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Omkring 30 personer slöt upp när Bowla.net och Söderås Journalen ordnade
tipspromenad på nationaldagen den 6
juni. I tryckande hetta, bara några timmar innan ett riktigt åskväder brakade
loss, var det muntra miner och god
gemenskap som gällde.
- Vi är mycket nöjda med arrangemanget. Deltagarna var i varierande
ålder med alltifrån barnfamiljer och
uppåt, säger Tommy Törnkvist från
arrangerande Bowla.net.
Sverigetema
Eftersom det var den 6 juni hade hälften av
frågorna på tipspromenaden Sverigetema,
så det gällde för deltagarna att gnugga geniknölarna ordentligt. Tipspromenaden var
ungefär fyra kilometer lång. Man avgick
från bowlinghallen på industriområdet och

gick därifrån förbi DHL:s lager vid Stackarpsvägen och sedan in i skogen hela vägen ner
till Pappersbruket och tillbaka. Tommy Törnkvist möttes av idel positiva tongångar.
- Det var många som kom med uppskattande
ord och sa att de tyckte det var en fin runda. Till nästa gång ska vi dock försöka få en
lite mer barn- och handikappvänlig sträcka.
Det var lite problematiskt med rullstolar och
barnvagnar i skogen.
Slutet av augusti nästa gång
Nästa tipspromenad blir lördagen den 27
augusti klockan 10.30. Vill man avsluta sin
tipsrunda med en stärkande brunch i bowlinghallens restaurang kan man boka detta
i förväg för att vara säker på att få plats.
Är man enbart sugen på tipspromenaden
behövs ingen föranmälan utan då räcker
det med att dyka upp.
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Snart trafik på
veteranjärnvägen igen

D

Efter några år med lite mindre aktivitet
går nu Föreningen Veteranjärnvägen
Klippan-Ljungbyhed som tåget – om
ordvitsen tillåts.
- Vi har fått in fler medlemmar de sista
åren och har kunnat öka vårt arbete
med att underhålla rälsen. Målet är
att vi ska kunna vara igång med räls
bussturer till Nybygget senast nästa
sommar, säger Jimmy Andersson,
säkerhetschef i föreningen.
Upphörde 1993
Föreningen Veteranjärnvägen KlippanLjungbyhed har funnits i Klippan sedan
1982. Under hela 80-talet och början av 90talet ägnade man sig åt att köra ångtågsturer mellan Klippan och Ljungbyhed. Turer
som var mycket uppskattade, framför allt
bland besökande turister. 1993 upphörde
trafiken.
- Banan blev för dålig. Vi hade behövt byta
ut massor av slipers för att kunna fortsätta,
men eftersom vi har varit få medlemmar
under en lång tid så har det inte blivit så
mycket gjort. Det är väldigt tungjobbat –
man kanske klarar av att bygga 15-16 slipers
en lördag, och då tar det ju ett tag, säger
Jimmy Andersson.
Nya medlemmar
De senaste åren har alltså medlemmarna
strömmat till igen, och därmed har det kommit in lite ny energi i föreningen. Från att
tidigare nästan enbart ha ägnat sig åt underhåll av de gamla ångloken och rälsbussarna
går det nu stadigt framåt med rälsarbetet.
Och om allt vill sig väl har vi alltså snart
någon form av trafik på den gamla klassiska
sträckan Klippan-Ljungbyhed.
- Tanken är att kunna köra rälsbuss till Ny-

bygget, och sedan kan de som vill cykla
dressin därifrån vidare till Ljungbyhed.
Lockar turister
På lite längre sikt hoppas Jimmy Andersson
på att föreningen ska få så bra ordning på
spåret att man även kan ta upp den gamla
ångtågstrafiken igen.
- De gamla ångtågsturerna till Ljungbyhed lockade en del turister och var mycket
uppskattade, Det är bara att kolla på andra
museéjärnvägar i till exempel Brösarp och St
Olof nere på Österlen och Stömsnäsbruk i
Småland – de är jättepopulära. Så kan vi få
det i Klippan också, om vi får lite stöttning
av kommunen, säger Jimmy Andersson.

Alla behövs
När det gäller stöttning i övrigt så behöver så
klart alla föreningar ideella krafter som ställer upp med sin tid och sitt kunnande. Jimmy
Andersson menar att det behövs alla typer
av människor i Föreningen Veteranjärnvägen
Klippan-Ljungbyhed.
- Alla som vill är hjärtligt välkomna hit. Vi
gör allt möjligt. Förutom underhåll av loken och arbetet med rälsen så underhåller
vi klubbstugan, städar arkiven, eller arbetar
med renoveringar av järnvägsvagnarna. Man
måste inte vara tågfantast för att gå med i
vår förening. Det räcker att man är sugen på
att träffa nya kompisar i alla åldrar och på
att komma med i gemenskapen.
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ANTON PERSSON – radiohandlare
Under 1920-talet utvecklades radiohandeln. Den
fantastiska upptäckten i slutet av 1800-talet att
bärvågor kunde skickas i luften ledde fram till
utvecklandet av radioapparaten.

Familjen växte och när Anton blev inkallad 1940 lämnade han
fru och fem barn hemma för några år i krigsberedskap. Efter
beredskapsåren förverkligade så Anton en dröm om att starta en
radioaffär och familjen flyttade till Klippan. Åren 1944-1949 drev
Anton radioaffär på Järnvägsgatan. Han sålde radioapparater,
Till Klippan kom 1944 en familj där fadern, Anton Persson armaturer och hushållselektrisk utrustning och inne på gården
(1900-1979), sedan många år tillbaka varit intresserad av radio- fanns en radioverkstad. Familjen bodde i en lägenhet ovanpå
tekniken. Han startade en radioaffär på Järnvägsgatan i det hus affären. Familjen utökades 1946 med en påg, Per Åke.
som idag hyser Inges Lek & Hobby. Blott 16 år gammal hade
Men affärerna gick tyvärr inte så bra och 1949 tvingades Anton
Anton, som då arbetade som dräng vid Marsvinsholm utanför
att sätta sig i konkurs. Familjen flyttade till Åhus och senare till
Ystad, intresserat sig för denna teknik. Han köpte utrustning via
Tjörnarp. Anton arbetade då bl a i Kristianstad och Sösdala med
postorder och byggde då sin egen radiomottagare i en cigarrel och armaturer.
ask. Eftersom svenska radiosändningar inte fanns vid denna tid
lyssnade Anton på de tyska sändningar han kunde få in. Detta Anton var teknisk och praktisk. Han byggde en mandola – en
väckte naturligtvis misstänksamhet i omgivningen och Anton större mandolin – som dottern Elsy kom att använda. Han byggde också ett eget graververk till grammofonskivor och ett elekfick redogöra inför länsman vad det var han sysslade med.
troniskt piano till yngste sonen.
Efter sexårig folkskola ville Anton gärna bli smed, vilket hans far,
torpare utanför Marsvinsholm, inte tillät. Anton var yngst i en Anton skrev berättelser och visor under större delen av sitt liv.
syskonskara på åtta och fick arbeta som dräng några år innan Yngste sonen, Pelle, spelade under artistnamnet Peps in några
han tog värvning vid husarerna i Ystad. Som stamanställd fick av faderns visor; Ola och Karna, Persson ifrån stan och Drängavihan bättra på sin utbildning och började också lära sig spela fiol. san. Vid 75 års ålder fick en stolt Anton royalty från STIM!
Han började skriva visor i bondkomisk stil och skrev även min- På ålderns höst återvände Anton och Marta till Klippan och bodnesanteckningar. Efter några år som stamanställd flyttade han de då på Klostervägen. Anton avled 1979 och Marta 1985. De
till Klippan där han fick arbete vid Pappersbruket och träffade ligger begravda på kyrkogården vid Klippans kapell.
sin blivande fru, Marta. De gifte sig 1926, fick en dotter, och
Antons fru Marta var kusin med fotbollspelaren Hasse Persson
flyttade till Helsingborg.
och brottaren Stig ”Buckla” Persson, båda landslagsmän.
Anton hade olika arbeten under 1930-talet men drev även en liten radioverkstad på Malmögatan i Wilson Park där man bodde.
Mats Pettersson
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Historia med gatunamn

Gatunamn ger boende en adress. Med
gatunamnet kan ”skrivas” historia.
Det missas ofta, namn hämtas i en
bok över djur och växter. Det är beklagligt. Gatunamn kan omvärderas,
gator döpas om. Så har skett i Klippan. Krigarkungen ”Karl XI väg” blev
Fredsgatan!!! ”Oscarsgatan” blev
Vallgatan. Båda låg i Klippans västra
del, vid Åbyhem. Det sågs som opassande, dessutom korsade gatorna
varandra. Andra omdöpta gator: ”Olas
Gränd” blev Lindgatan, ”Brandmästargatan” blev Mossgatan, ”Postmästargatan” blev Odengatan, ”Lantmästargatan” blev Baldersgatan.

Revolution i hemmen

Möbelrevolution i hemmen. Så beskrevs förändringen i vanliga hem vid
1800-talets mitt. Medelklassen blev
vägvisare, ”arbetarhem” följde efter.
Tidigare var hemmen stelt inredda
med möbler uppradade efter väggarna, inga mattor på golv och få textilier. Nu blev fria golvytor en styggelse,
möbler flyttades ut i smågrupper, pittoreska vrår bildades där en piedestal
med blomkrukor/statyett placerades.
Småpynt sattes på alla bordsytor.
Modemöbeln blev ateniennen – den
lilla hyllan med flera våningar där
små minnessaker trängdes. Kurviga
och svällande nyrokokon dominerade, vid 1880-talet kom möbler med
svällande stoppningar, Emmastolen
– tyngre sittmöbel – kom i slutet av
1800-talet. Modets ledstjärna var:
Bekvämligheten.

Märkesdagar

1881. Klippans Yllefabrik återuppförs
efter brand.
1961: Åke Borgkvist (s) lämnade motion om simhall i Klippan.

Som sagt

”Biblioteken är våra viktigaste kulturinstitutioner.” (Harry Järv, ledamot i Vitterhetsakademien)
”Jag tar parti för ormen och Eva och fri tillgång till kunskap.”(Samme Harry Järv).
6

Allt fler köksträdgårdar – ekologi inspiration
Odla grönsaker har lika lång tradition
som jordbruket. Vid 1900-talets början även ett inslag i ”egnahemsideologin”. Efter nedgång har ekologiska
köksträdgårdar kommit.
”Gilgamesh-eposet” från 2 000 år f
Kr. på lertavlor, egyptiska gravmålningar och bibeln ger inblick i äldre
tiders ”hushållsodlande”. Under första århundradet stod trädgårdskonst
och köksträdgårdar ”högt i kurs” i
Romarriket. Första svenska skriftliga vittnesmålet kom på 200-talet.
Men det är först på vikingatiden mer
detaljerad information om köksträdgårdar finns att tillgå. Arkeologiska
utgrävningar har gett information.
Från 1000-talets Lund finns en lång
rad växter belagda.
På medeltiden systematiserades
köksträdgårdsodlandet med kålgård,
kvannegård, humlestockar m m.
Men även fruktträdgårdar förekom,
som bl a nämns ”Kristoffers landslag” från 1442 där böter utgick om

äppelträd höggs ned. Munkarna
blev läromästare i grönsaksodlande. Nya växter kom, inte minst
i Söderåsbygden. Herrevadskloster hade väl planerad, enkel men
nyttig trädgård. Olika epoker hade
olika betoningar. Renässansen med
blandning av nyttigheter och sköna
inslag. Frankrike blev inspiratörskällan på 1700-talet – dock inte hos
bönder. De vanliga nyttiga matväxterna odlades. Kål, rovor och lök var
basen. ”Viktorianska trädgården”
införde frilandsodlandet i slutet på
1800-talet, som gav billiga grönsaker. Industrialismen förde samman
människor, möjligheter till köksgård
försvann, storträdgårdarna kom.
I början på 1900-talet kom egnahemsrörelsen. Målsättningen var bl
a att ha egen trädgård och odla det
som idag kallar traditionella köksväxter. Nu är det viktigt att odla
ekologiska och giftfria egna grönsaker

En tidigt förekommande sort var ”Kärleksörten”

Koloniodlandet har tagit fart

Även blommor odlades tidigt

Perstorp var Skånes glascentrum på 1700-talet – brand satte stopp
Glastillverkning har en lång historia. Från 1300-talet finns belägg för
glastillverkning i Sverige. Nu nämns
även 1100-talet, via munkar. 1692
startades glastillverkning i Henrikstorp utanför Perstorp.
Äldsta fynden av glas är från Egypten och Mesopotamien, från 7 000talet f Kr. Då rörde det sig om att en
glasyta lades på keramik. Kring år 2
500 f Kr. framställdes glas oberoende av keramik. Stora genombrottet
kom kring år 100 f Kr. Då uppfanns
glasblåsningen.

Glastillverkningen kom sent till Sverige. Förr sades på 1300-talet. Ny
forskning har visat på glasproduktion på 1100-talet. Fönsterglas tillverkades då vid klostren i Alvastra
och Nydala. Kanske även i Herrevadskloster - det har sagts så men
inte kunnat beläggas.
På 1500-talet och 1600-talet
första del hade alla glasbruk tysk
karaktär och grundats av medlem
från kungahuset. 1642 bröts detta.
Glasblåsaren Melchior Jung fick rätt
att anlägga glasbruk. 1686 kom

Kungsholms glasbruk, som blev förnämst i landet. Ytterligare glasbruk
behövdes för tillverkning av fönsterglas och flaskor. 1691 fick Göran
Pielman, adlad till Adlersten, rätt att
starta glasbruk i Henrikstorp utanför Perstorp, kallat ”Skånska glasbruket”, för enkla hushållsglas och
fönsterglas. 1715 utvidgades rätten
– Göran Adlersten var nu friherre
och landshövding – till finare glas.
1762 tog allt slut, efter en anlagd
brand, och byggdes inte upp igen.

Igelkottar – ”världens äldsta nu levande däggdjursläkte”
Igelkotten beskrivs ofta som ett av
våra mest omhuldade vilda däggdjur,
som sprider lite av trivsel kring sig
och är nyttig. Dessutom är igelkottar världens äldsta nu levande däggdjurssläkte.
Igelkotten är utbredd över stora delar
av världen. Bara i ”gamla världen”
finns 20 arter. Att igelkotten sökt sig
till människors bostäder är ingen tillfällighet. Där finns mycket av det som
igelkotten vill ha vid födosök – ofta
bjuds den på lite extra – och för boplats och vintersömn. Men det finns
även stora faror, inte minst trafiken.
Igelkottsläktet ses som något primitivt
och existerade redan för åtminstone
15 miljoner år sedan, kanske tidigare.

Så lång ”släkttavla” har inget nu levande däggdjur. För att klara vintern
lägger den på sig ett fettlager, letar
upp skyddad plats, rullar ihop sig
och går i dvala där temperaturen kan
sjunka till fem-sex grader, andningen
sjunker till någon gång per minut, energiåtgången minskar drastiskt. Uppvaknandet sker genom att vårvärmen
kommer. Då är den mycket hungrig.
Matjakten börjar direkt.
Föga överraskande har igelkotten
getts många namn genom årtusenden, många historier – inte bara positivt – har knutits till denna. Ibland
även att igelkotten skulle vara ”ett
djävulens anhang”, som bl a nämns
1737 i en uppteckning från Ovansjö

härad i Gästrikland och där de slogs
ihjäl då de visade sig.
Igelkotten har även använts till föda
mycket långt tillbaka i tiden; de fanns
kring människor och var lätta att
fånga. Utgrävningar för 7 000 år sedan i Bohuslän visar detta. Igelkottens
kött och fett har även under vissa tider setts som medel för att bekämpa
sjukdomar, där igelkottens okänslighet mot gifter spelat in. Det talas även
om att det i våra dagar förekommit
och förekommer att igelkotten dödas
för att ha som föda. Men det är att
betänka att igelkotten är fridlyst i vårt
land till glädje för de många som gillar
att se denna lille taggförsedda nyttiga
trivselspridare.

Boktipset: Björn af Kleens bok ”Jorden de ärvde” är en berättelse om det feodala Sverige.

DEMIDEKKARE MÅLAR
JUST NU TILL

SOMMARPRIS!

Välkommen in till oss, Din personliga VW, Audi,
Skoda och VW-transportbils verkstad!

Välkommen

in till oss!

maren!
Öppet hela som

Östergatan 28, Klippan • 0435 - 109 20

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

www.borjessonsbil.se

Vi ﬁnns, om du
behöver oss

CYKELAFFÄREN I CENTRUM
Tvåhjulsmästarna har dammat
av en gammal klassiker!

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

3- växlad, 7-växlad herr och dam

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

NU TILL
KAMPANJPRIS!

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

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

5.395:-

SYSSLOLÖS PÅ SEMESTERN?
Vi har det mesta till bygget, huset
och trädgården!
ekstrands.indd 1

06-04-03 10.47.56

Öppet: Vard 8-16 • Tel 0435- 200 68 • Sånnavägen 8 • Kvidinge • www.anderssonstraobygg.se
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Vinnaren av mors dags-middag

B

Firade mors dag på Evas Catering
Det blev en lite annorlunda mors dag för Carina Eriksson
från Klippan. Tillsammans med resten av familjen fick hon
nämligen avnjuta en fin tvårättersmiddag på Evas Catering i
Stidsvig – och det var dottern Erica som gjorde denna efter
middag möjlig.

29 maj bar det därför av till Evas Caterings restaurang i Stidsvig. Där
bjöds man på fläskfilé med potatisgratäng och portvinssås och till
dessert rabarberpaj.
- Jag kände till att Evas Catering fanns, men jag hade inte koll på att
man kunde åka dit och äta – jag trodde de bara sysslade med catering.
Det var väldigt gott! Och utsikten över skogen var verkligen mysig,
- Jag blev både glad och rörd när jag förstod att Erica anmält mig till säger Carina Eriksson.
Söderås Journalens tävling, säger en glad mamma.
Även Erica var nöjd
God middag till bra pris
Det var andra året i rad som Erica anmälde mamma Carina till Söderås
Söderås Journalens redaktion föll pladask för 13-åriga Erica Erikssons Journalens tävling.
enkla brev. Hon tyckte att ”den bästa mamman man kan ha” förtjänade - Jag vann inte då, men jag tänkte att jag gör ett försök i år också.
en god middag tillsammans med resten av familjen. På mors dag den Trägen vinner i längden alltså!
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Sommarkväll i Parken, Ljungbyhed
4 augusti

Christer Lundh

19.00-21.00

Arr: Ljungbyheds Framtid

25 augusti

Klippans
Ungdomsorkester
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Ta gärna med s(t)ol!

0435 - 102 53
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Brödka

Tandläkare
Pehr Erlandsson

Vägkyrka i S:t Petri kyrka
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önskar

Glad Sommar!

Sommarmusik i Klippans kyrkor under
lördagar och torsdagar juni-augusti
ÊUÊÕÊÊÀF>ÃÌÀ«ÃÊÞÀ>
ÊUÊÕÊÊ6i`LÞÊÞÀ>

UÊÕ}ÕÃÌÊÊ6BÃÌÀ>Ê->ÀÃÛÃÊÞÀ>
UÊÀ`>}>ÀÊV ÊÌÀÃ`>}>ÀÊÊ£
UÊ-`>}ÊÓ{ÊÕÊÊÓ£

Bryggerigatan 16, Klippan
Skolgatan 2, Ljungbyhed

Tel. 0435-109 86
Tel. 0435-44 04 80

'* ',%-,')*'..,
Stidsvig
Dagens lunch

V. 25
Måndag: Köttfärslimpa med pressgurka
Tisdag: Stekt spätta med remouladsås
Onsdag: Stekt fläsk med löksås
Torsdag: Philadelphiafylld kycklingfilé
Fredag: Stängt Midsommarafton
Alt 1:	Ostgratinerade Tacorullar
Alt 2:	Pasta med bacon & broccolisås
Sallad:	Potatissallad med Kalkonbröst, Skink & ostsallad
Paj:	Kassler & ananaspaj
V. 26
Måndag: Grekisk färsbiff med stekt potatis
Tisdag: Pocherad färsk torsk med purjolök
Onsdag: Plommonspäckad fläskkarré
Torsdag: Korv stroganoff med ris
Fredag: Biffstek med lök
Alt 1:	Stekt potatis med falukorv & stekt ägg
Alt 2:
Blodkorv med fläsk & lingon
Sallad:	Pastasallad med kyckling, räksallad
Paj:	Avokado & räkpaj
V. 27
Måndag: Dansk sjömansbiff med gurka
Tisdag: Lax med sås & grönsaker
Onsdag: Gryta på husets vis
Torsdag: Kycklingbitar med wok grönsakssås & pasta
Fredag: Fläskytterfilé med kantarellsås & stekt potatis
Alt 1:
Bratwurst med surkål & stekt potatis
Alt 2:	Pytt i panna med ägg & rödbetor
Sallad: Mozzarellasallad, Tonfisksallad
Paj:	Kyckling paj
V. 28-30
Serveringen stängd men cateringen fungerar
som vanligt.
ENDAST
för barn

upp till 12 år!

Dagens kostar 60 kr inkl. dryck, salladsbuffé, bröd, smör,
kaffe & liten kaka. Häfte med 10 lunch kuponger kostar
530 kr inkl. dryck, salladsbuffé, bröd, smör, kaffe & liten kaka.
Vi tar tyvärr inte kort.

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

)

is 90:-

(Ord.pr

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
under sommaren

26/6
3/7
10/7
17/7
24/7

31/7
7/8
14/8
21/8
28/8

BARNTÄVLING!
VINSTER:

1:a pris Presentkort hos Görans Ljud & Bild, Klippan 500:–
2:a pris Presentkort hos Görans Ljud & Bild, Klippan 300:–
3:e pris Presentkort hos Görans Ljud & Bild, Klippan 100:–

SÅ HÄR GÖR DU:

• Sök efter “Klippantrollet” i tidningen. Ta reda på vilken bokstav
som han håller i handen. Bilda sedan ett ord av dessa bokstäver
och skriv det i de vita rutorna nedan.
• Sänd lösningen till Adapt Media AB, Norra Skolgatan 2,
264 33 KLIPPAN senast den 1 augusti i brev frankerat med brevporto.
Glöm inte ange ”BARNTÄVLING” utanpå kuvertet!

ORDET ÄR:

GISSA VILKET
ORD SOM
JAG GÖMMER!
Sommarkläder

?
Namn:

________________________________________________________________________________________________

Adress: ________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Telnr:

____________________________________________

Ålder:

____________________________________________

Vinnare annonsjakten - maj
1:a pris Maivi Nilsson, Klippan
2:a pris Gertie Magnusson, Klippan
3:e pris Margot Palmblad, Ljungbyhed
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PROFILEN:
anders lindberg

dinge och har bott där i hela sitt liv, med undantag för några studie- och militärtjänstår
i Hässleholm och Kristianstad. Han är maskiningenjör i grunden, och via arbete på
bland annat Findus i Bjuv hamnade han på
Åstorps kommun för 13 år sedan. Men hur
hamnar en maskiningenjör på de positioner
han har haft i Åstorp? Arbetar man med
näringslivsutveckling och turism brukar det
ju vara lite andra typer av egenskaper som
efterfrågas.
- Jag brukar säga att det är lite samma
sak att arbeta med människor som att arbeta med maskiner. Det behövs lite smörja
i maskineriet oavsett vilket. Jag har även
fått möjligheten att utvecklas under åren i
Åstorps kommun, så det är med blandade
känslor jag nu lämnar.

På väg till Klippan
Han är född och uppvuxen i Kvidinge
och är ett bekant ansikte både där och
i Åstorp. Från den 1 augusti tar Anders
Lindberg över som näringslivsutvecklare i Klippans kommun.
- Jag har ju känt min företrädare HansGöran Dahl i några år, och visste att han
skulle sluta, och då kände jag att det var
läge att ta det här steget och söka den här
tjänsten.
Kul med omväxling
Fram till den 1 augusti jobbar Anders kvar
i Åstorps kommun, där han förutom näringslivsfrågor även arbetat med turism och
EU-frågor. Han ser fram emot sitt nya jobb
i Klippan, där han verkligen får renodla sitt
intresse för näringslivet.
- I Åstorp har jag arbetat själv med ganska
många olika typer av frågor. När jag börjar i
Klippan kommer jag att jobba närmare ihop
med andra människor och kommer även att
ha personalansvar. Det är alltid roligare att
10

jobba ihop med andra – det kan lätt bli sårbart när man är ensam.
På gränsen
Som Kvidingebo befinner sig ju Anders
verkligen på gränsen mellan Klippan och
Åstorp. Kvidinge har riktnummer 0435,
men hör till Åstorps kommun.
- Egentligen bor jag ju geografiskt närmare
Klippan än Åstorp, så det här känns som ett
naturligt steg att ta.
På frågan om vad Anders kan ta med sig
från Åstorps kommun till sitt nya jobb i Klippan svarar han att det återstår att se.
- Jag tror inte på att föra över färdiga koncept från en kommun till en annan. Det viktigaste är att man lär känna människorna
i kommunen, se behoven och bygga upp
förtroende. När allting sedan fallit på plats
kan man göra lite mer riktade insatser.
Kvidingebo sedan födseln
Anders är alltså född och uppvuxen i Kvi-

Aktiv i hembygdsförening
Vid sidan om arbetet är Anders också verksam i Kvidinge Hembygdsförening. Engagemanget där är några år gammalt, och har
även utvecklats till ett så kallat leaderprojekt.
- De ideella krafterna, företagen i Kvidinge
och Åstorps kommun samarbetar för att
skapa en alternativ sträckning av ”Ås till åsleden”. En vandringsled som går från Maglaby scoutstuga ner över åskanten, genom
Kvidinge och sedan ner mot Tomarps
Kungsgård. Tanken är att kunna erbjuda
mer än bara naturen, till exempel en intressant historia, besöka kostnärer, keramiker
och gårdsbutiker samt olika alternativ till
övernattning.
Bra återväxt
Kvidinge Hembygdsförening är mycket aktiv. Och det är faktiskt inte bara äldre människor som engagerar sig.
- Det är kul att konstatera att vi har lyckats
bra med att sprida ut åldrarna. Det är en
nödvändighet för föreningar av vår typ att ha
pensionärer som engagerar sig i studiecirklar
och det rent praktiska arbetet. Det är bitar
som vi som förvärvsarbetar har svårt att
hinna med. Men för att verksamheten
ska leva vidare måsta man försöka brygga
vidare intresset till kommande generationer,
och det känns som att vi har lyckats med
detta.
Kör motorcykel
Vid sidan av arbetet och hembygdsföreningen ägnar sig Anders gärna åt att köra
motorcykel. Han har alltid varit road av motorer och har ägt ett antal olika bilar och
motorcyklar. Just nu kör han en Yamaha MT
01.
- Den är lite grann åt ”sporthojshållet”, men
lite mer avklädd. Jag meckade mycket förr,
men det gör jag inte längre. Det finns det
andra som gör bättre, avslutar han.

Midsommar!

Vi önskar alla en
skön sommar!

Midsommarafton innebär förhoppningsvis sol,
jordgubbar men också olika sorters sill, rökt ål och
kall-varmrökt lax från oss på Dymöllans ålrökeri.

dPPETTIDERßMIDSOMMARVECKAN

-kNDAG ONSDAGß ß ¯ß 
TORSDAGß
ß ¯ß
MIDSOMMARAFTONß ß ß 

ß+'
-!4*%3),,



och önskar
Martin
välkommen!

Under sommarmånaderna har vi
även servering. Kolla gärna på vår
hemsida vilka läckerheter vi kan
erbjuda er!

IßSPANN ß0RISETßGiLLERß
MIDSOMMARVECKAN
/RDßPRISß

ALLA VARMT
VÄLKOMNA!
PS.Vi ses på
Åby Marknad 21/6

Lina Gudmundsson

Reg.fastighetsmäklare

SEJRBO & SON AB

Martin Olofsson

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

S

TEL: 0435 - 152 43
www.sejrbo.com

Camilla Asp

Reg.fastighetsmäklare

MMARREA I BUTIKEN!

7BUUFOVULBTUBSF

KAFFEBRYGGARE,
VATTENKOKARE,
SMÖRGÅSGRILLAR M M

BORDS- OCH
TAKARMATURER

20%-50%
RABATT.



10% RABATT
FYNDBORD MED
UPP TILL

50%

inkl moms

TVÄTTMASKINSKAMPANJEN
FORTSÄTTER!
PASSA PÅ!

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

NEDSATTA PRISER

Idapt laddare
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Världens minsta
kamera med zoom!

799:Samsung ES-ST30

Videokamera
JVC GZ-MS215

Grundig
Internet-radio

1490:-

Kontantkortstelefon
Nokia C1-01

495:-

99:-

Bilhållare för
mobil

1990:-

Öppettider
Mån - Fre 10 - 18
Lör 10 - 14
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Nu har vi 38 242 besök i månaden
på Klippanshopping.se!

Söderås Journalen delas ut till
10 360 hushåll och 940 företag!

Som tidning, på internet, hos företaget, i hemmet,
i butiken, hos föreningen, på tipspromenaden...

Vi finns överallt på lokal nivå!

3 STARKA

LOKALA
VÄLKÄNDA

ANNONSKANALER!

Massor av lokala erbjudanden,
läsvärda artiklar och reportage!

Som annonsör får du marknadsföring med 100% lokal träff!

Vill du också vara med?

www.adaptmedia.se
0435 - 77 90 50

Köp kvastar och borstar hos Lennart
A

Den 21 juni är det dags för årets upplaga av Åby Marknad.
Då packar som vanligt Lennart Eriksson från Sösdala in
sina varor i bilen och beger sig till Klippan.
- Åby Marknad är ett riktigt bra arrangemang. Trevliga
människor och bra marknadsledning i form av Eivor de
la Cueva, säger han.
Husgeråd
Lennart Eriksson säljer husgeråd i allmänhet och borstar och
korgar i synnerhet. I hans marknadsstånd hittar man allt
ifrån näverkorgar till handborstar, sopborstar, piasawakvastar
och skurborstar. Dessutom säljer han slevar, smörknivar,
stekspadar samt frys- och avfallspåsar – och mycket mer.
Lennarts bana som knalle tog sin början för 20 år sedan.
- Jag arbetade på en grossistfirma i Tjörnarp som sålde
korgar och krukor och lite sådana saker. Jag hade hand om
utlastningen och fick lite kontakter där. När företaget gick i
konkurs blev jag arbetslös och då började jag med det här
istället.
Trivs med marknadslivet
På somrarna åker Lennart runt till de flesta stora marknaderna runtom i Skåne. Han trivs med att vara ute mycket, och det skapas en fin
gemenskap mellan honom och hans marknadskollegor. Många åker
runt till samma ställen och umgås lite mellan varven.
- Det är ingen jättelukrativ marknad, utan jag gör det mest för att
det är kul. Skulle man räkna ut en timpeng på den tid jag lägger ner
skulle den nog inte bli så hög.

Sommaren är
kärlekens tid!

Collier med silverhjärtan 595:STERLINGSILVER

På vinterhalvåret arbetar Lennart som tidningsbud, och han åker även runt på en del julmässor och julmarknader. Dessutom säljer Lennart också sina produkter till skolor
och kommuner – ofta genom kontakter han skapat när han varit
ute på marknader. Är du intresserad av att besöka Lennart på Åby
Marknad så hittar du honom på Södra Skolgatan.
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NYHET!

Tak- o Väggplåt

Nu finns Decratak
i lager!

Pris från 52 kr/m
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Pris

2

97:50/m

Priser inkl moms
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Marieholm - 0413-730 62 - www.norosteel.se
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Välkommen till vår stora

på vår parkering torsdagen den 23 juni kl 8-18.
Mat serveras mellan kl 12-18.
Direkt från k
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Zoégas Kaffe

as kaffeDu får 2 st Zoég
t, värde
pe
kö
på
r
ga
mug
r en hel
pe
kö
du
60:-, när
bricka. Gäller de
erna!
300 första kund
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4 påsar Godis

Hel bricka Ägg
Kronägg,1,43 kg,
24-pack.
Jämförpris: 17.51

3 pkt Finish

30:- 100:25:25:-

3 påsar bilar + 1 påse husvagnar
140-160 g
Jämförpris: 48.39

:
Underhållningspelar

12-17
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Maskindisk 56 tabletter
Storpack

3 pkt Kakor

Sanjo Gruppen
Välj mellan Kex,
kakor eller rulltårtor

80:30:-

2 st Comfort
Sköljmedel
à 750 ml
Flera dofter
Jämförpris: 20:-

ion

Coca-Cola bjud
er alla matgäs
ter på en
burk dryck (vär
de 9:-) och
Zoégas bjuder
på kaffe
efter maten (v
ärde 5:-)

1 halvsäck Toa + 1 Hushåll
Lambi. 24-pack toapper
och 12-pack hushållspapper

3 st Kullens Bröd
Handla våra prisklipp
direkt på parkeringen.
Max 4 köp/hushåll.
Gäller alla varor på vår
midsommarfest!

Jette & Ingemar med personal

Pris: 40:-/port

4,8 kg Via
Tvättmedel
Jämförpris: 16.67

12 sorter à ca 500 g. Jämförpris: 20:-

Vi önskar er alla en skön midsommar!
Hjärtligt välkomna till oss!

olgrillen:
Stor grilltallrik
med honungsk
arré
eller vitlökskotl
ett, potatissalla
d
och grönsallad
.

5 st Coca-Cola
5 x 2 liter.
Coca-Cola, Zero,
Fanta eller Sprite.
Jämförpris: 5:+pant

60:54:-

2 ﬂak Guldöl
2 ﬂak 0 36 burkar
Harbou, à 33 cl,
+pant.
Jämförpris: 4.55

100:30:-

- Din livsmedelsbutik i centrala Perstorp!

Öppet alla dagar 8-20
Priserna gäller endast 23 juni på vår parkering. Res för slutförsäljning.
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Chaplin satsar på lunchbuffé
Nu får lunchhungriga Klippanbor ytterligare ett
möjligt alternativ när magen kurrar framåt tolvtiden.
Restaurang & Pizzeria Chaplin satsar nämligen på
lunchbuffé.
- Det kommer att bli ett blandat utbud, säger ägaren
Hayri Erdem.
Även om pizza och kebab naturligtvis kommer att ingå i
lunchbuffén så är det inte bara det som gäller. Hayri Erdem
vill inte sätta någon speciell stämpel på vilken inriktning
man kommer ta, utan säger att det blir lite av varje. Man
kommer inte att servera någon dagens rätt, utan det blir
”självplock” till ett fast pris.
Nyrenoverad restaurang
Sedan Hayri Erdem startade Chaplin år 2000 har kunderna strömmat till. Många Klippanbor har gjort Chaplin till
ett extra vardagsrum och andelen stamkunder är hög.
- Det är en speciell atmosfär här. Många kommer gärna
in för att äta en bit, men blir sittande resten av kvällen
och pratar. Den sociala biten är väldigt viktig för oss på
Chaplin.
Under de elva år han har ägt Pizzeria Chaplin har Hayri
Erdem gjort kontinuerliga renoveringar, men den som gjorts
under våren är den absolut största hittills. Taket har sänkts,
väggarna har målats om och all köksutrustning har bytts
ut. Dessutom har Hayri satsat på ett nytt möblemang, som
i skrivande stund inte har kommit. Den 1 juni hölls en ny
invigning av lokalerna med pompa och ståt.
- Man måste hela tiden förnya sig, annars blir det tråkigt.
Det är utvecklade för restaurangen också. För några år
sedan byggde vi en uteservering som är öppen under
sommarhalvåret – den lockar också mycket kunder.
Folk gillar att sitta ute när det är sommar.
Bra råvaror viktigt
Hur gör man då en pizza så god som möjligt? Det är
inte så svårt menar Hayri. Men ändå är det långtifrån
alla som lyckas.
- För det första måste man ha bra råvaror, och sedan
måste man dessutom tänka på hur man portionerar
ut dem. Det är också viktigt att pizzan inte blir för
fet utan frasig och saftig istället.
Flyttade från Varberg
Innan han startade Chaplin hade Hayri en restaurang i Varberg. Han hade vänner i Klippan, och när
han var nere på ett besök fick han höra talas om
att lokalen där Chaplin idag ligger var till salu. På
den här tiden hade ju Klippan ett ganska skamfilat rykte i medierna, så Hayri var först inte så
sugen på att flytta dit. Men han tänkte om.
- När jag kom hit så förstod jag att mediebilden hade varit
överdriven. Jag har lätt för att umgås med människor, och
har trivts bra ända från början.

O
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Mer än mat
Hayri har hela tiden satsat på att Pizzeria Chaplin ska vara
mer än bara mat. Förutom uteserveringen och den sociala
samvaron har han även ordnat uppskattade musikkvällar.
Bland annat har Madaroarna och Teater Amabile uppträtt.
- Det kommer att bli mer sånt framöver, lovar han.
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Billingevägen
- Röstånga
- 0435-91570
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8 8- Röstånga
- 0435-91570
EGRAVNINGSBYRÅ

på hela

Billingevägen 8 - Röstånga - 0435-91570
En
hjälpande
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året
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En hjälpande hand när det behövs
dygnet runt, året om

Mikael
Karlsson
Mikael
Karlsson

sortimentet
Öppet: Mån-Fre 9.30-18.00
Lör 9.00-13.00
4UPSHBUBOt,MJQQBO
5FM

gärna
på vår
hemsida
LäsLäs
gärna
mermer
på vår
hemsida

www.begr-byra.se
www.begr-byra.se

Mikael Karlsson

Erbjudandet gäller v.25

Läs gärna mer på vår hemsida

www.begr-byra.se
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10,7
x 7,1
10,7 x 7,1

Vi på Bosab vill önska er
en riktigt skön sommar!
Vedbyvägen 41 • Tel: 0435-105 18
Fax: 0435-448131 • bosabmagnus@gmail.com

6I yNSKAR ALLA EN GLAD OCH
ViLSTiDAD MIDSOMMAR
3TiDPATRULLEN VI STiDAR ALLT
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Nu har vi invigt nya
Restaurang Chaplin!

4UPSHBUBOt,MJQQBO
UFM
GBY

Förverkliga dina
r
trädgårdsdrömma
på Bjärhus!

NYHET!

Fr o m den 11 juli

serverar vi
LUNCHBUFFÉ
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Tel: 0435-107 86

Bjärhus Växtbutik
Tel. 0435 - 102 95
www.bjarhus.se

Välkomna!

Tänk på att
remiss behövs ej.

FLYTTBIL

Nu har vi flyttat till
Bruksgatan 5 i Klippan!
Kupolen • Bruksgatan 5 • 264 33 Klippan • 0435-108 90
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Familjen

Jordgubbsförsäljning

Behöver du kontanter?

Kom till oss,

vi har
Bankomat!

Låt oss fånga ett minne!

Boka Er fototid på tel 0435-77 90 54!

2%

bonus

NYPOTATIS

+ extra erbjudande i
butiken!

från lokala odlare!

Glöm inte beställa din hårkrans!

Malin Lindqvist &
Henrik Gudmunsson
Smilla

OBS! Öppet 8-13 Midsommarafton,
Stängt lördag-söndag

Brohällans
Blommor
En pojke
Född: 110312
Vikt: 4 120 gr
Längd: 51 cm

Storgatan 27, 264 33 Klippan
Tel. 0435 - 151 51
Mobil 076 - 83 35 755
Fax. 0435 - 134 34

Förbered er för
sommaren!

Melvin

Avfuktare

2890:-

Anette Bladh
& Burim Nikqi
Elina

max 80

Modell M

kvm 16L/

DC-16

dygn

Kylaggreg
at
Retro

3490:-

Klarar up
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Boka din bilservice
på BDS.se
få priset direkt!
Nu är det enklare än någonsin att boka service. På
vår nya bokningstjänst på webben får du reda på
priset direkt. Och med BDS-kortet kan du dessutom
välja att delbetala. Räntefritt i upp till 24 månader.
Läs mer på bds.se
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upp till

Vi har det lilla extra
du behöver till din
midsommarfest!

Olivia

Måndag-fredag 8-18, lördag 9-12
www.stigs-autoshop.se

Hemköpskort?

utanför butiken
hela sommaren!

-+6/(#:)&%t½QQFUNÌOGSF MÚSTÚO

En tjej
Född: 110327
Vikt: 3 690 gr
Längd: 49 cm

Storgatan 64
0435-147 00

Du har väl inte glömt att
ansöka om vårt

kvm

- Ger mer för pengarna!

Mån-Fre:
Lördag:

Är din kökslåda sönder?
Behöver du nya köksluckor?

Läcker dina fönster?
Behöver din trappa renoveras?

Jobbigt? Inte alls!

Jag fixar det i sommar!

www.kickes-snickeri.se
Fabriksväg. 8 Klippan

9.30-18.00
9.30-13.00

Snart dags för
Allsång på Spången

Den första allsångskvällen på Spången 2006 lockade 75 per- - Uffe Chrix arbetar på ett bokningsbolag och har goda kontakter
soner. 2011 får krögaren Martin Olsson ta emot de första med våra stora svenska artister, så sedan han kom in i bilden för
biljettbokningarna redan innan han hunnit annonsera ord några år sedan har vi kunnat stärka programmet ordentligt.
entligt och programmet är satt.
Bokningar redan gjorda
- Vi ligger bra till mitt i Skåne, det är många potentiella besökare
Majoriteten av besökarna på allsångskvällarna är från 40 och uppåt,
som kan nå oss på ganska kort tid. Sedan är det bussbolag från hela
så det handlar om alltifrån barnfamiljer till pensionärer. Att hitta en
södra Sverige som ordnar turer hit, de mest långväga är uppifrån
blandad kompott som tilltalar alla är viktigt för Martin Olsson.
Skaraborg, konstaterar han.
- Jag och Uffe pratar ihop oss varje år om vilka artister som vi vill ha.
Blandad artistkompott
Förra året hade vi till exempel Molly Sandén som verkligen gick hem
Årets två allsångskvällar, som vanligt under ledning av Uffe Chrix och hos våra yngre besökare. Det ska vara en blandning mellan ungt och
Jojje Jönssons karaktär ”Dag-Otto”, äger rum den 18 och 25 juni. gammalt så att det finns något för alla.
Vid det första tillfället underhåller Nanne Grönvall, Tomas Peterson Det är alltså bra ”drag” efter biljetterna redan, och Martin Olsson
och trumpetaren Magnus Johansson, och veckan därpå tar Jessica har redan bokningar i restaurangen för de aktuella datumen. Vid
Andersson, Lennie Norman och Håkan Brink över den musikaliska denna tidnings pressläggning (8 juni), finns det fortfarande biljetter
stafettpinnen.
kvar för de som kan tänkas vara intresserade.

18 JULI KL 19

Thomas
Petersson
25 JULI KL 19

Lennie
Norman

Info - Priser
ALLSÅNGSPAKET:
Logi, supé
é
1050 kr/pers. i dubbelrum.

Nanne
Grönvall

Jessica
Andersson

Magnus
Johansson

Supé

ALLSÅNGSMENY:
425 kr/pers.

é

ENDAST ENTRÉ 150 kr
Barn upptill 12 år 95 kr

ORKESTER m. KÖR:
Edvard Perssons Hjältar
Insläpp 17.30 utomhus www.spangen.se
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Varannan torsdagseftermiddag (udda
veckor) fylls Tornsborg i Färingtofta
av danssugna pensionärer. Då bjuder
nämligen SPF Färingtofta in till torsdagsdans. När Söderås Journalen hälsade på den 26 maj var det Kent Borgström som stod för musiken. Omkring
80 personer slöt upp.

pågått i många år, och lockar pensionärer
från stora delar av Skåne. Besökare från
Lund, Dalby, Hässleholm, Broby, Kävlinge
och Helsingborg är inte ovanligt. Och Ulla
Persson och hennes föreningskamrater i
SPF Färingtofta åker även de runt till andra
pensionärsföreningars evenemang och
dansar.

Mycket arbete
SPF Färingtoftas danser hålls alltså varannan torsdag i princip året runt. Man tar
några veckors paus efter midsommar, men
redan i slutet av juli rullar man igång igen.
Då håller man på fram till mitten av decemBesökare från många orter
ber .
Torsdagsdanserna hos SPF Färingtofta har - Det är ganska mycket saker att hålla ig- Det brukar komma mellan 60 och 90
personer. Det enda som krävs för att kunna komma hit är att man är medlem i en
pensionärsförening, säger Ulla Persson,
sekreterare i SPF Färingtofta.

Uterum till lågpris!

Andra evenemang
Förutom danserna ordnar SPF Färingtofta en
rad andra evenemang. Man spelar canasta,
boule och ordnar även midsommarfest i
Tornsborg.
- Tidigare har vi haft både mårtensfest, julbord
och nyårsfest, men det blev för lite deltagare.
Folk är så upptagna under höstmånaderna,
så vi bestämde oss för att ha en höstfest i oktober månad istället, säger Ulla Persson.

Se alla 72 partier på
www.halle.se!

Partier från

Komplett uterum

835:-

29.000:-

(ord 1.116:-)

(ord 37.000:-)

Ord 1.116:Nu 835:-

Ord 2.180:Nu 1.635:-

Ord 1.620:Nu 1.215:-

Fasta och skjutbara dörr- och fönsterpartier i vitlackerad aluminium med
säkerhetsglas. H: 1190/1990 mm.
B: 720-4125 mm.

Priserna gäller tom
den 31 augusti -11.
Uterum 12 m2: 2 st 3-delade skjutbara dörrpartier, 1 st 4-delat
skjutbart dörrparti, limträstomme och kanalplasttak Halle Isolux 10 mm.
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ång. Det ska bokas orkestrar och lokal. Ska
man ha de populära orkestrarna gäller det
att vara ute i god tid. Vår medlem Saga
Rosander håller i bokningarna för vår del,
och hon har i princip redan programmet
klart från nu till ett år framåt.

Stort utbud av
stenar och plattor!

Stilrent, vackert – och tämligen
underhållsfritt. Med stenar eller
plattor från S:t Eriks får din trädgård det extra lilla lyftet. Vilken
av våra produkter du än väljer så
garanterar vi att du kommer att
bli nöjd!

BVL SÖDERÅSEN AB
BYGG - VILLA - LANTBRUK
JAKT & FRITID

Det är inne att vara ute

Böketoftavägen 19 • 260 33 Kågeröd
Tel 0418 - 803 55 • www.bvlab.se

llar
Musikaliska sommarkvä
i
i Ljungbyhed i august

En kär sommartradition i Ljungbyhed
är att Ljungbyheds Framtid ordnar
någon form av sommarunderhållning. I
år bjuder man på populäre vissångaren
Christer Lundh den 4 augusti och på
Klippans Ungdomsorkester tre veckor
senare, den 25 i samma månad.
- Det känns kul att kunna använda oss av
den nya fina scenen i parken som vi invigde förra sommaren med The Playtones
och Willez, säger Eva Jönsson, ordförande i
Ljungbyheds Framtid.
Gratis underhållning
Precis som tidigare år är underhållningen
i parken helt gratis. Ljungbyheds Framtid
kommer att erbjuda en servering där man
kan köpa korv och bröd om man är sugen.
Och om någon vill lägga ett bidrag till föreningskassan är detta naturligtvis välkommet.
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- När vi ordnar arrangemang av det här slaget brukar vi gå runt med en hink, så får de
som vill stötta Ljungbyheds Framtid lägga en
slant och själv bestämma vad underhållningen har varit värd.
Levande landsbygd
Ljungbyheds Framtid verkar för en levande
landsbygd, och engagerar sig i alla möjliga
frågor. Förutom att man är engagerad i sommarkvällarna i parken samarbetar man också
med Ljungbyheds Köpmanna- och Företagarförening kring julskyltningen i december.
Dessutom driver man opinion i de ärenden
man anser det nödvändigt, exempelvis om
det dyker upp hot om nedläggning av offentliga inrättningar som vårdcentralen,
folktandvården eller liknande. Anledningen
till att man ordnar sommarkvällarna är enkel.

R

- Vi tycker det är viktigt att man har arrangemang på hemmaplan här i Ljungbyhed. Det
ska inte vara tvunget att man som Ljungbyhedsbo måste åka iväg någon annanstans
och betala dyra pengar för att få lite god
underhållning.
Över 800 medlemmar
Totalt är man nu uppe i över 800 medlemmar – en imponerande siffra med tanke på
Ljungbyheds storlek.
- Vi skickar varje år ut ett informationsblad
till samtliga boende i Ljungbyheds tätort där
vi beskriver vad vi gjort under året. I detta
utskick ger vi även möjlighet till folk att anmäla sig för att stötta verksamheten genom
att bli medlemmar. Det kostar 50 kronor för
en person och 100 kronor för en familj. Det
är jätteroligt att så många har valt att gå
med, konstaterar en nöjd Eva Jönsson.

Vinn grillkväll!
I samarbete med Hemköp i Ljungbyhed lottar Söderås Journalen den här månaden
ut en grillkväll innehållandes ett antal olika sorters kött samt välsmakande tillbehör
för ett totalt värde av 1900 kronor. Vill du ge din sommarsemester den där lilla extra
guldkanten och bjuda dina nära och kära på en grillkväll utöver det vanliga? Skicka
i så fall in en motivering till Söderås Journalen, så väljer vi ut den vi tycker är bäst.
Vi behöver ditt bidrag senast måndag den 25 juli. För att du ska kunna komma ifråga
för vinsten måste du ha möjlighet att genomföra grillkvällen senast lördagen den 27
augusti.
I ett kommande nummer av Söderås Journalen gör vi ett reportage om dig och din vinst.
Skicka in ditt bidrag till följande adress:
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN
Märk kuvertet ”Grillkväll”
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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
• Brohällans Blommor, Storgatan 27, 264 33, KLIPPAN............................... 0435-151 51
		 brohallansblommor@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
• BVL Söderåsen, Böketoftavägen 19, 268 77 Kågeröd........................... 0418-803 55
		 www.bvlab.se, henrik.sjogren@bvlab.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
A-ateljén, Storgatan 59, 264 32 KLIPPAN................................................ 0708-69 85 37
		 www.aateljen.se, aateljen@tele2.se
• 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
Lantbrukstjänster
Emils Småbrukartjänst, Kolarehusvägen 19, 264 91 Klippan................... 070-145 19 10
		 emil.ahlin@hotmail.com
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
Forts. nästa sida
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Söderås BRANSCHREGISTER
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 33 KLIPPAN........................ 0435-148 00
		 www.mjnail-massage.se, info@mjnail-massage.se
• PM Friskvård – Akupunktur För Alla, Storgatan 58, 264 32 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
A Rosdahls Måleri, Duvgatan 6, 264 71 ÖSTRA LJUNGBY........................... 0435-215 18
		 a_rosdahl@hotmail.com
• 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
Optiker
• Glasögonhuset, Järnvägsgatan 32, 264 33 KLIPPAN............................... 0435-134 10
		 www.glasogonhuset.com, glasogonhuset@telia.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
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

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

Träning
• Corpus Träning & Hälsa, Järnvägsgatan 31, 264 33 KLIPPAN................ 0435-71 88 99
		 www.corpus-fitness.com, corpus.fitness.ab@telia.com

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

VVS & Rörmokare
• Rörmontage, Storgatan 16, 264 33 KLIPPAN........................................ 0435-71 12 75
		 www.rormontage.se, rormontage.tommy@telia.com
Theisners Rör, Östergatan 3, 264 35 KLIPPAN......................................... 070-632 74 94

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

Verktyg
• M&M Verktyg och Material HB, Tornsborg 4560, 264 54 Ljungbyhed..... 0435-77 04 01
		 www.mmverktyg.se, maggan@mmverktyg.se

Restaurang & Pizzeria
• Asian Bambu, Järnvägsgatan 31, 264 33 KLIPPAN................................. 0435- 132 44
		 thu_luyensw@yahoo.com
• Bowla.net, Stackarpsvägen 5, 264 39 KLIPPAN....................................... 0435-152 60
		 www.bowla.net, info@bowla.net
• Evas Catering, Kärrvägen 1, 264 70 KLIPPAN.......................................... 0435-224 41
		 www.et-catering.se
• Nya Pålles, Fabriksvägen 8, 264 39 KLIPPAN....................................... 0706-72 55 37
		 bohaget@hotmail.com
• Pizzeria Chili, Storgatan 15, 264 33 KLIPPAN.......................................... 0435-150 88
• Restaurang & Pizzeria Chaplin, Åbyplan 2, 264 33 KLIPPAN..................... 0435-107 86
• 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

Tyger
• KlippAnns Tyger, Järnvägsgatan 32, 264 33 KLIPPAN.......................... 0736-83 86 61
		 klippann@live.se

Vill du också synas
11 gånger om året
hos 10 360 hushåll
och 940 företag?

Skogsarbete
• JSE Skogsentreprenad, Kastanjevägen 72, 264 37 KLIPPAN................. 0707-98 25 05
		 www.jseab.se, info@jseab.se
Smycken
• Guld o Silversmedjan, Storgatan 46, 264 33 KLIPPAN.............................. 0435-135 30
		 www.guldosilversmedjan.com, klippan@silversmedjan.se
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

Anmäl då ditt företag på:

www.soderasjournalen.se/bransch

eller ring 0435 - 77 90 54

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

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

