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Vinnarna av en grillfest
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Ny tävling

Corpus triathlon lockade
54 deltagare

På Klippanshopping.se:s blandade webbartiklar kan du läsa mer om Corpus
triathlontävling. En tuff utmaning för de tävlande med simning, cykling och
löpning.

10 Profil: Rickard Nilsson
12 Skånes Nordvästpassage
Foto: Marie Carlsson

13 Kvidinge Kyrka
14 Bambu Thai
16 Callinaz
17 Katellas Express
18 Klippans Badmintonklubb
19 Årets bild
Damer motionär:

20 Gunns Mode
21 Smörgåskupén
Rotary-stipendiat
Klippans Ungdomsorkester

1:a Frida Andersson - i mitten
2:a Carina Bengtsson - till höger
3:a Marie Turesson - till vänster

Herrar motionär:

1:a Jonas Brink - till höger
2:a Björn Klemedsson - i mitten
3:a Anders Jönsson - till vänster

Elitklassen:

1:a Miro Cepciansky - i mitten
2:a Jörgen Hiljeborn - till vänster
3:a Torbjörn Andersson - till höger

22 Kommuninformation
23-24 Branschregister

NUMMER

MANUSSTOPP UTG. DATUM

OKTOBER 3 OKTOBER
NOVEMBER 31 OKTOBER

Rättelse
I Söderås Journalens augustinummer smög det sig in ett faktafel i artikeln om Kupolen. Texten
hävdade att lokalen där Kupolen numera har sin verksamhet tidigare användes av Olssons
Vapenverkstad. Detta stämmer inte. Det var Ekstrands Vapen som tidigare fanns på Bruksgatan 5. Vi beklagar därför detta fel och hänvisar till den mänskliga faktorn.
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Dags för TIPSPROMENAD igen:

SÖNDAGEN DEN 2 OKTOBER KL. 10.30-13.30
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 27 september. Vi utgår ifrån Bowlinghallen. Mer info på Bowla.net
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www.bowla.net • 0435- 152 60 • Stackarpsvägen 5 KLIPPAN
Ö
ADAPT MEDIA
TEL. 0435 - 77 90 50 • FAX 0435 - 77 90 59
www.klippanshopping.se

DINA TIPS OCH FÖRSLAG VILL VI
GÄRNA HA INSÄNT TILL:

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.
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Adapt Media och Klippans Köpmannaförening har sedan den 1 juli slutit ett
samarbetsavtal. Syftet är att tillsammans arbeta för att stärka handeln i
Klippan än mer.
- Vi förenas i vår känsla för handeln och
företagandet i Klippan. Både Adapt Media och Köpmännen brinner för att ha
ett levande centrum, säger Bengt Wetterberg, ägare till Adapt Media samt
ansvarig utgivare för Söderås Journalen och Klippanshopping.se
Inarbetad annonskanal
Köpmännen och Adapt Media har sedan
länge ett samarbete på så sätt att många
av butikerna i centrum är trogna annonsörer i Söderås Journalen och de flesta är även
abonnenter på Klippanshopping.se
- Söderås Journalen är en inarbetad annonskanal för många av våra medlemmar, och
det är viktigt för oss att den finns kvar eftersom vi vet att den läses av många. Vi ser
också stor potential i Klippanshopping.se,
säger Kent Andersson, ordförande i Klippans
Köpmannaförening.
Ny hemsida
Diskussionen om att skapa ett officiellt samarbete uppstod när köpmännen behövde
hjälp med att bygga en ny hemsida. I dagarna har köpiklippan.se blivit färdig, och det är
Adapt Media som har producerat den.
- Vi hjälper helt enkelt varandra. Genom att
vi stöttar köpmännen med en hemsida, och
även med marknadsföring av deras events,
så stärker vi banden med föreningen och

dess medlemmar. Vi hoppas på så sätt att
med Söderås Journalen och Klippanshopping.se kunna fortsätta att vara en stark
lokal annonskanal för köpmän och företagare i Klippan med omnejd, hoppas Bengt
Wetterberg.
Handeln mår bra
Klippanshopping.se har blivit en framgångsrik satsning, och varje månad kan Bengt
Wetterberg räkna in omkring 40 000 träffar
på hemsidan. Sidan kommer naturligtvis att
länka till köpiklippan, och förhoppningsvis
kommer många av Klippanshopping.se:s
besökare att hitta även köpmännens egen
hemsida på detta sätt. Kent Andersson tror
mycket både på samarbetet med Adapt Media och på handeln i Klippan.
- Handeln i Klippan mår rätt bra. Det startar nya butiker och företag hela tiden, och
nu byggs det dessutom nya bostäder. Vi i
Klippan konkurrerar med bättre service och

större kunnande än de stora köpcentrumen,
och då gäller det att marknadsföra sig så
mycket som möjligt för att hålla Klippanborna kvar på hemmaplan. Då känns det också
bra att använda redan inarbetade annonskanaler som vi också vet har sin verksamhet
och inte minst ”hjärtat” i Klippan.
Satsar i Klippan
Adapt Media har inte för avsikt att starta liknande samarbete på andra orter. Något som
Bengt Wetterberg tycker är självklart.
- Med undantag för att Söderås Journalen
”spiller” över till Röstånga, som den har gjort
ända sedan starten 1988, så splittrar vi inte
oss med att göra liknade produkter i kommunerna runt omkring oss. Vi tror att man
gör ett bättre jobb om man har förankring
på platsen där man verkar, och med detta vill
vi också visa både köpmän, företagare och
Klippans kommun att det är här vi satsar och
vill vara, säger Bengt Wetterberg.
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Nytt och fräscht hos
Apoteket Kronan
Apoteket Kronan har under våren fått en rejäl
ansiktslyftning. Kunder som passerat förbi har
så klart noterat att det rått lite ”byggkaos”, men
sedan i somras är man äntligen klara.
- Det känns väldigt stort, fint och luftigt nu. Vi är
väldigt nöjda med våra nygamla lokaler, säger
nyanställde apotekschefen Petra Sturesson.
Stimulerande med konkurrens
Det råder numera tuff konkurrens på Klippans apoteksmarknad. Sedan avregleringen häromåret är det
inte bara Apoteket AB, som Apoteket Kronan ingår
i, som får sälja läkemedel. Ytterligare en stor kedja
har etablerat sig i Klippan sedan några månader, men
Petra Sturesson ser bara detta som positivt.
- Det är alltid en utmaning med konkurrens, och det
finns säkert plats för oss båda. Och det gynnar ju dessutom kunderna i slutändan.
Genomgång av läkemedel
Apoteket Kronan erbjuder naturligtvis allt som apotek vanligtvis gör när det gäller såväl receptbelagda
som receptfria läkemedel. Man arbetar också med ett
väldigt stort lager – allt för att inte få så långa leveranstider. Personalen skickas dessutom kontinuerligt
på utbildningar för att hålla sig uppdaterade.
- Tre av våra farmaceuter har till exempel genomgått
utbildning för läkemedelsgenomgång. Om man som
patient använder ett större antal läkemedel så kan
man få en tid hos oss, och så går vi igenom hela situationen tillsammans.
Positiva reaktioner
Petra Sturesson och hennes anställda har fått många
positiva tillrop sedan renoveringen. Kunderna tycker
det är skönt att ha fått lite mer utrymme att röra sig
på, och saker och ting står ännu mer lättillgängliga nu
än tidigare.
- Många som inte har varit här på ett tag tycker att det
har blivit väldigt fint. Vi vill så klart gärna ha synpunkter och feedback från kunden, det är alltid viktigt att
både veta vad man gör bra och vad som kan förbättras.
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12 anställda
Totalt har Apoteket Kronan 12 anställda, och det är
dessa som är företagets verkliga resurser. Petra Sturesson menar att service, vänlighet och hög kvalitet
på produkterna är honnörsord man hela tiden arbetar
efter.
- Vi vill att kunderna ska gå här ifrån nöjda och veta exakt hur man använder de läkemedel man köper här.

Tandprodukter
till extra bra priser!
Köp produkter för minst 100 kr.
Få överraskning (värde 39:–)
till barnen på köpet!

Erbjudandet gäller 19 /9-23/10
eller så länge lagret räcker.
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Rättrådigt ingripande
stoppade inbrottsförsök
par personer uppe på taket till affären. Jag
tog telefonen direkt och ringde till polisen.

I mitten av augusti utsattes Hemköp
i Ljungbyhed för ett inbrottsförsök.
Tack vare ett rättrådigt ingripande från
Ljungbyhedsbon Christine Larsson
kammade dock tjuvarna noll. Butiksägaren Lars Andersson är mycket nöjd
med Christines insats.
- Christines samtal till polisen avstyrde
hela inbrottet, och därför ville vi tacka
henne med ett presentkort på 1000
kronor hos oss på Hemköp.
Konstiga aktiviteter på taket
Det var när Christine, som bor i närheten
av Hemköp, stod på sin balkong strax efter midnatt och tog kvällens sista cigarett
som hon såg att det försiggick aktiviteter på
Hemköps tak.
- Jag såg en bil som såg lite ”halvskabbig” ut
som körde runt nere vid Hemköp, och hörde
en smäll. Det var då jag såg att det var ett

Christine tror att tjuvarna fick syn på henne
vid något tillfälle eftersom de avbröt inbrottsförsöket efter att ha försökt skära sig
in genom taket.
- Jag hade även kontakt med min dotter som
bor på en annan gata i Ljungbyhed. Hon
lyckades få bilnumret på bilen, som körde
mot Klippanhållet. Polisen lyckades stoppa
bilen mellan Klippan och Ljungbyhed, men
de hittade ingenting i den förutom ett par
handskar.
Tacksam för Christines insats
När polisen sedan kom fram till Hemköp så
hittade de verktyg uppe på taket, vilket tyder på att det verkligen var ett inbrottsförsök
som Christine bevittnade – och stoppade.
- Vi är väldigt tacksamma för Christines
snabba ingripande. Tjuvarna hade lyckats
skära sig ner i taket en så pass bra bit att de
bara var några centimeter från vattenröret
som går in till affären. Hade de kommit

V

längre hade de inte bara tagit sig in utan
också åsamkat stora vattenskador i butiken.
Det är bra att folk är vakna och håller koll,
säger Lars Andersson.
För Christine var det aldrig någon tvekan om
att gripa in.
- Det har varit så mycket inbrott och skit i
Ljungbyhed att man vill hjälpa till om man
kan.
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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

”Skyfallet över
Ljungbyhed”

Det har talats om kraftiga skyfall
i Sverige. Frågan är: Kom det lika
mycket regn som i Ljungbyhed den
10 juli 1876? Dokument berättar om
en ovanligt varm dag, luften dallrade.
Så steg en ”blåsvart vägg” upp på
himmeln. Plötsligt brakade ovädret
loss, med åska och regn. Bara Ljungbyhed drabbades. Några kilometer
bort kom nästan inget regn. Dånet
från regnet hördes vida omkring.
Massor med vatten föll. Hur mycket
vet man inte? Det tala som att ”allt
flöt omkring”, vattnet stod ”metervis
högt”, officerare fick simma till officersmässen. Att ingen omkom sågs
som ett mirakel.

Söderåsbygden rikt
på torv

Jordklotet antas ha fem miljoner kvkm
(kvadratkilometer) torvmark. Mest
finns i Ryssland, där Vasiuganmyren i
Sibirien har störst sammanhägnande
torvmark med 54 000 kvkm. Sverige
är sjätte nation med 63 000 kvkm motsvarar energivärdet 60 000 TWh.
Då våra kärnkraftverk går för fullt
levereras kring 60 TWh per år. Söderåsbygden är rik på torvmark. Mest
bröts för eldning under världskrigen,
där AB Aronsons – nu nedlagt - var
störst i bygden med 185 anställda
1944 för bl a torvbrytning. Nu bryts
torv för jordförbättring samt åter för
energi i form av briketter och pellets.

Märkesdagar

1941. Med röstsiffrorna 19-18 beslöt
(s) i Klippan att ha med svenska flaggan i 1 majtåget.
1951. Klippans folkskolor ska undervisa i engelska från årskurs fem.

Som sagt

”Vikingarnas framgång vilade på överlägsen nautisk kunskap och överraskning.”
(Historieprofessor Aleksandr Kan)
”All mänsklig strävan leds av ideal.”
(Teologen och författaren Nathanael
6Beskow)

Bygdegårdar – lokalhistoriska ”guldgruvor”
Många hembygdsföreningar bildades
för att slå vakt om och bevara lokalhistoriska byggnader. Söderåsbygdens
hembygdsföreningar är inget undantag.
Hembygdsrörelsens rötter finns i vilsenheten som uppstod i brytningstiden
mellan bondesamhället och industrialismen på 1850-talet. Befolkningsomflyttning skedde. Trygghet söktes i folkkulturen - det välkända.
Hembygden sågs med andra ögon.
Insamling av folksagor, folkvisor
och folkdräkter skedde av allt från
bruksföremål till allmogebyggnader.
Unionsupplösningen gav detta en
kraftig skjuts.
Artur Hazelius såg som sin uppgift
att ”bevara en försvinnande kultur”.
Inspirerades av hallänningen Alfred
Bexell och inköpet av ”Bålastugan”
i Harplinge 1876, som flyttades till
Varberg och blev museum.

Hazelius köpte Morastugan 1885,
som flyttades till Skansenhöjden i
Stockholm. Friluftsmuseet Skansen
öppnades för allmänheten 1891.
Hazelius - utbildad etnolog - fortsatte i samma stil. Skansen blev en
förebild och gav inspiration då hembygdsrörelsen blommade ut.
Hembygdsföreningar startades.
Äldst är den i Bjursås, från 1907,
störst den i Karlskrona med kring
3 650 medlemmar.
Skånes hembygdsförbund grundades 1910. 1926 bildades RisebergaFäringtofta hembygdsförening, på
riksdagsman Per Nilssons initiativtagare. Målet var: Att rädda lägerhyddor på F5. De fick 150 medlemmar direkt. Hembygdsföreningar
finns i Klippan, Perstorp, Kvidinge,
Ö Ljungby och V Sönnarslöv samt
ryggåsstugan i Hyllstofta.

För att rädda två lägerhyddor bildades
Riseberga-Färingstofta hembygdsförening 1926.

Ryggåsstugan i Elfdalen pryder sin plats.

Skolskjuts – blev allmän först på 1950-talet
Skolväg på fyra-fem kilometer var
inget ovanligt till in på 1900-talet.
Frågan om skolskjuts fördes på tal
1914, fick statlig stimulans 1926. I
Söderåsbygden infördes skolskjutsar på 1930-talet.
Folkskola infördes 1842. Kravet var:
Minst ett fast skolhus i varje socken,
senast 1847. Låg skattekraft och
sparsamhet gjorde att det ofta bara
blev ett skolhus – i närheten av kyrkan. Det innebar långa skolvägar för
många barn – som i Söderåsbygden.
Att gå till skolan gällde långt in på
1900-talet. Protester hördes. 1914
inventerade ”Folkundervisningskommittén” skolvägarna. 1910 hade:

13,5 procent 3-5 km skolväg, 3,8
procent över fem km.
Motorfordon kom på 1920-talet.
1926 blev ”startskottet” för skolskjutsarna. Staten beslöt bidra med
50 procent av kostnaden. För lite,
ansågs i kommunerna. 1935 utökades stödet till 80 procent. Då blev det
fart på inrättandet av skolskjutsar.
Kommunerna hade mött svårigheterna genom att inrätta små skolor,
som nu lades ned. Eleverna koncentrerades till större skolor. 1952 kom
första kommunsammanslagningen,
som gav färre men ekonomiskt starkare kommuner. Nu blev skolskjutsar
allmänna.

Össjö krog i Elfdalen.

Gråmanstorps kommun är typisk för
Söderåsbygden. Det gick att få skjuts
med – som man sade ”automobil” till skolläkare eller liknande.
1938 fick läraren Algot Hannrup i
uppdrag att utreda vad skolskjutsar
i kommunen skulle kosta, inför läsåret 1938/39: Med fyra stopp 3 424
kronor, om eleverna först gick Gråmanstorps skola 2 996 kronor. Det
blev det förstnämnda förslaget som
vann, som kommunen sökte statligt
bidrag för. 1948 inköptes begagnad
buss för skolskjutsar, men skjutsandet lades allt mer ut på entreprenad.

Syndikalisterna – fick kort historia i Klippan
Har det funnits syndikalistisk avdelning i Klippan? Svaret är ja – men
bara 1954-69. De fick inget gehör
hos företaget.
Tanken på ett fritt och rättvist samhälle är gammal. Sattes på sin spets
vid industrialismens intåg på 1830talets början. Då trängdes människor samman, förhållanden blev
eländiga – diskussioner uppstod.
Skulle man ha det så? Nej! Men
hur? Svaret blev: ”Att bygga ett socialistiskt samhälle.”
Socialismen har rötterna i antiken.
Vid industrialismens intåg kom olika
idéer fram. Franska revolutionen
1789 blev utgångspunkt. En idé var
anarkismen - en politisk åskådning.

Målet: Att upphäva staten och statstvånget och ersättande det med fritt
samarbete inom livets alla områden.
Svart fana blev symbolen.
Anarkismen fick inget politiskt
inflytande. Ur anarkismen uppstod
syndikalismen - en facklig verksamhet. Målet var det samma – men
”Nya samhället” börjar för syndikalisterna på arbetsplatsen. Makten
finns ytterst i ekonomin. Genom
direktaktioner på lokala planet med
allt från strejker till utbildning skulle
övertagande ske. En syndikalistisk
organisation bildades i Frankrike
1894, som ville vara ”alla handens
och hjärnans arbetares sakförare”,
inte att ”regera människor utan för-

valta tingen”. Fanan: Rödsvart.
I storstrejken i Sverige 1909 led
facket nederlag. SAC (Sveriges Arbetares centralorganisation) bildades
1910 – ses nu som unik genom att
finnas kvar - har 5 500 medlemmar.
Oro fanns på Klippans pappersbruk på 1950-talet. Det talades om
att bilda syndikalistavdelning. Det
skedde den 7 december 1954. SAC
Avd 199 uppstod som 1955 hade
67 medlemmar. Fler blev det inte.
Klippans pappersbruk struntade i
Avd 199. De förväntade krafttagen
uteblev. Medlemsantalet minskade. 1969 lades Avd 199 ned. Åtta
medlemmar var kvar, som gick till
Avd 66.

Boktipset: William Manns bok ”Musik för sin tid” ger brett kulturhistoriskt perspektiv.

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

RYGGAKUTEN

Vi gör även hembesök och har jour dygnet runt.
Öppet: Måndag-fredag kl. 09.00-13.00.

Ring så garanterar
vi behandling inom
48 timmar!*

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

65/:55+"305"7%3"(&5

* Gäller måndag-fredag

0435-108 90
eller 0435-105 06

Går ni tankar att renovera badrummet!
Vill ni ha klart det innan jul?
Då är det dags att ta tag i det nu!

Nu hälsar vi även

Vi är återförsäljare av: Hafa, Temal, Ifö,
Björbo, FMM, Gustafsberg mfl.

När ni beställer badrummet
hos oss så får ni kasta pil på
ballonger med olika rabattsatser. Den ballong som träffas
avgör vilken rabatt vi ger på
varorna till ditt nya badrum!

RÖRMONTAGE AB

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

2 smala med mos

30:-

Erbjudandet gäller 19/9 - 23/10
Fabriksvägen 8, Klippan, 0706 - 72 55 37

heLENAs FÖTTER

välkommen in i våra nya lokaler.
Helena är diplomerad medicinsk
fotterapeut och nås på tel. 0708- 21 10 08

BARNTÄVLING!
VINSTER:

1:a pris Presentkort hos Bowla.net, Klippan 500:–
2:a pris Presentkort hos Bowla.net, Klippan 300:–
3:e pris Presentkort hos Bowla.net, 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 3 oktober i brev frankerat med brevporto.
Glöm inte ange ”BARNTÄVLING” utanpå kuvertet!

ORDET ÄR:
Vill ni äta + bowla någon annan dag?
Ring så löser vi det! Vill ni ha möten
eller dylikt så har vi en fin möteslokal.

Bowlinghallens
bufféer

sept - mitten av nov
Fredag: Tacobuffé
Lördag: Höstbuffé
199:-/pp inkl bowling
1 timme. Läs mer på
www.bowla.net

Barnkalas

Hamburgertallrik, dryck, glass,
godispåse & bowling. Allt för 110:-

FÖR BARN UPP
TILL 12 ÅR

GISSA VILKET
ORD SOM
JAG GÖMMER!
Faller snart!

?
Det populära

julbordet
startar 18 nov, boka redan
nu för att vara säker på
plats, 265:-/pp inkl.
bowling 1 timme

Boka på www.bowla.net eller
per telefon 0435-15260.
Stackarpsvägen 5, 26439 Klippan

Namn:

_______________________________________________________________________________________________

Adress:

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Telnr:

___________________________________________

Ålder:

___________________________________________

Vinnare Annonsjakten - Augusti

1: Ingrid Nordlund, Klippan
2: Mattias Feldt, Klippan
3: Britt Nilsson, Ljungbyhed
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VINNARNA AV EN GRILLFEST!

Personalen på förskolan
Hermelinen vann grilltävlingen!
Natten till den 15 maj brann förskolan Hermelinen i centrala
Klippan ner till hälften. Under våren har man tvingats flytta
till tillfälliga moduler medan huset har ställts i ordning. Nu
är det emellertid snart klart, och då tyckte arbetsledarna
Ulrika Christensson och Carolina Engwall att personalen
var värd en grillfest.
Därför skickade de in ett bidrag till Söderås Journalens tävling där
man kunde vinna en grillbuffé från Hemköp till sommarfesten. Den
19 augusti var det dags. Totalt slöt 17 personer upp hemma hos
Carolina Engwall.
- Vi hade tänkt att vi skulle ha festen i partytält, men det dåliga
vädret gjorde att vi fick flytta in istället. Min man och Carolinas man
fick grilla på altanen under markisen istället, berättar Ulrika Christensson.

S

Fantastiskt gott
Det blev en mycket lyckad fest. På fredagseftermiddagen bar det
iväg till Hemköp i Ljungbyhed, där man hämtade maten. Grillbuffén
innehöll det mesta: Kycklingspett, tunnskivade kotletter och kryddiga korvar samt potatissallad och en mängd andra tillbehör.
- Det var fantastiskt gott. Jag har en väninna som brukar anlita
Hemköp när hon har fester, så jag har smakat tidigare och visste att
det skulle hålla hög klass, säger Ulrika Christensson.
Tuff vår
Att ha en fest för att fira att det snart är inflyttning efter branden
kändes självklart.
- Vi har haft en tuff vår, men det är tack vare vårt personallag som
det har fungerat. Deras arbete har gjort att barnen varit trygga
genom hela den här våren. Vi hade inte berättat för personalen att
vi anmält oss till Söderås Journalens tävling, så det blev en trevlig
överraskning för dem.
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Virke, Isolering, Plattor, Bruk, Leca, Tr.imp, Gipsskivor, Tak
Takpapp, Plywood, Färg, Fönster, Spik, Lister, Takavvattning,
Verktyg, Dörrar, Skruv, Cellplast, Stegar, Takpannor m.m.
ll vår butik i
Välkommen ti
ar det mesta
Kvidinge - Vi h
e!
till ditt Bygg

Kampanjpriser på

Tel. 0435 - 200 68

Öppet: Vard 8-16

Stidsvig
Dagens lunch
Vecka 38

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Alternativ 1
Alternativ 2
Paj
Sallad
Vecka 39

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Alternativ 1
Alternativ 2
Paj
Sallad
Vecka 40

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Alternativ 1
Alternativ 2
Paj
Sallad
Vecka 41

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Alternativ 1
Alternativ 2
Paj
Sallad

Skink- och ostfylld färsbiff
Panerad fiskfilé med skirat smör och citron
Lök- och pizzakryddad falukorv med potatismos
Ärtsoppa, pannkakor med grädde och sylt
Kycklingklubba med rödkål och stekt potatis
Pannkaksrulle
Stekt potatis, bräckt skinka och ägg
Kyckling med mango
Rökt skinka och ost, räksallad
Kåldolmar med lingon
Poscherad fisk med dillsås
Husets gryta med ris
Gulaschsoppa, dessert
Fläskfilé med ädelostsås
Spenatpasta med bacon och tomatsås
Ost- och baconkorv med stekt potatis
Skinka med ruccola
Kyckling, salami
Minibiffar med Bostonsås
Kokt torsk med skånsk senapssås
Helstekt kotlettrad med pressgurka
Ärtsoppa med pannkakor
Mustig höstgryta med svamp, lök och ris
Italiensk makaronilåda
Chili con carne
Taco
Brieost, kassler med ananas
Moussaka på svenska
Sprödbakad fisk med citronmajonnäs
Slottsstek med gräddsås
Rotmos med fläsklägg
Panerad fläskkotlett med grönsaker
Halm och hö (pastarätt)
Skinkomelett
Lök
Kalkon, grekisk
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

Sånnavägen 8, 260 60 KVIDINGE
www.anderssonstraobygg.se

Har du
provat?
'* ',%-,')*'..,
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
Sept
Okt
s 

s 
s 
s 
s 
s 

ING!

VL
NY TÄ

Vinn biljetter
till Hillesgården!

H

Hillesgården i Fastarp utanför Östra Ljungby
besöks årligen av många storheter från det svenska
nöjeslivet. Den 5 oktober är det dags för komikern
Anna-Lena Brundin att underhålla under rubriken
”Manligt, kvinnligt, mänskligt”. Är du intresserad av
att gå? Skicka i så fall in en motivering till varför just du
förtjänar det här priset, så väljer vi på Söderås Journalen ut
tre vinnare som vinner fyra biljetter vardera. I ett kommande
nummer av tidningen gör vi ett reportage om samtliga
vinnare och deras kväll på Hillesgården.
Vi behöver ditt tävlingsbidrag senast onsdagen
den 28 september. Skicka in till följande adress:
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN
Du måste märka kuvertet med ordet ”Hillesgården”!
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PROFIL I EXIL:
RICKARD NILSSON

ETT YRKESLIV
bakom kameran
Paralympics 2008: Rickard Nilsson,
i Fågelboet.
© Bildbyrån - 29364 - Foto: Rickard Nilsson

Paralympics 2008,
Handikappidrott, simsport:
Jennie Ekström, Sverige.
© Bildbyrån - 29364
- Foto: Rickard Nilsson

Det började med ett felval i skolan, men
detta lilla misstag har sedan lett till att
han fått se världen som pressfotograf och
arbetat med alla från Carola och Toto till
Michael Phelps, J-O Waldner och många
fler. När Rickard Nilsson i de tidiga tonåren
skulle välja inriktning för ”fritt valt arbete”
på Snyggatorpsskolan satsade han på
elektronik. När han inte fick detta förstaval
fick han hålla tillgodo med reservalternativet: Foto och film.
- Det blev ganska bra till slut i alla fall,
skrattar han.
Bra att växa upp i Ljungbyhed
Rickard Nilsson är idag boende i Hässleholm, men
föddes i Ljungbyhed 1964. Som så många Ljungbyhedsbor i den generationen är barndomen och
uppväxten präglad av F5. Rickards far Knut var
flygplansverkmästare på F5, och modern Barbro
hade sin försörjning inom barnomsorgen, där
hon passade många barn vars föräldrar arbetade
på F5. Krigsflygskolan var helt enkelt pulsådern i
samhället.
- Jag minns detta som ett bra samhälle att växa
upp i. De flesta kände varandra och föräldrarna
höll koll på oss barn. Jag vet många barndomskompisar som flyttat från Ljungbyhed under
några år, men som sedan kommit tillbaka när de
själva valt att skaffa barn.
Fotografi var alltså ingen passion för Rickard från
tidig ålder. Som liten hade han som så många
andra barn istället siktet inställt på att bli rockstjärna. Han började spela trummor som sexåring.
- Jag hoppas väl fortfarande på att bli rockstjärna
någon gång, säger han med ett leende.
Han har varit i rockstjärnemarkerna och ”tassat”, i
alla fall lite i utkanten, men mer om det senare.

Charlotte Perelli
© Bildbyrån - Foto: Rickard Nilsson

10

Praktik på Kvällsposten
Emellertid så fick alltså Rickard i samband med
film- och fotokursen i skolan upp ögonen för det
där med fotografering. När det var dags att göra
pryo, som det hette på den tiden, i nionde klass

skrev Rickard ett brev til Kvällsposten. Hans farmor och farfar bodde i Lund, och där fick han
inkvartera sig under pryoveckorna i Malmö.
- De tog emot mig med öppna armar på Kvällsposten. Jag lärde mig fotografering från grunden, och redan under gymnasiet började jag att
hoppa in där på helger och skollov.
Efter studenten gjorde han sin militärtjänstgöring på Värnpliktsnytt i Stockholm - något han
knappast är ensam om bland landets fotografer
och journalister.
- Det är en perfekt skola. Man gör sin gröntjänst
som vanligt, men efter ett par månader blir man
placerad på redaktionen där man arbetar som
journalist på heltid. Jag gick rakt in i produktionen och fick lära mig hur mycket som helst.
Tillbaks till Ljungbyhed
När han muckat från ”lumpen” blev det Kvällsposten igen, och Rickard fotade det mesta inom
sport och nöje. Han var till exempel med på Palladium den där historiska kvällen när Carola slog
igenom och vann melodifestivalen 1983 med
Främling. 1989 kom då erbjudandet om att bli
flottiljfotograf på F5. Ett drömjobb för den flygintresserade Rickard.
- Det var som att komma hem. Jag har alltid varit
flygtokig och tyckte att det här var kanon.
Rickard, som ofta tenderar att hamna i händelsernas centrum, fick utlopp för annan kreativitet än den rent fotografiska. Han var bland
annat med och startade F5-bandet – ett coverband som deltog i Företagsrocken på Tivoli i
Helsingborg och som sedermera fick massor av
spelningar. Höjdpunkten var Vattenfestivalen i
Stockholm 1993, där man uppträdde i flygställ
inför tusentals åskådare. Rickard blev alltså rockstjärna till slut – om än som coverbandsmusiker.
Livet lekte!
Vidare till Bildbyrån
I mitten av 90-talet kom så beslutet om nedläggning av F5. Rickard hade vid den här perioden
redan börjat frilansa på halvtid parallellt med
jobbet på F5, som han hade börjat tröttna lite
på. En kontakt med Bildbyrån i Hässleholm hade
etablerats, och tanken var att han så småningom
skulle bli sin egen och frilansa på heltid.
- Jag hade träffat min blivande hustru Anette och
flyttat till Hässleholm, och när jag träffade Bildbyrån för att göra upp om ett frilanssamarbete
slutade det med att jag blev anställd istället.
Som fotograf på Bildbyrån fick Rickard se världen (eller i alla fall idrottsarenor, hotellrum och
flygplatser, som han själv säger...). Att plocka ut
höjdpunkter från den här tiden är i princip omöjligt, eftersom han har varit med om så mycket,
men Paralympics (OS för handikappade) i Beijing
2008 var något alldeles extra.
- Det var det häftigaste jag har varit med om –
ett riktigt jätteevenemang med fulla arenor precis som de ”vanliga” olympiska spelen. Att gå
in i ”Fågelboet”, som var den stora friidrottsarenan, när där var fullsatt med 90 000 personer
var otroligt.
Forts. nästa sida.

Ingen sportfanatiker
Trots att han varit på idrottsarenor världen
över är Rickard ingen sportfanatiker. Det är
ju istället musiken som ligger honom allra
varmast om hjärtat. Amerikanska veteranrockarna Journey är ett av favoritbanden,
och han älskar att gå på konserter. För det
är något helt annat att stå framför scenen
som åskådare.
- När man är fotograf har man oftast restriktioner att man bara får vara där de första tre
låtarna eller något sådant.

2010 kände Rickard att det var tid att göra
något annat igen. Han började, trots de
”maffiga” uppdragen med OS som den stora juvelen i kronan att tröttna.
- Det börjades kännas tråkigt att åka på handboll i Lund en fredagkväll, och jag kom på mig
själv med att allting gick på rutin. Och när det
känns så måste man göra något annat.

frilansar han åt olika uppdragsgivare, bland
annat Helsingborgs Dagblad. Fågelboet i
Peking och Bruce Springsteen-konserterna
på Ullevi är nu bytta mot countryfestivalen i
Hishult och skördefest i Asmundtorp. Stora
kontraster – men Rickard älskar det!
- Det roligaste är att träffa ”riktiga” människor
och inte bara idrottare och musikartister.

Rickard, som sedan tidigare hade goda kontakter på Helsingborgs Dagblad, har istället äntligen gjort verklighet av drömmen
att starta eget. Med egna företaget RN Bild

Hur motiverar han då sig att fortsätta med
fotograferandet, trots allt han varit med om?
Inga problem för Rickard. Mottot är givet:
- Den bästa bilden är inte tagen än.

2010 Kiss: Gene Simmons, Tommy Thayer och Paul Stanley. 2009 Brottning, VM: © Bildbyrån - Foto: Rickard Nilsson
© Bildbyrån - Foto: Rickard Nilsson

2009 Ishockey, Elitserien, Rögle - Modo:
Peter Forsberg i kamp.© Bildbyrån - Foto: Rickard Nilsson

Söderåsens Matmarknad
Ett evenemang för alla sinnen

Söndag 9 oktober
kl 10-15
Skäralids Camping & Vandrarhem
•
•
•
•
•

Lokalproducerad mat från våra duktiga mathantverkare
Tareq Taylor lagar mat med lokala produkter från ”hemliga lådor”
Levande musik av riksspelmännen i familjen Carr
Familjeaktiviteter med djur, lekar, ”prova på” och utlottningar
Servering
PROGRAM:

Kl 10.00
Kl 11.00
Kl 12.00
Kl 13.00
Kl 14.00
Kl.15.00

Välk

om

na!
Matmarknaden öppnar
Tareq Taylor lagar mat
Utlottning av mathantverk på entrébiljetterna
Tareq Taylor lagar mat
Utlottning av mathantverk på entrébiljetterna
Matmarknaden stänger

Ett evenemang av:
SMAKER FRÅN

www.smakerfransoderasen.se

RÉ
ENT
!
FRI
RING
RKE
A
P
FRI

L
www.soderasen.com
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Skånes Nordvästpassage

börjar ta form!

Predikstolen i Juskushall.
Foto: Inger Persson

Bron över Rönne å
vid Forestad.
Foto: Jan Borgfelt

Arbetet med leaderprojektet ”Rönneådalen – Skånes Nordvästpassage”
går fortsatt framåt. Det första området vars unika kultur- och naturvärden
ska lyftas fram och förhoppningsvis locka besökare är strövområdet
Juskushall och Räfshalen, som ligger
norr om Bandsjön vid Riseberga.
- Det känns som ett bra område att
börja med. Faunan och floran däromkring är fantastisk och området är
väldigt artrikt när det gäller till exempel dagfjärilar. I närheten finns dessutom Ruveröds kvarn, som vi hoppas ska bli ett populärt utflyktsmål,
säger Bengt Hertzman från Naturskyddsföreningen Söderåsen.
Idén föddes på en cykeltur
Det var 2008 som Bengt Hertzman fick
en idé när han cyklade längs de slingriga
vägarna vid Djupadals mölla. Han började
fundera på varför inte fler personer hittar
till områdena som ligger utanför och i kring
nationalparken Söderåsen, och vad man i
så fall kan göra åt detta. Bengt Hertzman
tog kontakt med Inger Persson från Klippanbygdens Natur och tillsammans påbör-
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jade de två föreningarna en förstudie som ett
leaderprojekt för att undersöka möjligheterna till att marknadsföra bygden. Förstudien
visade på ett lokalt intresse och därför kontaktades Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening för en fortsättning. Klippans kommun
kontaktades, och ytterligare ett leaderprojekt
där Klippans kommun gick in med 600 000
kronor i finansiering startades.
- Idén med leaderprojektet är att göra såväl
turister som boende i nordvästra Skåne uppmärksamma på vilka fantastiskt fina naturoch kulturvärden som finns i området. Vi
kommer att märka ut färdvägar, utbilda
guider och göra förteckningar över ställen
där man som turist kan bo och äta – allt
för att locka besökare, säger projektledaren
Ingegerd Hagelin från Riseberga-Färingtofta
Hembygdsförening.

Ljungdahl, pensionerad lärare och medlem i
Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening.
- Vi bor verkligen på kanten av en geologisk
formation. Söderåsen är en gränsbygd där
bergarterna och formationerna förändras.
Den mångfalden ger upphov till ett oerhört
fascinerande landskap.
Hemsida och trycksaker
Man gör dessutom intervjuer med personer som bor på de aktuella platserna. Allt
arbete kommer att mynna ut i olika former
av trycksaker samt i hemsidan skanes-nordvastpassage.se, som även kommer att vara
kopplad till skane.com.
- Samarbetet med skane.com hoppas vi ska
generera många träffar, säger Jan Borgfelt,
som producerar hemsidan till projektet.

En av företagarna som är involverad i leaderprojektet är Ulrika Nilsson. Hon har en liten butik utanför Skäralid som säljer kläder
för aktivt utomhusliv, och ser projektet an
med stor tillförsikt.
- Förhoppningsvis leder projektet till att
allt fler, både turister och ortsbor, tar sig
Man har knutit upp nyckelpersoner från de ut i naturen, hittar nya smultronställen
tre föreningarna som alla bidrar med sin kun- och utflyktsmål och på så sätt bidrar till en
skap i projektet. En av dessa experter är Jan levande landsbygd.
Nyckelpersoner från föreningarna
Det handlar alltså om att märka ut de färdvägar
som existerar – inte att plocka ut några nya.
- Vi har mätt upp färdvägarna och kommer
att presentera dem efter hand, säger Inger
Persson från Klippanbygdens Natur.

Valentinas
Grill & Kebab
batt
15 kr i örpa av
vid k ria
3 v a lf r !
pizzo

T

Erbjudande 19 -30 september!
s Pepparbiff 99:s 3NITZEL 75:s &LÊSKlLÏ /SKAR 89:-

Klostervägen 2 Klippan 0435 - 125 40
Öppet:
Sön - tors 16 - 21 / Fre & lör 16 - 22
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Tegelbruksg. 10
B:C
264 35 Klippan
KtA@DB
Tel. 0435-122 00
www.berndtssons.nu

ÖSTÅNGA
RRÖSTÅNGA
EGRAVNINGSBYRÅ
BBEGRAVNINGSBYRÅ
RÖSTÅNGA
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
gärna
på vår
hemsida
LäsLäs
gärna
mermer
på vår
hemsida

Mikael Karlsson

Läs gärna mer på vår hemsida

Söndagen den 25 september planerar Kvidinge församling att fylla varenda kyrkbänk när det vankas
högmässa.
- Vi hoppas att folk som inte vanligtvis är kyrkligt
aktiva ska tycka att det här är en kul och positiv
idé, säger kyrkoherde Alf Fors.
Danskt initiativ
Initiativet att aktivt marknadsföra en enskild högmässa
kommer från Danmark. I Lolland-Falsters stift har man
de senaste åren arbetat på detta vis några gånger med
mycket positivt resultat.
- Tanken är att sätta högmässan i centrum, att ge Kvidinge församling positiv publicitet och sätta ett positivt
fokus på Kvidinge som ort.

Informationslektion för
nya elever måndagar kl. 16.15.
Handledar- och riskettanutbildningar.

Mikael
Karlsson
Mikael
Karlsson

FYLL KVIDINGE
KYRKA PÅ SÖNDAG!

För att sprida budskapet så gott man kan har dessutom
såväl kort som t-shirts tryckts upp. Vid skolavslutningen
i våras hade man 523 personer på plats i kyrkan, men så
många räknar inte Alf Fors med nu.
- Då var det ju barn, och de tar ju per definition inte lika
Söderåsjournalen
Söderåsjournalen
mycket plats som vuxna. Vi räknar
en kyrka med 400
vuxna som fullsatt, och det är det vi hoppas på.

Söderåsjournalen

Allting är precis som vanligt
Förutom att kyrkan förhoppningsvis kommer att vara
fullsatt kommer allting att vara som vanligt sånär som på
en detalj: Man har anlitat trumpetaren Christer Ekstedt
från Ängelholm. I övrigt ser högmässan ut precis som på
vilken söndag som helst.
- Vi har våra egna dam- och barnkörer med som vanligt,
och så fixar vi ett tält utanför som får bli till kaffe-stuga.
Vi vill inte locka med några extra jippon, utan vill ha ett
fortsatt fokus på själva högmässan, avslutar Alf Fors.

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

10,7
x 7,1
10,7
x 7,1

Grundig FineArts
55” 3D-TV

2 par ögon
s
10,7
x
7,1
3D-gla t!
200Hz, Full-HD, DVB-T/S/C
e
Webbradio, USB-inspelning
på köp

17990:-

Valfri produkt ur

Grundig
PersonalCare-

sortiment på köpet!
Gäller lagerförda varor!

Grundig 40” LED-TV
Full-HD, DVB-T/C
USB-inspelning

5990:Öppettider
Mån - Fre 10 - 18
Lör 10 - 14
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Asian Bambu har efter snart tre år i Klippan bytt namn och
lokal. Sedan slutet av augusti heter man istället Bambu Thai.
Adressen är fortfarande Järnvägsgatan och flytten har inte
varit så värst lång. Numera finns man nämligen i lokalen där
Hilding Nilsson hade klädbutik under många år.
- Nu är vi en riktig thairestaurang. Tidigare serverade vi
även kinesisk mat, men nu är det bara thai som gäller, säger
Rebecca Ngyuen, som tillsammans med maken Van äger
Bambu Thai.
Dröm som blivit verklighet
Ända sedan familjen Nguyen flyttade till Klippan efter att tidigare ha
drivit thairestaurang i Halmstad har man haft en plan – att långsamt
vänja Klippanborna vid thaimat. Då man startade Asian Bambu i den
lokal där familjen Wong i många år drivit kinakrog så samsades kinesisk och thailändsk mat på menyerna.
- Det är en riktig dröm som har gått i uppfyllelse. Nu när den här
lokalen blev ledig bestämde vi oss för att starta Bambu Thai, säger
Rebecca Nguyen.
Lunchrestaurang
Och trots att Bambu Thai inte varit igång i mer än några dagar när
Söderås Journalen hälsar på står det klart att saker och ting har gått
precis enligt förväntan. Problemet i de gamla lokalerna vägg i vägg på
Järnvägsgatan var ju att man inte hade tillräckligt med platser för att
klara av lunchrusningen. Asian Bambu blev mer av ett ”take away”ställe. Nu, när man mer än fördubblat antalet sittplatser, är ambitionen att få betydligt fler lunchkunder – och så verkar det att bli.
- Kunderna har hängt med över från Asian Bambu till Bambu Thai.
Alla är vänliga, intresserade och glada för att vi har gjort det här. De
tycker om att kunna sitta och äta, både till lunch och på kvällarna
om man är sugen på något från vår á la carte-meny, säger Rebecca
Nguyen.
Inspiration från Thailand
Rebecca och Van arbetar hela tiden för att utveckla menyn. De har
massor av släktingar som är duktiga på att laga mat, och det finns
flera familjemedlemmar som också de driver egna thairestauranger.
Inspirationen tryter därmed aldrig.
- Vi åker till Thailand och både lagar och smakar mat, och då tar vi
alltid med oss hem lite nya idéer som vi översätter till svenska förhållanden.
För det är nämligen så att hemligheten till svenskarnas magar när det
gäller thaimat är att laga thai, men på ett sådant sätt att det passar
svenska smaklökar.
- Jag tycker personligen att maten blir godare såsom vi lagar den här i
Sverige, men tack vare våra kunskaper när det gäller thaimat så kan vi
ändå få den klassiska thailändska touchen, säger Rebecca Nguyen.
Julbord
När det börjar nalkas november och december kommer man dessutom att erbjuda sina kunder möjlighet till julbord.
- Många äter ju så mycket svensk julmat under december att man
nästan tröttnar när det är dags för jul, och då vill vi kunna erbjuda en
thailändsk buffé som alternativ, avslutar Rebecca Nguyen.
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Gå ner
10 kilo

på en månad!

Tandläkare Hans Åhlund

Din familjetandläkare
Vi hjälper Dig med Dina tänder

Ny svensk VLCD-produkt utan
aspartam, gluten och sojamjöl.

Vi Skapar Ditt Leende
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Allmän Tandvård
Estetisk Tandvård
Tandblekning
Implantat

DEN NYA GODA SMAKEN

-ARIE ,INDHE

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

Järnvägsgatan 11, 264 38 Klippan, 0435-153 10
info@oraldesign.se

Vi finns nu i större
nyrenoverade lokaler!
Plats för större sällskap

- bokas gärna innan!

NYA VÄLSMAKANDE
MENYER!
Några av våra nyheter:
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Callinaz släpper
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CD 8s

debutalbum
09.46.26

Karriären rullar på i full fart för Klippans
nya dansbandshopp Callinaz. Den 28
september släpps debutalbumet ”Från
mörker till ljus”. Adapt Media är en av
orkesterns sponsorer, och har sponsrat
med layout, grafisk formgivning och
studiofotografering till skivomslag, CDhäfte, idolkort, affischer och RollUp.
- Vi är tacksamma för allt stöd vid har
fått. CD-häftet och de andra trycksakerna blev precis som vi ville ha dom,
säger sångerskan Carolina Skaarup
Olsson.

schen kända producenterna Marcus Persson
och Bengan Andersson.
- Förhoppningsvis blir skivan ytterligare en dörröppnare för oss. Vårt mål är att få så mycket
spelningar att vi får göra det här på heltid. Än
så länge kan vi inte leva på musiken, men vi
hoppas att det blir så småningom.
Jämförd med idolerna
Under året som gått har även Callinaz varit nominerade till priset Guldsladden, där
danspubliken själva röstar fram sina favoriter.
Carolina var nominerad till titeln Årets sångerska, men fick se sig besegrad av Wizex
Anna Sköld, och bandet fanns med bland de
nominerade till Årets mogendansband (som
Donnez tog hem)
- Det var i princip bara etablerade heltidsband som var nominerade i övrigt, så vi är
jättenöjda.

När Callinaz ändå var på plats i Adapt Medias lokaler passade vi så klart på att få en
pratstund med Carolina, och frågade hur det
känns att ha debutalbumet inspelat och klart
för utgivning endast ett år efter att hon startade orkestern?
- Det känns helt fantasiskt. Vi är överlyckliga!
Att släppa en skiva så här snabbt hade vi Vill få ut den yngre publiken
aldrig kunnat drömma om, säger hon glatt. Under vintern och våren har Callinaz spelat
såväl i norra som södra Sverige. Man har varit
Releaseparty på Harrys
så långt upp i landet som Gällivare, och en
Den 24 september firar man skivsläppet geav höjdpunkterna var spelningen på Dansnom att bjuda in allmänheten till releaseparty
bandsveckan i Malung i somras.
Gästis, eller Best Western Hotel Klippan, som
- Vårt mål är att få ut den lite yngre publiken
det heter numera.
på dansbanorna, men vi vill inte ”skrämma
- Det är gratis för alla som vill komma dit. Vill
bort” den lite äldre generationen heller. Pubman ha buffé är det bara att ringa innan och
liken vi har haft på våra spelningar har varit
boka bord.
väldigt blandad – det är både danspublik och
Trots att man bara hållit igång i drygt ett år så folk som står längst fram och bara lyssnar.
går det alltså som på räls för Callinaz. Under
Dansbandsmusiken fick ju, efter några år i
våren blev det klart att man fick ett skivkonmedieskugga, ett rejält uppsving i och med
trakt med Ginzas eget skivbolag Atenzia, och
SVT:s Dansbandskampen. Efter tre säsonger
redan nu går det att förhandsboka albumet
har emellertid SVT valt att lyfta programmet
på Ginza.se.
ur tablån.
- Atenzia har ett par etablerade band i sitt
- Det är klart att det hade varit roligt om de
stall redan. Vi är det enda ”uppstickarebankört en säsong till, då hade vi säkert försökt
det” hos dom, och det känns naturligtvis jätatt komma med. Men vi fortsätter vår satstekul att de vill satsa på oss, tycker Carolina
ning. Dansbandskampen är inte det enda
Skaarup Olsson.
sättet att nå ut på. Däremot har programAlbumet är inspelat på Nordic Sound Lab met lockat ut större publik på dansbanorna,
Studio i Skara, under ledning av de i bran- avslutar Carolina Skaarup Olsson.
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Hemlagad grekisk mat hos Katellas Express
Han är född och uppvuxen i Klippan, men valde 1995 att flytta
till Grekland, där familjen kommer ifrån. 2010 kom Georgios
Athanasiadis (hädanefter i artikeln kallad Jogge) tillbaka
till Klippan. 2011 har han startat en egen lunchrestaurang i
tågvagnen nere på industriområdet – Katellas Express.
- Namnet kommer från min dotter. Hon heter Katerina, men
när hon var liten kunde hon inte säga det, utan sa Katella
istället, och då tyckte jag och min fru att det kunde vara ett
kul namn.
Klassiska rätter
Det är Jogge själv som tillsammans med hustrun Anastasia lagar all
mat. På menyn står klassisk grekisk husmanskost som souvlaki, moussaka och gyros. Den sistnämnda är inte att förväxla med kebab.
- Kebab är ju turkiskt och gjort på lamm- eller nötkött. I grekisk gyros
har man fläskkarré istället.
Till alla rätter serveras naturligtvis den mest karaktäristiska av alla
grekiska specialiteter: tzatziki. Utöver den grekiska maten så finns
än så länge också hamburgertallrik och nuggets på menyn. Längre
fram är det också tänkt att Katellas Express ska erbjuda en ny grekisk
specialitet varje vecka.
- Det kan vara till exempel grekiska köttfärsbiffar med potatis i ugnen.
Vi har lite olika idéer som kommer att visas upp så småningom, säger
Jogge.

EXPRESS
LUNCH: t.PVTTBLB
t4PVWMBLJt(ZSPT

55 kr

inkl. 33 cl läsk

Baguetter 35 kr sallader 40 kr

Välkommen till Katellas!

Fabriksvägen 2 (på industriområdet i Klippan)
Tel: 0733 - 267 542tÖppet: mån - fre 8 - 15

Kul att vara tillbaka
Att vara tillbaka i Klippan efter 15 år i Grekland tycker Jogge känns
bra, men också lite konstigt i och med att ingen annan från hans
familj bor kvar längre.
- Jag är ju både född och uppvuxen här, så Klippan känns ju mer
hemma än Grekland för mig. Det känns extra kul att starta eget här
nere på industriområdet, där mina föräldrar jobbade när de kom hit
som arbetskraftsinvandrare på 60-talet. Mamma jobbade på Finess
och pappa på pappersbruket.
Jogge, som under sin förra vistelse i Klippan spelade fotboll i Forsby
och därför kände mycket folk, är ett bekant ansikte för många Klippanbor. Något han har fått erfara nu när han öppnat eget.
- Det är jätteroligt att träffa gamla bekanta igen.
Positiva reaktioner
Under sina år i Grekland arbetade Jogge både med restaurang- och
caféverksamhet. Han älskar att servera och ha kontakt med människor, och även om Katellas Express är en liten lunchrestaurang så
kommer han ut med maten till sina gäster.
- Jag vill inte att gästerna ska behöva hämta maten själv. Genom
att servera den till bordet så får jag en annan kontakt, och kan få
veta både när de är nöjda eller missnöjda. Hittills har det bara varit
positiva reaktioner.

KAN DU VIKARIERA FÖR MIN
PAPPA NÄR HAN ÄR LEDIG?
Han ska nämligen vara hemma och mysa med mig från
den 1 januari till den 30 juni 2012. Då hinner han inte med
jobbet som copywriter/skribent hos Adapt Media.
Känner du att du kan ta hans plats under våren?
Skicka då ett mail och berätta vem du är och vad du
kan till bengt@adaptmedia.se
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Stidsvig

Välkommen in till oss!

Den 14/10-15/10 firar vi

10-årsjubileum!
14/10
Panerad kotlett med grönsaker, inklusive dryck,
sallad, bröd, kaffe och tårta: 50 kronor

Ös tergatan 28, Kl i ppan • 0435 - 109 20

R
MASSOAV...

HÖSTNYHETER!

¾PPET -ÍN &RE   s ,ÚRDAG  
±BYPLAN  s   +LIPPAN s 4EL   

15/10
Skinkstek, gräddsås, pressgurka, inklusive dryck,
sallad, bröd, kaffe och tårta: 50 kronor
Ring och boka bord om du vill äta här den 15/10

15/10 har vi LOPPIS!
Även försäljning av kransar och
ljuslyktor med mera mellan 10-16.
E&T Catering
Kärrvägen 1, Stidsvig
Tel 0435-224 41, 0708-97 35 38
www.et-catering.se

Badminton- g!
klubben är på gån

Stefan Henriksson
och Rebecka Hansen
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Hösten är här och därmed startar
också många av idrottsföreningarna
upp sin ungdomsverksamhet igen.
Klippans Badmintonklubb är redan i
full gång med träningen.
- Badminton är en oerhört bra idrott
att pröva på för nybörjare, eftersom
det inte finns någon tävlingshets.
Man bestämmer själv om man vill tävla eller ej. Det är inte alla som gillar att
tävla, och då går det lika bra att bara
vara med och träna, säger föreningens kassör Peter Danielsson.
Förändringar i ledningen
Under året har det skett lite förändringar i klubben då Niklas Furevi, som under
många år gjorde en stor ledarinsats, valde
att sluta. Nu har man istället fått in Mats
Jonsson, som gör ”comeback” som ordförande, och nya tränare blir Stefan Henriksson och Rebecka Hansen.
- Niklas har varit ovärderlig för oss under
många år, och därför kändes det extra kul att
vi fick in Stefan och Rebecka när han slutade.
Stefan är tränare för vårt seniorlag och för
de äldre ungdomarna, och har varit spelare i
klubben i många år. Rebecka har varit i klub-

3TiDPATRULLEN
VI STiDAR ALLT

ben sedan barnsben, och går just nu en ledarskapsutbildning på Campus Helsingborg.
Fem banor på träning
Utöver Stefan Henriksson och Rebecka Hansen hjälper också ett antal föräldrar till med
träningen varje vecka för de yngsta. Mestadels
handlar det om folk som själva tidigare varit
aktiva, och som därför har ett stort intresse.
- Totalt har vi fem banor i idrottshallen till
vårt förfogande, men vi skulle gärna se att
kommunen satsade på en utbyggnad av
idrottshallen så att vi inte blev så trångbodda, säger Peter Danielsson.
Sponsorer sökes
Förutom ungdomsverksamhet och ett seniorlag har Klippans Badmintonklubb även
en motionssektion igång, under ledning av
Thorleif Winberg.
- Här finns ingen övre åldersgräns, utan alla
som vill hålla igång är välkomna.
Som alla andra idrottsföreningar är Klippans Badmintonklubb beroende av välvilliga
sponsorer.
- Vi har ju fått mycket hjälp av både er på
på Adapt Media och andra företag genom
åren, och det är otroligt viktigt för klubben.
Är det fler företag som vill ställa upp med
sponsring får man gärna kontakta oss.
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Utnyttja
ROT- avdraget!

Vi utför kakel & klinkersarbete,
golvslipning, golvläggning och
våtrumsläggning.

Först till kvarn...

STOR

Vi samarbetar med

TAPETREA!

GVK-godkänd
25 års erfarenhet

Vi utför även totalentrepenad
i samarbete med snickare,
vvs & eletriker.

25%

Vi gör plats för höstens nyheter!

på våra lagertapeter

.
.
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Kungsfiskare
Foto: Patrik Axelsson

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

Årets bild!
Katt
Foto: Birgitta Rydén

Nu har tävlingen startat! På
Klippanshopping.se, under fliken ”Tävling”, kan du gå in och
se de bidrag som är inskickade och vilka tävlingsregler
som gäller!

turbild, ett husdjur eller någon- pris i form av så kallade Klipting annat. Här bredvid ser du pancheckar att handla för i
några av de insända bidragen. Klippans Köpmannaförenings
Storebro & Lillebror
Har du en bild som du känner butiker. 1:a pris 1000 kronor,
Foto: Kicki Karlsson
dig nöjd med är det bara att 2:a pris 700 kronor och 3:e
gå in på Klippanshopping.se pris 300 kronor.

I ”Årets Klippanshoppingbild 2011”
kan alla hugade hobbyfotografer
delta. Motivet kan vara vad som
helst – ett barn som skrattar, en na-

och ladda upp den där. I Söderås Journalens januarinummer 2012 presenterar vi de tre
bästa bilderna. Vinnarna får

Så hugg tag i din kamera och
ge dig ut på äventyr! Vi väntar
med spänning på dina bidrag!
Lycka till!
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Mer personal

= bättre service!

Modeintresserade säljare
De nya säljarna heter Cornelia
Morgonstierna, Camilla Johansson och Linda Pernsell,
och Helena Jakobsson är alltså mycket nöjd med sina nyrekryteringar.
nsson
- De är väldigt modeintresserade alla tre, och
illa Joha
rna, Cam plats i butiken.
ie
st
n
har många egna idéer. Man blir lätt hemmao
rg
å
o
p
M
u
n
a
s
Corneli
sell finn
rn
e
P
blind när man kör på för länge i samma hjula
och Lind
spår, därför gör vi nu många nya satsningar,
Mer personal – bättre service. Så enkelt bland annat en kommande webbshop.
skulle man kunna sammanfatta augusti
Under sommaren har Helena Jakobsson även
månads förändringar hos Gunns Mode. ändrat om i butiken rent inredningsmässigt.
Tre nya butikssäljare har nämligen an- Något som har fallit mycket väl ut och som har
ställts.
väckt mycket uppskattning från kunderna.
- Det är alltid bra att få in det nytänk- - Det är många som tycker att det har blivit
ande som kommer med nya antällda. Nu mycket mer lättöverskådligt nu, och att man
är vi fyra stycken som jobbar här istäl- hittar kläderna ännu bättre än tidigare.

ihop tio personer får komma till butiken efter stängningsdags och prova kläder i lugn
och ro. Gunns Mode bjuder då på dryck och
tilltugg.
- Mingelkvällarna har blivit väldigt populära.
Vi brukar även försöka att ha med ett par
mannekänger så att ”minglarna” får se hur
kläderna ser ut på någon annan.

Även om Gunns Modes inriktning är damkläder så har man på sistone också satsat på
en liten avdelning med exklusiva herrskjortor
från märket Rock Style Agency i form av kollektionerna English Laundry, John Lennon
och Scott Weiland.
- Det är lite annorlunda skjortor som inte
finns i precis alla butiker. De har blivit mycket
efterfrågade. Många av våra kunder kommer
hit och handlar till sig själv, och när de ser de
let för tre som tidigare, och det kom- Mingelkvällar och herrskjortor
här skjortorna bara måste de ha en med sig
mer bara att vara positivt för kunderna, En annan framgång är det mingelkoncept hem till ”gubben”. Här gäller det att hänga
säger butiksägaren Helena Jakobsson. som har införts. Vem som helst som drar med i svängarna, skrattar Helena Jakobsson.

FÖR
HANDLA

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

Nu är det dags att planera
inför höstens försäljning

Kontakta oss för
rådgivning och
en kostnadsfri
värdering!

Martin Olofsson

www.gunnsmode.se
Storgatan 32, Klippan
Tel. 0435 - 101 15
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Reg.fastighetsmäklare

Lina Gudmundsson

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

Camilla Asp

Reg.fastighetsmäklare

Smörgåskupén nu på två ställen
Klassiska bageriet Fenix stängde i
våras. Nu har istället Åsa Hanöl och
Ann-Therese Blomberg på Smörgåskupén tagit över lokalerna och startar en
liten filial.
- Vi har totalrenoverat lokalen och tror
stenhårt på det här, säger Åsa Hanöl.
Fokus på lunch
Att man tar över Fenix gamla lokaler innebär
dock inte att man stänger ner verksamheten
i stationshuset. Istället hoppas man på att
det ska finnas plats för två Smörgåskupéer.
- I de nya lokalerna kommer vi att ha ännu
mer fokus på att kunna erbjuda bra lunchal-

ternativ. Det finns redan dagens sallad, och
längre fram har vi planer på att utöka med
både pasta och bakad potatis, säger AnnTherese Blomberg.
Fika
För att fånga upp de kunder som sedan tidigare av gammal vana beger sig mot Allétorget när suget efter en bulle, kaka eller kaffe
blir för stort, har man även gjort en satsning
på fika.
- Det har gått jättebra hittills. Speciellt lördagarna är det otroligt mycket folk här. Många
som är ute på byn och handlar avslutar shoppingen med att komma hit, säger Åsa Hanöl.

Ungdomsorkestern

Hon blev årets
Rotarystipendiat
22-åriga Josefine Carlsson från Östra Ljungby
blev årets Rotarystipendiat i Klippan. Priset på
15 000 kronor delades ut vid en ceremoni på Best
Western Hotel Klippan den 13 september.
- Det känns jättekul att få det här stipendiet. Jag
ska åka över till Kanada för en utbytestermin till
våren, och då kommer pengarna väl till pass.
Lundastudent
Josefine bor i Lund och studerar sitt fjärde år på Lunds
Tekniska Högskola, där hon utbildar sig till civilingenjör
med inriktning mot väg- och vattenbyggnad. Utlandsstudierna i Kanada kommer att äga rum i Waterloo, inte
alltför långt från Toronto.
- Eftersom jag riktar in mig på trafik- och stadsplanering
ska det bli oerhört intressant att få studera vägnäten i de
kanadensiska storstäderna.
Pengarna går till hyran
Stipendiepengarna kommer troligtvis att gå till hyra för
studentbostaden i Kanada. Avgifterna är i en lite annan
klass än vad vi är vana vid i Sverige.
- Det är höga kostnader. Att hyra en etta med tre andra,
som jag ska göra, kostar runt 5000 kronor i månaden.

underhöll i Ljungbyhed
Torsdagen den 25 augusti marscherade Klippans Ungdomsorkester från torget i Ljungbyhed upp på musikscenen i
parken.
Där bjöd man på ett blandad uppsättning melodier som gladde den
tappra publik som trots det tvivelaktiga vädret tagit sig dit. Arrangörer och inititativtagare till konserten var Ljungbyheds Framtid.
- Det är viktigt för orkestern att visa upp sig, och det var väldigt kul
att det dök upp en del publik trots det dåliga vädret, säger Klippans
Ungdomsorkesterns vice ordförande Alf Dahl, som även fungerade
som konferencier under kvällen.
25-årsjubileum
Ungdomsorkestern firar i år 25-årsjubileum, något som kommer
att firas med en fest för nuvarande och före detta medlemmar på
Klippans Kultur Center den 1 oktober.
- Vi har bjudit in såväl gamla dirigenter som styrelser, orkestermedlemmar och släkt och vänner, så det blir säkert en trevlig kväll,
säger Alf Dahl.
Jagar nya medlemmar kontinuerligt
Receptet på att hålla orkestern levande år efter år är att ständigt
arbeta med att hitta nya årskullar med musiker. Man har ett visst
samarbete med skolorna om information, men det går enligt Alf
Dahl säkerligen att utveckla ännu mer.
- Konserter som den vi höll i Ljungbyhed är ju också ett sätt att
visa upp vår verksamhet. Under det senaste året har orkestern gjort
flera olika sorters framträdanden i Ljungbyhed – både julskyltning,
några idrottsevenemang och nationaldagen den 6 juni.
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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
Bilverkstad
• Börjessons Bil, Östergatan 28, 264 34 KLIPPAN ..................................... 0435-109 20
www.borjessonsbil.se, joel.mattiasson@borjessonsbil.se
• Krooks Bilverkstad, Storgatan 90, 264 31 KLIPPAN ................................. 0435-135 07
www.krookbilverkstad.se, krook.kjell@telia.com
• Åby Bilelektriska, Åbytorpsvägen 8, 264 39 KLIPPAN .............................. 0435-133 60
bilelektriska@telia.com
Blommor
• 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
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

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
Garn
• Kerstins Garn & Handarbete, Bruksgatan 29, 264 33 KLIPPAN ............... 0435-149 10
susanneochsandra@live.se
Gravstenar
• T Hagelins Gravstensvård, V. Forestad 4036, 264 54 LJUNGBYHED ...... 0435-77 01 09
t.hagelin@bredband.net
Gårdsbutik
• Bjärhus Gårdsbutik, Bjärhus, 264 93 KLIPPAN ........................................ 0435-10295
www.bjarhus.se, elisabeth.hansson@lm.lrf.se
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
Livsmedelsbutik
• ICA Kvantum, Ladugårdsvägen, 264 36 KLIPPAN .................................... 0435-296 00
www.ica.se/kvantumklippan, hakan.cronberg@kvantum.ica.se
• ICA Supermarket, Storgatan 21, 264 33 KLIPPAN ................................... 0435-106 04
www.ica.se, thomas.c.carlsson@supermarket.ica.se
Markiser
• MP Solskydd, Allegatan 11, 264 33 KLIPPAN....................................... 0734-43 44 66
www.mpsolskydd.se, mpsolskydd@perstorp.seths.se
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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
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