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Söderås Journalen oktobernummer

= Rekordnummer!

Det är jätteroligt att konstatera att det är “fart på hjulen” igen! Under de dåliga tillväxtåren 2009 och 2010 sjönk annonsering och intäkter i Söderås Journalen med
c:a 20 %. Trots detta lyckades vi ändå få in nya annonsörer under dessa år.
Under tiden som har gått har vi gjort allt vi kan för att förbättra tidningen på alla möjliga
sätt. Våra företagsreportage har blivit en succé och det har vi fått många kvitto på från
de nöjda butiker och företag som varit med i dessa. Genom uppmärksamheten i Söderås
Journalen har de fått fler kunder och uppdrag. Våra tävlingar är mycket populära och det
dyker till och med ibland upp personer utanför utgivningsområdet som vill prenumerera
på tidningen! Brauns sida är en återkommande populär sida i tidningen. Vi försöker också
att hela tiden variera innehållet med att skriva om intressanta profiler i vår bygd. En annan
målgrupp vi försöker sprida information om är alla föreningar som finns. Och så har vi
ju våra lokala dansband som också har fått en hel del uppmärksamhet det senaste året.
Willez är ju inte helt obekanta numera och det senaste tillskottet Callinaz är verkligen
också ”på G”!
Det är alltså med stor glädje vi kan konstatera att vi under år 2011 har hämtat tillbaka de
20 % vi tappade 2009-10. Som grädde på moset konstaterar vi också att den utgåva du
just nu läser är den största vi har gett ut. Annonsförsäljningen är den högsta vi har haft
och antalet sidor som är 32(!) st är också rekord!
I januari 2010 startade vi vår lokala handels- och informationshemsida Klippanshopping.se.
Den innehåller Butiks- och Företagsinformation från 94 olika företag. Man kan också
läsa Söderås Journalen på sidan. Det finns speciella webbartiklar som inte alltid är med i
tidningen. Butiker och företag lämnar mängder med erbjudanden, vi informerar om vad
som händer i Klippans Kommun, det pågår en fototävling, osv, osv.
Vi lägger mycket tid, engagemang, tankar och omsorg på att Söderås Journalen ska vara
en intressant och positiv tidning att läsa. Detta gynnar ju också våra annonsörer. Vi jobbar
precis likadant med Klippanshopping.se. Målet är att sidan alltid ska kännas uppdaterad
och därmed en hemsida med liv i. Ambitionen är att sidan ska bli alla Klippan-intresserades startsida på datorn. Hur lång tid detta tar att uppnå vet man så klart inte, men det är
aldrig fel att ha ett mål. Fler och fler hittar till sajten och vi slöt nyligen ett samarbetsavtal
med Klippans Köpmannaförening vilket vi hoppas kommer att gynna handel och företagsamhet i Klippans Kommun. Vårt första projekt tillsammans är Happy Hour-lördagen den
29 oktober.
Så till sist: Ett stort tack till alla annonsörer och läsare för det ständiga pågående samarbete och dialog vi har!

Bengt Wetterberg
Ansv. Utgivare
Adapt Media
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Storgatan 74, 264 32 Klippan, tel 0435-104 06
Kommunens enda auktoriserade byrå. S.B.F.

AKUT JOUR DYGNET RUNT

HAPPY HOUR i
Klippa ns butiker!
Happy hour när köpmännen
ordnar outletdag
Lördagen den 29 oktober är det återigen dags för
outletdag i Klippan. Arrangören Klippans Köpmannaförening väljer att kalla evenemanget för Happy
hour, och hoppas på många besökare.
- Våra tidigare satsningar på outletdagar i augusti
och i maj blev ju framgångsrika, så vi hoppas att det
håller i sig, säger Kent Andersson, ordförande i Klippans Köpmannaförening.
Flyttar in i butikerna
Vid de tidigare outletdagarna har man haft outletförsäljningen i marknadsstånd längs Storgatan. Den här gången
provar man istället att hålla försäljningen inne i butikerna,
men samtidigt ordna med underhållning utomhus.
- Slutet av oktober är ju en ganska riskabel period rent
vädermässigt – det kan ju vara vilken typ av väder som
helst i princip, så vi kör outleterbjudandena i butiken den
här gången.
Musik och annan underhållning
De butiker som väljer att delta i Happy hour väljer ut en
eller några produkter ur sitt sortiment som enbart den 29
oktober säljs för ett billigare pris. På så sätt hoppas man
locka Klippanborna till centrum för att fynda. Vid sidan av
Happy hour bjuds det också på musik från Bobby Lee Band
samt ponnyridning och godisutdelning för de allra minsta.
- Vi vill få ut folket i centrum. Det är viktigare än någonsin
att knyta ihop Klippanhandlarna och visa vad vi har att erbjuda, vad vi kan och att man faktiskt kan hitta det mesta
man söker här på hemmaplan istället för att bege sig utanför kommunen. Det är kul att handla i Klippan, och det vill
vi sätta fokus på!

!
a
mn
o
k
l
ä
V
3

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Country mm

I

I

Bobby Lee
Band

I

MUSIKUNDERHÅLLNING
med bl a

FÖR BARNEN:

Ponnyridning Outletpriser
&
i
Godisbutikerna!
utdelning
i centrum

Klippans
Köpmannaförening

Välkomna!

Köpiklippan.se i samarbete med Klippanshopping.se och Söderås Journalen
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Njut av en Gåsmiddag...hemma!
Vi lagar den hos oss, du äter den hos dig!
Sillsmörgås eller svartsoppa
Gås med tillbehör
Äpplekaka med hemgjord vaniljsås

230:-

Behov av Mäklare?

Det grejar Svärmor och jag – ett oslagbart team!

Endast catering!
Vid större sällskap kan vi servera det hos oss. Ring för info!

Stidsvig

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

65/:55+"305"7%3"(&5
Har ni tankar på att renovera badrummet!
Vill ni ha klart det innan jul?
Då är det dags att ta tag i det nu!
Vi är återförsäljare av: Hafa, Temal, Ifö,
När ni beställer badrummet
Björbo, FMM, Gustafsberg mfl.
hos oss så får ni kasta pil på
ballonger med olika rabattsatRÖRMONTAGE AB
ser. Den ballong som träffas
STORGATAN 16, 264 00 KLIPPAN
avgör vilken rabatt vi ger på
Tel. 0435 - 71 12 75, Fax 0435 - 100 25
varorna till ditt nya badrum!

ET!
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Y
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uthyrning
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Öppet
alla dagar kontantautomat
9-20

Margareta
Prabin

Jonas
Troedsson

Det är vi som jobbar på MäklarCentrum och vi är så stolta över
att ”bara” vara fastighetsmäklare. Vi står på egna ben och ger
er valfrihet att själva välja t.ex. bank och försäkringsbolag.
Vi fokuserar på det vi är riktigt bra på: att förmedla bostäder.
Välkommen till oss för en kostnadsfri värdering av er fastighet
så berättar vi mer om fördelarna med att anlita oss.

Allétorget 17, 264 33 Klippan, Tel 0435-155 35
www.maklarcentrumskane.se

Till
Allhelgona &
Mårtens afton:

Mexx-vecka
köp ett mexx-plagg
få ett mexx-linne

• Anka
• Gås (svensk)
• Kalkon
• Ungtupp

på köpet!
Värde 149:Öppet: Mån-Fre 9.30-18.00
Lör 9.00-14.00
4UPSHBUBOt,MJQQBO
5FM

Ring för beställning!

LJUNGBYHED 0435-44 10 30 I Öppet: Alla dagar 9-20
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Vi har det

lilla extra

och annorlunda tänket!

DAM
Tunika 199:-

HERR
Skjorta 349:-

Blus 299:-

Jacka 749:-

(ord. 250:-)

(ord. 399:-)

Brohällans
Blommor

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

Sevenseas, blå el röd

Grå eller grön (ord. 999:-)

4UPSHBUBOt,MJQQBO
UFM
GBY
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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

Första lekplatsen i parken

Befolkningen ökade i Klippan. Barnen blev fler, gatorna blev lekplats.
Det sågs som olyckligt. Enock Ljungberg föreslog att en lekplats borde
anläggas ”på lämplig plats”. Den 8
december 1941 beslöt municipalfullmäktige att utreda frågan. Den 22
maj 1942 anslogs pengar till lekplats
– 1 000 kronor. Platsen var given:
Stadsparken. Redan sommaren 1942
stod lekplatsen färdig, som 1948 fick
plaskdamm till kostnad av 4 800 kronor för att få en ”säker badplats för
barn”. Lekplatsen i parken har rustats upp genom åren. Plaskdammen
försvann, av hygieniska skäl. Nu har
åter frågan om upprustning av kommunens första lekplats beslutats.

Privat förskola först

Privata förskolor är ett hett samtalsämne, inte minst politiskt. Men nu
är de etablerade. Gör stor nytta och
ingen vill helt ha bort dem. I Klippan
startades förskola 1884. Den var helt
igenom privat. Den fanns i en liten
villa vid Klostervägen i Tvärby och
drevs av Anders ”Läraren” Svensson. Han hade blivit invalidiserad på
arbetet på Klippans pappersbruk.
Högre tjänstemän gick samman och
betalade honom för en förskola för
deras barn. Det var en god investering. Barnen fick en utmärkt start i
ordinarie skolan. Förskolan i Tvärby
avslutades 1893.

Märkesdagar

1856. Privat skola i Åby (Klippan) för
barnen i pappersbruksområdet, som
fanns i 20 år.
1931. Klippans samrealskola startar.

Som sagt

”Viktig faktor för utveckling är äganderätten.”
(Ekonomihistoriker Jonas Jakobson)
”Växterna har ett stort estetiskt och symboliskt värde.”
(Hortonom Kerstin Ljungqvist)
6

Frälsningsarmén i Klippan 120 år – 137:e kåren i landet
Frälsningsarmén bildades 1865 i
London. Första mötet i Sverige hölls
i Värnamo 1878. Bildandet skedde
1882 i Stockholm. 137:e kår, i Klippan 1891.
William och Catherine Booth var
metodister, blev fria evangelister,
hamnade i Londons fattigkvarter i
öster, såg misären. 1865 bildade de
Ö. Londons väckelsesällskap, som
blev Ö. Londons kristna mission och
1878 Frälsningsarmén med: Organisationen militärisk, uniform för män
och kvinnor, verksamheten ”praktisk kristendom”. William Booth blev
förste generalen (Linda Bond blev
den 19:e år 2011). Övergripande
budskap: ”Själarnas frälsning och
allas rätt till ett människovärdigt liv.”
Frälsningsarmén är ingen kyrka eller sekt, tar avstånd från sakramenten. En helig disciplin gäller. Fanan:
Blå (helgelse), röd (Kristi blod) och
gul (helige andens eld).
Evangelisation, glad sång, musik
och stor social insats gav spridning.
Sverige (Värnamo) blev första landet utanför Storbritannien dit ”Ar-

mén” nådde. Här bodde en engelsk
entreprenör. Ett av makarna Booths
åtta barn, sonen Bramwell, kom dit
för vila, men började förkunna. Bokhandlare Hanna Ouchterlony greps
av budskapet, upplät sitt hem för
möten 1878. Utbildning skedde i
England och hon kom tillbaka som
major. Ordern var: ”Öppna eld” i
Sverige, som skedde på Ladugårdslandsteater i Stockholm tillsammans
med Jenny Swenson och Emily Pettersson 1882.
”Armén” spreds i Sverige. 1891
”öppnades eld” i Klippan av kapten
Ester Wågendahl och löjtnant Amanda
Nordmark. Möten hölls i Göran Jönssons snickeriverkstad. IOGT upplät
lokal i Tvärby. Egen lokal behövdes,
som invigdes 1916. Då fanns söndagsskola från 1892, hornmusikgrupp 1893, strängmusikgrupp 1912.
Hjälptrupp kom 1920, hemförbundet
1936, Solstrålebrigaden 1936. På
1930- och 40-talen fanns största
aktivitet i Klippan. Svårigheter började med oro för framtiden. Men 2011
kan 120-årsjubileum firas.

Fanans färger ger viktiga signaler.

Ett möte som i gamla tider.

Greta Hedwall med Klippankårens fana.

Forestad fick badhus – gladde för 65 år sedan
Tillgång till tvätt- och badmöjligheter hemma är idag en självklarhet.
Så var det inte ens vid 1900-talets
mitt. På landet fanns inte badhus.
Forestadbor ville annat. Ordnade
badhus 1946.
Redan i forntiden fanns en badkultur.
I staden Ur vid Eufrat fanns badrum
i villor för 6 000 år sedan. Badkulturen kom till Europa på 1100-talet,
senare till Norden. Dock finns spår
av badkultur från vikingatiden. Badhus uppfördes på 1700-talet, men
förbjöds till 1832.
Badhus var kostsamma. Landsbygden blev utan – men behövde

dem mest, med tanke på de fysiska
jobben. Nya finansieringsmöjligheter
dök upp: Andelstecknandet. Små
badhus uppstod. Badhusföreningar
med bastu, tvagnings- och duschmöjligheter bildades.
Den 18 oktober 1946 bildades
Forestads badhusförening, av 12
invånare med Tage Bandholtz som
pådrivare. Stadgar antogs. Andelarna tecknades – tio kronor styck.
På tomten i Forestad fanns folk- och
småskolbyggnader samt ekonombyggnad. I den senare ordnades
badhus – senare även tvättstuga.
Ett glatt beslut för många, inte minst

tvättstuga med grundavgiften tre
kronor och tio öre per kWh för elen.
Högst 40 kunde få använda tvättstugan. Badet var för andelsägarna och
hölls öppet på lördagar.
Skolbyggnaderna skulle säljas. Föreningen köpte dem av kommunen för
15 000 kronor 1956. Hyrde ut dem
till bostäder och sålde dem senare –
bl a folkskolbyggnaden för 100 000
kronor 1977.
Problem hade uppstått. Badhuset besöktes för lite för att kunna drivas vidare. Beslut togs att likvidera föreningen.
1979 var detta formellt genomfört. Men
i 30 år fanns badhus i Forestad.

Fotogenlampa, järnspis, trasmatta – ”lyft” för hemmen
Idag med elbelysning, tjocka mattor
och central värme är det svårt att
förstå den revolution för hemmen
som fotogenlampan, trasmattan och
järnspisen blev.
Under 1800-talets senare del fick
bönder och människor i de breda
lagren det ekonomiskt bättre. Investeringar gjordes i hemmen. Det blev
behagligare och hälsosammare.
En hälsobringare var järnspisen.
Innan denna blev så billig att många
kunde skaffa en sådan gällde närhet till öppna spisen på vintern. När
elden falnat kom kylan. Järnspisen

gav effektivare eldning och att värmen
höll sig kvar längre i bostaden. Järnspisen kom på 1860-talet. Först hos
de välsituerade, sedan hos allt fler.
Som ”ljusets revolution” beskrevs
fotogenlampan. Tidigare användes
oljelampor – ljussvaga och illaluktade. Även fotogenlampan gjorde intåg
i landet på 1860-talet. Olja hade börjat utvinnas i USA och billig fotogen
togs fram. Ändå gällde att inte slösa
med fotogenet. Lampan tändes först
sedan det blivit så mörkt att det var
svårt att se. Ofta fanns bara en lampa
- placerad på köksbordet.

1860 blev även årtalet då trasmatten blev vanlig i hemmen och
golvkylan försvann och gjorde att
hemmen blev färgrikare. Det var en
effekt av sparsamhet. Att allt fler
trasmattor vävdes berodde på att
papperstillverkningen gick över från
lump till trämassa. Detta märktes
inte minst i Söderåsbygden med
stora Klippans pappersbruk i området. Trasorna köptes inte längre,
blev över. Sparsamhet blev ”uppfinningarnas moder” och gjorde att det
vävdes mattor av lumpen.

Boktipset: Sven Kjellströms bok om ”Herman Nilsson” från Färingtofta bjuder på historia och äventyr.
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Stidsvig

55 kr

Ät vårt hemlagade JULBORD!

inkl. 33 cl läsk

27 november (1:a advent)

Baguetter 35 kr sallader 40 kr

har vi julbord på Evas Catering.

Välkommen till Katellas!

Kl 12 och kl.14 står det uppdukat!
Förbeställes för att undvika trängsel.

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

160:-

Höga värmekostnader?
Electrolux oxy3heatpump har
ett av marknadens högsta
värden för energibesparing
och du kan spara upp till
12.700kWh/år

Vi har även utökat julbord med
t ex revben, rökt ål, gravad lax osv.
mot en extra kostnad

Runda jullandgångar 90:Självklart hjälper vi dej med
installation och ROT avdrag!

Julbord för catering,
ring för info!

ÖPPET H

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

lördag 29:e okt
kl. 9-14

TÄVLA i Annonsjakten!
a !<CK EP I@JBM¯I;J8EC
1: Felix Rudolf, Klippan
2: Ponthus Johansson, Klippan
3: Annie Flensburg, Ljungbyhed

a ,ALB>PDE8JK<I

a &8JJ½I
a $- K<I8G<LK
• Varje pusselbit i Annonsjaktens 6 fält passar in i någon
SÅ HÄR GÖR DU:

3TiDPATRULLEN
VI STiDAR ALLT

av annonserna i detta nummer.
• Du skall hitta annonserna till vilka bitarna hör. Skriv
sedan annonsörens firmanamn under resp. ruta.
• Du skall alltså inte ange tidningssidans nummer.

Vinnare Barntävling - September

VINSTER:
a $@IFGI8BKFI
1:a pris Presentkort hos Brohällans Blommor,
Klippan 500:–
2:a pris Presentkort hos Brohällans Blommor,,
Klippan 300:–
a FKM¯I;JJG<:@8C@JK
3:e pris Presentkort hos Brohällans Blommor,, Klippan 100:–

'P8

Sänd lösningen till: Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN i
brev frankerat med brevporto. Glöm inte ange ”Annonsjakten” utanpå
kuvertet! Om denna märkning inte finns med deltar man inte i tävlingen!
REDAKTIONEN TILLHANDA SENAST den 31 oktober 2011.

n
Ännu TeTSKRA
FEST!

Premiär Trettondagsafton
den 5/1 • kl. 18.30

Övriga speldagar tills vidare (kl. 18.30):
7/1 • 13/1 • 14/1 • 20/1 • 21/1 • 27/1 • 28/1

HILLESGÅRDSREVYN

2012

”Revypaket 2”

575 kr

”Revypaket 1”

OBS!
Ni kan boka
en egen föreställning
utöver de aviserade
dagarna.
Ring så ordnar
vi det!

OBS
Inga lo !
kala
inslag.

295 kr

inkl. mat & dryck
i pausen

med övernattning
& frukost
(inkl. mat & dryck
i pausen)

Biljettbokning: 0435-215 30 / 211 99
info@hillesgarden.se • www.hillesgarden.se
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Blus 299:-Välkommen till Jacka
749:Huvudsalonge

Adress:

7999:-)
Nyttja rotavdraget
få 50% på arbetskostnaden.
(ord. 399:-)
Grå eller grön
(ord.EN
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I +ILPPAN
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Vinnare av smycken

Många jobbiga beslut måste tas när någon i ens
närhet är sjuk eller går bort men systrarna enades
om att de vill gärna ha med en bild på sin älskade
mamma i reportaget. -”Det var så det var menat,
det var ju hennes vinst”, säger Camilla Rosenqvist.

Det blir inte alltid som man tänkt sig
När Söderås Journalen utlyste en tävling om att man kunde
vinna ett smycke på Guld & Silversmedjan var det många som
nappade. Bidrag kom från många håll och vi fick flera olika
motiveringar till varför just den eller den personen förtjänade
vinsten.
Gick rakt in i våra hjärtan
Vi på Söderås Journalens redaktion fastnade dock för två brev från två
tjejer som ville ge bort ett smycke till sina cancersjuka mammor. Båda
breven var väldigt fint skrivna och formuleringar som ”Jag tycker min
mamma är värd att vinna för hon har en vilja av stål och ett hjärta
av guld” och ”Min mamma är den mest underbara person man kan
tänka sig. Trots alla motgångar är hon starkast av oss alla och säger:
efter regn kommer solsken. Carpe diem (fånga dagen) har blivit vårt
levnadsmål” gick rakt in i våra hjärtan.
Man kan få ingraverat vad man
vill på kärlekshänget. Guld &
Silversmedjan graverar själva
in budskapet i smyckena.

Dubbla hyllningar
Däremot kände vi inte att vi endast kunde välja en av dessa två gripande brev, utan bestämde oss för att båda två skulle få dela på priset.
När vi meddelat båda tjejerna, Caroline Engström och Camilla Rosenqvist, att de skulle dela på priset, tog det någon dag innan det gick
upp för oss att de var systrar. Caroline och Camilla hade ovetandes om
varandra skickat in varsitt bidrag till tävlingen. Deras sjuka mamma Eva
Engström hyllades alltså dubbelt upp.
Minnessmycke
Systrarna hade önskat att Eva skulle få ett lyckosmycke, med ”Carpe
diem” ingraverat. Eva hade cancer i sköldkörteln på 80-talet, och så
småningom ledde det över i bröstcancer, som hon friskförklarades ifrån
2004. När cancern kom tillbaka nu i våras gav barnen henne en lyckoamulett i form av en fyrklöver.
Nu ville Caroline och Camilla ge mamma ytterliggare ett smycke. Men
livet blir aldrig som man tänkt sig. Under arbetet med det här Söderås
Journalen-numret du håller i din hand blev Eva hastigt mycket sämre,
och somnade in i hemmet, omgiven av sina nära och kära. Hennes döttrar valde därför att istället göra varsitt smycke med ”Carpe diem” inskrivet, till minne av sin älskade mamma. Eva Engström blev 54 år gammal.
Vi på Adapt Media och Söderås Journalen har berörts djupt av den
tragedi som drabbat familjen Engström, och vill därför framföra vårt
varma deltagande i deras sorg. Vi citerar deras älskade mamma Eva
som brukade säga: Efter regn kommer solsken.
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I samband med Eva Engströms bortgång har hennes anhöriga startat
en fond på cancerfonden.se. Adressen till denna är:
http://www.cancerfonden.se/sv/Stod-oss/Insamlingar/?collection=5878.
Genom att SMS:a BESEGRA 5878 till telefonnummer 72988 så skänker man 50 kronor till Cancerfondens insamling.

Stidsvig

Dagens lunch
Vecka 43
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag

”A never ending story.....”

Fredag

Alternativ 1	Pytt i panna med ägg och rödbetor
Alternativ 2 Blodkorv med fläsk
Paj	Skinka och ost
Sallad	Räkor eller kyckling med pasta

Har du
provat?

Vecka 44
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Köttfärslåda med lök och tomat
Kokt fiskfilé med ägg och persiljesås
Honungsglaserad skinkstek m. gräddsås
Ärtsoppa, pannkakor
Biffgryta med ris

Alternativ 1	Spagetti med köttfärssås
Alternativ 2	Fläskpannkaka med lingon
Paj	Kyckling
Sallad	Kräftor eller skinka
Vecka 45
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Känn ingen stress
eller press, var fri!
Vi fixar
tapetsering
och måleri
Frank 0702-54 08 67
Bosse 0708-86 88 56
Nyttja rotavdraget få 50% på arbetskostnaden.

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

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

Plommonjärpar med gurka
Laxpanetter med citron och smält smör
Skånsk kalops med rödbetor
Stekt isterband eller
lunchkorv med dillstuvade potatis
Kycklingfilé med portvinsstuvade murklor

Pannbiff med lök
Stekt skädda med remouladsås
Korv Stroganoff med ris
Köttfärssoppa, dessert
Entrecote med bakpotatis och persiljesmör

Alternativ 1	Stekt potatis, ägg och bacon
Alternativ 2 Blomkålsgratäng med kassler
Paj	Köttfärs
Sallad	Lax eller rostbiff
Vecka 46
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Biff á la Lindström
Pocherad lax med purjolökssmör
Apelsinglaserad skinkstek med gräddig sås
Ärtsoppa, pannkakor
Biff Stroganoff med ris

Alternativ 1 Tacorullar
Alternativ 2	Stekt potatis, skinka och ägg
Paj
Mozzarella
Sallad
Tonfisk eller kassler
Vecka 47
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Svampfylld köttfärslimpa
Panerad fisk med gurkmajonnäs
Fylld falukorv med potatismos
Husets soppa, dessert
Fläsknoisette med bearnaisesås

Alternativ 1 Broccoligratäng med kassler
Alternativ 2	Pasta med ost- och skinksås
Paj	Skinka och ost
Sallad	Räkor eller kalkon
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.
Från den 1/11 kostar en dagens 65 :- och ett häfte kostar 550 :Vi tar tyvärr inte kortbetalning.

E&T Catering
Kärrvägen 1, Stidsvig
Tel 0435-224 41, 0708-97 35 38
www.et-catering.se
9

PROFIL i exil:
Jeanette Persson

Från musik

till teknik!
hon klart för sig att musikskolorna runtom
i landet inte alla höll lika hög kvalitet som
Klippans kommunala musikskola, där hon
själv gått under 80-talet.
- Man blev nog lite hemmablind eftersom
det satsades så hårt på musikskolan i Klippan. Vi höll till i jättefina lokaler och det var
hög kvalitet på undervisningen. Det kunde
inte ha varit bättre. Men så var det inte överallt. Idag sparar man in på kulturen och det
tycker jag är rent katastrofalt dåligt. Här i
Göteborg är till exempel återigen Göteborg
Wind Orchestra nedläggningshotad.

Hon började med att spela piano som
sjuåring. När grannbarnen på gatan
vid Pappersbruket alla började spela
blåsinstrument och gick med i Klippans Ungdomsorkester började Jeanette Persson även att spela klarinett.
Att marschera med ett piano var ju av
förklarliga skäl i tyngsta laget.
- Däremot hade jag nog en fördel av
även spela piano, eftersom jag redan
kunde läsa noter, säger hon.
Ungdomsorkestern och musikkåren
Jeanette bor idag i Göteborg, där hon arbetar på ett teknikföretag. Uppväxten i Klippan
minns hon med värme – och som mycket
musikinriktad. Hon gick med i ungdomsorkestern samtidigt som hon började på musikskolan. Så småningom blev det också Klippans Musikkår, och efter studier på den samhällsvetenskapliga linjen på gymnasieskolan
flyttade Jeanette till Helsingborg, där hon utbildade sig på Sundsgårdens Folkhögskola.
- Det var en tvåårig förberedande linje för
musikhögskolan. Jag visste inte riktigt vad
jag ville bli redan efter gymnasiet, men eftersom musiken var ett stort intresse så satsade
jag på det här.
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Första Wetterberg-stipendiaten
Och åren på Sundsgården bar frukt. 1988 kom
Jeanette in på musikhögskolan i Stockholm,
där hon under sex år utbildade sig på musikerlinjen, och dessutom tog en pedagogikexamen för att kunna arbeta som musiklärare.
1989 blev hon den första stipendiaten i Sture
Wetterbergs Minnesfond – ett pris som delats
ut till ytterligare 12 stipendiater sedan dess.
- Det kändes som en stor ära att bli den
första stipendiaten. Jag köpte tillbehör till
klarinetten och noter för stipendiepengarna.

Idag har Jeanette mer eller mindre lagt klarinetten på hyllan.
- Ska man fortsätta så kräver det att man
övar, övar och övar, och det har man ju
inte riktigt tid med. Jag har en kontakt i en
orkester här i Göteborg, så vem vet, jag kanske plockar upp det på amatörbasis någon
gång i framtiden.
Helt annat yrkesval
Men musiken har ändå spelat en viktig roll
i Jeanettes yrkesval. Hon spelade nämligen
på en invigning av ett företag i Kista utanför
Stockholm 1994. Där fick hon kontakt med
en av de anställda och återvände kort därefter för ett studiebesök, för att se hur det går
till när man i olika led tillverkar så kallade
chip till mobiltelefoner. Hastigt och lustigt
fick hon ett jobb på företaget, och hon har
hållit sig kvar inom den tekniska branschen
sedan dess, undantaget ett avbrott på tre år,
då hon arbetade i musikaffär. 22 år i Stockholm fick sitt slut i fjol somras, då hon flyttade till Göteborg för ett liknande arbete.
- Det är lite lugnare tempo i Göteborg än i
Stockholm, och det är ganska skönt. Men jag
saknar ändå Stockholm en del – det är en
otroligt vacker stad.

Musiklärare
Under studietiden i Stockholm spelade Jeanette i en mängd olika blåsorkestrar. Hon var
bland annat med i numera nedlagda Stockholms Blåsarsymfoniker, och spelade även
med marinens musikkår i Karlskrona och i
orkestern på Ystadoperan.
- Jag har alltid tyckt att det har varit roligt
att spela. När jag fick de här ”extraknäcken”
Till Klippan återvänder hon relativt ofta för
under studietiden kunde jag knappt fatta att
att hälsa på pappa Kurt, som fortfarande bor
man fick betalt för att spela.
kvar, numera på Bryggerigatan.
Skillnad på musikskola och musikskola - Jag kommer inte att flytta tillbaka. Efter alla
När hon studerat klart arbetade Jeanette som år i Stockholm och nu här i Göteborg så har
musiklärare i Stockholm i fem år. Och då fick jag vant mig att bo vid havet.

MISSA INTE VÅR...

På NOVA 28-30 oktober

50-75% RABATT!

Erbjudandet gäller
endast dessa dagar!

Fredag 28/10 öppet 10-18
Lördag 29/10 öppet 10-16
Söndag 30/10 öppet 11-16

±BYPLAN  s   +LIPPAN s 4EL   
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Bidrag till ”Årets Klippanshoppingbild a!
Tävl
2011” – lite smakprov
Söderås Journalens tävling ”Årets Klippanshoppingbild 2011” har blivit en stor succé. Till dags
dato har vi fått in över 70 bilder från hugade amatörfotografer som hoppas på vinster i form av
Klippancheckar. Här intill ser du ett smakprov av de bidrag som kommit in hittills.

Varning!
Vita vildsvin?
Foto: Bo Hesselmark

Rännstensunge
Foto: Jessica Gustafsson

Magiskt
Foto: Andres Jannesson

Teambuilding
Foto: Lotta Ahlbeck

Nu har vi 43 184 besök i månaden
på Klippanshopping.se!

3 starka

Maskros
Foto: Åsa Andreasson

Middagsvila
Foto: Lena Martinsson

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

företaget,
s
o
h
t,
e
n
r
g, på inte
en...
Som tidnin utiken, hos förening
ib
i hemmet,
al nivå!

lokala
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annonskanaler!
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Välkommen

PAKET-DANDE!
ERBJU
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lördag 29:e oktober
kl. 9-14

 

Massor av lokala erbjudanden,
läsvärda artiklar och reportage!
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Som annonsör får du marknadsföring med 100% lokal träff!

Vill du också vara med?

www.adaptmedia.se
0435 - 77 90 50
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Jennyhill Djurklinik

Modern djurvård i lantlig miljö!
När Söderås Journalen besöker Jennyhill Djurklinik i Kvidinge hamnar vi mitt i
ett kärt återseende. Veterinären och ortopedspecialisten Sune Jerre har dagen
innan opererat västgötaspetsvalpen Urax,
vars ben växte fel och riskerade att bli
krokiga. Nu är emellertid problemet åtgärdat, och matte och husse Christina och
Göran Lantz från Sjöbo ska hämta hem sin
älskling, som för dagen är klädd i tratt för
att inte kunna komma åt operationssåret.
Nu väntar rehabilitering på hemmaplan
i Sjöbo och därefter ett återbesök på
Jennyhill om fjorton dagar.
- Det är svårt att vara utan de små liven,
så det är skönt att få hem honom igen,
säger Christina Lantz.
Vacker utsikt
Urax är en av många hundar och katter som
remitteras till specialistkliniken som ligger nästan overkligt vackert precis vid Söderåsens
kant. Här finns tre veterinärer: Sune Jerre, som
tillsammans med kollegan och livskamraten
Elisabet Ängeby (expert på anestesi, intesivvård
och kirurgi) startade verksamheten våren 2009,
samt den danske ögonspecialisten och ortopeden Thomas Evans. Thomas Evans har en egen
praktik i Danmark, men arbetar här på andra
sidan Öresund två dagar i veckan.
- Det är så otroligt fint här. Jag har arbetat i
både England och USA där veterinärkliniker
ofta ligger i städerna med parkeringsplatsen
som utsikt. Vi måste vara de enda veterinärerna i världen som arbetar med utsikt i den
här klassen, skrattar han och pekar ut genom
fönstret, där en av familjen Jerre/Ängebys
hästar strosar omkring i grönskan.
Integrerar internet
På Jennyhill Djurklinik är man för närvande tolv
anställda. Däribland fyra djursjukvårdare och
fyra veterinärer som tar emot hundar, katter
och andra smådjur. Man arbetar på ett modernt och nyskapande sätt, och använder sig
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mycket av internet för att kommunicera med
andra veterinärer. När en hund remitteras till en
operation skickar den remitterande veterinären
alla röntgenbilder och journal via mail. Man
skapar egna filmer som läggs ut på Youtube
– filmer vars länkar hittas på hemsidan (www.
jennyhilldjurklinik.se). Kliniken har även kameror för övervakning av inneliggande djur.
- Än så länge har vi en knäledsoperation utlagd
på Youtube, och längre fram kommer vi även
att lägga ut andra filmer, till exempel artroskopioch ögonoperationer.
Viktigt med pedagogiken
Som djurägare kan det vara svårt att förstå
djurets problem och därför har kliniken en TVskärm kopplad till datorn så att djurägaren kan
följa journalen som veterinären skriver.
- När vi sitter med djurägaren på poliklinikrummet så kan vi söka upp en mängd olika informationsfilmer som beskriver hur vi kommer att
gå tillväga. Det är bra att kunna visa djurens
ägare exakt hur operationen kommer att gå
till, säger Sune Jerre.
Utökade öppettider
Sune Jerre är mycket nöjd med de två och ett
halvt år man haft verksamheten igång. Han
tycker att man har hittat sin nisch, där man
huvudsakligen inriktar sig på specialistfall och
remitteringar från andra veterinärer. Eftervård
och eventuell sjukgymnastik gör djuren antingen
på ”hemmaplan”, eller ibland på kliniker specialiserade på rehabilitering och sjukgymnastik
- Alla är välkomna till Jennyhill Djurklinik med
sina djur. Under hösten har vi därför öppnat
kliniken för jourfall mellan 9 och 13 på lördagar och söndagar. Man kan även ringa då för
råd och tidsbeställning. Ofta är det ju lättare
för folk att komma loss då.
Bra balans
Jennyhill Djurklinik har patienter från hela
södra Sverige, men Sune Jerre gläds också över
att lokalbefolkningen i Söderåsområdet hittar
hit. För att täcka upp och öka tillgängligheten
ännu mer har man därför anställt ytterligare en
veterinär. Hon heter Zsofia Gazdag och kommer från Ungern. Meningen är att hon ska avlasta de andra veterinärerna och ta hand om
de besök som inte är av specialistkaraktär.
- Vi har blivit kända både hos uppfödare här
nere och bland lokalbefolkningen. Jag tycker
att vi har hittat en bra balans mellan specialistvården och att vara en vanlig djurklinik, menar
Sune Jerre.

Modern djurklinik med stora resurser i en fantastisk miljö.
Specialiserad medicinsk och kirurgisk vård. Veterinärer
med specialistkunskap hund och katt. Specialist kirurgi/
ortopedi/neurologi. Veterinär med specialkunskaper inom
ögonsjukdomar, utför bl.a. katarakt operation. Specialkunskaper inom narkos, intensivvård, smärtlindring.
Akupunktur. Titthålskirurgi. Laserkirurgi. Ögonlysning.
Hörseltest. Tandvård. Digitalröntgen. Ultraljud. Blodgivare finns. Övervak nattetid av veterinär vid behov.

Jennyhill Djurklinik

Öppettider:

Hörsdalsvägen 152 • 265 72 Kvidinge

Måndag till fredag 08 - 17

Tel 0435 - 48 11 30 • Jour 0703 - 32 75 11

Måndag, tisdag, onsdag, torsdag kvällsmottagning fram till 19.

jennyhilldjurklinik.se

Lördag och söndag 9 - 13 mottagning efter tidsbokning.

Ett ögonblick...

Lena Hervén,

'* ',%-,')*'..,

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

Speldag
Oktober

s 

nybliven vikarierande kyrkoherde i
Riseberga-Färingtofta församling.
Du gick i pension från kyrkoherdestjänsten i Kropps församling för ett år sedan. Hur känns det att vara tillbaka
i tjänst i en ny församling?
- Jättebra. Efter 40 år i yrket är man van vid att vara
”i farten” hela tiden, och när den här förfrågan dök upp
tyckte jag att det lät som en bra idé. Jag arbetar halvtid
sedan mitten av september.
Vad blir dina huvudsakliga uppgifter?
- Först och främst kommer jag att arbeta med den
administrativa delen. Jag kommer att hålla i en del gudstjänster också, men vi har ju en komminister som arbetar
med församlingsverksamheten. Jag är arbetsledare först
och främst.
Hur är det att bara jobba på halvtid istället
för på heltid?
- Det passar mig perfekt. Eftersom jag gick i pension
förra året så vill jag inte binda upp mig på heltid eller
för längre perioder på sikt. Jag tycker att jag har blivit
mycket väl mottagen, både av övrig personal och av församlingen.
Har du någon anknytning till RisebergaFäringtofta församling sedan tidigare?
- Nej inte direkt. Jag bor i Gråmanstorp idag, så det är
ju inte alltför långt bort. Det blir en lagom sträcka att
pendla de dagar jag är på plats.
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Blir du årets
”Gör om mig”- vinnare?

2006 • Helen

2007 • Linda

2008 • Kerstin

2009 • Ann-Marie

2011
2010 • Tove
16

?

Nu är det återigen dags för en av Söderås Journalens allra mest uppskattade tävlingar – ”Gör om
mig”. Varje år strömmar det in förslag och kreativa motiveringar om varför just den personen ska
vinna. I år samarbetar vi med Salong Klipp & Kryll
och Basthi. En lycklig vinnare får hjälp att hitta en
ny stil, både när det gäller hår, smink och kläder.

Förra årets vinnare var Tove Breiner. Hon fick hjälp att styla håret
hos Huvudsalongen och Gunns
Mode hjälpte henne att hitta en
tuff klädstil som passade perfekt
till den ”nya” Tove.

Tycker du att du eller någon närstående förtjänar
att vinna Söderås Journalens ”Gör om mig”-tävling?
Skicka i så fall in ett brev med en motivering, så väljer
vi ut den vi tycker är bäst. Skicka även in foto på den
du tycker ska vinna och klädstorlek. I ett kommande
nummer av Söderås Journalen gör vi så klart ett reportage om dig och din vinst.
Skicka in till följande adress senast den 31 okober:
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN
Märk kuvertet ”Gör om mig”
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Sedan den 1 september har Capio Citykliniken
utökat verksamheten i Klippan med en barnmorskemottagning.
- Det är redan många som valt att lista sig hos
oss, så det har varit en mycket positiv start, säger
verksamhetschefen Maja Johansson.
Har byggt ut ordentligt
För att få plats med den nya barnmorskemottagningen
har Capio Citykliniken under våren utökat sina lokaler
på Norra Skolgatan i Klippan. Man har tagit över utrymmet där Klippans Djurfoder tidigare huserade, och på så
sätt fått mer plats ut mot Storgatan. Två barnmorskor
har anställts, Carina Byrlén och Ingela Larsson. Båda har
tidigare arbetat inom landstinget och stortrivs redan på
Capio Citykliniken.
- Det är ett väldigt varmt och hjärtligt klimat här på
mottagningen. Vi känner oss verkligen välkomna, säger
Ingela Larsson.
Bred kompetens
Kollegan Carina Byrlén håller med, och lovordar även
den övriga Capioverksamheten. Inom Capio finns ju en
mängd olika kompetenser och man har dessutom möjlighet att konsultera specialistläkare med inriktning mot
mödrahälsovård. Hon är inte placerad i Klippan, men
finns alltid tillgänglig för telefonkonsultation.
- Det känns bra att vara på en lite större arbetsplats. Det
är en väldig fördel för oss att ha allting samlat under
samma tak, säger Carina Byrlén.
I begreppet barnmorskemottagning ryms mödrahälsovård inklusive föräldrautbildning, preventivmedelsrådgivning, gynekologisk hälsokontroll, samt sexuell hälsa
(smittskydd, könssjukdomar).
- Vi ser så klart gärna att man är listad på vår vårdcentral, men det är inget krav. Vill man göra cellprov, få
utskrivet preventivmedel eller liknande så går det lika
bra även om man är listad hos en annan vårdcentral,
säger Maja Johansson.
Stor tillgänglighet
Om man som blivande mamma går till Capio Cityklinikens barnmorskemottagning hamnar man hos en barnmorskemottagning med stor tillgänglighet.
- Vi har ingen begränsad telefontid där man bara kan
komma kontakt med oss någon timme på morgonen,
utan vi försöker vara tillgängliga så mycket vi kan. Får
man inte tag i oss går det bra att lämna ett meddelande,
så ringer vi upp så snart vi kan, säger Ingela Larsson.
Planen är också att man ska ha öppet under årets alla
veckor.
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Nu har vi även Barnmorskemottagning!
Från den 1 september gäller en ny modell för Mödrahälsovården i Skåne, vilket innebär att du nu kan
välja/ändra var du vill gå. Att vänta barn och bli förälder är kanske det största som händer i våra liv.
I Capios strävan att samla all kompetens på ett ställe - för hela familjen, erbjuder vi nu också vård av hög
kvalitet redan innan födseln.
• Mödrahälsovård
• Preventivmedelsrådgivning och sexuell hälsa
• Gynekologisk cellprovtagning enligt den organiserade screeningen för livmoderhalscancer
Välkommen att kontakta våra barnmorskor Carina Byrlén 0435-77 90 38 & Ingela Larsson 0435-77 90 39.
Capio Citykliniken Klippan, Skolgatan 2, tel. 0435- 294 40 www. capio.se
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Görans
Ljud & Bild
bygger ut!
Under november månad blir Görans Ljud & Bilds utbyggnad färdig. Då läggs ytterligare 60 kvadratmeter
butiksyta till de 100 som redan finns. Ett riktigt lyft!
- Utbyggnaden gör att vi får en rymligare butik där
produkterna hamnar ännu mer i fokus. Idag står grejerna nästan staplade på varandra, nu kommer kunderna
att få en mycket bättre överblick, säger butiksägaren
Benny Pantzar.
En bra möjlighet
Det var när intilliggande Kerstins Garn & Handarbete flyttade
från kommunen som Benny Pantzar såg en möjlighet att utöka. Tidigare har det funnits planer på att flytta verksamheten
till någon annan större lokal, men när butiken vägg i vägg
skulle flytta behövdes inte detta.
- Jag hade redan anmält intresse till fastighetsägaren att vi behövde mer utrymme, så det är klart att man blev glad när den
här möjligheten dök upp.
Benny Pantzar har redan nu även gjort en liten satsning på
”småvitt”, det vill säga hushållsapparater som till exempel kaffekokare, hårfönar och rakapparater. Och med den utökade
butiksytan tillkommer också ett ännu större fokus på TV-apparater, datorer och skrivare.
- Vi säljer mycket bärbara datorer. Det är bara de som vill ha
en riktigt ”häftig” speldator som satsar på stationära datorer
nu för tiden.
Personlig service
Benny Pantzar tog över Görans Ljud & Bild från mångårige
ägaren Göran Nilsson i maj 2010, och han tycker att det första
året som egenföretagare har varit ungefär som förväntat. Då
han varit anställd i företaget i många år var skillnaden inte allt
för stor.
- Jag var ju ganska inkörd sedan tidigare. Den största skillnaden är att man själv har det yttersta ansvaret med allt vad
det innebär med planering.
Det ständiga trumfkortet för en butik av Görans Ljud & Bilds
karaktär är den personliga servicen. Handlar man sin TV här
så ingår leverans hem till dörren, och man kan aven erbjuda
inkoppling och demonstration. Förutom TV-apparater säljer
man givetvis även digital-TV-abonnemang för både Viasat och
Canal Digital.
- Många tycker att det är enklare att köpa en TV hos oss än
att sätta sig i bilen och köra till Väla till exempel. Det är tuffa
tider nu, och priskriget inom branschen är större än någonsin.
Därför vill vi sticka ut genom att erbjuda kunderna något mer
utöver själva produkten.
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Denna vägg rivs
och på så sätt blir
ytan 60 kvm större.
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Resor med personlighet!
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Mat & dryck
God mat & dryck hör ihop med en lyckad
konferens. Restaurangen erbjuder fika,
husmanskost, á la carte och viltmeny.
(Egen uppfödning av kron- & dovhjortar.
Vi kan även erbjuda vildsvin m.m.)

Smörgåstårtor - Landgångar
Kalla fat - Exotisk platta
Sallader - Varmrätter m.m.

Konferens

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

”Viltkött – NaturligtVis”

Catering

Vi har flexibla, moderna och rymliga lokaler med
plats för 8-250 sittande gäster. Grupprum, inbyggd
hörslinga, trådlöst internet, pc-kanon, mikrofoner
m.m. kan tillhandahållas.

JULBORD - med början vecka 48

Kött- och Charkprodukter
Rum och Frukost eller självhushåll
Gårdsbutik - Eget Viltslakteri
Öppet året om! 0705 - 23 40 20 • 0708 - 14 01 65

s 500$5+!4 0° +5,452 #%.4%2 0RIS FR  PERS
s #!4%2).' 0RIS FR  PERS

www.bonnarpshjort.se

0702 - 84 23 06 s 0435 - 101 09

Storebror med mos

Vill du att ert företag ska
synas i Söderås Journalen
eller på
Klippanshopping.se?

!VNJUTS TILL STÛMNINGSFULL JULMUSIK 6ÛLKOMMEN MED %R BESTÛLLNING

40:-

Erbjudandet gäller 24/10 - 23/11 -2011
Fabriksvägen 8, Klippan, 0706 - 72 55 37

Välkommen att ringa

Kontakta oss
0435-77 90 50

PELLETS
16 KG SÄCKAR

R..

VI HA

STORT SORTIMENT AV
JAKT- OCH FRITIDSARTIKLAR!

2295:-/PALL
VID HÄMTNING I BUTIK
Ring för pris på direktleverans

BVL SÖDERÅSEN AB
BYGG - VILLA - LANTBRUK
JAKT & FRITID

Böketoftavägen 19 • 268 77 Kågeröd
Tel 0418 - 803 55 • www.bvlab.se
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hyr egen

Elin stol
När hon som sexåring började klippa håret på sina Barbiedockor förstod både Elin Olsson själv och hennes omgivning att det var frisör hon skulle bli. 15 år senare är drömmen verkligenhet. Sedan 1 oktober hyr nämligen Elin en
stol på Salong Klipp & Kryll i centrala Klippan.
- Det känns stort att få en egen stol. Det är vad jag har
velat ända sedan jag tog studenten, säger hon nöjt.

Har velat ha en egen stol
Studenten från Rönneskolans frisörprogram tog hon 2010, och
sedan dess har hon varit anställd på en annan salong. Drömmen
om att få en egen stol har dock funnits där hela tiden.
- Jag gick en runda i Klippan och funderade på vilka salonger
jag skulle gå och presentera mig för, och tyckte att Klipp & Kryll
verkade mysig. Så jag gick in och presenterade mig och frågade
om Lotta (Ström, ägaren till Klipp & Kryll/Red.anm) kunde hyra ut
en stol, och det ville hon.
Styra den egna tiden
Att ”hyra stol” inom frisörbranschen innebär att man är egen företagare, men placerad på någon annans salong. Elins verksamhet
sorteras alltså in under Salong Klipp & Krylls namn. När vi gör den
här intervjun är det Elins första dag, och hon är både spänd och
förväntansfull.
- Det är underbart att jobba för sig själv och att kunna styra sin tid
som man vill. Jag kan tänka mig att det blir lite friare än att vara
anställd.
Hårterapeut
Förutom att hon är frisör och utför klippning, styling, hårförlängning och färgning av ögonfransar och ögonbryn är Elin också
utbildad hårterapeut. Det innebär att hon sätter en diagnos på
kundens hårbotten, och utifrån den använder hon olika produkter
som ska vårda håret så bra som möjligt. Om man bokar tid för
hårterapi hos Elin ingår också en så kallad spamassage, där hon
masserar hårbottnen.
- Massage sätter igång blodcirkulationen i hårbottnen och är riktigt avslappnande. Man blir nästan lika avslappnad som efter en
vanlig massage. Alla spänningar försvinner, och man känner sig
verkligen lätt i kropp och själ efteråt. Det sägs att tio minuters
massage i hårbotten ger samma utvilade känsla som en timmes
sömn.
Mässa i London
Elin försöker hela tiden att hänga med i vad som är trendigt. Hon
läser massor av frisörtidningar, och ser hela tiden till att vara ”up
to date”. I höst bär det bland annat av till London för en frisörmässa.
- Det ska bli fantastiskt kul att få lite inspiration. Jag har aldrig varit
på en sådan mässa tidigare, så det ska bli väldigt spännande.
Elin ser väldigt mycket fram emot sitt nya liv som egen företagare,
och vill genom sin medverkan i Söderås Journalen passa på att
hälsa såväl gamla som nya kunder välkomna in.
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Nu finns jag på

.ËR DET KRISAR TILL ËR JAG EN RESURS

i Klippan
Gamla och nya
kunder önskas
välkomna att
boka tid på

Professionell hjälp för företag
och privatpersoner
Engagemang och omtanke
Samtalsterapi
Konfliktlösning

0435-100 33
Vi ses! /Elin

6±'! ,%$! s 0ETER +ROMNOW

Wessmantorpsvägen 2, Ljungbyhed
4EL        
peter@vagaleda.se, www.vagaleda.se
Certiﬁerad ICF

Carlssons (dam)Kläder
expanderar!

När Carlssons Kläder startade 1948
sålde man både herr- och damkläder,
men damkläderna plockades ur sortimentet efterhand, och butiken blev
en renodlad herrekipering. Från och
med torsdagen den 29 september har
man gått tillbaka till rötterna igen. Nu
finns nämligen en liten avdelning för
damkläder, med inriktning mot de lite
större storlekarna.
- Vi har fått många förfrågningar på
det, och tyckte att vi kunde prova och
se vart det leder, säger Helena Hall på
Carlssons Kläder.
Två nya märken
Det finns ju ett antal olika damklädesbutiker
i Klippan redan, och Helena Hall menar att
den här satsningen endast ska ses som ett
komplement till de butiker som redan finns.
- Här finns gott om storlekar mellan 38 och
54. Vi har tagit in två nya märken på damkläder: Sally O och DNY. DNY är dessutom
extra stora i storlekarna, så vi hoppas verkligen att här ska finnas något för alla.

Snabb uppstart
Tanken på att göra en satsning av de här slaget har funnits med i bakhuvudet de senaste
tre åren, men efter att ha fått en rad förfrågningar under relativt kort tid under sommaren så valde man att köra igång.
- Från att jag ringde leverantörerna så tog
det bara tre veckor innan vi var igång. Vi
hemlighöll det utåt – det var många som frågade vad som pågick under den här tiden,
men vi sa bara att vi ”byggde om” och inget
mer. Tre dagar innan premiären fick vi in tre
personer samma dag som kom och frågade
efter lite större damstorlekar. Det kändes
som ett kvitto på att timingen var perfekt,
säger Helena Hall.
Vår- och sommarkläder något extra
Helena Hall hoppas att att damkläderna för
de lite större storlekarna ska bli en succé. Redan nu har det gått åt en hel del plagg. Och
mer kommer det att bli.
- Jag längtar redan till våren och sommaren.
Vi gjorde beställningar i veckan, och det blir
verkligen jättefina kläder – mycket fina färger, utlovar hon.
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CE Friskvård

lindrar med laser!

Massören Claes Engström och hans CE Friskvård har nyligen
köpt in en medicinsk laser, som lindrar värk och smärta.
- Laser är en mycket bra behandlingsmetod, och kombinerar man den med massage blir det ännu bättre, säger
Claes Engström.
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Det har länge gjorts vetenskapliga undersökningar om hur man ser
n
ge
La
kan använda laser för att lindra smärtor, skador och överbelasta
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ningar. Det stora genombrottet för laser kom i våras,
en unW dåvisade
Las
POtidsskrift
dersökning publicerad i en ansedd medicinsk
på
exceptionellt goda resultat. Studien var gjord på 820 personer
som hade haft kronisk nacksmärta och därför provat laserbehandlingar. 75 procent av försökspersonerna blev bättre.
- Laser påverkar och hjälper kroppens naturliga läkningsförmåga. Den går ju sju-åtta centimeter ner i musklerna, så det är ju
inte så konstigt att det blir snabba och bra resultat. Tittar man till
exempel på idrottsskador som till exempel en muskelbristning så
kan den läka på halva tiden.

Liten och smidig
Det har funnits medicinsk laser även tidigare, men då har de
varit stora, klumpiga och oflyttbara. Den som CE Friskvård köpt
in är portabel. Något som passar Claes Engström som hand i
handske, då han arbetar en hel del med företagshälsovård ute POWERLaser fr
ån Svens
ka
hos kunderna.
Laserage
nturen
- Laser kan användas till alla, det är inte bara koncentrerat till
Lider du a
v: t nackb
idrottare. Det spelar ingen roll om man har problem med nackesvär
en, ryggen eller har tennisarmbåge. Kombinerar man laser och
t tennisarm
båge
massage når man djupare och får ett bättre resultat.
Utbildning i Stockholm
En laserbehandling tar ungefär en halvtimme. Claes Engström menar att man endast behöver tre eller fyra återbesök för att uppnå
den önskade effekten. Vid besök 2 eller 3 kan det rentutav gå ännu
snabbare än en halvtimme. Och till dem som eventuellt känner
skepsis inför en laserbehandling har Claes några lugnande ord.
- Laser är ingenting som gör ont. Det finns inga kända biverkningar överhuvudtaget.
I samband med inköpet av den medicinska lasern har Claes Engström gått på utbildning i Stockholm.
- Det känns kul att prova på något nytt utöver massagen, och
laser är verkligen framtiden, så jag tror mycket på det här.
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Hur ser dina
vinterdäck ut?
Planera ditt
däckbyte i tid!
Snö och halka
kommer när du minst anar...

Display som visar program- och
tvättid. Stor tvättkapacitet, 710,7
kg. x 7,1
Snabbprogram på ned till halva
tvättiden.

4 990:- Ger mer för pengarna!

Mån-Fre:
Lördag:

9.30-18.00
9.30-13.00

Nu är det dags att planera
inför höstens försäljning
Tandläkare Hans Åhlund

Din familjetandläkare
Vi hjälper Dig med Dina tänder
Vi Skapar Ditt Leende
Allmän Tandvård
Estetisk Tandvård
Tandblekning

Kontakta oss för
rådgivning och
en kostnadsfri
värdering!

Implantat

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

Martin Olofsson

Reg.fastighetsmäklare

Lina Gudmundsson

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

Camilla Asp

Reg.fastighetsmäklare
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En glad Jimmy med stor fångst!

Nordic Sea Angling har de bästa uthyrningsbåtar du kan finna i Norge.
Man tar säkerheten på väldigt stort allvar. Gästerna ska alltid känna sig
trygga, även när förhållandena är barska.

Snacka om fiskehistorier...
Det började med egna privata fiskeresor till Nordnorge på 90-talet. När vi
skriver 2011 i kalendern är Klippanbon
Jimmy Andersson ägare till Skandinaviens största företag när det gäller att
arrangera sportfiskeresor, Nordic Sea
Angling.
- Ordet har spritt sig under årens lopp.
Vi började med mycket svenskar i kundkretsen, sedan har det blivit folk från de
andra nordiska länderna, och på senare
år har även balter, ryssar och folk från
övriga Europa börjat hitta oss, konstaterar han nöjt.

där han har hållit ett föredrag för en sportfiskeklubb. Något han gör några gånger varje
år på olika ställen i Sverige.
- Dessutom blir det en del mässor under den
här perioden. Sedan är det mycket annat som
ska hinnas med i planeringen inför nästa år.

Mycket positiv feedback
Att jobba med sin hobby är naturligtvis få
förunnat. Men finns inte risken för att det
blir för mycket jobb och för lite passion?
- Visst är det så lite grann. Det har ju blivit
mer och mer administrativt arbete för varje
år. Men det är ändå ett underbart jobb. Det
är inte så många förunnat att få så mycket beröm och positiv feedback som vi får
Helhetskoncept
här. Folk är i regel jättenöjda, och vill gärna
Ända sedan Jimmy startade företaget 2003 berätta det också.
har Jimmy valt att satsa på ett helhetskoncept. Nordic Sea Angling satsar på paket- Populärt med hälleflundra
lösningar där flyg, transferbuss, boende och Majoriteten av kunderna är män – antingen
guider ingår redan från början. Idag ordnas från sportfiskeklubbar- eller butiker eller kanresor till tre olika destinationer: Havöysund, ske rentutav kompisgäng. Vad som är popuSöröya och Tromsö/Langsundet. Nästa år till- lärast att fiska varierar – just nu är hälleflundra
något alldeles extra.
kommer ytterligare en destination.
- Den är svår att fånga, och kan bli upp till
Säsongen snart slut
300 kilo stor om man har riktig, riktig tur.
Jimmy är naturligtvis själv en passionerad En ”normal” ligger på mellan 5 och 20 kilo.
sportfiskare, det var ju på grund av detta som Rekordet vi har hittills är när en kille drog
Nordic Sea Angling såg dagens ljus en gång upp sin första hälleflundra någonsin – och
i tiden. I takt med att företaget har vuxit har den vägde 165 kilo. Han var helt chockad,
han själv mer och mer övergått till adminis- skrattar Jimmy.
trativa uppgifter. Guiderna som finns på plats
i Norge är säsongsanställda, och säsongen Följer utförselreglerna
pågår mellan mars och oktober. Just för till- I dagens ekologiska tidevarv talar många
fället är alltså reseverksamheten på väg att om hur viktigt det är att inte fiska upp fiskbeståndet i våra hav. Något som naturligtvis
avslutas för året.
- Det är alldeles för mörkt och för dåligt väder Nordic Sea Angling har tagit i beaktning.
uppe i Nordnorge för att det ska vara lönt - Vi jobbar mycket med att släppa tillbaka
fiskarna. De flesta av våra kunder är mest
med några resor under vintermånaderna.
intresserade av upplevelsen – att få komma
Mässor och föredrag
ut på havet och sedan se den fantastiska
Men Jimmy sitter inte sysslolös för det. När norska naturen på köpet. Det finns utförselSöderås Journalen får tag i honom på mobi- regler för hur mycket fisk man får ta med sig
len är han på väg hem från närkingska Nora, över gränsen, och de håller vi oss till.
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Hälleflundra 165,5 kg • Patrik Thor

Torsk 39,40 kg • Filip Faurholm

Större kungsfisk

Smaker från Söderåsens

MATMARKNAD

Folkligt, festligt och fullsatt – det är en sliten klyscha, men den måste
nästan plockas fram för att beskriva Söderåsens matmarknad, som
anordnades vid Skäralids Camping söndagen den 9 oktober.
- Vi hade verkligen vädret med oss, det blev ju en helt fantastisk
höstdag. Otroligt kul att så mycket folk kom hit. Vi hade hoppats
på 2 000 personer men det kom runt 3 000, säger en jublande glad
Carina Johansson, Leaderprojektledare för Smaker från Söderåsen,
som stod bakom arrangemanget.

TV-kock på plats
Dagens stora dragplåster var TV-kocken Tareq Taylor, känd från SVT:s Trädgårdsfredag, som bjöd på matshow vid två tillfällen under dagen, och skapade
nya maträtter av råvaror från de deltagande lokala matproducenterna.
Tanken är att Söderåsens matmarknad ska vara ett årligen återkommande
arrangemang. Carina Johansson menar att närproducerade råvaror ligger mer
i tiden än någonsin, och bara kommer att bli större.
- Det är verkligen stort fokus på att man ska använda lokala produkter och
att tänka efter lite extra. Egentligen kan man väl säga att det är gamla tiders
kunskaper som kommer tillbaka. Man använder sig gärna av säsongens
råvaror, och gör långkok på annat kött än filéer och kotletter.
Stor skillnad
Just att även en lekman kan känna en så pass stor skillnad mellan närproducerat och massproducerat är så klart en anledning till att de närproducerade
råvarorna hela tiden får nya konsumenter.
- Det är ju bara att jämföra solvarma tomater från det egna trädgårdslandet med tomater som plockats utomlands, packats ner och sedan färdats
hundratals mil för att ta sig hit – det säger ju sig självt att det inte riktigt blir
samma sak, säger Carina Johansson.

27

Hört på företagslunchen
den 5 oktober
En gång i månaden ordnar Klippans
kommun och Företagarna Klippan
företagslunch på Best Western Hotel
Klippan. Här träffas näringsidkarna,
kommunen och politikerna för att lyssna på intressanta föredrag över en bit
mat. Här nedan följer ett smakprov på
vad som stod på agendan senast.

Miljöbron binder samman studenter och näringsliv
Malin Planander är verksamhetsledare på Miljöbron, och hon berättade om hur man
fungerar som en länk mellan näringslivet och universitet och högskolor. Miljöbron
kan förmedla kontakten så att studenter kan komma i kontakt med företag och
hjälpa till med miljöarbetet.
- Studenterna kan hjälpa till med smått och stort. Det kan handla om alltifrån att
göra energiutredningar till att bistå med juridikkunskap i miljörättsliga frågor, eller
så kan de arbeta med produktutveckling och hållbar utveckling. Det viktigaste är att
det är en meningsfull sysselsättning både för studenten och för företaget. Företaget
får en extra resurs som man har nytta av under 20 veckor, och studenten får testa
sina kunskaper ute i ”verkligheten”, sa Malin Planander.

Invånareantalet avgörande för fördelning av skattemedel

Ny webbportal ska underlätta
för e-tjänster
Kommunens utvecklingsstrateg Anders
Ebbesson informerade om den nya
webbportal som är under utveckling.
Tanken med den är att underlätta för
kommunikationen mellan den enskilde
kommuninvånaren eller det enskilda
företaget och Klippans kommun. Till
exempel ska man kunna anmäla sig till
tomtkön, barnomsorgen eller rapportera
in sin VA-avläsning via nätet.
- Vi kommer även att ta in sypunkter via
kontakter med er företagare och med
kommuninvånarna om vad ni önskar när
det gäller kommunal service. Det ska bli
intressant att se vad detta leder fram till,
sa Anders Ebbesson.

Kommunalrådet Bengt Svensson (M) talade bland annat om den
förestående folkräkningen som ska vara klar till 1 november. Det
är nämligen den som ligger till grund för hur skattepengarna fördelas under 2012.
- Det är viktigt att ha en bra befolkningsutveckling. Vi har gått
minus de senaste två månaderna när ungdomar flyttar ifrån
Klippan till sina studieorter, så nu hoppas vi på att vända trenden,
sa Bengt Svensson.

Ryggakuten nytt samarbete
Billy Nilsson från Kupolen informerade om sjukgymnastcentrets flytt till nya lokaler på Bruksgatan, och även om konceptet
Ryggakuten. Man har i många år haft ett samarbete med kiropraktorn Christian Segerfalk, och i sommar har han även flyttat
sin klinik till Kupolens nya lokaler.
- Vi erbjuder behandling inom 48 timmar vid akuta ryggbesvär,
måndag till fredag helgfria vardagar. Det är viktigt att man får
snabb hjälp när ryggen krånglar, sa Billy Nilsson.

er
g
g
y
b
&
!
r
ö
a
j
d
l
i
r
Vå
em
t
u
din

28

Trädgårdsskötsel
Städning
Anläggning
Beskärning
Trädfällning
Skyliftsjobb

Nya Optimera!

Nu har vi flyttat till nya fräscha lokaler.
Hjärtligt välkomna till Storgatan 81.
Öppningserbjudande från flera av våra leverantörer!
Se annonser i Helsingborgs dagblad.

KLIPPAN Storgatan 81 / 0435-44 89 50 / Mån-Fre 7-18 Lör 9-13
www.optimera.se
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Ny räddningschef i Klippan
Klippans kommuns nye räddningschef heter
Staffan Winstedt. Han kommer närmast från en
tjänst som chef för den olycksförebyggande enheten på Räddningstjänsten i Ängelholm.
- Efter 20 år i Ängelholm tyckte jag det kunde
vara utmanande med något nytt.

Brandman från början
Staffan är brandman i grunden, och har de senaste åren arbetat
operativt som insatsledare både i Ängelholm och i Örkelljunga,
samt varit chef för den olycksförebyggande enheten. Staffans
nya tjänst är inte bara som räddningschef i Klippans kommun
utan även i Åstorp och han kommer att dela sin tjänst mellan de
båda grannkommunerna.
- Jag ser fram emot att få jobba med helheten inom räddningstjänsten som omfattar både det operativa som det förebyggande arbetet. Det som blir mest nytt för mig är kontakten med
politiker och andra i förvaltningarna inom kommunerna.
Översyn av verksamhetssystem
En av Staffan Winstedts första uppgifter blir att se över det verksamhetssystem som redan idag används av ett antal andra nordvästskånska kommuner. Han ska utreda om Klippan eventuellt
också ska ansluta sig till detta system, där man bland annat kan
lägga in insatsrapporter, förebyggande ärenden och tillstånd till
exempel.
- Det finns stora fördelar i att göra saker tillsammans med andra
kommuner och jag har bra kontakter i regionen sedan min tid i
Ängelholm. De flesta av de andra kommunerna använder redan
det nya verksamhetssystemet.
Arbetar dagtid
En stor skillnad gentemot det gamla jobbet, är att Staffan nu för
första gången på länge, huvudsakligen kommer att arbeta på
kontorstid. Tidigare har han arbetat ”på dygn”, som man säger
inom räddningstjänsten – något som han lärt sig att trivas med.
Men därmed inte sagt att den nya vardagen med dagtid känns
som ett nedköp – tvärtom!
- Det ska bli en spännande omställning.
Idrottsintresserad
Vid sidan av arbetet är det idrott och motion som står i centrum för Staffan. Har man en gång arbetat som brandman, där
det ingår att hålla sig i bra form, är det svårt att sluta. Staffan
spelar gärna också golf, och har varit ungdomsledare i Rögle
under många år, när sönerna spelade där. Nu spelar en av
killarna hockey i Helsingborg istället och även om han inte är
ledare där så blir det ändå mycket tid i ishallar runtom i Skåne.
Men bara för att sönerna slutat i Rögle så är dock Staffan en
återkommande gäst i Lindab Arena.
- Jag följer Rögle i nästan varje match. Det är alltid lika spännande.
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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
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, info@mpsolskydd.se
Forts. nästa sida

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

Söderås BRANSCHREGISTER
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

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

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

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

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

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
• Bambu Thai, 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
• Katellas Express, Fabriksvägen 2, 264 39 KLIPPAN............................... 0733-26 75 42
		 jogge27@yahoo.gr
• 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

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, erbjudanden och annonser om på www.klippanshopping.se

