Söderås

Innehåller även
information från

STORT

NOVEMBER • 2011

!
LTNINGSNUMMER
Y
Handla dina
JULSK
julklappar
”Himmave”!

Läs om våra lokala
företag!

Nu kan du följa oss på

/PGQCPL?EgJJCPTCAI?


1CQCPT?RGMLDwPQJSRDwPQgJHLGLEMAFCTRPWAIDCJ 



ICA Supermarket Klippan

Butiksmald

FLÄSKFÄRS

0:för 10
Handla
pkt r
2
x
a
M
älle
riset g
OBS! Pst torsdag
a
end fredag!
och

24
Svensk

90
/kg

Apotekarens

JULMUST
140 cl

20:-

2 stycken

+ pant

Gul fast

POTATIS
:-

14

0
för 10
Handlax 1 köp
a
M

5 kg säck

90

Innehåll!
3

Föreningen Veteranjärnvägen

4

Julskyltning i Klippan

6

Brauns sida

8

Nova/Klippans Gymnasiesärskola

10 Vinnare av showbesök
12 Julfest i Röstånga
13 Årets Sture Wetterberg-stipendiat
14 Julskyltning i Ljungbyhed
15 Skäralids Restaurang
16 Profil i exil: Erling Pålsson
17 Julrecept: Köttbullar
Barntävling
18 Familjesida
19 Happy hour

När adventsljusen i fönstren lyser
Vi alla på Adapt Media myser
Vad är mer inspirerande och kul?
Än när höstmörkret bryts,
och en skyltning med jul
Innan vi ledigt över helgerna kan ta
Vårt mål är som vanligt,
att vara bättre än bra
Nöjda kunder och inga blunder,
så får vi många glädjestunder!

20 Cramo
21 Julrecept:
Pepparkaka och inlagd sill
22 Nya Pålles
24 Oktoberfest på Sågen
26 Åbyköket
27 Hubertusjakt
Vinn matkasse till jul
28 Trygghetsmätning 2011
30 Kommunsida
31 Branschregister

Nummer

Manusstopp Utg. datum

December 28 november 19 december

Redaktionen
givare |
	Ansvarig ut
rberg
wette
t
ng
Be
tmedia.se
ap
ad
t@
ng
be
TO |
aNNONSer, LAYOUT, FO
rell
Peu
H.
a
	Camill
.se
camilla@adaptmedia

Söderås

TO |
ANNONSER, LAYOUT, FO
DIN
	ANNA-LENA LUN
ptmedia.se
da
@a
na
-le
anna
LAYOUT, FOTO |
ERG
	ALBIN LUNDB
tmedia.se
ap
ad
in@
alb
Redaktionell text |
Johan Wetterberg
.se
johan@adaptmedia

2

|
AnnonsFÖRSÄLJNING
.se
dia
me
pt
da
camilla@a
50
90
77
0435
ik Braun
BRAUNS SIDA | Lars-Er
ckeri
Try
s
rg
Tryck | Ljungbe

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

Dina tips och förslag vill vi
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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.
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Nyputsat och klart!
Nu på söndag den 27 november ljuder det äntligen i tågvisslan
vid stationen i Klippan! Då öppnar nämligen Föreningen Veteranjärnvägen Klippan Ljungbyhed upp ångloksspåret för en dag.
Turerna kommer att gå till Perstorp och Åstorp.
- Banorna till Ljungbyhed är inte disponibla längre, därför satsar
vi på Perstorp och Åstorp istället, säger föreningens ordförande
Henrik Mundt.

ÅK ÅNGTÅG DEN 27/11
Avgångar:
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4ËNK PÍ ATT KLË DIG VARMT DÍ INGEN VËRME lNNS I VAGNARNA

www.veteranjarnvagen.se

Ny vår i föreningen
De senaste två åren har föreningen varit mycket aktiv när det
gäller att iordningsställa och putsa upp lok och tågvagnar.
Som vi berättade i Söderås Journalen i somras så har man fått
in nya medlemmar, vilket har lett till att man efter några års
låg aktivitet nu är mer på gång än någonsin.
- Vi var uppe i Landeryd i Östergötland och körde häromsistens. Det var fantastiskt roligt. Nu vill vi göra någonting på
hemmaplan för lokalbefolkningen, säger Henrik Mundt.
Julskyltning
Det ligger naturligtvis en del strategi bakom valet av datum.
Den 27 november är det nämligen julskyltning i Klippan, och
då rör sig ju betydligt fler människor på byn än annars. Henrik Mundt hoppas också på att Åstorps- och Perstorpsbor ska
välja att ta tåget till Klippan för att gå på julskyltning.
- Det blir en speciell stämning med de här gamla vagnarna
och loken. Vi har sittplatser för över 100 personer, och vi från
föreningen kommer att finnas med som lokförare, biljettklippare, eldare och mycket mer.
Hoppas på en tradition
Henrik Mundt hyser stora förhoppningar om att få till en jultradition om årets försök blir lyckat.
- Det beror naturligtvis på hur mycket folk som dyker upp,
men vi hoppas naturligtvis på att kunna göra det här varje år.
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Julskyltning

i Klippan 27 nov kl 14 - 18
Lotterier, ponnyridning, tomtegrotta
underhållning och musik!
Butikerna har öppet 14-18
Precis som i gamla tider, täcker några butiker för
sina fönster och öppnar dem inte förrän
till julskyltningen!

Öppettider för butikerna
i Klippan Julhelgen 2011:
Skyltsöndag 27 nov

14 - 18

(även Apoteket Kronan)

Öppet på biblioteket
kl 13-16 med bokförsäljning,
tävlingar, underhållning,
glögg och pepparkakor!
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Alla lördagar innan jul Öppet till 14
Måndag 19 dec tom fredag den 23 dec
har alla butiker öppet till 19!
Julafton
Öppet till 12
Nyårsafton
Öppet till 12
Trettondagsafton
Öppet till 15
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Nu är det jul igen...

Julskyltningen 2010 blev en stor succé. Den snörika vintern ramade in Klippans gator som i ett vykort, och Storgatan kryllade av besökare, föreningar, matvagnar, hästar,
musikanter och en och annan tomte. Willez, då mitt uppe
i sitt dansbandskampande gjorde en välbesökt spelning
framför Carlssons Kläder. Nu är det dags igen! Den 27
november går Klippanborna förhoppningsvis man ur huse
för att handla sina julklappar på hemmaplan.
Lyckat år
Arrangörerna i Klippans Köpmannaförening har haft ett lyckat
år, där nya evenemang har presenterats och lockat folk ut på
Klippans gator. Julskyltningen är ju ett beprövat koncept sedan
länge, och förhoppningsvis blir det ”fullt hus” i butikerna, där
några stycken dagen till ära presenterar nyskyltade fönster. I skrivande stund känns snön ganska avlägsen, men det är väl lika bra
att hålla tummarna för att söndagen den 27:e ändå ramas in av
”lagom” mycket snö, men att man slipper snökaoset.
Biblioteket öppet
Butikerna håller öppet mellan 14 och 18, och förutom nyskyltade
fönster utlovas ponnyridning, tomtegrotta, underhållning, musik
och lotterier. Biblioteket håller söndagsöppet mellan 13 och 16,
och styr man kosan ditåt så möts man av bokförsäljning, tävlingar,
underhållning samt servering av glögg och pepparkakor.
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Kille & tjej
104-152 cl

strl 36-46

Tack för att vi fått förmånen att förmedla
så många fantastiska hus under året som gått.

!LLA JACKOR

Vi ser fram emot ett nytt år med nya utmaningar.

20%

PË SKYLTSNDAGEN
*ULKLAPPAR TILL
HELA FAMILJEN

Ha nu en riktigt lugn,
skön och God Jul
och
ett Gott Nytt År!
önskar
Margareta & Jonas

Välkomna!
Madde, Lotta och Rebecca
LEDAMOT MÄKLARSAMFUNDET

Allétorget 17, 264 33 Klippan
Tel 0435-155 35 info@maklarcentrumskane.se
www.maklarcentrumskane.se
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CYKELAFFÄREN I CENTRUM

Representant från
Mexx i butiken
under julskyltningen!

Julklappar för alla cyklister!

Gäller endast denna dag!

Välkommen in!

Vi bjuder på glögg
och pepparkakor!

EKSTRANDS CYKEL 0435-71 14 13

4UPSHBUBOt,MJQQBOt5FM

Storg 17, KLIPPAN Vard 9-18 Lörd 9-14

REN I CENTRUM

RD C420
ordic Line Citycyklar
NDE!
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Köp
Mexxplagg
och betala för 2!

En sån här kanske...

Brödrost
TA 5040

499:-

JULKLAPPSTIPSEN!
Vi har ÖPPET under julskyltningen
den 27/11 kl. 14-18

Mikrovågsugn
20 lit. 800 watt

995:-

06-04-03 10.47.56

Elvisp
HM 5040

399:-

Öppettider
Mån - Fre 10 - 18
Lör 10 - 14

Kaffekokare
KM 5040

599:Rakapparat
MS 5840

495:5

BRAUNS SIDA

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

Frukost
– en ”tidsvandring”

Uppmaningen är: Äta en ordentlig
frukost för att orka med dagen. Då
avses att frukosten är på morgonen.
Men så har det inte alltid varit. I forntid fanns dagvard (på morgonen),
nattvard (på kvällen) och mellanmål.
Sverige kristnades. Präster, munkar
och nunnor fastade på morgonen.
Dagvarden sköts upp, blev middag
(måltid mitt på dagen). Tyska ordet ”frukost” (tidig måltid) kom på
1400-talet, togs upp men inte i ”finare kretsar”. Där åts första målet
vid middag och kallades ”frukost”.
Så var det in på 1900-talet – som nu
i Danmark. Då fanns ”lillefrukost”. Så
kom ”lunch” och ”frukost” blev åter
på morgonmåltid.

Spagetti – kinesisk rätt

Spagetti med köttfärssås är ungdomars favoritmat. Det antas att rätten
är Italiensk och har anor 2 000 år tillbaks i tiden. Det är fel. Spagetti är en
rätt från Kina. Arkeolog Lu Houyan
från kinesiska vetenskapsakademin i
Beijing har vid en utgrävning i nordvästra Kina hittat en skål med spagetti. Den daterade till 4 000 år gammal. Hur antas rätten ha kommit till
Europa? Jo, genom sjöfararen Marco
Polo, anser kineserna. Då handlar det
om år 1295. Analysen visar att spagettin i Kina inte framställts av vete,
som i dag, utan av två slags hirs. Vete
kom till Kina för 3 000 år sedan.

Märkesdagar

1921. V Sönnarslövs kommun: ”Anslog
500 kronor till kläder åt arbetslösas
barn.”
1936. SSU bildades både i Källna och
i Hyllstofta.

Som sagt

”När en civilisation faller ihop tvingas
människor lita på sig själv.”
(Professor John Gowlett)
”Kunskapen om det förflutna är en hjälp
inför framtiden.”
(Samma Gowlett)
6

Tatuering – forntidssymbolik som blivit modern
Att ha en tatuering – stor som liten
– på någon kroppsdel som utsmyckning eller som en symbol har blivit
vanligt, inte minst i Söderåsbygden.
Men tatuerandet har gamla anor.
Ordet ”tatuering” kommer från Polynesiens ”tattoo”. Återupptäcktes
av upptäcksresanden James Cook,
som mellan 1768 och 1779 gjorde
längre resor, och spreds i västvärlden via främst sjömän. Tatueringens
ursprung – därmed ursprungsteknik - har inte kunnat spåras. Äldsta
fyndet av tatuering är från 5 000 år
före vår tideräkning. Mest kända
tatueringen är på ”ismannen Ötsy”,
som hittades 1992 i Alperna där han
legat sedan 3 300 år f Kr. Han hade
58 tatueringar. Tekniken är spridd i
olika kulturer. Tatueringen var inte
som nu – enbart en dekoration.

Ursprungligen var tatuering till för
att skänka bäraren magisk styrka,
skydda mot onda andar, var andlig
symbol, skulle förebygga skador och
sjukdomar. Men var även en form av
identifiering: Geografiskt, stammässigt och individens status. Tre punkter i tumvecket är en modern symbol
- lätt att dölja.
Tatuering är färginläggning i hud,
som mest lämpar sig på ljushyade.
Ärrtatuering finns, där hud lyfts bort,
ärr bildas. Vanlig i Afrika.
Vid 1800-talets slut och 1900-talets
början var det mest sjömän som lät tatuera sig. Tatueringen var borta länge,
men dök upp på 1980-talet – på ungdomar. Att tatuera sig är numera vanligt även hos vuxna. Detta kan ske
i Söderåsbygden. T ex finns en tatueringsateljé vid Storgatan i Klippan.

Diskret tatuering är vanlig.

Hemmet och kära kan hyllas.

Glashytta i Kvidinge – en 1500-talsfråga
Har det funnits en glashytta i Kvidinge på 1500-talet? Det nämns
ibland, finns med på en lista över
glashyttor i Sverige och i danska
Skåne. Men bevis saknas.
Glastillverkning har 7 000-åriga
anor. Stora genombrottet kom år
100 då glasblåsning kunde ske. Känt
är kulor med glasyta från stenåldern
i Norden. Annars antogs att glastillverkning kom först på 1500-talet till
vårt land, som nu har reviderats och
pekar på att svenska kloster klarade
detta mycket tidigare.
Ulf Nordström från Lund gör upp
förteckningar över glasbruk och
hyttor i Sverige - från år 1150. Senast i ”Glasteknisk tidskrift” volym
54. Där finns 320 glasbruk och hyt-

tor med, varav några i Skåne under
danska tiden.
En lista finns i uppslagsverket Wikipedia, med 196 ”historiskt dokumenterade glasbruk i Sverige”. Där
finns Kvidinge glasbruk med – mellan 1576 och 1584. I Norströms lista
är inte Kvidinge med, men Herrevadskloster, mellan 1576 och 1582.
I ingen av listorna är något nämnt
om glasbruket i Kviinge (vid Hanaskog), som i denna bygd och i
W Mollerups historiska verk ”Billeättens historia” nämns. Ulf Nordström framhåller: ”Fortfarande är
det möjligt att nu inte kända glasbruk
och hyttor upptäcks.”
I Sven Åke Rosenbergs bok ”Herrevadskloster” tas frågan om glashytta

Konstnärliga inslag finns.

upp. Han citerar W Mollerup biografi:
”Han (Sten Bille) var en praktisk man
med intresse för industriell verksamhet. Han anlade ett kalkverk på
Balsberg vid Råbelöv, ett glasverk i
Kvinge och en pappersmölla vid Herrevadskloster”. Rosenberg tolkar
”Kvinge” – egentligen Kviinge – som
”Kvidinge”, men tror inte på glashytta i Kvidinge och på sätt och vis
inte hellre på glashytta i Herrevadskloster. Han föreslår ”Konga”, med
frågetecken efter.
Kvidinge Hembygdsförenings ordförande Jan Nilsson har inte hört talas om
en glashytta i Kvidinge. Hade det funnits tror han detta varit känt i bygden.

Bingon började 1961 – Söderåsbygden pionjärer
Många har spelat bingo i någon
form. Det ska föreningslivet vara
tacksamma för, då det gett stort
ekonomiskt tillskott. Bingo har
gamla anor. Söderåsbygden blev
pionjärer i vårt land - 1961.
”Gioco del Lotto” är ett italienskt
nummerlotteri från 1500-talet, ursprunget till våra dagars bingo. Via
Europa kom spelet till USA, gjordes
om. 1929 presenterade spelfirman
E S Lowe bingon, som blev populär
på 1930-talet. Kom åter till Europa,
via England till Danmark. Det blev
succé. Namnet ”bingo” har olika
förklaringar: En är förvrängning av
ordet ”beano” – numren markerades med bönor. En annan är härm-

ljud av ”bing” – klockan som markerade vinst.
I Gunnarstorps IF fick man höra
talas om bingospel i Danmark. De
reste dit, fick information och köpte
en bingoutrustning i Helsingör. Lördagen den 9 september 1961 var det
premiär i Gunnarstorp – och för landet – för bingo. Även här blev det en
succé.
Spelet spreds under 1960-talet
bland Söderåsbygdens föreningar,
sedan vidare i Skåne och i Sverige.
Det började som sällskapsspel med
få brickor och matvaror som priser.
Vinsterna trissades upp allt mer. Föreningar gick samman – som t ex i
Klippan med sex föreningar – för

att klara kraven. Allt större lokaler
behövdes för att kunna ta emot det
antal som behövdes för att klara
kostnaderna. Det slog ut många
föreningar. Det blev allt tuffare för
ledarna att både motsvara föreningarna ekonomiska förväntningar och
kunna betala omkostnaderna. Dessutom avtog intresset för bingo under
1980-talet.
Nya former dök upp: Först snabbingo med begränsade spelplatser
och små vinster. Sedan kom TVbingo, med väldigt stora vinster, och
så bilbingo. Effekten blev att traditionella bingon försvann så gott som
helt. Dock finns den kvar som ”pensionärsbingo”, som förströelse.

Boktipset: Jakob Christenssons bok ”Jordpäron” ger en fyllig inblick i ekonomihistoria.
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Öppet u butiken! Välkommen in
nde i
Erbjuda

JULKLAPPSBUTIKEN MITT I CITY

0435 - 102 53
Storgatan 28, Klippan

God Jul och
Gott Nytt År!

Källvägen 6, 264 70 KLIPPAN
0435-225 03, 070-688 08 77
sandstromsbygg@telia.com
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Trerättersmeny i helgen!
Vi serverar en trerätters helgmeny
i våra fräscha och mysiga lokaler.
Du kan också smaka någon av
våra pizzor, som är Klippans
godaste, eller något annat
från a la carte-menyn.

Röd klänning
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Gäller to 1!
den 27/1
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Välkomna önskar
Helena med personal!

Besök www.gunnsmode.se!
Där hittar du vår webshop, blogg och
adressen till facebook.
Under julveckan har vi öppet till 18!

Storgatan 32, Klippan
Tel. 0435 - 101 15

Vi har fullständiga rättigheter!

Vi önskar
God Jul och
Gott Nytt År!

Tel: 0435-107 86
ÖPPET ALLA SÖNDAGAR
FRAM TILL JUL!

Shampo
+ balsam
Ord. pris 338 kr

Nu 249:ANDE!

Julafton, Juldagen och
Nyårsafton STÄNGT

Vi tillverkar
Fönster, lyktor
lampor i blyinfattat
glas samt
Bjersgårdslampetten.

BJUD
JULER

Nu 289:-
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”A never ending story.....”
Lammskinn + berlock silver

10-17

STÄNGT

10-13
13-16

Ord. pris 428 kr

Storgatan 17, KLIPPAN Tel. 0435 - 100 23

Vi säljer även presentartiklar m.m.

Öppet:
Mån-tor
Fre
Lör
Sön i dec

Shampo
+ inpackning

www.glaskonst.se

Klöva Hallar, KLIPPAN
Tel/Fax 0435- 191 77

Mail glaskonst.mek@telia.com

Ord. pris 1320:-

795:-

Lammskinn + berlock förgylld
Ord. pris 1390:-

895:-
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Novas skyltfönster
”uppstylade” av skolelever

Att texta snyggt kräver tålamod och
stadig hand

Full fart på tjejerna!

De färdiga fönstrena till allmän beskådan!
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Uppmärksamma Klippanbor har kanske
noterat att klädbutiken Novas skyltfönster fick en liten ansiktslyftning till
Happy hourhelgen. Arkitekterna bakom
detta är fyra tjejer från Klippans Gymnasiesärskolas handels- och administrationsprogram.
- Vi fick välja ut kläder i affären och
sedan kombinera ihop dom på skyltdockorna. Vi är jättenöjda, man känner
sig lite stolt när man går förbi, säger
Julia Hall, som tillsammans med kompisarna Emeli Andersson, Veronica Möller och Madeleine Möller ligger bakom
Novas skyltfönster.
Fler uppdrag
Madeleine Andersson på Nova blev rentutav
så nöjd med tjejernas insats att hon kallade
tillbaka dem för att lägga sin hand vid resten
av utställningsytan i butikens övriga skyltfönster.
- De var superduktiga allihop. Det är alltid
bra att få in lite nya ögon när man skyltar. De
här tjejerna kommer från en annan generation än vad vi i butiken gör, och det gör att
de har en annan syn på vilka färger som kan
kombineras till exempel.
Emeli Andersson har tidigare praktiserat på
Nova, så det var genom kontakten med henne
och läraren Christine Thioub som det här
projektet kom till stånd.
- Jag vill verkligen rekommendera fler butiker och även andra företag i kommunen att
erbjuda praktik åt eleverna från gymnasiesärskolan. De är fantastiskt duktiga och är

mycket lätta att ha att göra med. Vi kommer att fortsätta samarbetet när vi ska göra
om våra fönster inför julskyltningen, då kommer några andra elever från gymnasiesärskolan att hjälpa till, säger en nöjd Madeleine
Andersson.
Utbyte med näringslivet viktigt
Christine Thioub, programansvarig för handels- och administrationsprogrammet tycker
det är kul att projektet har fallit så väl ut, och
hoppas även hon att fler företagare ska vilja
samarbeta i framtiden.
- Det är guld värt för oss att få till ett utbyte
med näringslivet. Eleverna växer av att komma ut i ”verkligheten”, och dessutom kan vi
sprida kunskap om gymnasiesärskolans verksamhet. Jag tror verkligen att skolan kan vara
en bra resurs för näringslivet.
Begåvningshandikapp
Enligt Christine Thioub är kunskapen dålig
om vad gymnasiesärskolan är. Hon menar att
de flesta felaktigt tror att det enbart är elever
med Downs syndrom som går på gymnasiesärskolan, men så är inte fallet. På gymnasiesärskolan finns ungdomar med olika typer av
begåvningshandikapp.
- De kan ha koncentrationssvårigheter eller
svårt med arbetsminnet till exempel. Därför
är utbildningarna utlagda på fyra år istället för tre, för att allt ska gå i lagom takt.
Våra ungdomar är en grupp som ofta har
lite svårt att hävda sig i samhället, därför är
vi jättetacksamma gentemot Madeleine och
andra företagare som ger dem en möjlighet
att visa upp sig.

Julklappstips!

Ge klappar som stödjer SOS Barnbyars
arbete för utsatta barn i världen.

Apoteket
Torggränd 1, Klippan

God Jul &Gott Nytt År
önskar

3TiDPATRULLEN
VI STiDAR ALLT

GOD JUL
ÅR
OCH GOTT NYTT
önskar

HELGESSONS GLAS AB
Klipp ut annonsen och ha med Dig!
Erbjudandet gäller per annons tom 24/12-2011

PARFYMERI - mitt i Klippan!
STORGATAN 42 • TEL 0435 - 108 15
ÖPPET: MÅN - FRE 9.30 - 17.30
LÖR 10.00 - 13.00
www.frackochﬁn.se
Klipp ut och
ta med!

!
L
U
J
D
O
G

9

Vinnarna av showbesök
på Hillesgården!

3 vinnare – 3 frågor

En kul kväll med
många skratt!

I månadstävlingen häromsistens lottade Söderås Journalen
ut biljetter till ståuppkomikern Anna-Lena Brundins framträdande på Hillesgården den 5 november. Tre lyckliga
vinnare fick fyra biljetter vardera och fick en trevlig kväll
borta i Fastarp. Söderås Journalen ringde så klart upp
efteråt för att kontrollera att allt hade varit till belåtenhet.
1. Vad tyckte du om Anna-Lena Brundin?
2. Vem tog du med dig?
3. Vad tycker du annars om Hillesgården?
Bengt Olsson, Kvidinge
1. - Hon är duktig tycker jag. Jag har sett henne någon gång på
	Norra Brunn i Stockholm, och hon är väldigt rolig. Hon pratar
lite fort bara, man hinner inte riktigt med alla gånger (skratt)
2. - Min son, hans sambo och min fru. Sonen fyllde år den dagen, så
det blev en liten födelsedagspresent till honom.
3. - Jag och frun har varit där på sådana här kvällar tidigare, och det
är alltid lika trevligt. Det ligger lite avsides, men det är ju fantastiskt fint. Det är kul att så många hittar dit i alla fall.
Ellinor Kronvall, Klippan
1. - Jag gillar henne. Man vet ju sedan tidigare att hon brukar vara
ganska fräck, men hon höll allting på precis rätt nivå för att det skulle
vara kul. Sedan sjöng hon ju lite Edith Piaf-visor också, och det
gjorde hon också bra.
2. - Vi bjöd med några goda vänner, och passade på att äta soppa på
Hillesgården innan föreställningen.
3. - Där finns väldigt mycket att titta på. Vi har aldrig varit där förut,
det ligger ju lite avsides, men allt var jättefint. Vi tittade på indianutställningen bland annat, när vi ändå var på plats.
Hasse Svensson, Klippan
1. - Hon är väldigt spexig och rolig och bjuder på sig själv.
2. - Det blev vi och några goda vänner som aldrig varit där tidigare.
De blev väldigt imponerande. Hela gården med omgivningarna
runtomkring är väldigt fina. De skulle åka dit fler gånger.
3. - Det är fantastiskt! Vi är medlemmar och brukar ofta åka dit.
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NY men

God Jul och
Gott Nytt År
önskas alla
våra resenärer!

Tel. 0435 - 142 13

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

God Jul!

en hälsning från
Din verkstad!

JULERBJUDANDE!

Dryck ingår
i alla rätter
tom 24 dec!

Öppet:
Mån-Fre 11-22
Lör-Sön 12-22

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

h
ra nuvarande oc
Vi önskar alla vå er en riktigt
blivande kund
T ÅR!

Kanske vill tomten på en ny (WC) stol sitta
Den kan ni på RÖRMONTAGE hitta
I priset ingår sits och spolcisternventil så klart
Köp en ny stol och boka tid för nu är det full fart...

Välkommen

R
WC-STOLPARISER!
TILL JUL

in till oss!

GOTT NY T
GOD JUL & ETT
ela att vi
att medd
Vi passar också på jul och nyår.
n
håller stängt mella

IFÖ-SIGN
GUSTAFSBERG NORDIC

bilar 250:Hjulskifte person
t
inkl. skifte och tvät
Hjulförvaring äsong
660:-/s
STERGATAN  +LIPPAN s 

www.borjessonsbil.se

a
j
t
t
!
y
t
n
e
t
U avdrag
T
O
R

2349:-

RÖRMONTAGE AB

 

STORGATAN 16, 264 33 KLIPPAN
Tel. 0435 - 71 12 75, fax 0435 - 100 25

Vi utför
kakel & klinkersarbete,
golvslipning, golvläggning
och våtrumsläggning.
Vi samarbetar med
GVK-godkänd
25 års erfarenhet

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

WWW.COLORAMA.SE
MÅNDAG - FREDAG 7 - 18, LÖRDAG 9.30 - 13
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Julfest i Röstånga 3 december
Julfes
När det lackar mot jul ordnas alltid någon form av aktivitet i
Röstånga. I år har Röstånga Företagarförening tagit på sig
samordningen av den första upplagan av Julfest i Röstånga.
- Vi vill få lite fart på Röstånga igen. Det har ju varit julmarknad här i alla år, men förra året blev den lite utspridd på olika ställen i byn. Man behöver nog samlas på ett ställe, både
föreningar och företag, så därför ”börjar vi om” på ett nytt
ställe och en ny tid i år, säger Johan Bergstrand, kassör i
företagar-föreningen och koordinator för evenemanget.

Röst
skola
JU
Julfes
d

Samarbete mellan företag och föreningar
Julfesten kommer att hållas vid Nationalparksentrén/Turistbyrån
i Röstånga den 3 december mellan 15 och 17. Röstånga Företagarförening har samarbetat mycket med ortens föreningar, som både
ställer upp med mankraft och bjuder på underhållning. Det kommer
även att ordnas en liten matmarknad, där man säljer närproducerade
matvaror från trakterna kring Söderåsen.
- Det är många föreningar som ställer upp, bland annat Röstånga IS,
Röstångabygdens Kulturförening, Röstånga Turist- och Hembygdsförening, Röstånga Tillsammans, Teaterföreningen Tibbe, och Röstångagymnasterna. Dessutom kommer Kulturföreningen Akustik att rocka
loss med sitt speciellt hopsatta julband, men det blir också traditionell
dans kring granen till dragspel och sång.

Redan
sin m
turist

F
g

Kommande tradition?
Johan Bergstrand tycker det är viktigt att skapa mötesplatser för
Röstångaborna. Han menar att det var lättare förr, men i takt med att
antalet affärer och butiker i Röstånga har minskat har även de gemensamma arrangemangen gjort det.
- Det finns inte så många årligen återkommande sammankomster i byn.
Därför vill vi göra det här som en start, och så får vi hoppas att det
leder till fler projekt framöver. Trots att Röstånga är ganska litet finns
här ett levande föreningsliv, och det är det vi vill lyfta fram.

St

Barnaktiviteter
Förutom uppträdanden från ett antal av de ovan nämnda föreningarna
så kommer det att finnas en rad olika skojigheter för de allra yngsta.
Brandkåren kommer förbi och visar upp brandbilen, och det blir massor
av olika sorters pyssel och lekar. Och trots att det vid julfesttillfället är
tre veckor kvar tills det är dags på riktigt så kommer även Tomten att
finnas på plats!
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Vänd er med förtroende
till en urmakare
i tredje generationen

God Jul och

Gott Nytt År!
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God Jul
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Billingevägen 13, Röstånga, Tel. 0435-911 22
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EXTRAPET!
JULÖP

Ma
A

E

FÖRSÄLJNINGS-SERVICE
CGA RADIO TV

GOD JUL

3 dec 9-18
Julafton 9-12
Nyårsafton stängt

önskar Göran Andersson m. personal
Välkommen till vår butik i Billinge

Tel. 0413- 54 23 14

NG

SAMSU

Öppet: vardagar 15-18 / lördag 9-13

Du vet väl att man kan
lägga in föreningsnyheter
på Klippanshopping.se! Testa!

Årets
Sture Wetterberg
- stipendiat
17-åriga Hyllstoftatjejen Ronja Persson har blivit utsedd till årets Sture Wetterberg-stipendiat.
Stipendiet är på 4 000 kronor och instiftades 1989
av den sedan 1990 bortgångne Klippanmusikern Sture Wetterberg. Det delas ut vartannat år
till unga talangfulla musiker i Klippans kommun.
Ronja Persson spelar piano för Per Mjörnemark på
Klippans musikskola, och drömmer om en karriär
som musiker.
- Det känns jätteroligt att få stipendiet. Mitt piano är
ostämt, vilket gör att man inte kan spela med andra
utan att transponera om tonarten. Pengarna kommer att gå till att stämma pianot, säger hon.
Diplomerad fem gånger om
Parallellt med studierna på musikskolan går Ronja just nu
andra året på det estetiska programmet med musikinriktning på Klippans gymnasieskola. Hon är klassiskt inriktad
när det gäller pianospel, och har hittills tagit fem diplom
för The Associated Board of the Royal Schools of Music. Till
våren kommer hon att spela upp för diplom nummer sex.
- När man spelar upp för ett diplom kommer en examinator
från England och lyssnar, och det är han som bedömer om
man klarar det eller inte. Det är alltid jättenervöst eftersom
han bara kommer en gång per år. Misslyckas man får man
vänta till nästa år.
Spelat i sex år
Ronja har spelat piano sedan hon var 11. Varför det blev
just detta instrument vet hon inte riktigt, utan det var nog
mest slumpen. Som liten hade hon ett
leksakspiano som hon satt och klinkade
på, så där har man kanske förklaringen.
- Jag har en faster som håller
på med musik, men annars
är det ingen i familjen som
är direkt aktiv.
Variationsrikt instrument
Vad är det då som gör att
det är så roligt att spela
piano?
- Det finns så många
olika saker att göra.
Man kan spela melodislingor, komp och
i stämmor. Spelar
man flöjt eller
fiol eller något
liknande
spelar man
mest melodi.
Variationen
tilltalar mig.

TILLSAMMANS MED STOR
TOMTEORKESTER

Klippan 3/12 ”KULTURCENTRUM” 16.00
Örkelljunga 4/12 ”IDROTTSHALLEN” 16.00
PRIS: Vuxna 160 kr, Barn till 12 år 60 kr

BILJETTER: Gemet Örkelljunga, Turistbyrån Klippan
Vid entréerna samt hos körernas medlemmar
/"3ß)NGENßRETUR ßELLERß
BYTESRiTTßPkßREAKLiDER
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Välkommen till

Butik Rosa Danica

50 %

på allt i butiken!
Handla dina julklappar i lugn & ro!

Öppettider:
Fredag 25 nov
16-19
Lördag 26 nov
10-13
Måndag 28 nov 16-19
Lördag 3 dec
10-13
Måndag 5 dec
16-19
Lördag 10 dec
10-13
Måndag 12 dec 16-19
Lördag 17 dec
10-13
Måndag 19 dec 16-19

Gamla vägen 108 mellan Ebbarp och Oderljunga
(Korsvikeshus med halmtak)tTel. 070 - 24 15 807
e-mail: piapalsson@telia.com
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Ljungbyheds Julskyltning
med julmarknad

Program:

OBS! Cirkatider

Söndagen den 4/12
kl.15-18

15-18 Julmarknad, Julklappsjakt.
15-16.30 Besök Tomtegrottan

15.30 Byakören sjunger in julen

Tävlingsformulär för ”Julklappsjakten”
och ”Hemliga Tomten” finns utlagt på
Hemköp, Lokalföreningen, Olanderssons
Blommor, Kvirre & Brylles och Ljungbyheds Konditori under hela vecka 48.
Tävlingsformulären lämnas som vanligt
till Ljungbyheds Konditori senast
kl.18.00 den 4/12.
PS! Julklappsjakten pågår
under hela julskyltningsdagen.

15.30-16.30 Hemlig tomte i skylten
på Lantmännen
16.00 Klippans Ungdomsorkester
spelar vid Hemköp
16.30 Fackeltåg utgår ifrån Hemköp
16.50 Dans kring granen (trädet)
17.30 Godisutdelning
s ±SBO 2YTTARFÚRENINGS ,UCIA BESÚKER
oss under eftermiddagen.
s 2ÚSTA PÍ BËSTA SMËLLKARAMELL FRÍN
dagis/förskola.

Lycka till!
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Hjärtligt välkomna och God Jul önskar Ljungbyheds Köpmanna- och Företagarförening samt Ljungbyheds Framtid
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Julskyltning med
julmarknad i Ljungbyhed
Ett fullspäckat schema – från start till mål. Det är vad som
utlovas från Ljungbyheds Köpmanna- och Företagarförening och Ljungbyheds Framtid, som tillsammans står
bakom Ljungbyheds julskyltning och julmarknad, som
äger rum söndagen den 4 december, och som förhoppningsvis blir snöig och fylld av bygemenskap.
Det traditionsenliga fackeltåget, som sprider ljus och julstämning avgår från Hemköp i vanlig ordning vid 16.30-tiden. Åsbo
Ryttarförenings egen Lucia tittar också förbi under dagen. Scouterna ordnar som vanligt korvgrillning och en värmande lägereld. För
de frusna (och för de som vill ha något sött och gott) bjuder marknaden på mjöligheter att köpa glögg, pepparkakor och kaffe.
Julklappsjakt och Hemliga Tomten
Utöver detta så utlovar man även roliga tävlingar i form av Julklappsjakten och Hemliga Tomten. Tävlingsformulär för dessa
finns att hitta under vecka 48 hos Hemköp, Lokalföreningen, Olanderssons Blommor, Kvirres & Brylles och Ljungbyheds konditori.
För den musikaliska underhållningen står Byakören, som sjunger
in julen, samt Klippans Ungdomsorkester, som håller en konsert
utanför Hemköp vid 16-tiden.
Smällkaramellstävling
För att engagera barnen i bygden och bevara jultraditionerna har
man även i år valt att ge Ljungbyheds dagis och förskolor i uppdrag
att tillverka smällkarameller. Dessa kommer att finnas för allmän
beskådan i ett av Lantmännens skyltfönster. I tävlingsformuläret
för julklappsjakten kan alla deltagare rösta om vilken smällkaramell
som är allra finast och som ska vinna.

Husqvarna Unique

– bara hos fackhandeln

Välkommen in och titta på nya sortimentet
av spisar, kylar, frysar, tvätt och tork!
E!
DAND

BJU
JULERVolta dammsugare

1.290:-

`ÛiÌÃÃÌBÀ>ÊÊÊ
Retro orange (ordn. pris 229:-)

149:-
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4 lit konc. (ordn. pris 98:-)

>ÌÌiÀ>``>Ài

Ctec 3,6 (ordn. pris 985:-)

179:69:629:-

Vi bjuder på
adventskaffe
24-26 nov!
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- Farmor, har du ﬁna julblommor?
- Javisst, jag har julstjärnor, enar,
amaryllis, ljusdekorationer och
mycket mera!

Julbuffé på Skäralids Restaurang
!
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JULBUFFÉ

PÅ SKÄRALIDS RESTAURANG

fr.

350 kr

3 & 4 dec
10 & 11 dec
17 & 18 dec
Stor andel ekologiskt och
närproducerat på julbordet.

Välkomna!
- I hjärtat av Söderåsens Nationalpark

www.skaralidsrestaurang.se

0435 - 44 23 32

Ända sedan 1906 har det firats jul och hållits julbord på Skäralids Restaurang, med undantag för
de senaste 20 åren. Efter önskemål från gästerna har man nu tagit steget fullt ut och dukar upp
igen.
- Vi håller öppet de första tre helgerna i december,
med en stor andel närproducerat och ekologiskt
på buffén. Det är ett koncept som restaurangen
arbetar efter annars också, säger Cecilia Jörlevik,
som gör sitt fjärde år som krögare.
Fantastisk miljö
Sedan Cecilia Jörlevik och hennes man tog över restaurangen 2008 har matsal och framför allt kök nyrenoverats
för att uppfylla den nya livsmedelslagen. Därför har inte
möjligheten att hålla öppet till jul funnits förrän nu.
- Vi vill bredda säsongen som i princip tar slut i september, och har sett fram emot det här länge! Den fantastiska miljön här ute, blir ännu mer fantastisk juletid. Åker
man hit kan man ju börja med en tur i nationalparken och
avsluta med julbuffé hos oss.
Speciella julpaket
Att använda sig av lokal och ekologisk mat är en självklarhet för Cecilia, eftersom det ligger i linje med nationalparken och dess orörda natur. Man har bland annat ett
samarbete med Bonnarps hjortgård, varifrån man kommer köpa in varmrökt hjort och vildsvin, men även deras
fina påläggskorvar. De ekologiska köttbullarna kommer
från Knutstorp. Djuren på Knutstorp har även betat i
nationalparken. Under december månad finns det också
möjlighet att boka ett speciellt julpaket.
- Då ingår vår buffé, turridning från Söderåsen och övernattning på Pensionat Söderåsen. Vi önskar alla hjärtligt
välkomna, säger Cecilia Jörlevik.
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PROFIL i exil:
Erling Pålsson
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Sä före jaget!

Idrotten har löpt som en röd tråd genom
hans liv, och är kanske, i alla fall indirekt, en orsak till att han är där han är
idag. Klippanbördige företagaren Erling
Pålsson brinner nämligen för det där
med lagbyggande.
- Idrotten och näringslivet är ganska
lika på så sätt. Jag har alltid älskat att
bygga lag, att plocka ihop en grupp
människor och få dom att arbeta mot
ett gemensamt mål. Det är egentligen
ingen större skillnad mellan att bygga
ett framgångsrikt fotbollslag gentemot hur man bygger ett framgångsrikt
företag.

fanns planer på en match mellan Göteborg
och Milan. Men så kunde vi ju inte ha det!
Skulle Zlatan komma till Sverige med Milan
måste vi ju få dom till Malmö istället.

Och det gick!
Tillsammans med före detta sportchefen och
gamle storspelaren Hasse Borg och före detta ordföranden Bengt Madsen är han också
mannen bakom en revolutionerande idé om
sponsring kallad MFF-Nätverket, som dragit
in stora pengar till Malmö FF.
- Det handlar om att ge klubbens sponsorer
lite mer än bara en skylt på arenan. Vi ordnar en resa varje år, och ser dessutom till
att sponsorerna får träffas sinsemellan flera
gånger per år, och då har vi samkväm med
Jagar ständigt bra resultat
Idag ägnar Erling majoriteten av sin tid åt mat. Där medverkar även spelarna, vid vissa
ventilationsföretaget Sydtotal. Han började tillfällen.
sin bana inom ventilationsbranschen redan
Skanör-bo
1973, då han blev anställd som säljare på
Sedan 1975 är Erling bosatt i Skanör, och efföretaget Kryoterm. Efter några år där startersom Sydtotals huvudkontor finns i Malmö
tade Erling sitt första egna företag, Totalblir det inte så många besök i barndomens
installatören, tillsammans med en kompanjon.
Klippan.
1996 sålde han bolaget, och tre år senare,
- Mina föräldrar har ju ”gått vidare” båda två,
1999 startade han Sydtotal. Numera fungerar
och då blir det ju inte att man återvänder lika
han som VD och koncernchef efter att ha sålt
ofta. Jag har fortfarande en del kontakt med
verksamheten till ett holländskt bolag.
några gamla vänner, men det blir inte så
- Det är egentligen ingen större skillnad om
mycket som man önskar alla gånger.
man är ägare eller VD, man vill få ett så bra
Erling, som är uppvuxen på Åbygatan 6, var son
resultat som möjligt i vilket fall som helst.
till snickare Gösta och Hjördis Pålsson. FöretagAktiv i Malmö FF
samheten är alltså något han har i blodet.
Erling är också engagerad i Malmö FF, där - Min far kom från knappa förhållanden själv,
han sitter i styrelsen. Han har dessutom varit och att se honom lyckas med sitt företagande
en av de drivande krafterna bakom bygget av var inspirerande för mig.
klubbens arena, Swedbank Stadion, som färdigställdes 2009, och som han har varit med Ordnade diskotek
att finansiera till 25 procent. I somras var han Drivet har alltid funnits hos Erling. Redan
initiativtagare till uppvisningsmatchen mellan som 15-åring ordnade han diskotek och skoldanser i källaren på Gästis och rockgalor på
Malmö FF och Zlatan Ibrahimovics Milan.
- Jag har kontakter i ICA, som vid den tiden Folkets hus – evenemang som blev både omsponsrade IFK Göteborg, och fick höra att det talade och välbesökta. Något större musik16

intresse har han aldrig haft – det var mer lusten att arrangera något som var avgörande.
- Den vackraste musiken skulle väl i så fall
vara kassaapparatens klirr, skrattar han.
Idrotten har som sagt alltid varit en stor
del i Erling Pålssons liv. Han spelade fotboll, handboll och badminton i unga år, och
var relativt framgånsrik, med deltagande i
Skånes distriktslag i handboll och ett par länsmästerskap i badminton som största meriter.
Den store fotbollsidolen var, som för många
andra Klippangrabbar i Erlings generation,
Hasse ”HP” Persson. Så när denne gick till
Landskrona BoIS blev det favoritlaget. Men
nu är det alltså MFF som gäller!
- Jag försöker att gå på alla matcher jag kan.
Det blir ju en hel del resande i jobbet, så det
är inte alltid jag har möjlighet att vara på
plats.
God laganda
Trots att Erling han börjat med två tomma
händer och nu är mycket framgångsrik och
lever ett gott liv, har han alltid stått med
fötterna på jorden. Han är väldigt ödmjuk,
och man märker när man pratar med honom
hur mycket han brinner för sitt företagande
och sina anställda. Laget ska alltid sättas före
jaget. Erling jobbar mycket på att personalen ska trivas, vilket man får säga att han har
lyckats med. Stora delar av personalbesättningen är nämligen intakt sedan 20 år.
- Det är något jag är väldigt stolt över. Vi har
runt 30 personer i Sydtotal som har jobbat
ihop i över 20 år, och som följde med mig
från Totalinstallatören. Det är kanske vanligt
på mindre orter att man har samma personalbesättning över längre tid, men i vår bransch
är det inte lika förekommande.
Familjen viktig
Vid sidan om Sydtotal har Erling ytterligare
ett 20-tal bolag, bland annat inom fastighetsbranschen, som tar mycket tid i anspråk.
När han är ledig umgås han med familjen,
som består av sambon Lena samt döttrarna
Frida och Emma, som han har från ett tidigare förhållande. Erling har också blivit morfar
för första gången.
- Barnbarnet bor i Stockholm, så det blir så
klart en hel del resor dit också.
Trots boende i Skanör så ägnar sig Erling
varken åt segling eller golf.
- Det hinner jag inte med!
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JUBILEUMSERBJUDANDE!
Alla som bokar service innan
den 31 december 2011 bjuder
vi på nya torkarblad.
VÄLKOMNA!

ÅBY BILELEKTRISKA AB
Åbytorpsvägen, KLIPPAN
Tel. 0435-133 60























DIN BILVERKSTAD

Dags att rulla...
Här kommer ett gott julrecept
från Pia Williamsson på
Klippans Kultur Center

Hemlagade julköttbullar:
Detta behövs:
1 kg fläskfärs
1 stor gul lök
2 ägg
mjölk
mineralvatten
ströbröd
salt
vitpeppar
socker

!
Mumsiga att
Passa på ubbel
göra en dägg den
sats och l sen!
ena i fry

Gör så här: Lägg färsen i en stor bunke,
skala löken och hacka den i små bitar,
knäck äggen, häll därefter i mjölk,
mineralvatten och ströbröd, blanda tills
det blir en bra rullkonsistens, smaka av
med salt och peppar och det viktigaste
av allt, socker, tills du blir nöjd med smaken.
Salt-peppar-socker gifter sig i harmoni...

Bara för att vår och sommar bytts mot jul och kallare tider
Lilla Kloster Service ingen brist på arbete lider
Vi hjälper dig med att skotta, ploga och grusa
Så att du på morgonen lite längre kan ligga och snusa!
FABRIKSALLÉN 25, 264 31 KLIPPAN • lillaklosterab@telia.com, 0435-44 06 77

BARNTÄVLING!

FÖR BARN UPP
TILL 12 ÅR

VINSTER:

1:a pris Presentkort hos Nova, Klippan 200:–
2:a pris Presentkort hos Nova, Klippan 200:–
3:e pris Presentkort hos Nova, Klippan 200:–

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 30 november i brev frankerat
med brevporto. Märk med ”Barntävling”!

ORDET ÄR:

GISSA VILKET
ORD SOM
JAG GÖMMER!

Tomtens är röd
och vit...

?
Namn:

________________________________________________________________________________________________

Adress: ________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Telnr:

____________________________________________

Ålder:

____________________________________________

Vinnare Annonsjakten - Oktober

1: Ann-Eva Åberg, Ljungbyhed
2: Gunnel Olsson, Klippan
3: Ulla Gustafsson, Klippan
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Familjen

Låt oss fånga ett minne! Ring 0435-77 90 54!

En pojke • Född: 110729 • Vikt: 2 545 gr • Längd: 46 cm

En flicka • Född: 110709 • Vikt: 3 550 gr • Längd: 5o cm

En pojke • Född: 110905 • Vikt: 3 250 gr • Längd: 51 cm

Therese Rosqvist & Thomas Dalling

Katja och Kjell Assarsson
Olivia, Ellen och Thea

Nathalie Kärrlid och Anton Sandberg

Charlie

Maja

Fototajm?
På Adapt Media fotograferar vi det mesta.
Bland våra kunder finns alltifrån stora företag
som behöver produkt- eller miljöfoto till familjer
som vill ta familjekort eller ha bilder på sina
barn eller husdjur.
Allt är möjligt i fotostudion:
• Porträttfoto
• Produktfoto
• Familjefoto
• Barnfoto
Ring 0435- 77 90 54 och
boka din fotografering!

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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Vincent

Glada miner på

❅❅
❅

Happy hour

Klippans Köpmannaförenings arrangemang Happy hour
levde verkligen upp till namnet när det anordnades sista
lördagen i oktober. Både Klippanbor och besökare från
grannkommunerna gjorde gemensam sak och tog sig
ut för att handla i Klippan centrum.
- Det var en oerhört trivsam stämning hela dagen.
Mycket folk inne i butikerna, och även en hel del utomhus.
Bobby Lee på Allétorget var populär, och ponnyridningen
som anordnades gick hem hos de minsta, säger Eivor
de la Cueva, turistchef i Klippans kommun.
Återkommande evenemang
Avsikten med Happy hour, som är tänkt att vara ett återkommande evenemang, är att visa för Klippanborna hur mycket
specialbutiker det finns på hemmaplan. Man måste inte åka till
Väla för att handla, utan det går att få bra kvalitet (och ännu
bättre service!) i Klippan.
- Jag tycker det är jättebra att köpmännen har ordnat det här.
Det är oerhört viktigt för en ort av Klippans storlek att locka ut
kommuninvånarna ”på byn”. Man måste ta till de medel man
kan för att möta den ökande konkurrensen. Jag hoppas att
det här ska bli en tradition, och att det återkommer en gång
på våren och en gång på hösten i alla fall, säger Eivor de la
Cueva.

Eivor de la Cueva är ju själv marknadsgeneral när det gäller Åby
Marknad, och hon ser vissa likheter mellan evenemangen.
- Både marknaden och Happy hour lockar Klippanbor i alla
åldrar. Klippanborna är alltid positiva och ställer upp när det
händer något – bara det ordnas saker med jämna mellanrum.

❅ ❅

Salong

Gör en färgning eller
slingbehandling!
Få en miniprodukt
❅
på köpet!

❅

Gäller under december månad
så länge lagret räcker!

Välkomna!

❅

Tel. 0435- 100 33 ❅
Allégatan 12 A Klippan

Fotspecialisten i Klippan
OBS! NY ADRESS!
Norra Skolgatan 2
Boka tid på 0435- 133 50

att ge
Passa på
resentbor t ett p
lapp!
kor t i julk

Fotvårdsbehandling
Ord pris 380:-.
Gäller tom 24 dec-11.

E!

JUDAND

JULERB

Ann-Louise Berg
Medicinsk fotterapeut

320:-

Ansvarsförsäkring • Avtal med Region Skåne
• Medlem i Sveriges Fotterapeuter

Elin finns nu på
i Klippan

Det är HÅRda
julklappar som gäller!
Kom in och fynda!

0435-100 33
Välkommen! /Elin
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zDIA7:?=FH;I;D
Wb_j[ji#
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V

Tegelbruksg. 10 • 264 35 Klippan • Tel. 0435-122 00
www.berndtssons.nu
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Maskinuthyrningsföretaget Cramo har etablerat sig
i Klippan med en depå nere vid Åbytorp. Franchisetagare för verksamheten är Klippanbon Tony Eriksson. Tillsammans med kollegan Joakim Olsson blir han
Cramos ansikten utåt i Klippan.
- Jag har drivit Cramos depå i Ängelholm i tre år, och
kommer att fortsätta även med det. Men det känns
skönt att få komma igång i Klippan, det är ju här jag
bor och är uppvuxen, säger han.
714 kvadratmeter lokalyta
Cramodepån i Klippan öppnades den 3 oktober i helt nybyggda
lokaler på Värmevägen (mellan bowlinghallen och viadukten).
Tony Eriksson har ritat lokalerna på egen hand, och sedan har
byggnationen utförts med hjälp av MO Hushållsservice, som
äger fastigheten.
- Ytorna här är helt perfekta. Vi har 714 kvadratmeter, allt
under tak. Det är faktiskt så att en del kunder har frågat om vi
har öppnat än, eftersom det inte står några maskiner utanför
på gården. Men det är ju tack vare att vi får plats med allting
inomhus.
Alla är välkomna
Cramo riktar sig huvudsakligen till företag, och hyr ut alla typer
av entreprenadmaskiner. Här finns alltifrån grävmaskiner på 29
ton, och liftar som når 52 meters höjd, till enkla verktyg som
till exempel skruvdragare. Men även om de flesta kunderna är
företag, så är naturligtvis privatpersoner också välkomna.
- Vi nekar aldrig en privatperson. Vill fru Svensson hyra en lift
för att måla sina husgavlar är hon hjärtligt välkommen. Vi tar
emot alla som vill nyttja våra tjänster.
Inte så dyrt som man tror
Rent generellt så menar Tony Eriksson att privatpersoner oftast
tror att det är extremt dyrt att hyra maskiner. När han möts av
dessa tankegångar brukar han be personen i fråga att komma
ner till depån, så går han över vad kunden behöver.
- Ska man till exempel bara gräva en liten damm hemma
i trädgården kan det vara värt en liten slant att göra det
maskinellt istället för med spade, och skona ryggen. Det går ju
bara på någon timme om man får lite hjälp på traven.
Service nyckelordet
Nyckelordet i Cramos verksamhet är service. Tony och Joakim
har alltid sina mobiltelefoner igång, och försöker i största möjliga mån att vara behjälpliga både på helg- och kvällstid om
kunderna behöver detta.
- Både jag och Jocke är Klippanpågar från början, och vi
har mötts av många positiva reaktioner sedan vi drog igång
det här. Vår mentalitet är ”service, service, service”. Man kan
möjligen hyra lite billigare hos andra uthyrare, men då får man
inte den servicegraden.
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Bra läge vid viadukten
Att ha ett så stort bolag som Cramo i ryggen är en stor fördel.
Cramo finns i 15 länder och är Europas näst största maskinuthyrare. Bara i Sverige har man 120 depåer. Som franchisetagare driver Tony Eriksson verksamheten som sitt eget företag,
men får tillgång till Cramos produkter och marknadsföring.
Kollegan Joakim har arbetat med marknadsföring och sälj i 17
år, och arbetar mycket med att jaga nya kunder.
- Anledningen till att vi ville starta i Klippan, förutom att vi kommer härifrån, är att Klippan har rätt strategiskt läge. Vi blickar
mot Perstorp, Örkelljunga, Åstorp och Röstånga också. Läget
här på Värmevägen är perfekt. Det är Klippans absolut bästa.
Alla tillfartsvägar runt orten passerar ju här förbi, vare sig man
kommer från Bruket, 21:an, väg 13 eller inifrån centrum.

Nytt år = nytt boende?
MASKINUTHYRNING

Kontakta oss för rådgivning och
en kostnadsfri värdering!

till företag och privatpersoner

Allt från skruvdragare till stora grävmaskiner!

Öppet vardagar 7-16
Martin Olofsson

Värmevägen 2 • Klippan (vid Värmeverket)

Reg.fastighetsmäklare

Lina Gudmundsson

Mobil 070 - 245 96 32 • 070 - 980 29 80

klippan@cramo.com

Reg.fastighetsmäklare

Camilla Asp

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

Reg.fastighetsmäklare

Nu nalkas julen...
Här kommer två goda
gammeldags recept
Farmor Götas

mjuka pepparkaka:
Detta behövs:
175 gr smör eller margarin
3 dl strösocker
3 st ägg
2 tsk vaniljsocker
1 dl mjölk
4 dl vetemjöl
1 tsk bakpulver
4 1/2 matskedar cacaopulver

Farmor Götas

inlagda sill:

L

Mycket d!
uppskatta

Detta behövs: 4 personer
2-4 salta sillar (beroende på storlek)

OBS! Urvattnas väl eller köp färdigurvattnade.

1/2 dl ättiksprit 12%

a!
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a
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Gör så här: Rör smör och socker poröst och
tillsätt äggen ett i sänder samt vaniljsockret. Blanda mjölet och bakpulvret och rör
om det växelvis med mjölken. Lägg smeten
i en väl smord och bröad form. Grädda i
svag ugnsvärme (175 grader) i ca 1 timme.
Denna kaka är mycket hållbar!

(Perstorps Absolut ren ättika är 24%. Spädes enl. anvisn.)

1 1/2 dl vatten
2 dl socker
Kryddpepparkorn ca 20 st
1 kryddmått vitpeppar
Dill
Lök (gul, röd eller purjo) kan blandas efter smak

Gör så här: Blanda lag, kryddor samt lök och
dill. Rör om så att sockret löser sig i lagen.
De urvattnade filéerna skäres i sneda lagom
stora bitar och bör ligga i lagen 5-7 dagar för
att få rätt smak. Viktigt! Lagen måste täcka
sillfiléerna väl. Tänk på att avsmaka lagen,
den ska vara kraftig i smaken.
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Den 1 december firar gatuköket Nya Pålles ett år
i Klippan. Ägaren Per Thomasson är mycket nöjd
med tiden som har gått.
- Det har gått över förväntan. Redan efter tre månader fick jag byta ut den vagn jag hade från början
eftersom den blev för liten.
Gatukök som det var förr
Redan i februari började Per planera för utbyggnad, och i
mitten av maj var den nya ”kåken” som Per kallar den, färdig. Idén med Nya Pålles har ju varit att skapa ett gatukök
i klassisk anda, inspirerat av Pålles Gatukök, som ju är besjunget i Torsson-klassikern ”Klippan centrum”. Hos Nya
Pålles serverar man traditionell gatuköksmat – det vill säga
korv och hamburgare. Färdiga menyer med olika ”meals”
och kombinationer gör sig icke besvär. Kunderna älskar
detta, och har hittat hit i stor skala.
- Det har varit positivt hela tiden. Vi har mycket kunder
från industrierna runtomkring, men det kommer även folk
inifrån byn. Här har varit en hel del pensionärer också, som
vill ha en gammal hederlig mosbricka. Jag hade faktiskt
en kund som inte ätit i en korvkiosk sedan 1953. Han ville
prova på Lundaknaken, skrattar Per Thomasson.
Förutom Lundaknaken säljer Nya Pålles också Åbyböjen,
den officiella Klippankorven, som produceras av Bjärhus
Gårdsbutik. Han trivs med att vara sin egen företagare, och
har absolut inga planer på att gå med i någon kedja.
- Det är underbart att kunna vara fri och göra precis det
man vill.
Allting förändrades
Allt rullade alltså på i full skala för Per och Nya Pålles. Men
i somras förändrades allt över en natt. Den 23 juni, dagen
för midsommarafton, höll Per på att städa i kiosken innan
stängningsdags när han kände sig yr. När hela vänstersidan
av kroppen började domna bort förstod han vad som var på
gång, och lyckades ringa efter en ambulans. Per hade drabbats av en stroke.
- Jag var i Ängelholm på trekvart och låg där inne i tio dagar innan jag fick komma hem.
En händelse av det här slaget påverkar så klart allting runtomkring. Per har ändå haft tur i oturen och har fått en
lindrigare form av stroke. Han kan inte använda vänster
arm och vänster hand, och han känner sig konstant trött.
Dessutom har närminnet påverkats. Namn är lite svårare
att hålla i huvudet nu än tiden före stroken.
- Jag arbetar mycket med rehab, och har gett mig f-n på att
komma tillbaka. Jag kör sjukgymnastik och arbetsterapi.
Vill tillbaka
Per längtar tillbaka till kiosken. Han har varit där och försökt att vara med på ett hörn, men han blir snabbt trött.
Som tur är har nära och kära ställt upp och sett till att Nya
Pålles haft öppet precis som vanligt – något som glädjer
Per och som stärker honom i hans tillfrisknande. Och även
om han inte kan vara med och steka korv och hamburgare
just nu så är han ändå med i bakgrunden. Den gamla gatuköksvagnen, som blev för liten efter tre månader, har
flyttats till Osby, där ”imperiet” ska utökas.
- Min dotter Pernilla bor där, och kommer att starta sin
verksamhet i januari 2012.
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Nytt för

Nya Pålles!

Köttbullar med mos

30:-

& lingon

Erbjudandet gäller 24/11 - 22/1 2012
Fabriksvägen 8, Klippan, 0706 - 72 55 37

önskas alla mina kunder!

Norra Skolgatan 2
Mobil 0702 - 93 64 81

(vid mobilsvar lämna meddelande)

Claes Engström

- Massör med ortopedmedicinsk inriktning.

Dagens lunch
Vecka 48
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

tt
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G ntko
e
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på laseroch dling
n
beha ågon du
till n ker om!
tyc

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

Köttbullar med lingon
Pocherad fiskfile med fransk senapssås
Kinagryta med ratatouillegrönsaker
Ärtsoppa och pannkaka
Fläskytterfilé med konjaksstuvade murklor

Alternativ 1	Kokt höna med ris, currysås
Alternativ 2 Bratwurst med surkål, stekt potatis
Paj
Taco
Sallad	Knaperstekt bacon
Vecka 49
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

God Jul och
Gott Nytt År
CE Friskvård

Stidsvig

Färsbiff med champinjonssås
Spättafilé med dillsmör
Örtkryddade revben med rödkål
Gulaschsoppa, dessert
Kasslergratäng med ostsås

Alternativ 1	Stekt potatis, ägg och skinka
Alternativ 2	Pasta med broccoli, skinksås
Paj	Kassler
Sallad	Rostbiff, lax
Vecka 50
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Baconlindad köttfärslimpa
Stekt fiskfilé med citronmajonnäs
Helstekt kotlettrad
Ärtsoppa, pannkakor
Schnitzel med ärtor

Alternativ 1	Pasta med bacon och ostsås
Paj	Kassler, ananas
Sallad	Räkor eller kyckling, pasta
Vecka 50
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Ost och skinkfylld biff
Kokt fisk med persiljesås
Potatismos och prinskorv
Kycklingfilé med gräddig sås
Potatisgratäng med julskinka

Alternativ 1 Janssons frestelse med ägghalvor
Dagens kostar 65 kr inkl. dryck, salladsbuffé, bröd, smör,
kaffe & liten kaka. Häfte med 10 lunch kuponger kostar
550 kr inkl. dryck, salladsbuffé, bröd, smör, kaffe & liten kaka.
Vi tar tyvärr inte kortbetalning.

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

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

Frank 0702-54 08 67 Bosse 0708-86 88 56
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Unga band
på Sågens
oktoberfest
Den 29 oktober anordnades en musikalisk oktoberfest på Mötesplats Sågen. 10 olika band från såväl
Skåne som Blekinge stod för underhållningen.
- Vi handplockade band från våra verksamheter
i Skåne och Blekinge. Banden ingår i våra studiecirklar, och då kan det ju vara vettigt att ha ett mål
i form av en konsert att träna för, säger Anders
Nilsson, musikhandläggare på Studiefrämjandet.
Musikaliska broar
Förhoppningen med evenemang av det här slaget är att
bygga musikaliska broar mellan de olika banden. Om
man skapar mötesplatser i form av konserter av detta slag
så inspireras förmodligen musikerna både av mötet med
”riktig” publik och med varandra.
- Dessutom kan det kännas mer på riktigt när man åker
iväg en längre sträcka. Vi hade ett band här i lördags som
kom ända från Karlskrona. Det är många mil att åka för att
spela i 20 minuter, men de var väldigt nöjda i alla fall, säger
Anders Nilsson.
Ingen publiksuccé
Tyvärr hittade inte riktigt publiken till Oktoberfesten på
Mötesplats Sågen. Anders Nilsson beklagar det låga besökarantalet, men menar att det var en tuff helg att konkurrera på.
- Det är både Halloween och lönehelg, och då blir det
svårare. Dessutom tror jag att det där med att träffas ”på
riktigt” inte är lika viktigt för dagens ungdomar. Många
kontaktar varandra via nätet istället.
Fortsätter satsningen
Anders Nilsson ger dock inte upp, utan Studiefrämjandet
kommer fortsätta att satsa på unga musiker.
- Vi har haft ett flertal konserter här på sågen på måndag-,
onsdag- och fredagskvällar, och då brukar det vara ganska
mycket folk.
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ÖSTÅNGA
RRÖSTÅNGA
EGRAVNINGSBYRÅ
BBEGRAVNINGSBYRÅ
RÖSTÅNGA

Söderåsjournalen
Söderåsjournalen

PELLETS
Hämtpris
Söderåsjournalen

B
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Nytt centralkök
höjer kvaliteten
Åbyskolans nya centralkök Åbyköket invigdes med
pompa och ståt i början av november. Det var en stolt
och nöjd Anita Broddesson, kostchef i Klippans kommun, som visade upp lokalerna för politiker, företagare
och personal från andra kök i kommunen.
- Det känns otroligt bra att ha fått in topputrustning av
modernt snitt, och att vi dessutom får gott om plats. Vi
har redan nöjda kunder idag, men nu kommer de att bli
ännu mer belåtna.
Snyggatorp blir mottagningskök
Flytten av centralköket från Åbyhem till gymnasieskolan innebär
att eleverna där får äta mat som är lagad på plats. Dessutom
kommer man att ta över 300 portioner från mottagningsköket
på Snyggatorpsskolan, som i fortsättningen enbart kommer att
laga mat till sina egna elever.
- Det kommer ändå att lagas 550 portioner på Snyggatorp. Dessutom kommer man här på gymnasieskolan att laga mat åt
äldreomsorgen Vedby skola, Bofinkenskolan, förskolorna Linnea
och Hermelinen samt Krika Bygdeskola. Totalt kommer det att
lagas upp till 1300 portioner per dag här.
Mer än matlagning
Söderås Journalen har tidigare berättat om de olika kvalitetscertifieringar som har gjorts ute i de olika köken. Nu när det
nya centralköket står färdigt tar man ytterligare ett stort steg
framåt.
- Att servera mat är så mycket mer än bara det man gör i grytan,
i stekpannan och på lunchbordet. Det handlar om alltifrån bra
råvaror till smaksättning och ett positivt bemötande. Vår personal är vår allra viktigaste resurs, och vi ser hela tiden till att
fortbilda oss. Just nu har vi 17 personer iväg på en utbildning för
att de ska lära sig att baka matbröd, och vi kommer även att ha
ytterligare en kursdag med vegetarisk matlagning.
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Hubertusjakt för 142:a året på Herrevadskloster
Den första Hubertusjakten vid Herrevadskloster anordnades redan 1869. Sedan dess
har det varit en årligen återkommande tradition. Numera är det Åsbo Ryttarförening som
är arrangörer. Den 5 november var det dags
för 2011 års upplaga.
- Vi hade med runt 40 deltagande ekipage, vilket
vi är väldigt nöjda med, säger Ulla Herner från
Åsbo Ryttarförening.

Härstammar från Storbritannien
Hubertusjakt har sitt ursprung i Storbritannien. Man
rider många ekipage sida vid sida ute i naturen, där
man passerar ett antal hinder. Banan har en viss
bredd som inte får överskridas. Två ryttare fungerar
som så kallade pikörer, och ser till att reglerna följs.
Längst fram i ridsällskapet finns en jaktledare, kallad master, som ingen tävlande får passera. På upploppet tävlar man om att ta tag i en upphängd rävsvans. Den som får tag i rävsvansen vinner jakten.
Glögg och pepparkakor
När tävlingen var avslutad bjöd Åsbo Ryttarförening
samtliga tävlande på glögg och pepparkakor, och
samtliga deltagare fick en järnekskvist i pris. Ulla
Herner var som sagt mycket nöjd med uppslutningen. Ryttare från stora delar av Skåne hittade nämligen till Herrevadskloster den här dagen.
- Vi har ett gott rykte eftersom vi har hållit på i så
många år. Sedan är ju miljön här ute på Herrevadskloster helt fantastisk. Det är ju därför som Hubertusjakten har överlevt så länge. Folk älskar att rida
på de öppna fälten, och här finns hur mycket betesmark som helst, säger Ulla Herner.

Vinn matkasse till jul för

2000:-

Nu när julen snart är här passar Söderås Journalen och ICA Supermarket i Klippan på att lotta ut en
riktig smällkaramell! Vad sägs om att få möjligheten
att julhandla på ICA Supermarket utan att behöva
betala? Inte så dumt eller hur? Du får göra det många
drömmer om – att gå in i en fullspäckad matbutik
och handla precis vad du vill till ett värde av
2 000 kronor.

Skicka därför in en motivering där du berättar varför just du
förtjänar det här priset, så väljer vi på redaktionen ut en vinnare. I ett kommande nummer av Söderås Journalen gör vi ett
reportage om dig och din vinst.
Vi behöver ditt svar senast måndagen den 5 december. För att
du ska kunna komma ifråga måste du ha möjlighet att göra
ditt ICA Supermarket-besök någon gång under veckorna 49
och 50.
Skicka ditt tävlingsbidrag till
följande adress:
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN
Märk kuvertet ”Gratis på ICA”

27

Klippanborna känner sig tryggare!

Klippanborna känner sig allt tryggare.
Det visar åtminstone 2011 års upplaga
av den trygghetsmätning som görs i
Skånes samtliga kommuner en gång
varje år.
- Vi känner oss väldigt stolta över det
goda resultatet i den här undersökningen, säger Anders Ekberg, stationschef vid Klippanpolisen.
900 personer
900 slumpvis utvalda kommuninvånare, fördelade på de tre kommundelarna Klippan,
Ljungbyhed och Östra Ljungby, har i enkätform fått svara på frågor rörande skadegörelse, påverkade personer, trafik och om man
själv varit utsatt för brott under det senaste
året. De har fått gradera känslan av trygghet
mellan 0 och 6, där 0 är det mest positiva och
tryggaste värdet och 6 är att man känner sig
väldigt otrygg. Den slutgiltiga genomsnittssumman för Klippans kommun blev 1,64.
- 0 till 2 rankas som bra, 3 till 4 innebär att
det finns problem som vi måste titta närmare på, och 5-6 innebär att vi inom polisen och kommunen aktivt måste gå in med
brottsförebyggande åtgärder, säger Anders
Ekberg.

har värdet varit 2,70 (2006). Sedan 2006 har
det emellertid gått stadigt åt rätt håll. Kommunen och polisen har de senaste åren hela
tiden vidareutvecklat det brottsförebyggande
arbetet, och det är detta som ger resultat.
Henrik Ehrenberg ha anställts som brottsförebyggare, och det finns två olika samverkansgrupper: En med representanter från
skolan, polisen och socialen, och ytterligare
en ”verkstadsgrupp”, som Anders Ekberg
kallar den, som arbetar ute på byn med
reella problem.
- Det handlar om att lösa de problem om är
av den karaktären att man löser dem tillsammans. Ta trafiken till exempel. Där kan man
genom undersökningen och genom att prata
med medborgarna få en bild av var det är
problem med trafiksituationen vid hämtning
och lämning vid skolan till exempel, säger
Henrik Ehrenberg.

Förebyggande arbete
Samverkansgrupperna har ytterligare en
funktion: Att bygga broar mellan de olika
myndigheterna. Henrik Ehrenberg menar att
det underlättar betänkligt om de personer
som ska arbeta tillsammans för att förebygga
brott redan på ett tidigt stadium etablerar en
kontakt.
Kontinuerlig förbättring
- Vi ska inte lära känna varandra när ett probTrygghetsmätningen har gjorts årligen sedan lem uppstår, vi lär känna varandra redan nu
2004, och då låg Klippan på 2,27. Som högst istället, och försöker arbeta i ett förebyg28

gande syfte. Det handlar helt enkelt om att
hålla smörjningen i systemet igång.
Anders Ekberg håller med, och menar att även
om resultatet i årets trygghetsmätning var tillfredsställande, så ska man inte slå sig till ro.
- Vi är långt ifrån i hamn med problemen,
men jag skulle nog vilja säga att vi är en bra
bit på väg. Jämför man till exempel med de
problem som fanns här i Klippan på 90-talet
med våld och rasism har vi kommit långt.
Gör polisanmälan!
För att polisen och kommunens brottsförebyggande arbete ska ge fortsatt resultat kan
dock du som kommuninvånare göra en oerhört viktig insats: Om du råkar ut för ett brott,
hur litet och obetydligt det än kan verka –
polisanmäl!
- Om man inte anmäler får polisen ingen
vetskap om brottet och då är det svårt att
arbeta förebyggande. En anmälan av till exempel en cykelstöld kan kännas oviktig, men
om vi arbetar med en mängd cykelstölder
kan vi kanske börja lägga ihop två och två.
Har vi ingen anmälan så har vi ju ingenstans
att börja, säger Anders Ekberg.
- Dessutom är det ju få brottslingar som börjar med att råna banker direkt. Det är viktigt
att kunna stämma i bäcken och få fast ungdomsbrottslingar på ett tidigt stadium, fastslår Henrik Ehrenberg.
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Just nu så utökar vi
våra lokaler och vår
maskinpark, så vi kan
bli en total reklamleverantör med idé,
foto, text, layout och
tryck som
specialitet!
www.adaptmedia.se
tel. 0435-77 90 50
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information från klippans kommun
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Söderås BRANSCHREGISTER
Akvariefisk
• Tropisk Fisk, Bokbindaregatan 14, 264 31 Klippan................................. 0435-136 05
		
Bank
• SEB, Allegatan 17, 264 33 KLIPPAN...................................................... 0771-621 000
		 www.seb.se, christer.johansson@seb.se
• Swedbank, Storgatan 38, 264 33 KLIPPAN............................................ 0435-260 00
		 www.swedbank.se, klippan@swedbank.se
Bildelar
• Stigs Autoshop, Storgatan 64, 264 33 KLIPPAN....................................... 0435-147 00
		 www.stigs-autoshop.se, order.stigsautoshop@telia.com
Bilförsäljning
• BilPartner i Klippan, Klostergatan 47, 264 37 KLIPPAN.......................... 0435-44 89 00
		 www.bilpartner.se, anders.hallberg@bilpartner.se

Fastighetsmäklare
• Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Storgatan 32, 264 33 KLIPPAN.... 0435-130 50
		 www.lansfast.se/klippan, klippan@lansfast.se
Fastighetsskötsel
• Bosab Fastighetsförvaltning, Vedbyvägen 41, 264 31 KLIPPAN................. 0435-105 18
		 www.bosabfastighetsforvaltning.se, bosabmagnus@gmail.com
• Lilla Kloster Service AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN..................... 0709-498 328
		 lillaklosterab@telia.com
Frisör
• Salong Monica, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN . .......................... 070-278 48 81
		 salongmonica@hotmail.com
• Salong One Step Ahead, Storgatan 17, 264 33 KLIPPAN.......................... 0435-100 23
Färg - Tapeter
• Colorama, Karossvägen 1, 264 21 KLIPPAN............................................ 0435-142 62
		 www.colorama.se/klippan, klippan@colorama.se

Bilverkstad
• Börjessons Bil, Östergatan 28, 264 34 KLIPPAN...................................... 0435-109 20
		 www.borjessonsbil.se, joel.mattiasson@borjessonsbil.se
• Krooks Bilverkstad, Storgatan 90, 264 31 KLIPPAN.................................. 0435-135 07
		 www.krookbilverkstad.se, krook.kjell@telia.com
• Åby Bilelektriska, Åbytorpsvägen 8, 264 39 KLIPPAN............................... 0435-133 60
		 bilelektriska@telia.com

Garn
• Kerstins Garn & Handarbete, Görslövs Byaväg 65, 263 92 JONSTORP... 070-960 33 57
		 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
Juridik
• Phronesis Juridik, Norra Skolgatan 2, 264 33 klippan......................... 072-722 32 52
		 www.phronesischeck.info
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
Forts. nästa sida

• De företag som är markerade med svart cirkel hittar Du ännu mer information, erbjudanden och annonser om på www.klippanshopping.se
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Markiser
• MP Solskydd, Allegatan 11, 264 33 KLIPPAN........................................ 0734-43 44 66
		 www.mpsolskydd.se, info@mpsolskydd.se

Skogsarbete
• JSE Skogsentreprenad, Kastanjevägen 72, 264 37 KLIPPAN................. 0707-98 25 05
		 www.jseab.se, info@jseab.se

Massage
• MJ Nail & Thaimassage, Storgatan 46A, 264 33 KLIPPAN........................ 0435-148 00
		 www.mjnail-massage.se, info@mjnail-massage.se
• PM Friskvård – Akupunktur För Alla, Storgatan 58, 264 32 KLIPPAN...... 0736-74 23 99
		 www.akupunkturforalla.se, patrik@akupunkturforalla.se

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

Maskinuthyrning
• Cramo Sverige AB, Värmevägen 2, 264 39 KLIPPAN........................... 070 - 245 96 32
		 klippan@cramo.com, www.cramo.se .............................................. 070 - 980 29 80

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
• Valentinas Grill & Kebab, Klostervägen 2, 264 35 KLIPPAN....................... 0435-125 40
		 valentinas.ke_1@hotmail.com

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

