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Söderås Journalen har varit, är och 
ska fortsätta vara en GRATIS-tidning!
Den senaste månaden har vi fått en del samtal från läsare som har frågat 
om Söderås Journalen numera säljes ”vid dörren”! Svaret på frågan är NEJ! 
Söderås Journalen har varit, är och ska fortsätta vara en GRATIS-tidning. 
Förklaringen ligger i att några ”kreativa” personer har försökt tjäna pengar 
på vår tidning. Det visar i och för sig att Söderås Journalen når alla… Men vi 
vill inte att någon ska bli lurad på vår tidning som alla ändå får i brevlådan. Så 
se upp, vill någon sälja Söderås Journalen till er så är de ute i oärliga syften.

på årets sista månad brukar man göra ett bokslut för året, jag tänker då inte på det ekono-
miska utan på vad som har hänt under året. det är fantastiskt att konstatera att vi lyckats 
öka tidningens storlek också detta år. 2010 var det genomsnittliga sidantalet 16,7 sidor 
per tidning. 2013 är det genomsnittliga antalet sidor 28,7! på fyra år har alltså söderås 
journalen blivit 70 % större i antal sidor räknat! upplagan är också höjd från 11300 till 
15000 ex. under samma period har vi också lyckats öka annonsförsäljningen med 59 %. 
samtidigt konstaterar man att delar av tidningsbranschen är i kris. söderås journalens kris 
var för 3 år sedan då försäljningen endast var några 1000-lappar högre än produktions-
kostnaderna. så ökningen  har varit avgörande för söderås journalens vara eller icke vara. 
på adapt Media har vi alla jobbat hårt för att nå detta resultat. vi ska också tacka våra 
annonsörer och kunder för att samarbetet förstärkts på detta sätt. uppenbarligen ger det 
annonsörerna någonting tillbaka att annonsera i söderås journalen, annars hade denna 
utveckling varit helt omöjlig! i det ”sista ledet” är det ju våra läsare som vi ska tacka. det 
är ju ni som läser annonserna och alla artiklar vi skriver, som också gynnar annonsörerna 
genom att handla hos dem! så visst tycker jag att man kan säga att söderås journalen, 
annonsörerna och läsarna bildar en utmärkt mix som gynnar handeln och företagen i vårt 
utgivningsområde.

i vårt jubileumsnummer från november informerade vi om några nyheter, familjesidan 
och föreningssidan. vi hoppas att responsen på dessa sidor ska bli så bra att de etablerar 
sig i tidningen. även i detta nummer presenterar vi en nyhet! vi startar ett samarbete med 
topnews.se (läs mer på sidan 26). detta samarbete är möjligt tack vare vår kontakt med 
fotografen jan emanuelsson från Klippan. vi föreslog detta samarbete för jan som sedan 
förankrade den hos sina fotografkollegor. när vi nu publicerar nyheter från Topnews.se 
så kan vi lägga till ytterligare ”ett ben” i söderås journalen vilket blir aktuella nyheter, 
framförallt i bildform, för våra läsare.

i samband med söderås journalens 25-årsjubileum firade vi detta med 
vårt första öppet Hus på adapt Media. detta är också ett fint minne 
från 2013! vi hade över 200 besökare hos oss och vi tackar alla som 
kom (läs mer på sidan 24).

till sist vill jag med största ödmjukhet tacka alla för ett fint år och 
önska en God jul och Gott nytt År! nu ser vi fram emot ett 
lika roligt 2014!

Bengt Wetterberg
Adapt Media
Ansv. utgivare Söderås Journalen
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Vi har modern utrustning för plog-
ning, grusning och bortforsling av 
snö. Snöröjning sker med maskin 
eller med handskottning om så  
behövs. Ring 0435-77 54 30 för 
mer information!

Halkbekämpning 
och snöröjning

God Jul och Gott Nytt År  
önskar vi på

Östergatan 28, Klippan • 0435 - 109 20

Östergatan 28, Klippan • 0435 - 109 20

God Jul och 
Gott Nytt År!

Östergatan 28, Klippan
0435 - 109 20

Toast skagen med kräftstjärtar, dill och citron*

Oxfile från Söderåsen tillagad med kärlek, rödvinssky,  
skogschampinjoner och en fräsch vintersallad*

Vit chokladmousse med champagnemarinerad  
bärkompott och grädde                

  285:- /person

Välkomna med er beställning på 0435-44 23 32
www.skaralidrestaurang.se

”VI FIXAR KRISEN VID SPISEN”

För sällskap över 10 personer kör vi kostnadsfritt ut i trakterna kring na-
tionalparken, men man kan självfallet hämta maten själv om man föredrar 
det. Den sista touchen gör ni själva, tydliga instruktioner medföljer. Tid för 
avhämtning och utkörning är 12-16.

* Köp till en mumsig ostbricka med frukt, nötter och 
fikonmarmelad från Skånehill.    95:- /person

Fårskinnstofflor

Varma stövlar
Resväska
Handväska
Plånbok
Handskar
Halkskydd
Presentkort mm

Julhandla! 

Följ oss på

Köpmangatan 19 Perstorp • Tel 0435 - 346 68

Öppet: måndag-fredag .............10-18
 lördag 21 dec  ..................10-14
 måndag 23 dec  ............10-17 
 julafton 24 dec  ............10-12
 nyårsafton 31 dec ....10-13

Flera modeller 
Barn-dam-herr

Äkta fårskinnstofflor

Vi hjälper dig med begravning, gravsten, juridik 
och försäkringar. Du är varmt välkommen in på 
vårt kontor.

Vi finns, om du 
behöver oss

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

Vi gör även hembesök och har jour dygnet runt.

Öppet: Måndag-fredag kl. 09.00-13.00.

En värdecheck  
- julklappen med 
synbar verkan!

Järnvägsgatan 32, Klippan 0435-134 10 
www.glasogonhuset.com, Öppet mån-fre 9-18

Dessutom förgyller vi 
din julgåva med 25%!
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Förändringens vindar
Det som en gång var stort, viktigt och 
gärna visades kan förändras tämli-
gen snabbt. Så var det med Klippans 
Pappersbruk och nytillbyggda Folkets 
hus. Den 18 augusti 1956 gästade 
Tage Erlander Klippan på valturnén. 
Studiebesöket på Pappersbruk be-
skrevs som ”mycket roligt och in-
struktivt” och brukets betydelse för 
orten och landet betonades. Folkets 
Hus besöktes för tal inför 400 och 
beskrivs som ”mycket fint” genom 
tillbyggnaden – (med ”Regnbågen”). 
Sedan har förändringens vindar blåst.  

Knutsdagen  
”benknäckardag” 
”Tjugondag Knut” är en bortglömd 
högtid. En dag som i Mellansverige 
även kallades ”benknäckardag”, där-
för att julbordets alla köttben sam-
lades och kokades till en ”doppare-
soppa”. Men mest känd på senare 
tid blev seden med julgransplundring 
och barnfester och i Sydsverige av 
även idag genomförda ”Knutsbaler” i 
olika gillen. Få känner till traditionens 
ursprung - att högtidlighålla minnet 
av Knut den heliges död år 1086. 
En dansk sed som togs över vid för-
svenskningen, men blev mest känd 
som en borgerlig sed för ”julhelgens 
sista fest”. Det fanns även lokala tra-
ditioner, som t ex ”Felixdagen” den 14 
januari Sydskåne med upptåg av olika 
slag. Nu finns inget kvar av detta.

Märkesdagar
1943. Startår för Perstorps Unga 
Örnar.
1978. Socialdemokraterna i Klippan 
införde 70-årsgräns för uppdrag.

Som sagt
”Egoism – det är ömma armbågar”
(Författaren Norman Mailer)

”Egoism – smärtstillanden medel 
mot dumhet”
(Författaren Frank Leahy)

Nils-Arvid Bringéus bok ”Resekörare och besekärmare” ger kulturinblickar. 

…och så nås Braun på

Tfn 0435 71 11 50

mobil 0739-79 34 54

E-post: leb.klippan@passagen.se

BRAUNS SIDA

Ett intressant och vackert ordnat 
skyltfönster drar till sig tittare och 
blir ”företags välkomnande famn”. 
Det möjliggjordes genom belysning-
ens utbyggnad.
Det hade satts ut varor i butikers 
små fönster. Men skyltfönster kom 
först i slutet på 1800-talet. Första 
gången begreppet ”skyltfönster” 
nämndes var i tidningen ”Idun” 
1888. Det ledde till att skyltsöndag 
i jultider ordnades, första gången 
nämnt i ”Aftonbladet”. Det som öpp-

nade för skyltning i butiksfönster 
och för skyltsöndagar inför jul var 
att gatubelysning kom och ordentlig 
belysning inomhus. Gatubelysningen 
dröjde till 1880, men var så mise-
rabel att ingen hade lust att gå och 
titta i butiksfönster.
 Viss gatubelysning fanns redan 
1820. Det var i Stockholm. Det spred 
sig ut i landet. Men det var ”rovol-
jeeldade lampor” så kallade ”vargö-
gon”, med svag lyskraft och mest för 
att markera gator. Inte för att lysa 

upp. Det blev allt bättre från gaslam-
por, fotogenlampor, ljusbågslampor 
med likström, elektriska lampor, lys-
rörslampor och till neonbelysning.
 I takt med gatubelysningens ut-
byggnad skedde utbyggnad av skylt-
fönster. De gamla, små butiksfönster 
bytes. Stora skyltfönster sattes in. 
Nu kunde glasmästare tillverka sto-
ra, måttbeställda glasrutor. Butiker i 
nybyggen fick mäktiga skyltfönster. 
Det genomfördes fönsterskyltkurser, 
ordnades skylttävlingar – och jul-
skyltningen kom igång. Varuhusen 
kom och ”julskyltningen” spreds ut.

  

Skyltfönster – ”företags välkomnande famn”

Thomasdagen var i äldre tider ”jul-
fridens första dag”. Men blev även 
stora ”hushållens dag” med mark-
nad, uppsägning av jobbavtal, utbe-
talning och inkassering av arrende 
och förmåner.
Thomasdagen (kallades även Tome-
dagen) firades den 21 december och 
bl a innehöll en ”Thomasmässa”. Det 
senare gick tillbaka på traditionen 
att aposteln Tomas var grundare av 
Indiens äldsta kristna kyrka. Relik-
terna av Thomas anlände till syriska 
staden Edhessa den 21 december. 
Dagen som även kom att firas som 
”apostladagen”. Firandet försvann år 

Thomasdagen – julfridens första dag
1772, då ”stora helgdagsreformen” 
genomfördes i Sverige. Ett stort antal 
helger ströks. En var Thomasdagen. 
Dock fortsatte den som anrik festdag. 
På runkalendrar markerades dagen 
med tunna. Det var ett rejält öl- och 
brännvinsdrickande denna dag. I 
folkmun kallades dagen för ”Tomas 
fylletunna”.
 Det som gav dagen ett extra festligt 
innehåll var att i äldre tider reste bo-
ende på landsbygden in till städer och 
gick på ”Thomasmarknader”. Även 
om det mesta av julmaten lagades i 
hushållen på landsbygden, så var det 
inte ovanligt att något extra inhand-

lades. Vid 1800-talets slut infördes 
kung Oscar II en sed att tillsammans 
med hovet gå ut bland befolkningen 
på ”Thomasmarknaden” i Stockholm 
och dela ut ”silvermynt till vuxna och 
julklappar till barn”. Det blev oerhört 
uppskattat.
 Idag har ”Thomasmarknaden” så 
gott som helt försvunnit. På någon 
enstaka plats rapporteras traditionen 
finnas kvar. Moderna tider innebär en 
utdragen julkommers till fromma för 
handeln. 

Julfirandet – kulturkrockarnas populära helg
Julen är vår populäraste helg. Men 
det är också kulturkrockarnas stora 
helg. En kristen högtid som domine-
ras av hedniska inslag, som även ut-
vecklats till ”materialismens stress-
siga storhelg”.
I forntiden firades midvinterblot 
i Norden - en offerfest till solens 
ankomst, kommande goda grödor 
och familjens välgång. Men även 
en fest till avlidnas minne. Ordet 
”jul” är gammalt, betydelsen är 
inte klarlagd, men förknippas med 
fest. Dagens rödklädda, vänliga, jul-
klappsutdelande tomte är en sentida 
skapelse, som tillskrivs författaren 
Viktor Rydberg och konstnär Jenny 
Nyström. Forntidens tomte - en går-
dens tomte - ansågs vara en avliden 
gårdsägares ande, som såg till att 
gården sköttes bra. Tomtetron ingick 
i dödsföreställningen och innebar 
att midvinterbloten hade en dyster 
stämning. Det ändrades vid kris-
tendomens ankomst på 1000-talet.  
Även om ingen vet ”när Jesus föd-
des” så beslöts 300-talet år efter 
födelsen att det skulle var den 25 
december – för att neutralisera mid-
vinterbloten i Norden och ”soldagen” 

i romarriket. Tidigare gällde att fö-
delsedagar inte firades i den kristna 
världen. Det var något för ”de gud-
lösa”.
 Den kristna julen skulle firas i 
lugn och ro till ”Jesus åminnelse”. 
Men det blev med tiden allt annat. 
Jultomten, granen och julklapparna 
kom. Granen infördes från Tyskland. 
Började i högre ståenden och blev 
allmän på 1900-talet. Dock fanns en 
hednisk dyrkan av ”det evigt grön-
skande trädet” i Babel – Nimrod-
trädet, till minne av förste jägaren 
Nimrod – att hänvisa till. Julklap-
pen, som är höjdpunkt i julfirandet 
för barn, har ursprung från romar-
rikets nyårsgåva vid kalenderfest. I 
Norden, gav vikingar gåvor inför nya 
året. Seden tog slut, en ny infördes: 
Att ”klappa på dörren och kasta in 
ett föremål med en vers på”. Det ur-
artade med grova beskyllningar och 
ledde till stopp. Men namnet ”jul-
klapp” behölls. På 1800-talet inför-
des åter sedan med nyårsgåvor, som 
flyttades till julafton.
 Den ”kristna julen” har bleknat mot 
”kommersiella julen med alla hed-
niska inslag”. 

Oansenliga gårdstomten är förebild till 
dagens jultomte.  

Anneli Nilsson med ”gladtomtar” i 
mängd.

Julstjärnan kommer ursprungligen 
från Mexiko. 
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Oansenliga gårdstomten är förebild till 
dagens jultomte.  

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

Raket-
försäljningen 
börjar 27/12... 

Med tiderna 

27/12 9-18 

28/12 9-13
29/12 12-16
30/12 9-22
31/12 9-15

God jul & 
Gott nytt år!

Sent ute? 
Svårt att hitta 

julklapp?
 Underlätta det hela 
med ett presentkort!

Gilla oss på FB

Vi önskar alla en riktigt 

Nyårsmeny 2012
för avhämtning eller leverans

Nyårsskagen med nykokt hummer och räkor
på kavring

***********
Helgrillad kalvfilé 

med sky på långpeppar och cognac
Munster- och potatisbakelse

med färska örter
***********

Hallonpannacotta
med mjölkchokladmousse

325:-/pers  
Leverans förmiddag eller hämtas mellan kl 12 och 16 på Nyårsafton

Beställning eller info 0435-34523 - www.vincentskok.se

Nyårsmeny 2013
3 rätter för avhämtning eller leverans:

* Nyårslaxparfait med citronscrambled ägg och gribiche vinaigrette
* Vincents traditionella Foie gras de canard med briochebröd  

och långkokt fikonmarmelad
* Färsk hummer-och räkskagen på Provencalsk baguette

* * * 
* Helgrillad Black Angus tournedos, rödlökskompott, körsbärstomat- 

spett och potatiskaka. Sauvignonreducerad sås
* Papillotteinbakad hälleflundrafilé på purjolöksfondue, dillpotatis  

och lätt smörglaserade räkor samt hummercoulis
* Aprikos- och pistagerostade franska lammracks, tomat- och  

svarttryffelpolenta, ratatouille på minigrönsaker, vitlökssky
* * * 

* Trio av Crème brulée: vanilj, bergamotte och svart vinbär
* Tarte Tartin med Bourbonvaniljcrème

* Hallonpannacotta med mjölkchokladmousse

Leverans förmiddag eller hämtas 
mellan 13 och 15 på Nyårsafton

350:-/pers
www.vincentskok.se       0435- 345 23

Bruksgatan 5 264 37 Klippan 0435 - 108 90. .
Öppet hus och 1-årsjubileum

på Kupolen lördagen den 27 
oktober kl 10   - 15  .00 00

Träffa Kupolens sjukgymnaster, kiropraktor, 
träningsinstruktör, massör och fotvårdsspecialist. 

Prova vårt träningscenter och delta gratis i våra 
pass med spinning, cirkelträning och 
indoor walking. 

Besök www.kupolen.se    Kupolen Friskvårdscenter
Klippans största friskvårds- och hälsocenter

Bruksgatan 5 • 264 37 Klippan • 0435 - 108 90

 Kupolens träningskort =
• Hjärtstartutbildning • Styrketräning

• Gruppträning (spinning, stryrkegymnastik)

från 249:-/månad
(Obs! Med student- och pensionärsrabatt fr. 199:-/månad)

En ”PT” (personlig tränare) ingår om du köper 
ditt kort innan den 15 jan-14.

BÄSTA...
•Julklappen
•”Gymmet”
•Träningskortet
•Träningen
•Inspirationen
•Motivationen

God Jul och Gott Nytt År!
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SamSung
NX1000

BOSCH ElviSp 
Rock’N Roll

TrådlöS TElEfOn

mulTifunkTiOnSSkrivarE
MX455

Hörlur - STrEET By 50 On Ear

490:-

595:-

2.495:-

699:-

249:-

895:-

1.690:-

Skal för ipHOnE 5 
gåvOSET

rEmingTOn 
rakapparaT 

råSafTCEnTrifug

ÅRETS JULKLAPP!

598:-

Julöppettider: 
Mån - fre 9 - 19 
Lör - sön 9 - 15

Lillejul 9 - 18
Julafton 9 - 12

SamSung 32” lEd-Tv
32F4005

panaSOniC miCrOSTErEO 
mEd Cd/radiO
Hc18

SamSung 10” SurfplaTTa

panaSOniC 50” plaSma-Tv
TXP50X60

lg 42” lEd-Tv
42lN5200

www.klippan.euronics.se

2995:-

3.990:-

495:-

990:-

SOny dvd-SpElarE 

2.990:-

5.990:-
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änGelholms FlyGmuseum

Är det en felstavning av en blodsugande best 
från Transsylvanien? Nej, det är flygplanet 
Vampire nr 105 som tillverkades i Schweiz 
1958. Planet användes fram till 1990 då det 
skänktes till Sveriges Flygvapen och statio-
nerades i Ljungbyhed. Nu har Vampiren tagit 
sin sista flygtur och landat i Ängelholm på 
Flygmuseet. 

när vampiren kom till sverige och ljungbyhed så re-
noverades det grundligt. År 1991 registrerades pla-
net som ett privatplan och har använts till flygdagar, 
flygshower och flygturer över skåne.
– Vampiren kallades för ”blåslampa”. Många kän-
ner säkert igen det speciella ljudet som låter som 
en gammeldags blåslampa, säger bo Hesselmark, 
som är med i F10 Kamratförening som driver ängel-
holms Flygmuséum. 

Avskedstur
sista flygningen för vampiren mellan ljungbyhed 
och ängelholm gjordes den 15 september. pilot var 
ljungbyhedsbon pär cederqvist. 
– Vi kommer att bygga om vårt museum, så att vi 
får plats med nytillskottet. Under 2014 kommer be-
sökarna att kunna titta på ljungbyheds sista Vampi-
re, säger bo och lovar att ängelholms Flygmuseum 
ska ta väl hand om gåvan.     

Den sista vampiren har 
lämnat Ljungbyhed
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pär cederqvists flög en sista 
gång med Vampiren.

Vi på             önskar

God Jul och 
Gott Nytt År!
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åsbo ryTT
arFörenin

G

10.00 -17.00
Juni-augusti / tis-sön

Sep-maj / lör-sön
FLYGPLAN • MILJÖER • FILM

FLYGSIMULATOR • SHOP • CAFETERIA
www.engelholmsflygmuseum.se

10.00 -17.00
Juni-augusti / tis-sön

Sep-maj / lör-sön
FLYGPLAN • MILJÖER • FILM

FLYGSIMULATOR • SHOP • CAFETERIA
www.engelholmsflygmuseum.se

10.00 -17.00
Juni-augusti / tis-sön

Sep-maj / lör-sön
FLYGPLAN • MILJÖER • FILM

FLYGSIMULATOR • SHOP • CAFETERIA
www.engelholmsflygmuseum.se

FLYGPLAN • MILJÖER • FILM • FLYGSTIMULATOR • SHOP • CAFETERIA

 10.00 - 17.00
Juni-Augusti / tisdag-söndag

September-Maj / lördag-söndag
www.engelholmsflygmuseum.se

VäLkOMNA!

Gör det bekvämt för dig i jul!
Beställ vår omtyckta Jultallrik

Ring tel. 44 10 30 för olika prisalternativ.
Avhämtning även på julafton.

Öppettider i jul:
Lillejulafton 23 dec ... 8-20
Julafton .................. 8-14
Jul- & Annandagen ..10-17LJUNGBYHED  0435-44 10 30 

I vår delikatess hittar du:
Sillinläggningar, Janssons frestelse, Brunkål, Hemlagad 
griljerad julskinka, Hemlagad grönkål och mycket annat 

gott till julbordet.
Vi har förlängt öppettiderna i delikatessen 

Lördag 21/12 och söndag 22/12 kl. 8-15

Whirlpool Tvättmaskin 	
7	kg,	1400	varv	 5 790:-
Whirlpool Torktumlare	
9	kg	 5 990:-

Julklappar i 
sista minuten!

Paketpris 10.990:-

Välkomna in i butiken, vi 
har många julerbjudanden!
Matberedare		
Electrolux									fr 895:-

Paketpriset	inkl	byggsats	med	
utdragbar	skiva	(värde 595:-)

Handla stressfritt 
på hemmaplan!
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Populär Tomteritt
Oavsett om du är nyinflyttad i Ljungbyhed eller har bott 
i byn länge så känner du nog till Tomteritten. I 60 år har 
Åsbo Ryttarförening ridit genom byn på julafton med 
tomtesmyckade hästar och ryttare.
– Vi brukar göra ungefär 600 godispåsar. Tidigare har fören-
ingen bekostat godispåsarna själv, men i år har vi ljungbyheds 
framtid och ljungbyheds köpmanna- och företagareförening 
som sponsorer. godispåsarna delar vi ut till byns barn under 
Tomteritten, berättar Åsbo ryttarförenings ordförande Åsa er-
icsson. 

tomteritten är öppen för alla ryttare, både medlemmar i Åsbo 
ryttarförening och icke medlemmar. Häst och vagn, ponnys och 
hästar brukar man kunna se genom byn på julafton. den ge-
mensamma nämnaren för ekipagen är att hästar och ryttare är 
utklädda och temat är givetvis jul. 
– Vi samlas vid vår anläggning klockan 9.00 och rider därifrån 
till badet. sen rider vi över på andra sidan spången, tar en paus 
vid gästgivaregården och sen tillbaka.

Uppskattas av alla!
oavsett väder så tar sig gänget från tomteritten ut på julafton. 
Åsa berättar att mellan 20-50 ekipage brukar delta.
– Jag blev själv överraskad när jag flyttade till ljungbyhed för 
8,5 år sedan över hur populär Tomteritten är. och i vissa vil-
laområden har folk plockat fram bord på garageuppfarten där 
de träffar sina grannar, dricker glögg och önskar god jul när 
tomteritten passerar!

och Åsa försäkrar att hästarna också uppskattar tomteritten. 
– Ja, de älskar pepparkakorna i alla fall!

Storgatan 4 Ljungbyhed 
Tel 0435 - 294 50
Må - fre 9 - 18, lö 9 - 13
Julafton 9 - 12

Fritt val! 299:-
Fyrverkeriförsäljning

27 – 31 dec

God Jul och ett Gott Nytt År!

Stavmixer
Severin

Kaffebryggare
Severin

Elvisp
Severin

Julklappstips!

fo
to

: B
o 

H
es

se
lm

ar
k

9



Söderås Journalens månadstävling: 

Gör om miG
 

Pricken över i:et i 
Sandras nya liv!
”Jag är öppen för vad som helst och 
hade blivit skitglad om jag vann det-
ta. Då blir jag verkligen fulländad med 
mitt ”nya jag”. Det hade varit så roligt 
att kunna presentera mig som en helt 
ny människa med en ny look”.

så skriver sandra rosberg törnqvist i delar av 
brevet som hon skickade in till söderås jour-
nalen för att anmäla sig till vår populära ”Gör 
om mig”- tävling.  

sandra är 31 år, trebarns-mamma och bor i 
ljungbyhed. För två år sedan gjorde hon en 
gastric bypass operation (red. anm: ett ope-
rativt ingrepp där magsäcken förminskas för 
att patienten ska gå ner i vikt).
– Jag har testat allT för att gå ner i vikt. 
Jag hade ätit ihjäl mig om jag inte gjort min 
operation. Idag har jag har gått ner 94 kilo 
och är en helt ny människa med massor av 
sprudlande energi att göra av med, säger vår 
glada vinnare.

Smink och frisyr på Hard Rock Salong
Första stoppet blir på Hard rock salong. där 
väntar Frida och hennes personal. sandra är 
vid det här laget väldigt nervös och förvän-
tansfull, men som tur är har hon sin syster 
petra med som moraliskt stöd.
– sandra har ett hjärta av guld. Hon är verk-
ligen värd detta, säger systern.     
Som en Hollywoodfilm
Medan 50-tals musiken spelar i bakgrunden 
tar sandras nya frisyr form. ellinor som också 
jobbar på Hard rock salong plockar fram en 
massa olika sorters smink och medan sandra 
ligger i en av salongens sköna massagestolar 
och får hårfärgen avsköljd plockas och färgas 
hennes ögonbryn. 
– Här skulle jag kunna somna gott, skrattar 
sandra som till vardags jobbar inom hem-
sjukvården. Förutom de tre egna barnen är 
hon och maken även stödfamilj åt barn som 
behöver extra stöd, så sandra har inga pro-
blem att fylla sin kalender. 

när ellinor dragit sista penseldraget i smin-
ket är det dags för sandra att se sig själv i 

den nya frisyren och sminket. som i en Hol-
lywoodfilm snurrar Frida sakta stolen och 
sandra ser sin spegelbild.
– Är det verkligen jag? så duktiga ni är! 

ellinor och Frida får varsin stor kram och tå-
rarna rinner på den nysminkade sandra. efter 
att sandra fått nytt smink där tårarna runnit 
beger vi oss till nästa stopp: basthi. 

Basthi fixar kläderna
där väntar sarie på oss med massor av fina 
kläder för både vardag och fest. 
sandra skickas in i provrummet och testar 
det ena plagget efter det andra. en superfin 
klänning i spets, perfekt till julens alla fester 
och en glittrig kofta blir första provningen.
– Men jag är ju nästan aldrig på fest. Jag är 
mer en vardagstjej. 
– då är det vad vi ska gå efter, säger sarie 
och plockar fram snygga jeans, byxor, tröjor 
och en pälsväst.

Pälsvästen blir en favorit  
för Sandras del direkt 
– Jag som alltid är så frusen, denna är ju 
hur varm och gosig som helst. och den här 
stickade polotröjan är verkligen helt under-
bar. nu ska jag bara bestämma vilka byxor 
jag ska ha…

Fulländad förvandling
så in i provrummet igen för att prova byxor 
och varje gång sandra drar undan draperiet 
för att inspektera så säger hon samma sak 
– Jag kan inte fatta att det är Jag!

det blir ett par svarta byxor som sitter som 
en smäck på sandra och det är pricken över 
i:et för dagen. carina, sanna och sarie på 
basthi är mycket nöjda med sandras fullän-
dade förvandling. 
– Det är ju fortfarande samma sandra, hennes 
personlighet, värme och humor. Men nu har 
hon äntligen fått en häftig stil! säger syrran.

sandra ler med hela ansiktet. 
– Det här är en dag jag sparar i mitt hjärta 
för alltid! nu ska jag hem och överraska fa-
miljen, barnen vet inte att mamma kommer 
hem som en ny människa!

Så här började 
Sandras resa
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Öppet: Mån-Fre 9.30-18.00/Lör 9.00-14.00

Vår julklapp 
till DIG

20% 
på valfri vara! 

Gäller 16-17-18 dec

Storgatan 32
Klippan

0435-157 15

God jul och hjärtligt välkomna!
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Taxitjänst har blivit utsedda till det 
billigaste taxiföretaget i Helsingborg. 
Bröderna Niklas och Patrik Bengtsson 
startade det gemensamma företaget 
2009 och expanderar, nyanställer och 
verkställer ständigt nya mål. Senaste 
satsningen är att man tagit över Åsbo 
Taxi i Klippan.
– Vi tog över helheten när Åsbo Taxi gick i 
konkurs. kunderna i klippanområdet mär-
ker ingen skillnad, och det är positivt. Tina 
som jobbade som telefonist på Åsbo Taxi är 
fortfarande en av de som svarar i telefonen 
när man bokar och åtta av chaufförerna från 
Åsbo Taxi är anställda hos oss idag, säger 
niklas.

taxitjänst har både vanliga bilar och större bi-
lar som kan ta upp till åtta personer.  
– Vi erbjuder fasta priser mellan klippan- 
Helsingborg och kan erbjuda färdtjänst, bud 
och även limousine, säger patrik.

Bemanning dygnet runt
både niklas och patrik hade egna företag 
inom taxibranschen innan de slog sig sam-
man och bildade taxitjänst. Företaget har 
idag ett 30-tal bilar, bemanning dygnet runt 
och kommer under januari inviga sitt nya 
bokningssystem för att kunna hantera bok-
ningarna ännu bättre än idag.
– Vi märker att vi behöver fler och fler bilar 
i klippan. redan idag finns det fler taxibilar 
på plats i klippan än vad de gjort tidigare, 
säger niklas. 

tina som tar emot bokningar från kunderna 
jobbade tidigare på Åsbo taxi. 
– kunderna känner igen mitt namn och min 
röst och eftersom många av chaufförerna 
från Åsbo Taxi också jobbar på Taxitjänst så 

har vi god lokalkännedom om hela orten,  
säger tina.
– alla våra bilar är utrustade med gps och 
kartor, och så fort en bokning görs skickas 
hela färdrutten till chauffören så det går näst 
intill inte att köra fel, säger patrik.

Alltid taxibilar stationerade i Klippan
– fredagar, lördagar och speciella dagar när 
vi vet att det kommer bli toppar sätter vi in 
extra bilar i klippan. på så vis finns det alltid 
en taxi tillgänglig, säger niklas.

askar nashaat har eget taxibolag och jobbar 
som underentreprenör för taxitjänst. bland 
annat är det han som bygger upp det nya 
bokningssystemet.
– alla våra chaufförer får utbildning i det nya 
systemet så allt blir så smidigt som möjligt för 
kunderna, säger askar. 

– Det är mer lättjobbat för våra telefonister 
och chaufförer vilket innebär att det blir min-
dre fel.

taxitjänst har ett stort utbud för både pri-
vat- och företagskunder i Klippan. Flygtaxi, 
limousine, färdtjänst och budkörning är de-
ras specialiteter. 
– Vi kan ta upp till en pallstorlek på budkör-
ningar och alla bilar har drag, så vi har inga 
problem med större bud, säker patrik.

Trygghet för alla
Företaget expanderar hela tiden. För patrik 
och niklas är det viktigt att deras anställda 
får en intern utbildning utöver den taxilegiti-
mation de redan har.
– Vi utbildar alla våra chaufförer i vårt sys-
tem och sätt att arbeta. Dessutom utbildar vi 
alla våra medarbetare i första hjälpen. Vi ska 
snart köpa in hjärtstartare till bilarna och ha 

utbildning i det. för oss är det viktigt att alla 
känner sig lika säkra och trygga, både kun-
der och medarbetare, avslutar niklas.

tina svarar i telefonen och niklas, patrik och 
askar återvänder till arbetet. allt för att ska-
pa en så behaglig och enkel taxiresa för dig 
som du önskar. 

Klippan C > < Klippan C .......... 100:-
Klippan C > < Helsingborg ... 340:-
Klippan C > < Ängelholm ...... 280:-
Klippan C > < Perstorp ............. 200:-
Klippan C > < Ljungbyhed ... 130:-

25% moms tillkommer på budpriserna.

Budpriser för företag

TaxiTjäns
T ab

Taxitjänst - din taxi i Klippan
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Stidsvig

Dagens lunch

E&T Catering
Kärrvägen 1, Stidsvig

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

dagens (2014) kostar 70 kr inkl. dryck, salladsbuffé, bröd, smör, 
kaffe & liten kaka. Häfte med 10 lunchkuponger kostar 

600 kr inkl. dryck, salladsbuffé, bröd, smör, kaffe & liten kaka.
numera tar vi visakort.

God Jul och Gott Nytt År!

Tandläkare Pehr Erlandsson 

Bryggerigatan 16, Klippan   Tel. 0435-109 86
Skolgatan 2, Ljungbyhed Tel. 0435-44 04 80

”Vi vårdar gärna dina tänder”

God jul och 
Gott Nytt År!

önskar
Pehr och Lena

Perstorp Bälinge
Idrottsklubb

Köp dina Julklappar i PBIK-Shopen 
Hantverkarg.2 D (snett emot polisstationen)
Tisdag och torsdag 14-17, lördag 10-13

JULGRANAR, RIS m.m. 
Säljes på Torget i Perstorp fram till Jul 
Beställ gärna Ring Rolf 076-76 38 525 
Välkommen!

God Jul och

Gott Nytt År!

Klippan > < Helsingborg ........... 750:-
Klippan > < Ängelholm .............. 530:-
Klippan > < Kastrup .................... 1900:-
Klippan > < Sturup ...................... 1500:-
Klippan > < Ängelholm-Flyg .. 575:-

 
Vi kör taxi för privatpersoner, budtransport till företag.  

Vi har också uppdraget som färdtjänstleverantör  
till Klippans kommun.

I och med att vi köpt upp Åsbo Taxi  
har vi kvar chaufförer som har god

lokalkännedomen i Klippan med omnejd.

0435-140 05
042-120 200 

Bra priser och god service!

Välkommen till 
Taxitjänst AB i Klippan!

Fasta priser för privatkunder 
( gäller ej färdtjänst)

info@taxitjanst.se • www.taxitjanst.se

En träff med en personlig tränare och träningskort 
i ett halvår på Kupolen i Klippan. 

söderås journalen vill veta varför just du ska vinna en ge-
nomgång med en personlig tränare och ett halvårs träning 
på Kupolen! det är vad som ligger i potten när det blivit 
dags för vår decembertävling. vinsten är värd 2 000 kronor. 

vinner du kommer vi göra ett reportage om dig och ditt 
första möte med tränaren på Kupolen. och vill du kan vi 
givetvis prata med dig om ett halvår när du är i ditt livs 
form! så ta chansen och se till att förverkliga det klassiska 
nyårslöftet ”jag lovar att börja träna”. 
skicka din motivering senast den 2 januari 2014 och be-
rätta varför just du ska vinna till:

adapt Media
norra skolgatan 2
264 33 Klippan

Lycka till! 

Glöm inte att märka kuvertet med ”Träningskort”

Vinn ditt nyårslöfte! 

V 51 Måndag: oxrullader med gurka
 tisdag: stekt spätta med dansk remoulade
 onsdag: stekt ungtupp med brysselkål
 torsdag: skink- och ostfylld schnitzel 
 Fredag: lyxig skink- och broccoligratäng
  Till kaffet: mussla med sylt och grädde

 alt 1:  pytt i panna
 sallad:  räkor

 V 2 Måndag: Köttfärslåda med lök och svamp
 tisdag: pocherad fisk med dillsås
 onsdag: Korv stroganoff med ris
 torsdag: ärtsoppa med pannkakor
 Fredag: Kyckling med pikant sås

 alt 1:  köttfärspaj
 alt 2:  Ägg och bacon med stekt potatis
 sallad:  skinka och ost

V 3 Måndag: Köttfärslimpa med lingon
 tisdag: panerad fisk med gräslökssås 
 onsdag: stekt fläsk med löksås
 torsdag: Färssoppa med chokladpudding  
 Fredag: Hawaiikotlett

 alt 1:  pastagratäng med kassler
 alt 2:  Blodkorv med fläsk
 sallad:  rostbiff

Tack för ännu ett fantastiskt år! Vid årsskiftet 
lämnar jag över till min dotter Linda. Själv trappar 
jag ner och befinner mig i kulisserna, för helt vill 

jag inte lämna alla underbara kunder! /Eva

Julstängt serveringen v 52  och v 1 (den 20 dec. - 6 jan) 

CaTEriNGEN har öppET SoM VaNliGT! 
Det finns Nyårsmeny, ring för info.
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Oavsett om det är årets julklapp 
råsaftcentrifugen eller en ny dammsu-
gare du är på jakt efter så löser Sönd-
raby El detta till dig. Behöver du hjälp 
med installation och reparation, ja då 
kan du givetvis få hjälp med det också!

söndraby el startades 1972 av Karl-axel och 
ingrid Wilhelmsson. idag är det sönerna 
Magnus och stefan som driver företaget.
– Vi har alla slags kunder. Både privatkunder 
och företagskunder, små som stora. allt från 
”fru svensson” som ska ha en ny lampa åt 
köksspisen till klippans pappersbruk, säger 
Magnus Wilhelmsson.  

Varierande arbetsuppgifter
Magnus jobbar i butiken med inköp, order, 

Butiken som 
levererar, installerar och reparerar!

beställningar och kassa. stefan är elektriker 
och arbetsledare åt de 6 elektriker som job-
bar på söndraby el. 
– Idag har våra elektriker lagat en grustvätt, 
kört ut nya vitvaror, lagt rör i ett nybyggt hus, 
reparerat diskmaskiner och fixat julslingor. så 
vi har att göra, säger stefan när han berättar 
om en helt vanlig arbetsdag. 

söndraby el tillhör elkedjan. det innebär att 
de gemensamt görs inköp, finns en profil och 
man får hjälp med marknadsföring. 
– Det är en medlemsägd kedja, men vi är 
fortfarande ”fria” som butik, säger Magnus.

– Vår fördel är att vi inte enbart lever på bu-
tiken. Vi kan erbjuda service med installatio-
ner och reperationer. Det kan inte de stora 

ÅRETS BILD
Nu börjar det gå mot sista inlämningsdag! Missa inte 
att skicka in dina bidrag! Gå in på Klippanshopping.se 
och klicka på tävling så ser du all information.

EXTRA BONUS!!!
Varje månad lottar vi ut en utskrift (50 x 70 cm)

i canvas på något av de inkomna fotona!

Vårt älskade lilla barnbarn 
döps. Tilda älskar vatten och 
passar på att göra en rejäl 
vattenpelare till allas vår 
förtjusning.

VINNARE FÖR NOVEMBER ÄR:

Grattis!

2013

Lisbeth
Håkansson

Några av de fina tävlingsbidragen. 
se fler på www.klippanshoppning.se

söndraby 
el

kedjorna. Det senaste halvåret har vi kunnat 
nyanställa ytterligare 3 elektriker.  

Julklappstips!
telefonen ringer och dörrklockan plingar. 
innan vi lämnar butiken på järnvägsgatan 
hinner vi få några julklappstips!
– nu är det ju väldigt populärt med julklapps-
spel. Äggtimer, oljespray och elektriska pep-
parkvarnar säljer vi mycket av till julklapps-
spelet, säger Magnus.

– en klassiker är ju kunden som rusar in på 
lillejulafton klockan kvart i sex och köper ett 
fotbad! Det har vi haft en del genom åren. 
annars är ju en fin kastrull eller stekpanna 
alltid en uppskattad present, säger stefan 
och hälsar alla välkomna till söndraby el. 
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N. Skolgatan 2. 0435-71 95 10
Leg. Kiropraktor - Dennis Johansson
Medlem i Kiropraktiska Föreningen Sverige, KFS

God Jul 
och 

Gott Nytt År!

Vämevägen 2, Klippan
Öppet i butiKen: Ons 13 - 18

0435-149 60

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR önskar Mats 

och Kalle!

God Jul och Gott Nytt År
önskar vi på

Lite bilder från traktens julskyltningarna! 
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Hon ansågs lämpad att ha hand om 
människor och beskriver sig själv som 
en positiv, social och öppen person. 
Hon har arbetat som reseledare i hela 
Europa och gick nyligen i pension efter 
nästan 30 år som turistchef i Klippan. 
Mina damer och herrar: månadens 
profil Eivor de la Cueva!

eivor är född i Klippan och tog sin student-
examen här 1968. Året efter flyttade hon till 
Malmö och fick jobb som sekreterare. 
– Jag såg en annons att man kunde gå en 
kurs för att bli reseledare. Man fick själv be-
kosta utbildningen, men jag kände direkt att 
det kunde vara något för mig. Jag gick kur-
sen och tänka sig, jag blev anställd på scan-
dinavian Touring som reseledare 1970, säger 
eivor när hon och följeslagaren, cairnterriern 
jojjo, besöker adapt Media och söderås 
journalen.

Ser framåt!
och att eivor är en positiv, social och öppen 
person kan nog alla som träffat henne in-
stämma i. som nybliven pensionär såg hon 
fram emot all ledig tid, resor och tid med 
barnbarnen. dock började pensionärslivet 
inte riktigt som planerat. en höftoperation 
och en bruten svanskota satte käppar i hjulet 
för inplanerade resor och pensionärsäventyr. 
– Men nu börjar jag bli bättre och ser bara 
framåt. så fort jag är återställd ska jag börja 

planera för bland annat en Usa-resa där jag 
ska besöka vänner i Utah. 

Italien, Österrike, London och 
hela Europa
när eivor började som reseledare hamnade 
hon i italien. 
– Jag kunde inte Italienska, men det fick jag 
lära mig. Vissa fraser använde man ju mer 
än andra, exempelvis ”toapappret är slut på 
rum 4” eller ”ställ bagaget till höger när ni 
kommer in”.      

det blev åtta år som reseledare i italien, lon-
don, österrike och runt om i europa. 
– Jag var motvillig till att börja jobba i spa-
nien, men blev tilldelad att jobba som rese-
ledare utanför alicante i närheten av Beni-
dorm. och jag lärde mig att älska spanien! 
Jag blev förälskad inte bara i landet, utan 
träffade en man, gifte mig och fick en dot-
ter. Jag var hemmafru i spanien i 3 år. Men, 
äktenskapet gick i kras och jag flyttade hem 
till klippan igen.

Campingföreståndare och 
marknadsansvarig…. 
tillbaka i Klippan med dottern började eivor 
som lärarvikarie på snyggatorpsskolan. där-
efter började hennes karriär som turistan-
svarig för kommunen och under sina dryga 
30 år som turistsamordnare har hon hunnit 
med massor. Givetvis har hon tagit emot och 

hjälp turister, men hon har också hunnit vara 
campingföreståndare på Klippans camping, 
ordnat Klippanfestivaler, varit med och gjort 
söderåsen till nationalpark och i över 25 år 
samordnat och ordnat med Åby Marknad.   
– Jag kommer vara med och hjälpa till även 
2014 med Åby marknad. Jag har ju lärt kän-
na alla knallarna, och jag vet var de vill stå. 
och det ändrar man inte på, skrattar eivor.

Glad pensionär
Förutom lite extraknäck med Åby Marknad 
så ser eivor fram emot livet som pensionär.
– Jag ska ta det lugnt fram till jul och vila 
upp mig och bli frisk. sen börjar det hektiska 
pensionärslivet! Jag ska nog gå med i någon 
pensionärsorganisation. Jag vill gärna vara 
behjälplig, fixa, dona och kanske dela med 
mig av mina tips som reseledare och ordna 
lite resor och utflykter. och sen har jag mina 
två barnbarn, som jag så klart vill vara myck-
et med, avslutar eivor innan hon och jojjo 
vinkar adjö och promenerar hem genom byn.

Resvan turistchef
blir glad pensionär

proFil
en:

eivor 
de la 

Cueva

– Jag har ju lärt känna alla knallarna, 
och jag vet var de vill stå, säger Eivor.

16



proFil
en:

eivor 
de la 

Cueva

Bugg, lindy hop och boogie woogie. Kanske inte det 
man förknippar med en 15-åring, men för Klippankil-
len Fabian Wendts del är dans det stora intresset. 

tillsammans med sin danspartner petronella svensson dansade 
sig paret nyligen till en vinst i en nationell tävling i växjö.  
– Det jag gillar mest med dansen är sammanhållningen. alla är 
välkomna, säger 15-årige Fabian.
Fabian började dansa för 5 år sedan när hans lillebror dansade i 
söderåsens dansklubb blåa skor i Kvidinge. idag tränar han 2-3 
gånger i veckan och tävlar varje månad. och lillebror dansar 
fortfarande! 

Bugg-vecka
danserna som Fabian dansar är bugg, lindy hop och boogie 
woogie. Han har tävlat i ungefär 3 år. 
– Bugg är det jag tycker är roligast. Varje sommar är det en stor 
bugg-vecka på öland. Dit vill jag nästa sommar.

Målet för Fabian är glasklart. 
– sM är målet. Inte bara att komma dit, utan faktiskt att vinna, 
säger Fabian

vill du se Fabian dansa? på klippanshopping.se kan du se en 
film från växjö med Fabian och petronella när de dansade sig 
till vinst.

Dansar 
mot SM

Ett sätt att stärka vår demokrati är att få mer 
kunskap.Vi i Kristdemokraterna i Klippan 
tycker detta är viktigt. 
Du som är nyfiken på hur det politiska arbetet och vår 
kommun fungerar får nu en chans att lära lite mer.

Vi kommer att träffas vid tre tillfällen, ca 2,5tim/gång  
med start januari 2014 

Det blir en avslutning med möjlighet att följa med på ett 
studiebesök i Riksdagen i Stockholm (till sponsrad kostnad)   
                            
OBS! Du behöver inte vara med i KD för att deltaga, bara  
du vill veta mer om hur du kan påverka i kommunen.

 
Plats: Kommunhuset Klippan
Tid: torsdagar, 19.00–21.30
Anmälan till: Ann-Sofie Karlsson  073-7465019, 
 Bodil Andersson 073-9134539

Först till kvarn som gäller, begränsat antal.

”POLITIKERSKOLA”

Öppet:
ons 14-20, fre 10-18

lör 10-13
Extra julöppet:
lör 21/12 10-15
sön 22/12 10-15
mån 23/12 10-15

Välkomna! 
Jörgen & Helena 
0708 - 35 64 98 

Vägbeskrivning:
Vedbykyrka

Y-korset mot Ankarlöv
300 m - Framme!

Julklappstips!

500 

46prylar 
under

kronor

Fabian We
ndT

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

Utnyttja 

Rot-avdraget!

Damixa, Zero Z 
Duschblandare

1 385:-

Damixa, Lyra 
Köksblandare
Diskmaskinsavstängning

1 450:- 799:-
Damixa, Space 
Tvättställsblandare Vi önskar alla våra kunder

Gott Nytt År!

139:-

Storgatan 32, Klippan, Tel. 0435 - 101 15, Öppet: mån - fre 10 -18, lör 10 - 14  

God Jul och Gott Nytt År!

www.gunnsmode.se
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MusikaLiskt engagemang!

Jenny palm
sofie Henrysson
Britt-Marie Henrysson
caroline rasmusson
annika rasmusson
lene persson
nicole persson
nina rasmussen
Jeanette rasmussen
sebastian persson
Moa lindquist

de som sjöng i ”Musikalernas underbara värld” 
var både före detta elever som tor haft, men även 
gästartister. 
– Det finns så många som åker runt och är med i 
talangjakter. så jag hade också ett gäng som jag 
kallar för Talangerna. Men inte bara dom, även de-
ras mammor var med, Talangmammorna. 

Konferencier
även om tor är rutinerad på scen och van vid att 
arrangera konserter så innebar hans senaste före-
ställning en ny merit för hans del!
– Jag var konferencier för första gången. Jag hade 
skrivit ut information om de olika musikalerna, 
men de papperna glömde jag. så jag pratade på 
frihand mellan låtarna, men det gick bra, säger tor 
som nu också kan skriva konferencier på sitt cv.

det återstår att se vad nästa projekt blir för tors 
del!

Medverkande artister:
adam runfors
elin Henrysson
Maria Walther
alexander Beyer
Jonas Thörnqvist
kristin lindberg
sophie Thörnqvist
camilla sofi olsson
Janåke karlsson
christina lindquist

fo
to

: U
lf 

sv
en

ss
on

Familjesidan ADAPT MEDIA 
TEL. 0435 - 77 90 50 • fax 0435 - 77 90 59

familjesidan@soderasjournalen.se • www.klippanshopping.se

En Kille • Född 130517
Vikt: 4 035 gr • Längd: 53 cm

Mio
Annika & Danny Lantz

Liam, Noah

En Tjej 
Född 130618
Vikt: 3 375 gr
 Längd: 49 cm

Mollie

Sophie Nilsson 
& 

Jonas Ströbeck

Grundmodul
48 x 31,3 mm

Utökning av Söderås Journalens Familjesida
Vi har under några år publicerat annonser under rubriken Familjen på det käraste och viktigaste vi har, näm-
ligen alla nyfödda bebisar som kommer till världen! Dessa annonser har varit helt kostnadsfria för familjerna. 
Nu känner vi att tiden är mogen att utveckla Familjesidan på ett enkelt och prisvärt sett. Här nedan presente-
rar vi hur det hela kommer att fungera. Håll till godo!

Vad kan man annonsera? Vad du vill!
Man kan annonsera om Uppvaktningar, Födelsedagar, Vigsel, Jubileum, Dödsfall, 
ja helt enkelt precis om vad man vill. Med eller utan bild. Du bestämmer själv hur 
du vill ha din annons. Frågor? Ring! 0435-77 90 55

Vad kostar det?
Vi har byggt upp sidan 
i ett modulsystem. Den 
som vill annonsera en 
familjenyhet kan göra 
det på ett enkelt sätt 
och samtidigt bestämma 
själv hur stor annonsen 
ska vara och därmed 
vad den kostar. Varje 
modul har ett pris på  
200:- (inkl. moms).

Annonsera på Familjesidan= 
Då finns din annons även på 
www.klippanshopping.se!

Annonsera Familjenyhet i 
Söderås Journalen! Du når alla!
Värt att tänka på är att man vid annonsering i 
Söderås Journalen når ut till alla i Klippan, Öst-
ra Ljungby, Ljungbyhed, Perstorp, Kvidinge och 
Röstånga. Det innebär att din annons når 13 760 
hushåll och 1 240 företag på dessa orter.

(8 moduler - 1600:-)

(1 modul  - 200:-)

På klippanshopping.se kan du också läsa Söderås 
Journalen, få information om butiker och före-
tag, läsa speciella web-artiklar om lokala nyheter 
och delta i tävlingar. När du har en Familjeannons i  
Söderås Journalen så publicerar vi också din annons på 
www. klippanshopping.se, helt utan kostnad. 

Dela med dig av fina  
och viktiga minnen i ditt liv!

(4 moduler - 800:-)

Bebis-annons
Om du köper en Bebis-
annons (2-moduler) får 
du en 21 x 30 - utskrift, 
värde 199 kr!

Tor Svensson gick i pension för 2,5 år se-
dan. Då lämnade han 25 år som musiklära-
re på Snyggatorpsskolan bakom sig. Absti-
nensen efter eleverna och musiken driver 
honom däremot att fortsätta engagera sig 
i, spela och arrangera musikevenemang. 
Senaste föreställningen var ”Musikalernas 
underbara värld” som spelades på Sågen i 
Klippan.

”Musikalernas underbara värld” innehöll 20 låtar 
från kända musikaler. 
– Jag skrev ner de musikaler som är mina favori-
ter. Deltagarna fick välja vilka de ville sjunga eller 
komma med egna förslag, säger tor.

låtar från phantom of the opera, Miss saigon, 
Mamma Mia, Fame och bruksspelet var några av 
de musikaler som det bjöds på smakprov från.

Världens barn
Föreställningen visades först för medlemmar i 
Fub (Föreningen för barn, unga och vuxna med 
utvecklingsstörning) och den sista föreställning-
en var öppen för allmänheten. då samlade man 
också in pengar till världens barn och båda mu-
sikalkvällarna resulterade i totalt 3 300 kronor till 
välgörenhet.

vad är det då som driver tor att genomföra dessa 
föreställningar? 
– när jag är färdig med ett projekt, så tänker jag 
alltid att det här var sista gången. Men det är ju så 
kul! så fråga mig om en månad igen om jag har 
något nytt på gång, säger tor lite finurligt!
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Medverkande artister:

Familjesidan ADAPT MEDIA 
TEL. 0435 - 77 90 50 • fax 0435 - 77 90 59

familjesidan@soderasjournalen.se • www.klippanshopping.se

En Kille • Född 130517
Vikt: 4 035 gr • Längd: 53 cm

Mio
Annika & Danny Lantz

Liam, Noah

En Tjej 
Född 130618
Vikt: 3 375 gr
 Längd: 49 cm

Mollie

Sophie Nilsson 
& 

Jonas Ströbeck

Grundmodul
48 x 31,3 mm

Utökning av Söderås Journalens Familjesida
Vi har under några år publicerat annonser under rubriken Familjen på det käraste och viktigaste vi har, näm-
ligen alla nyfödda bebisar som kommer till världen! Dessa annonser har varit helt kostnadsfria för familjerna. 
Nu känner vi att tiden är mogen att utveckla Familjesidan på ett enkelt och prisvärt sett. Här nedan presente-
rar vi hur det hela kommer att fungera. Håll till godo!

Vad kan man annonsera? Vad du vill!
Man kan annonsera om Uppvaktningar, Födelsedagar, Vigsel, Jubileum, Dödsfall, 
ja helt enkelt precis om vad man vill. Med eller utan bild. Du bestämmer själv hur 
du vill ha din annons. Frågor? Ring! 0435-77 90 55

Vad kostar det?
Vi har byggt upp sidan 
i ett modulsystem. Den 
som vill annonsera en 
familjenyhet kan göra 
det på ett enkelt sätt 
och samtidigt bestämma 
själv hur stor annonsen 
ska vara och därmed 
vad den kostar. Varje 
modul har ett pris på  
200:- (inkl. moms).

Annonsera på Familjesidan= 
Då finns din annons även på 
www.klippanshopping.se!

Annonsera Familjenyhet i 
Söderås Journalen! Du når alla!
Värt att tänka på är att man vid annonsering i 
Söderås Journalen når ut till alla i Klippan, Öst-
ra Ljungby, Ljungbyhed, Perstorp, Kvidinge och 
Röstånga. Det innebär att din annons når 13 760 
hushåll och 1 240 företag på dessa orter.

(8 moduler - 1600:-)

(1 modul  - 200:-)

På klippanshopping.se kan du också läsa Söderås 
Journalen, få information om butiker och före-
tag, läsa speciella web-artiklar om lokala nyheter 
och delta i tävlingar. När du har en Familjeannons i  
Söderås Journalen så publicerar vi också din annons på 
www. klippanshopping.se, helt utan kostnad. 

Dela med dig av fina  
och viktiga minnen i ditt liv!

(4 moduler - 800:-)

Bebis-annons
Om du köper en Bebis-
annons (2-moduler) får 
du en 21 x 30 - utskrift, 
värde 199 kr!
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beGravnin
Gsbyrå

Mikael Karlsson köpte Röstånga Begrav-
ningsbyrå 1989. Företaget har idag blivit 
mycket större än vad Mikael kunde tänka 
sig när han startade. 1999 utökades före-
taget när H. Nilssons Begravningsbyrå i 
Eslöv köptes. 

det som började med röstånga begravnings- 
byrå innefattar idag begravningsbyråer i rö-
stånga, eslöv och Kävlinge. senaste tillskottet är 
ytterligare två begravningsbyråer i Malmö.
– Begravningsbyråerna i Malmö köpte jag i au-
gusti 2013, så det är väldigt nytt, säger Mikael 
när vi träffas på röstånga begravningsbyrå en 
dag i början på december. 

lokalen är lugn och inbjudande och det känns 
att man kan sitta ner och prata utan stress och 
krav.

Sveriges Begravningsbyråers förbund
Mikael jobbade tidigare som servicetekniker, ett 
arbete han hade kvar i över tio år efter att han 
tagit över röstånga begravningsbyrå. den första 
tiden gick han vid sidan om de tidigare ägarna 
till begravningsbyrån för att lära sig yrket.
– ganska snart gick jag med i sBf, sveriges Be-
gravningsbyråers förbund. De har ett rikt utbud 
av kurser som hela tiden hjälper oss att utveck-
las i vårt jobb, säger Mikael.

Borgerliga officianter
i företaget jobbar också hustrun Marie och de-
ras son simon. Mikael och simon är borgerliga 

officianter. de innebär att de håller i minnescere-
monier för de som inte är med i svenska kyrkan, 
men det kan även vara för medlemmar i svenska 
Kyrkan där de anhöriga eller den avlidne önskat en 
enklare begravning. 
– Det bästa med mitt jobb är känslan av att ha 
hjälpt människor i en svår situation. att se till att 
de anhöriga får ett fint avslut för den de begraver 
är mitt jobb i sorgearbetet. sorg kan ha så många 
olika uttryck.

Reflektioner
Mikael har 20 minuter i bilen till och från jobbet 
i röstånga. det är hans reflektionstid, då tänker 
han över vad som hänt under dagen och försöker 
gå igenom allt. För det är trots allt ett tungt jobb 
där man dagligen möter människor i sorg. Mikael 
tycker att det är en fördel att bo på orten där han 
jobbar.
– Det gör att jag har kännedom om släkterna. om 
jag stöter på folk i affären som suttit hos mig och 
planerat en anhörigs begravning så kan jag möta 
dem på ett annat sätt eftersom vi jobbar på små 
orter. Det känns lite annorlunda i Malmö, där är 
det mer anonymt.

idag har Mikael totalt sju anställda på de olika by-
råerna.
– Det hade varit spännande att kunna anställa 
en jurist som kan göra bouppteckningar. Det 
finns det ett stort behov av. Jag har själv gjort en 
del bouppteckningar, men tiden räcker inte till. 
så det finns med i framtidsplaneringen, avslutar  
Mikael.  

För dig i sorgen
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Dagens rätt

God jul och Gott nytt år! Jessika, nisse & Co       Gäller tom 17 jan 2013

Mån: Fläsk med löga´sås
	 alt.	Raggmunk	med	fläsk	och	lingon
Tis: pannbiff med ”lög” och lingon 
Ons:  Spätta med potatis och remouladesås
 alt. 2 smala med mos
Tors: Schnitzel med mos och lingon
Fre:  Wallenbergare med mos, skirat 
 smör och gröna ärtor
Stängt 23, 24, 25, 26,27, 30 och 31 dec samt 1 och 6 jan

60:-
33 cl 

läsk/vatten 
ingår

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

Serveras 
mån - fre 

11.00 - 14.00

önskar vi på

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

God jul
och

Gott nytt år!

God jul
och

Gott nytt år!

Lyckad fototävling!
På temat ”Lycka” arrangerades en fototävling på Vedby 
Skola för eleverna. Det var Christina Lindskog, läraras-
sistent på skolan, som höll i tävlingen.

– Idén kom ursprungligen från en kollega och jag nappade direkt 
då jag själv tycker om att fotografera. Jag visste att jag ville ha ett 
speciellt tema och tänkte att lycka var passande då det visar att 
vi alla blir lyckliga av olika saker. responsen har varit otroligt bra, 
både från elever och kollegor, säger christina.

totalt var det 14 elever som lämnade in ”lyckliga” bilder. bilderna 
hängdes upp på skolans anslagstavla (utan namn) och sen fick 
eleverna och lärarna rösta. 

efter att alla hade röstat, räknades rösterna och tre vinnare ut-
sågs, första, andra och tredjepris. vinnarna presenterades när 
hela skolan var samlade i gympasalen.

på första plats kom emma Kvist som går i 6F. För henne är lycka 
att busa med hunden och det ville hon visa med sin bild.

– Jag blev väldigt förvånad över att ha vunnit, men jag tyckte att 
det var roligt. Budskapet med min bild är att min hund gör mig 
lycklig. Jag hade busat med honom precis innan jag tog bilden, 
och det gör mig också lycklig, säger vinnaren.

på 2:a plats kom emil svensson och sebastian 
nylander i 4F som blir lyckliga av fotboll. Filippa 
simonsen i 1F knep tredje platsen med en bild 
på en katt. 

Tävla i Annonsjakten!
1:a pris presentkort på ica Kvantum, Klippan 500:-
2:a pris presentkort på ica Kvantum, Klippan 300:-
3:e pris presentkort på ica Kvantum, Klippan 200:-

• varje pusselbit i annonsjaktens 6 fält passar in i någon av annonserna i 
detta nummer. • Du skall hitta annonserna till vilka bitarna hör. Skriv  
sedan annonsörens firmanamn under resp. ruta. • Du skall alltså inte 
ange tidningssidans nummer. 

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 
SENaST den 2 januari 2014.

Namn:     Tel:

Adress:

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

Nu drar julförsäljningen igång och vi säljer som 
alltid våra omtyckta fiskprodukter. Vi erbjuder rökt 

ål, kall - varmrökt lax, olika sillinläggningar och 
mycket mer. Varför inte ett presentkort eller en 

delikatesslåda med olika läckerheter?
Vi säljer även i år levande karp.

Vi bjuder på varm glögg och pepparkakor!

Alla varmt välkomna!

Vecka 51: Måndag – Fredag 10 – 18 
 Lördag – Söndag 10 – 15

Vecka 52: Måndag 10 – 18
 Julafton stängt 
 Fredag 10 – 17
 Lördag 10 – 14

Vecka 1:  Måndag 10 – 17 
 Nyårsafton 10 – 13
 

God Jul och 

Gott Nytt Å
r!

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

Din familjetandläkare
Vi hjälper Dig med Dina tänder

Tandläkare Hans Åhlund

Allmän Tandvård
Estetisk Tandvård
Tandblekning
Implantat

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

Ansluten till Försäkringskassan

Vi Skapar Ditt Leende

God Jul och 

Gott Nytt År!

Kom in och prova vår nya vinterkollektion rid- och 
fritidskläder från Pikeur, HV Polo, Three Horses, mm. 
Dessutom säljer vi Prestige, Dy’on, Equalityline, mm.

Ny Ridsportbutik i Perstorp

Hönsholma 126, Perstorp 0435 -190 14 www.robertderover.com

Vägbeskrivning:  
Kör Perstorp centrum vid Centralskolan 
mot Köpinge. Efter 4 km ligger butiken på 
höger sidan.

Öppet
Mån, tis, ons, fre: 10-18 
Tors 10-21 och lör 10-14

Extra kvällsöppet: 18-19-20 dec till kl. 21.00

Öppet: Mån-Fre 9.30-18.00/Lör 9.00-14.00

Vår julklapp 
till DIG

20% 
på valfri vara! 

Gäller 16-17-18 dec

Storgatan 32
Klippan

0435-157 15

God jul och hjärtligt välkomna!

Öppet:
ons 14-20, fre 10-18

lör 10-13
Extra julöppet:
lör 21/12 10-15
sön 22/12 10-15
mån 23/12 10-15

Välkomna! 
Jörgen & Helena 
0708 - 35 64 98 

Vägbeskrivning:
Vedbykyrka

Y-korset mot Ankarlöv
300 m - Framme!

Julklappstips!

500 

46prylar 
under

kronor
139:-

Storgatan 32, Klippan, Tel. 0435 - 101 15, Öppet: mån - fre 10 -18, lör 10 - 14  

God Jul och Gott Nytt År!

www.gunnsmode.se

vedby 
sKola
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HILLESGÅRDS-

REVYN 2014
Revy-Meny:
”Världens godaste Jansson”
köttbullar, prinskorv
smör-bröd-ost
lättöl-mineralvatten
kaffe & pepparkaka

Premiär 
    Trettondagsafton  

       Söndag 5/1 • kl. 18.30

Biljettbokning: 0435-215 30 / 211 99
info@hillesgarden.se • www.hillesgarden.se

Ingår i priset:
Revy-Meny:
”Världens godaste Jansson”
köttbullar, prinskorv
smör-bröd-ost
lättöl-mineralvatten
kaffe & pepparkaka

Övriga speldagar
Fredag 10/1 • kl. 18.30
Lördag 11/1 • kl. 18.30
Fredag 17/1 • kl. 18.30
Lördag 18/1 • kl. 18.30
Lördag 25/1 • kl. 18.30
Söndag 26/1 • kl. 16.00
Fredag 31/1 • kl. 18.30
Lördag 1/2 • kl. 18.30
Fredag 7/2 • kl. 18.30
Lördag 8/2 • kl. 18.30

Fredag 14/2 • kl. 18.30
Lördag 15/2 • kl. 18.30
Fredag 21/2 • kl. 18.30
Lördag 22/2 • kl. 18.30
Söndag 23/2 • kl. 16.00
Fredag 28/2 • kl. 18.30
Lördag 1/3 • kl. 18.30

”Revypaket”
med övernattning
& frukost

595 kr
inkl. mat & dryck 
i pausen

Grupprabatt
• minst 40 pers.

280 kr
inkl. mat & dryck 
i pausen

Pris
320 kr
inkl. mat & dryck 
i pausen

Ingår i priset:

OBS! • Inga
lokala inslag

Revy annons Söderåsjournalen 2014.indd   1 2013-11-20   09:14:33

Skivsläpp under stjärnorna
Med pappersbruket som kuliss, marschaller, julfika och en 
påpälsad publik blandades vackra julsånger med porlet 
från Rönne å när Åby kammarkör släppte sin första skiva. 

En kall kväll i slutet på november samlades Åby Kammarkör 
utanför pappersbruket i Klippan. Kören var redo för ”utom-
husspelningen” och många var klädda i tjocka vinterkläder. 

Under ledning av dirigent Glenn Nilsson, som startade kören 
2001, presenterades skivan och kören.
– Vi har spelat in skivan i Lemon Studio i Klippan. Den består 
av jul- och adventssånger. Vi har haft dessa låtar på vår re-
pertoar i många år, så själva inspelningen tog inte så lång tid, 
säger Glenn.

Även pappersbrukets 
representant, Christer 
Jönsson, var där och 
berättade om plat-
sen. Det serverades 
julfika och givetvis 
kunde man köpa den 
alldeles färska skivan. 

persTorps hembyGdsFö
reninG

Julmarknad på ”Logen”
För andra året i rad har Perstorps Hembygdsförening 
haft julmarknad. 11 utställare var samlade i logen och 
besökarna kunde köpa allt från stenugnsbakat bröd till 
luffarslöjd.

– Många besökare hittade till vår julmarknad och bitvis var det 
ganska trångt, säger Hembygdsföreningens ordförande sven 
stenberg.  
Förutom stenugnsbakat bröd och luffarslöjd var Hantverkens vän-
ner de som stod för ”marknadsstånden” så det var mycket hant-
verk som visades och såldes.
– Mat är ett väldigt populärt inslag märkte vi på förra årets jul-
marknad, men tyvärr fick vi bortfall både från de som skulle sälja 
chark och fisk i år, men det får vi ta igen nästa år.
Hembygdsföreningen hade precis som förra året en servering där 
besökarna kunde köpa både kaffe och hembakat. 
– för hembygdsföreningens del är det viktigt att vi syns och visar 
att vi finns. Den här typen av evenemang är alltid roligt att arrang-
era, säger sven. 

Elevernas julmarknad
På Krika Bygdeskola har man förberett sig för fullt 
under hösten för att hinna med att få allt klart till den 
traditionella julmarknaden. 

i slutet på november var det dags och då hade eleverna dörr-
kransar, inlagd sill, julgodis och mycket annat att erbjuda be-
sökarna. 
– Barnen tycker det är jätteroligt, både att förbereda och sälja 
det som de gjort, säger förskollärare jeanette ahlin.

Krika bygdeskola är en liten skola med 68 elever. personal-
styrkan består av 13 personer och skolan drivs som en ideell 
förening. pengarna som blir över efter julmarknaden används 
till skolans traditionella skolutflykt på våren. 
– Besökarna som kommer är barnens familjer och släkt, men 
vi har så klart massor av besökare som kommer för att vår 
julmarknad är en tradition. I år träffade jag några 20-åringar 
som varit elever på skolan, säger jeanette.

För att få den riktiga julstämningen gick förskoleklassen och 
ettorna i luciatåg och de större barnen bjöd på sång. och be-
sökarna verkar också ha varit nöjda. i princip allt som barnen 
tillverkat inför julmarknaden blev sålt!

KriKa byGdesKola
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SEJRBO & SON AB - Dymöllans Ålrökeri 
TEL: 0435 - 152 43 • www.sejrbo.com

Nu drar julförsäljningen igång och vi säljer som 
alltid våra omtyckta fiskprodukter. Vi erbjuder rökt 

ål, kall - varmrökt lax, olika sillinläggningar och 
mycket mer. Varför inte ett presentkort eller en 

delikatesslåda med olika läckerheter?
Vi säljer även i år levande karp.

Vi bjuder på varm glögg och pepparkakor!

Alla varmt välkomna!

Vecka 51: Måndag – Fredag 10 – 18 
 Lördag – Söndag 10 – 15

Vecka 52: Måndag 10 – 18
 Julafton stängt 
 Fredag 10 – 17
 Lördag 10 – 14

Vecka 1:  Måndag 10 – 17 
 Nyårsafton 10 – 13
 

God Jul och 

Gott Nytt Å
r!

“Gamla Fenix” lokaler
Tel: 0760 - 71 50 72

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

Åsa´s Skafferi

Nyårsmeny - 175 kr
• Förrätt: Toast Skagen.

• Varmrätt: Salsabiffar, kycklingfilé med parmaskinka och 
balsamsås, rostbiffrullar, baconinlindad sparris, ostfylld tomat. 

Potatisgratäng eller potatissallad, grönsallad och bröd.

• Efterrätt: Vit chokladpannakotta med hallon,
mjölkchokladmousse med browniesmulor och jordgubbar.

Jullandgångtill beställning! 

Välkomna med er beställning senast tors 27 dec!

jolu ab
- en snickare pÅ dina villkor!

snickeri, renovering, 
fastighetsunderhÅll

Försäljning och 
montering av 
Oramas underhålls-
fria fönster!

Försäljning och 
montering av 
Oramas underhålls-
fria fönster!

Försäljning och 
montering av 
Oramas underhålls-
fria fönster!

Tel: 0435-711 999 • www.joluab.se
Villagatan 16, Klippan. Boka tid för ditt besök!

God Jul & 

Gott Nytt År 

önskas alla våra 

kunder!

KriKa byGdesKola

God Jul och 
Gott Nytt År!

B-Å PERSSON KONSULT 

Tack 
för 2013!
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Två glada vinnare!
Rosita Lexander och Birgitte Lundgren fick med sig mer 
än julkänsla, inköpslistor och almanackor när Adapt Me-
dia hade Öppet Hus. De hade båda två tävlat i Söderås 
Journalen och Klippanshoppings stora jubileumstävling 
och vann vars 2 500 kronor i presentkort på Resteamet.

birgitte lundgren kom upp för att titta på adapt Medias julskylt-
ningssöndag och mingla på ”öppet Hus”. då upptäckte hon plöts-
ligt att hennes namn stod på en stor skylt på väggen. Hon hade 
nämligen blivit vår vinnare i tävlingen på Klippanshopping.se! 
– Jag sa till min granne att jag skulle skicka in, fast jag tänkte 
att man aldrig vinner. och så kommer jag hit och ser mitt namn, 
säger en överlycklig vinnare.

tävlingen bestod i att hitta 10 tomteluvor på Klippanshopping.se. 
luvorna var gömda lite här och där på sidan och birgitte var en av 
dom som hittade alla luvorna och skickade in. 

priset, en resecheck på 2 500 kronor hos resteamet kommer 
verkligen till nytta. 
– kanske en vårresa! Det här är verkligen toppen, säger birgitte. 

Silvriga lådan!
rosita lexander var en av många som lämnade in tävlingstalong-
en i söderås journalens tävling i den silverklädda tävlingslådan 
som stod framme under julskyltningssöndagen. rosita hade räk-
nat tomteluvor i söderås journalen och hittat alla tio. när vd 
bengt Wetterberg drog en vinnare strax efter klockan 18 på jul-
skyltningssöndagen var det rositas lapp som dök upp. 
– så roligt! Tänk att jag vann!, säger ännu en glad vinnare.
 

Julmusiken ljöd över Adapt Media när det var 
Öppet Hus under julskyltningen i Klippan. Mas-
sor av besökare kom och hälsade på för att titta 
på företaget, göra julkort, tävla om resepre-
sentkort, få inköpslistor och kalendrar.

Kön till att få göra sina egna julkort ringlade lång. alla 
barn under 12 år som ritat en julteckning kunde få den 
scannad och sen fick man 25 julkort upptryckta av sin 
teckning. julkort som man sen kunde skicka vidare till 
alla nära och kära. och vilka konstverk barnen kom 
med! det var tomtehälsningar, renar, julklappar och 
stjärnor som prydde de fina teckningarna som lämna-
des in. albin lundberg på adapt Media hade fullt upp 
med att hinna med alla tryckningar!

Många besökare passade på att kika in och titta runt 
i lokalerna där söderås journalen, Klippanshopping.se 
och allt annat som produceras på reklambyrån görs.
– Vad stort och fint ni har det här, var en fras som hör-
des mycket när folk tog sig en titt på företaget. 

Inköpslistor, kalendrar och önskelistor
det delades ut användbara saker, t.ex. inköpslistor och 
kalendrar. alla barn fick en önskelista att skicka till tom-
ten. För säkerhets skull fick de även med sig ett block 
med ännu fler sidor ifall inte de tio raderna på önskelis-
tan räcker till….

i köket serverades kaffe, glögg, pepparkakor, clemen-
tiner och vetebröd. där fanns även vår silvriga tävlings-
låda. de som räknat tomteluvor i söderås journalen 
och hittat alla tio kunde lämna sitt bidrag under öppet 
Hus-dagen.

Klockan 18.00 när julskyltningssöndagen stängde för 
året summerade vd bengt Wetterberg och adapt Me-
dia dagen med ett konstaterande att drygt 200 per-
soner hade kommit på besök! Med andra ord: succé!   

Öppet Hus på Adapt Media

GRATTIS TILL BIRGITTE OCH ROSITA!
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Kyla & Värmepumpar
Ring oss för kostnadsförslag! 

Kenneth 0706- 248 229
Mattias 0706-248 227

www.a4uab.se

Storgatan 26 B, Klippan 0435-133 50 

God Jul 
& 

Gott Nytt ÅR 

önskar

Ann-Louise Berg 
Medicinsk fotterapeut

Ansvarsförsäkring, 
Avtal med Region Skåne, 

Medlem i Sveriges Fotterapeuter

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

Din familjetandläkare
Vi hjälper Dig med Dina tänder

Tandläkare Hans Åhlund

Allmän Tandvård
Estetisk Tandvård
Tandblekning
Implantat

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

Ansluten till Försäkringskassan

Vi Skapar Ditt Leende

God Jul och 

Gott Nytt År!

Julklappstorka? 
Vi hjälper dig!
Vi har öppet t.o.m 23 dec

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

God Jul och 

Gott Nytt År

önskas alla 

våra kunder

Välkomna! ”Ankie”, Linda, Ulla, Frida och Julia

NYHETER I BUTIKEN!
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2/12 -13 Olycka vid väg 
13. strax före klockan sju på 
måndagsmorgonen inträf-
fade en trafikolycka på väg 
13 i höjd med skärholma, 
mellan klippan och ljungby-
hed. Inga personer behövde 
föras till sjukhus. Det var 
stopp i trafiken under 
räddnings- och bärgnings-
arbetet. 

6/11 -13 Ödehus övertänt, 
Ljungbyhed. strax efter kl 20 på 
onsdagskvällen inkommer larm 
om brand i en byggnad i ljungby-
hed. räddningstjänst från klippan 
och ljungbyhed samt förstärkning 
med vattentank från perstorp 
larmas till platsen. Det är för när-
varande okänt om någon person 
skadats i samband med branden.

30/11 -13 ”Preemkorset”,  
Klippan. så här ser  
preeM-korsningen ut 
dagarna innan om-
byggnaden till rondell  
startar.

1/12 -13 Julskyltning, 
Klippan. Under julskylt-
ningen i klippan blev jul-
tomten räddad av rädd-
ningstjänstens hävare, 
från Åbyhallshuset.

SöderåsI samarbete med
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Topnews består av sex fotografer i Skåne som tillsam-
mans med sin samarbetspartner i Danmark, localeyes.
dk, levererar videoklipp och foto från nyhetshändelser 
i Öresundsregionen. 

söderås journalen och Klippanshopping.se kommer att presen-
tera ett axplock av det material som topnews.se producerar. på 
hemsidan www.topnews.se kan du se mer och fler av deras in-
slag och bilder.

topnews inriktning är främst ”blåljusnyheter” men det levereras 
även videos och bilder på sport, konserter, stora evenemang, 
kändisar, kungligheter och mycket mer.

topnews tar gärna emot tips om pågående nyheter på 076-
1064500 dygnet runt och tips om kommande evenemang på:
info@pics4news.se

Topnews.se och 
Söderås Journalen 
inleder samarbete

bönens hu
s

För trettonde året i rad förbereder Bönens Hus i 
Klippan sin traditionella julmiddag. En julmiddag 
öppen för alla. Familjer, unga, gamla, ensamma…. 
Ja, alla som inte själv har möjlighet att ordna det 
traditionella firandet får en chans att fira jul i ge-
menskap.

Gudrun Göransson är föreståndare för bönens Hus. För 
henne och församlingens medlemmar är julmiddagen ett 
viktigt inslag i deras arbete.
– för oss känns det viktigt att kunna göra människan glad. 
Julen är en känslosam högtid. Det är mycket lycka, men för 
många är det också sorg och ensamhet. Vi vill att folk ska 
slippa vara ensamma och alla ska kunna få en möjlighet 
att fira jul.

julmiddagen serveras i studiegården 47:an i Klippan på jul-
afton. Från klockan 15.00 till 18.00 serveras ett komplett 
julbord med allt det goda där hör till. För varje år så märker 
Gudrun att det blir fler och fler gäster.
– folk har inte råd att handla in all julmat eller gå och 
äta julbord. Många är ensamma och marginaliserade. Där 
känns vår julmiddag som en tröst i ensamheten.  

Gåvor mottages gärna
det är församlingen själv tillsammans med sponsorer som 
finansierar julmiddagen. ica Kvantum och ica nära är två 
av sponsorerna och även några av byns bagerier skänker 
bröd.
– Blir det mat över får gästerna ta det med sig hem. Vi 
tar tacksamt emot gåvor såsom mat, julklappar till både 
barn och vuxna, kakor och bakverk. all hjälp är verkligen 
uppskattad.

Gudrun passar också på att säga att vinterkläder alltid är 
tacksamt nu när den kalla årstiden är här, både till barn 
och vuxna. 
– I år ska vi göra så att vi tar ut vinterkläder från vår second 
hand-shop som gäster, som behöver vinterjackor och vin-
terskor, kan ta med sig hem, säger Gudrun.

Julmiddagen 

där ALLA 

är bjudna!
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Storgatan 32 Klippan    0435 -130 50
Klippan@lanSfaSt.Se    www.lanSfaSt.Se

Vi önskar dig en 
riktigt, riktigt, riktigt

God Jul och ett 
Gott Nytt År!

 

Släck ljusen, ta  
på mössan, och håll 
fötterna varma!

Tack alla för  
det här året!
Camilla och Martin

God Jul & Gott Nytt År
Vi på ditt lokala Riksbyggen kontor i Klippan 
önskar dig en trivsam jul!

Riksbyggen utvecklar, förvaltar 
och förbättrar rummen som du 
bor och arbetar i.

Är du intresserad av vad vi kan erbjuda just din bostadsrätts
förening så ta gärna kontakt med oss på telefonnummer  
0435148 67 eller besök oss på kontoret, Storgatan 35, Klippan.

Riksbyggen_99x134.indd   1 2013-11-26   16.56

God Jul och Gott Nytt År
önskar vi alla våra kunder  

och leverantörer och ser  
fram emot ett nytt  

händelserikt 2014!

Tel. 0435 - 191 50 • 070 - 665 91 50 

Kom in och prova vår nya vinterkollektion rid- och 
fritidskläder från Pikeur, HV Polo, Three Horses, mm. 
Dessutom säljer vi Prestige, Dy’on, Equalityline, mm.

Ny Ridsportbutik i Perstorp

Hönsholma 126, Perstorp 0435 -190 14 www.robertderover.com

Vägbeskrivning:  
Kör Perstorp centrum vid Centralskolan 
mot Köpinge. Efter 4 km ligger butiken på 
höger sidan.

Öppet
Mån, tis, ons, fre: 10-18 
Tors 10-21 och lör 10-14

Extra kvällsöppet: 18-19-20 dec till kl. 21.00

27



På denna sida erbjuder vi alla föreningar i Söderås Journalens utgivningsområde att informera om sin verksamhet. Föreningen 
ska alltså finnas i Klippans kommun (Klippan, Ljungbyhed, Östra Ljungby osv), Perstorps kommun, Kvidinge eller Röstånga.

Kvidinge Hembygdsförening
Boken om Magleby
Kvidinge Hembygdsförening släppte i sam-
band med julmarknaden i Kvidinge den 8 
december boken om Magleby. ”Magleby 
den stora lilla byn” är titeln och ”Magle” 
betyder stor. Magleby var den största av 
stambyarna i Kvidinge socken. Föreningen 
har lagt ner ett stort arbete på en genom-
gång av byns historia som in på 1800-ta-
let var en delad by då östra delen ägdes 
av Tomarps Kungsgård och den västra 
av Vrams Gunnarstorps gods. Nya som 
gamla bilder på gårdarna finns med och 
boken beskriver hur byn utvecklats från 
den danska tiden till nutid. Hur förutsätt-
ningarna var för de som bodde, arbetade 
och levde sina liv i Magleby.

Boken kommer att finnas till försäljning 
på Hembygdsföreningens arrangemang 
eller kan rekvireras från föreningen. Även 
Klippans Bokhandel kommer att ha boken 
till försäljning.

Vedby/Rönne IF 
Inomhusträning för barn
Den 14/1 börjar träningen inomhus för 
knattar mellan fyra och sju år på tisdagar 
i Antilopenskolans idrottshall, mellan halv 
sex och halv sju. Tränaren heter Henrik 
Lexander. och träningen börjar efter jullovet.

Tack till Föreningssidans sponsorer!

Kostar det något? 
Nej, inte för föreningarna. Vi söker sponso-
rer på de olika orter vi har i vårt utgivnings-
område. Dessa företag stöttar föreningslivet 

Hur går det till? 
Ni skriver själv texter och bidrar med  
eventuella bilder. Maila in detta till:
foreningssidan@soderasjournalen.se

Föreningssidan

Åby IBK
Pantflaskor/burkar
Vi i Åby IBK samlar in pengar till kommande cuper och läger för barnen. Vi tar 
tacksamt emot petflaskor, burkar, både svenska och utländska eller trasiga. 

Vi kommer att genomföra insamlingen den 18 januari, 12 april, 28 juni, 23 augusti och  
25 oktober under 2014 (alltså 5 lördagar) på dessa platser och klockslag:

•	 Storköpet Klippan (där macken låg) mellan klockan 10.00-10.45
•	 Vedby skola mellan klockan 10.45-11.30
•	 Brandstationen mellan klockan 11.30-12.15
•	 Sibylla-kiosken mellan klockan 12.15-13.00

Vid frågor ring: Mille  0734-227364

på sin ort. Vi riktar ett stort TACK till de 
sponsorer vi har knutit till oss vid denna tid-
nings utgivning.

50 % 
rabatt!

Vill er förening 

annonsera på  

annan plats i  

Söderås Journalen 

erbjuder vi

På denna sida erbjuder vi alla föreningar i Söderås Journalens utgivningsområde att informera om sin verksamhet. Föreningen 
ska alltså finnas i Klippans kommun (Klippan, Ljungbyhed, Östra Ljungby osv), Perstorps kommun, Kvidinge eller Röstånga.

Kvidinge Hembygdsförening
Boken om Magleby
Kvidinge Hembygdsförening släppte i sam-
band med julmarknaden i Kvidinge den 8 
december boken om Magleby. ”Magleby 
den stora lilla byn” är titeln och ”Magle” 
betyder stor. Magleby var den största av 
stambyarna i Kvidinge socken. Föreningen 
har lagt ner ett stort arbete på en genom-
gång av byns historia som in på 1800-ta-
let var en delad by då östra delen ägdes 
av Tomarps Kungsgård och den västra 
av Vrams Gunnarstorps gods. Nya som 
gamla bilder på gårdarna finns med och 
boken beskriver hur byn utvecklats från 
den danska tiden till nutid. Hur förutsätt-
ningarna var för de som bodde, arbetade 
och levde sina liv i Magleby.

Boken kommer att finnas till försäljning 
på Hembygdsföreningens arrangemang 
eller kan rekvireras från föreningen. Även 
Klippans Bokhandel kommer att ha boken 
till försäljning.

Vedby/Rönne IF 
Inomhusträning för barn
Den 14/1 börjar träningen inomhus för 
knattar mellan fyra och sju år på tisdagar 
i Antilopenskolans idrottshall, mellan halv 
sex och halv sju. Tränaren heter Henrik 
Lexander. och träningen börjar efter jullovet.

Tack till Föreningssidans sponsorer!

Kostar det något? 
Nej, inte för föreningarna. Vi söker sponso-
rer på de olika orter vi har i vårt utgivnings-
område. Dessa företag stöttar föreningslivet 

Hur går det till? 
Ni skriver själv texter och bidrar med  
eventuella bilder. Maila in detta till:
foreningssidan@soderasjournalen.se

Föreningssidan

Åby IBK
Pantflaskor/burkar
Vi i Åby IBK samlar in pengar till kommande cuper och läger för barnen. Vi tar 
tacksamt emot petflaskor, burkar, både svenska och utländska eller trasiga. 

Vi kommer att genomföra insamlingen den 18 januari, 12 april, 28 juni, 23 augusti och  
25 oktober under 2014 (alltså 5 lördagar) på dessa platser och klockslag:

•	 Storköpet Klippan (där macken låg) mellan klockan 10.00-10.45
•	 Vedby skola mellan klockan 10.45-11.30
•	 Brandstationen mellan klockan 11.30-12.15
•	 Sibylla-kiosken mellan klockan 12.15-13.00

Vid frågor ring: Mille  0734-227364

på sin ort. Vi riktar ett stort TACK till de 
sponsorer vi har knutit till oss vid denna tid-
nings utgivning.

50 % 
rabatt!

Vill er förening 

annonsera på  

annan plats i  

Söderås Journalen 

erbjuder vi
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Förra året vid den här tiden var det snö. I alla fall 
på julskyltningen. Jag kommer ihåg att jag och 
min sambo byltade ner vår 3-månaders bebis i 
vagnen och gick ner på byn med det där hysteris-
ka ”titta-vi-har-världens-finaste-unge-leendet”. 

i år var den där lilla, lilla bebisen med mig på jobbet när 
adapt Media hade öppet hus under julskyltningssönda-
gen. så blir det ibland när hemmalogistiken ska fungera. 
ebba, som min dotter heter, tyckte det var lattjo med 
öppet Hus! Massor av folk att snacka med, hon hitta-
de ett par jättefina vantar med päls på att svassa runt i 
(som under protest återlämnades till sin rätta ägare...) 
och tyckte det var toppen att det serverades clementi-
ner, pepparkakor och vetebröd. alla barn som kom på 
besök för att få sina teckningar utprintade som julkort, 
fick också en önskelista och ett block. ebba är lite liten 
för att skriva själv, men hon hann i alla fall tugga i sig en 
halv önskelista. 

att vara med sin mamma på jobbet på julskyltningsda-
gens öppna Hus tyckte ebba var perfekt! sista halvtim-
men hade hon slängt strumpbyxorna och hivade förnöjt 
upp fötterna på bordet när hon glufsade i sig sin hund-
rade clementin.    
jag passade på och tog en önskelista till mig själv och 
en till sambon. det fanns tre rutor att fylla i till tomten: 
jag har varit snäll, ganska snäll eller lite busig. jag satte 
dit en extra ruta till min sambo och mig själv: sjujävlig 
ibland. vi kunde förresten skrivit samma sak på ebbas 
önskelista. på nätterna ligger hon ibland och drar mig i 
håret. ett litet hårstrå i taget så det känns som hjärnan 
ska följa med ut. och när hon inte får som hon vill….då 
blir hon så arg att det trillar stora tårar ner för de tjocka 
kinderna. typiskt att hon ärvt sin fars temperament….
eller? 

             

fick justera alternativen lite...

”Viltkött – NaturligtVis”

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

 Öppet i gårdsbutiken: 
V. 51: Mån-Fre 15-18 och Lör 11-14

V. 52 och 1: 23 dec 11-14, 27 dec 15-18, 
28 dec 11-14, 30 dec 11-18 

GOD JUL & 

GOTT NYTT ÅR 

önskar vi på

Vi bakar 

Julens 
alla bröd 
och kakor!

Hembakat från

 vårt ege
t bageri!

God Jul 
och

Gott Nytt 
År!

Öppet 
alla dagar 

fram till jul!

Julafton 
öppet 7-12

 

Marieholm - 0413-730 62
www.norosteel.se

Vi önskar våra kunder 

en God Jul och ett Gott Nytt År!
Jul- & nyårsstängt 

23/12 - 6 /1

God Jul
önskar Svenska Kyrkan

Kom och dela 
orgelbrus och psalmsång,

levande ljus och julens budskap!

Dagsaktuella uppdateringar på vår  

Facebook-sida               , gå med i 

KLIPPANS FÖRSAMLINGs grupp

Kalender finner du också på vår hemsida:  

www.svenskakyrkan.se/klippan

pälsigt och fint tycker ebba.
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BRANSCHREGISTERSöderås

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

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, info@iderika.nu

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

BRANSCHREGISTERSöderås
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

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

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

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

Optiker
• Glasögonhuset, Järnvägsgatan 32, 264 33 KLIPPAN ..............................  0435-134 10
  www.glasogonhuset.com, glasogonhuset@telia.com

Paintball
• camp Karsholm, 284 21 PErSTorP ........................................ Anders 0705-90 32 11
  anders@perstorp.seths.se.......................................................Johan 0733-30 28 71

Radio-TV
Antennsystem Skåne, Allarp 763, 260 70 LJUNGBYhEd ............................ 0435-508 20
  www.antennsystem.com, info@antennsystem.com
• 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
• 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

Smycken
• Guld o Silversmedjan, Storgatan 46, 264 33 KLIPPAN ............................. 0435-135 30
  www.guldosilversmedjan.com, klippan@silversmedjan.se

Snickeri
• Jolu AB, Villagatan 16, 264 31 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
Städpatrullen Nordvästra Skåne AB, Storgatan 63, 264 32 KLIPPAN ........... 0435-182 70
  www.stadpatrullen.com, stadpatrullen@mail.com 

Tandläkare
• Bert-Åke Andersson, Storgatan 20, 264 33 KLIPPAN .............................. 0435-104 69
  www.tandklippan.se, liba1@telia.com 
• oral design, Järnvägsgatan 11, 264 38 KLIPPAN ................................... 0435-153 10
  www.oraldesign.se, info@oraldesign.se
Tandvården Ljungbyhed, Tandl. Michal Wachalski
 Infanterigatan 10-12, 264 51 LJUNGBYhEd ......................................... 0435-44 08 00

Taxi
Taxitjänst AB, Östra Sandgatan 6, 252 27 helsingborg ............................... 0435-140 05
  www.taxitjanst.se, info@taxitjanst.se ................................................... 042-120 200

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

Tryckeri
• Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN ............................... 0435-77 90 50
  www.adaptmedia.se, info@adaptmedia.se
A-tec Grafiska, Fabriksvägen 6, 264 39 Klippan ......................................... 0435-155 10
  www.atec.nu, info@a-tec.nu
• BI reklam, Makadamgatan 13, 254 64 hELSINGBorG .......................... 042-15 01 17
  www.bireklam.se, post@bireklam.se

Trädgård
Billy & carina Trädgårdanl. hB, Svenstorp 897, 264 51 LJUNGBYhEd ...... 0705-54 88 14
  billyocarina@telia.com
• Bjärhus Växtbutik, Bjärhus 7742, 264 93 Klippan .................................. 0435-102 95
  www.bjarhus.se, vaxtbutik@bjarhus.se
• Lilla Kloster Service AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN ...................  0709-49 83 28
  lillaklosterab@telia.com
Peter von Krassow Trädgårdsfirma, Bjärröd 1004, 284 91 PErSTorP ...... 0708-67 68 89
  www.petervonkrassow.se, garden@petervonkrassow.se

Veterinär
Jennyhill djurklinik, hörsdalsvägen 152, 265 72 KVIdINGE ...................... 0435-48 11 30

VVS & Rörmokare
• rörmontage, Storgatan 16, 264 33 KLIPPAN ....................................... 0435-71 12 75
  www.rormontage.se, rormontage.tommy@telia.com
Theisners rör, Östergatan 3, 264 35 KLIPPAN ........................................ 0706-32 74 94

Värmepumpar och kylanläggningar
A4U i Skåne AB, KVIdINGE ..................................................................... 0706-24 82 29
  www.a4uab.se, info@a4uab.se

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


