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SÖndagen den 28 augusti kl. 10

Pris till vinnare/vinnarna. I anslutning till Tipspromenaden kan man avnjuta en
Brunch mellan kl 11-13.30. För att vara säker på plats måste brunch förbokas
senast 24 aug. Vi utgår ifrån Bowlinghallen. Mer info på Bowla.net
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Söderås

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

SÖDERÅS Journalen/Redaktionen
Adapt Media,
N. Skolgatan 2, 264 33 Klippan
(V.g Märk med ”Mina Tips”)

Vi reserverar oss för ev. tryckfel
Upplaga 11.300 ex.

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

Gör som fle
Använd Klippanshopping.se

.
.
.
m
o
a
l
Täv

Se våra webbreportage!

Juli

Juni

Maj

April

Mars

Febr…

Januari

Dece…

Nove…

Okto…

Sept…
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• Erbjudande från butiker och företag
• Webbartiklar (som ej finns i Söderås Journalen)
• Vad blir det till Dagens lunch?
• Föreningsinfo
• Vad blir det för väder?
• Läs Söderås Journalen

Juli

Juni

Totalt antalr och
besök
fler....

Årets bild!

Nu startar Söderås Journalen
och Klippanshopping.se ytterligare en tävling!
Den här gången vänder vi oss till dig
som är fotointresserad. I tävlingen ”Årets
Klippanshoppingbild 2010” kan alla hugade hobbyfotografer delta. Motivet kan
vara vad som helst – ett barn som skrattar,
en naturbild, ett husdjur eller någonting
annat.
Har du en bild som du känner dig nöjd med
är det bara att gå in på Klippanshopping.
se och ladda upp den där. I Söderås Journalens januarinummer 2012 presenterar vi
de tre bästa bilderna. Vinnarna får i form
av så kallade Klippancheckar att handla för
i Klippans Köpmannaförenings butiker. 1:a
pris 1000 kronor, 2:a pris 700 kronor och
3:e pris 300 kronor. Alltså, ut och klicka!
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Nu är det Ljungbyheds
Gammelmarknad igen!
I dagarna är det återigen dags för
Ljungbyheds Gammelmarknad. Fredaglördag den 19-20 augusti är datumen
som gäller 2011.
- Det såg lite trögt ut med att få ihop
knallar i början, men det har hämtat sig
bra nu på slutet, så det blir uppåt 130
olika stånd, konstaterar marknadskommitténs Bo Rosengren.
Blandat utbud
Precis som vanligt så bjuder Ljungbyheds
Gammelmarknad på stor variation när det
gäller marknadsstånden. I år är det enligt
Bo Rosengren en stor tonvikt på de beprövade områdena mat och kläder, men det
finns också nyheter.
- Det kommer att finnas en skyttesimulator på plats, den tror vi kommer att locka
många jägarintresserade.
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Förutom traditionella marknadsklassiker
som clown och positivhalare bjuder man i år
också på underhållning i form av en bugguppvisning från Ljungbyheds eget danspar

Timothy Williams och Tilda Andersson. Duon
har tävlat i ungdoms-VM i bugg med gott
resultat, och kommer att ha med sig några
klubbkollegor från Söderåsens DK.
- Det är verkligen något man måste se. Ungdomarna är otroligt duktiga, säger Bo Rosengren.
Pärlrallyt på Ljungbyhed Park
Parallellt med gammelmarknaden hålls även
ett annat stort evenemang inne på Ljungbyhed Park. Det är Pärlrallyt, där 200 veteranlastbilar tävlar, som går av stapeln samtidigt.
En ”bra” krock, tycker Bo Rosengren.
- Vi kommer att hjälpa dem lite med reklam
i våra högtalarsystem. Många av marknadsbesökarna är säkert intresserade av rallyt
också, och tvärtom med. Det är bara bra att
här finns mycket att göra i Ljungbyhed under
marknadshelgen.
Succétävlingen Hasaloppet återkommer även
i år, men med nya arrangörer, då Färingtofta
IK tar över efter Kristdemokraterna. Vilka som
deltar i ”hasningen” är i skrivande stund inte
klart.

!
A PÅ S
S
PA
DS
KNA
R
A
M
ER!
PRIS

>ÃLÊ BÃÌÌBViÊ

20% på alla modeller
-`>Ýt

Gäller endast under marknadsdagarna.
DS- !
A
N
K
MAR UDANDE Kaffe m. wienerbröd 25:ERBJ

Marknadsﬂäta 35:-

Öppet:
Mån - fre: 7-15.30 (tom 31 aug) • Lör - sön: 7 - 13
Mån - fre: 7-17 (fr.o.m den 1 sept)

Ljungbyheds Konditori • Tel. 0435 - 44 17 22
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Sommarkväll i Parken, Ljungbyhed
Torsdag 25 augusti
kl.19.00-21.00

550 mm, 20201-0104.
Ordn.pris 106:-

Klippans Ungdomsorkester
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Måste bokas under marknadshelgen. Ord. pris 1650:-

Besök vårt marknadsstånd
med supererbjudanden!

Ta gärna med s(t)ol!

MARKNADSFYNDA HOS OSS!
rt
Missa inte vå

Fyndbord!

Utförsäljning
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Storgatan 20 • Ljungbyhed
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T ex tvättmaskiner

från 3.990:-

GSlO%&-*,"5&44&/FCKVEFSWJ Grillad kyckling

Behöver du kontanter?
Vi har bankomat på Hemköp.
Öppen dygnet runt!

Arr: Ljungbyheds Framtid
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Kycklingklubbor
Kycklingspett
Revben
Hemlagad potatissallad
Grekisk Potatissallad
Pastasallad med fetaost

LJUNGBYHED 0435-44 10 30 I Öppet: mån- fre 9-20, lör & sön 9-18

GLASSTA
JM!

Ta med d
in
du hand a barn när
marknad lar under
så bjude sdagarna,
rv
en glass i dem på
pinne!
OBS

! Så lå
och enda ngt lagret räcker
st en glas
s/barn.

VÄLKOMNA!

Gårdsbutiken öppen
torsdag & fredag 15-18.
Övriga tider: Ring!

”Viltkött – NaturligtVis”
Kött- och Charkprodukter
Rum och Frukost eller självhushåll
Gårdsbutik - Eget Viltslakteri
Öppet året om! 0705 - 23 40 20 • 0708 - 14 01 65
www.bonnarpshjort.se
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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

Heliga kafferasten

Bara Finland dricker mer kaffe per
person än Sverige. Hos oss beräknas
det drickas 30 miljoner koppar kaffe
– per dag. Kaffedrickandet kom från
Turkiet till Europa på 1600-talet, till
Sverige på 1700-talet i högre stånden och på 1800-talet hos den breda
massan. Industrialismens monotona
arbete gjorde att pauser behövdes.
Från 1800-talet började pauserna
allt mer användas för kaffedrickning,
där koffeinet gav en uppiggande effekt - och så blev det viktigt socialt
umgänge. Dessutom har många problem lösts vid kaffepauser. Då dominerade kokkaffe. Då kaffeautomater
kom krävdes bryggkaffe. Automatkaffet blev ”snabbkaffe” som ofta
medförde att gemensamma kafferasten försvann.

Arne Borg i Bäljaneå

Han var Sveriges starkast lysande
idrottsstjärna, med ett OS-guld, två
OS-silver, två OS-brons och 32 världsrekord, dessutom ett svenskt rekord
som stod sig i 31 år. De handlar om
simmaren Arne Borg, som den 25 augusti 1947 höll show i ”kommunalbadet” i Bäljaneå nedanför det som idag
är Badvägen. Under 1940-talet åkte
Arne Borg land och rike runt och propagerade för simundervisning. Av en
slump fick Tvärby IF arrangörskapet,
sedan Borg sökt en förening för showen och anvisats Tvärby IF och överraskade ordföranden Gustav Lövdahl
i frisörsalongen, som sa ja direkt.

Märkesdagar

1946. S i Klippan var negativ till att
offentlig arbetsförmedling inrättades.
1951. Åttaårig obligatorisk folkskola
infördes i Klippan

Som sagt

”Fel använd kan historia vara farlig.”
(Professor Dick Harrison)
”Ingen vinner på att vara omedveten om
det förflutna.”
(Samma professor)
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”Måsarna i Perstorp” – inget att skratta åt
Skrattmåsarna i Jeans damm i Perstorp är inget det skrattas åt. Det sker
inte hellre. Där har fåglarna hamnat
på dagordningen i högsta kommunala instans. Kravet är: Bort med dem
från dammen!
Skrattmåsen är smidig, smäcker
flygare, vackert tecknad med svart/
brunt huvud mot den vita kroppen,
med ett skränigt läte – som låter
som skratt – samt är kolonibyggare
och orsakar nedskräpning. Fågelarten är spridd från Medelhavsområdet till Norge och Island. Arten är
en relativt sen invandrare i Sverige.
Första säkra fyndet gjordes 1731
på Gotland. Vid 1800-talets ingång
omtalas skrattmåsen som ”sällsynt
häckande art”. Hundra år senare
började arten expandera, som höll
på fram mot 1970-talet, då Jeans
damm fick en koloni. 1974 ses, enligt riksinventeringar, som toppåret.
Då beräknades det finnas 270 000
par i landet, varav 29 000 i Skåne.
Kraftig tillbakagång skedde. Tio år
senare i Skåne fanns 18 700 par,
1990 bara 4 700 par. Minskningen

fortsätter. Kvar finns några kolonier,
där den i Perstorp är störst i NV
Skåne och betecknas ”som viktig
för artens fortlevnad i regionen”.
Medan Perstorp vill få bort skrattmåsarna, satsar t ex Hörby kommun resurser på att bevara arten.
Skånes ornitologiska förening har
fördömt Perstorps agerande, som
bl a innebär försök att skrämma
bort skrattmåskolonin. Även att
plantera in mink i dammen har diskuterats. Men redan i augusti varje
år har kolonin flyttat.
Perstorps kommun påminns om
att skrattmåsen är fredad från jakt
och att regelverket även omfattar
bo, ägg och ungar.
Vid Jeans damm har ett bostadsområde uppförts. Perstorp kommun
har planer för större etablering än
så. Därför föreslås i en motion från
centerpartiet, undertecknad av Arnold Andreasson, att åtgärdsplan
utarbetas för att minska skrattmåskolonin vid Jeans damm samt underhålls- och driftsplan tas fram för
området.

Vackert tecknad mås.

Bostadsområde finns invid Jeans damm.

Måsarna finns på dammens ö.

Asfaltering – 700-talets Bagdad först med belagda gator
Sommartid är asfalttid. Ett irriterande inslag i semestertrafiken, som
senare uppskattas. Att använda
asfalt i olika sammanhang är ingen
nyhet. Tvärt om. Det har anor från
forntiden.
Ordet ”asfalt” kommer av grekiskans ”a´sfaltos” vars betydelse inte
är helt klarlagt. Däremot benämns
det för ”jordbeck” eller ”bergbeck”
beroende på varifrån den samlats
in. Beskrivningen är: ”Ett i naturen
förekommande beck- eller hartsliknande ämne, svart eller svartbrunt,
ogenomskinligt, vid vanlig tempe-

ratur hårt och sprött, men smälter
vid 100 grader.”
Hur länge ”beck” varit känt och
använts vet man inte. Men i bibeln
nämns det redan i Första Moseboken 6:14, där Noa får en gudomlig
befallning: ”Bygg dig nu en ark av
goferträ med olika kammare. Bestryk den både invändigt och utvändigt med jordbeck.”
Det nämns även i bibeln att den
korg som Moses placerades i innan
den sköts ut i vattnet var tätad med
”beck”.
Mest kontakt med ”beck” får da-

gens medborgare genom beläggning av vägar och gator med asfalt
eller asfaltbetong. Dock har även
detta en lång förhistoria. Det visar
sig att Bagdad är den första stad
som blivit känd för belagda gator.
Det var redan på 700-talet. På
1700-talet uppfann Johan Louden
McAdam en metod för vägbyggnad
som kallades makadamisering.
1901 fick Edgar Purnell Hooley
patent på vad som kallades ”Tarmac”. Den senare metoden innebär
en blandning av tjära och sten och
en vält trycker ned efter utlägget.

Kvidinge municipalsamhälle - landets sista
Ett municipalsamhälle var en administrativ enhet inom en landskommun.
1971 upphörde denna samhällsform.
Då fanns fyra municipalsamhällen
kvar i landet. Ett var Kvidinge.
Industrialismens intåg, järnvägens
kraftiga utbyggnad innebar att tätorter uppstod och växte. Expansionen
oroade. Bebyggelse, ordning och
hälsovård ”spretade iväg”. Tätorterna
saknade städernas ”instrument”, där
detta bemästrades juridiskt. Liknande efterlystes i landskommunerna.
Det blev möjligt att införa stadsstadgor på några områden, som söktes
hos Kungl. Maj:ts befattningshavare

och beslöts av Kungl. Maj:t: 1868 års
ordningsstadga, 1874 års brandstadga, 1874 års byggnadsstadga, 1874
års hälsostadgas föreskrifter, 1907
års stadsplanelag. Stadsstadgor kallades ofta ”municipaler”, som skapade oklarhet. Samhällen med någon
stadsstadga kallades sig municipalsamhälle. Åby fick ”Kungligt brev”
1887 för införande av brand- och
byggnadsstadga. Åby kallades municipalsamhälle – dock först sedan
municipalsamhälle införts juridiskt
och begreppsmässigt, som skedde
år 1901. I Åby nämndes municipalsamhälle första gången i ett protokoll

1898. Tidigast i landet med att kalla
sig municipalsamhälle var Höganäs
bruksort. De sökte och fick en stadsstaga – år 1875.
Municipalsamhälle har beskattningsrätt, så att de kan betalar sina
egna kostnader. Det hade Åby (Klippan) först 1901.
På 1940-talet fanns flest municipalsamhälle. Vid kommunsammanslagningen 1952 försvann många.
Så även då köping bildas, som för
Klippan 1945. Kvidinge var municipalsamhälle från 1932, tills samhällstypen avfördes 1971.

Boktipset: Karl Erik Nylunds bok ”Att leka med elden” ger en överblick av de religiösa sekterna.
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VINSTER:
1:a pris Presentkort hos Chaplin Restaurang & Pizzeria, Klippan 500:–
2:a pris Presentkort hos Chaplin Restaurang & Pizzeria, Klippan 300:–
3:e pris Presentkort hos Chaplin Restaurang & Pizzeria, Klippan 100:–
SÅ HÄR GÖR DU:

1: Markus Jannesson, Lj-hed
2: Emma Ekstrand, Klippan
3: Elvira Larsson, Ljungbyhed

TÄVLA i Annonsjakten!
Vinnare Barntävling - JUNI

10.48.34

3795:-

• Varje pusselbit i Annonsjaktens 6 fält passar in i någon
av annonserna i detta nummer.
• Du skall hitta annonserna till vilka bitarna hör. Skriv
Nortonfirmanamn
360
sedan annonsörens
under resp. ruta.
Skydda
din dator
• Du skall alltså
inte ange
tidningssidans nummer.
mot virus m.m.
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Sänd lösningen till: Adapt Media,
Skolgatan 2,NP-RC530-S04
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15,6” HD-skärm,
! finns 640
kuvertet! Om denna märkning
medGBdeltar
HDD man inte i tävlingen!
DATORinte
Intel
i7,
REDAKTIONEN TILLHANDA SENAST den
29Core
augusti
2011.

SAMSUNG LASERSKRIVARE
ML-1665

Gårdsbutiken öppen
torsdag & fredag 15-18.
Övriga tider: Ring!

HP COMPAQ 625
15,6” HD-skärm, 320 GB HDD
Athlon II X2 P320, HDMI, Bluetooth,
2 MP Webbkamera

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

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.

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

898:Valentinas
Grill & Kebab
7490:2 GB Grafikminne,
Fast-start 3 sek.

Vi ﬁnns, om du
599:- oss
behöver
Öppet: Måndag-fredag kl. 09.00-13.00.

Nya ägare på

REDO FÖR SKOLAN

Öppettider

- Freoss!
10 - 18
VälkommenMåntill
Lör 10 - 14
Jolanda & Pandelis

”Viltkött – NaturligtVis”
Kött- och Charkprodukter
Rum och Frukost eller självhushåll
Gårdsbutik - Eget Viltslakteri
Öppet året om! 0705 - 23 40 20 • 0708 - 14 01 65
www.bonnarpshjort.se

Namn:					
PASSA PÅ-ERBJUDANDE!

Tel:

Gäller endast
lördagen den 3/9
Adress:
Hälsoanalys, Kiropraktisk Funktionsanalys
och Kinesisk Medicinsk Akupunktur.
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Vinnarna av Smörgåstårtorna!
Helén, Tobias
och Anna vann
smörgåstårtor!
När Söderås Journalen och Smörgåskupén lottade ut möjligheten för tre personer att vinna en
15-bitars smörgåstårta rasslade det till ordentligt i redaktionsbrevlådan. Tre lyckliga vinnare
fick glädjen att bjuda familj och goda vänner
på smörgåstårta i sommarvärmen. I efterhand
ringde Söderås Journalen upp och hörde efter så
att allt gått enligt ritningarna.

Helén Nilsson, Färingtofta
1. - Jag fyllde 40 i juli och velade länge om jag skulle ha
något kalas eller ej. När jag vann det här priset ordnade
jag ett litet ”informellt” kalas den 15 juli, och sedan åkte
jag bort på min riktiga födelsedag den 24:e.
2. - Skinka och rostbiff. Det räckte ordentligt. Jag var lite
osäker eftersom det fanns några ”storätare” i samlingen,
men det var inga problem.
3. - Tårtan var väldigt god och fräsch. Jag har varit på
Smörgåskupén och köpt frallor tidigare och var väldigt
nöjd då också.

Anna Cederström, Klippan
1. - Jag fick massor av hjälp från underbara vänner när jag flyttade
på långfredagen, och jag ville så gärna bjuda på något gott som
tack för hjälpen.
2. - Det blev kyckling med bacon. Vi var 14 personer, och det räckte
och blev över så att alla blev nöjda.
3. - Den var väldigt god och saftig. Jag kan absolut tänka mig att
köpa smörgåstårta från Smörgåskupén nästa gång jag behöver det.
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1. Varför anmälde du dig till tävlingen?
2. Vad beställde du för tårta?
3. Vad tyckte du?
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från Mecaterm

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

passar alltid perfekt!
Se de olika alternativen på

www.smorgaskupen.se

epum
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Vi har nu även öppnat på “gamla Fenix”!
Där finns allt som vi har på Smörgåskupén
men även frallor, bröd, bakelser m.m.
Välkomna!

r
pa

Vä

ROSTFRITT

VÄRMEPUMPAR

En smörgåstårta

som klarar

-25˚C

för nordiska
förhållanden!

Smörgåskupén

Ängelholmsv. 25 Klippan Tel: 070-278 48 93

Stidsvig
Dagens lunch

Vecka 34
Måndag Pannbiff med lök
Tisdag Fiskfilé med gräslöksmajonnäs
Onsdag Skånsk kalops med rödbetor
Torsdag Korv Stroganoff med ris
Fredag Fläsknoisette med choronsås och sparris
Alt. 1
Broccoligratäng med kassler
Alt. 2	Pasta med rökt kalkon och ostsås
Paj	Skinka och ost
Sallad	Pasta med kyckling, tonfisk
Vecka 35
Måndag Aubergine- och lökfylld köttfärslåda
Tisdag Stekt strömming med hemgjort potatismos
Onsdag Ört- och cidermarinerad nötstek
Torsdag Kassler Florentine med ostsås och ris
Fredag Baconlindad kycklingfilé med klyftpotatis
Alt. 1	Stekt potatis, ägg och prinskorv
Alt. 2	Pastagratäng med skinka
Paj	Kassler och ananas
Sallad
Melonsallad med pinjenötter & parmaskinka
Vecka 36
Måndag Persiljejärpar med gräddsås
Tisdag Stekt spätta med remoulade
Onsdag Kryddiga revbensspjäll med äppelmos
Torsdag Bruna bönor med stekt fläsk
Fredag Panerad schnitzel med ärter
Alt. 1	Pytt i panna med ägg och rödlök
Alt. 2	Lasagne
Paj	Köttfärspaj med grönsaker
Sallad	Knaperstekt bacon
Västkustsallad
Vecka 37
Måndag Kålpudding med lingon
Tisdag Färsk lax med hollandaisesås
Onsdag Kokt oxbringa med pepparrotssås
Torsdag Köttfärssoppa, dessert
Fredag Tandorikryddad kycklinggryta
Alt. 1	Pasta med bacon och ostsås
Alt. 2	Kökt höna med ris och currysås
Paj	Räkpaj med sting
Sallad
Bulgur med lax
ENDAST för barn
	Rostbiff

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

FABRIKSALLÉN 25, 264 31 KLIPPAN
lillaklosterab@telia.com, 0435-44 06 77

'* ',%-,')*'..,
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
Aug.
21/8
28/8

Sept.
4/9
11/9
18/9
25/9

ING!

VL
NY TÄ

Vinn varor från
Guld & Silversmedjan!

Nu har du chansen att ge dig själv eller någon du tycker
om en riktigt fin present. Söderås Journalen erbjuder
nämligen en möjlighet att välja ut smycken från Guld &
Silversmedjan till ett totalt värde av 1750 kronor. Skicka
in en motivering till varför just du förtjänar priset, så väljer
Söderås Journalens redaktion ut den vi tycker är bäst. I
ett kommande nummer av Söderås Journalen gör vi ett
reportage om dig och din vinst.
Vi behöver ditt bidrag senast
måndagen den 29 augusti.
Skicka in till följande adress:
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN
Du måste märka kuvertet
med ordet ”Smycken”!
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PROFILEN:
Gösta magnusson

- Vi hade en svacka efter finanskrisen 2008,
men nu är vi tillbaka på de nivåer vi befann
oss innan den inträffade.
Genuin Klippanpåg
Gösta fyller 64 i år och tar numera ett år i
taget när det gäller hur länge han ska arbeta
kvar som VD. Just nu är tanken att i alla fall
vara kvar ett och ett halvt år till, till 65-årsdagen. Sedan får man se vad som händer.
Under en tioårsperiod hade Gösta och Eva
en lägenhet i Malmö, annars har han varit
Klippan trogen.
- Jag trivs här - jag är ju genuin Klippanpåg i
fjärde generationen.

Familjeföretagare i
fjärde generationen
Han har arbetat på familjeföretaget
Klippans Yllefabrik i hela sitt liv. Och
tillsammans med hustrun Eva så bor
han också i samma fastighet där
företaget finns. Men Gösta Magnusson har sett världen ändå. Det har om
inte annat arbetet sett till.
- Den internationella delen av jobbet
har varit fantastiskt kul, inte minst att
kunna bygga upp en verksamhet i ett
annat land, som vi har gjort i Lettland.
När konjunkturen sjönk i början av 90-talet
var det några tumultartade år för Klippans
Yllefabrik. Räddningen blev att flytta produktionen till Lettland och dess huvudstad
Riga, där Gösta Magnusson köpte en garnoch plädfabrik. Idag omfattar företaget 145
anställda: 15 i Klippan och 130 på andra
sidan Östersjön.
Barnen arbetar som chefer
Även om Gösta, som är fjärde generationen
som driver Klippans Yllefabrik, har arbetat
hela sitt yrkesverksamma liv på företaget,
så var det aldrig någon självklarhet att barnen Pernilla och Petter skulle göra sin pappa
10

sällskap. Sedan tidigt 2000-tal är så emellertid fallet. Dottern Pernilla är marknadschef,
medan sonen Petter är ekonomichef.
- När de var yngre hette det nästan alltid
att de inte ville arbeta i pappas gamla företag, men de har ändrat sig, och det är jag
så klart glad för. Det blev en liten nytändning för mig personligen när de kom in i
verksamheten. De är dessutom specialister
inom varsitt område, så de kompletterar
varandra bra och går inte i vägen för varandra heller.
Bytte sortiment
Gösta har inte bara flyttat tillverkningen utomlands – han har även under sina snart 30
år som VD hunnit med att byta ut produktsortimentet helt och hållet.
- I mitten av 80-talet sjönk garnmarknaden
nästan i botten, och vi fick styra om till filtar,
plädar och hemtextilier.
En satsning som inte visade sig vara så dum
alls – den tillsammans med köpet av den lettländska fabriken räddade Klippans Yllefabrik.
Idag är man ett välmående företag igen, vars
produkter säljs i många länder världen över.

Musik, böcker och resor
Trots att han bott i Klippan i alla år har Gösta
aldrig varit aktiv inom föreningslivet eller politiken. Hans stora passioner i livet är resor,
musik, och att läsa böcker om historia i allmänhet och andra världskriget i synnerhet.
Musikstilen som ligger honom varmast om
hjärtat är jazz.
- Både min far och min farbror var stora
jazzlyssnare, så det har jag med mig sedan
många år. Tyngdpunkten ligger på lite modernare jazz. På senare år har jag även börjat lyssna på opera. Jag gillar känsloutspelet
som finns både i operan och jazzen.
New York och Tokyo
Om vi då ska gå tillbaka till resandet igen vilka är favoritresmålen? Det visar sig vara
två storstäder som sticker ut framför övriga.
- Det är ju en klyscha, men New York är
svårslaget. Tokyo är också fantastiskt. Jag var
där för första gången för 15 år sedan, och då
var det en väldigt strikt och konform stad,
men på senare år har den exploderat och
blivit supertrendig med en väldig brokighet,
inte minst när det gäller mode och design,
kanske lite på samma sätt som New York.
Men Gösta åker inte bara till storstäder. Arbetet har tagit honom till platser han aldrig
skulle besökt annars, och han har träffat
människor man inte träffar som vanlig turist.
- Nu senast var jag på Nya Zeeland och träffade fårfarmare. Det är otroligt kul att få lära
känna dem och deras familjer.
Framtiden
Vad tror då Gösta om framtiden för Klippans
Yllefabrik? Finns det någon risk för ytterligare en strukturomvandling liknande den han
själv fick genomföra?
- Det är nog inte omöjligt. Historiskt sett
har textilindustrin försvunnit från alla länder där utvecklingsnivån når en viss punkt,
och det är ganska troligt att det kommer att
ske i Baltikum inom en inte alltför avlägsen
framtid. Då blir det kanske tal om att flytta
produktion till Asien till exempel. Men det
dröjer nog ett bra tag dock – jag ska nog
klara mig ifrån det där, skrattar han.

HP COMPAQ 625

Norton 360

15,6” HD-skärm, 320 GB HDD
Athlon II X2 P320, HDMI, Bluetooth,
2 MP Webbkamera
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Skydda din dator
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SAMSUNG NP-RC530-S04
15,6” HD-skärm,
640 GB HDD
Intel Core i7,
2 GB Grafikminne,
Fast-start 3 sek.

7490:-

I år firar Söderåsens Brukshundsklubb 50årsjubileum. Och det är en synnerligen
välmående jubilar vi har att göra med. Totalt
har man i dagsläget omkring 300 medlemmar,
som ägnar sig åt alla möjliga former av hundsporter.
- Det är roligt som hundägare att ha en meningsfull sysselsättning tillsammans med hunden, sedan spelar det inte så stor roll vad
man väljer att hitta på, menar Bibbi Berglund,
sekreterare i styrelsen för Söderåsens Brukshundsklubb.
Olika grenar
Man kan dela upp föreningens verksamhet i olika
grenar: Spår & sök, lydnad, agility och rallylydnad.
De tre förstnämnda är etablerade sedan länge, medan rallylydnad är något som kommit fram och växt i
popularitet de senaste åren.
- Rallylydnad är verkligen på stark frammarsch. Det
går ut på att man ställer ut en bana med skyltar som
visar olika moment som ekipaget ska göra, och sedan ska föraren och hunden utföra dessa moment
på ett så positivt och bra sätt som möjligt.
Alla kan vara med
Att ägna sig åt hundsport är något som alla hundägare kan göra. De flesta får sin första kontakt med
verksamheten när man går en valp- eller allmän
lydnadskurs tillsammans med sin hund. Därefter får
många smak för att vidga sina vyer ytterligare.
- Det finns alltid något som tilltalar varje hund, det
gäller bara att hitta vad det är. De flesta hundar
brukar uppskatta spårarbete till exempel. De har ju
spårningen med sig naturligt. Alla hundar kan spåra,
sedan är det ju upp till föraren att ha koll på hunden.
Blandade åldrar
Medlemmarna i Söderåsens Brukshundsklubb varierar i ålder. De yngsta är i tonåren och de äldsta i
pensionsåldern. Man hjälps åt med det mesta, och
några gånger varje år ordnar man tävlingar i de olika
grenarna. De flesta av medlemmarna kommer från
Ljungbyhed, Perstorp och Klippan.
- Några kommer även från andra ställen, men de
flesta är från orterna häromkring, avslutar Bibbi
Berglund.
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Kupolen och Christian Segerfalk

i nytt samarbete
Under sommaren har Sjukgymnastcentret Kupolen i
Klippan flyttat till nyrenoverade lokaler på Bruksgatan
i centrala Klippan. Samtidigt passar man på att inleda
ett samarbete med välkände kiropraktorn Christian
Segerfalk, som även flyttar in hos Kupolen som hyresgäst. Han blir dock inte anställd hos Kupolen utan förblir egenföretagare.
- Jag har känt Jan Nilsson på Kupolen länge, och vi
har pratat om ett samarbete många gånger tidigare,
och nu uppstod ett bra läge i och med Kupolens flytt,
säger Christian Segerfalk.
Gemensam grundsyn
Tanken med att få in Christian Segerfalk ”i huset” är att bredda kompetensen hos Kupolen än mer. För även om sjukgymnaster och kiropraktorer använder sig av olika behandlingsmetoder så har man en gemensam grundsyn på kroppen.
- Man kan väl säga att vi sjukgymnaster arbetar lite mer med
rehabilitering av patienter som dragits med problem under en
längre tid, medan Christians patienter oftare söker för akut
värk, men det kan variera också, säger Billy Nilsson, sjukgymnast på Kupolen.
Under hösten kommer även en fotvårdsspecialist och en massör att flytta in hos Kupolen, och tillsammans med den samlade kompetens som redan finns i företaget i form av bland
annat akupunktur, KBT-terapi och mycket annat blir man ett
riktigt friskvårdscenter.
- Vi tror på idén att samla allt i ett hus. Samhället går allt mer
mot att varje individ får ett ökat ansvar för sin egen hälsa.
Med effektiviseringarna som görs idag inom den offentliga
sjukvården så uppstår ett större krav på varje person att hålla
kroppen i form, säger Billy Nilsson.
Stimulerande med kollegor
Christian Segerfalk, som när vi träffats endast varit på plats
i de nya lokalerna ett par dagar, ser verkligen fram emot att
samarbeta med Kupolen.
- Det ska bli jättespännande. Jag har ju jobbat ensam i mitt
eget företag sedan 1992, så det blir väldigt stimulerande att
ha kollegor.
Billy Nilsson fyller i:
- Våra olika utgångspunkter som kiropraktorer och sjukgymnaster gör dessutom att vi kan bolla saker med varandra på ett
bra sätt. Är det så att man inte hittar en lösning på ett problem kan det vara bra att prata med någon annan som ser på
saken från ett annat håll. Det gynnar patienterna i slutändan.
Ryggakuten
Ett första konkret resultat av det nya samarbetet är att man
startar konceptet Ryggakuten. För att alla patienter ska få ett
så snabbt och säkert omhändertagande som möjligt så garanterar man en tid hos kiropraktor eller sjukgymnast inom 48
timmar. Detta gäller måndag till fredag, och gäller endast vid
akuta besvär.
- Vi tror mycket på det här. Folk måste få hjälp när läget är
akut, säger Christian Segerfalk.
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Tränings- och friskvårdscenter
De nya lokalerna blir verkligen ett lyft för Kupolen. Alla faciliteter är toppfräscha, och när man går in genom byggnaden (som tidigare hyste Olssons Vapenverkstad) känner
man direkt den påtagliga doften av nyrenoverat. Kupolen,
Christian Segerfalk och de kommande hyresgästerna inom
fotvård och massage har sina behandlingsrum på våning
två. På våning ett och i källarplanet har man gjort i ordning
ett friskvårdscenter vars portar är tänkta att slås upp under
hösten.
- Det kommer att vara öppet för alla som är intresserade av
att lösa ett träningskort. Tanken är att man ska kunna gå
hit och träna från sex på morgonen till tio på kvällen, och
att det ska finnas plats för alla som är intresserade. Under
åren har vi tvingats tacka nej till många som velat fortsätta
med sin träning hos oss efter avslutad rehabilitering, men
nu har vi äntligen möjlighet att säga ja istället, säger Billy
Nilsson.
Tränings- och friskvårdscentret är i ett förstaskede inriktat
på individuell träning, och det ska även finnas möjlighet att
boka in tid hos en personlig tränare. På lite längre sikt hoppas man på att även kunna ordna gruppträningspass.

ÖSTÅNGA
RRÖSTÅNGA
EGRAVNINGSBYRÅ
BBEGRAVNINGSBYRÅ
RÖSTÅNGA

RYGGAKUTEN
Nu breddar vi vår
kompetens och ökar
vår tillgänglighet!

B

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

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

Mikael
Karlsson
Mikael
Karlsson

gärna
på vår
hemsida
LäsLäs
gärna
mermer
på vår
hemsida

Mikael Karlsson

Läs gärna mer på vår hemsida

www.begr-byra.se
www.begr-byra.se
www.begr-byra.se
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Ring så garanterar
vi behandling inom
48 timmar!*
* Gäller måndag-fredag
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Inkl. stekt lök och lingon

0435-10890 eller 0435-10506

Nu är det dags att planera
inför höstens försäljning

Erbjudandet gäller 18/8 - 18/9
Fabriksvägen 8, Klippan, 0706 - 72 55 37

Gå ner
10 kilo

på en månad!
Ny svensk VLCD-produkt utan
aspartam, gluten och sojamjöl.
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Kontakta oss för
rådgivning och
en kostnadsfri
värdering!

DEN NYA GODA SMAKEN

-ARIE ,INDHE
Martin Olofsson

Reg.fastighetsmäklare

Lina Gudmundsson

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

Camilla Asp

Reg.fastighetsmäklare

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

0705 - 39 45 45

ÖPPET: Onsdag 16 - 18,
nya kunder 18
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Viktigt a h trygg hos
sig lugn ocn!
tandläkare
Hans Åhlunds far var tandläkare
och modern var tandhygienist – så
att han skulle bli tandläkare stod
klart ganska tidigt. Nu har han
praktiserat yrket i mer än 25 år
och har hela tiden varit verksam i
Klippan. Under kliniknamnen Apolloniakliniken och Oral Design har
han funnits på tre olika adresser
sedan 1986.
- Det första året höll jag till i de
lokaler där Treklövern numera har
sitt kontor. Efter ett år blev det för
trångt där, och då flyttade jag vidare till ”Åbyhallshuset” i korsningen Järnvägsgatan-Storgatan.
Lugn och välkomnande miljö
Sedan 1992 har emellertid Hans Åhlund
och hans personal hållit till lite längre
söderut på Järnvägsgatan, närmare bestämt på nr 11. Miljön inomhus skiljer
sig bjärt från den bild många kanske
har av tandläkarmottagningar.
- Man måste ha en lugn och välkomnande miljö med sköna möbler som gör
att patienterna har det bekvämt. Vi vill
komma så långt ifrån en centraliserad
vårdinrättning som det är möjligt.
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sigt. I normala fall skickar tandläkaren
iväg sådana jobb till en tandtekniker
på annan ort eller till ett importlabb i
Asien, och då är det svårare att med
ord beskriva hur arbetet och färgen
ska vara. Vi samarbetar och tar tillvara
varandras stora kompetens. Det är ett
bra sätt att ge sina patienter det som är
bäst för dem.
Helkeramiska material
98 procent av de kronor och broar som
görs på Oral Design består av helkeramiska material.
- De är vävnadsvänliga och ger inga allergiska reaktioner för våra patienter. Vi har
en policy att bara arbeta bara med material som vi själva vill ha i vår mun, och utbildar oss hela tiden för att kunna ge våra
kunder den allra bästa behandlingen.
Långväga patienter
Oral Design har naturligtvis mest patienter från Klippan och nordvästra
Skåne, men det kommer även patienter
från resten av landet – och ibland till
och med mer långväga än så.
- Jag har patienter från hela Sverige
och även utlandet. Våra mest avlägsna
patienter kommer från Indonesien som
passar på att gå hit när de är i Klippan.
Det känns så klart jätteroligt att de väljer
att gå kvar hos oss även om de flyttar
ifrån orten.

Trygghet en viktig faktor
Varför föredrar då så många att gå till
privata tandläkare? Hans Åhlund har en
teori:
- Jag tror att patienterna upplever en
stor trygghet i att komma till samma
tandläkare år efter år. Det handlar
mycket om bemötande och den höga
servicegrad man kan ge. Patienten känner sig mer väl mottagen och känner
att man är i fokus om man kommer till
samma person år efter år.

Varför ett besök per år?
Hans Åhlund rekommenderar att man,
oavsett om man får mycket hål eller inte,
gör ett tandläkarbesök per år. Oavsett
vilken tidigare historik man har så kan
det hända mycket på ett år – inte bara
med karies utan även med tandsten.
- Tandsten är oerhört viktigt att hålla
undan. Håller man inte tandstenen
borta kan det utvecklas till tandlossning
om man inte sköter det ordentligt. Idag
är det mer vanligt att man förlorar en
tand på grund av tandsten och djupa
fickor än om man har hål i tanden.

På Oral Design arbetar Hans Åhlund
och hans anställda med allmäntandvård
men dessutom med speciell inriktning
mot kosmetisk och estetisk tandvård.
Man hjälper också till med implantatbehandlingar. I personalen finns förutom tandsköterskor även tandhygienist och tandtekniker. Att ha en egen
tandtekniker är något som skiljer ut
Oral Design från många andra kliniker.
Uppskattningsvis finns bara runt fem
kliniker i hela Sverige som har egen
tandtekniker.
- När våra patienter behöver kronor
eller bryggor har vi en helt annan
möjlighet att anpassa de nya tänderna
till de gamla både form- och färgmäs-

Tandläkarskräcken som finns hos en
del patienter är som tur är på väg att
försvinna. Hans Åhlund menar att den
är som allra störst hos 40- och 50-talisterna, men att det sedan blir bättre ju
senare man är född.
- VI som är födda under 40- och 50-talen har vuxit upp med väldigt hårda och
barska tandläkare som ibland var väldigt bryska i sitt sätt att hantera barn,
och det har hängt i. Med tiden har dessa tandläkare försvunnit. Dagens ungdomar har en helt annan syn på det där
med att gå till tandläkaren. Vi på Oral
Design är väldigt måna om att våra patienter inte skall uppleva något obehag
under sitt besök hos oss.

Tandläkare Hans Åhlund

PASSA PÅ-ERBJUDANDE!

Gäller endast lördagen den 3/9

Din familjetandläkare
Vi hjälper Dig med Dina tänder

Hälsoanalys, Kiropraktisk Funktionsanalys
och Kinesisk Medicinsk Akupunktur.
PAKETPRIS:

599 kr ord pris: 1600 kr

Begränsat antal platser, ring och boka tid.

OBS! Ny adress: Storgatan 58, ingång från Bjärsgårdsvägen.

Vi Skapar Ditt Leende
Allmän Tandvård

Nya ägare på

Estetisk Tandvård

Valentinas
Grill & Kebab

Tandblekning
Implantat

Välkommen till oss!

Medlem i:
American Academy of Cosmetic Dentistry
Swedish Academy of Cosmetic Dentistry
Oral Design International

Jolanda & Pandelis

Järnvägsgatan 11, 264 38 Klippan, 0435-153 10
info@oraldesign.se
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Informationslektion för
nya elever måndagar kl. 16.15.
Handledar- och riskettanutbildningar.

Klostervägen 2
KLIPPAN
Tel. 0435 - 125 40
Öppet: Sön - tors 16 - 21
Fre & lör 16 - 22

Tegelbruksg. 10
B:C
264 35 Klippan
KtA@DB
Tel. 0435-122 00
www.berndtssons.nu

Vet du inte riktigt hur du ska marknadsföra dig?
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Layout

Text

Tryck

Foto

Presentreklam

www.adaptmedia.se
0435 - 77 90 50
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Mycket arbete
med bildarkivet!
Ljungbyheds Militärhistoriska Museum sitter på en
diger bildskatt. I bildarkivet finns uppåt 170 000 bilder
och negativ från sent 1800-tal fram till nutid.
- Det är en riktig kulturskatt. Här finns bilder på människor, flygplan, miljöer och flygfoton tagna över samhällen och byggnader i Skåne, säger Bertil Larsson,
försvarsmeteorolog på F5 mellan 1969 och 1998, som
är en av de drivande krafterna bakom museet.

der 1935

mrådet från sö

Byn och lägero

Från det st
(och ledare)ora idrottslägret för sy
dsvenska un
1925
gd

omar

Röstånga 1901
Från ett jubileum 20/30tal? Men vilka är de?
Är det någon som känner
igen dom?

Elsa Andersson

www.lmhm.se
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Enoch Thulin

Bild för bild
Varje fredagseftermiddag träffas en grupp som i dagsläget
består av ungefär 25 personer för att gå igenom bilder i arkivet. Mellan 12.30 och 15 dricker man kaffe och går igenom
bilder – allt för att kunna dokumentera så många händelser,
platser och personer som möjligt.
- Bilderna är scannade och vi går igenom dem med hjälp av
en videokanon. Dessutom spelar vi in hela visningen på video
för att bevara den åt eftervärlden.
Alla är välkomna
Alla som vill är välkomna till dessa träffar. Idag består bildarkivgruppen av såväl gamla militärer som civila privatpersoner.
Det är så klart ett plus om man sitter på kunskap om Ljungbyhed eller F5, men det är absolut ingen nödvändighet. Det
räcker att man är nyfiken, intresserad och vill lyssna på gamla
historier.
- Att vi är så pass många gör att arbetet med att sätta namn
på personerna på bilderna blir mycket trovärdigare. Det händer ju ibland att vi hittar personer eller händelser på bilderna
som vi inte är helt överens om, och då är det ju upp till de
personerna som har kunskap att pröva sina argument mot
varandra, och till sist kommer man ju fram till något som
troligtvis stämmer.
Öppet över sommaren
Under sommaren (fram till den 11 september) har Ljungbyheds Militärhistoriska Museum öppet varje lördag och söndag mellan 11 och 17. Det går också bra att boka besök
under andra tider om man kommer i större grupper. Museet
invigdes den 5 juni 1998, och sedan dess visar man upp utställningar som förevisar arméförbandens och flygets verksamhet under åren som gått. För Ljungbyheds militära historia sträcker sig som bekant längre bak i tiden än bara F5.
- Infanterister, dragoner och husarer har övat på Bonnarp,
Kvidinge och Ljungby hedar sedan slutet av 1600-talet. Dessa
hedar var på 1800-talet en av Europas största exercisplatser –
totalt hade man 18 000 man och 8 000 hästar i rörelse. Dessutom var ju Ljungbyhed flygets vagga. Hjalmar Nyrop och
Oscar Ask gjorde ju de första flygförsöken med ett svenskbyggt plan här 1909. Men först den 16 oktober 1910 lyckades Nyrop komma i luften med en ny maskin med starkare
motor. (Detta är den första flygningen med en svensk pilot i
ett svenskbyggt flygplan i svenskt luftrum). Och redan 1915
utbildades civila och militära piloter vid Thulins Flygskola,
bland annat Elsa Andersson, som var Sveriges första kvinnliga pilot och den sista som utbildades vid Thulins flygskola år
1920, upplyser Bertil Larsson.

13.30 - 14.30 Talangjakt
15.30 - 16.30 Barnunderhållning

15.00 - 16.30 Final Talangjakten
19.30 - 20.00 Klippanfestens barn
20.00 - 21.00 Teater Amabile
21.00 - 01.00 House of fun

Arr: Kultur & Fritidsförvaltningen

19.30 - 20.30 Sound of Joy
21.00 - 22.15 Partypatrullen
22.30 - 23.15 Jan Johansen
23.30 - 01.00 Partypatrullen

21.00 - 01.00 CC & Lee
RING

Ett LionkulMATSERVE

KLIPPANFESTIVALEN
arrangemang
H
ÖL- OC

21.00 - 01.00 Bob Stevens

GULDSPONSORER

Vi vill tacka alla våra sponsorer
som bidrog till att Klippan festivalen 2011
blev en stor succé!
SILVERSPONSORER

Guldsponsorer

Silversponsor

Övriga sponsorer

BRONSSPONSORER

Bronssponsorer
Måleri AB

VETTINGE LANTBRUKS AB

Måleri AB

Måleri - Golv - Fasadtvättning

COLORAMA KLIPPAN ( F.D GOLV & TAPETHUSET VID RONDELLEN)
KAROSSVÄGEN 1, TELEFON 0435-142 62, WWW.COLORAMA.SE

042-19 41 50

Måleri - Golv - Fasadtvättning

042-19 41 50

Klippans Bruk
Skogsnäs Fastighets AB
COLORAMA KLIP
PAN ( F.D GOLV & TAPETHUSET VID RONDELLEN)
KAROSSVÄGEN 1, TELEFON 0435-142 62, WWW. COLORAMA.SE

H. Nilssons

SPONSORER

HELGESSONS GLAS AB

RÖRMONTAGE AB

RÖRMONTAGE AB

MAYWIS BLOMSTERHANDEL EFTR

MAYWIS BLOMSTERHANDEL EFTR

VETTINGE
LANTBRUKS AB

Klippans Bleck & Plåtslageri


0435 - 149 60

För mer info: www.klippanfesten.se
Ett särskilt tack till Partyfabriken
för ett väl genomfört arrangemang!

Vi ser fram emot ett nytt arrangemang 2012!
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information från klippans kommun
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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
Parfymeri
• Fräck & Fin, Storgatan 42, 264 33 KLIPPAN........................................... 0435-108 15
		 www.frackochfin.se, info@frackochfin.se
Personalstrateg
• Våga-Leda, Wessmantorpsvägen 2, 264 52 Ljungbyhed .........................0733-72 60 31
		 www.vagaleda.se, peter@vagaleda.se
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 & 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
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
Städning
• Städpatrullen, Tingsgatan 29 A, 264 32 KLIPPAN..................................... 0435-182 70
		 www.stadpatrullen.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
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
Theisners Rör, Östergatan 3, 264 35 KLIPPAN......................................... 070-632 74 94
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 10 360 hushåll
och 940 företag?

Anmäl då ditt företag på:

www.soderasjournalen.se/bransch

eller ring 0435 - 77 90 54

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

