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Under första halvan av 2012 kommer
Söderås Journalens ordinarie skribent,
Johan Wetterberg vara föräldraledig,
och han (eller snarare jag, eftersom
det är undertecknad vid pennan just
nu…), är tillbaka på Adapt Media den
1 augusti nästa år. Under vintern och
våren kommer därför du som läser det
här istället att få stifta bekantskap med
27-åriga Helsingborgstjejen Charlotte
Angel.
Varför sökte du jobbet hos oss på
Adapt Media/Söderås Journalen?
- Jag är ju utbildad journalist, men är också intresserad av att skriva reklamtexter.
Jag tycker om att vara kreativ och att ta ut
svängarna i mitt skrivande, och då kändes
vikariatet på Adapt Media som ett perfekt
alternativ, för då får jag både göra tidningar
och reklam.
Du är helsingborgare sedan födseln.
Vad har du för relation till Klippan?
- Jag har inte varit här så jättemycket innan
jag fick jobbet på Adapt Media. Vi har några
avlägsna släktingar som bor i Klippan, så jag
har varit här ett par gånger när jag var liten,
men det minns jag inte så mycket av faktiskt. Det ska bli kul att arbeta i Klippan. Jag
har jobbat lite på Lokaltidningen i Höganäs
tidigare, så jag tycker det är kul att jobba på
de lite mindre orterna.
Var kommer ditt skrivintresse ifrån?
- Det började redan i lågstadiet när vi skulle
skriva berättelser och jag fick mycket beröm
av lärarna. Då fick man ju någon sorts bekräftelse, och redan då började väl drömmen om
att bli författare eller journalist. Sedan har

Just nu så

utökar
vi våra

lokaler
och vår

maskinpark,
så vi blir en

total reklamleverantör
med

det hängt i. Efter studenten pluggade jag till
journalist i Lund, och blev färdig 2009.

idé, foto,
text, layout
och

Var kommer du närmast ifrån?
- Just nu arbetar jag som timvikarie på Scandlines båtar mellan Helsingborg och Helsingör, men jag har även haft sommarjobb
som textredigerare på Hemmets Veckotidning och Allers, och förutom Lokaltidningen i Höganäs har jag också varit krönikor
på City, som är en lokal gratistidning i Helsingborg.

specialitet!

Och vad gör du när du inte jobbar då?
Några speciella fritidsintressen?
- Jag älskar att gå på loppis! Det är en utmaning att göra fynd, och jag tycker det är kul
att kolla på prylar. Jag vill gärna hitta något
udda och speciellt som ingen annan har. Jag
får be mina arbetskamrater på Adapt Media
om de har några tips var jag kan göra fynd
i Klippan!

www.adaptmedia.se
tel. 0435-77 90 50

tryck
som
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Fram Bygdeskola
Krika

Hela klassen har jobbat tillsammans med Solraceprojektet. Denna
gången blev det Nikky Sejbro Jönsson, Frida Johansson, Christian Acs
och Celin Jensvold Bogren som fick presentera projektet för Madeleine
Atlas och Söderås Journalen.

Klass 5-6 på Krika Bygdeskola har under november månad deltagit i tävlingen Solracet med stor
framgång. Efter lokalfinalen i Ängelholm tog man sig
vidare till finalen i Baltiska Hallen i Malmö. Solracet
anordnas av Solar Region Skåne, och skolklasser
tävlar i att bygga solenergidrivna bilar.
- Tävlingen är ett projekt som har till syfte att öka
intresset för miljövänlig energi och solceller, och
det handlar helt enkelt om att bygga den snabbaste
solenergidrivna bilen, säger läraren Sara Billqvist.
Ritningar och design
Det är inom ramen för ämnena teknik och fysik som eleverna har byggt solenergidrivna bilar. De har studerat energilära, och fått lära sig hur solceller fungerar. Varje elev fick
plocka fram ett förslag på en bil komplett med ritningar och
egen design.
- När detta var klart fick eleverna själva i demokratisk anda
rösta fram de fem bilar som skulle byggas. Eleverna delades
in i olika grupper som byggde bilarna. Solar Region Skåne
levererar två motorer och två solceller, och så meddelar de
hur stora bilarna får vara. Utifrån dessa kriterier har eleverna
jobbat med olika lösningar för att få bilarna så snabba som
möjligt.
Sex veckors arbete
Arbetet har fortgått under sex veckor, och Sara Billqvist vittnar om att det har varit med stor glädje som eleverna tagit
sig an uppdraget.
- Alla har tyckt att det varit jättekul. Det sätter lite extra krydda
på undervisningen att arbeta mot ett gemensamt mål.
Den 24 november var det så dags för den stora finalen i Baltiska Hallen i Malmö, men där räckte man inte hela vägen
fram. Dock får man ju säga att prestationen ändå var god,
eftersom man tog sig vidare från lokalfinalen i Ängelholm.

ed hjälp av en

bra m
Bilen rullar på

bygglampa!

Hyllade av politiker
Några dagar efter finalen i Malmö fick Krika Bygdeskola politikerbesök i form av Centerpartiets Madeleine Atlas, som
är 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Hon gratulerade
eleverna till den fina prestationen
med en vacker blombukett.
- Energiteknik och miljö är en hjärtefråga för oss i Centerpartiet, och vi
ville gärna uppmärksamma elevernas
fina prestation.
Madeleine Atlas menar att man inte
bara gratulerar till det goda tävlingsresultatet, utan också till engagemanget och deltagandet.
- Det är viktigt att arbeta i projektform på det här viset. Krikaeleverna
har ju dessutom fått så mycket mer
än bara själva tävlingen. De har fått
träffa andra deltagare och fått nya
idéer och intryck, och det är bra för
utvecklingen.

ssen samlad!

Hela den duktiga kla
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Var med och påverka politiken!
Aktivera dig i Klippancentern!
Ring Madeleine Atlas
på tel. 0709 - 44 79 79

www.centerpartiet.se/klippan

Årets Julklapp!

God Jul och
Gott Nytt År!
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Lina Gudmundsson
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Storgatan 32 Klippan • 0435 -130 50
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Till han och henne!

Camilla Asp

Reg.fastighetsmäklare
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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

Nötknäckande jul

Att knäcka hasselnötter hör julen till
och har gamla anor. Ännu äldre är
hasselnötter som mat i södra och
mellersta Sverige, dessutom som
handelsvara. Plockning av nötter var
till och med reglerad i lag. Carl von
Linné nämner detta i skriften om sin
resa på Öland 1741. Numera plockas
inte vilda hasselnötter, utan importeras – dessutom är dessa nötter större än de svenska. Nötter är rika på
proteiner, järn, E-vitaminer, kalium,
kalcium och nära 50 procent fett.
De raka hasselskotten har använts i
hantverk, barken är sårläkande och
bakteriedödande och hassel ansågs
skydda mot blixten.

Äpple – ”en munkgåva”

Munkar och nunnor tillskrivs äran av
att ha infört äpple till Sverige, som
odlades i klosterträdgårdarna och
spreds i bygden, troligen i Söderåsbygden från Herrevadskloster. Första
äppelsorten var en korsning mellan
en asiatisk och en europeisk vildapel. Europa var före Sverige med att
ta fram nya sorter. Under 1600- och
1700-talet tog soldater med sig äppelkärnor hem. Och under 1800-talet
blev det traditionellt sortutbyte med
främst Tyskland, England och Danmark. Det anses finnas över 1 000
äppelsorter i Sverige idag, varav ett
20-tal sorter odlas kommersiellt.

Märkesdagar

1951. Erik B Svensson blev Klippans
storkommuns förste fullmäktigeordförande.
1951. ”Hjalmar Pers” affärshus rivs för
byggnaden där bl a turistbyrån nu är.

Som sagt

”Tacka Martin Luther för spridningen av
seden med julgran – som gav öknamnet
‘julgransreligionen’.”
(Professor Jan-Öjvind Swahn)
”Jultomten är i stort sett inte äldre än han
ser ut.”
(Samme Swahn)
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Dragspel – ”folkets instrument”
Dragspelet blev ett ”folkets instrument” trots förkastelsedomar från bl a
Hugo Alfvén. Söderåsbygden är rik
på dragspelare. Årliga träffar hålls. I
år i Perstorp, som Örkelljunga dragspelsgille ordnade.
Sedan mitten på 1700-talet har det
försökts få fram ett ”fritungeinstrument”. Det lyckades en 17-åring,
Friedrich Buschmann från Berlin,
med 1822. Konstruktionen blev
dragspelets start. Han kallade instrumentet ”Handaeoline med bälg
med fritungor för tryck- och sugluft”.
Instrumentet utvecklades och blev
en grupp av ”fritungeinstrument
med knapp- eller tangentmanualer
på båda sidor om en bälg”.
Dragspelet blev populärt amatörinstrument som fick skjuts framåt
i mitten på 1800-talet, då masstillverkning började. Firman ”Demian
& Söhne” hade fått patent på vad
som kallades ”Ackordion”, som till
skillnad från dragspel har melodistämma på bastangentsidan.

Dragspelet kom till Sverige på
1830-talet. Fick stor spridning på
1860-talet och blev svår konkurrent
till andra mer svårlärda folkmusikintrument.
Kritik kom mot instrumentet. Kraftigaste från Hugo Alfvén 1907, med
stöd från folkmusikvärnarna: ”Hugg
sönder alla dragspel du träffar i din
väg, trampa dem fördärvade, skär
dem i stycken och kasta dem i svinstian, där de hör hemma.”
Detta hade ingen betydelse. Dragspelets popularitet tilltog och blev ett
av de vanligaste dansmusikinstrumenten på 1900-talet. Instrumentet utvecklades. Ackordionet blev
ett professionellt konsertinstrument,
med dansken Mogens Ellegaard som
legendarisk förebild.
Bland kända svenska dragspelare
kan nämnas Calle Jularbo, Andrew
Walter, Karl och Erling Grönstedt, Olle
Johnny, ackordionisten Lars Holm. I
Söderåsbygden finns ingen ”kändis”,
men många goda dragspelare.

Dragspel från 1840-talet.

Knappdragspel är vanligt i Norden.

Julen – blev en kommersiell högtid
Julen har utvecklats från hednisk
till kristen och sedan till allt mer en
kommersiell högtid med familj och
släkt i centrum. Allt börjar så smått
redan i november.
Julen firas numera den 25 december ”till åminnelse av Jesus födelse”. Men den 25 december är ett
påhittat datum, som påve Liberius
införde år 354. I tidigaste kristenheten firades inte födelsedagar. Det
sågs som en hednisk sedvänja. In
på 300-talet hade dock även kristna
börjat fira födelsedagar. Följaktligen
borde kristenhetens ”enfödde son”
ha en födelsedag som kunde firas.
Den 25 december var inget slumpdatum, utan tillkom av praktiska

skäl för att neutralisera ”sol- och
ljusfesten i Rom” och ”vintersolståndsfesten i norr”. De två firades
vid samma tid.
Att få bort en inrotad tradition är
svårt. I Norden hade man firat jul eller jol – enligt fornsvenskan – mycket
långt tillbaka i tiden. En del blev kvar,
nya hedniska inslag kom; bl a julgran
och tomte för att inte nämna matkulturen. Givetvis finns kyrkliga inslag
kvar. Det mest uppskattade inslaget
verkar dock firandet av förste advent
ha blivit.
I det gamla bondesamhället började
julförberedelserna på allvar i november. Dock framstod julmarknaden på
Thomas-dagen (21 december) som

Anna-Lisa Osberg fanns med höstmarknaden och
visade gammalt hantverk.

särskilt viktig. Sedan infördes allt
mer julskyltning - söndagen före julafton - som blev tidigarelagd. Varuhus kom. Julskyltningarna försvann
successivt. Nu är det julkommers på
högvarv hela december månad. Nytt
är inslaget med lantliga julmarknader
i november.
En julmarknad som skiftat skepnad till novembermarknad är den på
Tingsgården i Stidsvig, där arrangörerna gärna vill kombinera tradition
med att tjäna pengar till hembygdsföreningen.

Bygdegården – ”folkets festplats”
Fester och sammankomster är lika
viktigt på landsbygden som i staden.
Men stadens möjligheter till lokaler
saknas på landet. Därför uppfördes
bygdegårdar i föreningsregi, som i
Söderåsbygden.
På 1800-talet förändrades samhället;
med skiftesreformen, industrialismen, nya järnvägar, städerna växte,
nya tätorter uppstod. Samlingslokaler behövdes. I städer och större tätorter uppfördes Folkets Hus. Landsbygden missgynnades. Behov fanns
av lokaler för sammankomster och
fester. Det blev landsbygdens ungdo-

mar, ofta från ”SLU” och ”JUF”, som
ordnade samlingslokaler – ofta ideellt
- som drevs i föreningsregi.
1900-talets första årtionden blev
bygdegårdsrörelsens tid. Då uppfördes många bygdegårdar i landet,
som pågick ytterligare ett antal år,
fick en nedgång, men tog åter fart. På
2000-talet är åtta medlemsorganisationer anslutna till ”Bygdegårdarnas
Riksförbund”, som bildades 1944:
LRF, Centerpartiet, Centerkvinnorna,
CUF, Studieförbundet Vuxenskolan,
Förbundet Vi Unga, Riksförbundet
Sveriges 4H och Jordbrukarna.

Bygdegårdarna ska vara och är en
tillgång för alla. Varken religiösa eller
politiska hinder ska finnas för att få
hyra lokaler. Ofta passar bygdegårdar
utmärkt för även fester i privat regi.
Äldsta bygdegården i tidningens
spridningsområde finns i Ö Ljungby,
som uppfördes och invigdes 1930.
Yngst är bygdegården i Ljungbyhed,
invigd 1991 som varit hemvärnsgård
och medborgarhus. I Gråmanstorp
lades skolan ned 1964, byggnaden
såldes och kunde 1968 invigas som
bygdegård. Röstånga bygdegård invigdes 1991.

Boktipset: Lundh/Olssons bok ”Statarliv – i myt och verklighet” ger en bild av en tuff tillvaro.
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Kundaliniyoga hjälper
mot julstressen!
Lotta

I dagens alltmer stressade och ständigt
uppkopplade samhälle strävar många efter att hitta lugnet. Speciellt så här i juletid, med högtidens alla krav och måsten,
är det viktigt att hitta små oaser av både
mental och fysisk träning. Yoga kan med
fördel användas för båda dessa syften.

Katja

Lätta rörelser
Söderås Journalen har tittat lite närmare på kundaliniyoga, som är en av de yogatekniker som
anses allra mest ”folklig”. Yogainstruktören
Gilda Costa menar att det är den perfekta yogatekniken för den moderna människan.
- Rörelserna inom kundaliniyoga är verkligen lätta att utföra. Till skillnad från andra yogatekniker
så går det bra att utföra dem sittande på en stol,
och man märker av effekten ganska så direkt.
Kundaliniyoga mjukar upp musklerna, stimulerar
nervsystemet och körtelsystemet, och ger även
en mental avslappning, säger Gilda Costa.
Urgammal teknik
Trots att yoga är en urgammal teknik som funnits i århundraden är det först på senare år som
den slagit igenom på bred front. Idag hittar man
yogakurser på många orter. Gilda Costa själv håller kurser i Studiefrämjandets regi. Hon tror att
synen på yoga har förändrats över tid.
- Svenskarna behöver vetenskapens kunnande
och bekräftelse på att det vi gör är bra. Forskaren
och skaparen av medicinsk yoga i Sverige, Göran
Boll, har forskat om kundaliniyoga vid Karolinska
Institutet och Danderyds sjukhus, och där fått fram

resultat på att det hjälper. Det tror jag bidrar till
att fler provar på. Vi behöver någonting som
länkar oss med oss själva. Livet handlar inte
bara om att köpa hus, bilar, båtar och göra
karriär. Det är viktigt att sköta om sig själv och
möta sig själv också, säger Gilda Costa.
Rörelser i egen takt
Lotta Lundberg från Ljungbyhed har i åtta år
gått på Gilda Costas kundaliniyogakurs, och
kan inte tänka sig att vara utan den, nu när
hon har vant sig.
- Jag tycker om att man blir smidigare i kroppen och att man går in i sig själv. Till skillnad
från många andra träningsformer så kan
man göra det i sin egen takt – det handlar
inte om att titta på hur de andra i lokalen gör
sina rörelser, utan man koncentrerar sig på
sitt eget. Man mår bra helt enkelt! Jag kan
absolut råda alla att prova någon gång.
En helt ny värld
Katja Assarsson är även hon från Ljungbyhed, men inte lika erfaren som Lotta Lundberg. Hon har gått nybörjarkursen under
hösten, och har även hon fastnat för kundaliniyogan.
- Det känns lite som att ha börjat skrapa på
ytan till en helt ny värld. När jag kommer
hem efter ett kurstillfälle känner jag verkligen att energiförrådet har blivit påfyllt. Det
skönaste är att man kopplar bort allt annat
när man väl gör rörelserna. Man känner sig
pigg, glad och upprymd!

”Årets Klippanshoppingbild 2011”
– nu drar det ihop sig!!!
Söderås Journalens tävling ”Årets Klippanshoppingbild 2011” börjar gå mot sitt
slut. Du som har foto i kameran och ännu inte skickat in det, är det hög tid att
fixa detta! Gå in på Klippanshopping.se och klicka på Tävling så får du all information. Vi väntar med spänning på de sista bidragen skall komma in så vi kan
börja uttagningen! Ditt bidrag måste komma in senast den 31 dec 2011 annars
kommer det inte med i tävlingen. Lycka till!

8

!
a
l
Täv

Valentinas
Grill & Kebab
... fr.o.m 2011-12-19
Erbjuder t.o.m 2012-01-08

Oxfile Valentina.... 99:Fläskfile Oscar ....... 95:Pepparbiff (oxfile)....... 99:Biffstek .......................... 95:Plankstek (Ryggbiff)... 99:-

Ryggbiff på planka med smörstekta
grönsaker, baconlindad haricots verts,
lökringar och bearnaisesås.
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Go olanda & Pan lis
önskar

God Jul och
Gott Nytt År!

J

Klostervägen 2
KLIPPAN

Tel. 0435 - 125 40

Sön - tors 16 - 21
Fre & lör 16 - 22

batt
15 kr i örpa av
vid k ria
3 valf r !
pizzo

God Jul och
Gott Nytt År!

Vi stänger under januari för
ombyggnad och öppnar
igen den 1 februari 2012.

Öppet hela december:
Torsdagar 10.00-18.00
Fredagar 12.00-16.00

Tack
för 2011!

RedovisningsKlippan AB

B-Å PERSSON KONSULT
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Den 16 november var det återigen
dags för företagslunch på Hotel Best
Western Klippan. I vanlig ordning presenterar Söderås Journalen/Klippanshopping.se några av ämnena som
avhandlades.

Kulturnatt i Ljungbyhed den 11 februari
Den 11 februari, från klockan 19 och fram till midnatt, anordnas en kulturnatt på
Ljungbyhed Park. Camilla Alexandersson, kulturstrateg hos Klippans kommun, informerade under företagslunchen om hur planen för evenemanget ser ut:
- Vår tanke är att kulturnatten ska rymma de verksamheter som på något sätt handlar
om något av våra sinnen – något av en Sinnenas kulturnatt. Det vi tänker främst på
är syn, hörsel och doft.
Camilla Alexandersson uppmanade närvarande företagare att gärna komma med tips
på olika typer av hantverkare, till exempel smeder, keramiker eller konstnärer, som
kan tänkas vara intresserade av att medverka. Även andra former av kulturutövning,
i form av till exempel matproducenter, musiker eller liknande är naturligtvis också
välkomna.

Smaker från Söderåsen lockar
bussbolag?
Smaker från Söderåsen, som ju är
ett så kallat leaderprojekt bestående
av en sammanslutning av 11 lokala
matproducenter kring Söderåsen, kan
snart locka ännu mer turister. Det berättade kommunens EU-samordnare
Ann-Charlotte Thörnblad, som fick
hoppa in som föredragshållare istället
för Smaker från Söderåsens projektledare Carina Johansson, som var sjuk.
- Det finns ett stort intresse från ett
antal bussbolag när det gäller endagsturer till Söderåsen. Dagens pensionärer, som ju är de som åker mest på
bussturer, är mycket intresserade av
mat och upplevelser, och då kan det
ju inte bli mer rätt än att ta en endagstur till Söderåsen, där man kan stannar för lunch och en vandring, och
dessutom kombinera det med stopp
i några gårdsbutiker som medverkar
i projektet.
Ann-Charlotte Thörnblad berättade
också om framgången med Söderåsens Matmarknad, som lockade över
3 000 personer till Skäralid i mitten av
oktober.
- Det visar på att man blir mycket
starkare när man samarbetar. Hade
en av de här elva matproducenterna
ordnat ett evenemang hade nog inte
så mycket folk kommit som när man
marknadsför sig under samma namn
och säljer varandras produkter.
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Skorstenen renoverad på bruket
Verksamheten på Klippans Bruk rullar vidare, med oförminskad styrka. En stolt Christer Jönsson, personalchef på företaget, konstaterade att man har många projekt på
gång, och man jobbar aktivt för att ha en miljövänlig image. Men även en och annan
kulturaktivitet (på tal om kulturnatten) äger rum i lokalerna.
- Vi har till exempel haft en konsert med kammarkören från Ljungbyhed här. Sedan
har vi renoverat skorstenen. Kronan har blivit fantastiskt fin. Jag vill verkligen rekommendera alla att köra förbi och titta när ni har tillfälle.

Rabatthäfte till nya kommuninvånare?
Malin Olsson sitter i receptionen och är växeltelefonist på Klippans kommun. Hon
berättade om det utskick som man gör till alla nyinflyttade, där man informerar om
Klippans kommun och vad som finns här. Hon efterlyste ett samarbete med Klippans
Köpmannaförening.
- Det hade ju varit trevligt om vi kunde plocka fram ett häfte med lite rabattkuponger
som kan användas i butikerna. De som är ansvariga för detta i föreningen får gärna
kika på det och återkomma.
Företagarna jobbar på riksnivå
Tomas Karlsson, ordförande i Företagarna Klippan, informerade om vad Företagarna
just nu sysslar med på riksnivå, och förde fram tre saker värda att nämnas lite extra.
- Företagarna arbetar just nu med att bekämpa moms på mobilapplikationer, eller
så kallade ”appar”, då dessa nu är belagda med dubbel beskattning. Dessutom har
man en dialog kring lärlingssystemet, och har börjat undersöka extra noga hur man
konkretiserar kontakterna mellan näringslivet och gymnasieskolan. Man undersöker
också upphandlingssystemet, och försöker få till stånd att alla kan vara med och tävla,
inte bara de stora.
Ökad tågtrafik och lägre omsättning på villamarknaden
Det kommer att bli lättare för Klippanbor som pendlar till andra kommuner med tåg
att ta sig till jobbet. Ett glatt kommunalråd, Bengt Svensson (M) kunde lämna följande
goda nyheter:
- Turtätheten i tågtrafiken mot Helsingborg och Hässleholm kommer att öka från och
med den 10 december, då det kommer att gå två turer i timmen.
Bengt Svensson berättade också om att det för tillfället är lite ”trögare” på villamarknaden i kommunen, vilket påverkar invånarantalet negativt.
- Vi har haft fyra ”minusmånader” i rad nu när det gäller befolkningsantalet. Ser man
för hela året är vi nu nere på +49 gentemot 2010. Jag fortsätter därför att uppmana
er alla att om ni känner någon som bor i kommunen men inte folkbokfört sig här än
– se till att de gör det. Ju fler invånare vi är i kommunen – desto bättre för oss alla.
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v!NKIEv MED PERSONAL

(UVUDSALONGEN s 3TORGATAN  s  +LIPPAN s 4EL   

3PECIALIST  BEHÚRIGHET PÍ LËGGNING AV
PLAST  PARKETT  KAKEL  KLINKER
&ÚRSËLJNING AV GOLVMATERIAL

,INDA

6I PÍ (UVUDSALONGEN ÚNSKAR ALLA VÍRA KUNDER EN RIKTIGT

önskar alla kunder

Nu även
slipning av
parkettgolv!

v!NKIEv

0ASSA PÍ
att använda
2/4 AVDRAGET

Välkommen att kontakta:
"ENNYS 'OLV I +LIPPAN !" s 4EL&AX    s -OBIL   
"JÚRKVËGEN  s   +LIPPAN

Bowlinghallen
i Klippan önskar
alla kunder
God Jul och
Gott Nytt År!

Vi har öppet som
vanligt för “Dagens”
och bowlingspel
alla dagar utom 24,
25 och 31 dec samt
1 jan! Välkomna!

För mer info gå in på vår hemsida www.bowla.net eller
ring 0435-15260. Stackarpsvägen 5, 26439 Klippan

Vi stöder Team
Missions arbete
med barn i
Filippinerna
och Lettland
Många barn skickas ut på
gatan för att försörja sig själva.
Föräldrarna har inte råd att ge
sina barn mat.
Team Mission förmedlar hjälp
som når fram. Tusentals barn
har genom åren fått hjälp till
skolgång, mat, kläder, medicinsk
hjälp och en ny framtid.

Att vara fadder gör skillnad!
Vill även Du stödja detta arbete?
Team Mission har 90-konto och
står under kontroll av SFI.
För mer info:
Se www.teammission.net
eller e-maila till
info@teammission.net

God Jul
&

Gott

Nytt År
önskar

dje
= dubbel glä
Delad glädje
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Vinnaren av “Gör om mig”!!

FÖRE
Söderås Journalens ”Gör om mig”
-tävling är en av våra mest populära
tävlingar, och vi får varje år in många
tävlingsbidrag att välja och vraka mellan. I år fastnade vi för Anneli Nilsson,
som är nyinflyttad till Klippan från Höganäs sedan årsskiftet. Hon fick en ny
stil med hjälp av kläder från Basthi,
samt med klippning och sminkning av
Salong Klipp & Kryll. Resultatet ser du
här intill.
- Allting gick jättebra! Jag hade lite fjärilar i magen innan, och var orolig för
hur det skulle gå, men det blev bättre
än vad jag vågat hoppas.
Salong Klipp & Kryll första stoppet
Första stoppet var Salong Klipp & Kryll, där
Lotta Ström hjälpte Anneli med färgning,
klippning och slingning, vilket gav Anneli en
lite annan stil bara det. När sedan Elin Olsson sminkade henne var första halvan av
”makeovern” genomförd.
- Jag har haft småbarn i många år, och då blir
det inte att man lägger pengar på sig själv.
Jag har inte varit hos en ”riktig” frisör på säkert 10 år, men nu kommer jag definitivt att
återvända till Klipp & Kryll i fortsättningen.
12

EFTER
Rätt på första försöket
Därefter blev det en promenad bort till Basthi,
där Anneli fick hjälp av butiksägaren Carina
Nilsson med att välja ut kläderna som syns på
bilderna. Anneli imponerades av att det gick
så snabbt för Carina att plocka fram något
som Anneli kände sig nöjd med.
- Hon frågade lite om vad jag brukar ha på
mig för kläder och vad jag skulle kunna tänka mig, och det blev faktiskt rätt på första
försöket! Det var fantastiskt duktigt av
henne.
Viktminskning med hjälp av
SlankaShopen
Även Carina på Basthi kan räkna med fler besök. Anneli har nämligen gått ner rejält i vikt
under hösten. Med hjälp av Marie Lindhe på
SlankaShopen och hennes pulversoppor har
Anneli tappat hela 20 kilo de tre senaste månaderna. Och hon är inte färdig än! 10 kilo
till är det tanken att det ska bli.
- Jag berättar om SlankaShopen för alla som
vill höra på och är oerhört nöjd. Marie och
Lisa både peppar och berömmer, och har har
varit ett stort stöd. Man blir en helt ny människa när man går ner i vikt – och det blir
även roligare att handla kläder.

På Klipp & Kryll formas Annelis lockar till
en tuff lätthanterlig frisyr.

Först klipp, sen färgning och till sist lite
slingor ger håret en härlig lyster.

Lotta vis
ar med
vana hä
till frisyre
nder hu
n med e
r man få
n platt-t
r
ång.

Finast till jul?
Vi lämnar
Elin ger Anneli en vacker makeup och ger
tips och råd på vägen.

30%

på Dranella
hela
julveckan

Hjärtligt
välkommen!
4UPSHBUBOt,MJQQBOt5FM

Hos Carina på Basthi får Anneli också
proffsig hjälp.

Snabbt plockar Carina
fram några olika set
och Anneli fastar
direkt för en. - Perfekt,
det här är jag, utbrister Anneli.

Gå ner
10 kilo

på en månad!
Svensk VLCD-produkt utan
aspartam, gluten och sojamjöl.

DEN NYA GODA SMAKEN

Marie och Lisa
Storgatan 47 KLIPPAN
info@slankashopen.se
www.slankashopen.se
Med hjälp av proffs blir Anneli som ny. Nu ska
det bli roligt för henne att komma hem och visa
upp sig! Den enda som är invigd i Annelis vinst
är maken, så spänningen på vad övrig familj ska
tycka är stor. - I kväll åker vi till min syster i Höganäs, hon blir nog lite överraskad, berättar en
glad Anneli.

0705 - 39 45 45

ÖPPET: Onsdag 16 - 18
nya kunder 18
Webbshop fraktfritt
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PROFIL:
Bengt Lantz

En Lantz för
akvariehobbyn
Akvariefiskarna har varit hans stora
hobby i livet ända sedan tioårsåldern,
och redan 1966 startade Bengt Lantz
sin butik Tropisk Fisk i villan hemma
på Bokbindaregatan .
- Mitt intresse började nere hos Sven
Bengtsson och hans akvarieaffär på
Bruksgatan. Jag gick dit mer och mer
när jag var barn, och jag lärde mig
mer och mer. Till slut började jag att
odla fisk själv, och sedan växte det.
Typograf i 40 år
Bengt har emellertid alltid drivit sin egen
verksamhet som en hobby vid sidan om
yrket som typograf. Han började på Tullbergs i Klippan 1959, men flyttade redan
året därpå vidare till Stenqvist i Kvidinge,
där han började som handsättarlärling och
sedermera blev offsettryckare.
- De sista 14 åren drev jag mitt eget tryckeri ute på Stenqvist och sålde tjänster både
till dom och till andra.
Bengt gick alltså i pension för tre år sedan,
och trivs alldeles utmärkt med pensionärslivet. Han ägnar mycket tid åt de 70 (!)
akvarier han fortfarande har nere i källaren. Tidigare har han arbetat mycket med
service av akvarier ute på företag, men
detta har han dragit ner på och har endast
ett fåtal kunder kvar på det området.
Många ”Klippankändisar”
Under årens lopp har många akvarieintresserade ungdomar varit ”stammisar”
hos Bengt. Några av dem har i vuxen ålder
blivit framgångsrika företagare. Både Peter
Persson, ägare till Kvidinge Plåtslageri och
Fredrik Persson, ägare till Fredrik Perssons
Åkeri, har hjälpt Bengt i affären efter skol-
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tid när de var barn. Mats Jonsson, ägare
till Ekstrands Cykel är en annan trogen
kund, som även om han inte hjälpte till
i butiken kommit dit och handlat sedan
starten.
- Mats var här första veckan när jag startade 1966. Fredrik brukar ställa upp och
hjälpa till med matning av fiskarna när
jag och hustrun åker iväg på semester.
Finns det månne något samband mellan
att vara akvarieintresserad som barn och
att bli egen företagare i vuxen ålder?
- Det vet jag inte riktigt om man kan
säga, men en likhet mellan egenföretagande och att hålla på med akvariefiskar
är att man måste vara driven och ha ett
stort tålamod för att det ska bli bra.
Tänk igenom köpet
Om man vill skaffa akvarium tycker Bengt
att man ska besöka en ”riktig” affär, och
inte handla i någon djuraffär på något
köpcentrum eller liknande.
- Kommer man till mig så börjar jag med
att ge information och förklara hur man
ska gå tillväga. Det är många akvarieköpare som handlar på impuls för att
barnen vill ha ett akvarium, och sedan
efter några månader är det inte lika roligt
längre. Man måste tänka igenom köpet
ordentligt.

Tennis en annan
fritidssysselsättning
Förutom att ta hand om akvarierna nere
i källaren så ägnar Bengt också en del
tid åt tennis. När sonen Mattias började
spela i Klippans TK på 80-talet gick Bengt
också med i klubben, och har blivit kvar
sedan dess.
- Hela familjen spelade ett tag. På 80talet hade Korpen en tennisserie, och då
var jag med där också.
Klippans Tennisklubb för nuförtiden en
ganska tynande tillvaro, och har inte mer
än drygt 20 medlemmar. Bengt menar
på att det beror på bristen på inomhusbanor, vilket i praktiken gör tennis i Klippan till en säsongsidrott som man bara
kan ägna sig åt under sommarhalvåret.
Bengt själv åker ofta till tennishallen i
Munka Ljungby – och då är det dubbelspel med några goda vänner som gäller.
- Tennis är en perfekt sport för motion,
men det gäller att man spelar med någon eller några som är på samma nivå
som en själv, annars är det ingen större
mening, avslutar Bengt.

Njut av vår Nyårsmeny!

1**-/*-t

Vi lagar den hos oss, du äter den hos dig!

ÛLVÊÊxÊÛ>ÀÊÊÊ

Toast Skagen toppad med rökt lax och löjrom
Fylld fläskfilé med grönsaker, tryffelsås och potatisbakelse
Vaniljparfait med varma björnbär

Fiskars Functional Form (ordn. pris 724:-)

ÕÌBÀÃ}ÀÞÌ>

180:180:-

4,5 lit Hackman (ordn. pris 699:-)

->ÝÃiÌÊ

Endast catering! Minst 10 pers. Ring för info!

Stidsvig

universalsax + slip (ordn. pris 219:-)

ÛÃiÌ

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

En God Jul och ett riktigt
Gott Nytt År önskar vi er alla
Kanske blir det kallt och
snön kommer falla
Då har man tid att
badrummet renovera
Vi hjälper er gärna att
planera, leverera
och göra jobbet givetvis
Alltid till ett bra hyfsat pris!

God Jul och
Gott Nytt År
Ljungbyheds
Lantmän

kockkniv + slip (ordn. pris 278:-)

529:449:199:199:-
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TÄVLA i Annonsjakten!
Scrapbookingpriser
från Rox Stamps:
1. Exklusiva gratulationskort
2. Presentbox i form av en
brevlåda fylld med praliner
3. Presentbox i form av en
bok fylld med praliner

Tommy, Ulla, Jesper , Roger och Robin

RÖRMONTAGE AB

Vinnare Barntävling - November

VINSTER:
S
Y
1:a
Rox Stamps 250:G
N
Opris
L från
pris
från Rox Stamps 200:–
EN 2:a
3:e pris från Rox Stamps 200:–

B

V

Vinn träningskort hosI KLIPPAN AB
önskar alla kunder
Kupolen Friskcenter!
GOD JUL

1: Robin Axelsson, Klippan
2: Wilma Linusson, Klippan
3: Anton Wicander, Ljungbyhed

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

Tel. 0736-230410
SÅ HÄR GÖR DU:
• Varje pusselbit i Annonsjaktens 6 fält passar in i någon
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.
Sänd lösningen till: Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN i
Vi har snart ett nytt år över oss – och med det också
brev frankerat med brevporto. Glöm inte ange ”Annonsjakten” utanpå
nya löften om att man ska börja träna. Decembers
kuvertet! Om denna märkning inte finns med deltar man inte i tävlingen!
vidlyftiga leverne sätter alltid sina spår, och januari
REDAKTIONEN TILLHANDA SENAST den 2 januari 2012.
är den månad på året då flest svenskar tecknar sig

OCH
GOTT NYTT ÅR!

för träningsabonnemang.

du följa oss på
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Locktång
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God Jul och
JULÖPPET:
Gott Nytt År!
Julklapp!
Julafton .............. 9-15

JULKLAPPSTIPSE

Nu erbjuder Söderås Journalen och Kupolen Friskcenter
Grundig HS5732
Vi stänger
Juldagen ...........
10-18 under januari för
Espressomaskin från Electrolux
en riktig kickstart på 2012 – vi lottar nämligen ut ett graAnnandag
jul
... 10-21
ombyggnad
och öppnar Rakapp
Video
rmarket Klippan
Italienskt kaffe och svensk design
tis halvårsabonnemang på Kupolen Friskcenter, till ett totalt
VI ÖNSKAR
ALLA
igen
den 1 februari 2012. MS 5840
Funai
D50-100Y
får du 2 pkt kaffe
Lavazza
värde av 1674 kronor (279 x 6). Skicka in en motivering och
EN RIKTIGT
3PECIALISTPåköpet
BEHÚRIGHET
PÍfrånLËGGNING
AV
förklara varför just du förtjänar detta pris, så väljer vi på
GOD JUL!
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PLAST  PARKETT  KAKEL  KLINKER
i nät, 1,5kg
JM Chark
Söderås Journalens redaktionSpanska
ut vem vi tycker
har den bästa
Vi
på 10.00-18.00
Kvidinge
Bageriet
Sjöstrands
& Erics, 800 gPlåt är mycket tacksamma
Torsdagar
motiveringen. I ett kommande nummer av tidningen gör
vi
Nu även
0ASSA PÍuppdraget
över att
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Fredagar
12.00-16.00
slipning av
ett reportage om dig och din vinst.
att använda
AV tak
GOLVMATERIAL
att byta
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kyrka
AVDRAGETi Klippan
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För att du ska kunna komma ifråga för vinsten behöGammeldags, 550 g
t
s
ver vi ditt bidrag senast
Ma2x 3januari 2012.
Välkommen att kontakta:
Öppe
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INSKORV CLEMENTINER
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Mån Lör 10

"ENNYS 'OLV I +LIPPAN !" s 4EL&AX    s -OBIL   
Skicka ditt tävlingsbidrag till följande adress:
Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN Digitalkamera
"JÚRKVËGEN  s   +LIPPAN
Namn:					
Tel:
Panasonic DMC-FT10
Märk kuvertet ”Träning”
Vattentålig, 14Mp, 4x zoom

/kg

/st

/st

Adress:
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Fam
En tjej
Född: 110927
Vikt: 2 900 gr
Längd: 50 cm

Alice
En flicka • Född: 110930 • Vikt: 4 264 gr • Längd: 54 cm

Nellie

My Hedlund och Pecke Kristoffersson
Isaac, Melinne

Susanne
Brandström
och
Martin Levin
Wilma

En tjej
Född: 111004
Vikt: 3 310 gr
Längd: 49 cm

En pojke • Född: 110526 • Vikt: 4 775 gr • Längd: 53 cm

Gustav

En Kille
Född: 110522
Vikt: 2 240 gr
Längd: 43 cm

Wiggo
Emelie
Dahlquist
och
Mathias
Hammarkvist

En kille
Född: 110917
Vikt: 3 525 gr
Längd: 51 cm

Minnah

Oliver

Åsa Palmér
och
Henrik Bjarnhof
Charlie

Christel
Ebbesson
och
Ulf Jansson

Anna & Lars Lundberg
Isabell, Ida

En tjej
Född: 110812
Vikt: 3 850 gr
Längd: 49 cm

En tjej
Född: 110908
Vikt: 3 585 gr
Längd: 50 cm

Viola

Ebba

Emma
Larsson
och
Hans-Ove
Karlsson

Maria
Schrewelius
och
Linus Elofsson
Theo

En kille • Född: 110725 • Vikt: 2 915 gr • Längd: 49,5 cm

Melvin

Sandra Petersson och Daniel Johansson
Ängeln Ludvig

Låt oss fånga ett minne!
Ring 0435-77 90 54!
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ÖSTÅNGA
RRÖSTÅNGA
EGRAVNINGSBYRÅ
BBEGRAVNINGSBYRÅ
RÖSTÅNGA
B

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

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

gärna
på vår
hemsida
LäsLäs
gärna
mermer
på vår
hemsida

Mikael Karlsson

Läs gärna mer på vår hemsida

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

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

Tandläkare Hans Åhlund

Din familjetandläkare
Vi hjälper Dig med Dina tänder
'MZHVUCJMEOJOHt6MUSBMÊUUnZHt.PUPSnZHt4FHFMnZH
5FMtXXXMKVOHCZIFETnZHLMVCCTF

Köp ett presentkort på Kupolen!
Träningskort fr. 199 kr/månad
Massagebehandling 300 kr (ord 400kr)
Kiropraktorbehandling 400 kr (ord 450kr)
Fotvårdsbehandling 400 kr

God Jul!
Tel. 0435-108 90 www.kupolen.se

God Jul och
Gott Nytt År!
Vi Skapar Ditt Leende
Allmän Tandvård
Estetisk Tandvård
Tandblekning
Implantat
Medlem i: American Academy of Cosmetic Dentistry,
Swedish Academy of Cosmetic Dentistry och Oral Design International

Järnvägsgatan 11, 264 38 Klippan, 0435-153 10
info@oraldesign.se
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Folk i jultankar...
Alla har vi väl speciella julminnen, många av dem säkerligen
förknippade med julklappar. Söderås Journalen tog en tur nedför Storgatan och passade på att fråga några julshoppare vad
som var den bästa julklapp de någonsin fått (fråga 1) och vad de
önskar sig i år (fråga 2).
Li Bondesson, Klippan
1. Det var nog när jag var liten och fick ett lapptäcke som min mormor
hade gjort själv. Jag fick den några år efter att hon hade gått bort, och
lapptäcket var förknippat med mycket minnen.
2. En ny digital systemkamera från Nikon, som man både kan fotografera och filma med.
Clara Nielsen, Kristianstad (på besök i Klippan)
1. En dockvagn som jag brukar köra runt med.
2. Mer dockor!
Christel Becke-Hansson, Klippan
1. Vi var i Thailand över jul när min man fyllde 50, och det blev ju en
julklapp i sig att komma dit. Det var skönt att slippa alla ”måsten” och
kunna sola, bada och koppla av.
2. Jag jobbar ju på biblioteket, så jag får väl önska mig böcker! (skratt).
Jag är allätare, så jag blir glad för vilken bok jag än får.
Curt-Olle Ottosson, Klippan
1. Jag fick en trehjuling när jag var ett och ett halvt. Det är mitt första
minne överhuvudtaget faktiskt. Jag kommer ihåg att jag cyklade hela
julaftonen i korridorerna hemma hos mormor och morfar, och att jag
knappt orkade gå dagen efter! (skratt)
2. Ingenting – jag har det mesta jag önskar mig och lägger krut på barnbarnen istället.
Jimmy Nilsson, Klippan
1. När jag fick ett Playstation när jag var liten. Jag hade haft ett gammalt
Nintendo innan, så jag kommer ihåg att jag blev riktigt glad.
2. En fotbollsresa till England för att kolla på mitt favoritlag Manchester
United. Det är en liten dröm faktiskt.
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Modern djurklinik med stora resurser i en fantastisk miljö.
Specialiserad medicinsk och kirurgisk vård. Veterinärer med
specialistkunskap hund och katt.
Djurkliniken är öppen alla mellandagar, röda dagar stängt.
För mer information se vår hemsida jennyhilldjurklinik.se

Vi på Jennyhill Djurklinik önskar alla våra kunder och
fyrbenta patienter en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Jennyhill Djurklinik
Hörsdalsvägen 152
265 72 Kvidinge

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

Tel 0435 - 48 11 30
Jour 0703 - 32 75 11
jennyhilldjurklinik.se

Öppettider:
Måndag till fredag 08 - 17
Måndag, tisdag, onsdag, torsdag
kvällsmottagning fram till 19.
Lördag och söndag 9 - 13
mottagning efter tidsbokning.

N. Skolgatan 2. 0435-71 95 10

God Jul
och
Gott Nytt År!

Leg. Kiropraktor - Dennis Johansson
Medlem i Kiropraktiska Föreningen Sverige, KFS

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

Stidsvig

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

Dagens lunch

Tandläkare
Pehr Erlandsson
önskar

GOD JUL!
Bryggerigatan 16, Klippan
Skolgatan 2, Ljungbyhed

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

God Jul och Gott Nytt År
önskar vi alla våra kunder
och leverantörer och ser
fram emot ett nytt
händelserikt 2012!
Torbjörn med personal

Vi stänger serveringen den 23/12
och öppnar åter den 9/1 -2012.
Cateringen fungerar som vanligt!
Vecka 2
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Köttfärslimpa med lingon
Stekt spätta med remoulade och citron
Stekt fläsk med löksås
Köttfärssoppa, dessert
Flygande Jakob

Alternativ 1	Lasagne
Alternativ 2	Frikadeller med ris och currysås
Paj	Grönsaker med mozarella
Sallad	Avocado med räkor, räksallad
Vecka 3
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Pannbiff med lök
Panerad fiskfilé med smält smör
Oxstek med gurka
Ärtsoppa, pannkakor
Panerad fläskkotlett med grönsaker

Alternativ 1 Tacorullar
Alternativ 2	Stekt potatis, ägg och bacon
Paj	Skinka och ost
Sallad	Grekisk, lax

E&T Catering
Kärrvägen 1, Stidsvig
Tel 0435-224 41, 0708-97 35 38
www.et-catering.se
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.
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God försäljning vid
scouternas julmarknad
Lotterna i tombolan sålde slut, liksom de alltid så populära dörrkransarna.
Därmed får man väl säga sig ha bevis för att julmarknaden vid Landsbygdsmuseet vid kyrkan i Kvidinge, i regi av Kvidinge KFUK-KFUM Scoutkår
och Stödföreningen Kvidinge Scoutvänner blev lyckad.
- Att det var så ruskigt väder helgen innan, när det var många julskyltningar i området som blåste bort, var nog lite till vår fördel. Folk som inte kom i
väg förra söndagen styrde nog kosan till oss istället, säger Jessica Thulinsson, sekreterare i Kvidinge KFUK-KFUM Scoutkår.
På samma ställe för första gången
Julmarknaden i Kvidinge är en tradition sedan många år. En rad olika föreningar och
företag har funnits representerade genom åren, men på olika ställen. 2011 pratade
man ihop sig och det bestämdes att man skulle ha samtliga medverkande på samma
plats.
- Det är nog också en förklaring till att det blev en ökning av besöksantalet. Även
om det inte varit så långt mellan oss tidigare så är det ju en fördel för folk att slippa
åka till två ställen. Många har kanske valt bort det ena arrangemanget tidigare, tror
Jessica Thulinsson.
Många storsäljare
Förutom lotter och dörrkransar kunde besökarna på julmarknaden även handla kaffe
och våfflor, korv och hamburgare, men också Bingolottos skrapkalender, där man

Vi på Kvidinge Plåt är mycket tacksamma
över att ha fått det ärofyllda uppdraget
att byta tak på S:t Petri kyrka i Klippan

Vi önskar våra kunder God Jul
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har nya vinstmöjligheter varje dag fram till julafton. Ytterligare
en storsäljare är den klassiska scoutkalendern, där man varje dag
drar av en lapp med dagens datum, och som ramas in av tolv
klisterbilder med olika konstverk – ett för varje månad.
Stora evenemanget för året
Julmarknaden är scouternas och stödföreningens stora evenemang under året. Stödföreningen och dess medlemmar arbetar
med att samla in pengar till scoutföreningen, och den största
inkomstkällan under året är naturligtvis julmarknaden.
- Vi är runt 15 personer som arbetar på julmarknaden. Förutom
de pengar vi får in där ger vi också ut ett litet annonsblad i anslutning till marknaden, som sponsras av företagen i Kvidinge – något
vi är mycket glada för, avslutar Jessica Thulinsson.

ET!

H
NY

Storgatan 22
KLIPPAN

os

g

Lan

Erbjudande!

Till alla familjepizzor
ingår 2L dricka!

Öppet:
Mån-Fre 11-22
Lör-Sön 12-22

Gäller 19 dec - 23 jan

0435- 134 22

Stängt: 24, 25 & 31/12

Vi önskar alla kunder...

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Har du
provat?

och Gott Nytt År!

Östra Storgatan 120 - Kvidinge
0435-251 15
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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
• 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

Söderås BRANSCHREGISTER
Markiser
• MP Solskydd, Allegatan 11, 264 33 KLIPPAN........................................ 0734-43 44 66
		 www.mpsolskydd.se, info@mpsolskydd.se

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

Snickeri
• Jolu AB, Fabriksallen 11, 264 39 KLIPPAN............................................ 0435-711 999
		 www.joluab.se, joluab@telia.com
• 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

Maskinuthyrning
• Cramo Sverige AB, Värmevägen 2, 264 39 KLIPPAN........................... 070 - 245 96 32
		 klippan@cramo.com, www.cramo.se .............................................. 070 - 980 29 80
Mekaniska Verkstäder
• Klippans Hisservice, Ravingatan 12, 264 39 KLIPPAN.............................. 0435-125 35
		 klippanshiss@telia.com
Målare
A Rosdahls Måleri, Duvgatan 6, 264 71 ÖSTRA LJUNGBY........................... 0435-215 18
		 a_rosdahl@hotmail.com
• FB Måleri, Storgatan 69, 264 33 KLIPPAN............................................ 0708-86 88 56
		 frank@asbomaleri.se
Möbler
• Tullssons Möbler, Hembygdsgatan 2, 264 36 KLIPPAN............................. 0435-140 55
		 www.tullssonsmobler.se, marietullsson@hotmail.com
Optiker
• Glasögonhuset, Järnvägsgatan 32, 264 33 KLIPPAN............................... 0435-134 10
		 www.glasogonhuset.com, glasogonhuset@telia.com
Parfymeri
• Fräck & Fin, Storgatan 42, 264 33 KLIPPAN........................................... 0435-108 15
		 www.frackochfin.se, info@frackochfin.se
Personalstrateg
• Våga-Leda, Wessmantorpsvägen 2, 264 52 Ljungbyhed .........................0733-72 60 31
		 www.vagaleda.se, peter@vagaleda.se
Radio-TV
• 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
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
Skogsarbete
• JSE Skogsentreprenad, Kastanjevägen 72, 264 37 KLIPPAN................. 0707-98 25 05
		 www.jseab.se, info@jseab.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
Taxi
• Åsbo Taxi, Karossvägen 2, 264 31 KLIPPAN............................................ 0435-140 05
		 www.asbotaxi.se, info@asbotaxi.se
Tryckeri
• Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN................................ 0435-77 90 50
		 www.adaptmedia.se, info@adaptmedia.se
• 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

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

