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Medaljregn
Under Öppna SM i Mathantverk i Östersund var Söderåsen väl representerat. Bjärhus gårdsbutik och Fruemöllans Bär kunde lämna
Jämtland med medaljer, diplom och pokaler i bagaget.
Förutom att tävla med god mat, sylt och marmelad tävlade man också i klassen
”förpackning”. Och medaljerna bara haglade!
– Vi tog guld med Bjärhus Coppa, ett lufttorkat kött gjort av griskarré. Fruemöllan vann brons både med sin hallonsylt och björnbärsmarmelad med choklad.
Och förpackningen vi tagit fram till vår Coppa, utformad som ett vykort, vann
guld! Och då besegrade vi tvåan, som var en av våra egna förpackningar, en
papperspåse som är fin att ha vår korv i!, säger en glad Calle Laurén, verksamhetsledare på Bjärhus Gårdsbutik.
Förpackningen var tydligen så poppis att man under tävlingens gång blev bestulna på tävlingsexemplaret!
– Någon bemödade sig med att ta ut korven och stjäla påsen!, berättar Calle
och konstaterar samtidigt att tjuvarna gjorde en miss som inte tog den goda
korven när dom ändå var i farten.
Med sig hem till Skåne fick Bjärhus Gårdsbutik och Fruemöllans Bär en stor pokal, medaljer och diplom!
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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.

ÖPPET HUS

Fredag 25 okt. kl 14-18
Lördag 26 okt. kl 10-14

Theisners Rör 35 år
Invigning av nya lokaler
Korv med bröd. Glass till alla barn!
Kom och se våran nya utställning!
FM Mattson, IFÖ, Mora Armatur, Purus golvbrunnar
samt CTC Värmepumpar och tillbehör

ÅRETS BILD
2013

Nu är tävlingen i full gång! Gå in på Klippanshopping.se och klicka på tävling och inskickade bidrag
för att se på alla fina foto.

EXTRA BONUS!!!
Varje månad lottar vi ut en utskrift (50 x 70 cm)
i canvas på något av de inkomna fotona!

Jubileumspriser på toalettstolar, tvättställ m.m

VINNARE FÖR
SEptember ÄR:
Leni Globinder
Sensommarkväll... Tullstorp

!
Grat tis
Påverka genom att bli medlem i

Socialdemokraterna
i Klippans kommun!
Socialdemokraterna välkomnar fler
engagerade invånare som kan tänka
sig att ta ett litet eller stort uppdrag
i partipolitiken. Både gamla medlemmar
och ännu inte medlemmar, är varmt
välkomna till partiexpeditionen på
Järnvägsgatan 34 i Klippan,
söndagen 27 oktober klockan 15.00.
Ingen föranmälan behövs.

r...

Njut vå

gÅSaMiDDag
i vacker miljö!

Förrätt:

Sparrissoppa, svartsoppa eller
skogschampinjonsoppa

MiDDag:
gåsabuffe

DeSSert:
Njut vårt goda

klippan.socialdemokraterna.se

JULBOrD

i fantastisk miljö!

425:-/Pers.

inkl. välkomstglögg

eller Oppositionsråd
Rune Persson rupe@telia.com, 0435-150 48

Besök gärna hemsidan på Internet:

Barn 15:- per ålder!

Vår egen äpplepaj med vaniljsås

För mer information kontakta:
Ordf. Socialdemokraterna Klippan
Kerstin Persson tjatta@brevet.nu, 070-156 19 84

Välkomna!

3 rätter á 425:2 rätter á 350:-

Barn 15:- per ålder!

et Catering!

Nyh

29-30 nov,
6-7-8 dec,
13-14 dec
Sällskap, företag över
20 pers - alla dagar.

JUL-LaNDgÅNg 125:-

Vi kör ut dem utan kostnad när ni beställer minst 10 stycken.

- i hjärtat av Söderåsens Nationalpark

www.skaralidsrestaurang.se

0435 - 44 23 32

mna!
Välko med
cilia
Ce
al
person
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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

Kilen – nyttig uppfinning

Av och till frågas: Vilken är vår nyttigaste tekniska uppfinning – det som
betytt mest i förhållande till hur det tidigare var? Officiellt frågades i Sverige
i mitten på 1900-talet. Mycket nämndes; röntgen, radio, elektricitet m m.
Det som till sist stod fast var vad som
kallades ”de enkla maskinerna”: Kilen,
hävstången, taljan, lutande planet,
hjulet. Dessa uppfinningar kom för en
halv miljon år sedan, byggde på mekanikens gyllne regel: ”Det som förloras
i väg vinns i kraft.” Kilen kunde lyfta,
spränga med enorm kraft, hävstången
rubba det ”orubbliga”, taljan lyfta stora
tyngder, lutande planet förflytta enorma mängder, hjulet underlätta transporter. De gav stora mervärden för
människor, som fick tid, resurser och
inspiration att gå vidare med uppfinnandet i allt mer ökande takt.

Cityspår i Klippan

Svepteknik – ljusning för ”glömt” trähantverk
Svepteknik – alltså konsten att forma
ett stycke träspån kring en fast träbotten – är en gammal teknik som
varit på väg att försvinna. Bevarare
har fört tekniken vidare. Nu är det
även ett skolämne.
Att förvara saker i en behållare, ask
eller kärl är ett gammalt behov - inte
minst matvaror. Då behövs kärl som
sluter väl kring innehållet. Det tog
sin tid att komma på en teknik för att
tillverka sådana behållare. Men under
äldre järnåldern uppfanns det som
idag kallas svepteknik.
Tekniken innebär att ett stycke träspån sveps (formas) och fästes kring
en fast träbotten. Spånets båda ändar fogas samman över varandra
och fästes med en söm av rotämnen.
För att kunna svepa spånet kring det
fasta trästycket mjukgörs spånet av
värmen vid eldar eller kokas, böjs och
sätts i spänn kring fasta mallen. Det
trä som användes i södra Sverige är
lövträd. I denna del av Sverige var
”svepehantverk” vanliga produkter i
gränshandeln då bygdernas slöjdare

var på marknader.
”Sveptekniken var på väg att försvinna. Men vi är en del i landet som
inte ville detta, utan kämpar på för att
bevara denna gamla teknik. Själv har
det varit min hobby i flera årtionden.
Jag tröttnar aldrig. Tvärt om. Ju bättre man behärskar tekniken desto roligare blir det. Men det krävs tålamod
för att lära sig behärska tekniken.
Jag missade mycket i början innan
det blev godkända produkter,” framhåller Kjell Wennström från Våxtorp
som reser omkring för att visa och informera. Men även för att propagera
och givetvis sälja sina ”svepprodukter”, där svepkorgar och svepaskar är
populärast.
”Glädjande inslag är att man i skolor i framförallt Halland och Småland
har börjat lära ut svepeteknik. Sedan
ser jag det som så att det borde vara
hembygdsföreningars uppgift att
bevara gamla hantverk. Inte bara
genom att samla saker, utan informera och kanske rent av att ge utbildning.”

Välgjort svepkärl.

Kjell Wennström visar en
förvaringsask.

Offentlig utsmyckning – höjer livskvalitén
1936 kom beslut om utsmyckning i
offentliga byggnader, som del i investeringen. Det har gett konstnärer
uppdrag genom åren, som i Söderåsbygden.
Bildkonstnärer framstod som ”understödstagare”. Det kunde inte få
fortsätta. Konstnärerna ville vara
en naturlig del i samhällsbyggandet, genom att höja livskvalitén. Hur
skulle det lösas? Vägen dit blev lång.
Det började med att Konstnärsklubb
bildades 1836, för gemenskap, gemensamma utställningar och aktioner och för hjälp till konstnärer.
Konstnärerna kände sig ”utanför

samhället”. Blickarna riktades mot
statsmakterna sedan en planerad
vårsalong 1933 fick uppskjutas.
Klubben utlystes en diskussionskväll. Ämnet var: Vilka anspråk bör
ställas på statsmakterna? Utlösande
faktorn var att ecklesiastikminister
Arthur Engberg skurit ned statsanslagen till Nationalmuseum, som
innebar mindre konstköp. Skarp kritik framfördes, som fortsatte.
Konstnärsklubben bjöds in Arthur
Engberg 1936. Han kom med en ”jubileumsgåva” till konstnärerna: Att
utsmyckning av nya offentliga byggnader och lokaler ska ske, en pro-

En av John Wipps första väggutsmyckningar i offentlig miljö kom
1955 i Klippans nya skola.

cent avsättas och tas med i investeDå och då ställs frågan: Varför är Teringsbudgeten. Så beslöt regeringen
gelbruksgatan – mitt emot Åby skolas
samma år. Det ropades ”bravo” och
östra del – så bred? Förklaringen är
innebar att konstnärerna slapp vara
att gatan haft ett ”cityspår” invid ut”hjälptagare” och kom med i samrymmet för vanlig trafik. 1898 anlade
hällets utbyggnad. Konstnärernas
Klippans Tegelbruks AB järnvägsspåRiksorganisation (KRO) bildades.
ret, där vagnarna drogs av hästar, till
Alla konstnärer kan vara med. Från
godsmagasinet vid stationsområde.
KRO hämtas de som får uppdrag för
Det var efter Klippans pappersbruks
offentlig utsmyckning.
anlagt sitt spår, även det smalspårig
– alltså 600 mm. Tegelbrukets spår
fanns på karta till 1935. Behovet av Sommartid – Sverige var först
spår minskade i takt med att antalet Sommartid avslutar, normaltid kom- Tanke och föreslag är ett, handling en timme tidigare. Så blev det. Idén
spred sig runt om i världen.
lastbilar ökade. Spåret försvann under mer - i oktober. Sverige var det land är något annat.
som blev först med sommartid, den Först då byggmästare William Willet Den 17 maj 1916 antogs en lag i
1940-talet.
15 maj 1916.
i Chelsea i London tog upp och drev England, som trädde i kraft den 21
Utnyttjas
sommarens
ljus
på
bästa
frågan hände något. Han ansåg att maj. Sommartid var infört. Dock hann
Märkesdagar
sätt?
Den
diskussionen
satte
USA:s
”hela civilisationen stiger upp en eller Sverige före. Den 12 maj 1916 be1958. Klippans idrottshall invigs.
ambassadör Benjamin Franklin två timmar för sent under sommaren” slöt svenska regeringen införa som1958. SJ föreslog: Lägg ned personigång 1784. I en skrivelse framhölls: och ville tidigarelägga dygnet med 80 martid, från den 15 maj, mellan 15
linjen Klippan – Eslöv:
”Man borde stiga upp tidigare på minuter. Han fick gehör 1908. Då togs maj och 30 september. Sommartid
sommaren.” Nämnde dock att han frågan upp i engelska underhuset. användes bara under världskrigen.
Som sagt
själv ”steg upp vid 12-tiden på da- Förslag på lag lades, en kommitté Från 1980 infördes åter sommartid i
”Övertygelser är ofta sanningens
gen”. Inget skedde förrän 1895. Då tillsattes. Det drog ut på tiden. För- Sverige, mellan april och september
farligaste fiende.”
föreslog politikern Georg Vernon sta världskriget kom. Då ”upptäcktes och från 1981 från mars. EU började
(Filosofen Friedrich Nietzsche)
Hudson att ändra tiden under som- sommartid”, därför att pengar fanns med sommartid 1996, mellan första
”Alla krigshärar i världen borde ha
maren ”för att ge arbetare mer an- att spara om ljuset utnyttjades. Kom- söndagen i mars till sista söndagen i
strejkrätt.”
vändbar fritid efter arbetets slut”. mittén föreslog att dygnet började oktober. Så blev det även i Sverige.
(Författaren Henrik Tikkanen)
Boktipset: Marie och Björn Hanssons bok ”Köksträdgårdens historia” ger intressant bakgrund.
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Välkommen till vår Gatufest i Klippan den 26 oktober kl. 11-15

Fynda på hemmaplan
Den 26 oktober blir det stor gatufest med outletpriser i Klippan.
Mellan klockan 11.00 – 15.00 erbjuder handlarna i Klippans Köpmannaförening dig att göra riktiga fynd
längst Storgatan.
Från Brohällans blommor till Bryggerigatan kommer man stänga av för trafik under tiden det är gatufest.
– Det händer en massa roliga saker, berättar Kent Andersson, ordförande i Köpmannaföreningen.
Marknadsstånd
Förhoppningen från Köpmannaföreningens sida är att man ska ha en gatu-

26

oktober
kl 11-15

26

okto

kl 11

ber

-15

fest av den här typen varje vår och höst.
Förutom att den 26 oktober blir en dag
med mycket erbjudande och festligheter
är det också invigning av helt nya marknadsstånd.
– De marknadsstånd vi haft innan var 35
år gamla, så nu har vi ordnat nya som
kommer användas och invigas under gatufesten.
Köpmannaföreningen och Kent Andersson ser fram emot att träffa gatufestens
besökare.
– Vi hoppas att en dag och fest som denna gör att folk ser att Klippans handelsliv
har massvis att erbjuda, säger Kent och
hälsar alla välkomna den 26 oktober!

Gatufest med

Vad? Gatufest med outletpriser
När? 26 oktober 11.00 – 15.00
Var? Centrala Klippan

outletpriser!

Marknadsstånd
Handlarna finns på plats och erbjuder
varor till riktigt bra outletpriser!

rgatan
Gatufest på Sto

Musikunderhålln

ing

Det kommer bli trolleri, godisregn, musik
och räddningstjänsten visar upp sig. Lokala
restauranger erbjuder något gott att äta.
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Välkommen till vår Gatufest i Klippan den 26 oktober kl. 11-15

15%

på alla byxor,
dam-barn-herr!

Gäller
endast lördagen
den 26:e okt

Öppet:
Mån - Fre 10-18
Lördag 10-14

Åbyplan 2, Klippan
Tel: 0435-151 30

CYKELAFFÄREN I CENTRUM

Tomas sabo
Pärlarmband 320:-

Cykelhjälm
Bontrager Solstice
Nu 199:499:-

Cykelkläder
Spectra - Vinter
1/2 priset
Domane 4,5
56 cm i lager

rt
tspu

Slu

Tomas sabo
Charm, rosé

EAN

l-R
yke

på C

EKSTRANDS CYKEL 0435-71 14 13

från 220:-

Storg 17, KLIPPAN Vard 9-18 Lörd 9-14

CYKELAFFÄREN I CENTRUM
TREK STANDARD C420
Kolla in nya Trek Nordic Line Citycyklar
SPECIALERBJUDANDE!

0435 - 102 53

5.395:-

35 kr
e
t
/
e
ff
a
k
ed
Bakelse m e/te 25 kr
kaff
Kaka med
ekstrands.indd 1

Kochs Bageri AB
Storgatan 28, 264 33 Klippan
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Salladsbuffé med kycklingspett,

hot wings, chili cheese nuggets, rökt lax,
räkor etc. inkl. kaffe
kl 11:30 -15:00

70 kr
Hemlagad soppa varje dag
med nybakat bröd, inkl. kaffe 49 kr
Varma baguetter
hemmagjorda
45 kr

06-04-03 10.47.56

Välkommen till vår Gatufest i Klippan den 26 oktober kl. 11-15

Hjälp oss att hjälpa!

Lördag 26 okt kl. 10-14
Extra öppet med visning!

Någon som står dig nära eller du själv?
Alla känner vi någon som är drabbad...

Guccis representant finns här hos

FW13
ADV hela
IMAGES
ossOPTICAL
och visar
sin kollektion!

Lördagen den 26/10 på Klippans
gatufest säljer vi en rosa bukett till
förmån för Rosa Bandet insamlingen.
Bukettens pris är 150 kr och 25% går
oavkortat till Rosa Bandet-insamlingen.
Besök www.cancerfonden.se
där kan du följa insamlingen på:
Interflora Maywis Blomsterhandel.

Beställ din bukett redan idag!

och var med på en utlottning av 1 st
stor bukett och 5 st mindre. Lämna in
kupongen i butiken senast den 24/10.
Dragning kommer att ske i vårt marknadstånd på Storgatan kl. 14. Missa
inte detta!

har
10% på allt ur vårt
USAGE:Vi
ADV
+ POP

ordinarie sortiment! Välkomna!

MODEL
GällerCODE:
endast lördag den 26 okt och på ordinarie priser
www.glasogonhuset.com
• tel. 0435-134 10
GG 1052
COL. 807

Namn: ........................................................................................................................................................................
Adress:......................................................................................................................................................................
Telefonnr: .................................................................................................................................................................
Rosa buketten, antal: .........................................................................................................................................

GG 3652 COL. ANW

Det går även bra att maila in beställningen på: maywisblomsterhandel@outlook.com

USAGE RIGHTS (POP): From August to January 31th

SHOWCARDS:
A4del
Vertical
Söndraby El en
av + A3 Horizontal + 15x18 cm Vertical
Handdammsugare
Hoover ATN18BG/10

köp 4

Stavmixer 6707

799:-

199:-

ord.pris 999:-

ord.pris 399:-

Elvisp 6761

249:Tvättmaskin QW147070

3
r
ö
f
a
l
a
t
e
b

ord.pris 399:-

lördag
26 okt.

Torktumlare QW6271

Vi dukar upp till

SemlefeSt!

Begränsat
antal!

i butiken kaffe & Semla
ord.pris 7.495:-

ord.pris 5.995:-

A +++

7 kg

167 kWh/år

8999 L/år

B

1400 v/min

59 dB

78 dB

A

7 kg

1,85 kWh/anv
121,8 kWh/år 66 dB

35:-

Ni har väl inte missat
våra nya öppettider!
Måndag-fredag 7-18
Lördag 7-15 & Söndag 10-15
(Bageriet öppnar kl 6)

* Exempel på månadskostnad vid de olika produkterna är om du väljer att dela upp din betalning på 11 lika stora månadsbetalningar under den räntefria perioden, lägsta belopp att betala är 200 kr/månad. Läs mer på sid. 3.

Mån-Fre: 9.30-18.00 • Lördag: 9.30-13.00
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Plad
P
o
k
in
h
c
o
d
r
ö
k
tV-fritt hem

nu 2.995:-

nu 4.888:Prissänkt 1.100:PanaSonic 42” led-tV

Prissänkt 500:PanaSonic 32” led-tV
TX-L32B6

TX-L42B6

nu 5.555:Prissänkt 1.000:PanaSonic 50” PlaSma-tV
TX-P50X60

699:-

SamSung galaxy Pocket
mobiltelefon med android

nu 895:-

1.395:tV-earS

trådlöS hörlur för tV
Lätt hörlur med trådlös överföring och
tonkontroll för de med hörselproblem.
Voice Clarifying Circuitry fokuserar på
talet i ljudspåret.

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

Prissänkt 300:-

retro SkiVSPelare

Portabel som på det glada 60 och 70 talet.
Skivspelare i locket gör den till en riktig
party höjare.
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www.klippan.euronics.se

Välkommen till vår Gatufest i Klippan den 26 oktober kl. 11-15

Halva
priset

Åsa´s Skafferi
Gatufest-erbjudande!
Liten baguette + kaffe 45:Stor baguette + kaffe 55:Sallad 70:Toast

Bakad potatis 65:BagueTTer
Liten/stor

sällskapsspel 20%

35:-/50:-

erBJuDaNDe!
Välkomna önskar
Åsa med personal!

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

50:-/60:-

Paj 60:-

!
r
a
e
l
t
l
x
a
ä
påträdgårdsv
Gäller from 21 oktober
och ej på beställningsvaror.

stor/liten

Köp 6 stora
baguetter och få
den 7:e graTIS!

“Gamla Fenix” lokaler • Tel: 0760 - 71 50 72
Öppet: Mån - Fre 6.30 - 17 • Lördag 6.30 - 15

Gatufesterbjudande!

Järnvägsgatan 30
Klippan • 0435-105 79

”Gör om mig”
r
å
v
u
d
r
i
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?
3
1
0
2
e
r
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Vinnare
2012

GILLA OSS PÅ

Känner du att du ständigt ser ut på samma sätt och
traskar runt i gamla trasor? Känns det som en blöt
hund hoppat upp och lagt sig som frisyr över huvudet på dig? Här kommer världens chans från oss på
Söderås Journalen, det har blivit dags för vår populära tävling ”Gör om mig”.
Du tävlar om en chans att få bli stylad på Hard Rock Salong i Klippan som fixar hår och makeup. Basthi eller Lukas by Basthi hjälper dig att plocka fram kläder till din nya
stil. Hela dagen förevigas i ord och bild i ett reportage i
Söderås Journalen. Vinsten är värd 4000 kronor.
Vinsten är personlig och du kan inte nominera någon annan. Vi söker både killar, tjejer, damer och herrar.
Senast den 4 november vill vi ha din motivering där du
berättar varför du ska vinna och vilken klädstorlek du har.
Bifoga även en bild av dig själv.
Skor ingår ej. Lycka till!

FÖ RE

EF T E R

Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan
Märk kuvertet ”Gör om mig”
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Butik, tillverkning och
försäljning i egen kedja
Tänger, filar, lödkolvar och syra. Det
är några av redskapen och verktygen
som trängs på guldsmederna Ellinor
Johnssons och Maria Bodéns arbetsbord på Guld o Silversmedjan.
När Söderås Journalen kommer och hälsar
på i ”smedjan” och butiken på Storgatan i
Klippan är ruljansen i full gång. Ellinor och
Maria har startat med dagens arbete och ute
i butiken ser Eva-Lena Burnesson-Carlsson
till att allt är redo för kunderna.
– Vi har fullt upp hela tiden, säger Maria som
för tillfället håller på med en pansarkedja i
vitt och rött guld som ska sammanfogas och
bli tvåfärgad.
Ett arbete som för ett otränat öga verkar
svårt, men Marias vision är att vara klar om
någon timme.
– Jag kallar våra guldsmeder för ”lilla Joe Labero”, säger Eva-Lena när hon susar förbi för
att hämta några smycken.
– Dom lagar ALLT!
Erfarna guldsmeder
Ellinor Johnsson har arbetat på Guld o Silversmedjan i 20 år. Hon gick en kurs i silversmide där både hon och kursledaren upptäckte
att Ellinor hade talang för yrket och på den
vägen är det. Maria Bodén gjorde sin praktik på Guld o Silversmedjan när hon gick på
gymnasiet. Hon fick ett rekommendationsbrev där Leif-Åke Andersson, som äger Guld
o Silversmedjan, skrev att hon var välkommen tillbaka. Maria återvände som lärling till
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Ellinor och idag har de jobbat ihop i 7 år. Maria, Ellinor, Leif-Åke och Kristina Örtlund heter de fyra guldsmeder som jobbar på Guld
o Silversmedjan. En stor del av deras arbete
är lagnings- och reperationsarbete, men de
utformar också smycken i den egna kollektionen Dreamheart. När vi hälsar på visar
Maria sin senaste skapelse, en uggla i silver.
– Det är så häftigt när jag går på byn och
ser någon med ett smycke som jag har
gjort!, säger hon samtidigt som hon vant
löder ihop en ring som förminskats.
Smycken för alla
Guld o Silversmedjan har funnits i Klippan
sedan 1995. Man har även butiker i Ängelholm och Varberg men Klippan är huvudbutiken. Förutom arbeten som lämnas
in i de egna butikerna gör man även reperationsarbete och nytillverkning åt andra
smyckebutiker.
Ute i butiken kan man i lugn och ro titta på
alla smycken. Här finns för både herr, dam
och barn.
– Nu handlar kunderna mycket märkesvaror
typ Thomas Sabo, Pandora och Edblad. Det
är populärt med de lite mer råa, oslipade
smyckena, säger Eva-Lena.
Det säljs mycket presenter på Guld o Silversmedjan och ungefär varannan kund lämnar
butiken med en vacker presentask i sin påse.
Ellinor och Maria plockar vant fram sina arbetsredskap och är rörande överens:
– Det bästa med jobbet är när kunderna blir
nöjda och glada för det arbete vi gjort!

GÅSAMIDDAG

Dans fredag &
lördag kl. 21-01
Dans fredag &
lördag kl. 21-01

25/10 – 10/11 2013
Svartsoppa alt.
sparrissoppa med oststång
Gås med tillbehör
GÅSAMIDDAG
Äppelkaka med vaniljsås
25/10 – 10/11 2013
Svartsoppa alt.
JULBORD
sparrissoppa med oststång
15/11 – 24/12 2013
Gås med tillbehör
Serveras tisdag - söndag
Äppelkaka med vaniljsås

Fre & Lör: 545:ÖvrigaJULBORD
dagar: 525:-

15/11 – 24/12 2013
Serveras tisdag - söndag

GÅS&
Fre & Lör:
545:JULWEEKEND
Övriga dagar: 525:-

Från 1205:- per person
i dubbelrum inkl.
frukost
GÅS&

JULWEEKEND
Från
1205:- per person
VÄLKOMNA!

i dubbelrum inkl. frukost

Spångens Gästgivaregård

Ljungbyhed • 0435-44 00 04 • www.spangen.se

o ppnat
Nu har jagsalong!
min nya
Tidsbokning på

0435-30095

Hälsar alla nya som gamla kunder
varmt välkomna till

Milla d - med kansla for har

Öppet enligt överrenskommelse.

Camilla Dahlman, frisör fd Salong me
Perstorp 601, 284 35 Perstorp
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Vänd er med förtroende
till en urmakare
i tredje generationen

Lars-Eric Carlsson • Röstånga
Tel. 0435-911 09 • Mobil 0705-14 25 71 • E-post lecarlssonur@telia.com

Välkommen

följ oss på

till butiken med
personlig service!
Hos oss köper
du Eccos vintermodeller med
Goretex.
Fler modeller
finns i butiken.

Köpmangatan 19 Perstorp Tel 0435 - 346 68

Se bra ut i höst och vinter!

Under november 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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60-årig bröllopsdag firades med brunch
Vissa saker blir bara så rätt direkt!
Som att vinnarna av en brunch på
Best Western Hotell i Klippan blev
Britt och Stig Wirholt, det var verkligen en fullträff!
– Jag blev så glad att jag fällde några glädjetårar när jag fick beskedet
att vi vunnit, säger Britt.

bare make när vi satt och åt brunch? En
diamantring!
Britt och Stig fick verkligen firat sin bröllopsdag precis som dom ville med familjen, god mat och service i massor.

Efter den härliga söndagsbrunchen på
Best Western sammanfattade Britt dagen
Så här skrev Britt och Stig i brevet: ”Inte i ett sms till sina barn: En dag att minnas!
vet vi hur vi ska skriva, men vi skulle så
gärna vilja ha en liten ”skiva”. Att med
god mat tillsammans med nära och kära,
fira vår 60-åriga bröllopsdag skulle vara
en stor glädje och ära”.
Tre generationer firade
Britt och Stig bjöd med sig sina två döttrar, deras barn och barnbarnsbarn med
familjer. Tre generationer var samlade på
söndagsbrunchen och alla njöt av maten.
– Det fanns så mycket att välja på, jag kan
inte ens räkna upp allt som var uppdukat!
Och det var så gott och servicen var fantastiskt, summerar en lyrisk Britt.
Best Western hade från en liten ”Söderås
Journalen-fågel” fått viskat i örat att det
firades 60-årig bröllopsdag, så de hade
ordnat med fina blommor till Britt och
Stig. Barnen gav sina föräldrar 60 röda
rosor och Britt fick en extra present av sin
make.
– Jag har en så snäll make som gör allt för
mig. 60 års äktenskap är ju diamantbröllop, och gissa vad jag fick av min under-
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Sillinläggningar
Laxar
Hav & Land
Och ett brett urval därtill...
Bonnarps hjort- & lammkorv
Närproducerat
/person
Varmrökt hjort
inklusive välkomstglögg & kaffe
Vildsvin
Härproducerat
Julskinka
Vår egen härliga glögg
Småvarmt
Mandelmusslor
Gottebord
Janssons frestelse
Åbyplan 3, Klippan.
Conditori Hjärtats goda bröd
Bokning 0435-120 10
Ostbord...och mycket mer därtill...

399:-

Åbyplan 3, Klippan.
Bokning 0435-120 10

livemusik och music-quiz?
InduktionsspisFörDansband,
fullt aktivitetsschema under julborden
rek pris 14.450:-

60 cm SI6603

se vår hemsida www.hotellklippan.se

begränsat antal

nu 7.990:-

SuperprIS

Assistent
pris

!

et

h
Ny

Nya produkter för ditt hem!
Dubbeldryg
kulörtvätt

Låg dosering.
Dubbelt så dryg.

Bona Spray Mop
Grovrent

– Vi hade hoppats på cirka 10 personer som skulle vara
intresserade av att bli polisvolontärer. Istället kom över
35 intresserade!
Tobias Ekdahl är stationschef på polisen i Klippan och biträdande
chef för närpolisområde Söderåsen. I slutet av september höll han
och hans kollegor informationsmöte för blivande polisvolontärer
i Klippan, Bjuv, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga på polisstationen
i Klippan.
– Vi trodde verkligen inte att det skulle komma så många. Några
tog med sig ansökningsblanketten hem men några fyllde i den på
plats och lämnade in direkt. Så mötet var verkligen över all förväntan!
Konkreta uppdrag
Jobbet som polisvolontär innebär att man ställer upp frivilligt och
är med polisen ute i deras arbete. Det kan vara på olika evenemang och det finns alltid minst en polis med.
– Volontärerna har alltid konkreta uppdrag. De fungerar som extra ögon och öron för oss poliser, fortsätter Tobias.
Nu kommer polisens myndighetssamordnare att gå igenom de
ansökningar som skickats in. För att kunna bli polisvolontär ska du
ha fyllt 18 år och inte förekomma i brottsregistret.
– Vi kommer att ha intervjuer och därefter plockar vi ut de som är
lämpliga. De kommer få gå en 3-dagars utbildning och tanken är
att våra polisvolontärer ska vara färdiga till jul.

3.995:-

Electrolux Assistent
i rött, vitt och svart

Lagens (extra)
långa arm

gör städningen snabbare,
enklare och mer ergonomisk.
Bara spreja och torka av!

Tar bort de svåraste
fläckarna på golv
och textil.
Koncentrerad.
Kan användas
som förtvätt.

Positivt resultat
I Stockholm har man haft polisvolontärer sen 2003. I Skåne har
det funnits sen 2010 i Malmö och Landskrona.
– Vår volontärsamordnare Niklas Ryd berättade på mötet i Klippan
att inte en enda volontär har råkat illa ut. Volontärerna har inga
befogenheter och ska inte heller ge sig in i hotfulla situationer. Sedan starten har det bara varit positiva reaktioner från volontärerna
och omgivningen.
Om du missade mötet den 26 september finns det fortfarande
möjlighet att anmäla sitt intresse som polisvolontär.
– Är man intresserad går det mycket bra att komma in till någon av våra polisstationer och hämta en ansökningsblankett. Via
hemsidan www.polisen.se kan man också hitta mer information,
säger Tobias Ekdahl.

Dagens rätt 60:Mån: Fläsk med lögasås
alt. Potatisbullar med fläsk
Tis:

pannbiff med ”lög”
alt. Falukorv och makaroner

33 cl
läsk/vatten
ingår

Ons: lax med kokt potatis, hollandaisesås
alt. Falukorv och makaroner
Tors: pålles pasta à la Jessica (favorit i repris)

Fabriksvägen 8 Fre: pepparfärsbiff med potatisgratäng
Klippan
0706 - 72 55 37 Serveras mån - fre 11.00 - 14.00
WWW.COLORAMA.SE
MÅNDAG - FREDAG 7 - 18, LÖRDAG 9 - 13

Välkomna! Jessika, nisse & Co

Klipp ut och spara mig!

❄ ❄ ❄❄ ❄
❄
❄ ❄
❄
❄ ❄❄

Julskinka
Vår egen härliga glögg
Småvarmt
Dansband, livemusik och
❄ ❄ Mandelmusslor
Gottebord
music-quiz? För fullt
Janssons
frestelse
aktivitetsschema
under
❄ ❄ Conditori
julborden se vår
hemsida goda bröd
Hjärtats
www.hotellklippan.se
Ostbord

Gäller tom 22 nov 2013

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

13

Ditt stöd i sorgen
Många är kanske rädda för att tala om
det och vill inte tala om det. Ändå är
det en så självklar del av livet. Kerstin
Långberg på Fonus i Klippan har i över
14 år jobbat som begravningsentreprenör och för henne handlar döden
om vördnad, respekt och ett vackert
avslut.

ning de önskar åt sin avlidna och kan minnas För man har aldrig vågat prata om det. Då
det som ett vackert avslut. Jag har ett stort kan Vita arkivet vara en stor hjälp för de efansvar gentemot de sörjande.
terlevande.

Kerstins oas tunga dagar är den 1 000 kvm
stora trädgården med växthus och altan
hemma i Lilla Forsby. Handarbete i alla dess
former är också ett stort intresse.
– Det är avkoppling för mig, då kan jag släpFörsta mötet på Fonus med Kerstin brukar pa jobbet.
vara ett lugnt samtal utan stress och snabba
beslut. Kerstin tänder ljus, dukar fram kaffe Föreläser
och i lugn och ro kan de anhöriga få berätta Jobbet som begravningsentreprenör innebär
om den som avlidit, om de vet något om hur också en hel del föreläsningar.
han eller hon ville begravas och om det finns Kerstin besöker och får besök av bland annat
vårdskolor, fackföreningar, försäkringsbolag
några speciella önskemål.
– För mig är det viktigt att lära känna den och vårdpersonal där hon berättar om hur
som gått bort. På så vis kan jag hjälpa de an- hennes arbete går till.
höriga att få den begravning och det avslut – På så vis kan exempelvis vårdpersonalen
svara på de frågor som många anhöriga kansom de önskar.
ske har i början när en anhörig gått bort och
Kerstin Långberg jobbade först som kyrkde vet då också på vilket sätt vi begravningsvaktmästare i Västra Sönnarslöv innan hon
entreprenörer jobbar.
började som begravningsentreprenör. Hon
erkänner att vissa dagar är jobbet väldigt Vita arkivet
tungt.
På Fonus kan du kostnadsfritt hämta foldern
– Jag är människa, ingen robot. Jag kan gråta ”vita arkivet”. Där kan du själv fylla i dina
med de anhöriga och tycka att livet är fruk- önskemål för din begravning.
tansvärt orättvist. Men sen får jag samla mig, – Många som sitter hos mig för att ordna
det är inte jag som ska sörja. Däremot är mitt en begravning åt någon anhörig har ingen
jobb att se till att de anhöriga får den begrav- aning om hur den som gått bort vill ha det.
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Fonus

Vita arkivet kan du förvara hemma eller lämna in på Fonus som förvarar det digitalt.
– En del kommer in och pratar om sin egen
begravning. Det kan vara äldre som har försökt prata med sina barn om hur de vill ha
det, men barnen vill inte lyssna på det örat.
Då kan vi ha det samtalet här istället. Vita arkivet är inte lagligt bindande, men en hänvisning och önskan som kan vara till stor hjälp.
Telefonen ringer och Kerstin går och svarar
med en lugn och samlad röst. När jag går
ut genom dörrarna från Fonus i den krispiga höstsolen bär jag med mig ett lugn och
jag tänker på några vackra strofer från låten
”Som en bro över mörka vatten”:

När du är trött, när du vill fly
gry
Och oron viskar att din dag skall aldrig
hand
Jag är hos dig, känn handen kring din
Var stilla, var ej rädd
bära dig
Som en bro över mörka vatten skall jag
bära dig
Som en bro över mörka vatten skall jag

en

Vi finns, om du
behöver oss

Kristall

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.

Nostalgisk allsång

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

Hos oss på Klippans Pizzahus kan du alltid känna
dig säker på att du får äkta högkvalitetsvaror!
• Äkta oxfilé & fläskfilé • Äkta parmaskinka & parmesan
• Äkta grekisk fetaost & grekiska kalamataoliver

Erbjudande året ut!

Kebabtallrik 59:Mån-Tors!

Erbjudande utvalda pizzor:

• Capricciosa • Hawaii • Altono
• Bolognese • Ravel • Vesuvio
• Margaritha • Funghi • Salerna
Erbjudandet gäller alla dagar året ut!

49:-

Storgatan 15, Klippan • Tel: 0435-150 88

Öppet: mån-tors 16.00-21.00, fre 16.00-22.00, lör 14.00-22.00, sön 14.00-21.00

Den 24 september var det café och allsång med Bernhard Ingelsson på Kristallen i Klippan. Råkade du missa denna gång får du som tur är snart en ny chans,
sista tisdagen varje månad är Bernhard nämligen inbokad för ännu fler nostalgiska allsångsträffar.
Kommunens nytillträdda äldrepedagog Carina Rasmusson sammanfattar det hela med ett ord: - SUCCE!
Äldreomsorgen och Treklöverns samarbete i ”sjuvåningshuset”
vid Torget i Klippan har blivit ett lyckat trygghetsboende. På
bottenvåningen i huset hittar vi Kristallen, gemensamhetslokalen där många aktiviteter anordnas, både för de boende i huset
och kommunens pensionärer.
– Över 40 personer var på Kristallen. Man sjöng, dansade och
stämningen var på topp! Både äldre från kommunens boende
och de som bor i egna lägenheter är välkomna. Bernhard är
väldigt populär, han är undersköterska i kommunen men också
en väldigt duktig sångare och gitarrist, säger Carina.
Trygghet
Carinas jobb som äldrepedagog innebär att arbeta förebyggande, gemenskapsfrämjande och ge stöd så att de äldre ska
kunna känna sig trygga.

Hur ser dina
vinterdäck ut?
Boka ditt
däckbyte
i tid! Välkomn a!

Hon finns på plats på Kristallen klockan 8-12 måndag till fredag
och är tillgänglig på telefon vardagar 7.30-16.00. Att hjälpa dig
som är äldre att fylla i blanketter och ordna evenemang av olika
slag är några av hennes arbetsuppgifter. Carina fungerar som
en extra trygghet för hyresgästerna i trygghetsboendet och för
de personer som kommer till Kristallen för att umgås. Dessutom
kommer hon att ta över de anhörig-cirklar som finns i kommunen. Ett anhörig-kafé finns också med i planeringen. Detta arbete görs tillsammans med anhörigkonsulenten Mia Berglund och
demenssjuksköterskorna Ingrid Hovèn och Annette Thoresson.
Carina samarbetar mycket med de frivilliga som ställer upp och
hjälper till i arbetet med de äldre.
– Allsången hade inte gått att genomföra utan de frivilliga som
kommer hit och deltar och hjälper till. Därför söker jag fler som
är intresserade av att arbeta frivilligt. Det kan handla om att
komma hit och vara med på allsången, gå ut och gå, bara sitta
och prata eller ta en liten tur på byn med någon.
Är du intresserad av att ställa upp som frivillig kan du kontakta
Carina Rasmusson på Kristallen 0435-282 82
Aktiviteter på Kristallen:
Tisdagar: Café kl. 13.30-15.30
Torsdagar: Husfika kl 13.30-15.30
Fredagar: Balansträning kl. 10.00-11.00
Under dagtid på vardagarna erbjuds det också bland
annat bingo, bridge, sångkör, målarkurser och utflykter,
m.m. (genom PRO).
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HEMKÖP

20-årskalas!
För 20 år sedan bestämde sig Lars Andersson och
hans hustru Fia för att ta över dåvarande Ljungbyhallen i Ljungbyhed. Året var 1993 och butiken har fram
till idag hunnit med ett flertal namnbyten, idag tillhör
de matvarukedjan Hemköp.
”Butiken mitt i byn med det stora hjärtat som älskar mat”, så
beskriver Lars affären idag.
– När jag och Fia tog över var vi 8 anställda, idag är vi 19. Vår
stora fördel är att det alltid finns personal att be om hjälp vilken dag du som kund än väljer att handla, säger Lars.
Lyckad delikatessdisk
Genom åren har Hemköp också utökat ytan och verksamheten. Idag erbjuder man kunderna en 700 kvm stor livsmedelsaffär som dessutom levererar cateringmat och dagens lunch
från det egna köket. Lars och Fias döttrar Jessica och Jonna
växte i princip upp på Hemköp.
– Vi hade en koja på lagerloftet där vi lekte när mamma och
pappa jobbade. Nu är vi med och tar butiken framåt och
utvecklar nya idéer. Vår delikatessdisk är ett exempel på en
lyckad nysatsning. Här kan vi erbjuda färdig plockmat som
underlättar i vardagen, säger Jessica och Jonna när vi pratar
om butikens alla satsningar.
Dagens lunch
Varje dag tillagar det egna köket dagens lunch.
– Jag har sett hur mycket mat som slängs och tänkte att det
måste vi ju kunna åtgärda på något vis. I vårt kök tar vi vara
på maten vilket är bra både för både miljön och våra kunder,
säger Lars.
– Vårt kök kommer också satsa på en färdig 3-rätters meny
fredagen den 1 november inför Alla Helgons-helgen. Bara att
ta hem och värma, fyller Jonna i.
Fest i dagarna fem!
Hela oktober firas det att det är 20-årsjubileum för Hemköp
med Lars i spetsen. Just vecka 44 firar man lite extra.
– Det ska verkligen märkas att vi ”fyller år”! Både kunder och
personal ska ha extra roligt i butiken under höstlovsveckan,
säger Jessica.
Hela festprogrammet för vecka 44 på Hemköp i Ljungbyhed
hittar du på nästa sida.
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Vi firar 20-års jubileum v. 44!
Måndag: Lidens frukt kommer
• ...och bjuder på smakprov av sina äpplen
Tipsrunda i butiken
Tisdag:

Kalas i butiken
• Vi bjuder på kaffe och tårta
(så länge tårtan räcker)

Onsdag: Barnens dag
• Ansiktsmålning i butiken
för alla barn kl 15-17!
• Brandkåren är på plats på
eftermiddagen och visar brandbilen.
Torsdag: Bjärhus kommer och grillar
• (Istället för Dagens lunch)
Kl 11-15, endast 50kr/pers!!!
Dragning av vinnaren i tipsrundan
Lisa från Chocolatte i Helsingborg
kommer och säljer sina praliner
under eftermiddagen
Fredag: Matbjudning i butiken
• Utklädd personal!
Välkommen
och fira
med oss!

2
för

Zoegas
kaffe

/Jessica, Jonna
och Lars
med personal

50 kr

när du handlar för
minst 200 kr!

LJUNGBYHED 0435-44 10 30
Vi öppnar kl. 8 och stänger kl. 20 aLLa DaGar!
17
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Nu är vi tillbaka igen.

Det firar vi med
för alla pizzor o. kebab

50 kr

Detta gäller fredag o. lördag 25-26 oktober

50-års fest !
Den 29 oktober är ingen vanlig dag. Just detta datum
för 50 år sedan startade Rädda Barnen i Klippan och
bemärkelsedagen passerar inte obemärkt förbi, varken
för barn eller vuxna.
Helena Florell är ordförande för Rädda Barnen i Klippan och har
suttit på sin post i drygt 10 år. Idag är man 130 medlemmar i
Klippankretsen och ett antal aktiva träffas varje månad.
Rädda Barnens arbete bedrivs helt med ideella medel som man
får in genom olika evenemang.
– Vi har en årlig golftävling som ordnas av Ingegerd Renvall, en
av våra medlemmar som varit med sen starten. Vi har vårt lotteri
varje julskyltning i Klippan. En annan inkomstkälla är att vi får
in en del pengar när folk fyller år och inte önskar sig presenter,
utan hellre vill att folk skänker en slant till oss, säger Helena.
Musikföreställning
På ”födelsedagen” är både barn och vuxna inbjudna att vara
med och kalasa. Barnen i kommunen bjuds på musikföreställningen Alm 22. Det är en föreställning med mycket musik som
handlar om en koltrast som kraschlandar under en alm. Föreställningen baseras på en bok med samma namn som handlar
om hur det är att komma ensam till ett nytt land. Det är författaren till boken, Charlotta Jeppsson och musikkompositören
Agneta Almqvist, som gör föreställningen.
– Dagbarnvårdare, förskolor och föräldrar med barn i åldern 4-5
år är välkomna att se denna fina föreställning. I Klippan visas
föreställnigen på Snyggatorpsskolan och i Ljungbyhed på förskolan Heden.

Välkommen till vår

0435-44 10 44
STORGATAN 7 LJUNGBYHED 0435-44 10 44

ZORAN och FANNY!

Tvättställspaket 1949:-

Detta ingår:

• Gustavsbergs tvättställ 5556, 56 x 43

inkl. moms
exl. arbete

• FM Mattsson tvättställsblandare 9000E II
med silpluggventil
• Vattenlås och konsoller

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

Utnyttja aget!
Rot-avdr

Dax att byta tandläkare?

För de vuxna kommer man under eftermiddagen och kvällen
att ha en föreläsning med Sandra Torstensson som håller i externa föreläsningar för Rädda Barnen. Hon kommer att föreläsa
om barnkonventionen på Åbyskolan. Rädda Barnen i samarbete
med Klippans kommun bjuder in pedagoger, politiker och allmänheten att ta del av föreläsningen.
Motverka utanförskap
– Vi samarbetar med skolans kuratorer som har möjlighet att
söka bidrag till barn och ungdomar i Klippans kommun. Vi har
också en vision om att kunna erbjuda aktiv läxhjälp, berättar
Helena som gärna välkomnar fler medlemmar.
Är du intresserad av Rädda Barnens viktiga och betydelsefulla
arbete hittar du mer information på hemsidan:
www.raddabarnen.se
Vad? Rädda Barnen Klippan 50 år
När? 29 oktober
Var? För barn 4-5 år: Musikföreställningen Alm 22 på
Snyggatorpsskolan, Klippan kl. 09.30 och 10.30. Förskolan
Heden, Ljungbyhed kl. 13.00.
För vuxna: Föreläsning med Sandra Torstensson, Åbyskolan
kl 15.00 och 18.30
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Vi kan ta emot dig!
Vi utökar och hälsar vår nya
tandläkare Tuan Bui välkommen!
Tandläkare Krister Österblad
Ingenjörsvägen 5, Perstorp

0435-311 10
praktikertjanstperstorp@ptj.se

Njut av en Gåsmiddag...hemma!
Stidsvig

Dagens lunch
V 43 Måndag: Köttfärslimpa med lingon
Tisdag: Pocherad laxfjäril med hollandaisesås
Onsdag: Oxstek med pressgurka
Torsdag: Ärtsoppa, pannkakor med sylt och grädde
Fredag: Kassler på grönsaksbädd med ostsås
	Alt1: Tacogratäng
	Alt 2: Blodkorv med stekt fläsk
	Sallad: 	Knaperstekt bacon, Grekisk

Vi lagar den hos oss, du äter den hos dig!
• Ägg och sill eller svartsoppa
• Gås m. tillbehör
• Äpplekaka m. hemgjord vaniljsås

Boka ditt julbord redan nu! Ring för info!

1:a Advent på serveringen 175:-. Catering 160:-.

Stidsvig

V 44 Måndag: Engelsk fattigmanspaj
Tisdag: Stekt fiskfilé med purjo- och persiljemajonnäs
Onsdag: Älgkalops med rödbetor
Torsdag: Färssoppa och dessert
Fredag: Fläskkotlett Hawaii och stekt potatis
	Alt1: 	Pytti panna med ägg och rödbetor
	Alt 2: 	Spagetti och köttfärssås
	Sallad: Mozzarella, Lax

SPÖKFEST!

Den 27 oktober är alla små och stora spöken välkomna till Rävahålan i Ljungbyhed kl. 16.30.
Det är häxorna som brukar ordna Blåkullekul som dammat av
kvastarna och fixar spökfest.
– Vi ville ordna något riktigt roligt för barn och vuxna nu på
hösten. Det roligaste som finns är ju att få spöka ut sig, säger
Marina Nezwal som är en av dom som är med bjuder in till
spökfesten.

V 46 Måndag: Ost- och skinkfylld biff
Tisdag: Kokt torskrygg med senapssås
Onsdag: Biff Stroganoff med ris
Torsdag: Gulaschsoppa
Fredag: Flygande Jakob
	Alt1: 	Stekt potatis, ägg och bacon
	Alt 2: 	Pasta med fransk senapsås och rökt oxkött
	Sallad: Västkustsallad, Kalkonsallad

För att föräldrarna inte ska bli skrämda av spökena är det bäst
att barnen går med och håller mamma eller pappa i handen.
– Vi vill att föräldrarna kommer (helst utklädda) med sina barn
och går en klurig reflexrunda med små överraskningar. Ta med
ficklampor så ni hittar alla reflexer.

Foto: Charlotta Jönsson/Idèclick

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.

Scouterna är på plats och säljer korv m.m.
– Spökhålan, jag menar Rävahålan kommer att fyllas med spöken, varulvar och andra mystiska varelser som har det riktigt
mysigt. På snälla spökens vis! förklarar Marina.
– Det är Ljungbyheds Framtid och Ljungbyheds Köpmannaoch Företagarförening som stöttar oss häxor så att vi kan fixa
denna kuliga fest. Vi hoppas på att få se många utklädda på
spökfesten, avslutar hon.

Söndagsmiddag den 27/10
Vi
skänker

20:-

per betalande
person till
vårt lokala

Röda
Korset!

Vågar ni komma?

Apelsinglaserad kalvstek med gräddsås,
kokt potatis, pressgurka och gelé
Kladdkaka med grädde
Salladsbuffé bröd, smör

RT90:X: 6219546, Y: 1340830
WGS84: Lat N 56° 4´ 40´´ Lon E 13° 14´ 55´´
Decimal: 56.0778, 13.2487
Ingång vid Långgatan eller Vinkelgatan.
Parkering vid Ljungbyhedsskolan

110 kr pers, exkl dryck 10 kr
Barn 6-12 år halva priset, 0-6 år gratis

Ring gärna och boka bord på våra två sittningar,
en kl. 12.00 och den andra kl. 14.00

Shopen på Hantverkareg. 2 D
Öppet tisd.torsd.14-17 lörd.10-13

E&T Catering

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

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

Snälla spöke sökes till

V 45 Måndag: Biff à la Lindström
Tisdag: Panerad fiskfilé med remouladsås
Onsdag: Ugnsstekt falukorv med potatismos
Torsdag: Ärtsoppa, pannkakor med sylt och grädde
Fredag: Baconlindad kycklingfilé med krämig sås
	Alt1: 	Räkcrepes		
	Alt 2: 	Fläskpannkaka med lingon
	Sallad: 	Räkor, Ost och skaldjur

V 47 Måndag: Färsbiff med svampsås
Tisdag: Stekt fiskfilé med gräslökssås
Onsdag: Helstekt kotlettrad med gräddsås
Torsdag: Gammeldags köttsoppa med dessert
Fredag: Fläsknoisette med bearnaisesås
	Alt1: 	Stekt potatis med falukorv och ägg
	Alt 2: Tacorullar
	Sallad: 	Kräftor, Kyckling och pasta

250:-

Endast catering !
Min 10 pers.

Vä

lko

mn

a!

Loppislokalen i klubbhuset efter Ugglebadet Perstorp
Perstorp Bälinge
Idrottsklubb

har öppet helgfria lörd.10 -13 samt onsd. 14-17.
Försäljning av en mängd saker. Stort utbud av presentartiklar,
glas, porslin, keramik, lampor, tavlor, böcker, möbler, sportartiklar, TV m.m. Även mottagning av loppissaker.
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A4U – precis vad det heter:

All for you!
Före

Ringer du till A4U hör du en klingande,
vacker Uppsala-dialekt. Kenneth Tranmosse har aldrig ångrat flytten till Skåne. Kvidinge blev hemorten för Kenneth
och sonen Mattias firma, A4U, som har
haft fullt upp sen första dagen!
– Mattias var faktiskt i Skåne först. Efter att vi
båda jobbat för andra företag ringde jag en
dag och sa till honom att jag drar igång eget
och han ville gärna vara med. Så nu är det jag
och grabben.
A4U erbjuder helhetslösningar inom värme
och kylteknik.
– Behöver du byta ditt värmesystem så sköter vi
allt. Vi jobbar bara med licensierade företag så
allt hamnar på papper och blir rätt gjort, säger
Kenneth.

EFTER

– Vi låter inte kunden vänta i veckor på elektriker, vvs-are och byggfirma utan gör allt jobbet
själv, fyller sonen Mattias Tranmosse i.

– Jag vill veta att företagen jag jobbar med gör
som de ska och att det blir det bästa för kunden och miljön. Och det är givetvis lika viktigt
oavsett om det är ett företag eller en privatperson som är kund.
A4U jobbar bara med noga utvalda varumärken. Exempelvis Mitsubishi Electric som de
också är återförsäljare för.
– De har hög kvalité och lättillgängliga reservdelar, vilket är viktigt för oss och smidigt för
kunden.
Hela familjen Skåningar
Kenneth och hustrun hamnade i Kvidinge 2007
och har nu hela familjen i Skåne. Dottern bor i
Påarp och sonen Mattias i Asmundtorp.
Kenneth ser ljust på framtiden för A4U.
– Vi letar lokaler och siktar på att bli större.
Med några knapptryck
reglerar du lätt värmen

Adjö oljepanna!
Lars Lindberg i Kvidinge har haft sin oljepanna
i 25 år. Han bestämde sig för att sätta in ett
nytt värmesystem och efter två intensiva dagar
är A4U klara.
– Det är finare här nu än när dom kom, säger
Lars och beundrar sitt nya värmesystem som
surrar tyst i bakgrunden.
Just att det blir riktigt gjort och att all hantering
blir rätt är viktigt för A4U.

A4U AB

Mitsubishi
Värmepumpar
Mitsubishi Electric
Electric Värmepumpar

Kanonerbjudande!
Kanonerbjudande!
Köp en luft-vatten
Köp en
luft-vatten
Ecodan...
Ecodan... ...få en luft-luftvärmepump
köpet!
...få enpåluft-luft-

värmepump på köpet!

SPAR
CA 15 00A
KRO
NOR 0
!

Köper du luft-vattenvärmepumpen Ecodan hos A4U i Skåne AB, en av Mitsubishi Electrics återförsäljare,
får du luft-luftvärmepumpen MSZ-GE25 på köpet, perfekt för både kyla och värme!
Erbjudandet gäller under perioden 1 september - 30 november 2013, eller så långt lagret räcker.
För mer information, surfa in på www.mitsubishivillavarme.se

Köper du luft-vattenvärmepumpen Ecodan hos A4U i Skåne AB, en av Mitsubishi Electrics återförsäljare,
får du luft-luftvärmepumpen MSZ-GE25 på köpet, perfekt för både kyla och värme!

Ring oss för kostnadsförslag!
Kenneth 0706- 248 229 • Mattias 0706-248 227
Erbjudandet gäller under perioden 1 september - 30 november 2013, eller så långt lagret räcker.
För mer information, surfa in på www.mitsubishivillavarme.se
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Kontakta oss
för kostnadsförslag!

Kyla & Värmepumpar

www.a4uab.se
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Jag funderar lite då och då på att avsluta Facebook, Instagram och annat som jag upptäckt att
jag spenderar alldeles för mycket tid på. Men jag
kommer liksom aldrig så långt att den där avregistreringen blir ett faktum.
Läste du blogginlägget som skrevs av pappan som varit
på gympa med sitt barn? Det handlar om att där sprang
dessa små skruttar runt i sina gympadräkter, fladdriga
shorts och Bamse-tröjor och sökte desperat efter sina
föräldrars uppmärksamhet. Men inte många föräldrar
hade tid att titta. De satt med näsan långt ner i mobilen
och kollade mail, Facebook och Instagram.
Ibland tänker jag att jag ska köpa en gammal Nokia
3210. Som har en batteritid på en evighet och som fungerar till en enda sak: att ringa med! Det var väl det som
var grundidén med mobiltelefonen. Eller?
Livet är det som pågår medan du är på Internet, läste
jag någonstans. Antagligen på Internet. Själv har jag slutat läsa böcker. På kvällarna skuttar jag i säng för då är
det äntligen dags för kvällens omgång. Ohlala, tänker
kanske du? Glöm det, det är kvällens omgång av spelet
Candy Crush. Det är det effektivaste preventivmedel jag
haft.

Meny

Serveras från kl 12
Barnmeny finns

Röding- och pilgrimsmusselterrin
Kan även beställas
med mandelpotatis och löjrom på som catering
en salladsbädd, serverad med
hummervinaigrette.
Lättbräserad oxfilétournedos
med Amarenakörsbär och
St Emilion sås. Potatiskaka
och mini-zucchini.
Pappas Trilogi:
Whiskey- och äpplepannacotta
Cappuccino macaron
Crème brulée

Välkomna!

Beställning/info 0435 - 345 23 • Mobil: 0733 - 64 42 81
vincentskok@telia.com • www.vincentskok.se
Folkets Park, Parkvägen 4, Perstorp

Jag tycker annars att jag är en ganska sansad människa
men nu har det gått så långt att jag överväger att betala
pengar för att komma vidare till nästa nivå i ”godislandet”.

en
Marks tn
fr å

Det här är ingen präktig krönika om att stänga av mobilen, dricka ört-te, carpe diem och slänga ut datorn. Jag
är själv löjligt förtjust i Internet och alla tekniska möjligheter vi har idag. Vill jag ha svar på något: Internet. Vill
jag dela bilder med mina vänner och familj: Internet. Allt:
Internet.
Det svåra tycker jag är att hitta balansen. Den hårfina
gränsen där man inte är tillgänglig hela tiden, där telefonen inte ska vara med överallt och där det inte är viktigt
att redovisa allt i en vacker, harmonisk miljö på Instagram. För livet är inte bara ett vackert snuttegull-filter
på Instagram, Facebook och bloggar. Det är smutsdisk,
tvättberg, dammråttor, snabbmakaroner under strumporna och verkligheten. Som är ack så fantastisk utan
filter.

295:-/pers

NOV

Våxtorps
Betong

Åbytorpsvägen 25, Klippan
E-post: info@kmt-klippan.com
Telefon kontor: 0435-191 50

070 - 665 91 50

Marksten - Plattor - Murar

ÖSTÅNGA
RRÖSTÅNGA
EGRAVNINGSBYRÅ
BBEGRAVNINGSBYRÅ
RÖSTÅNGA
B

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

Mina älsklingar
på promenad i
parken.
Instagrams verklighet!

rkligh
Min ve

fi
et utan

lter!

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
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Från Kvidinge till

Nyhetsmorgon
Du kan se honom fråga ut makthavare, politiker och kändisar varje lördag i Nyhetsmorgon på TV4. Vad du kanske inte vet är att journalisten Jesper Börjesson har ett
förflutet som Kvidingebo och att det hade kunnat vara
han som stod och knådade dina frukostbullar på bageri
i Klippan?
Jesper Börjesson föddes 1971 och bodde sina första barndomsår i
Åstorp innan han och hans familj flyttade till Kvidinge.
– Mamma och pappa byggde hus på Långvinkelsgatan i Kvidinge.
Det var många som gjorde det då och jag minns med glädje den
tiden och gemenskapen mellan familjerna på gatan. Vi var mycket
uppe på åsen och vandrade och jag kommer ihåg midsommarfirande där vi åkte traktor upp på Söderåsen. Fortfarande har jag
och mina föräldrar kontakt med folk från den här tiden.
Familjen bodde kvar i Kvidinge fram till 1977 och här utvecklade
Jesper Börjesson sin kärlek för Malmö FF.
– Jag var och tittade på en match mellan Kvidinge FF och MFF i
Svenska cupen. Sen den dagen är jag trogen MFF, säger Jesper
och erkänner att han kanske borde valt HIF (eller Kvidinge) om
man tänker rent geografiskt.
Bagarsläkt
Jesper Börjessons släkt ägde i över 100 år Månssons bageri som
låg på Vedbyvägen i Klippan.
– När man hälsade på mormor och morfar doftade det alltid nybakat. Visst fanns det planer på att mamma och pappa skulle ta
över verksamheten men så blev det inte, säger Jesper som blev
journalist istället för bagarson.
Efter åren i Kvidinge flyttade familjen Börjesson till Älmhult. Här
började Jesper sin journalistkarriär på lokaltidningen och därefter
utbildade han sig och hamnade på TV4.
– Ibland kan jag tycka att jag jobbade för kort tid i tidningsvärlden innan jag började på TV4, men samtidigt är TV så otroligt
roligt. TV är direkt och ger tittarna tårar, skratt och känslor som
man kan ta på. Spännvidden och styrkan i Nyhetsmorgon är just
blandningen av hårda och mer lättsamma intervjuer, säger Jesper
och menar att inga dörrar till tidningsvärlden är stängda för evigt.
Jesper har intervjuat många storheter, både politiker och artister.
Finns det någon drömintervju kvar?
– Det finns såklart vissa namn man skulle vilja intervjua, Bob Dylan och Barack Obama till exempel, men jag slås varje dag av att
okända personer kan ha den mest fantastiska historia att berätta.
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Foto: Andreas Lundberg/TV4
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Återvändare
Även om Jesper lämnade Skåne och Kvidinge i slutet av 70-talet
så fick han återuppleva gamla minnen när han gjorde värnplikten.
– Jag gjorde lumpen på taxi- och transportplutonen i Ljungbyhed.
Det var kul att komma i kontakt med regionen igen under denna
tid.
Kommer då månadens Profil i exil att återvända till Skåne och
Söderåsen?
– Ja du…. Jag vet inte om det blir så. Skåne med Skälderviken och
Ängelholm är två riktiga favoriter. Så man vet aldrig!
Jesper ser du varje lördag på TV4 mellan klockan 08.00-11.30

VACCINERA DIG
mot säsongsinfluensan
Vårdcentralen Klippan
Ons 23/10, fre 25/10, ons 30/10, fre 8/11
samt fre 15/11. Samtliga dagar kl. 13–16.

Förvandlar

papper

Vårdcentralen Ljungbyhed
Ons 23/10, tis 29/10, tor 31/10 samt
ons 13/11. Samtliga dagar kl. 13.30–16.

Söderås Journalen ger dig inte bara massa information om vad som händer och sker runt Söderåsen,
den kan också användas till mycket annat! Den kan
förvandlas till en svan, en drake eller varför inte en
uggla?

Mer information finner du på
www.vardcentralenklippan.se eller
www.vardcentralenljungbyhed.se

I alla fall om 14-årige Oscar Persson från Perstorp får bestämma. Han har nämligen lärt sig att göra 3D-origami, en
pappersvikningskonst som består av att man sätter ihop pappersbitar till en figur.
– Jag utgår från ett A4-papper, som sen blir 32 exakt likadana
bitar.

Välkommen!

TÄVLA

SÅ HÄR GÖR DU:
1:a pris presentkort på Ica Supermarket, Klippan 500:2:a pris presentkort på Ica Supermarket, Klippan 300:3:e pris presentkort på Ica Supermarket, Klippan 200:-

Lördag 26 okt kl. 10-1
Extra6 fältöppet
• Varje pusselbit i Annonsjaktens
passar in i någonmed visnin

– Jag har alltid tyckt om att vika papper, och origami har
jag lärt mig genom att läsa på Internet där man kan hitta
en massa inspiration, säger Oscar som till vardags går i klass
8 på Centralskolan i Perstorp. Kompisarna tycker att Oscars
intresse är roligt och han har till och med sålt några av sina
skapelser till klasskamraterna.
Är du nyfiken på fler av Oscars papperskonster så kan du följa
honom på instagram: ossi99 Där får vi kanske se vad han kan
åstadkomma av just den här sidan!

Vi erbjuder:

• hemstädning
• flyttstädning
• storstädning
• kontorstädning m.m
50% RUT-avdrag
för privatpersoner

i Annonsjakten!

1: Simon Mårtensson, Klippan
2: Elvira Aldén, Klippan
3: Ludwig Bengtsson, Klippan

Utställning på Perstorps bibliotek
Under september månad kunde du se några av Oscars alster
på Perstorps bibliotek.
– Jag har förutom figurerna som visades på biblioteket också
gjort en drake. Men den var för stor, så den kunde jag inte
flytta, säger papperskreatören.

Vinnare Barntävling - September

Vårdcentralen Klippan
Vårdcentralen Ljungbyhed

Dessa bitar sätter Oscar sen ihop. Ugglor, svanar och fiskar är
några av de djur han skapat av papper.

Dax att byta tandläkar
här h

av annonserna i detta nummer.
• Du skall hitta annonserna till vilka bitarna hör. Skriv
representant
finns
sedan annonsörensGuccis
firmanamn under
resp. ruta.
FW13
OPTICAL
ADV IMAGES
• Du skall alltså inte
ange tidningssidans
nummer.

oss och visar hela sin kollektion

Sänd lösningen till: Adapt Media, Norra Skolgatan 2,
264 33 KLIPPAN i brev frankerat med brevporto.

Glöm inte ange ”Annonsjakten” utanpå kuvertet! Om denna märkning
inte finns med deltar man inte i tävlingen! REDAKTIONEN TILLHANDA
Salladsbuffé med kycklingspett,
0435 - SENAST
102 53 den 4 november.

e 35 kr
ed kaffe/t r
m
e
ls
e
k
a
B
5k
kaffe/te 2
Kaka med

hot wings, chili cheese nuggets, rökt lax,
räkor etc. inkl. kaffe
kl 11:30 -15:00

Nu är vi tillbaka igen.

70 kr
Hemlagad soppa
varje dag
Det
firar vi med
med nybakat bröd, inkl. kaffe
49 kr
Kochs Bageri AB
Varma baguetterför alla pizzor o. kebab
Storgatan 28, 264 33 Klippan
hemmagjorda
45 kr
Detta gäller fredag
o. lördag 25-26 okto

50 kr

Välkommen till vår

Vi kan ta emot dig!

GÅSAMIDDAG

Städpatrullen
- vi städar allt!

Ring oss för mer
information!

Dans fredag &

o ppna
Nu har jagsalong!
min nya

25/10 – 10/11 2013
0435-44 10 44
Svartsoppa alt.
Tidsbokning på
Vi
har
10% på allt ur vårt
ADV
+ POP
sparrissoppaUSAGE:
med oststång
STORGATAN
7 LJUNGBYHED 0435-44 10 44
ordinarie
Gås med
tillbehör sortiment! Välkomna
GÅSAMIDDAG
MODEL
GällerCODE:
endast lördag
26 okt och på ordinarie prise
ZORAN
ochdenFANNY!
Äppelkaka med
vaniljsås
Namn:					Tel:
25/10 – 10/11 2013
www.glasogonhuset.com
• tel. 0435-134 10
GG
1052
COL.
Tandläkare
Krister
Österblad
Svartsoppa
alt. 807
Adress:
JULBORD
sparrissoppa
med
oststång
Ingenjörsvägen 5, Perstorp
23
GG
3652
COL. ANW
15/11
– 24/12
2013
Gås med tillbehör

Vi utökar och hälsar0435-30095
vår nya
tandläkare Tuan Bui välkomm

n
e
j
l
i
Fam

Vill du också ha
en bebisannons
gratis?

En Tjej
Född 130321
Vikt: 3 685 gr
Längd: 50 cm

En Tjej
Född 130816
Vikt: 3 330 gr
Längd: 50 cm

Glittra

Amina

Kim Johansson &
Jonas Olsson
Andreas, Alexander,
Emilia, Linus, Ella

Ingemo Nilsson &
Magnus Persson

En Kille
Född 130209
Vikt: 3 720 gr
Längd: 51 cm

En Tjej
Född 130204
Vikt: 2 265 gr
Längd: 42 cm

Simon

Emilia

Linda Nilsson &
Patrik Mårtensson
Rebecca, Alexandra

Sandra &
Mikael Johansson

Alicia, Amilia,
Alvin, Alias

Ring 0435- 77 90 54

och boka tid för
fotografering!

Gör en egen Företagsalmanacka för 2014
och dela ut till era kunder. Då är du med
i deras planering varje dag!

fixar både layout
och tryck!
Ring 77 90 51 för
mer information!
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Foto: Rickard Nilsson

Hört på... nch 9/10
Företagslu

På Harrys i Klippan samlades Företagarna den 9 oktober för att ta del av företagslunch.

Anette Jernström

Hemvändare
föreläser om
bemötande
Ett kärt återbesök blir det för flygvärdinnan, föreläsaren och före detta Klippanbon Anette Jernström som
besöker Klippan den 24 oktober med sin föreläsning
”Ett vinnande bemötande”.

Tony Blomqvist från Arbetsförmedlingen var inbjuden som gäst
och berättade om projektet ”Jobbsökarna”. Projektet är ett
samarbete mellan Företagarna och Arbetsförmedlingen.
– Jag arbetar uppsökande för att hitta dolda jobb och samtidigt samla erfarenheter för att bättre förstå de behov som finns
bland arbetsgivare i små- och medelstora företag, säger Tony.

Om du åkte med på någon av de guidade bussturerna som
fanns i Klippan på 80-talet är det stor chans att du träffade på
Anette som då jobbade på turistbyrån. Hon är uppväxt i byn och
bodde i Klippan tills hon fyllde 20.
– Jag gillar leksaksaffären, restaurangutbudet och Helenas
Skönhetsvård. När jag är ”hemma” köper jag presenter på Yllefabriken och tar gärna en promenad i sköna Bjersgård, berättar
Anette.

Han är en av sex arbetsförmedlare som jobbar med projektet
och hans arbetsområde är Skåne och Blekinge.

Sedan juni 2013 är hon tjänstledig från jobbet som flygvärdinna
för att ägna sig på heltid åt sina föreläsningar och studier.

Tony informerade efter lunchen hur Arbetsförmedlingen kan
hjälpa företagarna att hitta rätt arbetskraft.

Anette har de senaste åren kombinerat flyg, studier och föreläsningar.
– Dock tar det på kroppen att aldrig vara ledig, man är ju inte 47
längre, skrattar Anette som fyller 49 i januari.

Skapar kontakter
Mikael Svensson, Områdeschef på Treklövern Bostads AB, är en
av gästerna som sitter och lyssnar på dagens företagslunch.
– Företagsträffarna är en bra möjlighet att skapa kontakter och
få information. Man får ett ansikte på folk som man kanske
stöter på längre fram i olika sammanhang. Det här är ett trevligt
sätt att träffa kommunens företagare på.
Vid ett annat bord sitter Johan Bengtsson från Segra Gymnasium tillsammans med Maria Hidestål, Klippans Kommuns gymnasiesamordnare.
– Jag har varit med på några av företagarnas träffar tidigare.
Det är trevligt med ett nätverk och något jag kan ha med mig i
mitt arbete, säger Johan.
Maria Hidestål tycker också det är mycket bra att träffa företagarna och skapa kontakter.
– Jag är med för att vara länken mellan näringslivet, arbetslivet
och ungdomarna på våra skolor. Så företagsträffarna är väldigt
viktiga även för mig, säger Maria.
– Det är svårt för företagare att hitta rätt arbetskraft. Genom
Jobbsökarna kan vi göra det lättare för företagarna att rekrytera
rätt. Och för arbetssökande kan vi hjälpa till att hitta jobben,
säger Tony.
Maria Hindestål

eng t s s o

n

Tony B

Idén till föreläsningen fick Anette för tio år sen när hon jobbade
som inspiratör på SAS för sina kollegor och höll utbildningar
inom bemötande. Att bemötande är en konkurrensfördel är ett
av verktygen som Anette kommer berätta om under sin föreläsning.
– Alla handlar inte där det är billigast. Priset är bara en konkurrensfaktor. Själv väljer jag till exempel att handla i en matbutik
som varken är billigast eller ligger närmast, bara för att de har så
tillmötesgående personal. Jag tror människor behöver omtanke
och att bli sedda och uppmärksammade, och det jobbet kan
bara en människa utföra, inte robotar. Det finns naturbegåvningar och så finns det några som behöver träna lite mer, men
jag vill öka medvetenheten att bemötandet har stor betydelse
för vilken service-givare vi väljer och dessutom påverkar vinstmarginalen.
Igenkänning och anekdoter
Under föreläsningen berättar Anette om vad som funkat för
henne under alla år som hon har jobbat med människor och
delar med sig av ”sina verktyg”.
– Men alla verktyg är inte bra till allt eller alla, utan man får välja
ut sina favoriter. Dessutom är det tänkt att vara en rolig kväll, jag
skriver ingen något på näsan utan drar lite roliga anekdoter och
förhoppningsvis känner man igen sig.

Mikael Svensson

J o h an B

Konkurrensfördel
”Ett vinnande bemötande” vänder sig framförallt till frontlinjepersonal i alla branscher.
– Den minsta gemensamma nämnaren är just mötet med andra
människor, kunder och arbetskamrater. Relationsprocessen är
lika viktig som arbetsprocessen. HUR är lika viktigt som VAD.

lomqv

ist

Vad? ”Ett vinnande bemötande”
När? 24 oktober klockan 18.00
Var? Klippans Kulturcenter
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TEMA TRÄD

Ljungbyhedsträd
porträ(d)tterade
På temat ”Träd” visas nu en utställning på Hillesgården
med två konstnärer och deras tolkningar. Roland Kjellberg från Munka Ljungby har förevigat träden genom
sin kameralins och konstnären Åsa Fridéns blyertspenna har återskapat många välkända träd i trakterna
kring Ljungbyhed.
– Jag vill förmedla en vördnad inför de gamla träden genom
mina teckningar. En del träd är verkligen som individer och drar
blicken till sig. Jag tänker ofta på hur länge de stått där och allt
vad de varit med om. Träd inger både skydd och kan vara farliga,
säger Åsa.
Det var under kulturnatten i Ljungbyhed 2011 som konstnären
och illustratören Åsa kom på att hon skulle börja teckna något
nytt.
– Jag har tecknat mycket porträtt tidigare, och ville prova något
nytt. Då föddes idén att börja teckna trädporträtt.
Fantastiska ekar
Trädporträtten som Åsa gjort är hämtade från hennes egen omgivning i Ljungbyhed. När hon hittat ett träd eller en dunge som
hon tycker passar att göra ett porträtt av tar hon en bild och jobbar sen efter den. En bild i storlek av ett A4-papper tar ungefär
en arbetsdag att slutföra.
– De stora ekarna vid Herrevadskloster är fantastiska. Tänk att
de kanske var med år 1572 när Tycho Brahe stod vid klostret och
blickade upp och såg ”den nya stjärnan” - Cassiopeja.
Roland Kjellberg som ställer ut på samma tema har istället för
pennan använt kameran.
– Vi vill och försöker båda två fånga trädens själ. Roland har en
bra förmåga att fånga just det..
Utställningen pågår fram till den 3 mars nästa år, men det finns
stora chanser till en uppföljare.
– Längst med Rönne Å, mellan prästgården och Riseberga kyrka,
där finns en dunge med ekar. Det är mitt nästa projekt, avslutar
Åsa Fridén.
Utställningen TRÄD på Hillesgården har öppet varje dag
mellan klockan 11-18 och pågår till den 3 mars.

Vad ska du äta
på lunchen idag?
Kolla menyer på
Träd vid vatten
Åsa Fridén
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Söderås BRANSCHREGISTER
Akvariefisk
• Tropisk Fisk, Bokbindaregatan 14, 264 31 Klippan................................. 0435-136 05
Bank
• SEB, Allegatan 17, 264 33 KLIPPAN...................................................... 0771-621 000
		 www.seb.se, christer.johansson@seb.se
• Swedbank, Storgatan 38, 264 33 KLIPPAN............................................ 0435-260 00
		 www.swedbank.se, klippan@swedbank.se
Bildelar
• Stigs Autoshop, Storgatan 64, 264 33 KLIPPAN....................................... 0435-147 00
		 www.stigs-autoshop.se, order.stigsautoshop@telia.com
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.................................. 076-33 60 480
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
• 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
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

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

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

Maskintjänster
• KMT Klippans Maskintjänst AB, Åbytorpsvägen 25, 264 39 KLIPPAN......... 0435-191 50
		 www.kmt-klippan.com, info@kmt-klippan.com

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

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
• Görans Ljud & Bild, Bruksgatan 29, 264 33 KLIPPAN............................... 0435-131 67
		 www.klippan.euronics.se, klippan@euronics.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

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

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

Reklam
• Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN................................ 0435-77 90 50
		 www.adaptmedia.se, info@adaptmedia.se

Värmepumpar och kylanläggningar
A4U i Skåne AB, KVIDINGE...................................................................... 0706-24 82 29
		 www.a4uab.se, info@a4uab.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
• Smörgåskupén, Ängelholmsgatan 25, 264 38 KLIPPAN........................ 0702-78 48 93
• 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

Zonterapi
Zonterapi Reflexologi Klippan, Grengatan 20, 264 36 KLIPPAN................. 0703-95 92 27
		 www.zonterapi_reflexologi_klippan.com, ingela_co_nilsson@hotmail.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

Vill du också synas
11 gånger om året hos
13 760 hushåll och
1240 företag?
Anmäl då ditt företag på:

www.soderasjournalen.se/bransch
eller ring 0435 - 77 90 54

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

