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Vad menar jag med
detta? Jo, jag fick
höra en så rolig
historia om hur ett
par skulle bjuda
hem vänner en
lördagskväll. Som
sig bör planerade
man för god mat
och drycker till detta. Samtidigt funderade man på hur man utöver allt det
goda skulle kunna roa sina gäster på
något sätt. Då kom man på att ”vi använder det senaste numret av Söderås Journalen, för den läser ju alla”, och så gjorde
man ett antal frågor från artiklar, annonser, bilder, Brauns sida och så vidare.
Så gick tävlingen igång och alla fick en trevlig
stund inte minst när svaren lästes upp och
diskussionerna om de olika lämnade svaren kom igång. Att man använder Söderås
Journalen på detta sätt kunde jag inte i min
vildaste fantasi drömma om! Det gör både
mig, och alla mina medarbetare på Adapt
Media, väldigt varma i hjärtat och ödmjuka
in för den uppgift vi tar oss an inför varje utgåva av Söderås Journalen!
Varje nummer av Söderås Journalen föregås
av ett redaktionsmöte om vad vi ska skriva
om. Vår ambition är att skapa en tidning som
så många som möjligt tycker är läsvärd och
rolig att läsa och titta i. Vi försöker att skriva
om personer, föreningar, organisationer och
företag som har något intressant att förmedla. I varje nummer försöker vi också att
blanda åldrarna på de vi skriver om så mycket
som det bara går. Det ska vara både ungdomar, människor mitt i livet och äldre som är
i blickfånget. Att mixen av kvinnor och män
också ska vara bra är en självklarhet. Vi kommer ju dock ut endast en gång per månad
och måste därför ha ett särskilt ”tänk” på
detta när vi väljer vad vi ska skriva om.
De som gör att det överhuvudtaget kommer
ut en Söderås Journal varje månad är ju alla
våra annonsörers förtjänst. Eftersom vi har
ökat med 20 procent både 2011 och ytter-
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ligare 20 procent 2012 så måste man ju dra
slutsatsen av att våra annonsörer tycker att
Söderås Journalen är ett bra forum att synas
och annonsera i. Detta måste ju sin tur bero
på att alla som läser annonserna, med alla
de erbjudanden som finns, också gör slag i
saken och handlar hos annonsörena!
Slutligen skulle jag vilja rikta ett stort TACK
till alla annonsörer och läsare för ännu ett
roligt år med vår tidning! Vi ser framtiden
an med glädje och med stor tro på att om
vi bara håller ihop och gynnar varandra i de
mindre orter vi lever och verkar i, så kan vi
klara konkurrensen från ”de stora drakarna”
och visa att vi alla är både kompetenta, konkurrenskraftiga och duktiga!

God Jul och
Gott Nytt År!
önskar

Bengt Wetterberg

… som också har varit på fest hos goda vänner.
Där blev det dock ingen Söderås Journals-tävling
utan julpyssel istället. Dock med skiftande resultat
som syns på bilden… Men det var kul ändå!

Söderås
Dina tips och förslag vill vi
gärna ha insänt till:

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

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

Vi reserverar oss för ev. tryckfel
Upplaga 14.900 ex.

Adapt Media har copyright på allt material som publiceras i Söderås Journalen, om inget annat anges. Upphovsrättslagen
gäller, och omfattar alla typer av texter, artiklar, teckningar, bilder, grafik med mera. Material från Söderås Journalen får
endast användas för privat bruk. Att kopiera, överlåta, sälja eller kommersiellt utnyttja materialet är inte tillåtet utan
Adapt Medias tillstånd.

AB KLIPPAN LJUNGBYHEDS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Storgatan 74, 264 32 Klippan, tel 0435-104 06
Kommunens enda auktoriserade byrå. S.B.F.

AKUT JOUR DYGNET RUNT

TACK ALLA, FÖR ETT
FANTASTISKT 2012!
Vi fortsätter framåt 2013!

God Jul
och
Gott Nytt År!

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

Söderås
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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

Personnummer 65 år

Utan personnummer, ingen identitet. Så är det för svenskar sedan
1947. Då infördes personnummer,
då med nio siffror, nu med tio. Allt
fler har infört personnummer, senast
Indien. I Indien med över en miljard
invånare har personnumret tolv siffror. Tidigaste ID-handlingen är från
1400-talet – att visa sitt porträtt.
1464 utfärdade franske kungen Ludvig XI specialpass till kungliga budbärare, som kom att ligga till grund
för de allt modernare ID-handlingar
som togs fram och som numera bygger på personnummer: de sex första
siffrorna är födelsedata, de tre andra
geografisk födelsehemort och så
framräknade kontrollsiffran.

”Perstorps NK”

”Perstorps NK”, kallades den – kooperabutiken i Perstorp. Inom arbetarrörelsen ville man ha ”sin egen butik”. 1927 togs initiativ till en butik,
som blev en butiksfilial till Kooperativa föreningen Skandia i Klippan. Men
det ställdes krav: Att försäljningssumman skulle vara minst 60 000
kronor. Minst 50 andelar skulle tecknas - som snabbt tecknades. Butiksbyggnad uppfördes av byggmästare
Lindberg. Butiken öppnade 1930 och
det gick bra. 1965 flyttades kooperativa butiken till torget, utökades och
blev med tiden en K-marknad. Men
i Perstorp, som på en rad andra orter, blev det problem för kooperativa
butiker.

Märkesdagar

1897. Klippan fick första permanenta
fackföreningslokalen – i Tvärby.
1937. Klippan ansöker för tredje
gången om att bli stad.

Som sagt

”Kritikfri politik är diktatur”
(Karl Popper, österrikisk filosof).
”Övergrepp förbli övergrepp, även om
de utförs av en majoritet.”
(Samme Popper)
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Marknader – från viktigt till symboliskt varuutbud
Marknader var i äldre tider viktiga.
De var enda sättet för bredare varuutbud. Några marknader var viktigare och högtidligare än andra. En
var julens ”Tomasmarknad” den 21
december.
Marknad kommer av latinets ord
”mercatus” (handel) och var organiserad verksamhet knuten till
bestämda platser. De var äldre tiders viktiga varuutbud. Två typer
av marknader fanns. De ”enskilda
marknaderna” som bara de inom
ett område – vanligen en stad –
fick utnyttja. Sedan ”frimarknader”
som vände sig till alla. En form av
frimarknader var de så kallade lantmarknaderna, som sedan ”urminnes tider” låg utanför städerna. En
viktig marknad var den på Göingevången i Riseberga, som antas ha
anor från medeltiden, som flyttades
till Åby (Klippan) och blev Åby marknad med startår 1764.
Redan 1788 såg Gustaf III ”till att
bara en typ av marknader fanns”.

Olika slag av varuutbud fanns, från
veckotorgmarknader till lövmarknad
(midsommar) och inte minst julmarknad på Tomasdagen. 1760 fanns 550
stora marknader i landet. Alla presenterade i almanacken, för sin del av landet – här nere ”från Lunds horisont”.
Julmarknaderna var extra festliga. Då
skulle det handlas inför julen.
År 1846 släpptes lanthandel fri i
landet, 1864 blev det näringsfrihet i
hela landet. Det fick effekt för marknaderna, som allt mer minskade i
betydelse för att i dag mest vara av
symbolisk art. Dock har julmarknaderna – numera ofta i föreningsregi
– behållit en stor portion av speciell
stämning.
Handeln försökte höja julstämningen med julskyltning. Men när varuhusen kom blev även detta inslag
överspelat. Julhandel började allt
tidigare, med ständig julskyltningen.
Nytt är de speciella ”mat- och hantverksmarknader” som uppstått på
landet.

Ekologiskt odlade grönsaker fanns att köpa.

”Berget” av nybakat bröd försvann snabbt..

Givetvis fanns möjligheter till provsmakning.

Dragkamp har anor – Sverige en stormakt
Ett ”dragplåster” vid arrangemang
är dragkamp, inte minst vid Klippans handlare ”Citydagar”. En ädel
kamp - starkaste vinner. Dragkamp
är varken nytt eller ett jippo. Det har
gamla anor.
”Redan de gamla grekerna” – för
att använda ett slitet uttryck – hade
dragkamp som en sport. Men inte i
olympiska sammanhang, men väl
som förberedelse inför de kamper
som stod där. Brottarna använde
flitigt dragkamp som träningsmetod.
Det gav styrka i hela kroppen. Däremot arrangerades lokala tävlingar
i dragkamp. Då fanns allt från ”man
mot man” till lagtävlingar.

Även den nordiska forntida kulturen
hade dragkamp. Dokumentation finns
över vikingarnas olika kamper, där
dragkamp var en del.
Från medeltiden blev dragkamp inslag vid marknader - i Europa och i
Sverige. Det handlade då som t ex i
Klippan, om publikdragande inslag.
Modern dragkamp växte fram i Storbritannien under 1800-talet. Regler
utarbetades och dragkamp blev en
sport – präglad av militären, som
idrottsrörelsen i övrigt. Nu kunde tävlingar genomföras.
Dragkampen kom till Sverige i slutet på 1800-talet, blev populär sport
och gjorde Sverige till en ”stormakt”

inom sporten. Första SM-tävlingen
ordnades 1898. Dragkamp fanns
med vid OS 1900, där ett lag från
Sverige tog guld. Men nya regler behövdes. Svensken Gösta Drake fick i
uppdrag att utarbeta de nya reglerna,
som skulle gälla inför OS i Stockholm
1912 – där Sverige tog flera guld. Efter 1920 var dragkamp borta från OSprogrammet.
Dock blev sporten populär igen på
1930-talet. 1933 bildades Svenska
Dragkampsförbundet, 1936 hölls första officiella SM, 1958 kom dragkamp
med i Riksidrottsförbundet. Numera
arrangeras VM. Sverige stod som arrangör 2008 – och vann flera guld.

Skolhus redan 1832 – Riseberga föregångskommun
Riseberga kommun framstår som
föregångare på skolans område i
det som nu är Klippans kommun.
Redan 1832 – långt innan krav ställdes – fanns det skolhus, som låg vid
kyrkan.
”Barn, drängar och pigor bör själv
kunna läsa guds ord.” Det ansåg
Karl XI och ålade prästerna i 1686
års kyrkolag att se till detta. Det blev
protester. I ”Kungligt cirkulär” från
1695 slogs fast: ”Ingen får komma
till Herrens nattvard utan att ha läst
hela katekesen”. Det innebar att

husförhören var införda. 1762 uppmanades socknarna att ”anställa,
vandrande lärare”. Barnen drogs
samman till olika platser. Dit kom
läraren. Att kunna läsa, skriva och
räkna blev viktigt. Riksdagen beslöt
införa ”Obligatorisk undervisning”
från 1842. Dessutom uppmanades
socknarna att uppföra skolhus.
Det behövdes inte i Riseberga. Där
fanns skolhus redan 1832. Dock var
det frivillig undervisning, tills 1842.
Riseberga kommun delads in i tre
skoldistrikt 1852: Riseberga by och

kringbygd blev ett distrikt. Sedan
fanns två ytterdistrikt. I de senare undervisade dock ambulerande lärare.
Resultaten i dessa ytterdistrikt blev
dåliga och ledde till beslutet 1863
att ha fasta skolhus. Detta beslut tog
tid att verkställa. Tvister uppstod och
först 1896 fanns skolhus i distrikten,
som nu blivit fyra: Riseberga, Ljungby,
Bonnarp och Gundetorps. Dessutom
tillkom skolhus i Forestad, Brandsberga och Broröd. 1952 byggdes centralskola i Ljungbyhed. Ny skola uppfördes i Riseberga och i Färingtofta.

Boktipset: Åke Persson och Thomas Oldrups bok ”101 historiska myter” ger många tankar.

MASSÖRENsen 20% rabatt
0733-33 65 58

I december och januari:

Allt för julbordet!

Hemlagat av lokalproducerade råvaror.
Färsk grönkål, rotfrukter och frukt.

på alla

Harholma 205, Perstorp
www.facebook.com/massorensen

behandlingar &
presentkort

mot uppvisande av annons

Extra julöppet:
torsd 20 dec 10-18
Fred 21 dec 10-18
Lörd 22 dec 10-14

Gårdsbutik
0435-102 95
www.bjarhus.se

Nu drar julförsäljningen igång och vi säljer som
alltid våra omtyckta fiskprodukter. Vi erbjuder rökt
ål, kall - varmrökt lax, olika sillinläggningar och
mycket mer. Varför inte ett presentkort eller en
delikatesslåda med olika läckerheter.
Vi säljer även i år levande karp.

KRÄFTOR TILL NYÅR?
Vi säljer svenska, frysta kräftor.

Vecka 50: Mån – Fre 10– 17 • Lör 10 – 14

Vi erbjuder tandvård
för hela din familj!

Vecka 51: Mån – Fre 10– 18 • Lör – Sön 10 – 15

Barn 3-19 år kostnadsfritt

Vi bjuder på varm glögg och pepparkakor!

Välkomna till oss!

Storgatan 20, 264 34 Klippan

Tel. 0435-104 69

Öppettider: Mån-ons 7.30-17.00, tors 7.30-14.00
Bert-Åke Andersson
Tandläkare

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

Vecka 52: Julafton stängt
Tors – Fre 10 – 17 • Lör 10 – 14
Nyårsafton 10 – 14

Alla varmt välkomna!

SEJRBO & SON AB - Dymöllans Ålrökeri
TEL: 0435 - 152 43 • www.sejrbo.com
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Butiken fullproppad med
goda charkvaror från vilt!

i

önskar v

”Viltkött – NaturligtVis”
Gårdsbutikens jul- & nyårsöppettider:
V.51 17-21 dec kl. 13-18 och 22 dec kl. 11-14
V.52 27-28 dec kl. 13-18 och 29 dec kl. 11-14

B & B • Gårdsbutik • Eget slakteri
Ljungbyhed • 0708-140165 • 0705-234020 • www.bonnarpshjort.se

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

Östergatan 28, Klippan • 0435 - 109 20

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!
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Det lokala,
servicevilliga
alternativet
Görans Ljud & Bild är det lokala alternativet för hemelektronik. Den utbyggnad man gjorde 2011, då man övertog
den intilliggande garnaffärens utrymmen, har dessutom
gjort att man kunnat öka sortimentet.
– Vi har fått in lite mer ”demoutrymmen”, vilket gör att
kunderna går runt och tittar betydligt mer och stannar
kvar längre i butiken, konstaterar ägaren Benny Pantzar.
Kunder utifrån
Trots att Görans Ljud & Bild är det lokala alternativet kan Benny
Pantzar också räkna in mer långväga resande i sin kundkrets. Bland
annat kommer det folk från såväl Helsingborg som Ängelholm.
– Vissa är gamla Klippanbor som har flyttat härifrån, men det är
även människor som inte har någon anknytning hit. Det känns
som ett kvitto på att vi levererar bra produkter och god service när
vi är ute på ”fältet”.
Auktoriserad Applesäljare
Görans Ljud & Bild säljer alla typer av hemelektronik, från TVapparater, hemmabioanläggningar och datorer till mobiltelefoner,
digital-TV-abonnemang och mindre vitvaror. Den senaste nyheten
är att man sedan i somras också är auktoriserad Applesäljare. Klippanborna kan alltså handla sin iPhone eller iPad inom kommungränsen numera. Och det blir snart ännu mer!
– Vi håller precis på att plocka hem lite Macdatorer. Min förhoppning
är att de ska finnas i butiken inom en inte allt för avlägsen framtid,
avslöjar Benny Pantzar.
Ser till kundens bästa
Det har väl knappat undgått någon att det är hårda tider i hemelektronikbranschen. Större kedjor som OnOff och Expert har gått
i konkurs, och de två stora jättarna Media Markt och El-Giganten
tävlar ständigt om vem som kan sänka priserna mest. I kölvattnet
där bakom blir de lokala aktörerna allt viktigare.
– Vi bryr oss om kunden både före och efter köpet, och har inte
som första prio att sälja något till kunden som kunden inte behöver. Det viktiga för oss är att bygga relationer på längre sikt.
Till servicen hör också att man hjälper kunderna med installationer
och transport om de så önskar.
– Köper man en TV här bjuder vi på fri hemkörning, plus att vi
kopplar upp och ställer in kanalerna så att ingen behöver ha något
krångel med det.
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Gäller 22-24/12!

Julhandla!

BRÖDVAGN!

Fårskinnstofflor
Varma stövlar
Resväska
Handväska
Plånbok
Handskar
Halkskydd
Presentkort mm

Köp 4 bröd betala för 3!

30:50:-

Vi har julens alla bröd och kakor!
lussekatt, klena
Julfika Kaffe,
och pepparkaka .....
Kaffe och Julbaguette .....
Jullandgång (på beställning).....
Marsipangrisar ..... fr.

Mysig stickad

innesko

299 kr

Öppet: månd-fred 10-18,
lörd 22 och sönd 23 dec 10-15,
julafton 10-12,
nyårs-/trettonafton 10-13

Följ oss på

Köpmangatan 19 Perstorp • Tel 0435 - 346 68
nch
ns Lu

Dage

60:-

allad

inkl. s

röd

och b

Åsa´s Skafferi
NYÅRSMENY - 140kr

Julla

ndg
ång
till
best
älln
ing!

• Förrätt: Räk- & laxsnitt
• Varmrätt: Heta kycklingklubbor, dubblemarinerad

God Jul och
Gott Nytt År!

fläskfilé, kryddiga biffar, tomatsallad, vitlöksfrästa rödbetor.
Potatisgratäng eller potatissallad, grönsallad och bröd.

önskar Robban och Pernilla
med personal

• Efterrätt: Nutellamousse med jordgubbar
eller vitchokladpannakotta med hallon

Välkomna med er beställning senast tors 27 dec!

Vi finns på

Allt hembakat från vårt eget lilla bageri!

S
P
P
JULKLA

!
N
E
S
TIP

Gamla Fenix lokaler
Tel: 0760 - 71 50 72

Moulinex freshexpress
DJ 755. River, strimlar
och skivar

599:-

PhoneEasy 505

Skivspelare

33/45/78 varv
Radio
Inbyggda högtalare

Enkel mobiltelefon med
stora knappar!

995:-

798:-

Öppet: Mån-Fre 6.30-17
Lördag 6.30-15 Söndag 6.30-11

7” Surfplatta
Android 4.0

1195:-

XBOX 360
med Kinect
och två spel

2495:-

Platt-/locktång

399:-

Öppettider i jul:
17-21/12 kl.10-19
22-23/12 kl.10-17
Julafton kl.9-12
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Det som började med en idé från Snyggatorpsskolans fritidsledare Urban Berggren
mynnade i slutet av november ut till en succé med 300 besökare. Tjejmässan i skolans
fritidslokal Open Heart ger arrangörerna
mersmak.
– Urban föreslog att vi skulle ordna någon sorts
evenemang, och ganska snart föddes tanken på
en mässa för tjejer mellan 13 och 25, berättar Caroline Magnusson, elevassistent på Snyggatorpsskolan och projektledare för tjejmässan.

november kunde man locka besökarna med
ett fullsmockat program, innehållandes bland
annat självförsvarskurs, workshop i hår, smink
och styling samt möjlighet att få träffa en spåkvinna. Och reaktionerna från besökarna blev
därefter.
– Vi delade ut utvärderingslappar, och utifrån
svaren på dom förstod vi att det här har varit
efterlängtat. Många både skrev på lapparna
och sa till oss att ”det här måste ni göra fler
gånger”, säger Caroline Magnusson.

”Dream team”
Tjejmässan är ett samarbete mellan socialförvaltningen, fritidsförvaltningen och Snyggatorpsskolan. Dessutom har man fått EU-bidrag från Leader
i Skåne. Utöver detta har man också plockat in
spetskompetens på lite olika områden.
– Vi fick ihop ett riktigt ”dream team” av duktiga
människor som alla har bidragit till att projektet
blev så lyckat, tycker hon.

Ungdomsmässa på planeringsstadiet
Caroline Magnusson vill rikta ett stort tack
till de trettiotal sponsorer som ställde upp på
projektet. Utan deras insats hade inte tjejmässan varit genomförbar. Nu ska Caroline och
hennes kollegor njuta av succén ett tag – och
så småningom även försöka återupprepa den.
– Det finns planer på en ungdomsmässa till
våren där vi även riktar oss till killar. Hur den
ska se ut vet vi inte riktigt än, vi är bara på
idéstadiet än så länge – men det kommer att
visa sig efterhand.

Positiva reaktioner
Arbetet med tjejmässan har pågått ända sedan
idén kläcktes i våras. När det väl var dags den 24

E
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ger mersmak

Foto: Caroline Magnusson

Lyckad

Sista
minuten?
Vi har julklapparna för hela familjen!

Dagens rätt

Mån: Grekiska biffar, klyftpotatis & tzatziki

Mycket gäster i jul?

Önskelista:
Espressomaskin
Bakmaskin
Vattenkokare
Blender
Mixerstav
Tyst elvisp
Brödrost
Strykjärn
Assistent

Klipp ut
och spara
mig!

Tis: pannbiff m ”lög”, mos & lingon

Diskmaskiner fr. 3.890:-

Ons: Spätta, mos & remouladesås
alt. 2 smala, mos & lingon
Tors: Spagetti med köttfärssås

Fabriksvägen 8
Klippan
0706 - 72 55 37

55:-

33 cl
läsk/vatten
ingår

Fre: Kycklingfilé, stekt potatis & brunsås

Serveras mån - fre 11.00 - 14.00
Välkomna! Jessika, nisse & Co

Gäller tom 18 jan 2013

Vi önskar våra kunder

God Jul och
Gott Nytt År!
Östra Storgatan 120 - Kvidinge

0435-251 15

JULERBJUDANDEN!
Borrskruvdragare

549:Marschaller
49:Stekgryta Fiskars 499:Skaftdammsugare1295:Ferax FBS - 1013 (ordn. pris 830:-)

2-pack 4 förpackn. = 8st

Öppettider:
Lörd. 22/12 kl. 9 -14
Julafton 24/12 kl. 9-12

God Jul
och

Gott Nytt År!

Gäller under hela vecka 51

25%

PÅ ALLA JACKOR!
KAN EJ KOMBINERAS MED ANDRA
RABATTER

4,5 liter (ordn. pris 699:-)

Nilfisk 18 v (ordn. pris 1585:-)

Storgatan 4 • Ljungbyhed • Tel 0435 - 294 50

l och
God Ju ytt År!
Gott N

Öppet: Mån - Fre 10-18 • Lördag 10-13
Åbyplan 2 • 264 33 Klippan • Tel: 0435-151 30

jolu ab
- en snickare pÅ dina villkor!

snickeri, renovering,
fastighetsunderhÅll

Nu även försäljning
och montering av
Oramas underhållsfria fönster!

Tel: 0435-711 999 • www.joluab.se
Fabriksallén 11, 264 39 Klippan

Armband med stjärnhänge 695:Armband med rund Pavé charm 895:-

Välj fritt mellan julens vackra
Pavé charms på ett armband
i sterlingsilver eller flätat läder
Erbjudandet gäller tom 31/12 -12
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Lukas

I
BY BASTH

Basthiägaren öppnar

ny herrbutik!
När Carlssons Kläder försvann stod Klippan för första gången på nästan ett halvt sekel utan en renodlad herrklädesbutik. Detta blev emellertid inte så långvarigt.
– Klippan behöver en egen herrbutik, säger Carina Nilsson,
som i månadsskiftet november/december öppnade upp portarna för Lukas by Basthi.

Positiva reaktioner
Carina Nilsson är bekant för de flesta som ägare till damklädesbutiken Basthi, som ju i många år legat vägg i vägg med Carlssons Kläder. När möjligheten uppstod att ta över en del av lokalen bestämde
hon sig direkt för att satsa.
– Allting har gått otroligt snabbt, det har tagit ungefär en månad
från beslut till butiksöppning. Jag har dragit i en massa trådar hos
Basthis leverantörer. De ingår ju oftast i koncerner som även tillverkar
herrkläder.
Bland märkena man kan hitta på Lukas by Basthi finns bland annat
Esprit, Matinique, FQ1924 och Oscar Jacobson. Butiken invigdes i
samband med julskyltningen i Klippan den 2 december.
– Vi fick otroligt många positiva reaktioner, alla som var här tyckte att
vi hade fått det jättefint.
Fyller på efter nyår
Lukas by Basthis sortiment är än så länge enligt Carina Nilsson väldigt
”julklappsorienterat”. Man erbjuder mycket julklappsvänliga accessoarer som kepsar, bälten, väskor och varma tröjor för att ta några
exempel. Efter nyår kommer ett lite bredare sortiment att plockas in.
– Då blir det bland annat kavajer, kostymer och ett nytt jeansmärke.
Det har varit en hektisk tid för Carina Nilsson, och hon är inte sen
med att hylla sin personal, som ställt upp i vått och torrt.
– Utan dom hade det aldrig fungerat, jag är otroligt tacksam för all
hjälp!

Den lilla julklappsbutiken med de bästa
julklapparna till henne!

Den lilla julklappsbutiken med de
bästa julklapparna till honom!

Storgatan 32 • Tel. 0435-104 97
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Klipp ut och ta med!

Erbjudandet gäller v. 51 på ordinarie priser
mot uppvisande av kupongen!

Klipp ut och ta med!

50%
på en valfri vara

50%
på en valfri vara!
Erbjudandet gäller v. 51 på ordinarie priser
mot uppvisande av kupongen!

God Jul &
Gott Nytt År!
Öppet: Mån-Fre 9.30-18.00/Lör 9.00-14.00 • Storgatan 32 • Klippan • Tel 0435-157 15

VI ÖPPNAR IGEN!
Nya och gamla patienter
önskas välkomna!
Ring 44 08 00 och boka in
dig och din familj!
ÖPPETTIdER
Ojämna veckor:
Jämna veckor:
mån 7:30 till 18:00
mån 7:30 till 18:00
tis 7:30 till 17:00
tis 7:30 till 17:00
ons 7:30 till 12:00
ons 7:30 till 16:30
tors 7:30 till 17:00
tors 7:30 till 17:00
fre 7:30 till 16:30
fre 7:30 till 12:00

Nyårsmeny 2012
för avhämtning eller leverans
Nyårsskagen med nykokt hummer och räkor
på kavring
för avhämtning
eller leverans
***********
Nyårsskagen
med nykokt
Helgrillad
kalvfilé hummer
med och
sky på
långpeppar
och cognac
räkor
på kavring
Munsteroch potatisbakelse
*******
Helgrillad
med sky på
med kalvfilé
färska örter
långpeppar
och cognac
***********
Munster- ochHallonpannacotta
potatisbakelse med färska örter
med mjölkchokladmousse
*******

Nyårsmeny 2012

Hallonpannacotta med mjölkchokladmousse

Infanterigatan 10-12
264 51 Ljungbyhed

Tel. 0435 - 44 08 00

tandvardenljungbyhed@ptj.se

Michal Wachalski
Tandläkare

325:-/pers

Leverans förmiddag eller hämtas mellan 12 och 16 på Nyårsafton
325:-/pers
Beställning eller
info: 0435- 345 23
Leverans förmiddag eller hämtas mellan kl 12 och 16 på Nyårsafton
www.vincentskok.se
Beställning eller info 0435-34523 - www.vincentskok.se

Tack för 2012!
RedovisningsKlippan AB

B-Å PERSSON KONSULT

God Jul och
Gott Nytt År!
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Volontär i Honduras

– en helt annan verklighet
I Söderås Journalens septembernummer stiftade vi för första gången bekantskap med Emma Brinkåker från Perstorp.
Hon var då bara dagar ifrån att sätta sig
på ett plan i riktning mot Honduras huvudstad Tegucigalpa i Sydamerika, där
hon under ett år skulle arbeta som volontär. Nu när almanackan visar december
tänkte vi göra en första uppföljning och
höra hur det går för henne. Via en knastrig Skype-linje som efter tio minuter fick
bytas mot Facebook-chatten kunde vi
uppdatera oss om Emmas äventyr på
andra sidan jorden.
Hur kändes det när du kom
ner till Honduras?
– Helt ärligt så var den första tiden fruktansvärd. Det var en sådan otrolig kulturkrock. Det är en sak att läsa eller se TV om
hur fattigt det är och hur farligt det är att
vistas här, men att se det på riktigt var väldigt chockerande. Den första månaden var
väldigt känslosam. Jag pendlade mellan att
vara glad över att vara här till att vilja åka
hem igen.

jobbet, och då måste man ha pengarna i
skorna i fall man skulle bli rånad. Jag har alltid
en lapp med min familjs namn och nummer
på mig, och har en väldigt enkel mobil, som
jag aldrig visar upp offentligt. Som tur är har
jag inte råkat ut för någonting, men man kan
aldrig vara nog försiktig.
Vad arbetar du med?
– Jag är guide på ett museum där barn från
hela Honduras får komma för att lära sig ta
hand om sin kropp, sitt land och världen.
Museet består av olika salar med olika inriktning, bland annat vatten, energi, kroppen
och rymden.
Du pratade ju inte spanska innan du
åkte ner. Hur går det med språket?
– Jag börjar komma in i det. Grammatiken är
jättesvår, så jag antar att de tycker det låter
roligt när jag pratar. Det är lättare att förstå
när andra pratar än att prata själv. Sitter jag
med i en konversation så förstår jag det mesta som sägs, så det går framåt i alla fall.

Berätta om din värdfamilj!
– Det är en väldigt bra familj. Min ”pappa” är
en högt uppsatt polis, och min ”mamma” är
Var du på väg att ge upp någon gång?
– Aldrig! Jag kämpade på och försökte se det lärare på polishögskolan. De tillhör den övre
positiva med att vara här. Efterhand när jag medelklassen kan man väl säga.
började lära mig språket blir det ju lättare att
Hur är boendestandarden?
förstå kulturen också. En stor brytpunkt var
– Det är stor skillnad mot vad man är van
när jag började ta mig till jobbet själv istälvid. Trots att jag bor i ett bra område med
let för att min värdfamilj skull skjutsa mig
en bra familj så finns det till exempel varken
hela tiden. Trots faran med att vara på egen
dammsugare eller diskmaskin. Badrummen
hand fick jag mer av en frihetskänsla och jag
har väldigt lite varmvatten, och vattnet kan
kände att jag kunde ändra mina planer mer
ta slut lite när som helst.
och mer. Sedan har jag blivit kompis med
en svensk kille som heter Daniel, som också Hur ska du fira jul?
är här som volontär. Det känns skönt att ha – Det blir med min värdfamilj här i Tegucinågon att kunna prata svenska med och att galpa. De är evangeliker, så jag tror inte att
kunna bearbeta allt man varit med om.
deras julfirande skiljer sig så mycket från vårt
i Sverige – men jag har inte exakt koll på hur
På vilket sätt är det farligt
det går till.
att röra sig ute?
– Det är så oerhört fattigt, så man måste För den som vill följa Emmas öden och ävenhela tiden vara förberedd på att man kan bli tyr lite mer frekvent så kan vi rekommendera
rånad. Att vara ute efter mörkrets inbrott är hennes blogg, som uppdateras flitigt och
olämpligt. Jag åker ”rapidito”, det är en slags som ligger på följande adress:
minibuss som används i kollektivtrafiken, till www.emmabrinkaker.wordpress.com

A
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Foto: Emma Brinkåker privat

Vi önskar dig en
riktigt, riktigt, riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År.
Släck ljusen, ta på dig mössan och håll fötterna
varma. Tack alla för det här året önskar vi från
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

lansfast.se/klippan
Klippan | Storgatan 32 | 264 33 Klippan | 0435-130 50 | klippan@lansfast.se

13

Vilken är din mest minnesvärda

nyårsafton?
Det finns två läger när det gäller hur man ser på nyårsafton.
Den ena sidan hävdar att nyårsafton är årets roligaste kväll.
Då ska man klä upp sig, äta och dricka gott och se tillbaka på
året som gick, innan man skålar in tolvslaget i champagne och
beskådar nyårsfyrverkerierna. Sedan finns det ju också de som
tycker att nyår är årets absolut mest överreklamerade högtid,
och att de gigantiska förväntningar som folk har aldrig infrias.
Söderås Journalen passade på att fråga några invånare i våra
utgivningsorter om de kunde erinra sig någon speciell nyår som
varit extra minnesvärd. Här kommer resultatet:

Mikael Johansson
Kolleberga
– Alla nyår brukar vara
roliga tycker jag. Jag
brukar ofta vara i Vägasked, där det brukar
ordnas en tillställning
med dans, musik och
mat. Jag har varit där
både med vänner och
familj många gånger
genom åren.

Eva Karlsson
Stidsvig
– Millennieskiftet var
något speciellt. Vi var
bjudna till några vänner
i Östra Ljungby och
firade lite extra genom
att äta hummer och lax.
Det kändes lite mer festligt än ett vanligt nyår.

14

Tim Fors
Klippan
– Förra året var jag
sjuk, så det var kanske
inte så minnesvärt. De
bästa nyårsaftnarna är
när man firar tillsammans med familjen
och äter god mat och
dricker gott. Det är
svårt att plocka ut ett
speciellt tillfälle.

Mats Holmberg
Östra Ljungby
– Det jag kommer på så
här på rak arm när du
frågar mig är förra året,
när vi misslyckades totalt
med en nyårsraket! (skratt).
Den lyfte aldrig utan small
på marken, men som tur
var skadades ingen .

Stidsvig
Inger Johnsson
Röstånga
– 2002 fick vi hem vår
åtta veckor gamla
malinoisvalp Balder just
på nyårsafton. Vi var lite
oroliga för hur det skulle
gå med alla fyrverkerier
eftersom många hundar
är skotträdda, men det
gick hur bra som helst.

Dagens lunch
V. 51 Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Alt 1:
Alt 2:
Sallad:
Paj:

Baconlindad köttfärslimpa
Tomat & purjolöksfisk
Gammeldags oxstek med gurka
Kycklinggryta med bacon & ris
Helstekt fläskfilé med kantarellsås
Janssons frestelse med ägghalva
Stekt potatis bacon & ägg
Knaperstekt baconsallad, Tonfisksallad
Köttfärs med grönsaker

Julstängt V. 52 - 1 öppnar åter den 7 januari.

Cateringen har öppet som vanligt!

Lotta Nilsson
Perstorp
– Nyårsafton 2006-2007
var jag gravid, men vi
hade inte berättat för
alla festdeltagarna att
vi skulle ha barn. Jag
höll mig till vatten hela
kvällen, och då förstod
alla hur det låg till.

Thomas Persson
Kvidinge
- Jag var på Filippinerna för sex år sedan.
Det var väldigt speciellt.
De är väldigt glada för
fyrverkerier där, och firar
i större sällskap och med
ännu mer glädje än vad
vi svenskar gör. Dessutom pågår firandet i tre
dagar.

V. 2

Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Alt 1:
Alt 2:
Sallad:
Paj:

V. 3

Måndag: Pannbiff med lök
Tisdag: Pocherad lax med romsås
Onsdag: Ugnstekt falukorv med hemgjord potatismos
Torsdag: Ärtsoppa med pannkakor
Fredag: Biff bourgogne med ris
Alt 1:
Blomkålsgratäng med skinka
Alt 2:
Tacorullar
Sallad: Kräftsallad, Pastasallad med kyckling
Paj:
Ost & skinkpaj

Järpar med gräddsås.
Spätta med remouladesås
Stekt fläsk med löksås
Köttsoppa med chokladpudding
Helstekt kotlettrad med gräddsås
Spagetti & köttfärssås
Amerikansk omelett
Räksallad, Ost & skinksallad
Räk & avocadopaj

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!
Beställ från vår catering!

Allt från 3-rätters, exotiska speglar till smörgåstårtor.

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 lunchkuponger kostar
550 kr inkl. dryck, salladsbuffé, bröd, smör, kaffe & liten kaka.
Vi tar tyvärr inte kortbetalning.

Trött på att tvättstugan
är upptagen när du
behöver tvätta?

Vi har lösningen!

Temal har tagit fram olika varianter för små badrum!
Vi samarbetar med Söndraby El som har små tvättmaskiner till bra priser! RoTaVdRag på aRbETET!

N

l och !
God Juy
tt År
Gott N

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

Kvarteret
Väpnaren
invigt
Att det har byggts nytt på den gamla
elverkstomten mitt i Klippan har ingen kunnat undgå de senaste åren.
Den 30 november var det äntligen
dags för invigning av Kvarteret Väpnaren.
– Det känns bra att tre år efter det att
vi startade projekteringen äntligen
få ”knyta ihop säcken”. Väpnaren
har varit ett mycket intressant och
speciellt projekt, säger Ulf Bengtsson, VD på Treklövern.
Privat vårdbolag driver äldreboende
Totalt äger Treklövern 16 lägenheter i
huset, alla belägna på våning 3 och 4.
Hyresgästerna där flyttade in den 1 december. De 36 lägenheterna på våning 1
och 2 ägs av Klippans kommun och här
har kommunen inrättat ett kommunalt
äldreboende, som kommer att drivas i
det privata vårdbolaget Förenade Cares
regi. De som flyttar in i dessa lägenheter
kommer från kommunens äldreboende
på Badvägen, Rickmansgården och Åbyhem. Flyttlasset för dessa gick i början av
december, och från och med den 15:e tar
Förenade Care över verksamheten. Drygt
75 procent av personalen från de gamla
boendena flyttar med, och övergår därmed i Förenade Cares regi.
– Förenade Care är mycket smickrade över
att få vara det första företaget någonsin i
Klippans historia som får starta entreprenad i äldreomsorgen, och vi ska förvalta
förtroendet på allra bästa sätt, säger Gunilla Sjunner, nyanställd verksamhetschef
på Förenade Care, som tidigare också hon
varit verksam inom Klippans kommun.
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Bra ”mix” i huset
Ulf Bengtsson är mycket nöjd med hur själva
byggnationen förflutit under de tre år som
den pågått. Allting har gått enligt tidsplanen,
och lösningen med att blanda hyreslägenheter med äldreboende tycker han känns spännande.
– Våra lägenheter innehåller alltifrån yngre
hyresgäster till personer som sålt sina hus
och som vill bo lite mer centralt. Tillsammans
med äldreboendet får vi en bra mix i huset,
säger han.
Gunilla Sjunner håller med:
– Det är mycket positivt med blandade åldrar
bland de boende i huset. Det är till och med
så att en av våra boende har sin maka i en
av Treklöverns lägenheter, så de kan vinka till
varandra innan de går och lägger sig.
Positivt med centrumläget
Förutom den uppenbara kvalitetshöjningen
som medföljer när man byter gamla lokaler
mot nybyggda tycker Gunilla Sjunner också
att Väpnarens centrala läge ger en extra dimension till äldreboendet.
– Det öppnar många nya möjligheter i och
med att det är nära till apotek, hårfrisörer
och den övriga centrumhandeln. Tidigare
har personalen fixat det mesta när det gäller
inköp, men nu kan förhoppningsvis en del av
våra brukare följa med i större utsträckning.
Positiv inflyttningstrend
I skrivande stund (4 december) är 14 av Treklöverns 16 lägenheter uthyrda. Ulf Bengtsson hyser stora förhoppningar om att även
de sista två ska gå åt.
– Klippans har en positiv inflyttningstrend,
vilket visar att det är intressant att bo i vår

kommun. Vårt mål och syfte är att kunna
göra det ännu mer intressant, inte minst genom renoveringen av kyrksalsbyggnaden,
som vi kommer inleda projektering för under
våren.

Nu eN av SkåNeS

största

företagarföreningar
- välkommeN du ockSå!
Kontakta oss! Tel. 070-55 02 191
www.foretagarna.se/klippan

Gör det bekvämt för dig i jul!
Beställ vår omtyckta

jultallrik
Ring tel. 44 10 30 och beställ!
Avhämtning även julafton!

I vår chark erbjuder vi

HEMLAGAD:

brunkål, grönkål,
Jansson, köttbullar,
olika sorters sill,
griljerad julskinka
m.m

Öppettider i jul:
Lördag 22 dec ...........9-20
Lillejulafton 23 dec....9-18
Julafton ........................9-14
Jul- & annandagen ...10-17

God Jul och Gott Nytt år!
LJUNGBYHED 0435-44 10 30 • Öppet: Alla dagar 9-20

Vinn helkväll
på Bowla.net
I januari är det ju ofta lite ”ebb i kassan” efter december månads alla julklappsinköp, julfirande och nyårsfester. Varför då inte inleda det nya året med en alldeles gratis helkväll på bowlinghallen i Klippan, även
känd som Bowla.net?
Söderås Journalen lottar den här gången ut vinster till två
lyckliga vinnare. Förstapriset består av en gratistimme bowling plus filéfrossa för fem personer. Andrapriset också det en
gratistimme bowling, men för fyra personer, som istället för
filéfrossa bjuds på tacobuffé.
Skicka in en motivering till varför just du och dina vänner förtjänar detta pris, så väljer vi i redaktionen ut vi tycker är bäst.
I ett kommande nummer gör vi naturligtvis ett reportage om
vinsterna.

God jul

För att komma i fråga för vinsten måste du ha möjlighet
att genomföra din bowlingkväll mellan tisdag-söndag under januari månad. Vi vill ha ditt tävlingsbidrag senast den
2 januari, på följande adress:
.Skicka in till följande adress:
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN

Gott nytt år!

Märk kuvertet med ”Bowling”

LJUNGBYHED • 0435 - 44 56 00 • www.eurolink.nu

och

önskar vi på
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PROFIL: ilsson
Anette N

Att må bra

är Anettes ledstjärna
Hon har arbetat inom sjukvården sedan 1967. Sedan 2006 är det tjänsten
som skolsköterska i Ljungbyhed som
gäller för Anette Nilsson från Klippan.
– Det är ett mycket trevligt arbete. Jag
trivs otroligt bra med att jobba med
barn, tycker hon.
Företrädaren föreslog att Anette
skulle söka tjänsten
Innan hon började i Ljungbyhed 2006 var
Anette distrikts- och BVC-sköterska på vårdcentralen i Ljungbyhed. När skolsköterskan
Kerstin Dunmar Karlsson skulle sluta föreslog hon att Anette skulle söka hennes
tjänst.
– Att jobba med skolbarn är annorlunda
mot att vara BVC- eller distriktssköterska,
eftersom mycket av mitt arbete handlar om
att förebygga ohälsa och se till att barnen
mår bra.
Viktigt med bra arbetsmijlö
Anette är inte bara skolsköterska på Ljungbyhedsskolan, utan finns också vissa dagar
på skolan i Färingtofta och även på I ur och
skur. En vanlig dag börjar med att hon har
så kallad öppen mottagning mellan klockan
8 och 10. Då kan de elever som känner sig
sjuka eller har några andra krämpor komma
till Anette för en översyn. Om Anette misstänker att något inte står rätt till kontaktar
hon föräldrarna och råder dem att ta kontakt med vårdcentralen.
– Vi arbetar efter socialstyrelsens riktlinjer för
skolhälsovården, som tydligt talar om hur
man ska arbeta. Som skolsköterska sysslar
man med elevhälsoarbete, kontroller, vaccinationer, hälsosamtal och enklare sjukvård.
Redan i F-klassen gör man en hälsokontroll,
som sedan återkommer i andra, fjärde och
sjunde klass, där man även kontrollerar längden, vikten och ryggen.
Men Anette sitter inte bara på sitt kontor.
Ibland går hon även ut i klasserna för att observera eleverna i sin naturliga arbetsmiljö,
för den är ju också en del av elevhälsan.
– Det är viktigt att deras arbetsmiljö är bra.
Det kan handla om att förebygga olyckstillbud, anpassa sitthöjd och arbetsyta för vissa
elever samt att hålla koll på bullernivån.
Till Klippan 1965
Anette är ursprungligen från Anderstorp
i Småland, och flyttade till Klippan som
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15-åring, när fadern fick jobb pappers
bruket.
– Det var lite jobbigt att flytta i den åldern
naturligtvis, men jag har aldrig haft några
problem att hitta nya vänner, så det blev bra
till slut.
Några år senare träffade hon blivande maken Göran, som hon fortfarande är gift
med. Tillsammans har de barnen Jesper
och Jessica, samt fem barnbarn. Den stora
fritidssysselsättningen, förutom att umgås
med familjen och vänner, är att spela golf.
Anette tog grönt kort redan 1982, och började spela aktivt 1989, och sedan dess är
golfen en stor del av hennes liv. Både hon
och Göran är engagerade i Ljungbyheds
Golfklubb, som har sin hemmabana ute på
Ljungbyhed Park.
– Det är verkligen en sport som passar mig.
Att spela golf ger bra motion, det rensar
huvudet och man får mycket nya vänner.

Pantflaskor/burkar
Vi i Åby IBK hade tänkt samla in lite pengar till kommande
cuper och läger för barnen. Vi tar tacksamt emot petflaskor,
burkar, både svenska och utländska eller trasiga. Vi tar emot
på Ica Kvantum i Klippan lördagen den 12 januari mellan
klockan 10.00 – 13.00 eller vid Ica Kvantum i Klippan söndagen den 13 januari mellan klockan 10.00 – 13.00.
Parkeringen Ica Kvantum (Storköpet, där macken låg)
Vid frågor ring: Tommy 0704-38 35 74
Mikael 0734-22 73 64

Vi tackar på förhand!
Åby IBK

Tandläkare Hans Åhlund

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

God Jul och Gott Nytt År

ch
o
l
u
J
d
Go ytt År!
Gott N

önskar vi alla våra kunder
och leverantörer och ser
fram emot ett nytt
händelserikt 2013!
Torbjörn med personal

Medlem i: American Academy of Cosmetic Dentistry
Swedish Academy of Cosmetic Dentistry och Oral Design International
Ansluten till Försäkringskassan

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

ÖSTÅNGA
RRÖSTÅNGA
EGRAVNINGSBYRÅ
BBEGRAVNINGSBYRÅ
RÖSTÅNGA
B

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

God Jul och
Gott Nytt År

önskar vi på Städpatrullen

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

Mikael
Karlsson
Mikael
Karlsson

gärna
på vår
hemsida
LäsLäs
gärna
mermer
på vår
hemsida

Mikael Karlsson

Läs gärna mer på vår hemsida

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

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

Klubbenergi

Klirr i kassan till din lokala klubb?
10,7 x 7,1

Genom att ny- eller omteckna ditt elhandelsavtal
hjälper du din förening en bit på vägen. Läs mer och
anmäl ditt intresse om Klubbenergi på:
www.kreab-energi.se/klubbenergi

Vi ses!
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... lite bilder från julskyltningarna
i Klippan och Ljungbyhed!

I Ljungbyhed överraskade Ljungbyheds Köpmanna-och Företagareförening samt Ljungbyheds framtid med att själva uppträda i Luciatåget vilket
skapade munterhet och glädje hos åskådarna.
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Vi önskar våra kunder

rsstä
Jul- & nyå
/1
6
22/12

ngt

en God Jul och ett Gott Nytt År!

Tandläkare Pehr Erlandsson
God jul och
Gott Nytt År!

Marieholm - 0413-730 62
www.norosteel.se

önskar
Pehr, Ingrid och Lena

N. Skolgatan 2. 0435-71 95 10

Bryggerigatan 16, Klippan
Skolgatan 2, Ljungbyhed

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

YSG
ENN OL

Köp ett

I KLIPPAN AB
Tel. 0736-230410

Ge bort en

färGsättninG

önskar alla kunder

GOD JUL
OCH
GOTT NYTT ÅR!

i julklapp!

FyrVerkeriFörsälJNiNGeN

Specialist & behörighet på läggning av
plast / parkett / kakel / klinker
Försäljning av golvmaterial

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

presentKort!

V

B

”Vi vårdar gärna dina tänder”

God Jul
och
Gott Nytt År!

Passa på
att använda
ROT-avdraget!

Välkommen att kontakta:
Bennys Golv i Klippan AB • Tel/Fax: 0435-106 90 • Mobil: 0736- 230 410
Björkvägen 11 • 264 37 Klippan

Vi önskar våra
kunder en riktigt

God Jul och ett
Gott Nytt År!

startar torsdag 27/12!
extra öppet
29/12 9-17
30/12 12-16
31/12 9-15
Glöm inte att
gilla vår nya
facebooksida!

WWW.COLORAMA.SE
MÅNDAG - FREDAG 7 - 18, LÖRDAG 9 - 13

Kom i håg att boKa din färdtjänstresa
inför jul- & nyårshelgerna senast den 19 december!
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Vinnaren av GÖR OM MIG!

ny Åsa!
Åsa Holmqvist från Ljungbyhed fick både ny frisyr, en ny look och lite nya kläder
när hon tog hem vinsten i Söderås Journalens ”Gör om mig”-tävling.
– Det är helt otroligt! Jag sjunger i en kör, och när jag kom dit så kände folk inte
igen mig, de trodde att jag var nykomling i gänget, skrattar en nöjd vinnare.
Ointresserad av kläder egentligen
Åsa Holmqvist beskriver sig själv ”relativt ointresserad av kläder”, men har ändå under lång
tid funderat på att uppdatera garderoben. Dock har tiden inte räckt till ordentligt. När hon
såg annonsen i Söderås Journalen bestämde hon sig för att skriva ihop en ansökan. Söderås
Journalens redaktion tyckte att Åsas brev var det bästa av de vi fick in, så en dag i slutet av
november styrde Åsa kosan mot Klippan. Där började dagen med sminkning, hårklippning
och hårfärgning hos Huvudsalongen. Dessutom fick hon ögonfransarna färgade, vilket gör
att hon ser sminkad ut ”dygnet runt”.
– Jag brukar på min höjd ha lite mascara och kanske lite kajal eller ögonpenna, men det här
blev väldigt bra. Nu kan man spara lite tid på morgonen också!
Nya kläder
Därefter bar det iväg ett stenkast österut på Storgatan, från Huvudsalongen till Gunns Mode. Där fick Åsa hjälp av personalen som
kom massor av förslag på olika ”outfits”.
– Det jag till sist valde hade jag aldrig plockat fram om jag inte
fått hjälp. Det är inte alls min stil, men det blev väldigt snyggt.
Jag kommer absolut att återvända både tilll Gunns Mode
och till Huvudsalongen.
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Personalen på Huvudsalongen
ser till att Åsa verkligen får en
efterlängtad förändring. Åsa
blir ompysslad i flera timmar
och en helt ny look trollas
fram.
– Är detta verkligen jag,
utbrister en glad vinnare!

R
Samma klippning - två olika frisyrer!

Helena funderar några sekunder och tar sedan
fram en klänning som matchar perfekt till Åsas
nya hårfärg. Vi enas om att prova något lite tuffare också. Helena tar snabbt fram ett fräckt set.
Åsa svidar om och står helt stum av förvåning
framför spegeln – och dagens andra ”Är detta
verkligen jag” kommer över hennes läppar.

på!
Passa NDE PÅ
D
JU A
JULERB
IG

-M
GÖR-OMKET!
-PA

Vi på Huvudsalongen önskar alla våra kunder en riktigt

God Jul och ett Gott Nytt År!
”Ankie” med personal

Huvudsalongen • Storgatan 35 • 26432 Klippan • Tel 0435-153 53

dax för
något nytt?

Boka tid för styling!

Vi är proffs på kläder, underkläder,
strumpor och smycken.

Vi hjälper dej hitta din nya stil!
Välkomna önskar Helena med personal

Storgatan 32, Klippan • Tel. 0435 - 101 15 • www.gunnsmode.se
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Glöm inte Årets bild!
Söderås Journalens och Klippanshoppings tävling Årets bild har
under året fått in över 100 bidrag
i fyra olika kategorier:
Natur/djur, Människor, Ögonblicket och Lokala Motiv.
Så här under årets sista veckor
vill vi bara påminna dig som är
fotointresserad om att det fortfarande finns möjlighet (fram till till
och med den 31/12) att ladda upp
dina bilder på:
www.klippanshopping.se och sen
klickar du på Tävling. Du deltar
med max fem bilder totalt, men
du kan delta i varje kategori. Det
enda kravet är att bilden ska vara
tagen under 2012.
En vinnare i vardera kategorin
vinner Klippancheckar för 1 000
kronor per person. Dessa kan
man sedan handla för i Klippans
Köpmannaförenings butiker.

Lycka till!

Familjen
En Kille
Född: 120803 • Vikt: 4 010 gr • Längd: 54 cm

William

Hannah & Fredrik Carlsson

En Kille
Född: 120208
Vikt: 3 725 gr
Längd: 49 cm

Sebastian
Gisela Svensson
& Lars Johansson

En Kille
Född: 120805 • Vikt: 3 645 gr • Längd: 50 cm

Fredrik, Filip,
Marcus, Josefine

Elis

Cecilia & Sebastian Ekelund
Moa

Vill du också ha
en bebisannons
gratis?
Två Tjejer födda 120904
Märtha: Vikt: 1 702 gr • Längd: 41 cm
Wilma: Vikt: 1 096 gr • Längd: 39 cm

Märtha & Wilma
Therese & Emil

Ring
0435- 77 90 54

och boka tid för
fotografering!

BARNTÄVLING!

En Kille
Född: 120724 • Vikt: 3 456 gr • Längd: 50 cm

Isak
Sara Åkesson & Erkan Besalti

FÖR BARN UPP TILL 12 ÅR

VINSTER:

1:a pris presentkort på Inges Lek och Hobby, Klippan 500:2:a pris presentkort på Inges Lek och Hobby, Klippan 300:3:e pris presentkort på Inges Lek och Hobby, Klippan 200:-

Vinnare Annonsjakten - OKTOBER

1: Hans Hallberg, Klippan
2: Inga-Lill Nilsson, Klippan
3: Ylva Wiggoson, Perstorp

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 2 januari i brev frankerat med brevporto.
• Glöm inte ange ”BARNTÄVLING”
utanpå kuvertet!

ORDET ÄR:

Namn:

________________________________________________________________________________________________

Adress: ________________________________________________________________________________________________
GISSA VILKET
ORD SOM
JAG GÖMMER!

Tomtens favoritdjur, tror jag!

?

________________________________________________________________________________________________

Telnr:

____________________________________________

Ålder:

____________________________________________
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Söderås BRANSCHREGISTER
Akvariefisk
• Tropisk Fisk, Bokbindaregatan 14, 264 31 Klippan................................. 0435-136 05
Antikt och Kuriosa
• Old Corner, Storgatan 44, 264 33 Klippan............................................. 0435-156 02
		 www.oldcorner.se
Bank
• SEB, Allegatan 17, 264 33 KLIPPAN...................................................... 0771-621 000
		 www.seb.se, christer.johansson@seb.se
• Swedbank, Storgatan 38, 264 33 KLIPPAN............................................ 0435-260 00
		 www.swedbank.se, klippan@swedbank.se
Bildelar
• Stigs Autoshop, Storgatan 64, 264 33 KLIPPAN....................................... 0435-147 00
		 www.stigs-autoshop.se, order.stigsautoshop@telia.com
Bilförsäljning
• BilPartner i Klippan, Klostergatan 47, 264 37 KLIPPAN.......................... 0435-44 89 00
		 www.bilpartner.se, anders.hallberg@bilpartner.se
Bilverkstad
• Börjessons Bil, Östergatan 28, 264 34 KLIPPAN...................................... 0435-109 20
		 www.borjessonsbil.se, joel.mattiasson@borjessonsbil.se
• Åby Bilelektriska, Åbytorpsvägen 8, 264 39 KLIPPAN............................... 0435-133 60
		 bilelektriska@telia.com
Blommor
• Brohällans Blommor, Storgatan 27, 264 33, KLIPPAN............................... 0435-151 51
		 brohallansblommor@telia.com
• Maywis Blomsterhandel Eftr, Järnvägsgatan 32, 264 33 KLIPPAN.......... 0435-71 18 04
		 miss_misan@hotmail.com
Byggnadsarbeten
Bengtas Bygg & Montage, Sävgatan 10A, 284 33 Perstorp..................... 0704-334071
		 bengtas_byggmontage@telia.com
• Jonssons Ledstångsfabrik, Klostergatan 40, 260 70 LJUNGBYHED ....... 0705-55 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
LN Bygg, Infanterigatan 15 F, 264 51 Ljungbyhed................................... 0707-93 56 83
Byggvaror
• Algot Anderssons Trä & Byggvaror, Landskronaväg. 671, 257 30 Rydebäck... 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
Datakommunikation
• Nordic IP, Thulinvägen 5, 264 51 LJUNGBYHED...................................... 042-17 95 40
		 www.nordicip.se, info@nordicip.se
Däck
• Klippans Vulkverkstad, Fabriksvägen 14, 264 39 KLIPPAN........................ 0435-103 07
		 info@klippansvulk.se
Elektriker
Anderstorps El, Anderstorp Köpinge 301, 284 91 PERSTORP ..................... 0435-331 33
• ELAB, Strandbadsvägen 9, 252 29 Helsingborg . ................................ 0435-215 54
		 ulf@elabihbg.se
• Herners El, Storgatan 5, 260 70 LJUNGBYHED .................................... 0435-44 04 17
		 info@hernersel.se
• Söndraby EL, Järnvägsgatan 28, 264 33 KLIPPAN................................... 0435-139 60
		 www.sondrabyel.se, sondraby.el.ab@telia.com

Elektriker forts.
• IVT Ragnarssons El & VP Service, Apoteksgatan 6, 264 33 KLIPPAN......... 0435-241 68
		 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 ................. 0735-56 50 91
		 svaton@btinternet.com
• Treklövern Bostads AB, Storgatan 43, 264 32 KLIPPAN............................ 0435-121 00
		 www.treklovern.se, kundtjanst@treklovern.se
• Åke Dahl Fastighets AB, Storgatan 26, 264 33 KLIPPAN........................ 0435-71 94 11
		 www.dahlfastighetsab.se, info@dahlfastighetsab.se
Fastighetsmäklare
• Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Storgatan 32, 264 33 KLIPPAN.... 0435-130 50
		 www.lansfast.se/klippan, klippan@lansfast.se
Fastighetsskötsel
• Bosab Fastighetsförvaltning, Vedbyvägen 41, 264 31 KLIPPAN................. 0435-105 18
		 www.bosabfastighetsforvaltning.se, bosabmagnus@gmail.com
• Lilla Kloster Service AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN..................... 0709-498 328
		 lillaklosterab@telia.com
Frisör
• Salong Monica, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN . .......................... 0702-78 48 81
		 salongmonica@hotmail.com
Färg - Tapeter
• Colorama, Karossvägen 1, 264 21 KLIPPAN............................................ 0435-142 62
		 www.colorama.se/klippan, klippan@colorama.se
Fönster
Raymont AB, Gråmanstorp 1044, 264 91 Klippan.................................... 0701-44 84 85
		 www.raymont.se, info@raymont.se
Gravstenar
• T Hagelins Gravstensvård, V. Forestad 4036, 264 54 LJUNGBYHED....... 0435-77 01 09
		 t.hagelin@bredband.net
Gårdsbutik
• Bjärhus Gårdsbutik, Bjärhus, 264 93 KLIPPAN......................................... 0435-10295
		 www.bjarhus.se, elisabeth.hansson@lm.lrf.se
Hantverk & Hemslöjd
A-ateljén, Storgatan 59, 264 32 KLIPPAN................................................ 0708-69 85 37
		 www.aateljen.se, aateljen@live.se
• Glaskonst, Klöva Hallar 2289, 264 92 KLIPPAN .................................... 0707-197 333
		 www.glaskonst.se, glaskonst.mek@telia.com
Hotell & Pensionat
• BEST WESTERN Hotell Klippan, Åbyplan 3, 264 33 KLIPPAN.................... 0435-120 10
		 www.bestwestern.se, reception@hotellklippan.se
• Ljungbyhed Park, Thulinvägen 5, 260 70 LJUNGBYHED........................ 0435-44 00 00
		 www.ljungbyhedpark.se, bokning@ljungbyhedpark.se
Hund- och kattpensionat
Dag & Natt för Hund & Katt, Linneröd 6765, 264 93 KLIPPAN..................... 0435-24 303
Inramning
• Idé Rika Ram, Ekbacken 693 Bonnarp, 264 53 Ljungbyhed................ 0704-49 05 48
		 www.iderika.nu, lennartsaflund@almered.se
Kaffe
• KaffeKompaniet, Garnisonsgatan 48, 254 66 HELSINGBORG.................. 042-27 08 00
		 www.kaffekompaniet.se, patrik.sjoberg@kaffekompaniet.se
Kläder
• Basthi, Storgatan 32 C, 264 33 KLIPPAN................................................. 0435-157 15
• Gunns Mode, Storgatan 32D, 264 33 KLIPPAN........................................ 0435-101 15
		 www.gunnsmode.se, info@gunnsmode.se
• Lukas By Basthi, Storgatan 32, 264 33 KLIPPAN..................................... 0435-104 97
• Nova, Åbyplan 2, 264 33 KLIPPAN.......................................................... 0435-151 30
		 nova.fashionforyou@gmail.com
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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Söderås BRANSCHREGISTER
Kommun
• Klippans Kommun, Trädgårdsgatan 12, 264 80 KLIPPAN.......................... 0435-280 00
		 www.klippan.se, kommun@klippan.se
Konditori
• Conditori Hjärtat, Järnvägsgatan 32, 264 33 KLIPPAN.............................. 0435-103 30
		 www.conditorihjartat.se, pegelows@hotmail.com
Konferens
• Klippans Kultur Center, Östra Teatergatan 7, 264 38 KLIPPAN............... 0702-84 23 06
		 www.klippanskulturcenter.se, info@klippanskulturcenter.se
Livsmedelsbutik
• ICA Kvantum, Ladugårdsvägen, 264 36 KLIPPAN..................................... 0435-296 00
		 www.ica.se/kvantumklippan, hakan.cronberg@kvantum.ica.se
• ICA Supermarket, Storgatan 21, 264 33 KLIPPAN.................................... 0435-106 04
		 www.ica.se, thomas.c.carlsson@supermarket.ica.se
Markiser
• MP Solskydd, Allegatan 11, 264 33 KLIPPAN........................................ 0734-43 44 66
		 www.mpsolskydd.se, info@mpsolskydd.se
Mekaniska Verkstäder
• Klippans Hisservice, Ravingatan 12, 264 39 KLIPPAN.............................. 0435-125 35
		 klippanshiss@telia.com
Målare
• FB Måleri, Storgatan 69, 264 33 KLIPPAN............................................ 0708-86 88 56
		 frank@asbomaleri.se
Optiker
• Glasögonhuset, Järnvägsgatan 32, 264 33 KLIPPAN............................... 0435-134 10
		 www.glasogonhuset.com, glasogonhuset@telia.com
Paintball
• Camp Karsholm, 284 21 PERSTORP......................................... Anders 0705-90 32 11
		 anders@perstorp.seths.se.......................................................Johan 0733-30 28 71
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
• BDO, Box 103, 264 33 KLIPPAN.......................................................... 0435-76 61 31
		 www.bdo.se, peter.jelinek@bdo.se
• 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
• BEST WESTERN Hotell Klippan, Åbyplan 3, 264 33 KLIPPAN.................... 0435-120 10
		 www.bestwestern.se, reception@hotellklippan.se
• Evas Catering, Kärrvägen 1, 264 70 KLIPPAN.......................................... 0435-224 41
		 www.et-catering.se
• Jollis Kebab och restaurang, Klostervägen 2, 264 35 KLIPPAN................. 0435-125 40
		 valentinas.ke_1@hotmail.com
• Nya Pålles, Fabriksvägen 8, 264 39 KLIPPAN....................................... 0706-72 55 37
		 bohaget@hotmail.com
• Restaurang & Pizzeria Chaplin, Åbyplan 2, 264 33 KLIPPAN..................... 0435-107 86
• Åsas Skafferi, Bruksgatan 29, 264 33 KLIPPAN.................................... 0760-71 50 72
		 asahanol@gmail.com
Smycken
• Guld o Silversmedjan, Storgatan 46, 264 33 KLIPPAN.............................. 0435-135 30
		 www.guldosilversmedjan.com, klippan@silversmedjan.se

Snickeri
• Jolu AB, Fabriksallen 11, 264 39 KLIPPAN............................................ 0435-711 999
		 www.joluab.se, joluab@telia.com
Snickeri forts.
• 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.snickeriet.info, info@snickeriet.info
Städfirmor
DE Tjänster AB, S. Fridhemsvägen 1, 264 31 KLIPPAN............................. 0768-66 61 20
Städpatrullen Nordvästra Skåne AB, Storgatan 63, 264 32 KLIPPAN............ 0435-182 70
		 www.stadpatrullen.com, stadpatrullen@mail.com
Tandläkare
• Bert-Åke Andersson, Storgatan 20, 264 33 KLIPPAN............................... 0435-104 69
		 www.tandklippan.se, liba1@telia.com
• Oral Design, Järnvägsgatan 11, 264 38 KLIPPAN.................................... 0435-153 10
		 www.oraldesign.se, info@oraldesign.se
• Tandläkare Pehr Erlandsson, Bryggerigatan 16, 264 33 KLIPPAN.............. 0435-109 86
		 www.pees.se, pehr.erlandsson@pees.se
Taxi
• Åsbo Taxi, Karossvägen 2, 264 31 KLIPPAN............................................ 0435-140 05
		 www.asbotaxi.se, info@asbotaxi.se
Tryckeri
• Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN................................ 0435-77 90 50
		 www.adaptmedia.se, info@adaptmedia.se
A-tec Grafiska, Fabriksvägen 6, 264 39 Klippan.......................................... 0435-155 10
www.atec.nu, info@a-tec.nu
• BI Reklam, Makadamgatan 13, 254 64 HELSINGBORG........................... 042-15 01 17
		 www.bireklam.se, post@bireklam.se
Trädgård
• Bjärhus Växtbutik, Bjärhus 7742, 264 93 Klippan................................... 0435-102 95
		 www.bjarhus.se, vaxtbutik@bjarhus.se
• Lilla Kloster Service AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN..................... 0709-498 328
		 lillaklosterab@telia.com
• Olas Trädgård, Bajonettgatan 12, 264 52 Ljungbyhed........................ 0706-80 83 38
		 bajonettgatan12@spray.se
Träning
• Corpus Träning & Hälsa, Järnvägsgatan 31, 264 33 KLIPPAN................ 0435-71 88 99
		 www.corpus-fitness.com, corpus.fitness.ab@telia.com
Veterinär
Jennyhill Djurklinik, Hörsdalsvägen 152, 265 72 KVIDINGE....................... 0435-48 11 30
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......................................... 0706-32 74 94
Zonterapi
Zonterapi Reflexologi Klippan, Grengatan 20, 264 36 KLIPPAN................. 0703-95 92 27
		 www.zonterapi_reflexologi_klippan.com, ingela_co_nilsson@hotmail.com

Vill du också synas 11 gånger
om året hos 13 660 hushåll
och 1240 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

