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Vill du handla pa en gardsbutik?

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
Aktiviteterna ökar och ökar på www.klippanshopping.se!
Att surfa på internet är ju en vana som med nya, och yngre, generationer går över mer och mer till
ett dagligt beteende. Därför är det viktigt även för företagare att anpassa till detta faktum.

Storgatan 74, 264 32 Klippan, tel 0435-104 06

För att hänga med i denna ”nya medietid” så startade Adapt Media i januari 2010 upp en ”lillasyster”

till Söderås
Journalen, nämligen
www.klippanshopping.se . På denna internetsida finns de flesta
Kommunens enda auktoriserade
byrå.
S.B.F.
butiker och många tjänsteföretag med och informerar om sina verksamheter. På sidan kan man
läsa:
AKUT JOUR DYGNETocksåRUNT

Information om butiker och företag ‐ Erbjudande från butiker och företag ‐ Söderås Journalens alla
artiklar – Web‐artiklar som bara finns på klippanshopping.se ‐ Titta på Babyfoto ‐ Se vad olika
restauranger erbjuder till Dagens lunch – Läsa vad som händer på olika evenemang i Klippan med
omnejd ‐ Vilka hus och lägenheter som är till salu – Om vår Fototävling osv osv

Aktiviteterna ökar och ökar på
www.klippanshopping.se!
Att surfa på internet är ju en vana som med nya, och yngre, generationer går över mer och mer till ett dagligt beteende. Därför är
det viktigt även för företagare att anpassa till detta faktum.
För att hänga med i denna ”nya medietid” så startade Adapt Media
i januari 2010 upp en ”lillasyster” till Söderås Journalen, nämligen
www.klippanshopping.se. På denna internetsida finns de många butiker
och tjänsteföretag med och informerar om sina verksamheter. På sidan kan
man också läsa:
Information om butiker och företag - Erbjudande från butiker och
företag - Söderås Journalens alla artiklar - Web-artiklar som bara
finns på Klippanshopping.se - Titta på Babyfoto - Se vad olika restauranger erbjuder till Dagens lunch - Läsa vad som händer på olika
evenemang i Klippan med omnejd - Vilka hus och lägenheter som
är till salu – Om vår Fototävling osv osv
Klippanshopping.se ökar hela tiden sin besöksfrekvens. I dagsläget har
vi c:a 4000 unika besökare i månaden. C:a 25000 av Söderås Journalens
artiklar blir lästa varje månad på sajten. Detta är mycket glädjande men vi
har ambitionen att fortsätta öka på dessa siffror. På så sätt tror vi att vi ska
lyckas nå många yngre läsare till Klippanshopping.se och Söderås Journalen!
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Antal lästa Söderås Journalen-artiklar per månad på Klippanshopping.se

jan-12

feb

mars

april

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec jan-13

Antal unika besökare på Klippanshopping.se det senaste året
Antal unika besökare på Klippanshopping.se det senaste året

… och nu kommer fler Nyheter på sajten!
Nu kommer vi att uppdatera Klippanshopping.se med följande nyheter:
Alltså, klicka in dig på sidan och kolla!
• De företag som abonnerar på en plats på Klippanshopping.se och har
en annons i Söderås Journalen får denna annons presenterad under
			
på sajtens 1:a sida
• Våra företagsabonnenter får möjlighet att annonsera med egna annonser
som också blir presenterade under
• Klippanshopping.se finns numera också på
Gå in och kolla även där och läs mer om vår tävling där man kan vinna
fina priser.
Framtiden för vår papperstidning Söderås Journalen ser vi ljust på så den
kommer att leva vidare till glädje för alla våra läsare och annonsörer. Men
”det ena behöver inte ta bort det andra” så därför vill vi också bjuda på ett
fullgott alternativ för de som har datorn som sin ”mediekikare”. Detta gör
vi genom att satsa tid och kraft på Klippanshopping.se.
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Nu kommer vi att uppdatera klippanshopping.se med följande nyheter:

Lägg gärna en kommentar
i vår gästbok!
De företag som abonnerar på en plats på Klippanshopping.se och annonserar i Söderås

De nyheter vi presenterar nedan är alltså att man kan hitta unika erbjudande på Klippanshopping.se
som du inte hittar någon annanstans! Alltså, klicka in dig på sidan och kolla!
•

Journalen får sin annons presenterad under Aktuella

•

blir också presenterade under Aktuella
•

Erbjudande (Knapp)

Våra företagsabonnenter
får möjlighet
att oss
annonsera
Hälsningar
från
alla med
på text och bild och dessa annonser

Erbjudande (Knapp)

Söderås

Klippanshopping.se finns numera också på FACEBOOK (logga). Gå in och kolla även där
och läs mer om vår tävling.

Framtiden för vår papperstidning Söderås Journalen ser vi ljust på så den kommer att leva vidare till
glädje för alla våra läsare och annonsörer. Men ”det ena behöver inte ta bort det andra” så vill också
bjuda på ett fullgott alternativ för de som har datorn som sin ”mediekikare”. Detta gör vi genom att
satsa tid och kraft på Klippanshopping.se.
Du får gärna hjälpa oss med att klicka in hos oss! Lägg gärna en kommentar i vår gästbok!
Hälsningar
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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

Källna ”mögelost”

Många känner till ostsorten Roquefort. Få vet att det var från Källna
som osten lanserades i landet.
Källnamejeriet startade 1894. Osttillverkning diskuterades. Kända sorten
Svecia tillverkades. Fler sorter behövdes. Det var då idén på Roquefortost kom på tal. Försök gjordes,
med 800 liter mjölk som gav 80 kg
ost. Fetthalten var 50 procent. Ostsorten tillverkades bara på två mejeriet i landet, där ett var danskägt.
Källna fick stor framgång med osten,
byggde ut lagringskapaciteten till
25 000 kg ost. Det blev stor lansering. Osten såldes till landets samtliga kooperativa butiker. Sorter som
”Källci” och ”Källtina” kom fram.
Men på 1950-talet upphörde tillverkningen,. Mejeriet lades ned 1965.

Adressera med siffror

Postverksamhet började 1636 i Sverige. Då stämplades försändelser för
att förhindra stöld. Men det var först
1855 som det moderna postväsendet räknar som sin start. Då infördes
frimärke och brevbärare anställdes
för utdelning. Adressering av brev,
paket och andra försändelser förfinades under 1800- och 1900-talet.
Men det var 1968 som moderna
adresseringen med postnummer infördes. Det öppnade för automatisk
postsortering, centralisering - med
sämre utdelningsservice.

Märkesdagar

1898. LO bildades, i Åby (Klippan)
gick man inte med.
1918. Kommuner med minst 1 500
invånare ska ha kommunfullmäktige,
som Klippan fick redan 1915.

Som sagt

”När en haj slukar en sill är det
också integration.”
(Henri Tisot, fransk filosof)
”Idén är en tanke som blivit
bestående.”
(Henri Bergson, fransk filosof)
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Munkarna förde hårdost till Söderåsbygden
Ost började tillverkas för flera tusentals år sedan och blev en viktig
föda på vintern i Norden. Munkarna
utbildade en egen ”ostkultur” som
de förde med sig, bl a till Herrevadskloster.
Det finns spår av osttillverkning
som leder 10 000 år tillbaka i tiden. Då handlade det om så kallad
”surmjölksost”, där surnad mjölk
värmdes upp som innebar att fett
och proteiner klumpades samman
i en grynig massa som pressades
samman för att få bort restprodukter i form av vassle. Det innebar att
osten kunde lagras en tid. Att kunna
lagra mat inför vintern var viktigt i
t ex forntida Norden, vars klimat
skapade ”förrådsekonomi” – rikligt
på sommaren, magert på vintern.
Osttillverkning, förutsätter tamboskap. En tillverkning som finns avbildad från Mesopotamien för 5 000
år sedan, finns nämnd i Bibelns GT.
Det var en ostsort som påminner
om det som idag kallas ”färskost”
av typen keso, kvarg, Philadelphia.

Nästa steg i ostens historia var det
sumeriska och egyptiska högkulturerna upptäckte - att ost kunde
tillverkas av sötmjölk om löpe tillsattes. Det öppnade för nya produkter,
idag kallad hårdost (30-50 procents
vattenhalt). Sådan ost kunde lagras
längre än ”surmjölksost”. Löpe finns
i diande kalvars mage. Vid slakten
kunde den tas tillvara. Hårdost blev
under medeltiden ”fastekost” för
munkar inom olika klosterordnar,
som hade egen osttillverkning.
Osthistoriker är överens om att
det främst var munkarna som förde
hårdosten till Norden. I Söderåsbygden finns Herrevadskloster, vars
munkar också tillskrivs att ha fört
hårdost till denna bygd. Hårdost kan
framställas i olika sorter. I Norden
ville man ”ha ostsorter med sting”,
som folklorist Jan-Övind Swahn
framhåller. En ostdisk i dagens varuhallar har massor med ostsorter att
välja mellan. ”Prästost”, ”Herrgårdsost”, ”Edamer”, ”Svecia” ses som de
mest köpta sorterna.

Peter Kvist bjuder ut olika ostsorter.

Ostdisken är ofta lång i varuhallarna.

Herrgårdsosten är populär.

Folkpension 100 årig – ”världens första för alla”
1913 beslöt Sverige införa en blygsam pension. Men det var ”världens
första för alla medborgare i en
nation” - en viktig ”sten” i landets
välfärdsbygge.
Det sägs: Samhället är inte bättre än
hur det tar hand som sina barn och
äldre. In på 1900-talet sågs Sverige
som ”Europas fattighus”. Många
barn och åldringar behandlades illa.
Dock hade en form av pension funnits i landet sedan 1600-talet - för
statliga tjänster, kallat gratial (årligt
understöd). Präster och civila tjänstemän hade livstidstjänster. 1818

infördes pensionsrätt vid 70 år, som
sänkte till 67 år 1907. Präster fick
dock inte pensionsrätt förrän 1910.
Arbetarklassen växte, krav ställdes
på sociala reformer. Ett krav gällde
pension - i en riksdagsmotion 1884
av liberalen S A Hedin. Förebilder
fanns. Tyskland var en. Danmark en
annan, som införde pension 1891.
Efter många diskussioner och många
utredningar beslöt Sverige 1913 införa ”lagen om allmän pensionsförsäkring”, från 67 år. Den var för alla.
Det hade ingen annan nation.
Pensionen finansieras genom egen-

avgift och genom skatt efter inkomstprövning. Bara få procent utgick i pension. Första utbetalningarna gjordes 1914 - mellan 40 och
190 kronor per år. En kavaj kostade
då 40 kronor.
Riksdagen antog ”lagen om folkpension” 1935, men fattigvård fick
träda in. Först 1946 beslöt om folkpensionen som räckte, utan fattigvård. 1959 beslöts om ATP. Socialdemokratiska linjen räddades av en
avhoppad folkpartist. 1970 sänktes
pensionsåldern till 65 år.

Livegenskap – på Bjersgård in på 1700-talet
Att Sverige haft livegenskap är allmänt
bekant. Men antas vara i ”forntiden”.
Dock fanns detta inslag i vår historia så
sent som in på 1700-talet – på Bjersgård.
Den danska adeln hade en helt dominerande ställning ekonomiskt, juridiskt och politiskt. Så var det fram till
1658, då Skåne blev svenskt efter freden i Roskilde. Fullskaligt livegenskap
fanns i Danmark – med flyttningsförbud, inte få göra något utan godsägarens tillåtelse och kunna säljas som
ett kreatur. Veckodagsverksbönderna
ägde inte ens sitt liv. Det fanns inte i

Sverige. I Danmark försökte Christian
II ändra på detta, för att minska adelns
makt. Men 1523 fick han fly landet.
Dock fick adeln inte sälja sina dagsverksbönder. Övrigt var kvar.
Efter freden 1658 ville danska adeln
ha kvar sina privilegier. Det fick de,
mot medverkan vid försvenskning av
Skåne. Att märka: 30 procent av Skånes bönder gjorde veckodagsverk, mot
sju procent i Sverige.
Kriget hade medfört att det fanns
många ödegårdar. Dagsverksbönder
fick ett till tre års befrielse för att ställa
i ordning ödegårdar, som arrendera-

des. Det innebar att färre bönder fick
göra hela jobbet på godsen. Det orsakade konflikt. Bönderna klarade inte
både dagsverksjobbet och egna arrendejordbruket. Motdraget blev: Att säga
upp sitt arrende och flytta till bättre
förhållande. Då stod det klart vad som
gällde: Ingen fick flytta utan godsägaren tillstånd, som inte gavs. Ingen fick
sälja ägodelar utan tillstånd. Det slogs
fast även av Kungl. Majt. Bönderna var
fast. Konflikterna pågick på Bjersgård
till 1708. Flyttningsförbudet försvann
först 1740 då nye fideikommissarien
Axel Erik Gyllenstierna tillträdde

Boktipset: Christel Kvants bok ”Trädets tid” väcker till liv en urgammal insikt.

DEN 1-2 MARS SLÅR VI UPP
PORTARNA PÅ BJÄRETGÅRD!

Tjejkväll

Fiskeutrustning - Fritid
Skjortor - Jeans - Tröjor - Byxor - Underkläder
Arbetskläder

bjuder in till

TILL FANTASTISKA PRISER!
Välkomna! Jörgen & Helena 0708-35 64 98
Öppet:
Ons 14-20, Fre 10-18, Lör 9-12

Vi bjuder
alla
kunder
på ärtsoppa!

ONS 10/4 KL 19-21

KLIPPAN BJUDER IN TILL

Vägbeskrivning:
Vedbykyrka
vI HAR 4
Y-korset mot
ONSDAGEN DEN 10/4 KL 19,0021,00
KLIPPAN BJUDER IN TILL
KLIPPAN
BJUDER IN TILL
leveRANTÖReR
Ankarlöv
KLIPPAN BJUDER IN TILL
VI
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4
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KOMMER
300 m - Framme!
SOM kOMMeR ATT ATT

TJEJKVÄLL

TJEJKVÄLL TJEJKVÄLL

PReSeNTeRATJEJKVÄLL
SINA
ONSDAGEN
19,0021,00
PlATS FINNS äveN vÅRA
PRODUkTeR
SAMTDEN 10/4 KLPÅ
INReDNINGSRÅDGIvARe
GeR RÅD OCH TIPS

PRESENTERA SINA PRODUKTER SAMT GER RÅD
ONSDAGEN DEN 10/4 KL 19,0021,00
DEN 10/4 KL 19,0021,00
OCHONSDAGEN
TIPS

VI HAR 4 LEVERANTÖRER SOM KOMMER ATT
VI HAR 4 LEVERANTÖRER SOM KOMMER ATT
PRESENTERA SINA PRODUKTER SAMT GER RÅD
PRESENTERA
PRODUKTER SAMT
GER RÅDATT
VI HARSINA
4 LEVERANTÖRER
SOM KOMMER
OCH TIPS

Dagens rätt

PÅ PLATS FINNS ÄVEN VÅRA
INREDNINGSRÅDGIVARE FÖR ATT HJÄLPA ER
PÅ PLATS FINNS ÄVEN VÅRA
HITTA DEN RÖDA TRÅDEN..
INREDNINGSRÅDGIVARE FÖR ATT HJÄLPA ER

Mån: Stekt fläsk och ”lögasås”
alt. Bruna bönor med fläsk
Tis: Pannbiff m ”lög”, mos & lingon
Ons: Ugnstekt falukorv , mos
& lingon

Fabriksvägen 8
Klippan
0706 - 72 55 37

60:-

Fre: Kasslergratäng med ris

INTRäDe: 50:-

HITTA DEN RÖDA TRÅDEN..PÅ PLATS FINNS ÄVEN VÅRA

INTRÄDE:VI
50:
SERVERAR LÄTTARE TILLTUGG OCH DRYCK.

annmarie.klippan@colorama.se.

vI SeRveRAR läTTARe
TIllTUGG OCH DRYCk!
annmarie.klippan@colorama.se.

INTRÄDE: 50:
SENAST
TIS 26/313.
SENAST
TIS 26/313.
BOKNING
BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER.
FÖRKÖP AV DETTA SKER PÅ MAIL

BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER.
FÖRKÖP
BOKNING
AV DETTA SKER PÅ MAIL
annmarie.klippan@colorama.se.
SENAST TIS 26/313.
VÄLKOMNA
SENAST
TIS 26/313.
BEGRÄNSAT ANTAL
PLATSER.
FÖRKÖP

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

BOkNING Av DeTTA SkeR PÅ MAIl
INTRÄDE: 50: HITTA DEN RÖDA TRÅDEN..
ann-marie.klippan@colorama.se
SeNAST TIS 26/3-13.
VI SERVERAR LÄTTARE TILLTUGG OCH DRYCK.
BOKNING
AV
DETTA
SKER
PÅ
MAIL
BOKNING AV DETTA SKER
PÅ MAIL
BeGRäNSAT
ANTAl PlATSeR. FÖRkÖP!
INTRÄDE: 50:
annmarie.klippan@colorama.se.

PÅOCH
PLATS
FINNS
ÄVEN
VÅRA ER
INREDNINGSRÅDGIVARE
FÖR ATT
HJÄLPA
VI SERVERAR LÄTTARE
TILLTUGG
DRYCK.

FÖR ATT HJÄLPA ER
VI SERVERAR LÄTTARE TILLTUGGINREDNINGSRÅDGIVARE
OCH
DRYCK.
HITTA
DEN RÖDA TRÅDEN..

33 cl
läsk/vatten
ingår

Tors: pasta Carbonara

FÖR ATT HjälPA eR
HITTA DeN
RÖDA TRÅDeN...

PRESENTERAOCH
SINATIPS
PRODUKTER SAMT GER RÅD
OCH TIPS

Klipp ut
och spara
mig!

Gäller tom 22 mars 2013

VÄLKOMNA
BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER. FÖRKÖP

WWW.COLORAMA.SE

MÅNDAG - FREDAG 7 - 18, LÖRDAG 9 - 13
VÄLKOMNA
VÄLKOMNA

Thomson 55” LED-TV
40” LED-TV

FULL HD
100 Hz

PLAD
P
O
K
N
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D
R
Ö
HEMK
FRITT

9990:-

55FU4243

Bättre ljud till din TV!

1990:-

Soundbar

FM-radio

4990:PLAD
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I
H
C
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MKÖR
E
H
T
T
FRI
40EH5005

Vi utför montering av
paraboler och antenner.
Vi monterar även
TV på vägg.
Återförsäljare för:
Canal Digital, Viasat, Boxer,
Telia, Telenor, Tele2, 3

32” LED-TV

2990:-

PLAD
INKOP
H
C
O
ÖRD
HEMK
FRITT
32D404

IPAD 2
* 249:-/mån
* Telia Mobilt bredband Liten
99:-/mån + 150 kr förhöjd månadsavgift. Minsta totala kostnad under
abonnemangstiden 6226 kr.
Anslutningsavgift 250 kr + 249 kr x
24 månader.

!

Nyhet

995:-

Öppettider:
Mån - fre 10 - 18
Lör 10 - 14

VäLKOMNA!
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Större lokaler för

MP Solskydd
MP Solskydd har flyttat till nya lokaler. Sedan en tid tillbaka har man numera sin verksamhet på Värmevägen
2, alldeles intill viadukten som binder
samman centrumdelen av Klippan
med Åbytorps industriområde.
– Det känns toppen att vara här,
precis vid inkörsporten till centrum,
tycker ägaren Mats Persson.
Ökade öppettider
Flytten till de nya lokalerna har logistiska
skäl. På Värmevägen får MP Solskydd
nämligen allt under ett tak.
– Först och främst får vi en utställning på
över 100 kvadratmeter, som möjliggör att
vi kan visa upp betydligt mer produkter
än tidigare, vilket vi hoppas ska attrahera
ännu fler kunder. Att vi dessutom kan
ha detta i anslutning till kontor, verkstad

MP solskydd

och lager är också positivt, tycker Mats
Persson.

i såväl vitt som grått och svart utan något
pristillägg.

Den nya utställningsmöjligheten får också
en avspegling i öppettiderna. Planen är
nämligen att ha öppet även på lördagar, så
att nyfikna kunder i lugn och ro ska kunna
gå runt och titta på utbudet.
– Vi satsar på detta från mars månad och
fram till semestern, så får vi se hur det
faller ut.

Många nyheter
Det händer mycket i solskyddsbranschen
den här våren. Till exempel kommer ett
antal helt nya markiskollektioner med ny
design, något som bara sker ungefär var
femte år.
– Trendfärgerna är svart, grått och sandfärgat, med lite nya typer av mönstring,
säger Mats Persson.

Kostnadsfria hembesök
Men bara för att man ökar öppettiderna
och får en större utställning innebär det
inte att den traditionella verksamheten
nedprioriteras.
– Naturligtvis kommer vi även i fortsättningen att erbjuda kostnadsfria hembesök
inklusive måttagning och prisuppgifter.
Dessutom kan vi erbjuda lackerade profiler

På monteringssidan blir de tekniska landvinningarna bara mer och mer avancerade för
varje år som går. Det senaste är iPhone-appar.
– Har man ett visst fabrikat är det bara att
ladda hem rätt iPhone-app, så kan man
styra sin markis oavsett var man befinner
sig. Det är rätt otroligt egentligen, avslutar
Mats Persson.

Vämevägen 2, Klippan

Invigning av vår
NYA UTSTÄLLNING på Värmevägen 2
lör-sön 23-24 februari kl. 10-15

Öppet i butiKen:

Ons13 - 18 • Lör 10 - 13

0435-149 60
kAmpANjerbjUdANde!

ÖppNINGSerbjUdANde på heLA SorTImeNTeT
VÄLkommeN ATT TA deL!

Terassmarkis r1500

Färg Sandatex grå nr 407/79 rak kappa,
reglage och vev
Storlek:
Bredd 500cm, utfall 300cm 9900:- inkl. moms
Bredd 400cm, utfall 300cm 8900:- inkl. moms
Bredd 300cm, utfall 250cm 7900:- inkl. moms

Nu erbjuder vi lackerade markiskassetter
och stativ i svart, vitt och grått utaN pristiLLägg
Kampanj på fjärrstyrda motorer fråN 1995:- iNkL. mOms
premiär för våra nya markiskollektioner
såklart bjuder vi på Kaffe och tårta!
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1500 markis i Falsterbo

Åbyplan 2, Klippan
Tel: 0435-151 30

Öppet: Mån - Fre 10-18
Lördag 10-14

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

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

SLUTREA

Dam
Herr
Barn

SKOR/STÖVLAR
30% 50% 70%

Nu packar vi
upp vårnyheter
varje dag!

Några av våra kända kvalitetsmärken:

Välkomna!

PAX

Gilla oss på

Köpmangatan 19
Perstorp
Tel 0435 - 346 68

GILLA OSS PÅ

25%

Erbjud. gäller tom 28 feb -2013

10%

på utgående hällar
i butiken!
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Trots att det är sportlov under vecka 8 så kommer
torget på Klippans Gymnasieskola att sjuda av aktivitet under helgen den 22-24 februari. Då ordnar
nämligen sistaårseleven Philip Lindholm ett så kallat LAN.
– Jag har besökt Dreamhack i Jönköping många
gånger, och tänkte att det kunde vara kul att testa
själv, säger han.
Hoppas på 50 personer
Innan vi går vidare så är det kanske många lite äldre läsare
som kliar sig i huvudet och undrar vad LAN (local area network) är för något. Väldigt enkelt och kort sammanfattat
så kan man säga att det är när många datoranvändare
träffas på ett och samma ställe och kopplar ihop sina datorer i samma nätverk och sedan möter varandra i olika spel.
Dreamhack i Jönköping är världens största LAN. Senast
Philip Lindholm var där var han en av 12 000 deltagare.
Fullt så storslaget blir det av naturliga skäl inte när han
själv ordnar LAN.
– Jag hoppas på att få ihop 50 personer.
Stor utmaning
Philip kommer från Ljungbyhed, och går sista året på eloch energiprogrammet, där han läser inriktningen dataoch kommunikationsteknik. Att ordna ett LAN är hans
projektarbete.
– Det har varit en stor utmaning. Svårast var att få tag i
en lokal som kan leverera tillräckligt med ström och gott
om utrymme.
”Tyst hörna”
En av de saker som utmärker ett LAN är att man spelar
under långa perioder. Man måste naturligtvis sova mellan
varven, och för detta ändamål kommer det att finnas en
”tyst hörna”, där man kan ta en tupplur på egna medtagna madrasser eller liggunderlag.
– Jag skulle nog rekommendera att man sover lite då och
då. Kanske inte åtta timmar direkt, men man bör nog i alla
fall sova två timmar vid i alla fall två gånger per dygn för
att orka hålla igång med spelandet.
För den som är intresserad av att delta på Philips LAN är
det bara att surfa in på www.projektlan.n.nu för vidare
information.

Foto: Philip Lindholm

Vårens nyheter Är hÄr!

på husqvarna uniq
inbyggnadsprodukter!
7
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SPORTLOV

Aktiv ungdomsförening ordnar
N

sportlovsaktiviteter

Foto: Östra Ljungby & Stidsvigs Ungdomsförening

Det kryllar av aktiviteter runtom i Klippans kommun under sportlovsveckan.
En av de aktörer som ordnar egna arrangemang är Östra Ljungby & Stidsvigs Ungdomsförening.
– Vi ordnar en resa till Busfabriken
i Helsingborg den 19 februari, och
tre dagar senare blir det disco, både
för de yngre och äldre barnen, säger
Anneli Hammarbäck, ordförande i
Östra Ljungby Ungdomsförening.

För den som är intresserad av ungdomsföreningens aktiviteter finns mer information på:
www.östraljungby.nu.

Uppdämt behov
Anneli Hammarbäck tycker att det är viktigt att ordna aktiveter för barn även ute i
de mindre orterna.
– Jag har märkt sedan vi drog igång det
här att det finns ett uppdämt behov av en
Började med bio
samlingsplats efter skolan. De dagar vi inte
Föreningen har varit verksam sedan augusti
har öppet så ser jag ofta barn som umgås
2011, och har sitt ursprung i ett initiativ
på skolgården efter skolans slut, och
från Anneli Hammarbäck.
ibland när jag kommer hit för att öppna så
– Jag hade en tanke om att göra något för
”hänger de på låset” mer eller mindre.
barnen och ungdomarna i byn, och hade
först tänkt starta ett café. När jag pratade LAN-tävling 15 mars
runt med folk så föreslog någon att man Barnen får själva vara med och bestämma
kanske kunde ordna biovisningar i bygde- hur verksamheten ska utvecklas. För detta
gården istället, och därigenom kanske star- ändamål har man bildat ett ungdomsråd,
ta en fritidsgård.
där de kan komma med förslag på vad
Anneli tog kontakt med hembygdsfören- man vill göra. Den 15 mars ordnar man
ingen, och fick hyra bygdegården till redu- till exempel en LAN-tävling i bygdegården.
Yngre och datorintresserade vet säkert vad
cerat pris varje söndag för filmvisning.
– Det var på detta vis vi fick igång verksam- det är, men för den äldre läsekretsen kan
vi berätta att det enkelt uttryckt handlar
heten genom medlemsavgifter.
om att många deltagare kopplar ihop sina
datorer och sedan tävlar mot varandra i
Extra öppet vid skollov
Numera anordnar man biovisning en sön- olika spel.
dag i månaden, och håller dessutom fritids- – Tävlingen är för ungdomar från 13 år och
gård i bygdegården varje onsdag. Totalt har uppåt, och maxantalet som kan delta är 40
föreningen runt 80 medlemmar, och i sam- personer. Först till kvarn gäller. Det kostar
band med skolloven har man extra öppet 100 kronor per person och tävlingen pågår
och ordnar aktiviteter. Nu på sportlovet är i ungefär ett dygn. Det kommer att finnas
det alltså en tur till Busfabriken samt fre- personal från ungdomsföreningen på plats
som säljer mat och dryck. De tre som placdagsdisco som gäller.
– Vi kör tre olika discon den 22 februari. erar sig högst vinner naturligtvis fina priser,
Först är det F-3, sedan 4-6 och sedan 7-9. avslutar Anneli Hammarbäck.
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vi serverar
dagens rätt
mån-fre

Det är första gången vi provar att ha årskurs 7-9 här. Det vore kul att få hit ungdomar från andra orter här runtomkring. Jag
har hört mig för lite och det verkar som att
det kommer hit folk från både Klippan och
Munka Ljungby.

sportlovsmys!
HYR f ilm

CKS
SNA EN!
A
GOD L F I LM
TIL

VÄLKOMMEN HIT
alla nya och gamla patienter!
GraTIs TaNdVård för barN

hos oss!
BANKOMAT
RUNT HÖRNET!

Infanterigatan 10-12
264 51 Ljungbyhed

Tel. 0435 - 44 08 00
tandvardenljungbyhed@ptj.se

LJUNGBYHED 0435-44 10 30 I Öppet: Alla dagar 9-20
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Michal Wachalski
Tandläkare

Stidsvig

Dagens lunch
V. 8

V. 9

Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

Järpar med sting
Mandelfisk med skirat smör
Honungsgriljerade revben
Gulaschsoppa och dessert
Kycklinggryta med bacon

Alt 1:
Alt 2:
Sallad:
Paj:

Kycklingwok med nudlar
Levergryta med lingon
Skaldjursallad, Salamisallad
Italiensk paj

Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

Wallenbergare á la cateringen med lingon
Fisk med purjolök och tomat
Falukorvbakelse med potatismos
Ärtsoppa med pannkakor
Schnitzel med ärtor

Alt 1:
Alt 2:
Sallad:
Paj:

Ost- och skinkcrepés
Pasta med ädelostsås
Kycklingsallad med pasta, Pastramisallad
Skinkpaj med sting

V. 10 Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Alt 1:
Alt 2:
Sallad:
Paj:

042 218636 www.impulsedance.se

Köttbullar med gräddsås och lingon
Spätta med remouladesås
Korv Stroganoff med ris
Asiatisk kycklingsoppa och dessert
Fylld kotlettrad med gräddsås
Blomkålsgratäng med kassler
Kryddig Lindström med tomatkompott
Ost- och Skinksallad, Couscoussallad med kyckling
Köttfärspaj

V. 11 Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Alt 1:
Alt 2:
Sallad:
Paj:

Köttfärslimpa med grönsaker
Fiskrullader med morot och purjolök, vitvinssås
Skinkstek med apelsinsås
Broccolisoppa med salsiccia och fänkål
Kinagryta med ris
Spagetti och köttfärssås
Läcker pizzalasagne
Västkustsallad, Brieostsallad
Grönsakspaj

V. 12 Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Alt 1:
Alt 2:
Sallad:
Paj:

Orlando kör Zumba fitness
varje måndag
Badhuset i Klippan
18.45-19.45
8 veckor 400:-

Svensk moussaka
Basilikabakad laxfilé med hollandaisesås
Oxrullad med gräddsås
Ärtsoppa med pannkakor
Örtkyckling på risbädd
Chili con carne
Paella
Skinksallad med smak av mango, Räksallad
Zucchini- och ostpaj

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 ”snabbmat”?
Låt oss köra lunchen till dig!
REJÄL Husmanskost
Dricka ingår ej

50:-

Ring och beställ innan kl.10
Se även vår meny på: klippanshopping.se

Vi Vann en täVling
- nu kan du Vinna priserna!
Det enda du behöver göra är att
köpa något i butiken mellan vecka 8 och 12
(glasögon, linser, solglasögon etc)
Vår optiker Maria Höglund
vann Marc O Polos skyltningstävling. Priset bestod av att två
proffs kom hit och satte upp
hennes skyltningsförslag, komplett med alla varor från Marc
O Polo, i vårt skyltfönster.
Ta nu chansen att vara med i
utlottningen av skyltmaterialet
som finns på bilden härintill.
Du kan vinna en exklusiv
väska, skor, halsdukar eller
plädar från Marc O Polo.

GILLA OSS GÄRNA
PÅ FACEBOOK!

www.glasogonhuset.com

E&T Catering

Kärrvägen 1, Stidsvig
Tel 0435-224 41, 0708-97 35 38
www.et-catering.se
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Det var många som kände sig manade att delta i Söderås Journalens
och Klippanshopping.se:s tävling Årets bild 2012. Totalt laddades
över 200 bilder upp på Klippanshopping.se under 2012, och när 2012
blivit 2013 satte sig Söderås Journalens redaktion ner tillsammans
med pressfotografen Rickard Nilsson från Ljungbyhed (RN bild) för
att utse vinnare i fyra olika kategorier: Natur/djur, Människor, Ögonblicket och Lokala motiv. Fyra lyckliga hobbyfotografer vann Klippancheckar för vardera tusen kronor.

Vinnare: Natur/djur
Motivering: ”Naturens skönhet och ögonblick fångade i en och
samma bild. Fotografen har lyckats komponera en bild som verkligen
tar fram det vackra. Dessutom ett snyggt efterarbete!”.

Vattenstänk
i Aftonljus.
Patrik Axelsson,
Klippan

Du är ju en känd Klippanprofil tack vare ditt engagemang för att
bevara kungsfiskaren och är mycket ute i skog och mark. Är det då
vinnarbilden har kommit till?
– Både ja och nej. Jag håller på att bygga upp en bildbank med foton
från Skånes kuststräckor, och den här bilden är tagen uppe i i Hovs
hallar. Jag körde dit på sensommaren förra året en dag efter jobbet
när det var fint väder.
Hur går du tillväga när du fotograferar?
– Jag tar ganska mycket bilder när jag är ute, sedan provar jag mig
fram med lite olika exponeringstider för att få fram rätt dynamik
Hur ofta är du ute?
– Kanske 20 gånger per år eller så. Jag försöker att planera in det så
gott det går i kalendern. Hade jag fått välja själv hade det blivit ännu
mer.
Har du skickat in bilder till tävlingar förr?
– Nej faktiskt inte. Jag har bara skickat in när ni på Söderås Journalen
har ordnat era. Det har varit väldigt enkelt och smidigt att kunna
ladda upp på Klippanshopping.se

icket

Vinnare: Ögonbl
Familjen först.
Emmy Andersson,
Klippan
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Camilla H Peurell och Rickard Nilsson kollar
igenom de olika motiven.

Vinnare: Lokala motiv
Lights.
Moa Olsén,
Klippan

fotografen hittat en välkänd
Motivering: ”Med teknisk briljans har
komposition och en väl avBra
.
Klippan-miljö och låtit fantasin flöda
vägd lekfullhet. Härligt att se!”.
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Syskonkärlek.
Josefine
Truedsson,
Perstorp

Vinnare: Männ

iskor

Motivering: ”En
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rkligen tar fram kä
syskon. Härligt m
rleken mellan två
otljus, som fördju
par det naturliga
fotografen valt en
i bilden. Kul, att
svart-vit känsla.”
Hur känns det att
ha vunnit?
– Otroligt kul och
överraskande. Jag
fotograferar mest
det är roligt, och
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här.
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Bra regissör
Och den filmen heter alltså ”KK”. Efter provspelningen fick Isa
huvudrollen som 14-åriga Lillan, som tillbringar en sommar på
sin mammas nya mans lantställe. Hon blir trakasserad av ett
gäng jämnåriga killar, men inleder efter ett tag en relation med
en av dem och komplikationer uppstår. Filmen spelades in i Torsö
i Blekinge under två veckor sommaren 2012. Och Isa stortrivdes
med livet som skådespelare.
– Jag tyckte att mycket gick av sig själv. Det var ganska lätt att
sätta sig in i karaktären, och jag fick jättemycket hjälp av regissören Wiktor Ericsson. Han var duktig på att diskutera och
förklara hur jag skulle bete mig i varje scen.
Den största utmaningen var, överraskande nog, att hålla sig för
skratt vid vissa tagningar.
– Man blev ju så bra kompis med både de andra skådespelarna
och med filmteamet, så ibland gick det bara inte att hålla tillbaka
skrattet när man väl börjat, minns Isa och ler åt minnet.
Fina vitsord
Och oavsett om det var svårt att hålla sig för skratt eller ej, så
verkar det som att Isa gjort väldigt bra ifrån sig. Dagen efter att
”KK” visats på Göteborgs Filmfestival hyllades Isa i Aftonbladet
av film- och TV-kritikern Jan Olov Andersson, som i en krönika
om filmfestivalen uttryckte sitt gillande av filmen ”KK ” i allmänhet och av Isa i synnerhet, som enligt honom var ”fantastisk i
huvudrollen”.

Isa Hansen
Hon gjorde sitt första filmjobb som statist i succéfilmen
”Äta sova dö”. Nu tar 15-åriga Klippantjejen Isa Hansen
steget fram i rampljuset med huvudrollen i novellfilmen
”KK”, som i januari tävlade vid Göteborgs Filmfestival,
och som under våren kommer visas i SVT.
– Det var en jätterolig upplevelse att spela in filmen,
säger Isa Hansen, som fått mersmak på skådespeleriet.
Statist med replik
Under hösten 2012 har ”’Äta sova dö”, regisserad och skriven
av Örkelljungabördiga regissören och manusförfattaren Gabriella Pichler gjort stor succé på filmfestivaler runtom i Europa. Den
socialrealistiska skildringen av 20-åriga Rasa, som blir uppsagd
från sitt jobb på en fabrik någonstans i nordvästra Skåne har fått
kritikerna att jubla och belönades med fyra guldbaggar (bästa
film, manus, regi och kvinnlig huvudroll). Produktionsbolaget
Anagram, som står bakom filmen, dammsög skolor och fritidsgårdar i de nordvästskånska kommunerna för att hitta amatörskådespelare, och en av de man hittade var Isa Hansen.
– Min fritidsledare i skolan tipsade mig om att gå ner till Mötesplats Sågen när de var här i Klippan och letade folk. Jag provspelade och fick vara statist i några scener och hade även en replik.
Några månader senare hörde de av sig igen och sa att de tyckte
jag var jätteduktig och undrade om jag ville provspela för en
film till.
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Vill gå på teaterskola
Förutom de två filmrollerna har inte Isa sysslat med teater i någon större utsträckning tidigare, men hon har verkligen fått
mersmak. Hon går just nu i nian på Snyggatorpsskolan , och det
är snart dags för gymnasieval. Och förstaalternativet är givet!
– Jag ska söka till en teaterskola i Malmö. Kommer jag in så
pendlar jag nog ner dit till en början, och sedan försöker jag nog
att hitta ett boende där lite längre fram.
Förutom skådespelandet ägnar Isa fritiden åt innebandy. Hon är
målvakt i Åby IBK:s F15-lag, och när vi är färdiga med intervjun
är det torsdagsträning som gäller.
– Det är andra säsongen jag spelar med dom. Vi har ju spelat
mycket i skolan, och eftersom jag har många kompisar som spelar i Åby IBK så började jag också där.
Oväntad idol
Till sist måste vi ju också passa på att fråga Klippans senaste
stjärnskott om vilka förebilder hon har. Finns det någon speciell svensk skådespelare hon beundrar lite extra och försöker ta
efter? Naturligtvis! Men det är varken Noomi Rapace, Alicia Vikander, Alexander Skarsgård, Joel Kinnaman eller någon annan
Hollywoodsvensk som Isa tar upp som sina favoriter.
– Jag gillar Nils Poppe jättemycket. Han levde sig in i sina roller på
ett sätt som många andra inte gör. Soldat Bom är en av mina favoriter bland hans karaktärer. Och sedan gillar jag Eva Rydberg också.
Vi brukar se hennes föreställningar på Fredriksdal varje sommar.
Ett svar som sticker ut får man väl säga. Men det ju är det som
skådespelare ska göra, så Isa Hansen är garanterat på rätt väg –
den mot stjärnorna!

...
k
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Ett ög
... Carolina Skaarup Olsson,
sångerska i Klippans dansbandsstolthet Callinaz, som
har haft en turbulent inledning på 2013.
Det har varit rena sjukstugan hos er, eller hur?
– Ja det har varit riktigt tungt. Jag blev dålig i
halsen redan kring nyår, och då fick vi ställa in
tre spelningar. Jag var rädd att det var halsfluss,
men det var ”bara” ett virus, så vila var det enda
som hjälpte. När jag sedan var redo igen blev vår
basist sjuk, men då åkte jag på något ”influensaaktigt” och då fick vi ju ställa in spelningar på
Finlandsbåtarna uppe i Stockholm också.
Hur känns det att behöva ställa in?
– Det är otroligt tråkigt. När det är båtspelningar
vet vi sedan tidigare att många planerar in en minisemester för att åka en kryssning och dansa till
just oss. Då känns det nästan som att man sviker
dom, även om de förstår. Man måste ju tänka
långsiktigt och vara rädd om hälsan.
Ni var väl även nominerade till ett fint pris?
Berätta!
– Ja, vi blev som enda mogenband nominerade
i Manifestgalans dansbandskategori. Manifestgalan är en gala för alla oberoende skivförlag,
och det är riktigt prestigefyllt att vara med där.
Tyvärr vann vi inte, och eftersom vi var sjuka så
missade vi även galan på Nalen i Stockholm. Det
var tråkigt, men inget att göra åt.
Vad har ni annars på gång?
– Det är mycket spelningar som vanligt. Vi har väl
börjat att planera så smått för att spela in en ny
skiva, men det är inte så långt gånget än. Jag ser
verkligen fram emot våren och sommaren. Det
är ju då det är som allra roligast att vara dansbandsmusiker, när man kommer ut till logarna
och festivalerna. I sommar ska vi bland annat till
festivalerna i Malung och på Ekebo, och sedan
återvänder vi till Täfteå för en ny spelning, och vi
ska till exempel till Casino Cosmopol i Sundsvall –
det ska bli hur kul som helst!

Bert Karlsson
roade i Klippansoffan
Konsthallen i Klippan var fylld till
sista plats när Bert Karlsson (presentation överflödig) kom på besök
i säsongens första ”Gäst i Klippansoffan”, för att berätta historier ur
sitt liv under ledning av programledaren Per Johansson.
Visade driv tidigt
Berts berättelser visade att han redan i
unga år hade ett ”driv” som jämnåriga
i hans närhet saknade. Till exempel
såg han till att bygga en ishockeyrink
hemma i västgötska Tidan.
– Först fick man åka ut till bönderna
och tigga skog, sedan prata med åkare och få dom att köra grejerna till
sågverket, där de ställde upp och
sågade gratis. Sedan tog jag ut snickare som fixade rinken. Sånt skulle inte
dagens ungdomar göra – de är alldeles
för lata och bortskämda och får allting
serverat, slog han fast på sitt karaktäristiska sätt.
Direkt från Göteborg
Bert Karlssons Klippanbesök var en
liten avstickare från den pågående
melodifestivalturnén, som den här
helgen befann sig i Göteborg. Överlag beskrev han årets låtar som svaga,
men att shownumren är bättre. Han
trodde mycket på Yohio, som blev
finalklar i första programmet.
– Han har en historia och är intressant,
det är minst lika viktigt som låten.

Måste våga prata om
prostatacancer
Det blev naturligtvis en del allvar
också, framför allt när samtalet kom
in på prostatacancer, som Bert Karlsson drabbades av för tiotalet år sedan,
men som han överlevde.
– Det är en sjukdom som folk inte vill
prata om eftersom den är så förknippad med skam. De som är rädda för
att få svagare erektion efter en operation förstår jag inte. Stånd i himlen är
ju liksom inget alternativ. Så länge det
finns gips finns det hopp, brukar jag
säga. Man måste avdramatisera det
här med prostatacancer så att folk börjar prata om det.
Driver flyktingförläggning
Vid sidan om skrönor från tiden som
politiker och skivbolagsdirektör berättade Bert Karlsson vad han brinner
för mest just nu: Att bygga flyktingförläggningar. 2012 köpte han sanatoriet Stora Ekeberg utanför Skara,
som rustades upp och som idag hyser runt 200 flyktingar. Planen är att
öppna omkring upp till tio liknande
anläggningar på andra ställen:
– Jag vill visa att det går att göra flyktingpolitiken både billig och bra om
man bara är smart och lägger pengarna på rätt saker. Migrationsverket har
ju gjort en del usla affärer där man hyrt
rum på vandrarhem till överpriser. Det
är otroligt hur det har sett ut.

Har du taxilegitimation ocH vill tjäna pengar?
Hör i så fall av dig till oss då vi har behov av extra personal. Maila gärna en kort
presentation till info@asbotaxi.se där du berättar vem du är och varför du skulle
passa in hos oss på Åsbo Taxi. Bifoga även kontaktuppgifter.
Vi på Åsbo Taxi AB kan utföra flera
olika sorters transporter. Från ett viktigt brev, ett paket och t o m en pall.
Självklart är persontransport också
en specialitet. Hör av er till oss om
ert företags transportbehov!
Vi löser det!
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STÄDPATRULLEN

Ett RENT nöje att serva kunderna
Städpatrullen. Ända
Det börjar bli några år i branschen nu för Klippanföretaget
har man stadigt
sedan Edyta Pitula och en vännina startade verksamheten 2004
.
betare
växt, till att nu omfatta runt 10 mycket duktiga medar
s tillkom många
– Det var lite kämpigt i början, men när ROT-avdraget införde
Edyta.
säger
råd,
hade
de
privatkunder, som tidigare inte tyckte att
Många rekommendationer
skunder. Man får
Idag, drygt nio år efter starten, har Städpatrullen fler privat- än företag
kvittot på att man
många jobb på rekommendation, vilket Edyta tycker är det allra främsta
utför ett gott arbete.
enderade av en
– Många äldre tycker dessutom att det är skönt att få ett företag rekomm
kor i sitt eget
männis
vän eller släkting. Det handlar ju ändå om att släppa in främmande
ett bra och
gjort
har
vi
att
hem, och då är det viktigt att man känner sig bekväm och vet
seriöst arbete på andra ställen.
Ring eller maila
r går processen till som
Vill man anlita Städpatrullen är det bara att ringa eller maila. Därefte
det är som ska städas,
vad
igenom
går
och
träffas
så att man bestämmer en dag när man
och därefter lämnar man en offert.
kundrelation, säger
– Det är viktigt för oss att träffa våra uppdragsgivare och skapa en bra
Edyta.
ter. Tyvärr går det
Man arbetar i den utsträckning det är möjligt med miljövänliga produk
industristädning,
en
eller
groven
vid
inte
t
speciell
nlig,
inte att vara 100-procentigt miljövä
då man tvingas använda icke-miljömärkta produkter.
miljövänliga produk– En vanlig hemstädning kan vi dock genomföra helt och hållet med
ter, påpekar Edyta.
Fixar flyttstädning
När man ska flytta från ett boende till ett annat tycker många
att det blir lite väl tufft att ordna flyttstädningen i det gamla
boendet. Då är det bara att ringa till Städpatrullen, så tar de
över.
– De flesta vill ju lägga fokus på det boendet man flyttar till,
och inte det man flyttar ifrån. Vi följer givetvis allra regler
som bostadsrättsföreningar eller hyresvärdar har, och lämnar
alltid garanti på våra arbeten.
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Städpatrullen
- vi städar allt!

Familjen
En Tjej
Född: 121106 • Vikt: 3 525 gr • Längd: 50 cm

Nellie

Louise Windén &
Anders Svensson
Simon & Tove

En Tjej
Född: 121129
Vikt: 3 905 gr
Längd: 51 cm

Martina
Pia &
Torben Holmberg
Martin, Marcus
och Maria

En Kille
Född: 121109 • Vikt: 2 870 gr • Längd: 47 cm

Alexander

Maria Roth & Mladen Roksandic

Foto: Adam Runfors

Vill du också ha en bebisannons gratis?
Ring 0435- 77 90 54 och boka tid för fotografering!

Heja
Nermina!
Efter den succéartade Guldbaggegalan i januari, då hon belönades med en
Guldbagge för bästa kvinnliga huvudroll är ”Äta sova dö”-skådespelerskan
Nermina Lukac, bördig från Åstorp, ett
känt ansikte inte bara i filmkretsar utan
även bland gemene man. Och några av
de som jublade högst var barnen på
fritidsgården i Kvidinge, där Nermina
sedan våren 2012 är en uppskattad
medarbetare.
– Det var fullt tryck här framför TV:n
när Nermina vann, skrattar fritidsledarkollegan Helena Andreasson.
Spännande att se henne på vita duken
Nermina Lukac är mycket populär bland barnen på fritidsgården.
– Hon är en jättego tjej som alla tycker om.
När hon började hos oss i våras var filmen redan inspelad och klar, men det var ingenting
hon gick runt och skröt om. När den kom ut
på bio var vi i väg ett gäng och tittade på den.
Och även om den kanske inte riktar sig till
ungdomar i 14-årsåldern så tyckte de så klart

att det var spännande att se Nermina på den
vita duken, säger Helena Andreasson.
”En gång i livet”
I takt med att ”Äta sova dö” vunnit priser på
filmfestivaler runt om i Europa har Nermina
Lukac alltså blivit ett känt ansikte. I samband
med att filmen hade premiär i höstas var
både TV, radio och tidningar på plats på fritidsgården i Kvidinge för att göra reportage.
Medierna älskar så klart att berätta historien
om fritidsledaren utan skådespelarerfarenhet som fick en roll i en så framgångsrik film.
Och när hon nu slutligen fick sin Guldbagge
gick allting så klart ett varv till.
– Nermina har ju varit borta en del under
hösten, och har därför varit ledig en del.
Emellanåt har hon kommit till mig och sagt
att ”kanske ska jag hoppa över att resa iväg
den här gången”, men då har jag sagt till
henne att ”det är klart du ska åka, det här
händer ju en gång i livet”.

öppet måndag och torsdagar för de lite
äldre ungdomarna, och då riktar vi oss till
högstadiet och gymnasiet. Vi försöker se till
att olika åldrar visar respekt för varandra. En
tioåring och en sextonåring pratar ju inte
riktigt samma språk, men det går bra ändå.
Helena Andreasson trivs utmärkt med sitt
arbete, och menar att man inte kan ha ett
bättre jobb.
– Det är otroligt roligt att arbeta med lite
äldre barn.

Olika åldrar
Fritidsgården i Kvidinge är mycket populär
och lockar barn och ungdomar från tioårsåldern och uppåt att ägna sig åt pyssel eller
olika aktiviteter.
– Majoriteten av barnen är i mellanstadieålder, men det fungerar bra även när här
är lite äldre ungdomar. Vi har även kvälls-
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PROFIL: aldson Jensen
Anna Har

Här finns det massor energi och engagemang!
Hon trivs så bra i Röstånga att hon
var med vid uppstarten av den ideella
föreningen Röstånga Tillsammans fem
år innan hon flyttade dit. Västgötskan
Anna Haraldson Jensen har verkligen
hittat rätt.
– Det finns en tillåtande attityd här i
Röstånga som är väldigt tilltalande.

hållbara servicelösningar i nordvästra Skåne.
Ett uppdrag som delvis går hand i hand med
det hon och hennes kollegor i Röstånga Tillsammans ägnar sig åt på fritiden – att skapa
förutsättningar för lokal utveckling och god
service, genom samverkan mellan ideella initiativ, kommun och näringsliv.
– Det finns mycket potential ute på landsbygden, innovativa miljöer och spännande
Otrolig anda i Röstånga
processer. Lokala initiativ som Röstånga
Det är kärleken till maken, Röstångabördige Tillsammans är ett sätt att ta tillvara på den
Viktor Jensen, som har tagit Anna till byg- potentialen. En lokal plattform för att driva
den. De träffades redan 2001, och även om processer och engagera finansiella resurser.
de tidigare har bott i Göteborg och Malmö
och inte flyttade till Röstånga förrän i bör- Lyckat projekt med Stationshuset
jan av 2012 så har Anna alltså alltid gillat Hösten 2012 skrev Söderås Journalen om
makens hemort. När Anna och Viktor skulle projektet där Röstånga Tillsammans genom
flytta från Göteborg till Malmö bodde de sin finansiella plattform RUAB sålde aktier för
under en period hemma hos Viktors föräld- att kunna köpa loss Stationshuset. Projektet
rar i väntan på att de skulle få en lägenhet i lyckades, då över 400 personer ställde upp
Malmö, och det var då hon fick kontakt med och köpte aktier, vilket har lett till att StaNils Phillips, en annan av initiativtagarna till tionshuset är köpt, och öppnar till påsk med
nya krögare.
Röstånga Tillsammans.
– Röstånga har en otrolig anda när det gäller – Det är helt otroligt och fullständigt unikt.
att samla människor som engagerar sig för Det blev ett större gensvar och uppslutning
bygden. Det känns som att här finns en bra än vi någonsin hade kunnat hoppas på. Det
blandning av de som bott och verkat här i kändes som ett kvitto på det jag pratade om
generationer såväl som nyinflyttade, och alla tidigare, att Röstånga är en ort där klimatet
däremellan. En gemensam kärlek till platsen är mycket tillåtande, och folk är öppna för
nya idéer och sätt att påverka sin egen bygd
och en storslagen natur.
på.
Statsvetare
Anna är statsvetare i grunden, men har även Ursprungligen från Grimsås
läst miljövetenskap och ekonomi på universi- Anna kommer som sagt från västgötska
tetsnivå. Hon arbetar idag på Folkuniversite- Grimsås, en liten ort i Tranemo kommun,
tet i Landskrona, där hon är projektledare för alldeles på gränsen till Småland. Hon trivdes
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bra där också, men ser en tydlig skillnad gentemot Röstånga.
– I Grimsås finns ett stort företag som varit
den stora arbetsgivaren i kommunen. Då har
de blivit aktören som tagit de flesta initiativen till saker och ting. Här i Röstånga finns
ingen lika dominerande aktör, och här hittar
man därför andra lösningar. Föreningslivet
i Röstånga är till exempel mer brokigt och
föreningarna tar ett större ansvar för utvecklingen av bygden.
Löpning och skidor
Vid sidan om arbete, familj och engagemanget i Röstånga Tillsammans ägnar Anna
sin fritid åt löpning, och när vädret tillåter under vintern, även längdskidåkning.
– Så fort det kommer tillräckligt mycket snö
så spåras det ju både här i Röstånga och uppe
på Söderåsen, så då försöker jag passa på.

IrlänDsK afton!

MOZart BeHÖVer diG!
Vivacekören i Perstorp söker sångare i
alla röstlägen, gärna med ett extra intresse
för klassisk musik! Du får gärna vara notkunnig men det är inget krav.

C eltiC
C onnectioN

Nu vill kören expandera och bl.a. verka för
ett ökat intresse för den klassiska musiken.
Vivace leds av Thomas Blum, tonsättare
och pianist.
Är du intresserad?
Kontakta: tommy, telefon 070-314 29 07
eller vivace@hotmail.se

16 marl.s20k•lP.r2is1 120:-
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Biljetter: ViBrohällans Blommor i
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MOZART BEHÖVER
MOZART BEHÖVER
DIG!
DIG!

Välkommen insöker
till oss, Din
personligaiVW,
Vivacekören i Perstorp
sångare
alla
Skoda och VW-transportbils
verkstad!i Perstorp söker sångare i alla
Vivacekören
röstlägen, gärna med ett extra intresse för
röstlägen,
gärna med ett extra intresse för
klassisk musik! Du får gärna
vara notkunnig
men det är inget krav. klassisk musik! Du får gärna vara notkunnig
menbl.a.
detverka
är inget
Nu vill kören expandera och
för krav.
ett
Nu vill
kören
expandera
bl.a. verka för et
ökat intresse för den klassiska
musiken.
Östergatan
28, Klippan
• 0435 -och
109 20
www.borjessonsbil.se
ökat intresse för den klassiska musiken.

En av Söderås Journalens populäraste tävlingar är
den där man kan vinna en ny uppsättning kläder för
vårsäsongen. I år samarbetar vi med Carina Nilssons
båda Klippanbutiker Basthi (damkläder) och Lukas by
Basthi (herrkläder). Skicka in en motivering till varför
just du eller någon närstående förtjänar att vinna kläder för
2 000 kronor, så väljer vi på Söderås Journalens redaktion
ut den vi tycker är bäst. Endast en person kan vinna, så
priset kommer att plockas ut antingen på Basthi eller Lukas
by Basthi beroende på om det blir en man eller kvinna som
tar hem segern i tävlingen.
Av praktiska skäl vill vi att du i ditt brev anger vilken ungefärlig storlek (S, M, L, XL, XXL etc) du har i kläder. I ett
kommande nummer av Söderås Journalen gör vi som vanligt ett reportage om vinnaren.

100 kr i rabatt
på valfri storlek av

Hund- eller kattfoder!

För att du ska kunna komma
ifråga för vinsten så behöver
vi ditt tävlingsbidrag senast
måndagen den 4 mars.
Skicka in till följande adress:
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN
Märk kuvertet med
”Vårkläder”

VÄLKOMNA!

Gäller tom 28 febr-13. Medtag kupongen!

Vinn vårkläder!

Stort sortiment av hund- och kattartiklar

Olssons Vapenverkstad & Hundshop Torggatan, Klippan

Grundat 1967

0435-138 52
Öppet:
vardagar 10-18
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Bowlingk
Bowlingkväll
livade upp
Två serier bowling, goda tacos och
många skratt – det blev receptet på en
trevlig kväll för familjerna Lindström
och Ljunggren från Klippan. Margareta Lindström blev en av vinnarna i
Söderås Journalens och Bowla.net:s
månadstävling, och valde att ta med sig
maken Boris samt goda vännerna Magnus och Jessica.
– Den här vinsten kom verkligen i rätt
läge. Min man Boris har precis blivit
av med jobbet genom en konkurs, så
januari har varit lite extra tung. Att få
komma iväg så här blev ett litet ljus i
mörkret!
På samma våglängd
Familjerna Lindström och Ljunggren har umgåtts i många år, och ligger, som Margareta
säger, ”på samma våglängd”. Därför var det
aldrig något tvivel om vilka hon och Boris
skulle bjuda med sig.
– Vi har gjort mycket roligt ihop, men har
aldrig bowlat tillsammans. Magnus avgick
med vinsten, och det var väl mest för mig
som det gick lite halvknackigt – men jag
hade ju redan vunnit i och med att jag vann
tävlingen, så jag var glad ändå, skrattar Margareta Lindström.
Kul oavsett utgång
Margareta har aldrig tidigare varit på Bowla.
net en fredagskväll, men efter vinsten, som
alltså förutom en timmes bowling även innehöll gratis tacobuffé, kan det bli fler gånger.
– Det är kul att bowla. Man har trevlig oavsett om det går bra eller dåligt, tycker hon.
Finnes: Arbetstagare
Och när Margareta ändå har chansen vill hon
också passa på att upplysa alla arbetsgivare i
Söderås Journalens utgivningsområde om att
maken Boris är tillgänglig för dem.
– Han har arbetat inom verkstadsindustrin
tidigare, men han är öppen för alla typer av
arbete! Det är bara att höra av sig, vi finns i
telefonkatalogen och på hitta.se.
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Arbetskamraterna
fick en trevlig
kväll ihop

D

Att arbeta som taxichaufför är på sitt sätt både väldigt socialt – och väldigt ensamt. Man träffar ju sina
kunder hela tiden, men kontakten med de egna arbetskamraterna blir kanske inte så frekvent. Därför tyckte Åsbo Taxis växeltelefonist Tina Bergman
att hon och några av hennes kollegor behövde en
helkväll på Bowla.net tillsammans. Söderås Journalen höll med!
– Vi behövde komma ut och träffas lite privat och
koppla av tillsammans, tycker hon.
Filebuffé
För det är ju så att under arbetstid hinner chaufförerna bara
träffas som hastigast över en kopp kaffe mellan körningarna, och då blir det ju oftast ”jobbsnack” några minuter
innan man måste hasta iväg igen. En bowlingkväll med tillhörande filébuffé var precis det som behövdes för att svetsa
samman gruppen.
– Det var lite varierande nivå på bowlingkunskaperna –
någon hade tävlat i klubb, någon hade spelat i Korpen och
några hade inte riktigt samma erfarenhet, så det blev en
trevlig kväll på alla sätt.

Välkommen till
Klippans enda restaurang
med bowlingspel!

Vårbuffé
219:-/pers

BOWLA
PÅ SPORTLOVET!

inkl 1 timmes
bowling

Öppet dagligen
från kl.10

Avnjut traditionell
husmanskost i buffé
Stort salladsbord
Månd-fre 11.00-13.30

69:-

Tacobuffé
199:-/pers
inkl 1 timmes
bowling

ndiga
Fullstäheter!
g
i
rätt
www.bowla.net
0435-15260
Boka
dygnet Stackarpsvägen 5
runt!
26439 Klippan
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jetter!
Vinnarna av Nyårsrevybil

Glada vinnare - jätte nöjda
med sin kväll på Hillesgården!
När Söderås Journalen lottade ut biljetter till nyårsrevyn på Hillesgården i Fastarp fick vi många tävlingsbidrag. De två
lyckliga vinnarna blev Jan Nilsson och Lennart Svensson, båda bördiga från Klippan, som fick glädjen att ta med sig tre
personer var till föreställningen som hölls lördagen den 12 januari. Förutom god underhållning bjöds det även på julbuffé
i pausen. Söderås Journalen passade på att fråga båda vinnarna vad de tyckte om kvällen som helhet.

Lennart Svensson
Kan du tänka dig att återvända fler gånger till Hillesgården?
– Ja absolut! Jag har varit på revyn en gång tidigare,
och det var precis lika välordnat den här gången. Det
blir säkert fler turer till Hillesgården framöver.
Hur var det att äta julmat i mitten av januari? Det gör
man ju inte vanligtvis kanske.
– Det var mycket gott. Precis lagom med mat också. Ett
bra upplägg helt enkelt!
Hur ofta skickar du in till Söderås Journalens tävlingar?
– Det händer lite då och då, men jag har aldrig vunnit
innan.

Jan Nilsson
Vad tyckte du om revyn?
– Det var alltigenom trevligt. Revyn var mycket underhållande, och vi bjöds på fin mat i pausen, så det var en lyckad kväll på alla sätt och vis!
Var det första gången på Hillesgården?
– Nej. Jag och hustrun har varit på revyn för många år
sedan, när de precis började med den, vi var mycket nöjda
då ockå.
Du är rullstolsbunden. Hur fungerade det på Hillesgården?
– Mycket bra! Det fanns ju hiss där så det var inga problem att ta sig upp till hörsalen på andra våningen. Vi blev
mycket väl mottagna.
Är det första gången du skickar in till Söderås Journalens
tävlingar?
– Nej, det brukar jag göra ibland faktiskt. Jag kan inte minnas att jag har vunnit tidigare, så det var en väldigt glad
överraskning när ni ringde.

H
Hillesgårdens nyårsrevy är sedan många år tillbaka ett populärt besöksmål. I årets uppsättning var det teaterkostymören Görel Engstrand som var konferencier,
och den tolv man starka ensemblen rev ner många skratt bland åhörarna. Det skojades mycket på temat om hur man som äldre får allt svårare att ta till sig
den moderna tekniken, och det var säkerligen många i publiken som kände igen sig.
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Gustavsberg WC-stol Nordic
Installerat och klart 2.800:-!

Vackra
smycken från

Ti Sento

(vid berättigande av ROT-avdrag) Ord. pris 3.500:-

MILANO

IS
KANONPR!
JUST NU

Detta ingår:

• Demontering och bortforsling
av den gamla stolen.
• Montering av ny WC-stol.
• Monteringsmaterial
• Arbetskostnad.
• Resekostnad.

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

ÖSTÅNGA
RRÖSTÅNGA
EGRAVNINGSBYRÅ
BBEGRAVNINGSBYRÅ
RÖSTÅNGA

Utnyttja aget!
Rot-avdr

Söderåsjournalen
Söderåsjournalen
Söderåsjournalen

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

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

BARNTÄVLING!

FÖR BARN UPP
TILL 12 ÅR

VINSTER:
10,7 x 7,1

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:-

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
ORDET ÄR:
Adapt Media AB,
Norra Skolgatan 2,
264 33 KLIPPAN
senast den 4 mars i brev frankerat
med brevporto.
• Glöm inte ange ”BARNTÄVLING”
utanpå kuvertet!

Vinnare Annonsjakten - Januari

GISSA VILKET
ORD SOM
JAG GÖMMER!

Har fyra ben!

1: Marie Jönsson, Klippan
2: Ingela Eriksson, Ö Forestad
3: Solveig Olofsson, Klippan
Namn:

?

________________________________________________________________________________________________

Adress: ________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

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, klippan.bokning@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
Byggnadsarbeten
Bengtas Bygg & Montage, Sävgatan 10A, 284 33 Perstorp..................... 0704-334071
		 bengtas_byggmontage@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
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
• 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

Fastighetsbolag forts.
• 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
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
Forts. nästa sida

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

23

Söderås BRANSCHREGISTER
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
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
• 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
Tandvården Ljungbyhed, Tandl. Michal Wachalski
Infanterigatan 10-12, 264 51 LJUNGBYHED............................................ 0435-44 08 00
Taxi
• Åsbo Taxi, Karossvägen 2, 264 31 KLIPPAN............................................ 0435-140 05
		 www.asbotaxi.se, info@asbotaxi.se
Transportvagnar
• Transportvagnar AB i Klippan, Åbytorpsv. 16, 264 39 KLIPPAN............... 0730-31 94 65
		 www.transportvagnar.se, birger.svensson@transportvagnar.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
Billy & Carina Trädgårdanl. HB, Svenstorp 897, 264 51 Ljungbyhed....... 0705-54 88 14
		 billyocarina@telia.com
• 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
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

