemmaplan
Artistprogrammet för årets festligheter är alltså brett, folkligt och lockar alla åldersgrupper.
Torsson, som spelade på den allra första Ljudbangen 2007, återkommer på allmän begäran. Och så blir det den första stora spelningen
på hemmaplan för Willez sedan deras succé i
Dansbandskampen i vintras. Bandet har varit
ute på turné tillsammans med sina TV-kollegor
Elisas under våren, och då som närmast spelat
på Sundspärlan i Helsningborg.
- Det känns riktigt kul att få hit Willez. De
kommer att köra ungefär en och en halv
timme, så då lär det bli fullt på dansbanan.

Beställ vår berömda

catering

till student och fest
• Köttfat
• Exotisktfat
• Laxfat

• Smörgåstårta
• Buffé
för
R i n g g i ft!
pp
p r is u

Behöver du kontanter? Vi löser det dygnet runt!
Kontantautomat runt hörnet!
Ombud för
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LJUNGBYHED 0435-44 10 30
Öppet: mån- fre 9-20, lör & sön 9-18
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Vinnaren av en vårstädning

Lars-Göran fick huse
t städat

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...
7JMMBTUÊEOJOHt5SBQQTUÊEOJOHt-ÊHFOIFUTTUÊEOJOHt,POUPSTTUÊEOJOH 3BCBUUTLÚUTFMt
)ÊDLLMJQQOJOHt(SÊTLMJQQOJOHt1MBOUFSJOHt.ÌMOJOHt4OJDLFSJBSCFUFOt.BTLJOTPQOJOH
Bosab Fastighetsförvaltning
Vedbyvägen 41
264 35 Klippan
bosabmagnus@gmail.com
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Ring för bokning
eller mer information!

0435- 105 18

När Söderås Journale
n och Bosab Fastighets
förvaltning “härom numr
et” lottade ut en gratis
städning fattade La
rs-Göran Nilsson frå
n
Källna pennan och sk
ickade in ett bidrag. Ha
n
städar själv huset i vanli
ga fall, men det är lögn
att säga att han tycke
r det är särskilt kul
–
och slutresultatet blir
väl sällan helt hundraprocentigt.
- Jag brukar plocka
fram dammsugaren oc
h
dammvippan, och så luf
tar jag mattorna ibland,
men det blir ju inte all
tid så bra som man vill
.
Man går ju mest och fly
ttar runt dammet. Därför är det kul när man
får hjälp av riktiga pro
ffs.
De gör ju det där dagli
gen, och då blir det ju
mycket bättre också,
konstaterar han.
Unik traktor
Lars-Göran Nilsson har ald
rig tidigare skickat in något bidrag till Söderås Jou
rnalens tävlingar, oavset
t
vilken inriktning de har haf
t. Han största intresse är
traktorer, och han äger fak
tiskt världens enda 25 cm
förhöjda Ferguson-trakto
r – en pjäs som till och me
d
uppmärksammats i ett rep
ortage i Skånska Dagbladet. Men när Lars-Göran
läste i Söderås Journalen
att
en gratisstädning skulle
lottas ut bestämde han
sig
för att skicka in ett bidrag
.
- Jag har en dålig axel,
och har därför lite svårt
att
lyfta armarna för högt, så
det hämmar lite när man
städar.
Många tips
Huset i Källna fick en
riktig ”helrenovering” me
d
dammsugning, dammtork
ning, torkning av golv och
städning av toaletten. Lar
s-Göran fick många värdefulla tips som han tog till
sig för framtiden.
- Jag ska i alla fall försök
a att vara lite noggrannar
e
nu, vi får väl se hur länge
det varar, skrattar han.

Ett ögonblick...
Christel Hjalmarsson, dagbarn-vårdare från Klippan
som häromsistens belönades med Kristdemokraternas
vitsippspris. Förutom att hon arbetar som dagbarnvårdare i hemmet har hennes familj i 25 år
fungerat som stödfamilj till ett stort antal barn och
ungdomar. Christel arbetar också ständigt och enträget för att utveckla barnomsorgen genom olika
barnarrangemang.
Vad tänkte du när du fick beskedet om utmärkelsen?
- Jag blev smått chockad. Det är ju inte för att få priser som
man håller på med det man gör, men det är så klart jättekul
att bli uppskattad.
Varifrån kommer den ständiga viljan att hjälpa?
- Den ligger nog i släkten. Jag passade mina småsyskon när
jag var yngre, och har passat barn i alla tider känns det som.
Det ger mig väldigt mycket att arbeta med barn.
Vad gör du då när du känner för att koppla av och
samla krafterna?
- Det blir väl att man åker iväg på någon semester, både med
och utan de egna barnen. Det kan vara skönt att komma iväg
och ladda batterierna lite.
Vad är det bästa med ditt jobb?
- Det är att få träffa barnen hela tiden. De är lika glada alltid
och ger mig mycket energi.

NYTT PARFYMERI BJUDER PÅ EN

Tjejkväll!
ÖPPETHUS • DROP IN

Torsdag 26 maj kl.18-21
Joanna hjälper dig att
hitta den rätta färgen på
din make up. Färganalys.
Många
erbjudande
i butiken!

Vi bjuder på dryck och tilltugg! Välkomna in!

STORGATAN 42 • KLIPPAN • TEL 0435 - 108 15
ÖPPET: MÅN - FRE 9.30 - 17.30 • LÖR 10.00 - 13.00
LUNCH 12.00 - 13.00 • www.fräckochﬁn.se

Vi Erbjuder support på plats från 695:- Första timen
därefter 500kr timmen. Ink moms. Till och med den siste maj!

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)

19

Brohällans
Blommor !
n
e
g
i
lbaka

til

Beställ
!
d
i
t
i
n
e
t
t
e
k
u
b
student
uketten

ag
ors d 3
M
å
-1
tp
Öppe 9/5 kl. 10
2
den

och betala b
Tips! Beställ
tningsdagen
innan avhäm
!
studentdagen
= slipp köa på

Brohällans
Blommor

4 33 Klippan
Storgatan 27, 26
51
Tel. 0435 - 151 755
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Fax. 0435 - 13

Se våra webbartiklar
på Klippanshopping.se!

Klassiska butiksnamnet Brohällans Blommor är
tillbaka i Klippan igen. Den här gången med en
riktig Brohällanveteran vid rodret.
- Det känns jättebra. Många av stamkunderna
har varit på mig länge att jag skulle ta över eftersom jag varit här de senaste 20 åren. Tidigare
har det inte passat, men det gjorde det den här
gången, säger nya ägaren Eva Åberg.
Älskar sitt jobb
Brohällans Blommor gick ju i graven sommaren 2010 när Perstorpsbon Vincent Cafaxe tog över rörelsen och bytte namn till La vie en
Rose. När han i vår valde att sälja för att satsa ännu hårdare på den
restaurang han äger i Perstorp gick frågan till Eva Åberg, som tog sig
en rejäl funderare.
- Jag älskar att jobba som florist, och alternativet till att ta över butiken
hade ju varit att börja söka jobb någon annanstans. Jag trivs jättebra
med att jobba på en liten ort som Klippan. Man får en helt annan närhet
till sina kunder här än om man jobbar i en större stad, där allting blir så
anonymt. Därför kändes det naturligt. Mina barn börjar bli lite större nu,
så det passar bättre nu än vad det har gjort de andra gångerna butiken
har bytt ägare.
God kamratskap bland personalen
Och ägarbyte har det blivit några gånger genom åren. Under de två
decennier som gått sedan Eva började på Brohällan har hon arbetat
under fem olika arbetsgivare. Att äga ”hela rasket” och vara ytterst
ansvarig blir så klart en omställning, men inte någon stor sådan.
- Under Vincents tid var jag ju butikschef och rapporterade till honom,
så det enda som tillkommer är egentligen att jag även sköter bokföringen och betalningen till leverantörerna.
Förutom det goda förhållandet med kunderna och det faktumet att
hon älskar sitt jobb så finns det ytterligare en komponent som gör att
Eva Åberg är så tillfreds med sin nya tillvaro: Arbetskamraterna.
- Vi har ju jobbat ihop i många år och kommer jättebra överens.
Arbetar man i en liten firma kommer man varandra väldigt nära, och
då är det viktigt att känna att man verkligen trivs ihop och att man
kan lita på varandra.
Blommor, presenter och inredning
När det gäller inriktningen på butiken blir det inga större förändringar från hur det sett ut sedan Vincent Cafaxe tog över. Eva och
hennes personal, som alla är utbildade florister, hjälper till med det
mesta som har med blommor att göra – såväl när det gäller buketter
som binderier eller snittblommor. Dessutom har man ganska mycket
blommor för utesäsongen.
- Vi fortsätter även med att sälja presenter, smycken och inredning.
Jag är själv konstnärligt intresserad och tycker det är kul att kunna
erbjuda även andra produkter än blommor, säger Eva.
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Vinn smörgåstårtor!

Söderåsjournalen
Söderåsjournalen

Visste du att Skåne Söderåsjournalen
är det län
i Sverige som är sämst på att
använda cykelhjälm?
Det vill vi ändra på!!!!
Länsförsäkringar kommer den 28 maj att anordna
en manifestation med budskap att få ﬂer att
använda cykelhjälm.
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling ﬁnns på
plats på Allétorget mellan 10-13 där försäljning av
cykelhjälmar kommer att ske.
Alla intäkter går oavkortat till Barncancerföreningen
Södra. Vi bjuder på ﬁka och ballonger till barnen!
Hjälp oss att hjälpa!

Fyller du snart år? Eller ska du kanske ha
student- eller konfirmationsmottagning?
Eller är det bara helt enkelt så att du älskar
smörgåstårta?
Då är Söderås Journalens månadstävling verkligen
något för dig den här gången. I samarbete med
Smörgåskupén lottar vi nämligen ut tre smörgåstårtor
för 15 personer till tre lyckliga vinnare. Skicka in en
motivering till varför just du förtjänar det här priset,
så väljer vi på Söderås Journalens redaktion ut de
tre bästa. I ett kommande nummer av Söderås
Journalen gör vi ett reportage om de tre vinnarna.
Vi behöver ditt tävlingsbidrag senast måndagen
den 30 maj.
Skicka in till följande adress:
Adapt Media
Norra Skolgatan 2A
264 33 KLIPPAN
Märk kuvertet ”Smörgåstårta”

Vill du att ert företag ska
synas i Söderås Journalen
eller på
Klippanshopping.se?
Kontakta oss
0435-77 90 50

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

Snyggt, fräckt eller somrigt!

Student- och
avslutningskläder!
¾PPET -ÍN &RE   s ,ÚRDAG  
±BYPLAN  s   +LIPPAN s 4EL   
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Söderås BRANSCHREGISTER
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, anders.hallberg@bilpartner.se

Fastighetsmäklare
• Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Storgatan 32, 264 33 KLIPPAN.... 0435-130 50
		 www.lansfast.se/klippan, klippan@lansfast.se
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

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

Garn
• Kerstins Garn & Handarbete, Bruksgatan 29, 264 33 KLIPPAN................ 0435-149 10
		 susanneochsandra@live.se

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

Gårdsbutik
• Bjärhus Gårdsbutik, Bjärhus, 264 93 KLIPPAN......................................... 0435-10295
		 www.bjarhus.se, elisabeth.hansson@lm.lrf.se

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
• Ljungbyhed Gräv-Entreprenad AB, Svenstorp 897, 264 51 Ljungbyhed . 0737-06 23 12
		 billyocarina@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

Gravstenar
• T Hagelins Gravstensvård, V. Forestad 4036, 264 54 LJUNGBYHED....... 0435-77 01 09
		 t.hagelin@bredband.net

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
Inramning
• Idé Rika Ram, Ekbacken 693 Bonnarp, 264 53 Ljungbyhed................... 0704-49 05 48
		 lennartsaflund@almered.se
Kaffe
• KaffeKompaniet, Garnisonsgatan 48, 254 66 HELSINGBORG................ 042 - 27 08 00
		 www.kaffekompaniet.se, patrik.sjoberg@kaffekompaniet.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
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
Forts. nästa sida
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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

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

Mekaniska Verkstäder
• Klippans Hisservice, Ravingatan 12, 264 39 KLIPPAN.............................. 0435-125 35
		 klippanshiss@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

Målare
• FB Måleri, Storgatan 69, 264 33 KLIPPAN............................................ 0708-86 88 56
		 frank@asbomaleri.se

Städning
• Städpatrullen, Tingsgatan 29 A, 264 32 KLIPPAN..................................... 0435-182 70
		 www.stadpatrullen.com

Möbler
• Tullssons Möbler, Hembygdsgatan 2, 264 36 KLIPPAN............................. 0435-140 55
		 www.tullssonsmobler.se, marietullsson@hotmail.com

Tandläkare
• Bert-Åke Andersson, Storgatan 20, 264 33 KLIPPAN............................... 0435-104 69
		 www.tandklippan.se, liba1@telia.com
Oral Design, Järnvägsgatan 11, 264 38 KLIPPAN....................................... 0435-153 10
		 www.oraldesign.se, info@oraldesign.se
• Tandläkare Pehr Erlandsson, Bryggerigatan 16, 264 33 KLIPPAN.............. 0435-109 86
		 www.pees.se, pehr.erlandsson@pees.se

Optiker
• Glasögonhuset, Järnvägsgatan 32, 264 33 KLIPPAN............................... 0435-134 10
		 www.glasogonhuset.com, glasogonhuset@telia.com
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
Wilsons bokföring & redovisning, S. Bäckastigen 11, 264 37 KLIPPAN...... 0709-78 05 66
Reklam
• Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN............................... 0435-77 90 50
		 www.adaptmedia.se, info@adaptmedia.se
• ROX Media, Brohuset 1016, 264 54 LJUNGBYHED.............................. 0435-44 11 11
		 www.roxmedia.se, info@roxmedia.se
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
Skogsarbete
• JSE Skogsentreprenad, Kastanjevägen 72, 264 37 KLIPPAN................. 0707-98 25 05
		 www.jseab.se, info@jseab.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
Trädgård
• Bjärhus Växtbutik, Bjärhus 7742, 264 93 Klippan.................................... 0435-102 95
		 www.bjarhus.se, vaxtbutik@bjarhus.se
• Billy & Carina Trädgårdanl. HB, Svenstorp 897, 264 51 Ljungbyhed....... 0705-54 88 14
		 billyocarina@telia.com
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
Verktyg
• M&M Verktyg och Material HB, Tornsborg 4560, 264 54 Ljungbyhed..... 0435-77 04 01
		 www.mmverktyg.se, maggan@mmverktyg.se

Vill du också synas 11 gånger
om året hos 10 200 hushåll
och 940 företag?
Anmäl då ditt företag på:

www.soderasjournalen.se/bransch eller ring 0435 - 77 90 54
24

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

