Söderås

Innehåller även
information från

GILLA OSS PÅ

JUNI• 2013

HardRock sal
ong

Profilen
Bosab

ÅBYMARKNAD 18/6

!
r
a
m
m
o
s
d
i
m
d
Gla

Priserna gäller 17-23/6

Nu kan du följa oss på

Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

Öppettider
Midsommarafton

8-17

ICA Supermarket Klippan

P
AX 1 KÖ
Handla för 300:- M
så får du köpa...

2 st för

ZOEGAS

KAFFE

49

90

(Gäller ej vid köp av tobak, receptfritt och spel)
IStockphoto

Gäller endast Skånerost, Intenzo, Mezzo, Blue Java och Dark Temptation

KRONFÅGEL, FRYST, 1kg

SvENSK

Handla för 100:så får du köpa...

KYCKLINGFILÉ NYPOTATIS
ÖP
MAX 2 K

59

90
/st

G
MAX 5 K

0

95
/kg

Innehåll
3	Bruksspelet i Klippan
4	Brauns sida
5

Åby Marknad

6

HardRock Salong

8	Bosab Fastighetsförvaltning
10 	Profil: Lena Landin

Vi tar semester
den 1 - 29 juli

11 Hembygdsgårdens dag
12	Tävlingsvinnare: Trädgårdsväxter
13 Ny tävling

Under tiden kan ni

G(R)ILLA OSS PÅ

	Barntävling
14	Koch’s Bageri
15 Familjesidan
16	Klippans Karateklubb
17	Guldgalan
	Allsång på Spången
18 Årets Bild 2013
20 Future Idiots
22	Ungdomsskribent
	Kommunsida
23	Branschregister

Nummer

Manusstopp

Juli

SEMESTER

Augusti

24 juli

Utg. datum

12 augusti

September 2 september

23 september

Oktober

21 oktober

30 september

November 4 november

25 november

December 25 november

16 december

Redaktionen
givare |
	Ansvarig ut
Bengt wetterberg
se
bengt@ adaptmedia.
TO |
aNNONSer, LAYOUT, FO
rell
Peu
H.
	Camill a
.se
camilla @adaptmedia

n
ö
k
s
n
e
Ha

!
r
a
m
som
Söderås

LAYOUT, FOTO |
ERG
	ALBIN LUNDB
media.se
pt
da
albin @a
Redaktionell text |
JOHAN WETTERBERG
.se
johan @adaptmedia
|
AnnonsFÖRSÄLJNING
.se
dia
me
camilla @adapt
50
0435 - 77 90
ik Br aun
BRAUNS SIDA | Lars-Er
MEDIA AB
PRODUK TION | ADAPT

2

Dina tips och förslag vill vi
gärna ha insänt till:

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

SÖDERÅS Journalen/Redaktionen
Adapt Media,
N. Skolgatan 2, 264 33 Klippan
(V.g Märk med ”Mina Tips”)
Vi reserverar oss för ev. tryckfel
Upplaga 14.900 ex.

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

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

Snart

premiärdags

för Bruksspelet i Klippan
Nu börjar det äntligen närma sig
premiärdags för Bruksspelet i
Klippan. Torsdagen den 4 juli
ges den första av tio föreställningar av musikalen som tar oss
tillbaka till pappersbruket anno
1832. Allt utspelas i autentisk
miljö nere på fabriksområdet.
– Vi jobbar hårt, men är inte
stressade än så länge i alla fall,
skrattar projektledaren och initiativtagaren Heléne Lindquist.
Proffs och amatörer sida vid sida
I Bruksspelet görs de största rollerna
av professionella skådespelare, medan ensemblen består av Klippanbor.
Totalt medverkar 61 personer i föreställningen. Intrigen och en del av
karaktärerna är hämtade från brukets
historia. En av ”amatörerna” är Olle
Carlsson, som till vardags driver en
byggfirma i Klippan, och som dessutom är hobbymusiker sedan många
år. Olle Carlsson spelar pastor Andreas
Lundquist, och har även en liten statistroll som en av bruksarbetarna.
– Det är en gång i livet man får vara
med om en sådan här grej. Att få vara
med i det här kollektivet och lära känna en massa trevliga människor och
dessutom få se hur ett arrangemang
i den här storleken går till på nära håll
är otroligt roligt.
Helkväll med kringaktiviteter
Löser man biljett till Bruksspelet i Klippan kan man förbereda sig på en
helkväll i pappersbrukets tecken. Vid
sidan av själva föreställningen serveras nämligen också Patronens buffé,

och det finns också en bar på området. Den hantverks- och kulturintresserade kan göra ett besök på marknadsgatan, där lokala hantverkare
säljer sina produkter. Dessutom håller
Bruksmuseet öppet varje kväll för alla
som ytterligare vill förkovra sig i pappersbrukets historia. Christer Jönsson,
personalchef på Svenska Pappersbruket AB, och medlem i styrgruppen
för Bruksspelet, är mycket nöjd med
projektet.
– Vi är otroligt glada över att det finns
ett så stort intresse för brukets historia
och kulturarv. Jag följer arbetet med
Bruksspelet kontinuerligt, och det ska
bli roligt att se slutresultatet när det
blir premiär.
Stora utmaningar
Heléne Lindquist trivs som fisken i
vattnet i sin roll som projektledare.
Hon har många års erfarenhet av att
stå på scen som artist och skådespelare, men den här gången är hon istället den som håller i alla trådar runtomkring.
– Den stora utmaningen just nu är att
få ihop allting till en helhet. Det är en
inspirerande och lustfylld uppgift.
Även om det inte är första gången
som Olle Carlsson står på scen, och
det dessutom när vi pratas vid är en
hel månad kvar till premiär, så erkänner han att det pirrar lite i magen när
han tänker på premiären.
– Jag tror inte jag har spelat teater
på närmare 30 år, men vi repar väldigt
mycket, så det kommer att sitta när
det väl är dags, avslutar han.

Foto: Sven Persson

Foto: Sven Persson

Foto: Sven Persson
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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

Odling – nytta och nöje

Klövabäcken – kultur- och naturklenod
Klövabäckens närmiljö är en kultur- och naturklenod. Trots sin
ringa storlek finns unika växt- och
djurarter. Bäck- och kulturmiljön
bevaras av 80-åriga Klövabäckens
fiskeklubb.
Klövabäcken börjar vid Höje Hall på
Traneröds välbevarade högmosse på
Söderåsen. Efter 15 km rinner bäcken ut i Rönne, nu som Körebäcken.
Klövabäcken har inte bara unika
natur- och kulturförhållanden. En rik
företagsflora finns som sträcker sig
långt tillbaka i tiden. Kvarnar dominerar, som Klöva mölla, vidare möllor vid Klåveröd, Forsgård, Klintarp,
Hörsmölla, Dymölla och Fruemölla.
I det som nu är Glaskonst har producerats elmätaretavlor, pinnar
till slickepinnar, funnits café, varit
vagnmakeri, vaddfabrik, plastfabrik.
1973 kom Glaskonst. Gårdar finns,
dämme har byggts för kraftutvinning. Mest känd blev Gustav Perssons Klöva Hallar turisthotell, 1930
till 1977, med dansbanor, friluftstea-

ter och annat. Dansbanor hade funnit tidigare i området.
Klöva Hallar har dramatisk natur.
Bäcken störtar ned i en ravin på sju
kilometer. Får vattentillskott från
Längstebäck, stöter samman med
Körslättsbäcken i Dymölla, byter
namn till Körebäcken.
Unikt växtliv, med lavor och mossor finns. Karaktärsfisk är öringen.
Både havsvandrande och stationära stammar finns. Klövabäcken är
Skånes öringtätaste bäck. Ovanligt
stor uppgång av lax sker i bäcken.
För Norden ovanliga fiskarter som
sandkrypare, grönling, elritsa och
nejonögon kan ses. Sällsynta insekter har hittats i området. Det är
ett utflyktsmål som ger mycket för
många.
Klövabäckens fiskeklubb, som
maximerat medlemsantalet till 65
- tio står i kö - sköter fiskevården. 13
markägare finns. Unikt arrendet utgår - en årlig supé. Föreningen firar
80 år 2013. Bara fem fiskeklubbar i

Intresset för trädgårdsodling ökar, efter
en tids ointresse. Orsaker är: Odlandet
är ett nöje. Människor vill ha kontroll
på råvaran, för att slippa kemikalier. I
äldre tider var det en livsnödvändighet
att odla råvaror till maten. Så blev det
även under andra världskriget. Livsmedelskris uppstod. Regeringen uppmanade alla att odla egna grönsaker,
som även gällde kommuner och gräsmattor i parker. Gräsmattorna skulle
upplåtas till grönsaksodling. Det förstärktes genom boken ”Täppan i beredskap” där det framhölls det ”vara
en medborgerlig plikt att odla där det ”Den älskvärda vetenskapen” – ornitologin anrik
var möjligt”. I Söderåskommunerna I ingen annan vetenskap har ama- 1827 kom världen dyraste fågelbok
innebar det att parkområden uppläts törer haft större betydelse för veten- - ”The Birds of America” - som hade
till odling av potatis och grönsaker.
skapens utveckling än inom ornitolo- 435 handkolorerade etsningar. 120
gin. Men så är också fåglar lätta att av upplagans 200 finns kvar. Den
se, som t ex i artrika Söderåsbygden. senaste som såldes kostade 70 milRäv till middag
Kött har hamnat i fokus. Det har sagts Fåglar har setts i alla tider. Som joner kronor.
ett men varit något annat. Det är fusk. ornitologins fader framstår Aristo- 1676 bröts Aristoteles dominans,
Dessutom har det antytts att min- teles, filosofen på 300-talet f v t. av engelska ornitologerna Francis
dre aptitligt kött bjudits ut. Men på Han var först med att skriva om Willughby och John Ray som gav
1940-talet, under andra världskriget, fåglar - ”Djurens naturhistoria”. ut en bok om fåglars släktskap. Fågällde annat. Då fick det hämtas kött Han sysslade med vetenskapens tre gelsamlingar byggdes upp och förfrån djur som idag absolut inte kan tän- grenar: Skådandet, samlandet och varades i glasmontrar. Bössan blev
kas. Eller vad sägs som kråkor, kajor, systematiken. Hans syn dominerade ornitologens redskap. Arsenik gjorde
råkor, ekorre, räv och grävling. Givet- ornitologin till 1676. Dock beskrev det möjligt att stoppa upp fåglar. Fåvis åts även det vanliga viltköttet. Då han bara 140 arter - och räknade gelmåleri utvecklades.
fuskades det också. Det omtalas att in fladdermöss. Tysk-romerska kej- Carl von Linnés sätt att systemakatter såldes som matkött. För flås en saren Fredrik II gav på 1200-talet ut tisera kom till hjälp. Samtidigt pukatt och en kanin, får huvud och svans en introduktion till ornitologin. Få- blicerade Olof Rudbeck sin ”Fogelavlägsnade, så är det svåra att skilja gelintresset ökade. Böcker gavs ut. bok”, där nyskjutna fåglar målade
dem åt. Men de gick att äta…

Bäcken är liten, oansenlig men
värdefull.

I byggnaden som är Glaskonst har
mänga fabriker huserat.

landet är äldre. Länsstyrelsen vill organisera fiskevården på annat sätt.
Klubben skulle försvinna. Beslutet
är överklagat. Hopp finns att allt
blir som tidigare – åtminstone det
mesta.

av - Sveriges idag dyraste fågelbok.
Den syn som dominerade – att ”gud
skapat fåglarna fix och färdiga” –
rasade ihop då Charles Darwin presenterade evolutionsteorin. Frågor
fanns. En var flyttning, som dansken
Hans Mortensen löste, genom att
1899 bli förste ringmärkaren.
1901 gick Edmund Selous till hårt
angrepp mot fågelskådare som använde bössan. Han kallade dem
”dödsforskare”. Bössorna försvann,
kikare kom fram. Noggranna studier i fält började, som ett inslag i
naturskyddet. 1985 infördes molekylärbiologisk teknik som fastställde
släktskap. Fågelskådning är populärt,
artjakt ett inslag. Flest arter har Phoebre Snetsinger sett. Det blev 8 398.

Nygammalt ”folknöje” – besök på ”kondis”
Märkesdagar

1868. Missväxt i Gråmanstorps kommun, som gav stor arbetslöshet.
1918. Indolack för in Perstorps AB på
viktiga härdplastområdet.

Som sagt

”Även om alla har samma åsikt kan
alla ha fel.”
(Filosofen Bertrand Russell)
”Varje samhälle har den skurkar de
förtjänar.”
(Författaren Albert Camus)
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Besök på konditori gav ”guldkant”
och blev ett ”folknöje”. Snabbköpsbutiker, snabbmat, TV och ny ungdomskultur kom. ”Kondisbesöken”
minskade.
Bruk av kaffe kom till Europa från
arabiska länder, via Turkiet. På
1600-talet uppstod kaffehus, som
blev enkla, kravlösa träffpunkter:
Venedig 1645, London 1652 och Paris 1672. Det var i Wien kaffehuskulturen utvecklades – från 1683. Till
kaffehus knöts sockerbagare. Bakelser och ”söta kakor” utvecklade

kaffehusen till konditorier. Det lockade familjer, som fick ”guldkant” på
vardagen. Kaffehus blev kafé.
Det tog lite tid innan ”kafé- och
konditorikulturen” spreds i Sverige. Ordet ”konditori” nämns första gången 1801, men ”konditor”
(sockerbagare) från 1632, i brödbageri. Näringsfrihet gav spridning till
Söderåsbygden, i mitten på 1800
-talet.
Äldre tiders kaféer blev ”tillflykt för
skribenter, anekdotjägare, stadssladdrare, politiska kannstöpare och

spelare”, beskrivs från Wien. Tidningar fanns. Rekordet är från 1913
med 251 prenumerationer. Nya
inslag kom, t ex biljard. På 1880talet beskrivs kaffe och kaféer
”som oumbärligt för tillvaron”.
Kaféer blev konditorier, där alla
samhällsgrupper kunde umgås.
Så stannade allt upp, som i Sverige. TV, snabbköpen och nya vanor
för ungdomar bidrog. På 1960-talet
fanns över 5 000 konditorier i Sverige, år 2 000 bara 1 300. Det har
dock vänt. ”Kondisbesöken” ökar.

Ludvig Rasmussons bok ”Fyrtiotalisterna” är humorik historiekunskap om en epok.

Åbymarknad
i Klippan
B
den 18 juni
Varje junimånad de senaste 25 åren har marknadsknallen James Korman från Särö ett par mil söder
om Göteborg styrt kosan söderut när det blir dags
för Åby Marknad. I år är 18 juni datumet som gäller.
– Skåningarna gillar verkligen att gå på marknad.
Det är alltid roligt att komma ner till Klippan, säger
han till Söderås Journalen.
160 marknader om året
Och James Korman vet vad han talar om. Han arbetar
nämligen som knalle året runt och besöker omkring 160
marknader runtom i Sverige, från Ystad i söder till Gävle i
Norr. På Åby marknad hittar man honom i korsningen vid
Pizzeria Hörnan. Och när man ber honom berätta lite om
vad han säljer blir han inte svaret skyldig.
– Det är alltifrån presenter och heminredning till leksaker.
Jag säljer till alla typer av kunder. Spislock, servetter, tavelramar, plastväskor, kylskåpsmagneter – det finns inga
gränser, skrattar han.
Det finns väl få företeelser som är så väderkänsliga som utomhusmarknader. James Korman ser dock stora skillnader
från evenemang till evenemang angående hur besökarna
tar sig an dåligt väder.
– Marknadspubliken i Klippan är väldigt tålig. Det är alltid
bra med folk här även när det är dåligt väder.
Väl igenkänd
Efter ett kvartssekel på Åby Marknad är James Korman ett
bekant ansikte när han kommer till Klippan. Hans klingande göteborgska sticker ut, och varje år är det många
återkommande besöker som kommer fram och hälsar och
pratar lite .
– För att trivas med knallelivet ska man gilla två saker lite
extra: Att köra bil och att träffa folk – och det är faktiskt
mina två favoritsysselsättningar, avslutar James Korman.

Missa inte novas tält på
åbyMarknad. Massor av fynd!
Öppet: Mån - Fre 10-18
Lördag 10-14

Åbyplan 2, Klippan
Tel: 0435-151 30

På Åby marknad har vi

fyndborden

fullproppade med:

- utställningsvaror
- ”bra och blandat”
PASSA PÅ & fyndA!

Kom
till oss 18/6
• FYNDPRISER
• VVS muSEéT
är ÖPPET!

Affären har semesterstängt 15/7 - 2/8 • Trevlig sommar!

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

Åbymarknad 18 juni - fika hos oss!
Jordgubbsstubbe Gäller hela veckan 75:Marknadsfika Kaffe och gräddbakelse 35:Kaffe och köttbullemacka 59:Marknadsstånd med minipriser på bröd och bakverk
utanför butiken!
Midsommarafton 7-12
Midsommarhelgen STÄNGT
Söndagar i JULI STÄNGT
!

Smycken från
egen tillverkning

STOR LOPPMARKNAD
Kom och fynda! Massor av saker!
Perstorp Bälinge
Idrottsklubb

Lördag 6 juli kl.11-14.00 i och vid Loppislokalen
i klubbhuset intill Ugglebadet i Perstorp
en!

Säljbara saker emottages
2 - 4/7 kl. 16-18
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HARDROCK

SALONG

Fullt hus när HardRock Salong höll invigning
Nu är HardRock Salongs nya lokal på
Vedbyvägen i Klippan äntligen invigd.
På onsdagskvällen den 5 juni slog
nämligen ägaren Frida Lundblad på
stort och firade med livemusik från
LoveDolls, samt grillat från Bjärhus
Gårdsbutik och massor av god dryck.
– Det känns helt underbart att äntligen
vara klar med den nya lokalen. Nu fokuserar vi på att göra ett så bra jobb som
möjligt för våra kunder, och arbetar
vidare med att utveckla och förbättra
verksamheten ännu mer, säger hon.
Hektisk vår
Våren har varit hektisk för Frida Lundblad.
Hon arbetar nämligen även som färgtekniker, och är ofta ute på resande fot och håller i utbildningar för andra frisörer. Förutom
den vanliga sysselsättningen på salongen har
hon även arbetat med renoveringen av nya
lokalen, som i folkmun väl mest är känd som
”gamla Konsum”.
– Farsan och jag har gjort nästan hela renoveringen på egen hand. Vi har hållit på sedan
i februari, så det har verkligen varit fullt upp.
Under våren har Frida Lundblad anställt ytterligare två frisörer. Inklusive henne själv så
finns numera hela fyra personer i företaget.
HardRock Salong står med andra ord väl rustade inför flytten till större lokal.
– Vi kommer att kunna erbjuda fler tjänster
än tidigare. Jag hyr ut ett rum till en massör,

och har dessutom investerat i riktigt lyxiga
massageschamponeringar och klippstolar.
Sedan kommer vi att erbjuda lite fransförlängningar och sådant som vi inte heller har
haft tidigare.
Mycket positiv respons
Det är många år sedan som Konsum lade ner
sin verksamhet i lokalerna på Vedbyvägen.
Frida Lundblad möts ändå av många nyfikna
frågor från folk som vill veta vad hon har för
planer för den kända fastigheten.
– Det känns verkligen som att Klippanfolket
är med oss. Många tycker det är roligt att vi
gör den här satsningen här på orten istället
för att flytta någon annanstans.
Invigningskvällen sammanföll nästan på dagen med HardRock Salongs fyraårsjubileum.
Företaget såg nämligen dagens ljus den 7
juni 2009.
– Jag är tacksam för att jag har så bra kunder, och för all positiv respons. Sedan har jag
haft turen att hitta riktigt bra anställda som
alltid ställer upp.
Tre ledord
Ända sedan starten har Frida Lundblad haft
tre ledord, som till mångt och mycket kan sägas vara anledningen till succén.
– Vi brukar prata om kundfokus, kreativitet
och magi. Det absolut viktigaste är att vara
lyhörd för önskemål och uppnå nya mål tillsammans med kunden. Kombinerar man
detta med kreativitet så skapar man magi.

d
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Städpatrullen
- vi städar allt!

ECCO-erbjudande!

100 Kr

Midsommar-

gott!

rabatt vid köp av

1 par valfria

ecco-sKor
(ej sandaler)

Gäller på ord.pris tom. 21 juni
och mot medhavd annons!

• Sillinläggningar från vår Delikatessdisk
• Jordgubbar plockade i Munka Ljungby
• Nypotatis skördade i Kvidinge

Köpmangatan 19,
Perstorp
Tel 0435 - 346 68

Skydda din
häst i sommar!

Öppettider i Midsommar:

Midsommarafton 8-16 • Midsommardagen 10-18

Behöver du kontanter? Kontantautomat runt hörnet!

Ansök om Hemköpskort - upp till 2% bonus!
Hyr din film hos oss!

Ombud för

LJUNGBYHED 0435-44 10 30 • Öppet: Alla dagar 8 - 20

Vägkyrka
S:t Petri kyrka 23 Juni - 7 Juli
• Öppen varje dag kl. 11 -17. • Andakt varje dag kl. 14.
• Särskild visning av kyrkan: kl. 14.15 sönd 23 juni,
tisd 25 juni och 2 juli.
• Gudstjänst söndagar kl. 11.
Värdar finns till hands. försäljning aV fika, böcker.
Musik i sommarkväll under vägkyrkotiden:
27 juni kl. 20 i Gråmanstorps kyrka Pilgrimsmusik från
medeltid till 1800-tal, folkmusikduon Anda, Anders Peev,
Mattias Ristholm.
4 juli kl. 20 i S:t Petri kyrka Sommarkväll med Marie BrandtWilhelmsson och Anders Wilhelmsson.
.

SommarErBJuDanDE!
lig
trEv ar!
m
Som

microugnar

fr 790:-

gaSpatronEr
till
SoDa StrEam

89:-

nya
matBErEDarE

utStällningSproDuktEr
till
SpEcialpriSEr!

Sommartider maj-augusti:
lördagar stängt.

för enkel
matlagning!

Elastisk svart
Alla storlekar

99:-

Gilla oss på

Absorbine
Ultra Shield

För häst, mot
stickande och
bitande insekter.
Ord. pris 325:-

Bromsblockare
Effol spray
Flughuva

Klipp ut och ta med annonsen!

Klipp ut och tag med
annonsen så får du

249:-

För häst, mot
stickande insekter
såsom bromsar,
flugor, myggor och
fästingar.
Ord. pris 359:-

Munkorg

För häst, svart

259:- 135:-

Storgatan 4 Ljungbyhed
Tel 0435 - 294 50

Midsommar!
Midsommarafton innebär förhoppningsvis sol,
jordgubbar men också olika sorters sill, rökt ål
och kall/varmrökt lax från oss på Dymöllans
ålrökeri.
Öppettider midsommarveckan:

Måndag-Torsdag 10.00 – 18.00
Midsommarafton 10.00 – 13.00
Under sommarmånaderna har vi även servering.
Kolla gärna på vår hemsida vilka läckerheter vi
kan erbjuda er!

ALLA VARMT
VÄLKOMNA!
PS.Vi ses på
Åby Marknad 18/6
SEJRBO & SON AB
TEL: 0435 - 152 43
www.sejrbo.com
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Bosab

Bosab löser (nästan) allt!
Det är verkligen inte att säga för mycket när man påstår att Klippanföretaget
Bosab Fastighetsförvaltning kan hjälpa till med det mesta. För hur många
småföretag kan tillhandhålla egna
snickare, målare och elektriker, samtidigt som man har kompetens när det
gäller fastighetsunderhåll såsom VVS
och övriga reparationer och maskinservice samt trädgårdsskötsel och
fastighetsförvaltning?
– I och med att vi har hållit på lite grann
med att renovera egna fastigheter så
tyckte vi att det var ganska onödigt
att hyra in folk. Då kände jag att vi
lika gärna kan anställa egen personal,
säger ägaren Magnus Ströbeck.
Grönyteskötsel
Huvudinriktningen för Bosab Fastighetsförvaltningsdel har ända sedan starten varit så
kallad grönyteskötsel. Bland kunderna finns
såväl privatpersoner som vill ha hjälp med
trädgården till bostadsrättsföreningar eller
bostadsbolag som är intresserade av full
fastighetsservice.
– Under våren har vi till exempel fått färdigt
ett avtal med Treklövern om att ta hand om
deras grönytor. Det känns väldigt roligt, säger Magnus Ströbeck.
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Specialist på trädgårdsmaskiner
En annan spetskompetens som är relativt
ny inom företaget är maskinservice. En av
de nyanställda snickarna är nämligen riktigt
duktig på att laga till exempel trädgårdsmaskiner.
– Många lägger ju ner mycket tid på att försöka fixa sina krånglande gräsklippare på
egen hand. Om man får problem med den,
grästrimmern eller något liknande så är det
bara att ringa, så kommer vi ut och hjälper
till med detta. Vi plockar med oss även de
reservdelar som eventuellt krävs.

Fullbelagda året runt
Bosab Fastighetsförvaltning har fullt upp
året runt. Vintertid hjälper man även sina
kunder med snöröjning och andra vinterrelaterade problem. En fullskalig partner när
det gäller hantverk, helt enkelt. Och i och
med rekryteringen av Magnus Ströbecks
före detta ägarkollega i företaget, Bertil Olsson, har man nu återigen båda grundarna
arbetande i verksamheten.
– Bertil är en duktig elektriker, det känns bra
att ha honom hos oss igen, avslutar Magnus
Ströbeck.

Demidekkare
målar gärna.
MEN INTE SÅ OFTA.

SOMMARPRISER!

Trädgård
Trädgård
Städ
Städ
Bygg
Bygg
EL
EL
Måleri
Måleri

DEMIDEKK ULTIMATE
– Nu även som helmatt
• Gör att huset ser nymålat ut under längre tid.
• Unik kombination alkydolja/akryl.
• Välj mellan klassiskt halvblankt eller elegant helmatt.
• Mycket långa underhållsintervaller.
BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅ

Där Service är mer än ett ord
Där Service är mer än ett ord

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

Glad midsommar!
Välkommen in till oss! Butiken med matglädje!
Midsommarsill.........................16.90:-/hg
Kvantum specialsill .............16.90:-/hg
Kräftsill ...........................................16.90:-/hg
Klädesholmens
MAX 2 KÖP/HUSHÅLL
Matjessill i bit 200 gr .............3 st 20:Nyhet! sallaDsBaReN
Blanda din sallad själv......9.90:-/hg

Köp våra
fantastiska
hemlagade
sillinläggningar
och vår egen
gravade lax!

Zoegas
Kaffe 500gr
Max 2 st för

Priserna gäller tom 23/6 2013

49:-

(Gäller Skånerost, Intenzo, Mezzo,
Blue Java, Dark Temtation)
MAX 1 KÖP/HUSHÅLL

Fläskytterfile
Nybergs, svensk råvara ...59.90:-/kg
Prova gärna vår nyhet!
”Grillplanka” min 6 p ............99.00:-/port

Handla för 200:ocH du får köpa

ÖppettIDeR I MIDsoMMaR:

Klippan

Mån - tors 8 - 21
Midsommafton 8 - 16
Midsommardag 8 - 21
Sön 23/6 8 - 21
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Känns bra när
man får gehör
Klippanbon Lena Landin har under många år varit engagerad i
handikappfrågor, och är verksam
både inom FUB (För utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna)
och HSO (Handikapporganisationernas Samarbetsorgan). Lenas
14-åriga dotter är funktionshindrad,
och det var så engagemanget tog
sin början för nästan 10 år sedan.
– Det ger så oerhört mycket tillbaka att arbeta med dessa frågor.
När man känner att man får gehör
för ett ärende man har drivit känns
det otroligt gott.
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Många aktiviteter inom FUB
Dottern Annas funktionsnedsättning diagnosticerades när hon var ett år gammal.
– Direkt när vi fick reda på det så tänkte jag
att det här ska vi lösa, och sedan dess har
det mer eller mindre varit ett heltidsjobb att
stödja Anna.

heten Lönnen i Klippan varannan onsdagskväll för att fika, spela spel och umgås.
Dessutom ger man föräldrautbildningar efter
de önskemål som kommer in. Man kan till
exempel ge kurser i teckenspråk eller utbilda
om olika LSS-lagen till exempel. Dessutom är
föreningen aktiv med att bevaka och påverka
frågor i kommunen som är viktiga för medTillsammans med ytterligare två personliga
lemmarna.
assistenter ger alltså Lena alltså sin dotter
det stöd och den hjälp hon behöver i sin var- Referensgrupp för handikappfrågor
dag. I skolan har Anna en elevassistent som Lena sitter också för FUB Klippan/Åstorps
hjälper henne. Och det är när Anna är i sko- räkning med i Klippans kommuns referenslan som Lena kan lägga tid på de föreningar grupp i handikappfrågor. Gruppen består av
hon är med i. I FUB:s lokalförening för Klip- representanter från 14 olika handikappförenpan och Åstorp är Lena sekreterare. FUB ar- ingar i kommunen, samt andra personer med
betar för att personer med utvecklingsstör- intresse för handikappfrågor.
ning ska leva ett bra liv, och i FUB Klippan/ – Vi träffas fyra gånger per år och tar fram
Åstorp ordnar man en rad olika aktiviteter. frågor till det kommunala handikapprådet
En av de mest uppskattade är Kafé Sågen. där jag är vice ordförande.
– Vi har i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen samt socialförvaltningen Arbetar med FN-projekt
under de senaste tre åren skapat en mötes- Via FUB har Lena också de senaste åren enplats för alla funktionsnedsatta som är över gagerat sig i HSO Skåne. HSO Skåne är en
paraplyorganisation som samlar 38 olika
tio år.
handikappförbund från Skåne län. Där arKurser och utbildningar
betar man med mer övergripande handiVid sidan av Kafé Sågen har FUB Klippan/ kappfrågor. Just nu är Lena mitt uppe i ett
Åstorp även en även en barngrupp som arvsfondsprojekt om FN-konventionen för
träffas en gång i månaden samt den så kal�- människor med funktionsnedsättning.
lade Inre Ringen, som är till för vuxna med – Målet är att få fram en checklista för hur till
en utvecklingsstörning.
exempel kommuner kan använda artiklarna
– Där träffas man på den dagliga verksam- i vardagen.

CYKELAFFÄREN I CENTRUM
ALLA
HYBRIDCYKLAR
1000:- TILLBEHÖR
PÅ KÖPET!

Stor sortering av cykelhjälmar

Hembygdsgårdens dag
den 4 augusti

EKSTRANDS CYKEL 0435-71 14 13
Storg 17, KLIPPAN Vard 9-18 Lörd 9-14

REN I CENTRUM

LYSSNA TRÅDLÖST i SOmmAR

RD C420
ordic Line Citycyklar
NDE!

1.490:SNYGG TRÅDLÖS
HÖGTALARE
06-04-03 10.47.56

JBL FLIP Passar lika bra på
resan som i hemmet. Stilren
design. Liten och behändig.

fEST PÅ STRANDEN?

JBL CHARGE Perfekt när du är på
festival, campar eller har fest.
Ladda partyspellistan på din
smartphone, surfplatta eller
mp3-spelare och strömma
låtar trådlöst via Bluetooth.

Söndagen den 4 augusti mellan 13 och 16 bjuder
Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening in till
Hembygdsgårdens dag i hembygdsparken i Ljungbyhed. För andra året visas bland annat olika typer av veteranfordon upp.
– Vi hade veteranfordon för första gången i fjol och
det blev mycket lyckat, så nu försöker vi en gång
till, säger medlemmen Jan Ljungdahl.

1.190:-

TuNGA BEATS, LäTTA ATT TA mED

GRUNDIG BLUEBEAT GBS500 Trådlös högtalare med
Bluetooth och ett otroligt bra ljud för pengarna.

1.290:-

590:-

PASSAR PERfEkT i HANDBAGAGET

JBL MICRO Perfekt att ta med sig i väskan eller i ryggsäcken om du vill lyssna på musik när du är på väg.

Öppettider:
Mån - fre 10 - 18
Lör 10 - 14
www.klippan.euronics.se

Mån: Rostbiff med potatissallad
alt. 2 smala med potatissallad/ mos
Tis: pannbiff med ”lög” och lingon

60:-

33 cl
läsk/vatten
ingår

Ons: pålles goa´ pasta (stark korv,
creme fraiche, lök, paprika och goa kryddor)
Tors: Schnitzel stekt potatis bearnaisesås
alt. Köttbullar mos och lingon

Fabriksvägen 8 Fre: Grekiska biffar klyftpotatis tzatziki med
”grekinspirerad” sallad
Klippan
0706 - 72 55 37 Serveras mån - fre 11.00 - 14.00
Välkomna! Jessika, nisse & Co

Klipp ut och spara mig!

Dagens rätt

Gäller tom 9 augusti 2013

Gilla nya pålles på Facebook så får ni våra erbjudanden & menyer direkt i din smartphone!

Gamla saker från förr
Förutom veteranbilar, äldre motorcyklar och traktorer så
kommer även en utställning med gamla leksaker att finnas
på plats. Dessutom är hembygdsföreningens ambition att
även locka till sig personer som äger äldre tekniska föremål.
– Vi vill efterlysa gamla prylar från förr i tiden – det kan
handla om alltifrån sy- eller skrivmaskiner till telefonapparater, vapen eller mekaniska urverk. Det finns egentligen
inga gränser.
Kostar inget
Inträdet till Hembygdsgårdens dag är gratis, och alla utställare som medverkar bjuds på en våffla med tillbehör.
Man behöver inte anmäla sig innan, utan det är bara att
dyka upp med sina objekt
– Det är bara om det skulle vara någon stor klubb med
många fordonsekipage som planerar att komma. Då får de
gärna höra av sig i förväg så att vi kan förbereda för detta.
Många olika evenemang
Hembygdsdagen i Ljungbyhed är ett av många evenemang som Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening ordnar. Mölledagen, julmarknad, kulturaftnar, Arkivens dag
och olika torpvandringar är bara några exempel på vad
den synnerligen aktiva föreningen bjuder på annars.
– Det finns ett stort intresse i bygden, och vi har aktiva
medlemmar som är engagerade och ger god service åt
besökarna. Alla åldrar är välkomna och kaffetältet är stort!
Foto: Erling Wilkens
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Malin har trädgården i blodet!
Det blev Malin Wood från Ljungbyhed som tog hem tävlingen där
Söderås Journalen lottade ut ett
presentkort till Bjärhus Växtbutik
värt 2 000 kronor.

– Vi har en riktigt stor trädgård – det tar
runt tre timmar bara att klippa gräsmattan, så jag länger många timmar där. Det
är avkoppling att få vara där ute och pyssla, säger Malin Wood.

Redaktionen föll pladask för Malins
trevliga brev, där hon bland annat berättade om att hon varit trådgårdsintresserad så länge hon kan minnas –
och lite till.
– 6 juni 1988 satte jag fart och ville ut
ur en trångbodd mage. Fostervattnet
hamnade lämpligt nog över jordgubbslandet. Mina föräldrar har aldrig haft så
många jordgubbar som det året, skrev
Malin i sitt brev.

Kund hos Bjärhus Växtbutik
Malin brukar handla på Bjärhus Växtbutik någon eller ett par gånger inför varje
trädgårdssäsong, och tycker det är roligt
att se hur slutresultatet blir när man kommer hem.
– Det är väldigt okomplicerat med trädgården. Trivs blommorna så blommar
dom och lever länge, trivs de inte så dör
dom. Svårare är det inte.

”Bärrikad” uppväxt för barnen
Malin är trebarnsmamma och väntar sitt
fjärde till hösten. Hon vill därför ge sina
barn en lika ”bärrikad” uppväxt som
hon själv har haft. Därför började hon
sitt besök på Bjärhus Växtbutik med att
plocka på sig blåbärsbuskar till barnen.
Utöver dessa blev det bland annat några olika perenner, jasminbuskar och ett
katuraträd.
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”Nu drömm
e
om att ge r jag
m
barn en lik ina
a
rikad ” upp ”bärvä
jag har ha xt som
ft.”

Förverkliga dina
r
trädgårdsdrömma
på Bjärhus!

A

Vinn presentkort på

Herners El!
I den här månadens tävling har du chansen
att helt fritt få plocka ut varor från Herners
El:s sortiment. En lycklig vinnare får ett presentkort på 2 000 kronor att spendera fritt i deras trevliga butik i centrala Ljungbyhed. För att vinna detta
pris, skicka in ett brev med en motivering till varför
just du eller någon närstående förtjänar vinsten, så
väljer vi på Söderås Journalens redaktion ut den vi
tycker är bäst. I ett kommande nummer av Söderås
Journalen gör vi ett reportage om dig och ditt besök
på Herners El.

Bjärhus Växtbutik
Tel. 0435 - 102 95
www.bjarhus.se

Skicka in ditt tävlingsbidrag till oss senast den 24 juli
på följande adress:
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN
Märk kuvertet ”Herners El-tävling”

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

BARNTÄVLING!

FÖR BARN UPP
TILL 12 ÅR

VINSTER:

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

VI HAR
ÖPPET HELA
SOMMAREN!

SÅ HÄR GÖR DU:

Östergatan 28, Klippan • 0435 - 109 20
www.borjessonsbil.se

ÖSTÅNGA
RRÖSTÅNGA
EGRAVNINGSBYRÅ
BBEGRAVNINGSBYRÅ
RÖSTÅNGA
B

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

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

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

• 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 29 juli i brev frankerat
med brevporto.
• Glöm inte ange ”BARNTÄVLING”
utanpå kuvertet!

GISSA VILKET

ORD SOM
Söderåsjournalen
Söderåsjournalen
JAG GÖMMER!

Vinnare Annonsjakten - Maj

1: Kerstin Gustafsson, Klippan
2: Leni Roth, Allarp/Ljungbyhed
3: Anita Dahlin, Perstorp
Namn:

Härligt att göra
Söderåsjournalen
när det
är varmt!

?

________________________________________________________________________________________________

Adress: ________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Telnr:

_______________________________________________________________

Ålder:________________________
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Ramona tar över
Koch’s Bageri
Koch’s Bageri i Klippan har fått en
ny ägare. Det är Klippanbon Ramona
Lantz som köpt och tagit över verksamheten efter att de förra innehavarna hastigt och mindre lustigt stängde
igen verksamheten i början av maj.
– Jag älskar Koch’s bröd, och saknade
det direkt när det stängde. Eftersom
jag har arbetat med fakturering och
ekonomi hos de förra arrendatorerna
så hörde jag av mig till ägarna Eric och
Sophie Berntson, och anmälde mitt intresse för att driva bageriet vidare, säger Ramona Lantz.
Personalen tillbaka
Ramona Lantz äger numera alla recepten och
varumärket Koch’s. Koch’s har anor ända tillbaka till 1920-talet, och de Klippanbor som
aldrig satt sin fot i butiken är tämligen lätträknade. Hur känns det då för Ramona att ta
sig an denna legendariska rörelse?
– Otroligt bra. Vi har fått tillbaka många från
den gamla personalen, och Kerstin Pettersson, som arbetat här ända sedan Robert

Koch’s dagar, är också tillbaka igen. Vi är på med lite ”specialträning” vid sidan om det
vänner privat och det fungerar jättebra att ordinarie arbetet.
– Jag har fått kontakt med en konditor som ararbeta tillsammans, säger Ramona Lantz.
betat på Koch’s tidigare men som inte är verkBrödet i centrum
sam längre. Han håller på att lära upp mig.
På Koch’s Bageri är det alltså verkligen brö- Jag har alltid varit intresserad av att baka, och
det som står i centrum. Till skillnad från det känns kul att få vägledning av ett proffs.
många andra bröd på marknaden innehåller
limporna som bakas på Koch’s varken fett, Bufféer och smörgåstårtor
socker, tillsatser eller konserveringsmedel, En nyhet som Ramona infört sedan hon tog
utan är helt surdegsbaserat. Bakningen sker över är att man varje dag serverar frukostoch salladsbufféer med nybakat bröd.
givetvis i stenugn.
– Kunderna har hittat hit på nolltid. Redan – Jag hade kontor i Lund under en period.
andra dagen kom det folk från Ängelholm Där fikade jag alltid på ett litet mysigt café
som ville bunkra upp och handla bröd för som hade en fräsch salladsbuffé, och då
tänkte jag att det kunde vara trevligt att ha
hela den kommande veckan.
det här också.
På sikt är tanken att brödleveranserna ut till
de nordvästskånska butikerna ska komma Förutom bufféerna kan också de som är sugigång igen. Redan nu har en del affärer hört na på smörgåstårta och fruktcocktail få sitt
av sig och vill ha det populära Koch’s-brödet lystmäte på Koch’s numera.
– Vi kommer att göra smörgåstårtor med
tillbaka brödhyllorna.
massor av olika fyllningar som man kan beFår konditorlektioner
ställa om man planerar en större fest till exRamona själv kommer förutom att sköta eko- empel. I sommar kommer vi även att sälja
nomi och administration också att stå en del en god och svalkande fruktcocktail, avslutar
i butiken bakom disken. Dessutom håller hon Ramona Lantz.

Här finner du ditt kanotäventyr!
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Klipp ut och ta med kupongen!

0435 - 102 53

var 10:e kanot gratis vid gruppbokning!

Ring oss för att boka kanoter & kajaker.
Vi har även läger och tältplatser för bokning. Färdiga läger med 12-20-manstält,
toa, ved, färskt vatten, och bilparkering.
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En Kille
Född: 120916
Vikt: 3 390 gr
Längd: 49 cm

Romeo
Nathja Borgström
&
Joachim Fischer
-Cortsen
Victor

En Tjej
Född: 121026 • Vikt: 2 935 gr • Längd: 48 cm

Malva

Carola Nilsson & Eric Benngård
Tilde

Vill du också ha
en bebisannons
gratis?

Ring 0435- 77 90 54
A

och boka tid
för fotografering!

En Tjej
Född: 121231
Vikt: 2 970 gr
Längd: 50 cm

En Kille
Född: 121128
Vikt: 4 430 gr
Längd: 53 cm

Isabella

Vilgot

Cornelia Ericsson
&
Daniel Persson

Camilla
&
Tobias Jansson

BVL SÖDERÅSEN AB
BYGG - VILLA - LANTBRUK
JAKT & FRITID

Böketoftavägen 19 • 268 77 Kågeröd • Tel 0418 - 803 55 • www.bvlab.se
Fasadpensel

Fönsterfärg 1 liter, vit, Aqua

39:-

Vattenburen halvblank uretan-alkydfärg.
Utvändig målning av nya, tidigare laserade,
tryckimpregnerade eller tidigare oljefärgsmålade
fönster, dörrar, lister, trädgårdsmöbler och
andra träytor utomhus.

Välkommen till vår

StorA JAkt- och
FriluFtSAvdelning!

199:-

KÖP 2 ST BURKAR FUTURA AQUA
FÅ 1 RULLE MASKERINGSTEJP PÅ KÖPET!

Vi hjälper
dig med
!
tips och råd

Nordica EKO 9 liter, vit

Elastisk, snabbtorkande färg för trähusfasader.
Håller kulör och glans i många år. Ytan gör det
svårare för smuts och alger att få fäste. Utan
lacknafta. Kan också strykas på rengjorda,
L
ENSE
matta ytor där det finns oljefärg.
FÅ P
!

ÖPET
PÅ K

1 499:-

Visa Fasad 9 liter, vit
L
ENSE
FÅ P PET!
Ö
PÅ K

1 199:-

Tixotrop fet alkydoljefärg för utomhusmålning på träfasader, fönster, dörrar, vindskivor, snickerier m.m. samt
träytor som tidigare målats med olje- eller alkydfärg eller
som behandlats med oljebaserad lasyr eller täcklasyr.
Ger träytan ett långvarigt konserverande skydd.

Köp din
övningsammunition hos oss!
Steel Max 24, 24 gr 7:or
500 st 700:- 1000 st 1 300:15

Klippans ubb
Karatekl

Lyckad gradering!
Onsdagen den 29 maj var det gradering för Klippans Karateklubbs medlemmar. 21 barn och 16 vuxna fick
visa upp sina färdigheter för en extern
bedömare – detta för att förtjäna nya
bälten.
– För att kunna gradera sig måste man
ha ett visst antal träningar bakom sig.
Är man upp till 13 år gammal ska man
ha tränat minst 20 gånger, och alla som
är äldre ska ha 30 träningar bakom sig,
säger Dick Johansson, tränare och
kassör i Klippans Karateklubb.
Två graderingar om året
Klippans Karateklubb håller två graderingar
per år, en i slutet av vårterminen och en vid
höstterminens slut. Till hösten inleder man
i år också med att ordna en så kallad upphämtningsgradering.
– Det finns en del medlemmar som inte hunnit träna tillräckligt för att komma i fråga redan nu. Genom att sommarträna eller delta
på ett läger i Malmö i kan man ta igen förlorad träningstid och då vill vi erbjuda en extra
möjlighet att gradera sig inför höstterminen,
säger Dick Johansson.
Vid en gradering kallas en utomstående bedömare in. Klippans Karateklubb har sedan
några år tillbaka ett samarbete med Miroslav
Unic från Landskrona, som själv har svart
bälte i femte graden. Medlemmarna fick visa
upp sina färdigheter i tre olika kategorier
för honom: Kihon (Grundtekniker), Kumite
(fighting) och Kata (rörelsemönster). Det är
också viktigt att visa upp god fysik och rätt
karateanda. Dick Johansson förklarar:
– Det gäller att göra sitt bästa efter sin förmåga. Våra yngsta medlemmar är 7 år gamla
och vår äldsta är idag 65, så givetvis krävs det

inte att alla skall kunna göra avancerade tekniker som hoppsparkar och liknande. Det är
också viktigt att alla förstår att karate endast
ska utövas i dojon (träningslokalen) och ingen annanstans. Om någon missbrukar detta
till att skada någon till exempel så blir denna
person utesluten direkt.
Karate ett sätt att leva
Vad är det då som gör karate så speciellt?
Dick Johansson menar att man genom karate kan öka såväl kondition som smidighet
och även sitt självförtroende. Man vet vad
man kan göra, men man ska inte missbruka
det. Men det tar ett tag att komma in i den
speciella karateandan.
– Många känner sig lite löjliga i början innan
man har kommit in i allt det där med att man
ska skrika ut sin styrka och räkna på japanska till exempel. Man behöver dock inte vara
orolig för att bli utskrattad, utan vi visar varandra respekt hela tiden.
70 aktiva
Totalt har Klippans Karateklubb omkring 70
aktiva.
– Vi har haft några lyckade år där vi fått in
mycket ungdomar som har fungerat som
goda ambassadörer till sina kompisar. Det
känns också extra kul att vi har fått in så
många tjejer i klubben. I vissa åldrar är de
faktiskt i majoritet på ungdomssidan.
Välkommet anslag
Med hjälp av ett anslag på 10 000 kronor
från Sparbanksstiftelsen Skåne kommer man
inför hösten att investera i en pusselmatta
som kommer att utveckla träningen med fler
och annorlunda träningsformer!
– Detta är något vi har sett fram emot länge,
avslutar Dick Johansson.

Vi TAR HAND OM DiNA TRANspORTeR i sOMMAR!
Privatperson eller företag?
Människor eller paket?
Det spelar ingen roll.
Ring oss så fixar vi
dina transporter!
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Gästis
Spångens

FÖRETAGARNA

Guldgala i Klippan
Fredag den 31 maj ägde Klippans egen Guldgala
rum på Best Western Hotel i Klippan. Detta är dagen på året då Företagarna, Klippan delar ut sitt
pris ”Årets Företagare”.
Hans-Göran Dahl hälsade 70 prersoner välkomna till festligheterna. Ett speciellt välkommen riktades till årets pristagare, Mikael och Susanne Lundin samt Företagarnas
regionsrepresentant Synnöve Larrsson från Höganäs.
Årets pristagare är ju sedan snart 3 år tillbaka också innehavare av Best Western Hotel Klippan och Harrys (som
finns inrymt i hotellet). Mikael och Susanne Lundin har genom sitt arbete med verksamheten på hotellet lyckats med
det som ingen annan gjort under många år. Nämligen att
få både hotellet och restaurangen välbesökt och lönsamt.
Samtidigt har man lyckats med att få hela anläggningen till
att bli en mötesplats för alla i Klippan.
I en paus från underhållningen, som Heléne Lindquist med
sällskap stod för, delades Årets Företagarpris ut med diplom
och blommor till pristagarna. Kvällen avslutades med ytterligare underhållning från artisterna och framåt midnatt
slutade årets Guldgala i Klippan med stämningen på topp!

Ett ögonblick, Ulf ”Uffe Chrix” Andersson,
som precis som vanligt programleder årets
upplaga av Allsång på Spången tillsammans
med Jojje ”Dag-Otto” Jönsson.
Årets allsångskvällar går av stapeln den 22 respektive 29 juli.
Varför tror du att Allsång på Spången blivit så populärt?
– En sak vi gör som skiljer oss från en del andra är att vi blandar
musik och komik. Vi har Jojje med som är rolig, och i år satsar
vi dessutom på att ha med en standupkomiker per kväll i form
av Stefan ”Stefan och Krister” Gerhardsson och Martin Svensson.
Många allsånger kör bara musik hela tiden, men i och med att vi
bryter av med två komiker så blir det en bra blandning. Jag tror
att folk gillar det.
Vilka artister bjuder ni annars på i år?
– Den första kvällen den 22:e kommer förutom Stefan Gerhardsson, Sten Nilsson från Sten och Stanley och även Tommy Nilsson.
Veckan därpå uppträder Siw Malmkvist och Jan Johansen tillsammans med Martin Svensson. Det är roligt att ha Martin på Spången
eftersom han har bott i Ljungbyhed tidigare.
Du och Jojje har ju varit programledare för allsången i några år nu.
Vad är det som är så roligt med att komma till Skåne?
– Jag och Martin som äger Spången är ju gamla kompisar eftersom vi är från Falkenberg båda två, så det är alltid roligt att
komma ner. Jag trivs väldigt bra när det är folkliga tillställningar,
och vad kan vara mer folkligt än allsång. Vi har kul på scen, och
även om vi har en struktur som vi följer så håller vi oss inte alltid
till manus – det är när man improviserar som det blir som allra
roligast.
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ALLSÅNGSPAKET:
Måndagen

1102 kr/pers. i dubbelrum.

- kl. 19.00 -

ALLSÅNGSMENY:

22 JULI
Sten Nilsson

Tommy Nilsson

465 kr/pers.

Stefan Gerhardsson

”Stefan & Krister”

ENDAST ENTRÉ
150 kr

Programledare:

Förköp endast entré:

ATG-ombud & www.ticnet.se

Jojje ”Dag Otto”
Jönsson
& Uffe Chrix

Måndagen

LI
29 JU
.00 - kl. 19

Orkester
& kör:

Jan Johansen

Siw Malmkvist

Martin Svensson

Edvard Perssons
Hjältar

Spångens Gästgivaregård • Tel: 0435-44 00 04 • www.spangen.se
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Behandling från KNOPP till TÅ
• Ansiktsbehandling, djuprengöring, peeling, C-vitamin
serum, ryggmassage, lätt make up ingår ................650:• Fotmassage - Zonterapi, fotbad ingår .................... 400:• Akupunktur - för Balans i Din kropp ........................ 400:UMI Hudvård & Massage, Ängelholm, 070 32 808 59
VÄLKOMMEN! Facebook: Umi Hudvård & Massage

ÅRETS BILD
2013

Stidsvig

Dagens lunch
V 25 Måndag: Pannbiff med lök
Tisdag: Pocherad fisk med fransk senapssås
Onsdag: Helstekt kotlettrad med gräddsås
Torsdag: Potatissallad och rostbiff
Fredag: TREVLIG MIDSOMMAR!
	Alt 1: Tacorullar
	Alt 2: Matjesill, gräslök och gräddfil
	Sallad:	Kassler eller grillad ost
	Paj:	Skinka och ost
v. 26 Måndag: Lingonlimpa med gräddsås
Tisdag: Panerad fisk med smält smör och citron
Onsdag: Porterstek med gelé
Torsdag: Stuvad blomkål med falukorv
Fredag: Panerad fläskkotlett med grönsaker
	Alt 1: 	Pasta med bacon och ädelostsås
	Alt 2: 	Stekt potatis med bräckt skinka och ägg
	Sallad: 	Kyckling eller kräftor
	Paj: 	Köttfärs
V 27 Måndag: Köttbullar med lingon
Tisdag: Pocherad lax med purjolökshollandaise
Onsdag: Skånsk kalops med rödbetor
Torsdag: Grönsakskyckling med sweet chilisås
Fredag: Kassler Florentine
	Alt1: 	Spagetti med köttfärssås
	Alt 2: 	Grönsaksgratäng med skinka
	Sallad: 	Kalkon och Waldorf, skinka och ost
	Paj: Taco
Vecka 28, 29, 30 och 31 stänger vi serveringen.
Cateringen fungerar som vanligt!
V 32 Måndag: Köttfärslåda med grönsaker
Tisdag: Spätta med remoulade och citron
Onsdag: Stekt fläsk med löksås
Torsdag: Korvgryta med ris
Fredag: Ostpanerad schnitzel
	Alt 1: 	Fläskpannkaka med lingon
	Alt 2: Blomkålsgratäng med ostsås och skinka
	Sallad: 	Räkor eller tonfisk
	Paj: 	Kassler
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
enligt ovanstående meny.
Dricka ingår ej

50:-

Ring och beställ innan kl. 1000
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
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Vinnarna av Årets bild 2012
Söderås Journalens och Klippanshopping.se:s
tävling Årets bild 2012 blev en stor succé!
Vi fick in över 200 bilder från massor av duktiga fotografer,
och i början av 2013 utsåg juryn, som bestod av Söderås
Journalens redaktion samt den välkände, Ljungbyhedsbördige pressfotografen Rickard Nilsson, vinnare i fyra olika
kategorier: Natur/djur, Människor, Ögonblicket och Lokala
motiv. Eftersom så många kände sig kallade förra året så
ordnar vi givetvis en ny tävling för 2013 som pågår året ut.
Premisserna är desamma som sist:
Varje fotograf deltar med maximalt fem bilder, och man
väljer själv vilken eller vilka av de fyra kategorierna man
medverkar i. När det gäller lokala motiv måste det framgå
på bilden att den är dagen inom Söderås Journalens utgivningsområde. I övrigt är det enda krav som finns att bilden
ska vara tagen under 2013.
Tävlingsbidragen laddas upp på Klippanshopping.se under
fliken ”Tävling”, där man också fyller i kontaktuppgifter.
I början av 2014 presenterar Söderås Journalen en vinnare
i varje kategori. Vinnarna får vardera 1 000 kronor i pris i
form av så kallade Klippancheckar, som kan användas i Klippans Köpmannaförenings butiker.
Lycka till!

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

KLIPPANFESTIVALEN
KLIPPANFESTIVALEN
Ett Lionkul

arrangemang

Ett Lionkul

arrangemang

Vi vill tacka alla våra sponsorer
som bidrog
att Klippan
festivalen
2013
Vi villtill
tacka
alla våra
sponsorer
succé!
som bidrogblev
till en
attstor
Klippan
festivalen 2013

blev en stor succé!

Silversponsor

Bronssponsorer

Bronssponsorer
YSG
ENN OL

RÖRMONTAGE AB
OHLSSONS

I KLIPPAN AB
Tel. 0736-230410

YSG
ENN OL

V

STORY
by
Klippans Bruk
Endast i Klippanbutiken
på Lördag& Ziegler
Kranz

V

Klippans Bruk
Endast i Klippanbutiken
på Lördag

B

Guldsponsorer

Silversponsor

B

Guldsponsorer

I KLIPPAN AB
Tel. 0736-230410

STORY
by
Kranz & Ziegler
GULD

SILVERSMEDJAN

KLIPPAN - VARBERG - ÄNGELHOLM

RÖRMONTAGE AB
OHLSSONS

GULD
SILVERSMEDJAN

Bjärsgårds
LANTBrUKs AB

KLIPPAN - VARBERG - ÄNGELHOLM

Övriga sponsorer
Måleri AB

Bjärsgårds
LANTBrUKs AB

Måleri - Golv - Fasadtvättning

042-19 41 50

Övriga sponsorer
Måleri AB
Måleri - Golv - Fasadtvättning

042-19 41 50

Ett särskilt tack till Partyfabriken
för ett väl genomfört arrangemang!

Vi ser
fram
ett nytt arrangemang 2014!
Ett särskilt
tack
tillemot
Partyfabriken
för ett väl genomfört arrangemang!
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Future Idiots

på turné

Den 26 april till 12 maj gjorde Klippanbandet Future Idiots
sin första Europaturné. Mellan spelningarna i Tyskland,
Holland och Frankrike hann de med att skriva lite turnédagbok. Söderås Journalen presenterar här ett utdrag.
26 april
Idag rullade turnébilen från Klippan till Helsingborg. När vi kom på
båten till Helsingör inledde vi med pölsefrukost. Via Rödby tog vi
oss till Puttgarden och sedan bekantade vi oss med den tuffa trafiken på Autobahn innan vi 13 timmar efter starten hemma i Klippan
äntligen var framme i Rotterdam. Där mötte vi upp våra vänner i det
holländska bandet The Hearted, som vi ska bo hos. De ska även vara
förband till oss på några spelningar.
27 april
Mycket ska man vara med om. Idag har vi, ett svenskt band, träffat ett tyskt fan i en holländsk stad som dessutom heter America.
Otroligt! Här gjorde vi för fösta spelning. Publiken gick igång och vi
sålde mycket skivor och tröjor .
30 april
Idag spelade vi i universitetsstaden Leeiden. Den här helgen abdikerade den holländska drottningen och den nye kungen tillträdde.
Det var massor av fulla holländare klädda i orange ute på gatorna,
så fick vi poliseskort genom folkmassorna till spelningen. Mäktigt!
3 maj
Spelning i Eindhoven. Vi hade tre förband och fick hänga i ett backstageområde som var bra för oss. Vi kände oss som riktiga rockstjärnor. Häftigt att efteråt få träffa belgiska fans som kört tre timmar
för att få se oss. Mike föll av scenen under spelningen och drog med
sig bas, mikrofon och monitor ner för scenkanten. Det gick bra, men
det gick knappt att spela efter det, eftersom vi skrattade så mycket.
4 maj
Vi kände oss riktigt slitna inför spelningen i den lilla staden Saandam. Turnélivet började ta ut sin rätt. Ingen var särskilt sugen på
kvällens spelning. Men den blev den bästa vi någonsin gjort. Publiken var magisk. Ljudet var perfekt. Bandet var tight. Publiken sjöng
med i alla låtar. Livet lekte!!
6 maj
Nu är vi äntligen framme i Paris efter en lång bilresa från Holland.
Trafiken är något alldeles extra. Inga linjer i korsningar eller rondeller. Nästan alla bilar har bucklor. Som tur var tog vår GPS oss snabbt
till spelstället, en cool central klubb. Overkligt att stå på scen i Paris.
7 maj
Kändes helt absurt att vakna i en lägenhet i Paris. Efter att ha tvättat
fick vi en guidad Paristur av vår bovärd Benjamin. Att sitta i gräset
och titta på Eiffeltornet och att käka kvällsmat framför Notre-Dame
var ett minne för livet.
12 maj
Efter två veckor på vägarna i Holland, Tyskland, Belgien och Frankrike utan att köra fel en ända gång blev vi lurade av GPS:en strax
före Öresundsbron. Det blev en liten omväg, men till sist kom vi hem
till Klippan. Tack till familj, vänner, Klippans kommun och alla sponsorer. Nu ska vi sova några veckor innan det är dags för nya äventyr!
//Future Idiots
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Kontor/lagerloKaler
i centrala Klippan

SKADA

PÅ BILEN?

Lagerlokal med lastkaj samt ljusa och trevliga
kontor med låg hyra. 953 kvm stor lagerlokal med
2,5 - 4 m i takhöjd. Sex stycken kontor med tillgång till ytterligare åtta. Kök/matsal, pentry, två
stora omklädningsrum med bastu samt en trevlig
atriumgård.
Lagerlokal på 251 kvm och 2,5 m takhöjd samt
fem kontor med tillgång till yttterligare nio. Kök/
lunchrum, pentry, WC och även här tillgång till
atriumgård.
För intresse vänligen kontakta

Företagshus Klippan AB tel. 0435 - 102 75

Vi utför allt inom försäkrings-, glasoch lackskador samt AC-reparationer m.m.

Tel. 0435 - 71 10 80 • VÄLKOMNA!
Vi finns även i Munka Ljungby tel. 0431 - 43 24 75

Flytta med Länsförsäkringar

fÖr mer information om objeKten Se

VILLA RISEBERGA

VILLA PERSTORP

attraktivt läge, öppna ytor och stilrent. Så kan
man sammanfatta denna fantastiska enplansvilla med insynsskyddad tomt. färdigreoverad,
bara att flytta in. Välkommen på visning!

mysig stuga med naturen in på knuten. belägen
på lättskött tomt i trivsamma Varshult. Charmig
interiör med bjälkar och trägolv i vardagsrum.
tillhörande garage och förråd.

perfekt boende för dig som söker en inflyttningsklar villa i gott skick. inredd källare med
förråd, hobbyrum m.m. garage och mysig
ateljé med sovloft.

ADRESS: riSeberga 1105
BOAREA: 106 m2 / 4 roK
TOMTYTA: 2 000 m2
PRIS: 625 000 Kr/Hbj

ADRESS: tomtebogatan 6
BOAREA: 113 m2 / 4 roK
TOMTYTA: 1 507 m2
PRIS: 1 495 000 Kr/Hbj

ADRESS: VarSHUlt 701
BOAREA: 77 m2 / 4 roK
TOMT: 1 543 m2
PRIS: 695 000 Kr/Hbj

ADRESS: oDerljUnga ÅSboVÄgen 126
BOAREA: 106 m2 / 4 roK
TOMT: 940 m2
PRIS: 795 000 Kr/Hbj

BOSTADSRÄTT KLIPPAN

VILLA PERSTORP

VILLA STIDSVIG

ADRESS: iDrottSVÄgen 26 o
BOAREA: 100 m2 / 4 roK
AVGIFT: 5 903 Kr/mÅn
PRIS: 195 000 Kr/Hbj

ADRESS: tomtebogatan 23
BOAREA: 120 m2 / 5 roK
TOMTYTA: 985 m2
PRIS: 1 395 000 Kr/Hbj

ADRESS: mUraregatan 4
BOAREA: 155 m2 / 6 roK
TOMTYTA: 931 m2
PRIS: 1 450 000 Kr/Hbj

med fritt läge endast ett stenkast från bandsjön
ligger denna charmiga villa. inredningsbar ovanvåning och praktisk källare m gästrum. Verkstadsbyggnad/stort garage för den bilintresserade.

tiltalande bostadsrätt i 2 plan. genomtänkt
planslösning som renoverats de senaste
månaderna. egen uteplats och trädgårdstäppa.
garage.

med bra läge i populärt område ligger denna
gedigna enplansvilla med spännande planlösning i etage. nytt badrum, fjärrvärme och
inrett garage.

VILLA VARSHULT

VILLA ODERLJUNGA

Välskött, trivsam enplansvilla på lugnt område i
idylliska Stidsvig. inflyttningsklart boende med
genomtänkt planlösning, nytt badrum o härlig
braskmin. Uterum & garage.

martin olofsson

Camilla asp

reg.fastighetsmäklare

reg.fastighetsmäklare

Storgatan 32 Klippan 0435 -130 50
Klippan@lanSfaSt.Se www.lanSfaSt.Se
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Söderås Journalens
Linn Berggren

Varför är vi i skolan? Jo, för att lära oss.
Det finns olika sätt att lära sig saker, ett sätt är att läsa
böcker. Nuförtiden är många väldigt intresserade av Sagan om ringen. Man läser böckerna, tittar på filmerna
och diskuterar händelser och karaktärer i skolan.
Sagan om ringen – serien som är skriven av JRR Tolkien handlar
om Frodo Bagger som ärver en ring av sin farbror, en ring som
han måste ta till Domedagsberget för att förstöra den.
Tillsammans med sina vänner åker han ut på ett äventyr (som
fängslar många av mina klasskompisar) som man får följa i både
böckerna och filmerna.
För några månader sedan kom även filmen Hobbit som handlar
om Frodos farbror Bilbo Bagger ut och jag gissar att det var då
intresset för Sagan om ringen tog ny fart, och nu är det ett av de
stora samtalsämnena i skolan.
För ett par år sedan var till exempel Harry Potter det stora
samtalsämnet såsom Sagan
om ringen är idag.
Jag får nu möjligheten att stifta bekantskap med Sagan om
ringen då mina kompisar har
kommit på idén med ett Sagan om ringen-maraton. Det
tyckte jag var en kul idé.
Det är precis vad vi planerar,
att se alla filmerna tillsammans.
Det skapar en gemenskap, en
dialog. Att man kan diskutera
något gemensamt, det är gemenskap och minnen tillsammans som gör att man fortsätter vara kompisar.
För utan fina stunder med
dem man tycker om, vad har
man då?
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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
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
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 Svenska AB, Storgatan 81, 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
• 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
• Treklövern Bostads AB, Storgatan 43, 264 32 KLIPPAN............................ 0435-121 00
		 www.treklovern.se, kundtjanst@treklovern.se

Fastighetsbolag forts.
• 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
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
Kanotuthyrning
Djupadalsmölla Kanotuthyrning, Djupadalsmölla 4965,
264 54 LJUNGBYHED, ........................................................................ 0435-77 00 41
		 www.djupalsmolla.com
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, info@conditorihjartat.se
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
• Hemköp, Storgatan 8, 264 52 LJUNGBYHED........................................ 0435-44 10 30
		 info.ljungbyhed@hemkop.se
• 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

Tandläkare forts
Tandvården Ljungbyhed, Tandl. Michal Wachalski
Infanterigatan 10-12, 264 51 LJUNGBYHED............................................ 0435-44 08 00

Markiser
• MP Solskydd, Värmevägen 2, 264 39 KLIPPAN..................................... 0734-43 44 66
		 www.mpsolskydd.se, info@mpsolskydd.se

Transportvagnar
• Transportvagnar AB i Klippan, Åbytorpsv. 16, 264 39 KLIPPAN............... 0730-31 94 65
		 www.transportvagnar.se, birger.svensson@transportvagnar.se

Målare
• FB Måleri, Storgatan 69, 264 33 KLIPPAN............................................ 0708-86 88 56
		 frank@asbomaleri.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

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
• 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
• 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

Taxi
• Åsbo Taxi, Karossvägen 2, 264 31 KLIPPAN............................................ 0435-140 05
		 www.asbotaxi.se, info@asbotaxi.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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