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Vinn gratis biltvätt!
Efter en vinter fylld av snö och slask år våren äntligen på väg. Är du
bilägare och har lidit inombords under det senaste halvåret över att din bil
varit ständigt smutsig? I så fall är det läge att titta hitåt.
I den här månadens Söderås Journalen-tävling kan du nämligen vinna gratis tvättpoletter till ett värde av 2000 kronor, som du sedan kan nyttja på Klippans Biltvätt
till dess att de tar slut.
Skicka in ett brev och motivera varför just du eller någon närstående förtjänar detta pris, så väljer vi på Söderås Journalen ut den motivering vi tycker är bäst.
I ett kommande nummer följer vi naturligtvis med den lycklige vinnaren och gör ett
reportage vid det första tvättningstillfället.
Skicka in ditt bidrag till följande adress senast måndagen den 8 april:
Skicka in till följande adress:
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN

Märk kuvertet med
”Gratis biltvätt”
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Lyxig Nyhet!

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

Foto: Helsingborgs IF

Hemma i
”smeten” igen...
– Den största skillnaden nu gentemot tidigare är att jag bor mitt i ”smeten”. I princip
alla fotbollsintresserade i den här delen av
Skåne är ju HIF-supporters, till och med mina
grannar hemma i Stidsvig. När jag bodde i
Växjö och åkte hem till Stidsvig en dag eller
två kunde jag ”koppla bort” fotbollen, men
det blir ju inte riktigt så nu, ler Roar.

Det är över 20 år sedan som han la ner
den egna spelarkarriären och istället
tog sina första stapplande tränarsteg
hemma i Stidsvigs IF. Därefter har Roar
Hansen successivt jobbat sig uppåt
i fotbollens seriesystem, för att inför
säsongen 2013 landa vad som nog är
många skånska fotbollstränares absoluta drömjobb: Helsingborgs IF.
– Som boende i nordvästra Skåne vet
jag ju hur mycket HIF betyder, och det
kändes nästan som en plikt att ta jobbet när jag blev tillfrågad, säger han till
Söderås Journalen.

Ingen större skillnad
I och med jobbet i HIF kan Roar för första
gången någonsin i karriären titulera sig allsvensk huvudtränare. Ett steg upp från tidigare anställningar, men Roar själv menar att
nivåskillnaden från Öster inte är så stor som
man skulle kunna tro.
– Frågar du Östersupportrarna så tycker de
inte att HIF är något speciellt. Öster är också
en anrik klubb med massor av landslagsspelare och tre SM-guld. Även om de har varit ur allsvenskan några år är det också en
storklubb på sitt sätt. Då upplever jag nog
själv att skillnaden var större när jag gick
från Ängelholm till Öster.

Närmast från Öster
Roar kommer närmast från Östers IF i Växjö,
där han gjorde stor succé under 2012, då
han tog laget upp i allsvenskan. Nu är det
ständiga pendlandet till Småland ersatt med
en betydligt kortare resväg på några mil
längs E4:an.

Gammal fabriksarbetare
Under åren i lägre divisioner varvade Roar
tränarjobbet med fabriksarbete på Gelita i
Stidsvig. Totalt blev det 18 år på gelatinfabriken – en erfarenhet som han använder sig
mycket av i kontakten med sina spelare.
– Jag försöker alltid förmedla att spelarna

ska vara glada över att ha sin hobby som ett
välbetalt yrke. Det är en stor ynnest, och det
vill jag att de ska förstå. När man har det
så väl förspänt så är det ens skyldighet att
lägga ner hela sin själ i att utveckla sig själv
som fotbollsspelare och verkligen ge allt
hela tiden. Är man inte beredd på att göra
det, är det bara att gå ner några divisioner
och så ersätta mig på fabriksgolvet istället.
Fantastiskt att uppnå sina mål
Vad ser då Roar som sin största framgång
hittills i karriären? Man skulle kunna tro att
det allsvenska avancemanget med Öster i
höstas står i självklar förstaposition, men så
enkelt är det inte.
– Rent meritmässigt är ju Östers avancemang det största, men man kan inte riktigt
göra det så enkelt. Jag var precis lika glad
när vi gick upp i division två med Helsingborg Södra eller när Ängelholm tog steget
från division ett till Superettan. Sedan har
jag ett fantastiskt minne här från Olympia
när jag vi vann distriktsmästerskapsfinalen
med Klippan på 90-talet. Det stora är inte
på vilken nivå man vinner, det är känslan av
att uppnå något tillsammans med andra.
Det är många HIF-are runtom i nordvästra
Skåne som hoppas att Roar får uppleva något liknande snart igen. Varför inte redan i
år?
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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

Aprilskämtandet har anor

Många utsätts för aprilskämt och tror
det är ett sent påkommet kulturinslag.
Men inte så. Tvärt om. Aprilskämtandet har nästa 2 000 åriga anor. År 153
ändrades tidpunkten för nyår från den
25 mars - till 1 januari. Åtta dagar efter
25 mars kulminerade firandet, alltså
den 1 april. När datum för nya årets
början flyttades behölls firandet den 1
april. Nu skämtades det med alla och
allt som blivit kvar till våra dagar och är
spritt över hela världen. I bl a Skottland
kallas de som går på skämt för ”gowk”
(gök/dummerjöns). I Sverige vill framförallt pressen gärna ha ett aprilskämt
– som 1950 då det hävdades att
”Öland lossnat från havsbotten”.

Måndag ”jubilerar”

Det är 40 år sedan måndagen blev
”veckans första dag”. Som en administrativ åtgärd blev det 1973 en internationell anpassning. Det stämde
dessutom överens med hur svenskarna upplevde måndagen – som den
första dagen i veckan. Veckan började
på olika dagar i olika länder. Det skapade problem. Till mer internationella
kontakterna blev, till större problem.
Det togs upp på 1970-talet och ledde
till beslutet att ”måndagen ska vara
veckans första dag”. Annars var det
söndagen som hade denna position
och gick tillbaks till traditionen inom
judendomen, kristendomen och hos
muslimerna.

Märkesdagar

1932. Perstorps arbetarkommun
krävde att arbetslösa fick mark vid
kyrkan för odling.
1863. Altaret och predikstolen i Gråmanstorp förgylldes.

Som sagt

”Demokrati: Folkstyre genom folk
för folk”
(Abraham Lincoln, amerikansk
president)
”Demokrati är meningslös för barn”
(Albert Schweitzer, tysk teolog och
filosof)
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Åter varg i Skåne – ”siste försvann” 1862
Varg håller åter på att etableras i
Skåne. Uppfattningen var att sista
skånska vargen ur ”riksstammen”
sköts 1862, den sista i Söderåsbygden 1860 - i Bjersgård.
Vargen är vida spridd, genom unik
anpassningsförmåga. DNA-arkeologer ser att människan påverkat
vargen 100 000 år och gjorde den
till husdjur i bondesamhällen för
20 000 år sedan. Vargen beskrivs
som elak. Skriftliga dokument finns
i antiken. I bibelns Matt 7:15 nämns
”varg i fårakläder”. Barn fick höra
att precis som ”räven var slug”,
”biet flitigt” och ”åsnan dum” så
var ”vargen elak”. Kraftigt påverkades barns – och vuxnas – bild
av vargen av sagan om ”Rödluvan
och vargen”, som är en ”vandringssaga” som ingick i Charles Perraults
sagosamling som gavs ut i Frankrike redan 1697!
Landskapslagar behandlar vargfrågan. Krav på skallplikt, varggårdar och varggrop fanns i lag-

stiftningen in på 1800-talet. Varje
socken skulle ha en varggrop, som
finns kvar i Söderåsbygden i Riseberga, Bonnarp, Stidsvig. Alla som
ägde kreatur hade plikt att delta i
gemensamma drevet. Sköts varg
utanför drevet utgick skottpeng.
Dreven utlystes i kyrkor, som 1809 i
Perstorps kyrka för samverkan med
Riseberga socken.
Vandringshistorier finns där vargar
dödat barn. I Värmland rik på varg
konstaterades att ingen dödats av
varg senaste 200 åren, då kyrkoböckerna studerades. Det nämns att
myndigheter ”planterat ut vargar”,
som folklorist Bengt af Klintberg
förklarar vara en vandringshistoria.
Men 1820-21 berättas att åtta barn
och elva vuxna skadats av ”Gysingevargen”. Men det var en varg som
hade hållits som tam och var van vid
människor.
Vargen var allmän in på 1800-talet. Utrotningen skedde 1850-1870.
I Danmark sköts sista vargen 1772,

i Skåne den sista 1862. Bara enstaka vargar fanns kvar i landet på
1960-talet. Fridlysning kom 1969,
som på 1980-talet gjorde att stammen ökade. En enstaka varg hamnade i Skåne på 1970-talet och sköts.
Nu pågår en invandring av varg till
Skåne - i begränsad omfattning.

Varg har en unik förmåga till anpassning.

Det finns risk med att göra varg van vid
människor.

Betygssystem har växlat – men 1902-1962 ”lugn period”
Det pågår en allt intensivare diskussion kring betyg. Visst ska de
finnas. Men när ska de börja sättas in? Borta är den lugna period
på 60 år då ”absoluta betygssystemet” rådde – med bokstäver.
”Ge lärarna – och eleverna – lugn
och ro på betygsfronten.” Uppmaningen hörs allt mer efter senaste
utspelet. Nu gäller frågan: Ska elever
behöva få betyg redan i lågstadiet?
Bedömningar av olika slag sker alltid.
1686 års kyrkolag införde husförhör,
där alla i socknarna bedömdes. De
få ungdomar i läroverk på 1600-

talet fick betyg och blev föregångare.
På 1820-talet infördes ett striktare
betygssystem - i fyra steg med bokstäver. Folkskolans införande 1842
innebar inte enhetligt betygssystem.
Det kom 40 år senare, dock inte
helt enhetligt. Tre system fanns vid
1900-talets ingång. Men från 1902
infördes ”absoluta betygssystemet”,
som fanns till 1962. Betygen var helt
kunskapsrelaterat och bokstavsgraderade.
1962 kom ”relativa betygssystemet
i fem grader med siffror”. Det utgick
från ”normalfördelning av prestatio-

ner bland ungdomarna”, t ex att sju
procent skulle ha en ”5:a”. Men det
gällde bara vid en bedömning alla
elever i landet i en grupp, inte som
kommuner trodde att det även gällde
egna antal elever i en årskurs. Det
blev fel och orättvist.
Nytt system infördes 1994. Det var
”mål- och kunskapsrelaterat” och
hade tre steg och ville mäta kvaliteten i
kunskapen. Det försvann. Nu gäller ett
betygsystem med fördjupning av ”måloch kunskapsrelaterade idén”, med
bokstavssystemet. Den stora frågan nu
är: När ska betygen börja sättas in?

”Socken” – allt okändare begrepp
Socken är ursprungligen ett centralt kyrkligt begrepp sedan lång
tid tillbaka. Från 1862 började begreppet anonymiseras och är idag
närmast okänt för den yngre generationen.
Socknen är den minsta territoriala kyrkliga enheten. Själva ordet socken är från medeltiden,
kommer från fornsvenskans ord
”sokn” (söka) – är området som
”har samma kyrka”. Sockenbildningen kom på 1100-talet i södra
Sverige, 1100-1200-talet i Mellansverige och 1200-talet i Norrland.
Den kyrkliga socknen fick allt fler

uppgifter av rent borgerlig art och
utvecklade under 1600-talet ett
allt starkare lokalt självstyre, under kyrkoherdens ledning. Sockensjälvstyrelsen stadfästes i 1650-talets privilegier för prästerskapet,
bekräftades 1675, omarbetades
och stadsfästes i privilegiebrev
från 1723 som i stort verkade så
till 1817.
Samhället utvecklades allt mer.
Industrialismen drev på. Socknen
fick allt fler borgerliga uppgifter.
Sockenindelningen var inte ändamålsenlig. Ny organisation och ny
lag behövdes, som började förbe-

redas 1843. Uppdelningen mellan
kyrkliga och borgerliga uppgifter genomfördes med 1862 års kommunallag. Kvar inom sockenorganisationen
blev skolfrågor en kort tid. Men även
detta sågs som fel. Då kommunfullmäktige infördes 1918, enligt modell
representativ demokrati, tog borgerliga kommunen över allt mer.
Socken fick enbart kyrkliga frågor.
Namnet ändrades till församling. Vid
kommunsammanslagningen 1952 var
delningen genomförd, som befästes vid kommunsammanslagningen
1974. Socken som begrepp försvann
allt mer.

Boktipset: CHagberg/Widmans bok ”Fossiljägarna” är spännande, intressant och kunskapsrik.
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Ecodan Next
Generation
luft-vatten
värmepump

Välj att leva och bo bekvämt
med ett driftsäkert värmesystem utvecklat för framtidens
krav. Låt Mitsubishi Electrics
innovativa miljöteknik blir ert
miljötänk. Våra värmesystem
finns både som luft-luft och
luft-vatten värmepumpar.



Kirigamine
luft-luft värmepump

Kenneth 0706-248 229
Mattias 0706-248 227

www.a4uab.se

Marinerat kött och
goda korvar
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Påskb orsdag 11-15
Skärt

Välkomna önskar
Helena med personal!

Lammkotletter

Allt för GRILLEN!

Lammellesrtmearkinerad.

- naturell och boka)
(ring

Extra påsköppet:
onsdag kl 13-18
Skärtorsdag 10-18
Påskafton 10-13

20% på valfri vara!
Gäller den 25-30 mars och mot denna kupong. När du lämnar in
kupongen hos oss deltar du även i utlottningen av ett presentkort
värt 300 :Namn: .................................................................................................................................................
Adress: .................................................................................................................................................

välkomna!

Öppettider:
Fredag kl 10-18
Lördag kl 10-14

Klipp ur & spar!

Stäng ute kylan och spara pengar med
värmepumpar från Mitsubishi Electric

Postadress:...........................................................................................................................................

Gårdsbutik
0435-102 95
www.bjarhus.se

Storgatan 32, Klippan
Tel. 0435 - 101 15

Besök www.gunnsmode.se!
Där hittar du vår blogg och adressen till
facebook.

Ica Kvantum önskar trevlig Påsk!
Köp våra fantastiska hemlagade sillinläggningar och vår egen gravade lax!
Vår egen

Kvantum-

SILL

14.90:-/hg

Nygräddad

VAR DELIKATESS AR UNIK MED:
- HEMLAGADE SILLINLAGGNINGAR
- HEMLAGADE SALLADER
- HEMLAGADE CHARKPRODUKTER

Krispig

Kvantum-

Kummin-

KAVRING
21.90:-/st

KOTLETT
18.90:-/hg

Vår egen griljerade Påskskinka
Succén från i fjol!

TELEFON TILL KOKET: 0435-29 608

Paskfesten fixar vi tillsammans.

Dukar ni, sa grejar vi maten!

20.90:-/hg

Vår egen Rullesylta, rullad med kärlek

24.90:-/hg

Med smak av kryddnejlika, senapsfrö och kryddpeppar

Vår egen lågtempererade Klippanskinka
Helmuskelskinka, lättrimmad/lättrökt

Nyhet för i år, grillplanka!

18.90:-/hg

99:-/pers

Deli långfredag 9-18

Minimum 6 pers. Innehåller: Grillad kycklingklubba,
grillade kamben och kassler, hemlagad potatissallad
samt fem varianter på exotiska frukter

Påskafton 8-18

Deli påskafton 8-14

VAR NYA BAKE OFF!
Flerkornsbaguetter, Goda kakor, 340 gr (16.90:-/st)
Baguetter, Bonjour, 400 gr (16.90:-/st) 2 st 29:-

PåsKöPPet:
Mån - fre 8-21

Välkommen in till oss!
Butiken med matglädje!

2 st 29:-

Påskdagen 8-21
Annandagen 8-21

Klippan
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Påskförsäljning
Skärtorsdag =
Blåkullekul i
Ljungbyhed
Påsken kommer ovanligt tidigt i år. Redan till helgen
är det dags, och enligt traditionen inleds påskfirandet
i Ljungbyhed med Blåkullekul – som under årens lopp
blivit en höjdpunkt för vuxna och barn, och även lite av
en hemvändarträff.
– Många före detta Ljungbyhedsbor som kommer hit
och firar påsk brukar titta förbi och det tycker vi så klart
är roligt, säger Charlotta Jönsson, en av medlemmarna
i Blåkullekommittén.

Nu är det dags för vår traditionella
påskförsäljning igen. Vi erbjuder rökt
ål, kall-varmrökt lax och inlagd sill i
olika varianter.
Öppettider vecka 12:
Onsdag - Fredag
Lördag

10.00 – 17.00
10.00 – 14.00

Måndag - Skärtorsdag
Långfredag
Påskafton

10.00 – 18.00
10.00 – 14.00
10.00 – 14.00

Öppettider vecka 13:

Välkomna!

Kul när det händer något
Det är Ljungbyheds Köpmanna- och Företagarförening som
tillsammans med Ljungbyheds Framtid ordnar Blåkullekul i parken. Precis som föregående år utlovas lotterier, tipspromenad,
påskpyssel, ponnyridning och en tävling där man utser bästa
påskutklädnaden. Dessutom uppträder barnens favoriter Sander & Gander.
– Vi anordnar årligen Blåkullekul, dels för att det är roligt att
det händer något i Ljungbyhed och dessutom är det ett trevligt
evenemang i positiv anda, säger Charlotta Jönsson.

SEJRBO & SON AB • TEL: 0435 - 152 43 • www.sejrbo.com

Alla åldrar välkomna
Blåkullekul innebär aktiviteter för alla åldrar och även om fokus
ligger på de lite mindre barnen, finns här mycket som tilltalar
både ungdomar och vuxna.
– Tittar vi i backspegeln har Blåkullekul dragit besökare i alla
åldrar. Alla är välkomna och jag vågar nästan lova att du åtminstone inte kommer att ha tråkigt ifall du tar en sväng förbi
parken i påsk.

Nu till påsk fyller vi
vår nya ”deli-disk” med
massor av god påskmat!

Ideellt arbete
Arbetet med Blåkullekul är helt ideellt, och påbörjas i regel
kring årsskiftet med möten och planering.
– Direkt efter avslutat Blåkullekul brukar vi i kommittén prata
lite om nästa år, men det riktiga arbetet drar igång först vid
årsskiftet. Vi är ett kreativt gäng som har väldigt kul tillsammans.

Blåkullekul
Ta fram kvasten och kom till parken i Ljungbyhed

SKÄRTORSDAG KL. 14

Tävlingar: Bästa påskutklädnad och tipspromenad
Uppträde • Lotterier • Ponnyridning • Djur • Försäljning av god fika • Räddningstjänsten • Påskpyssel m.m
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Prova vårt nya

deli-koncept!
Sillinläggningar - Sillatårta
Laxbakelser - Smörrebröd m.m.
Öppettider i påsk:
Påskafton (lördag)..............9-18
Skärtorsdag ...........................9-20 Påskdagen (söndag) .........9-18
Långfredag .............................9-18 Annandagen (måndag) ....9-18

Behöver du kontanter? Kontantautomat runt hörnet!
Ombud för

HYR DIN FILM HOS OSS!

LJUNGBYHED 0435-44 10 30

Våryra i Ljungbyhed!

Vårerbjudande!

Whirlpool vitvaror till otroliga priser

Inför vårbruket!
Järnsulfat 15 kg

149:-

Planteringsjord 50 lit/ 5 skr

Kyl/frys 200cm
252/97 liter
No Frost

99:-

5.990:-

Gödning: NPK, Gräsmattegödning
Blåkorn, stroller
Sättpotatis i flertal sorter
Räfshuvud plast 38 cm

790:-

MIELE
uts.produkter

10%
rabatt

13:-

t! Nelson Gardens växtbelysning
Nyhe Lysrör, värmematta, värmelampa
Ferax bygg altn. Cementskyffel
(ord.pris 224:-)

Fasadflaggset 115 cm svensk
(ord.pris 59:-)

Micro
från

35:-

149:-

Storgatan 4
Ljungbyhed
Tel 0435 - 294 50

Gustavsberg WC-stol Nordic
Installerat och klart 2.800:-!
(vid berättigande av ROT-avdrag) Ord. pris 3.500:-

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

Utnyttja aget!
Rot-avdr

Nytänk och utveckling på Hemköp i Ljungbyhed!
På torsdagkvällen den 28 februari hade Hemköp en smygpremiär för att visa sina senaste
nyheter. Butiken var full med
folk, främst kring charkdisken
men även gångarna i butiken fylldes av matintresserade
gäster.
Vill profilera sig på hemlagat
– Vår nyhet är att vi vill profilera oss
ännu mer på hemlagad mat med
hög kvalitet, säger Hemköps ägare
Lars Andersson. Sedan flera år tillbaka säljer vi ju Dagens rätt med stor
framgång och har även en bred Cateringverksamhet.
– Nu tar vi ytterligare ett steg genom att även erbjuda olika former
av smörgåsar, pajer, piroger, ölkorv,
tapas och flera andra smårätter som
kunden tar med sig hem. I dag är
många människor stressade i sin
vardag och har inte tiden att ställa
sig själv att fixa till maten hemma,
och det är där vi kommer in och blir
ett alternativ.

Kan erbjuda det mesta
I samband med detta ”nytänk” har
man bytt ut de gamla charkdiskarna
mot nya fräschare och mer miljövänliga diskar. Sedan två år tillbaka
jobbar Lars dotter Jessica Andersson
också på Hemköp. Familjebanden
knyts nu ännu hårdare i och med att
lillasyster Jonna också har börjat arbeta i butiken. Hennes arbetsuppgifter är framför allt att jobba med nysatsningen i charken. Detta innebär
också att Hemköp nu möter marknaden med att bli verkligt starka och
kan erbjuda det mesta när det gäller
Dagens Rätt, Cateringverksamhet
och Delikatessmaten.
– I och med att vi breddar matverksamheten och kombinerar detta
med vår ”vanliga” charkförsäljning
så kan vi också minska det så kallade matsvinnet genom att ta till
vara på ännu mer av det charkuterier
och andra varor som vi säljer. Detta
är viktigt båda för miljö och moral,
avslutar en nöjd Lars Andersson.
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TRENDI SKOR

Trendi Skor redo för
vårrusning
Våren är här – och med den även nytt
skomode på Trendi Skor i Perstorp. I år är
det skarpa färger som gäller.
– Det var ett tag sedan det var så hett med
färg. Bland dam- och barnskor är det mycket
turkos, rosa och korall, men herrskorna är
lika diskreta som vanligt, säger butiksägarinnan Kjersti Landgren.

5 000 par per år
Det går bra för Trendi Skor. Trots att en och annan
butik i Perstorp tvingats stänga igen på sistone så
märker inte Kjersti Landgren av att det på sina håll
är tuffa tider.
– Jag har räknat ut att vi säljer 5 000 par skor varje
år, inklusive skyddsskor till företag. Det är rätt häftigt när man tänker på det. Vårt försäljningsantal
har ökat sakta men säkert för varje år, och det
känns jättekul.
Den typiska kunden hos Trendi Skor är kvinna och
mellan 25 och 70, så sortimentet för denna målgrupp är stort. Men Kjersti Landgren säljer naturligtvis även herr- och barnskor. Många kunder har
varit Kjersti trogna ända sedan hon startade sin
rörelse för 22 år sedan.
– Vår personal är väldigt omtyckt, och det skapar
förtroende. Vi månar väldigt mycket om personlig
service, och försöker ha ett sortiment där skorna är
både snygga och bekväma.
Efterlysning
Det har funnits skobutiker i fastigheten på Köpmangatan i Perstorp i många år. Exakt hur länge är
oklart, men Kjersti vet att man sålde skor här redan
så tidigt som 1925.
– Jag skulle gärna vilja passa på att via Söderås
Journalen fråga läsarna om det är någon som vet
exakt hur långt tillbaka traditionen med skoaffär i
det här huset går. Det hade varit roligt att få reda
på, så om någon vet får de gärna kontakta mig.
Kundkontakten något speciellt
Kjersti har aldrig ångrat att hon blev skobutiksägare. För det var faktiskt så att det skedde mest
av en slump.
– Jag var trött på mitt dåvarande jobb, och när jag
hörde att de förra ägarna, som var bekantas bekanta, skulle sälja så blev jag intresserad. Sedan får jag
tacka min man som pushade på så att jag verkligen
tog steget. Det var det bästa jag har gjort.
Roligast med att stå i butik varje dag är kundkontakten.
– Man träffar så mycket trevliga människor. Sedan
gillar jag att ha med vackra saker att göra. Det är
något speciellt med naturmaterial. Jag tycker om
det helt enkelt!
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Vårmode som lockar!
Stidsvig

650:-

650:-

Dagens lunch
V 13 Måndag: Kålpudding med lingon
Tisdag: Stekt fiskfilé med gräslöksmajonnäs
Onsdag: Stekt fläsk med löksås
Torsdag: Vårkyckling med primörer och klyftpotatis
samt Påskbakelse
Fredag: Stängt Långfredagen

399:-

Gilla oss på

499:-

Finns även
i grönt

Köpmangatan 19, Perstorp
Tel 0435 - 346 68

Alt 1: Janssons frestelse med ägghalvor
Sallad: Rostbiffsallad, laxsallad
v. 14 Måndag: Stängt annandagen
Tisdag: Fyllda fiskrullader, vitvinssås
Ons: Husets gryta med pasta eller stekt potatis
Torsdag: Köttfärssoppa med dessert
Fredag: Kassler på grönsaksbädd, ostsås och ris
Alt 1: Risotto
Alt 2: Pytt i panna med ägg och rödbetor
Sallad: Grekisk sallad och räksallad
Paj: Tacopaj

Städpatrullen
- vi städar allt!

Glad påsk!

V 15 Måndag: Pannbiff med lök
Tisdag: Ostpanerad fisk med dillsmör
Onsdag: Gammeldags oxstek med gurka
Torsdag: Ärtsoppa och pannkakor med grädde och sylt
Fredag: Fläskfilé med potatisgratäng
Alt1 : Stekt potatis med ägg och bacon
Alt 2: Broccoligratäng med kassler
Sallad: Mozzarellasallad, tonfisksallad
Paj: Kassler- och ananaspaj
V 16 Måndag: Köttfärslåda med svamp, lök och tomat
Tisdag: Limestekt fisk med citronmajonnäs
Onsdag: Skånsk kalops med rödbetor
Torsdag: Köttsoppa samt dessert
Fredag: Fläskkotlett med rödkål

Fr. 395:-

Alt 1: Bratwurst med surkål och stekt potatis
Alt 2: Pasta med krämig ost- och skinksås
Sallad: Knaperstekt baconsallad, kräftstjärtsallad
Paj: Varmrökt laxpaj
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

FANTASTISKA PRISER PÅ BJÄRETGÅRD!
Wranglerjeans 20%
Pikétröja 2st 400:Palmer, enfärgade

DNY damkläder nu i butiken!

Öppet i påsk:
Ons 14-20
Tors 14-18
Lör 9-14

Vadarbyxa
+känga, Airflo 1990:Drag, flugfiske, spö,
rullar m.m finns nu till
fiskepremiären!

Välkomna!

Jörgen & Helena 0708-35 64 98

Vägbeskrivning:
Vedbykyrka
Y-korset mot
Ankarlöv
300 m - Framme!

50:-

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

E&T Catering

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

Kom in och boKa en mingelKväll,
för dig och dina vänner!
Öppet: Mån - Fre 10-18
Lördag 10-14

Åbyplan 2, Klippan
Tel: 0435-151 30
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Ett riktigt
hälsohus!
Vårdcentralen Klippan är ett riktigt
hälsohus. En bred verksamhet med
många specialavdelningar som alla arbetar för patienternas bästa – så lyder
programförklaringen från verksamhetschefen Janet Hultberg.
– Vi försöker att arbeta mycket med
hälsoförebyggande
åtgärder,
men
följer även upp våra kroniskt sjuka
noga, förklarar hon när Söderås Journalen hälsar på.

måste åka till sjukhusakuten i Ängelholm eller Helsingborg om man behöver söka vård
utanför vårdcentralens ordinarie öppettider.
Detta stämmer inte.
– Vi har en gemensam kvälls- och helgmottagning på Vårdcentralen Laxen i Ängelholm.
Dit bör man i första hand vända sig med
besvär av akut karaktär. Det finns ingen anledning att belasta akuten med mindre sårskador, onda halsar eller öron. Däremot vid
svårare akuta tillstånd, som t ex bröst- och
buksmärtor eller frakturer, ska man naturligtMånga olika avdelningar
Under ett och samma tak rymmer Vårdcen- vis ringa 112 eller bege sig till sjukhusets
tralen Klippan alltså en rad olika avdelningar: akutmottagning.
Här finns läkare- och distriktssjuksköterske- Känner man sig bara lite krasslig är det oftast
mottagning, barnavårds- och barnmorske- bäst att avvakta för att få hjälp på sin vårdmottagning samt ett antal olika specialmot- central dagen efter, eller ringa Sjukvårdsrådtagningar med inriktning på diabetes, astma/ givningen på 1177. Vårdcentralen Klippan
KOL, demens, inkontinens, hjärtsvikt och vac- har öppen telefontid varje vardag mellan 8
cinationer. Dessutom har Vårdcentralen Klip- och 17.
pan även en rehabiliteringsenhet med egna
Ytterligare en missuppfattning är att man
sjukgymnaster, arbetsterapeut och kurator.
– Vi har även valt att vissa dagar ha en spe- måste ha en remiss för att söka till sjukgymcialist inom psykiatri och en kardiolog på nast eller arbetsterapeut.
plats här. Tillsammans med erfarna allmän- – Det är inte nödvändigt, utan man kan
specialister och duktiga ST-läkare som fort- söka dem direkt. Arbetsterapeuter och sjukfarande är under utbildning tycker jag att gymnaster är legitimerad personal med hög
vi har ett komplett team av personal, säger kompetens och eget behandlingsansvar. Inte
så sällan hänvisas patienter direkt till dem
Janet Hultberg.
även av sköterskan i telefonen, av den enkla
Livsstilsmottagningen arbetar
anledning att de är specialister inom sina
förebyggande
respektive områden.
En viktig del i vårdcentralens verksamhet är
alltså att arbeta förebyggande. På livsstils- Gott samarbete
mottagningen ger man de patienter som En fördel med att vara en sorts ”hälsohus”
behöver råd om exempelvis kosthållning, är att många kompetenser samlas på samma
motion och rökavvänjning det stöd som kan plats, och att man därigenom kan ta hjälp
behövas . När en patient söker till vårdcen- av varandra. Beslutsvägarna blir alltid väldigt
tralen flera gånger med upprepade besvär snabba.
kan problemet ofta vara något livsstilsrelate- – Om till exempel någon av sjukgymnasterna
rat, och då erbjuds man hjälp. Man kan även känner sig osäker på vad anledningen till ett
söka dit själv.
ryggproblem är så är det lätt att konsultera
– Personalen försöker alltid att ställa de någon av doktorerna, för att gemensamt
frågor som sätter fokus på att en livsstils- överväga remiss till röntgen och ortoped,
förändring kan vara till gagn för patienten. eller kanske diskutera en sjukskrivning.
Hur äter du? Hur sover du? Motionerar du?
Hur är det med rökning, alkohol och socker- Bra enkätresultat
intag? Ibland räcker det att väcka en tanke Varje år skickas en enkät ut till vårdcentralerför att få till en förändring, men ibland möts nas patienter, och patientenkäten för 2012
vi naturligtvis av förnekelse och irritation innehöll glada nyheter för Vårdcentralen
Klippan.
också, säger Janet Hultberg.
– Vi fick mycket goda reslutat både när det
Utbredda missuppfattningar
gäller bemötande, tillgänglighet och inforDet finns ett par utbredda missuppfattningar mation. Det känns väldigt roligt och vi tar det
som Janet Hultberg skulle vilja slå hål på nu som ett bevis för att vår satsning på dessa
när hon har chansen. Den första är att man saker fungerar, säger en nöjd Janet Hultberg.
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DIN KLIPPA
I VÅRDEN

Alla som handlar
för 1000:- under v.13

Välkommen till
Vårdcentralen Klippan
när du behöver råd och hjälp
med din hälsa.

Storgatan 32 • Tel. 0435-104 97

0435-66 63 00
www.vardcentralenklippan.se

får ett pAr
Björn Borg
kAlsonger
på köpet!

Köp ett plagg från
Pret under vecka 13

– få en top
från Pret i
matchande färg!
Hjärtligt
välkomna!

Vi är den offentliga primärvården med vårdcentraler, barnavårdscentraler, barnmorskemottagningar, distriktssköterskemottagningar, ungdomsmottagningar, psykosocial verksamhet, rehabilitering, palliativ vård och ASIH.
www.primarvardenskane.se

Vårkänslor!
From den 25/3 har vi åter öppet
till klockan 18 på vardagar!
KLIPPAN Storgatan 81 / 0435-44 89 50
Mån-Fre 7-18 Lör 9-13 / www.optimera.se

• Skottkärror fr. 335:• Högtryckstvättar fr. 895:Endast under vecka 13!

KLIPPAN Storgatan 81 / 0435-44 89 50 / Mån-Fre 7-18 Lör 9-13
www.optimera.se

20%

Trädgårdsredskap Fiskars
Trädgårdshandskar

Vi har laddat upp med allt för
ditt altanbygge!
KLIPPAN Storgatan 81 / 0435-44 89 50
Mån-Fre 7-18 Lör 9-13 / www.optimera.se

Öppet: Mån-Fre 9.30-18.00/Lör 9.00-14.00 • Storgatan 32 • Klippan • Tel 0435-157 15

Åsa´s Skafferi

Smörgåstårtor
Ost, Skinka
Räkor
Rostbiff, skinka
Lax, räkor
Kyckling, bacon
Exotisk
Fetaost, rostbiff,
skinka

Stubbe

5 pers

10 pers

15 pers

140
140
140
170
170
170
170

240
240
240
265
265
265
265

390
390
390
440
440
440
440

540
540
540
610
610
610
610

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Exotiskt fat
Välkomna
önskar Åsa
med personal!

Kycklingfilé, rostbiff, skinka,
klädd med exotiska frukter
100 kr / pers

Gamla Fenix lokaler
Tel: 0760 - 71 50 72

Öppet: Mån-Fre 6.30-17
Lördag 6.30-15 Söndag 6.30-11
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Jessika ”Tolle” firar

ett år med Nya Pålles
Den 1 april är det ett år sedan som
Nya Pålles grundare Per Thomasson
lämnade över driften till Jessika Kristensson. Gatuköket är naturligtvis fortfarande beläget på Åbytorps industriområde.
– Det har fungerat över förväntan.
Försäljningen ökar hela tiden, konstaterar hon nöjt.

NYA PÅlles

Pannbiff me´ lög

12

sica Nilsson är anställd på deltid, och hoppar in som gatukökschef på sommaren, när
Jessika är upptagen med sin andra rörelse i
Ängelholm. Dessutom finns en gammal känd
Klippanprofil med i ”kulisserna” och bidrar
med sin branschkunskap.
– Jag får stor hjälp av farsan såklart.

Och ”farsan”, det är ingen mindre än Nisse
”Katten” Kristensson, känd för många Klippanbor från Nisses Bar, Nisses Gatukök och
Dubbla kiosker
Vid sidan av Nya Pålles driver Jessika sen inte minst Åbykiosken, där Jessika själv börmånga år tillbaka även den populära kios- jade arbeta redan som 13-åring.
ken/gatuköket/pizzerian Havsbadskjollan i
Långväga gäster
Ängelholm.
– Det har blivit en bra kombination. Jag har Ett kvitto på den lyckade satsningen med gadrivit kiosken i 26 år, och trivs jättebra med tuköket är att Nya Pålles inte bara har Klippanbor bland besökarna.
säsongsarbete.
– Det kommer ofta folk från både Kvidinge
och Perstorp, och även en del från ÄngelReceptet på framgång
Vad är då receptet på ett framgångsrikt gatu- holm. Senast idag kom till och med några
kök? Är det någon som borde veta så är det stycken från Kävlinge.
ju Jessika, med alla sina år av erfarenhet från
Träffpunkt och ”matsal”
branschen.
– Vi har ”go mad och möd mad”, och sedan Trots att det bara är tidig mars när Söderås
är vårt läge här på industriområdet väldigt Journalen pratar med Jessica har hon redan
lättillgängligt. Det händer ofta att det stan- hunnit ställa ut lite utemöbler i anslutning till
nar både lastbilar och bussar. Sedan är vi inte kiosken. Och då slår sig kunderna ner direkt
knutna till någon kedja heller, utan vi kan för att äta! Den här soliga dagen satt till och
helt och hållet bestämma själva vilken inrikt- med någon i kortärmat!
– Många egenföretagare tycker det är trevning vi vill ha på maten.
ligt att komma hit och äta och prata lite med
folk. Det känns kul att Nya Pålles har blivit
Duktig personal
Med ”vi” menar Jessica henne själv och yt- en liten träffpunkt och en liten ”matsal” för
terligare två personer: Hennes namne Jes- våra kunder.

Dagens rätt

1-årsjubileum

Mån: Fläskpannkaka & lingon
Alt. Potatisbullar med fläsk
Tis: pannbiff m ”lög”, mos & lingon

Gäller 2 april - 12 april

Knake m. bröd
2 smala m. mos
Pannbiff m. bröd

Ons: Sprödbakad fisk med kall sås
alt: Köttbullar mos och lingon
Tors: Korvstroganoff med ris

/port.

Njut vår...

PÅSKBUFFÉ
i vacker miljö!

Påskbuffé 199:-

Ekologiskt, närproducerat
och härproducerat
Barn 15:- per ålder!

Varmt
Välkomna!
Cecilia med personal

- I hjärtat av Söderåsens Nationalpark

www.skaralidsrestaurang.se

0435 - 44 23 32
Vämevägen 2, Klippan
Öppet i butiKen:

Ons13 - 18 • Lör 10 - 13

0435-149 60
Kampanjerbjudande!

Klipp ut
och spara
mig!

Fabriksvägen 8
Klippan
0706 - 72 55 37

Fre: Kyckling, ris & Currysås

60:-

33 cl
läsk/vatten
ingår

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

Gäller tom 19 april 2013

Schemalagda
guidningar nyhet
i nationalparken
Från och med den 1 maj kan nyfikna besökare i
Söderåsens Nationalpark gå fasta guidade turer
varje helg.
– Många vill ha lite vägledning ute i naturen, och
i och med att Naturum inte längre kan erbjuda
detta så tänkte vi att vi gör det istället, säger
initiativtagaren Cecilia Jörlevik.
Samarbete mellan två företag
Cecilia Jörlevik är föreståndare för Skäralids restaurang.
Med ”vi” menar hon sig själv och kollegan Anna Lewijn
från Söderåsens Turridning, som tillsammans har startat
Nationalparksguiderna. Cecilia Jörlevik har under fyra
års tid erbjudit bokningsbara guidade turer.
– För fyra år sedan minskades Naturums bidrag från
Naturvårdsverket, så då upphörde deras guidningar.
Efterfrågan fanns fortfarande kvar, så då drog jag igång
det igen.
Certifierade guider
Anna Lewijn har under två år på egen hand genomfört
guidade turer till häst genom Söderåsens Turridning. Nu
har hon och Cecilia Jörlevik alltså slagit sina påsar ihop
och erbjuder från och med i år inte bara bokningsbara
turer utan även schemalagda guidningstillfällen varje
helg, och även övriga röda dagar.
– De fasta turerna utgår från Naturum i Skäralid, och
varar i en timme. Våra guider har alla blivit certifierade
av Naturm, så besökarna kan förvänta sig en rundtur
med många spännande fakta, säger Cecilia Jörlevik.

Terassmarkis r1500
SiSTa chanSen För våra

KampanjmarKiSer
erbjudandeT gäller
T.o.m den 30 marS

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

Klara Leo
/ Destination Söderåsen
/ IBL Vision

1500 markis i Falsterbo
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Söderås Journalen
Klippanshopping.se

Söderås
När Söderås Journalen startade för 24
år sedan var andra tidningar, TV och
Radio de övriga mediaplattformar som
fanns. Det som sedan har hänt, i rasande fart, är att Internet, Facebook och
andra s k sociala medier har etablerat sig som ett dagligt inslag i våra liv.
Det påverkar samhället oavsett om vi
vill eller inte. Hur anpassar sig Söderås
Journalen efter detta faktum?
– Söderås Journalen är ju väl etablerad i sitt
utgivningsområde och tidningens popularitet har de senaste åren ökat och ökat, säger
Bengt Wetterberg, ägare till Adapt Media
som ger ut Söderås Journalen.
– Vi tror på tidningens framtid när det gäller att publicera den på papper, men för att
trygga tidningens framtid är det mycket viktigt att vi jobbar som andra tidningsutgivare,
nämligen att vi även publicerar Söderås Journalen på nätet.

Vinn en
Canvastavla!
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Därför startade man upp www.klippanshopping.se i januari 2010. Här publiceras Söderås Journalens alla artiklar och speciella artiklar som bara finns på sajten. Man presenterar
också Dagens lunch och en evenemangskalender som visar vad som är på gång i vårt
närområde. Kommunens föreningar finns
presenterade med kontaktuppgifter.
Handel och andra företagstjänster
Här presenteras också över 300 olika butiker och andra företag som finns i vårt område. Ett 70-tal av dessa abonnerar också på
en ”egen” sida där man visar upp öppettider, adress- och telefonuppgifter. Många
av dessa annonserar också sina varor och
tjänster i Söderås Journalen men annonserna
finns på Klippanshopping.se. Dessutom har
de företag som vill möjlighet att presentera ytterligare erbjudanden på ”sin” sida.
Vilka butiker och företag som har detta kan
man snabbt få reda på genom att klicka på
”Aktuella erbjudanden”.
– I månadsskiftet hade vi en utbildningskväll
för några butiker och företag om hur de kan
använda Klippanshopping.se i sin marknadsföring. Det var en mycket givande kväll där
vi kunde visa i detalj hur de kan använda
sajten. Vi fick också många bra synpunkter
från deltagarna som vi redan har tagit hänsyn till och ändrat.

– Vårt mål med Klippanshopping.se är att
alla Klippanbor ska ha den som startsida på
sin dator. Det kan tyckas som ett något pretantiöst mål, men ska man ”nå trädtopparna
måste man sikta mot himlen”, säger Bengt
Wetterberg med glimten i ögat.
Ungdomarna = Framtiden
Framtidens läsare av Söderås Journalens artiklar, företagsreportage och annonser är ju
den yngre generationen. Därför satsar man
på att tidningen även ska bli känd för dessa
genom att jobba mycket med Klippanshopping.se där tidningen alltså finns i digital
form. I detta tänk ingår ju också att det ska
bli känt för internetanvändarna hur bra butik- och tjänsteutbud vi har i Klippan med
omnejd.
– Vi vill också uppmärksamma att Klippanshopping.se inte är en sajt som enbart är
uppbyggd på databasuppgifter där man länkar från en sajt till en annan. Det som skiljer
Klippanshopping.se från dessa ”automatiserade” sajter är att vi hela tiden lägger ett personligt engagemang i vad som skrivs och presenteras där. Detta gör att sajten blir mycket
mer ”levande”, menar Bengt Wetterberg.
TÄVLING!
Idag har Klippanshopping.se c:a 4000 unika
besökare per månad. För att locka in ännu
fler personer på sidan så finns Klippanshopping.se också numera på på Facebook.
– Klicka in på facebook.com/klippanshopping
så kan man lätt delta i vår tävling där. När man
är inne på Facebook så ”delar” man länken,
”gillar sidan” och går in och skriver något på
vär gästbok på Klippanshopping.se.
– Då deltar man i vår tävling där man kan
vinna en bild med valfritt motiv från vår fototävling 2012. Vi printar ut fotot på canvas och slutresultatet blir en tavla i format
70x100 cm.
Är du inte en van dator- och facebookanvändare har du kanske någon i din närhet
som kan hjäpa till med detta!
– Det är viktigt att poängtera att vi med vår
satsning på webben har flera goda syften:
Att trygga papperstidningens Söderås Journalens framtid, få alla datoranvändare att
se mervärdena på Klippanshopping.se samt
inte minst att hjälpa till med att stärka handels- och företagsklimatet i vårt närområde,
avslutar Bengt Wetterberg.

CAMP KARSHOLM
PERSTORP
Tel Johan 073-330 28 71 • Tel Anders 070- 590 32 11

För svensexor, möhippor,
företag eller kompisgänget!
DAGS ATT PLANERA ÅRETS SÄSONG!
Välkomna!

UGNSVARMA
VI FIRAR
EN FÖR
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tvätta BILEN SNABBt OCH LÄTT!
Köp 5 polletter för 100:tredje
49:i butikenkoppen
Preem3:Storgatan 7, Klippan
FYRA FÖR

kom in och få ditt kaffekort.

så bjuder vi på den 6:e! (värde 20:-)
Preem Klippan. Storgatan 7. Tel 0435-71 16 70. Mån-fre 6-22. Lör-sön 8-22.

ÖSTÅNGA
RRÖSTÅNGA
EGRAVNINGSBYRÅ
BBEGRAVNINGSBYRÅ
RÖSTÅNGA

FälGrengöring
Hall Miba

49:-

B

Billingevägen
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En
hjälpande
hand
när
det
behövs
En
hjälpande
hand
när
det
behövs
dygnet
runt,
året
om
dygnet
runt,
året
om
En hjälpande hand när det behövs
dygnet runt, året om
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Söderåsjournalen
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Erbjudandena gäller tom den 25 april!
Fabriksvägen - Klippan • Tel 0435 - 71 16 70

gärna
på vår
hemsida
LäsLäs
gärna
mermer
på vår
hemsida

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

Mikael Karlsson

5 ÅRS JUBILEUM

Per 10, 2012

Paintball

(Bredvid Kreab´s Fjärrvärmeverk)

Läs gärna mer på vår hemsida

www.begr-byra.se

Flytta med Länsförsäkringar
10,7
x 7,1
10,7
x 7,1
10,7 x 7,1

Välkommen att kontakta oss
för att hitta ditt drömhus!

KEDJEHUS PERSTORP

FRIKÖPT RADHUS KLIPPAN

Välplanerat kedjehus beläget på lugnt och
populärt område. Trevlig öppen planlösning.
Lättskött trädgård med inglasat uterum.

Trivsamt radhus m bra belägenhet. Nyrenoverat
kök, stort vardagsrum och flexibel planlösning.
Egen täppa men ingen hyra eller mån.avg!

ADRESS: DUVSTIGEN 11
BOYTA: 128 M2/ 5 ROK
TOMT: 726 M2
PRIS: 945 000 KR/HBJ

ADRESS: VEDBYVÄGEN 29
BOYTA: 125 M2/ 4 ROK
TOMT: 277 M2
PRIS: 995 000 KR/HBJ

Förbered
dig inför
vårens och
sommarens
försäljning!
Kontakta oss
för goda tips och
råd eller för
en värdering
- helt kostnadsfritt.

VILLA LJUNGBYHED

VILLA Ö. LJUNGBY SKOG

RING 0435-130 50
FÖR TIDSBOKNING!

Enplansvilla med källare i lugnt område. Perfekt Spännande villa/exklusivt fritidshus. Avskilt läge,
boende för den mindre familjen. Ny värmepump stor naturtomt. Trivsam, öppen planlösning med
luft/vatten, nyplåtad skorsten, ny elcentral.
kaminer, trägolv och synliga bjälkar. Måste ses!
ADRESS: HJÄLMGATAN 22
BOYTA: 76 M2/ 3 ROK
TOMT: 1 000 M2
PRIS: 495 000 KR/HBJ

ADRESS: ÖSTRA LJUNGBY SKOG 5879, KLIPPAN
BOYTA: 105 M2/ 4 ROK
TOMT: 2 997 M2
PRIS: 1 650 000 KR/HBJ

FÖr mer information om objekten SE på

Martin Olofsson

Camilla Asp

Reg.fastighetsmäklare

Reg.fastighetsmäklare

Storgatan 32 Klippan 0435 -130 50
klippan@lansfast.se www.lansfast.se
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Lisebergschef i veckorna
- Klippanbo på helgerna
tre barnen upp till Göteborg, för att få en ”dos av storstad”
som Per uttrycker det.
– Det är väldigt enkelt att bo i Klippan, till exempel har vi
väldigt trevliga grannar. Jag ska villigt erkänna att jag inte har
något större nätverk här, utan har mest lärt känna folk genom min fru. Och sedan är ju huspriserna väldigt bra också!

PROFIL: ANDERSON
PER ALEX
Den egna musikaliska erfarenheten sträcker sig till
lite motvilligt klarinettspelande på den kommunala
musikskolan hemma i Hultsfred som barn. Men Klippanbon Per Alexanderson har trots detta spenderat i
stort sett hela sitt vuxna liv i musik- och nöjesbranschen.
– Jag ljög för morsan och sa att det inte gick att spela
klarinett med tandställning, och därmed var musikkarriären över, skrattar han.
Välkänt namn
Per Alexanderson är ett välkänt namn i svenskt musik- och
nöjesliv. Han var med och startade Hultsfredsfestivalen 1986,
har varit festivalgeneral för Malmöfestivalen och haft anställningar både på Sveriges Radio och på Sveriges Television. Sedan två år tillbaka innehar han tjänsten som underhållningschef på Liseberg i Göteborg. 2010 fick hustrun Camilla jobb
som kulturstrateg på Klippans kommun och började pendla
dit från Malmö, där familjen bodde. 2012 tröttnade Per och
Camilla på de ständiga resorna och flyttlasset gick sju mil
norrut.
– Det blev ohållbart att bo i Malmö när vi arbetade i Klippan
och Göteborg.
Enkelt att bo i Klippan
Nu är det alltså bara Per som står för pendlandet i hushållet.
Han tillbringar fyra dagar i veckan i övernattningslägenheten
i Göteborg, och spenderar övrig tid tillsammans med familjen
i Klippan. Någon helg varje månad kommer Camilla och de
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Inspirerades av Svenska Popfabriken
Förutom den korta klarinettistkarriären på musikskolan fick
Per sin första kontakt med musik- och nöjesliv som 14-åring,
då han började jobba extra som städare i Hultsfreds Folkets
Park. Via jobb i garderoben och inom cateringverksamheten
i parken fick han smak för musikevenemang, och började så
småningom att ordna fester och konserter under sin gymnasietid. Tillsammans med några vänner startade han den
ideella föreningen Rockparty 1981, som fem år senare slog
upp portarna för den första Hultsfredsfestivalen. Under de
kommande två decennierna växte deras skapelse till att bli
den mest inflytelserika i sitt slag, och många av dagens stora
svenska artister, som till exempel Kent, Petter och Sahara
Hotnights, har tagit sina första stapplande steg mot berömmelse på Hultsfredsfestivalen. En av de stora inspirationskällorna för Per och hans vänner i Rockparty var faktiskt en lokal
Klippanföreteelse.
– Jag var ju punkare själv i slutet av 70-talet när Svenska
Popfabriken blev ett begrepp, och vi kollade mycket på deras
verksamhet enligt devisen ”kan dom så kan väl vi”. Klippans
kulturarv är fantastiskt. Det jag gillade mest med popfabriken var att det inte fanns någon linje – det var punk, pop,
rock och reggae, allt med samma enorma charm.
Vilka var då favoriterna från den musikaliska Klippanscenen?
– Det är svårt att komma ifrån ”Vårdad klädsel” med Kriminella Gitarrer – det var ju Sveriges allra första punksingel.
Även Noise och Torsson var väldigt bra. Nästan all musik från
den tiden håller än idag. Jag har lyssnat mycket på Klippanpopen sedan vi flyttade hit och jag fick kontakt med Sven
Tall, som har försett mig med det mesta som finns utgivet
på CD.
Inga riktlinjer
Vad var det då som gjorde Hultsfredsfestivalen till en stor
succé under många år?
– Vi jobbade jävligt hårt. Det var fantastiskt roligt, men fantastiskt jobbigt också, men man kommer ju mest ihåg allt
som var kul. Från början hade vi inga riktlinjer alls – det
fanns ingen som kunde stava till strategi, riskkapital eller
marknadsplan. Men det var nog en förklaring till att det blev
så framgångsrikt. De första åren hade ju lite av ”trial and
error”-karaktär över sig – det var väl inte förrän 1988 som
det blev festival ”på riktigt”. Vi hade inga pengar från början,
men idén var ändå tillräckligt stark.
Liseberg – ett drömjobb
Per arbetade med Hultsfredsfestivalen fram till 1994, och har
sedan återkommit som arrangör vid några tillfällen. Den sista
gången blev 2009 – och det blev också festivalens sista år i
Rockpartys drift. Numera är det ett tyskt bokningsbolag som
köpt namnet och driver festivalen vidare i egen regi. Per ägnar sig alltså sedan två år tillbaka åt tjänsten som underhåll-

ningschef på Liseberg. Ett arbete som han ser som något av
ett drömjobb.
– Liseberg är en institution som i princip varenda svensk har
ett förhållande till, och det är en institution i ständig förändring. Bara i år och nästa år investerar vi en halv miljard i
parken, och 2012 gjorde vi en vinst på 73 miljoner. Det är ett
väldigt generöst klimat att arbeta i.
Som underhållningschef har Per ansvar för alltifrån scentekniker och evenemangsansvariga till artistbokare och parkunderhållare, och han har även det övergripande ansvaret för
programinnehållet på samtliga scener i den klassiska nöjesparken. Sommaren 2013 kommer att bli något alldeles extra.
Ett 10 000 kvadratmeter stort ”Kaninland” med massor av
nya barnattraktioner står då nämligen färdigt. Dessutom har
man fått ihop ett riktigt fint artistprogram, där spelningen
med Sting på Stora scenen den 3 juli ser ut att bli en av sommarens stora höjdpunkter.
Trivs i Skäralid
Den obligatoriska frågan om vad Söderås Journalens Klippanprofiler gör på fritiden när de inte arbetar känns i Pers fall
nästan överflödig. Som veckopendlare med fyra dagar i veckan på annan ort än den där hans nära och kära finns anar
man att svaret är givet. Och mycket riktigt:
– Det handlar om att umgås med familjen så mycket som
möjligt. Vi har ett lantställe uppe i Småland som vi är på
ibland, och sedan spenderar vi faktiskt en del tid ute i Skäralid
också när vi är i Klippan. Det är ett fantastiskt område!
Lite lokalpatriotisk har han ändå hunnit bli efter drygt ett år
som boende i Klippan, Per Alexanderson!

Handelsbanken
Klippan/Ljungbyhed
Bästa Handelsbankskunder i Klippan och Ljungbyhed!
Sedan en tid tillbaka är vi sju medarbetare som arbetar tillsammans på våra två kontor i Klippan och Ljungbyhed. Vi
har valt att arbeta så för att kunna ge våra kunder bättre
service över tiden!
I övrigt är allt som vanligt - ett kontor i
Klippan och ett kontor i Ljungbyhed med
kassa och kundtjänst som alltid är öppna
under kontorens öppettider!
Nu håller vi dessutom öppet ända till
kl. 19:00 på torsdagar, både i Klippan
och Ljungbyhed. Övriga öppettider
hittar ni på hemsidan för respektive
kontor.
Med vänliga hälsningar
/Fredrik med personal

Klippan 0435-46 22 70, www.handelsbanken.se/klippan
Ljungbyhed 0435-46 22 60, www.handelsbanken.se/ljungbyhed

Se bra ut i vår!
Under april ger vi dig

25% rabatt
på original

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

torkarblad!
Östergatan 28, Klippan • 0435 - 109 20 • www.borjessonsbil.se
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s
Klippan-Ljungbyhed
Begravningsbyrå

är ingen ålder!
2013 firar Klippan-Ljungbyheds Begravningsbyrå 90 år. I tre generationer har
Klippanborna vänt sig till Peter, fadern
Per och farfar Otto när deras nära och
kära har gått bort.
– Det känns trevligt att vi lyckats hålla
kvar företaget inom familjen i alla dessa
år. Det tror jag inte är speciellt vanligt,
säger ägaren Peter Danielsson.

Det sistnämnda är något som vuxit sig allt
starkare de senaste 20 åren. Skilsmässan
mellan staten och kyrkan för några år sedan har gjort att många fler väljer att gå ur
Svenska kyrkan nu än tidigare. Därmed ökar
de borgerliga begravningarna.
– I mångt och mycket är upplägget på en
borgerlig begravning detsamma som på en
kyrklig. Skillnaden är att den inte får äga rum
i kyrkan, utan måste ske i någon annan lokal.
Oftast blir det kapellet här i Klippan eller något av krematorierna i Ängelholm eller Helsingborg. De anhöriga kan utforma begravningen helt och hållet efter egna önskemål.
De kan välja att själva säga några ord om den
avlidne, eller så kan de be mig att göra det.
Sedan kan man välja om man vill ha levande
musik eller musik på CD.

Personligt bemötande
Begravningsbyrån startades 1923 av Sven
Danielsson. Kort därefter tog hans bror Otto
över verksamheten, sedan har den gått i arv
från Otto via Per och över till Peter. Verksamma i företaget idag är Peter, hans fru Cecilia
och fadern Per, som med 79 år fyllda är vid
så god vigör att han kan hoppa in när det
behövs.
Kan ta ut svängarna om det önskas
– Jag uppskattar att han fortfarande kan
Ofta händer det vid borgerliga begravninghjälpa till vid behov. Och behovet finns verkar att de anhöriga ger Peter Danielsson fria
ligen, säger Peter Danielsson.
händer att utforma ceremonin bland annat
Vad är det då som är nyckeln till framgång- genom val av musik.
en? Peter Danielsson svarar:
– Det är många som vill ha ”det ljusa” i fokus
– Det är det personliga bemötandet. På en på begravningarna. För ett tag sedan berätså liten ort som Klippan så skapar man för- tade några anhöriga att den avlidne var ett
troende om man sköter sitt jobb som man stort Bee Gees-fan. Då valde jag att öppna
ska. Det gäller att vara empatisk och lyssna begravningen med att spela ”Stayin’ alive”,
till kunderna och deras önskemål. Det finas- eftersom det är en väldigt livsglad låt. Det
te beröm man kan få är när en kund säger uppskattades mycket.
att det inte är Klippan-Ljungbyheds Begravningsbyrå de anlitar, utan det är familjen Framtiden säkrad?
Danielsson. Då känner jag verkligen att vi har Peter Danielsson själv var i tonåren när han
började följa med Per ut på uppdrag, men
lyckats.
tog inte över firman förrän han var 39. Han
Borgerliga begravningar har ökat
tror att det kan vara bra att prova sina vingar
För att ständigt hålla sig ajour så ser Peter på annat håll (i sitt eget fall som deltidsbrandDanielsson till att fortbilda sig. De kurser han man och banktjänsteman) innan man är redo
går är i regi av SBF, Sveriges Begravningsby- för uppdraget som begravningsentreprenör.
råers Förbund, och de fungerar som en slags – Min äldste son är i samma ålder nu som
auktorisation för verksamheten.
jag var när jag började följa med ut, och han
– Det kan handla om alltifrån teologi till följer med mig också ibland. Men han är
lagar och förordningar, försäkringsfrågor bara 15, så vi får väl se vad framtiden har att
eller borgerliga begravningar.
utvisa för hans del.
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Tyst och

Tjejkväll

Låg Ljudnivå
AutoprogrAm

rymlig!

bjuder in till

4 495:-

Diskmaskin DM278
Rymlig diskmaskin med
en låg ljudnivå, 44dB(A)

ONS 10/4 KL 19-21

Ord pris 5 495:-

KLIPPAN BJUDER IN TILL

TJEJKVÄLL
vI HAR 4

- Ger mer för pengarna!

ONSDAGEN DEN 10/4 KL 19,0021,00

leveRANTÖReRKLIPPAN BJUDER IN TILL
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TJEJKVÄLL
TJEJKVÄLL
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4
LEVERANTÖRER
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OCH TIPS
KLIPPAN BJUDER IN TILL

Mån-Fre:
Lördag:

KLIPPAN BJUDER IN TILL
VI HAR 4 LEVERANTÖRER SOM KOMMER ATT
RESENTERA SINA PRODUKTER SAMT GER RÅD
ONSDAGEN DEN 10/4 KL 19,0021,00
DEN 10/4 KL 19,0021,00
OCHONSDAGEN
TIPS

FÖR ATT HjälPA eR
HITTA DeN
RÖDA TRÅDeN...

PRESENTERAOCH
SINATIPS
PRODUKTER SAMT GER RÅD
OCH TIPS

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

VI UTÖKAR!

Nu har vi
ytterligare
två körlärare!
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VÅRA ER
INREDNINGSRÅDGIVARE
FÖR ATT
HJÄLPA
VI SERVERAR LÄTTARE
TILLTUGG
DRYCK.
HITTA DEN RÖDA TRÅDEN..PÅ PLATS FINNS ÄVEN VÅRA

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
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PÅ MAIL
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ANTAl PlATSeR. FÖRkÖP!
INTRÄDE: 50:
annmarie.klippan@colorama.se.
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INTRÄDE:VI
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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
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meN
välkom

Påskförsäljnin

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

VÄLKOMNA
BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER. FÖRKÖP

9.30-18.00
9.30-13.00

WWW.COLORAMA.SE

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

Tegelbruksg. 10 • 264 35 Klippan • Tel. 0435-122 00
www.berndtssons.nu

Våffeljärn

149:Ord. pris 199:-

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

och inlagd s
1: Ludwig Bengtsson, Klippan
2: Cazper Brodin, Klippan
3: Ronja Ljungkvist, Klippan

1:a pris presentkort påål,
Sejbro
& Son, Klippan 500:- lax
kall-varmrökt
2:a pris presentkort på Sejbro & Son, Klippan 300:varianter.
3:e pris presentkort påolika
Sejbro &
Son, Klippan 200:-

Vinnare Barntävling - februari

Hög tid att
se över
sommarhjulen!

SÅ HÄR GÖR DU:

VINSTER:

Nu är det dags för vår traditione
TÄVLA
i Annonsjakten!
Vårkänslor!
påskförsäljning
igen. Vi erbjuder r

From den 25/3 har vi åter ö
till klockan 18 på10.00
vardagar!
– 17.0

• Varje pusselbit i Annonsjaktens 6 fält passar in i någon
av annonserna i dettaÖppettider
nummer.
vecka 12:
• Du skall hitta annonserna till vilka bitarna hör. Skriv
Onsdag
Fredag
sedan annonsörens firmanamn under resp. ruta.
• Du skall alltså inte ange
tidningssidans
KLIPPAN
Storgatan 81 /nummer.
0435-44 89 50
Lördag

10.00 – 14.0

• Skottkärror fr. 335:• Högtryckstvättar fr.

Öppettider vecka 13:

Mån-Fre
7-18 Lör
9-13 / Skolgatan
/ Mån-Fre Sänd
7-18 Lör
9-13
www.optimera.se
lösningen
till: Adapt
Media,
Norra
2,

264 33 KLIPPAN i brev frankerat med brevporto.

Måndagutanpå
- Skärtorsdag
10.00 – 18.0
Glöm inte ange ”Annonsjakten”
kuvertet! Om denna märkning
inte finns med deltar man
inte i tävlingen! REDAKTIONEN TILLHANDA
Långfredag
10.00 – 14.0
SENAST den 5 april.
Påskafton
10.00 – 14.0

FM-Radio

Liten smidig köksradio
FM, DAB+.

695:Ord. pris 895:-

Hör TV bättre
utan att störa
andra.
Kristallklart TV ljud.
Lyfter även fram
talets ljud

Välkomna
Trädgårdsreds

Endast
under
vecka
13! 7-18 Lör
Storgatan 81
/ 0435-44
89 50 / Mån-Fre

KLIPPAN
TV-Ears

20%

www.optimera.se

Trådlösa
hörlurar
med hög
kvalitet!

UTÖKAR!
VI1390:-

Trädgårdshan
Nu har vi
ytterligare
are!
körlärVi
två
har
a
SEJRBO &
SON
AB laddat
• TEL: 0435 upp
- 152 43med
• www.se

DIN KLIPPA
ditt altanbygge!
I VÅRDEN
eN!

m
välkom

KLIPPAN Storgatan 81 / 0435-44 89 50
Namn:					Tel:
Tegelbruksg. 10
• 264 35
00 Lör 9-13 / www.optimera.se
Mån-Fre 7-18
/ Mån-Fre
7-18Klippan
Lör 9-13 • Tel. 0435-122
www.berndtssons.nu
Adress:

Välkommen till
Vårdcentralen Klippan
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VitSIPPEPRISET

Vitsippspriset 2013
till Kim och Josefin
Den 28 februari mottog Klippaparet
Kim och Josefin Nilsson årets Vitsippspris, som varje år delas ut av Kristdemokraterna till någon kommuninvånare
som bidrar till att göra Klippan till ett
trevligare samhälle.
– Vi är glada för det här, men det känns
nästan lite märkligt att få pris. Vi har
ju egentligen inte gjort någonting mer
än att leva som alla andra, säger Kim
Nilsson.

liga liv”, och syntes bara för några veckor
sedan i TV4:s ”Efter tio”. Trots all positiv respons han har fått har Kim svårt att ta in alla
vänliga ord.
– Det är många som kommer fram och vill
prata, och det hände ju aldrig innan. Det
känns nästan lite skämmigt. Jag är ju ingen
fotbollsstjärna liksom.
– Vi lever ju bara som vi alltid har gjort, fyller
Josefin i.

Obotlig tumörsjukdom
Kim lider sedan födseln av tumörsjukdomen
neufibromatos Recklinghausen, och har under sitt liv genomgått många operationer för
att hålla tumörerna i schack. Kim är en av
få sjukdomsdrabbade som lider av tumörer
i ansiktet. Många andra med samma diagnos har sjukdomen utan att märka av den
på annat sätt än genom fläckar i huden eller genom några knutor på armar och ben.
Under de senaste åren har han gått ut i tidningar, TV och radio och berättat om sitt liv
med sjukdomen. Kims filosofi är att leva som
vanligt och fokusera på det positiva i livet.
– HD kontaktade mig för några år sedan och
ville att jag skulle prata om det här. Jag hade
aldrig haft några tankar på att göra det, och
tvekade först, men jag tänkte att ”det är väl
ingen som kommer att läsa det i alla fall”,
skrattar Kim.

...acceptera det man
inte kan förändra och
modet att förändra
det man kan...

Massor av positiv respons
Men där bedrog han sig en aning. På nätet
fylldes artikelkommentarerna under texten
med massor av positiva tillrop, och efter det
fick Kim ännu fler förfrågningar om att vara
med i media. Han har bland annat varit med
i TV3:s dokumentärserier ”Svenskarnas hem-

Våffeljärn

Styrka, integritet och mod
Priset består av en skulptur signerad Kerstin
Gullvet Carlsson, och det är alltså Kristdemokraterna i Klippan som är utdelare.
– Vi tycker att Kim och Josefin har visast
upp en styrka och integritet som är värd att
uppmärksamma. Sättet att acceptera det man
inte kan förändra och modet att förändra det
man kan, kan alla Klippanbor lära sig av. Josefins inställning att kärleken ser bakom masker
och fasader utgör en välkommen motkraft i
en tid där så mycket energi läggs på ”den perfekta ytan”, och där ytligheten många gånger
fungerar som norm, heter det i motiveringen,
signerad ordförande Bodil Andersson och
gruppledare Bert-Inge Karlsson.

FM-Radio

Liten smidig köksradio
FM, DAB+.

695:Ord. pris 895:-

149:Ord. pris 199:-

Öppettider: Mån - fre 10 - 18
Lör 10 - 14
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Hör TV bättre
utan att störa
andra.
Kristallklart TV ljud.
Lyfter även fram
talets ljud

TV-Ears
Trådlösa
hörlurar
med hög
kvalitet!

1390:-

Campus &
Klippans kommun

Brobyggande
mellan kommun och högskola
Klippans kommun och Campus Helsingborg samarbetar under våren i
ett projekt. 60 studenter från service
managementprogrammet ska plocka
fram förslag på affärsidéer för handeln
på orten. Den 28 februari hölls en introduktionsdag i Klippan.
– Vi tror mycket på det här projektet,
säger Anders Lindberg, näringslivsutvecklare i Klippans kommun.
Guidad tur och föredrag
De 60 studenterna fick under dagen en guidad rundtur i Klippans kommun. Aktiviteterna inleddes med en busstur med information om turism och landsbygdsutveckling,
under ledning av kommunens turistchef
Eivor de la Cueva och EU-samordnare AnnCharlotte Thörnblad. Därefter tog man plats
i aulan på Åbyskolan (Klippans Gymnasieskola), där det lyssnades i tur och ordning
till Anders Lindberg (berättade om näringslivet i Klippan samt visade fakta och statistik
för kommunen), Klippans Köpmannaförenings ordförande Kent Andersson (informerade om föreningen och dess historia), Best

Western Hotell Klippans Michael Lundin
(visade film och höll föredrag om hotellet)
och kommunalrådet Bengt Svensson (m)
(berättade om sin syn på Klippan och framtida visioner och utmaningar). Efter lunch i
Åbyskolans matsal tillbringade studenterna
resten av dagen promenerandes runt i centrum, för att undersöka utbudet.
– Deras huvuduppgift är att plocka fram nya
affärsidéer för handeln i Klippan. Vad saknas
i butiksutbudet? Hur kan handeln i Klippan
utvecklas? Vad är det studenterna kräver för
form av service för att återvända som besökare, eller allra helst för att bosätta sig här?
Allt mynnar ut i en redovisning som kommer att hållas på Best Western Hotell Klippan den 21 mars klockan 18.30. Då kommer de 13 projektgrupperna med handfasta
förslag på vad som skulle kunna göras, säger
Anders Lindberg.
Vill locka till vidare studier
Sedan tiden som näringslivsutvecklare i Åstorp har Anders Lindberg god kontakt med
Campus Helsingborgs rektor Ola Thufvesson, eftersom man då hade ett liknande

Missa inte årets händelse!

Ljudbangen 25 maj kl. 17-01
Ljungavallen, Ljungbyhed

Pedalens Pågar, ALICATE,
Quidinge Country Rockers samt Take Cover.
Förköp av biljetter:
Hemköp och LT Lantmän i Ljungbyhed
Turistbyrån och Bjärhus Gårdsbutik i Klippan

projekt i Åstorp. Anders Lindberg ser stora
möjligheter för samarbetet.
– Det är av tradition en låg utbildningsgrad
i de inre skånska kommunerna. Därför tror
jag mycket på att skapa kontakter mellan högskola och näringsliv överlag. Det är
också viktigt att få våra ungdomar mer intresserade av vidare studier efter gymnasiet.
Därför kommer vi i samband med redovisningen den 21 mars även att ha studievägledare från Campus Helsingborg på plats på
Åbyskolan för att presentera utbildningarna
där för gymnasieeleverna.
Positiv med en blick utifrån
Ingen av de 60 studenterna från Campus
Helsingborg är från Klippan, utan kommer
från olika håll. Detta menar Anders Lindberg
är positivt.
– De kommer utifrån och har inga direkta
kunskaper eller fördomar om Klippan, utan
kan se verksamheterna ur ett annat perspektiv. Kanske får någon eller några en så
positiv syn på Klippan att de någon gång
flyttar hit – det är det vi tillsammans ska
verka för!

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

21

av
n
are
n
n
Vi
kort
gs
n
i
n
ä
tr
n
på kupole
Firar 60 med
att börja träna
Gunnel Pålsson från Klippan har haft
cykling och promenader som sin främsta
motioneringsform. Hon har funderat på att
lösa ett gymkort men det har aldrig riktigt
blivit av. Med en stor jubileumsdag väntandes runt hörnet i vår tyckte hon att det
var dags att ta sig i kragen.
– När jag läste i Söderås Journalen att man
kunde vinna ett halvårs träning på Kupolen
Friskvårdscenter tänkte jag att nu får det
vara nog. Jag sa till mig själv att ”nu fyller
du snart 60 år – gör någonting!”
Arbetar som lärare
Och det gjorde Gunnel – och hon gjorde det
dessutom så pass bra att hon tog hem segern
i Söderås Journalens tävling, och därmed vann
gratis träning på Kupolen Friskvårdscenter i ett
halvår framåt.
– Jag vill leva länge och må bra. Jag röker inte
och lever ganska hälsosamt, men att motionera
mer regelbundet och kanske även gå ner lite i
vikt hade inte varit fel.
Gunnel bor i Klippan men arbetar som lärare på
komvux i Helsingborg, och arbetar två kvällspass
varje vecka. Därför är planen att försöka hinna
med två träningstillfällen i veckan.
– Kommer jag iväg en gång på helgen och en
gång till ytterligare i veckan så ska det nog bli
bra.
Blandade åldrar
Huvudsyftet med träningen är att bli rörligare i
musklerna. Löpning är hon inte så intresserad av
heller, men efter att ha varit på plats på Kupolen
Friskvårdscenter för första gången och blivit introducerad för alla maskiner och olika träningsmetoder är Gunnel peppad på att sätta igång!
– Jag tycker det verkar hur bra som helst här. Det
jag gillar mest är att det är en sådan blandning
rent åldersmässigt – det gör att man känner sig
bekväm när man tränar.

Med instruktören Dennis hjälp lotsas
Gunnel runt bland de olika övningarna.
Mycket att komma ihåg, konstaterar
Gunnel. Dennis lugnar henne med att
det kommer att allt falla på plats efter
några gånger och det finns alltid folk att
fråga om man är osäker.
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Familjen
En Kille
Född: 120825
Vikt: 3 310 gr
Längd: 47 cm

En Kille
Född: 120829
Vikt: 3 965 gr
Längd: 53 cm

Harley

Samuel

Linda Blomqvist

En Tjej
Född: 121012 • Vikt: 3 060 gr • Längd: 49 cm

Emma Andersson
Stefan Olsson

Moa

Maria Ström & Magnus Carlsson
Wilma

Vill du också ha en
bebisannons
gratis?

Ring 0435- 77 90 54
En Kille
Född: 121108 • Vikt: 3 500 gr • Längd: 51 cm

och boka tid
för fotografering!

Hannes

En Tjej
Född: 130109
Vikt: 3 400 gr
Längd: 51 cm

Mindra

Rebecca Axelsson
Oliver Brons
Isaac, Melinne

Therese och Roger Roth
Lias

Gårdsråd
Gårdsråd ska
göra ungdomarnas
röster hörda

rdsrådet

FOTO: Privat Gå

Enligt ett förslag från Urban
Berggren,
fritidsledare
på
Snyggatorp, har ett så kallat
gårdsråd bildats under vintern
i Klippan. Tanken är skapa ett
forum där ungdomar (främst i
högstadie- och gymnasieålder)
lättare kan diskutera ihop sig
kring olika frågor.
– Vi vill underlätta kommunikationen mellan skolungdomar
och politiker, säger Emmy Andersson, gymnasieelev och
ordförande i gårdsrådet.
Åldersbredd
Namnet gårdsråd kommer ur att
många av de frågor man diskuterar
rör de två kommunala fritidsgårdarna, Open Heart på Snyggatorp och
Mötesplats Sågen på Ängelholmsvägen. Den nya sammanslutningen
har hittills haft tre möten, och vid
det senaste sattes en styrelse ihop.
Förutom Emmy Andersson innehål-

ler den även sekreterarna Alexandra
Nilsson och Anton Oskarsson samt
Isa Hansen.
– Vårt mål är att få in representanter
för olika åldrar – alltifrån 12 till 17-18
år. Det är viktigt att få till en bredd
så att alla ungdomar känner att de
har någon representant.
Konsert i april
Och redan i det här tidiga skedet har
gårdsrådets arbete burit frukt. Lite
längre fram i vår kommer man att
bjuda in politiker till Open Heart för
utfrågning och diskussion. Dessutom ska det ordnas ett arrangemang
till på samma ställe den 18 april. Då
kommer Klippanbandet Future Idiots
bjuda på musik.
– De åter ut på Europaturné strax
därefter, det känns riktigt kul att få
dom till Open Heart. Det är för sådana saker vi har startat gårdsrådet
– för att det ska hända mer ute på
fritidsgårdarna.
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äffar
Företagstr13/3
13/2 och
Hört på Företagslunchen
13 februari
Den 13 februari var det återigen dags för Klippans kommuns och Företagarna Klippans företagslunch på Best
Western Hotell Klippan. Förutom information från kommunens näringslivsutvecklare Anders Lindberg och
Företagarna Klippans ordförande Hans-Göran Dahl hölls
också två föredrag, båda med miljöinriktning.
Miljöbron presenterade sig
Verksamhetsledaren Malin Planander från Miljöbron var på plats
för ett föredrag. Miljöbron är en ideell organisation, möjliggjord
av externa finansiärer, som fungerar som en länk mellan uppdragsgivare och studenter när det gäller miljö- och utvecklingsfrågor.
– De flesta företag har fullt upp med sin kärnverksamhet, och har
kanske varken tid eller kunskap om hur man ser över sitt miljöarbete. Då kan vi till exempel matcha ihop rätt universitetsstudenter
med rätt företag, och på så sätt gynnar samarbetet båda parter.
Studenterna får värdefull arbetslivserfarenhet, och företaget får
en kostnadsfri hjälp med något de kanske inte skulle hunnit med
annars.
Miljömål uppsatta för Klippans kommun
Miljön stod verkligen i fokus den här företagslunchen. Tord Andersson, miljöstrateg på Klippans kommun och Söderåsens Miljöförbund berättade om arbetet med Klippans miljöprogram. Man
har sett över de nationella miljömålen och bearbetat om dessa till
kommunal nivå.
– Vi har bland annat tagit fram fem fokusområden, utifrån vilka vi
har presenterat en liten sammanställning om hur läget är i kommunen. Dessa områden är energi och transport, hälsa och miljö,
mark och vatten, natur och kultur samt konsumtion och avfall.

Hört på företagarfrukost
13 mars
Som vanligt var det intressanta föredrag som stod på
menyn när det var dags för företagarträff på Best Western
Hotell Klippan. Den här gången var det dock inte lunch som
serverades, utan man träffades istället för att äta frukost
tillsammans.
Skatteverket informerade
Först ut var skatteinformatörerna Leif Wiklund och Sara Larsson, som
berättade om alla de elektroniska tjänster man som företagare kan
använda för att underlätta pappershanteringen. De tjänster som presenterades var deklarationsombud, preliminär inkomstdeklaration,
skattedeklaration, deklaration via nätet, telefon, sms eller mobilapp,
samt minameddelanden.se. Dessutom kan man numera bidra till en
positivare miljöutveckling när man skattedeklarerar!
– När man är inloggad med e-legitimation har man möjligheten att
kryssa i att man inte behöver få en pappersdeklaration skickad till
sig, berättade Sara Larsson.
Yrkesbarometern undersöker arbetsmarknaden
Lisa Olsson från Arbetsförmedlingen informerade om den så kallade
Yrkesbarometern. Det är ett projekt som genomförs två gånger per
år, då Arbetsförmedlingen genom kontakt med utvalda företag undersöker hur arbetsmarknaden ser ut inom olika områden.
– Syftet med Yrkesbarometern är att få till en så bra matchning som
möjligt mellan arbetssökande och arbetsgivare.
Arbetscentrum
Arbetscentrum är Klippans kommuns enhet för arbete och sysselsättning. Ansvarig för verksamheten är Kenneth Nilsson, som bland
annat berättade om hur man genom praktikplatser skapar arbete.
– 60 procent av de som kommer via socialförvaltningen till oss kommer till egen försörjning så småningom. För 98 procent av dessa går
vägen via praktikplatser.

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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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

Fastighetsbolag forts.
• 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

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

Frisör
• Salong Monica, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN . .......................... 0702-78 48 81
		 salongmonica@hotmail.com

Blommor
• Brohällans Blommor, Storgatan 27, 264 33 KLIPPAN............................... 0435-151 51
		 brohallansblommor@telia.com

Färg - Tapeter
• Colorama, Karossvägen 1, 264 21 KLIPPAN............................................ 0435-142 62
		 www.colorama.se/klippan, klippan@colorama.se

Busstrafik
• Klippans Busstrafik, Åbytorpsvägen, 264 39 KLIPPAN.............................. 0435-142 13
		 www.klippansbuss.se, info@klippansbuss.se
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

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

Datakommunikation
• Nordic IP, Thulinvägen 5, 264 51 LJUNGBYHED...................................... 042-17 95 40
		 www.nordicip.se, info@nordicip.se

Inramning
• Idé Rika Ram, Ekbacken 693 Bonnarp, 264 53 Ljungbyhed................ 0704-49 05 48
		 www.iderika.nu, lennartsaflund@almered.se

Däck
• Klippans Vulkverkstad, Fabriksvägen 14, 264 39 KLIPPAN........................ 0435-103 07
		 info@klippansvulk.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

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

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
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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, Värmevägen 2, 264 39 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.................... 0709-49 83 28
		 lillaklosterab@telia.com
Peter von Krassow Trädgårdsfirma, Bjärröd 1004, 284 91 PERSTORP....... 0708-67 68 89
www.petervonkrassow.se, garden@petervonkrassow.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
Värmepumpar och kylanläggningar
A4U i Skåne AB, KVIDINGE...................................................................... 0706-24 82 29
www.a4uab.se, info@a4uab.se
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
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