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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.
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Storgatan 74, 264 32 Klippan, tel 0435-104 06
Kommunens enda auktoriserade byrå. S.B.F.
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ÅRETS BILD
2013

Eftersom så många kände sig kallade förra året så
ordnar vi givetvis en ny tävling för 2013 som pågår
året ut.
Premisserna är desamma som sist: Varje fotograf deltar
med maximalt fem bilder, och man väljer själv vilken eller vilka av de fyra kategorierna (Natur/djur, Människor,
Ögonblicket och Lokala motiv) man medverkar i. När det
gäller lokala motiv måste det framgå på bilden att den är
tagen inom Söderås Journalens utgivningsområde. I övrigt
är det enda krav som finns att bilden ska vara tagen under 2013. Som extra bonus lottar vi i år ut en 50x70utskrift i canvas på något av de inkomna bidragen
- varje månad!
Tävlingsbidragen laddas upp på Klippanshopping.se under
fliken ”Tävling”, där man också fyller i kontaktuppgifter.
I början av 2014 presenterar Söderås Journalen en vinnare
i varje kategori. Vinnarna får vardera 1 000 kronor i pris
i form av så kallade Klippancheckar, som kan användas i
Klippans Köpmannaförenings butiker.
Lycka till!

Vinn söndagsbrunch på

Best Western!

De senaste åren har Best Western Hotell Klippan,
med såväl sin egen restaurang som Harrys-puben
etablerat sig som Klippanbornas mötesplats
nummer 1. Sedan några månader tillbaka serverar man
även söndagsbrunch i restaurangdelen. Den här gången
lottar vi på Söderås Journalen därför ut ett riktigt fint pris.
En lycklig vinnare kommer nämligen att kunna bjuda med
sig hela 11 personer (!) till hotellrestaurangen, där du och
ditt sällskap får smörja kråset ordentligt. Skicka därför in
en motivering till varför du eller någon närstående
förtjänar detta pris, så väljer vi på Söderås Journalen ut
den motivering vi tycker är bäst. I ett kommande nummer
av tidningen gör vi ett reportage om dig och din vinst.
Vi behöver ditt svar senast måndagen den 2 september.
Skicka in din motivering
till följande adress:
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN
Märk kuvertet ”Söndagsbrunch”.

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

Vad ska du äta på lunchen idag?
Kolla menyer på

VINNARE FÖR JULI ÄR:
Petra Hult
Kvidinge

Grat tis

Shopen på Hantverkareg. 2 D
Öppet: tis. & tor. 14-17 lörd.10-13

!

Välk

omn
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Loppislokalen i klubbhuset efter Ugglebadet i Perstorp
Perstorp Bälinge
Idrottsklubb

Öppet helgfria lör. 10-13 samt ons. 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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BRAUNS SIDA

…och så nås Braun på
Tfn 0435 71 11 50
mobil 0739-79 34 54
sagen.se
E-post : leb.klippan @ pas

Ny allmogekonst

”Kalle på Spången” – film blev motståndsvapen
Filmen ”Kalle på Spången” med
Edvard Persson i huvudrollen gjorde
gästgivargården i Spången till en av
landet mest kända. Dessutom blev
filmen ett ”motståndsvapen” i Köpenhamn, vid tyska ockupationen.
I Spången fanns en krog i mitten på
1800-talet. Det ansåg traktören Pål
Lundberg inte räckte. Avstånden
till Röstånga, Blekemåsa och Åby
gästgivaregårdar var för långt. Han
ville att krogen blev gästgivargård
och ansökte om detta. Det gavs
klartecken 1857, som överklagades
av 40 bönder som var rädda för att
få skjutsplikt. Men 1858 – för 155
år sedan – gavs slutligt klartecken.
Den 14 december samma år startade
Spångens Gästgivargård. Sedan har
ägarskapet skiftat: 1861 kom A L
Streiffert, från Herrevadskloster, och
lämnade till barnen, 1936 Per Anton
Jönsson, ”gästis” arrenderade även
ut en del år. 1962 tog Preben Petersen över och sålde till Bengt Jönsson

1978. Då hade en brand 1972 tyngt
ekonomin. Jönsson drev ”gästis” till
1997 och arrenderade sedan ut. Men
2002 tog Thomas Franzén över och
sedan 2004 är Martin Olsson ägare.
Det som avgjort satte gästgivargården på ”kartan” var filmen ”Kalle på
Spången” från 1939, som även blev
mäkta populär i Danmark, under
namnet ”Landevejskroen”. Dessutom hindrade filmen tyska ockupationsmakten från att få tillgång
till biografen för att visa sina PRfilmer. Överenskommelsen blev att:
Så länge ”Landevejskroen” går för
”fulla hus” skulle den få fortsätta.
Den gick i 87 veckor!
Givetvis utnyttjar Spångens Gästgivargård reklameffekten av den
fortfarande ihågkomna filmen. Det
är faktiskt så att för köpenhamnare
som ska till denna del av Skåne så är
ett besök på Spången en självklarhet – för den ”goa maden” och affischutställningen.

Sommartid är auktionstid. Fynd görs,
som kan vara falska. Så är det med
allmogekonst, från textilier till bastanta möbler. Det har börjat tillverkas
”allmogekonst”, snarlik den äkta.
Många blir lurade. Allmogekonstens
storhetstid var mellan 1770 och 1840,
som binäring till lantbruket och innebar tillverkning och inkomst på vinterhalvåret. Sedan blev maskintillverkade saker populära. Allmogekonsten
försvann. Men har på nytt dykt upp.
Inte minst små hörnskåp, men även
textilier i typiska mustiga färger. Textilier och kistor var Skånes mest utmärKriget gav knuff - allmän skatt infördes
kande inslag. Även bonader för fest
och högtid. Dalakonsten är en annan Att vi har progressiv inkomstskatt behövdes. Inte bara vid krig och krimycket populär konstart. Men det är och gör självdeklaration ses som na- ser, utan främst för skola, sjukvård,
turligt. Men det var 1903 som detta äldrevård – och ränteutgifter på lån
viktigt att se upp.
infördes. Dock gjordes experiment för bl a järnvägar. Då kom frågan
redan 1713 och 1810, vid krig, efter om inkomstskatt upp till diskussion
”Motboken tillbaka”
engelsk förebild.
- igen. Den pågick av och till från
Sol, sommar, fest – och ibland väl Staten hade bara två stora utgifts- 1812, då senaste inkomstskatten
mycket sprit. Det har föranlett äldre poster fram till mitten på 1800-talet. slopades, till in på 1900-talet. 1902
att nämna ”motboken”. För mellan Det var försvaret och rättsväsendet. var striden över, beslut togs. En in1917 och 1955 fanns en bok där Detta klarades med ett skattesys- komstskatt infördes från 1903. Den
tilldelning av spritranson skrevs in tem från medeltiden: En grundav- var provisorisk, men permanentades
liksom uttag. Mer fick inte köpas. En gift utgick på jorden för självägande 1910, byggdes ut 1919 och fastställ”kompromiss” efter folkomröstning- bönder. Till detta kom konsumtions- des i den form vi nu har den 1928.
en om totalförbud för försäljning av avgifter, tullar och ”lyxvaruskatter”. Frågan var: Hur ska staten få reda
alkohol, som genomfördes 1922 och På kommunala nivå – där kyrklig och på vilken inkomst människor har, i
där nej till förbud segrade med 925 borgerlig verksamhet inom socknen takt med industrialismens utbygg000 röster mot 889 000. I Falun sål- var ett - delades de små utgifterna nad och jordbrukets tillbakagång?
des alkohol i bolagsform redan 1850. efter mantalen på jordbruken.
Svaret blev en självdeklaration, som
Det infördes i landet efter lagskärp- Statens och kommunernas verk- infördes 1903.
ning 1905, på regional nivå. 1954 samheter ökade. Större inkomster Först var inkomstskatten proporbildades Systembolaget AB.

Märkesdagar

1903. Åby (Klippan) municipalsamhälle ville köpa Gästis för 50 000
kronor.
1908. En avdelning för sinnessjuka
inrättades på Åbyhem.

Som sagt

”Endast den som beslutat att begå
självmord kan starta ett atomkrig.”
(Sovjetledaren Leonid Brezjnev)
”I ett atomkrig kommer hela mänskligheten att bli förlorare.”
(President Ronald Reagan)
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Rikskända Spångens Gästgivargård.

Två populära ”Edvard-filmer”.

Den välkända entrén.

tionell, som kommunal- och landstingsskatten förblev. Sedan infördes
en progressiv skatteskala som innebar att till högre inkomst till högre
procentuellt skatteuttag. Dock var
Sverige länge ett lågskatteland. Ett
”skattetak” sattes till fyra procent!!!
Med tiden behövdes allt större statlig, kommunal och landstingskatt.
Skatten ökade, nya skatteobjekt
hittades. Nämnas kan att tobaksskatt infördes för att finansiera den
allmänna pensionen, som infördes
1913. Sverige gick från låg- till högskatteland.

Körsång – folkrörelse och hälsostärkare
Körsång kan ses som en folkrörelse.
Att musik och sång är stämningsskapare är välbekant. Nytt är däremot att neurofysiologiska forskare
upptäckt att körsång är starkt hälsobefrämjande.
Att sjunga i grupp är gammalt. Organiserad sång blev körsång. Ett
ord från grekiskans ”korus” (sång
och dans) som via franskan blev
vårt ”kör” – en- eller flerstämmig
sångensemble med flera personer i
samma stämma.

Dokumenterad körsång kommer
från kloster, inom ramen för gudstjänster. Det var enstämmig körsång
– likt våra dagars gregoriansk sång.
Sång av körer fanns enbart i kyrkor
fram till 1500-talet. Då utvecklades
även ”världslig körmusik”. Starkt bidragande var att världsliga körverk
komponerades.
Fram till 1700-talets slut bestod
körer enbart av pojkar och män.
Franska revolutionen gjorde slut på
”herrarnas herravälde”. Kvinnor kom

med i körsången – i gemenskapens
tecken. På 1800-talet utvecklades
manskörssången vid universiteten
och spreds vida kring.
Körsång kom i allt fler sammanhang och blev en folkrörelse, som
vid 2000-talets ingång hade drygt
en halv miljon sångare. Organisationer slog vakt om körsången i landet.
Som numera är mer än enbart konst.
Det har även visat sig att körsång är
starkt hälsobefrämjande, t ex påverkas hjärtrytm gynnsamt.

”Kaféliv” av Daniel Hjort ger trivsam och lärorik information om en form av samvaro.

prisvärt inför hösten
2.990:-

CANON MX455 Kan kopiera och
scanna flersidiga dokument.
Skriv ut från och scanna till en
smartphone eller surfplatta på
ett enkelt sätt.

DELL VOSTRO 2520 Utför dina
dagliga arbetsuppgifter med
den överkomliga, tillförlitliga
och bärbara 15,6-tumsdatorn
Vostro 2520.

Ny president i Rotary
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imponerande prestanda

ACER V3-571G73A8 IntelCore i7 med NVIDIA
GEFORCE 710M 2 GB Grafik. Full-HD skärm.
Har kraften du behöver för att göra flera
saker samtidigt.

6.990:-

Öppettider:
Mån - fre 10 - 18
Lör 10 - 14
www.klippan.euronics.se
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Här finner du
10,7
x 7,1 kanotäventyr!
10,7
xditt
7,1
var 10:e kanot gratis vid gruppbokning!
10,7 x 7,1

Ring oss för att boka kanoter & kajaker.
Vi har även läger och tältplatser för bokning. Färdiga läger med 12-20-manstält,
toa, ved, färskt vatten, och bilparkering.

Klippans Rotaryklubbs nye president heter Ulf
Bengtsson. Han tog över ämbetet från Karl Gustav Lundberg vid en ceremoni på Best Western
Hotell Klippan den 25 juni. Inriktningen det kommande året blir att försöka öka medlemsantalet
och att få igång något lokalt projekt.
– Att arbeta med hjälpverksamhet genom olika projekt är otroligt stimulerande, säger Ulf Bengtsson.
Vattenprojekt i Mocambique
Karl Gustav Lundberg har varit president sedan den 1 juli
2012, och var även innan dess en mycket aktiv Rotarymedlem. Under de senaste fyra åren har ett vattenprojekt
i Mocambique genomförts under hans ledning. I samarbete med dels 12 andra Rotaryklubbar i distriktet och dels
med Beira Rotaryklubb i Mocambique har man skapat
förutsättningar för att kunna ta 14 nya vattenbrunnar i
bruk i Cheringomadistriktet. Cheringgoma ligger i Sofalaprovinsen och är ett av de fattigaste områdena i hela
Mocambique. Det arbete som Rotary utfört möjliggör att
Cherinomainvånarna slipper vandra 4-6 timmar om dagen
Söderåsjournalen
Söderåsjournalen
för att skaffa vatten. Totalt har projektet
kostat 1,5 miljoner kronor. Tanken är att fortsätta med ett sanitetsprojekt
Söderåsjournalen
i Sofalaprovinsen, och man undersöker
nu möjligheterna
med att få igång ett sådant projekt.
Betonade föredragens viktighet
Klippans Rotaryklubb har i dagsläget 48 medlemmar, som
alla har möjlighet att träffas varje tisdag på Best Western
Hotell Klippan för att äta lunch och lyssna på föredrag. Vid
sitt tillträde betonade Ulf Bengtsson att det förutom möjligheten att kunna bidra till hjälpverksamhet var dessa föredrag som var anledningen till hans Rotarymedlemskap.
– Det är intressant att få insikt i alla möjliga sorters ämnen.

UGNSVARMA
EN FÖR

14:-

tvätta BILEN SNABBt OCH LÄTT!

Köp 5 polletter för 100:tredje
49:i butikenkoppen
Preem3:Storgatan 7, Klippan
FYRA FÖR

kom in och få ditt kaffekort.
Per 10, 2012

KompaKt allt-i-ett
sKrivare med wifi

prissänKt 1.000:-

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

Erbjudandet gäller tom den 30 september!
Fabriksvägen - Klippan
Tel 0435 - 71 16 70
(Bredvid Kreab´s Fjärrvärmeverk)
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29:e året för Ljungbyheds Gammelmarknad
Den 16 och 17 augusti är det återigen dags
för Ljungbyheds Gammelmarknad. Den
anrika marknaden hölls för första gången
1984, och det är följaktligen 30-årsjubileum nästa sommar.
– Gammelmarknaden är otroligt viktig för
Ljungbyhed. Både lokalbefolkningen och de
som kommer hit från andra orter spenderar
ju pengar även utanför marknaden, så det
bli ett bra tillskott för våra butiker. Sedan
går alltid överskottet från marknaden till
våra andra arrangemang i Ljungbyhed, såsom julmarknaden och Blåkullekul, säger
Britt Jönsson från marknadskommittén.
Mycket hantverk
Till årets gammelmarknad väntas runt 150 knallar från när och fjärran. Som vanligt när det är
arrangemang av den här typen så kan man som
besökare hitta allt mellan himmel och jord. Britt
Jönsson berättar att marknadskommittén de senaste åren har valt att satsa lite extra på hantverk.
– Det är väldigt uppskattat. I år kan man bland
annat hitta egentillverkade smycken samt stenoch träfigurer. Sedan finns det mycket virkat och
stickat också, säger Britt Jönsson.
Barnaktiviteter
Något som varit ett kännetecken för gammelmarknaden i många år är barntivolit. Förutom

6

spännande karuseller finns här också bland mycket annat en positivhalare och en trollericlown.
Trollericlownen uppträder inte från någon scen,
utan kommer att gå runt på marknaden och visa
upp sina tricks för barnen. Just barnfamiljerna är
något av gammelmarknadens grundbult rent besökarmässigt.
– Därför försöker vi att ordna något lite extra för
dem, säger Britt Jönsson.
Inte väderkänsliga
Gammelmarknaden lockar även många besökare
som inte är från Ljungbyhed. Britt Jönsson tror att
många ”utsocknes” tilltalas av att stånden står på
gatorna inne i samhället och inte på en gräsplan
eller äng till exempel.
– Skulle det bli dåligt väder är det inte hela världen, för då blir det i alla fall inte lerigt.
Vakter på natten
Sedan några år tillbaka har marknadskommittén
hyrt in vakter som håller koll på marknadsstånden
över natten. Tidigare hade man en del problem
med skadegörelse, och knallarna tvingades att
packa ner sina stånd mellan marknadsdagarna.
Nu behöver man inte det längre – i alla fall inte i
samma utsträckning.
– Det är tredje året vi har vakter nu, och det har
tagits emot väldigt positivt från knallarna. Det
gäller ju att hålla dem nöjda och glada, så att de
kommer tillbaka nästa år.

Goda middagstips
på marknadsdagarna!!!
Från Delikatessen ebjuder vi:

• Grillad kyckling
• Kycklingklubbor
• Kycklingspett
• Revben
• Hemlagad potatissallad
• Grekisk potatissallad
• Pastasallad med fetaost

Marknadsfynda hos oss!
Lasses
fyndLådor

Tvätt, tork, spis,
elmaterial till
disk, kyl, frys,
loppispriser!
micro m.m. till otroliga
marknadspriser!

PLus:

Massor av annat!

Gäller endast under marknadsdagarna.

nadsde!
K
r
a
Kaffe m. wienerbröd 25:n
M
uda
erbj
Marknadsfläta 38:Öppet:
Mån - fre: 7-15.30 (tom 31 aug) • Lör - sön: 7-15
Mån - fre: 7-17 (fr.o.m den 1 sept)

Behöver du kontanter? Kontantautomat runt hörnet!

Ljungbyheds Konditori • Tel. 0435 - 44 17 22

ansök om Hemköpskort - upp till 2% bonus!
Ombud för

Hyr din film hos oss!

LJUNGBYHED 0435-44 10 30
Vi öppnar kl. 8 och stänger kl. 20 aLLa DaGar!

Öppet året runt!
Rum och frukost
Gårdsbutik, öppet tor-fre 15-18
Sista lördagen i varje månad 11-14

”Viltkött – NaturligtVis”
Kött- och charkprodukter av vilt

070 - 52 340 20 • 0708 - 14 01 65 • www.bonnarpshjort.se

Handelsbanken Klippan/Ljungbyhed
- De som känner oss gillar oss!

Det är vi som möter dig på kontoren
i Klippan och Ljungbyhed

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

sti 19.00 - 21.00
u
g
u
a
22
en • FIKA & KORV FINNS

ng
Lasaku
www.ljungbyhedsframtid.se

Fynda på vårt reabord med fantastiska priser!
Endast under marknadsdagarna!

Storgatan 4 Ljungbyhed
Tel 0435 - 294 50

TILL FÖRSÄLJNING
• TA GÄRNA MED S(T)OL
• GRATIS ENTRE

Foto: pressbild Lasakungen

Sommarkväll på scenen i Parken, Ljungbyhed

Vill du att ert företag ska synas i
Söderås Journalen eller på
Klippanshopping.se?
Kontakta oss 0435-77 90 50
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KMT AB

Från ”Tobbe Grävare” till
komplett markentreprenör
Torbjörn Persson har nu varit verksam i 15 år med sitt företag KMT AB (Klippans Maskintjänst AB). Det som en gång
började som en hobby och extraknäck vid sidan av bilmekanikerjobbet, har utvecklats till att idag vara ett företag som
är såväl en komplett markentreprenör som återförsäljare av alla produkter man kan tänkas behöva vid markarbeten.
Anläggningen på Åbytorps industriområde börjar nu bli helt färdig med stor maskinhall, verkstad och kontor. En komplett grus- och stenterminal finns också på den 30 000 kvadratmeter (!) stora tomten. Här säljs alltifrån marksten till
maskintjänster. Behövs det till en sandlåda är det inte heller ett för litet uppdrag för KMT!
parationer av alla möjliga typer av maskiner,
både för privatpersoner och för företag.
– Vi försöker alltid att få fram vad det är kunden vill ha, och gör sedan ett så bra jobb som
vi bara kan. Första prioritering för oss är att
kunden ska få det som passar bäst för ändamålet. Vi installerar inte ett minireningsverk
för dyra pengar om det räcker att lägga en
vanlig infiltration för en billigare penning.
Kundernas bästa ska alltid vara i fokus.

Har allt du behöver för markläggning
KMT är en komplett markentreprenör. Torbjörn Persson och hans personal kan hjälpa
till med precis allt när det gäller såväl arbete
som material.
– I vår grus- och stenterminal kan hemmafixare själva hämta hem vad de behöver i
form av dekorsten, stenmjöl, bärlager, matjord, singel och mycket mer, säger Torbjörn
Persson.
Storsäckar sparar tid och plats
Sedan är det ju så klart inte alla som har
möjlighet att hyra lastbil, eller kanske ens att
tömma av en stor hög med sten eller grus
hemma på tomten. Äger man till exempel
en bostadsrätt med en mindre trädgård har
man kanske inte möjlighet att ta sig fram till
bostaden med en större bil. Även detta har
KMT en tjänst för. Lösningen på problemet
heter storsäckar.
– Vi kan leverera säckar som innehåller upp
till 1000 kilo hem till våra kunder. När de får
säcken behöver de bara en skottkärra, så kan
de på egen hand lasta materialet från säcken,
via skottkärran till trädgården. När säcken är
slut är det bara att slänga den.
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Det går naturligtvis också bra att genomföra
samma förfarande fast tvärtom.
– Ska man schakta ur för till exempel en rabatt och istället göra sig av med jord eller
sten så kan man hämta tomma säckar hos
oss som vi sedan kommer och hämtar när de
är fulla.
Stort produktlager
I lokalerna på Åbytorpsvägen finns förutom
grus- och stenterminal även möjlighet för
kunder att köpa precis allt de behöver som
har med markarbeten att göra. All sten kommer från samarbetspartnern Våxtorps Betong.
– Vi har sålt deras produkter länge, och de
håller alla mycket god kvalitet, säger Torbjörn
Persson.
Maskintjänster
När det gäller tjänster hjälper KMT till med
bland annat husdränering, avloppsanläggningar, husgrunder, husrivningar och fjärrvärmegrävning. På avloppssidan är man
certifierade enligt Avloppsguidens och Miljöförbundets kriterier. Och som om detta inte
var nog utför man dessutom service och re-

Marksten • Dekorsten • Stenmjöl • Bärlager • Matjord • Singel • Sand • Grus

Direktlastning - Hemkörning - Storsäck
Torbjörn med personal

070 - 665 91 50
STORSÄCK

Med våra storsäckar kan ni smidigt få
leverans hem. Säckarna är lätta att handha
även där det är ont om plats i trädgården.

Husdränering • Avloppsanläggningar • Husgrunder • Husrivningar • Fjärrvärmegrävning m.m
KMT Klippans Maskintjänst AB • Åbytorpsvägen 25, Klippan • E-post: info@kmt-klippan.com

Telefon kontor: 0435-191 50

Flytta med Länsförsäkringar

fÖr mer information om objeKten Se

VILLA KLIPPAN

VILLA PERSTORP

ENPLANSVILLA KLIPPAN

NATURSKÖNT ALLARP

ADRESS: friDHemSVÄgen 11
BOAREA: ca 180 m2 / 6 roK
TOMTYTA: 888 m2
PRIS: 1 375 000 Kr/Hbj

ADRESS: inDUStrigatan 8
BOAREA: ca 110 m2 / 4 roK
TOMTYTA: 1 070 m2
PRIS: 950 000 Kr/Hbj

ADRESS: KViStgatan 5
BOAREA: Ca 196 m² / 6 roK
TOMT: 1 211 m2
PRIS: 2 300 000 Kr/Hbj

ADRESS: ljUng 956
BOAREA: Ca 66 m2 / 3 roK
TOMT: 2 498 m2
PRIS: 995 000 Kr/Hbj

BOSTADSRÄTT STIDSVIG

BOSTADSRÄTT PERSTORP

praktiskt, tilltalande boende i en plan. fräsch
interiör där du kan flytta rakt in. eget garage,
uterum och insynsskyddad trädgård med
bästa läge.

FRITIDSHUS LYCKE

Välskött enplansboende med trivsam planlösning i natursköna lycke. belägenhet endast
ett stenkast från emmasjön som erbjuder badoch fiskemöjligheter. Carport, förråd och altan.

ADRESS: StenHUggaregatan 7
BOAREA: 104 m2 / 4 roK
AVGIFT: 5 920 Kr/mÅn
PRIS: 299 950 Kr/Hbj

ADRESS: miDgÅrDSgatan 42
BOAREA: 104 m2 / 4 roK
AVGIFT: 4 986 Kr/mÅn
PRIS: 425 000 Kr/Hbj

ADRESS: lYCKe 136
BOAREA: ca 63 m2 / 3 roK
TOMTYTA: 1 000 m2, arrende
PRIS: 650 000 Kr/Hbj

arkitektritad villa som drar blickarna till sig. flexibel planlösning med generösa sällskapsytor och 4
sovrum. Centralt belägen med uteplats, soldäck,
garage och lättskött tomt.

problemfritt boende i natursköna Stidsvig!
bostadsrättsvilla i enplan med egen tomt o
garage. bra planlösning m nytt kök -06. Utsikt
över grönområde.

Centralt men lugnt läge med insynsskyddad
uteplats och bra gräsytor för lek och bollspel.
Charmigt boende som renoverats under senare
år med bl.a. nyare kök, nytt tak, dränering m.m.

Unikt boende m bra läge. påkostad enplansvilla
med genomtänkt planlösning och generösa sällskapsytor. insynsskyddad arkitektritad trädgård.
Dubbelgarage.

på fritt, ostört läge med skogen som granne
ligger detta tilltalande boende. Smakfull interiör
med öppen planlösning och helkaklat badrum,
gäststuga och altan.

martin olofsson

Camilla asp

reg.fastighetsmäklare

reg.fastighetsmäklare

Storgatan 32 Klippan 0435 -130 50
Klippan@lanSfaSt.Se www.lanSfaSt.Se
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I augusti dukar medlemmarna i BRF Kvarngården på Storgatan 35-37 i Klippan till jubileumsfest. Då ska man nämligen fira det glada
faktum att huset de bor i fyller 100 år.
– Det kommer att bli en liten födelsedagsfest
för alla medlemmar ute på gården, säger Angela Wuscha, ordförande i den Riksbyggenförvaltade bostadsrättsföreningen.

Riksbyggens bostadsrättsförening

Kvarngårdens byggnad

firar 100 år

God stämning
Fastigheten på Storgatan i centrala Klippan rymmer
idag, inklusive tillbyggnaden som gjordes 1985, 24
lägenheter och tre lokaler. I en så pass liten förening
blir sammanhållningen god, och Angela Wuscha hyllar
den fina stämningen.
– Majoriteten av våra medlemmar har uppnått pensionsåldern, men här finns även ungdomar och barnfamiljer. Alla visar respekt för varandra och hjälps åt.
Ska någon ha en fest på helgen så vet alla vad som
gäller när det gäller hur länge man får spela hög musik
till exempel. Det brukar sällan vara några problem.
Stor fastighetsförvaltare
Riksbyggen är en av Sveriges största fastighetsförvaltare. Man har såväl bostadsrättsföreningar som kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder.
Riksbyggens mål är att hela tiden tillhandahålla kundanpassade lösningar inom alltifrån fastighetsekonomi och finansiering till fastighetsdrift, fastighetsskötsel
och fastighetsutveckling. Angela Wuscha är mycket
nöjd med Riksbyggen.
– Vi har ett gott samarbete och en mycket bra dialog.
De har ju sitt kontor här i huset också, så det är ju aldrig några problem att komma i kontakt med varandra.
Stora skillnader
Angela Wuscha tycker att det är stor skillnad att bo i
en bostadsrätt i jämförelse med hyresrätt.
– När man bor i en bostadsrättsförening och äger en
andel av föreningen känns det mer motiverat att till
exempel ”pyssla” lite ute på gården för att det ska bli
så trivsamt som möjligt. Man känner även mer samhörighet med sina grannar än vad man kanske hade
gjort om man bott i en hyresrätt. Då bor man bara
där och tänker inte så mycket på varken utemiljö eller
något annat.

Foto: Blomgrens arkiv

Foto: Blomgrens arkiv
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Mysiga grillkvällar
I sommartid inbjuder den lummiga innergården till
mysiga kvällar med grillning och allmän trivsel. I skrivande stund (slutet av juni) är planen dessutom att i år
köpa nya trädgårdsmöbler.
– Det är perfekt att bo här. Det är inte alla som kan bo
både lummigt och insynsskyddat samtidigt som man
kan promenera till butikerna i centrum på bara någon
minut, tycker Angela Wuscha.

Foto: Blomgrens arkiv
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Kontakta oss!
Storgatan 35
Klippan
0435-148 67

PAX

på sommarens skor och sandaler!
Nu packar vi upp höstnyheter varje dag!

en!

m
Välkom

Köpmangatan 19 Perstorp Tel 0435 - 346 68

Mån: Fläsk och ”löga”-sås med kokt potatis
alt. Fläskpannkaka med lingon
Tis:

pannbiff med ”lög” och mos

Ons: Spetta med remouladsås och
kokt potatis
Tors: Korv Stroganoff med ris
alt. Blomkålstuvning med falukorv

Fabriksvägen 8 Fre: Kycklingfilé med stekt potatis och
kall sweetchili-sås
Klippan
0706 - 72 55 37 Serveras mån - fre 11.00 - 14.00
Välkomna! Jessika, nisse & Co

60:-

33 cl
läsk/vatten
ingår

Klipp ut och spara mig!

Dagens rätt

Gäller tom 20 sept 2013

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

Demidekkare
målar gärna.
MEN INTE SÅ OFTA.

SOMMARPRISER!

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

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

Härligt med ny cykel!
Det blev 16-åriga Ina-Maja Persson från Klippan som tog hem
presentkortet på Ekstrands Cykel
i Söderås Journalens månadstävling. Hon valde att plocka ut en
treväxlad damcykel från Monark.
De 2 000 som presentkortet var utställt på räckte inte till hela cykeln,
men blev en bra ”hjälp på vägen”.
– Jag hade inga förväntningar på
att vinna, utan tänkte att det är så
många som skickar in till sådana
här tävlingar, så jag blev jätteglad
när jag hörde att jag hade vunnit,
säger Ina-Maja.
Lindrig ADHD
I sitt brev till Söderås Journalen berättar
Ina-Maja om att hon nyligen blivit diagnosticerad för en lindrig form av ADHD.
Hon har i många år haft svårt för att hålla ordning på sina saker, och har därför
aldrig kunnat ha en cykel tidigare. Sedan
en tid tillbaka har hon fått medicinering
för sin ADHD, och hon märker redan
nu av att läget har blivit bättre. Därför
kände Ina-Maja sig redo för en ny cykel,
och vad kunde väl då vara bättre än ett
presentkort på Ekstrands Cykel?
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– Nu kan jag cykla både till skolan och
till hästarna som jag sköter nere i Krika.

Koncentrationssvårigheter
Mamma Helen Persson är också glad för
sin dotters skull.
– Ina-Majas ADHD visar sig mest i form
av koncentrationssvårigheter, vilket gör
att hon har svårt att sova på kvällen.
Och sover man inte ordentligt så blir
det svårare att orka med skolan, och då
blir den också lidande. Vi har verkligen
märkt skillnad sedan hon fick sin diagnos och sin medicin.

av

CYKELAFFÄREN I CENTRUM

LAGERRENSNING

Från 995:-

HjÄLMAR, KLÄDER
oCH SKoR

Stor sortering av cykelhjälmar
EKSTRANDS CYKEL 0435-71 14 13
Storg 17, KLIPPAN Vard 9-18 Lörd 9-14

REN I CENTRUM

RD C420
ordic Line Citycyklar
NDE!

Tänk grönt & få
varmt
vatten
gratis
Tänk
grönt &
få

varmt vatten gratis

Tänk grönt & få
varmt vatten gratis

Tänk grönt & få
varmt vatten gratis

› Sparar CO2 och pengar
› Täcker upp till 2/3 av tappvarmvattnet

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

och pengar
› Sparar
CO2 CO
› Sparar
och pengar › Enkelt att montera
2
› Täcker upp till 2/3 av tappvarmvattnet
› Keymark / CE-märkt
›
Täcker
upp
till 2/3 av tappvarmvattnet
› Enkelt att montera
› Lång livslängd
›
Enkelt
att
montera
› Keymark / CE-märkt
› Lång
livslängd
› Keymark / CE-märkt

06-04-03 10.47.56

› Lång livslängd

Living full of energy

› Sparar CO2 och pengar
Tänk gröntLiving
& fåfull of energy
› Täcker
upp till 2/3 av tappvarmvattnet
ROTH NORDIC AB roth-nordic.se
· facebook.com/RothNordicSE
varmt vatten
gratis
› Enkelt
attfull
montera
Living
of energy
Utnyttja aget!
ROTH NORDIC AB roth-nordic.se · facebook.com/RothNordicSE
›
Keymark
/
CE-märkt
STORGATAN 16, 264 33 KLIPPAN
Rot-avdr
› Lång
Tel. 0435 - 71 12 75,
fax livslängd
0435 - 100 25

RÖRMONTAGE AB

ROTH NORDIC AB roth-nordic.se · facebook.com/RothNordicSE

Living full of energy
i Annonsjakten!

1: Vilma Nilsén, Klippan
2: Isabell Hansson Thulin, Klippan
3: André Johansson, Perstorp

TÄVLA

› Sparar CO2 och pengar
› Täcker upp till 2/3 av tappvarmvattnet
› Enkelt att montera
› Keymark / CE-märkt
› Lång livslängd

• Varje pusselbit i Annonsjaktens 6 fält passar in i någon
ROTH NORDIC AB roth-nordic.se · facebook.com/RothNordicSE
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.

Vinnare Barntävling - juni

SÅ HÄR GÖR DU:
AB roth-nordic.se
· facebook.com/RothNordicSE
1:aROTH
prisNORDIC
presentkort
på Guld
o Silversmedjan, Klippan 500:2:a pris presentkort på Guld o Silversmedjan, Klippan 300:Living full of energy
3:e pris presentkort på Guld o Silversmedjan, Klippan 200:-

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

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

allt

Glöm inte ange ”Annonsjakten” utanpå kuvertet! Om denna märkning
inte finns med deltar man inte i tävlingen! REDAKTIONEN TILLHANDA
Elinstallationer, Larm,
inom
el!
SENAST
den 2 september.

Förverklig
nadsde!
rdsd
å
g
K
d
ä
r
tr
a
Kaffe
m.
wienerbrö
n
M
Martin
0708-94
48
85
a
d
u
erbj0708-94 48 86
Palle
Marknadsflät
rhu
jä
B
å
p
pamael@telia.com
Data och Tele

Förverkliga dina
r
trädgårdsdrömma
hus! middagstips
på BjärGoda

Gäller endast under marknad

Öppet:
Mån - fre: 7-15.30 (tom 31 aug) • Lör Mån - fre: 7-17 (fr.o.m den 1 sept)

Ljungbyheds Konditori • Tel. 0435 -

på marknadsdagarna!!!
Från Delikatessen ebjuder vi:

• GrilladNamn:					Tel:
kyckling
Adress:
• Kycklingklubbor
• Kycklingspett

Bjärhus Växtb
Tel. 0435 - 10
www.bjarhus.

S
-

Bjärhus Växtbutik
Tel. 0435 - 102 95
www.bjarhus.se
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Tro-ST Holistiska
& Cinas

Skapar kontakt
med andra sidan
Carina Enström har alltid känt att hon
har haft en speciell förmåga när det
gäller att komma i kontakt med änglar och andar.
– Jag har alltid varit lite grann av en
häxa. Min mormor var likadan, så det
har gått i arv.
Medium och healerterapeut
Carina kommer ursprungligen från Höllviken, och där startade hon för några år sedan Cinas Holistiska – ett företag där hon
ägnade sig åt vegetabilisk och holistisk hudvård. Hon har också gått en utbildning till
medium. 2010 flyttade familjen till Perstorp.
– Jag är medium och healerterapeut, och
håller meditationsgrupper två gånger varannan vecka. Dessutom säljer jag kristaller,
änglar, tarotkort och drömfångare och lite
annat smått och gott inom det området.

Bergsmeditation utvecklar
känslomässig intelligens
Pia Williamsson har nyligen på hobbybasis startat Tro-Styrka-Balans, där
hon arbetar som diplomerad bergsmeditationsledare. Bergsmeditation utvecklar känslomässig intelligens, och
hjälper den som behöver att komma i
kontakt med sina känslor och hur man
sätter ord på dem.
– I förlängningen kan man även få användning av bergsmeditationen i situationer i vardagen eller i arbetslivet, till exempel när det gäller kommunikation vid
ett affärsmöte, säger Pia Williamsson.

sedan, när hon gick en kurs hos just Terry
Evans. Bergsmeditation är en djupgående
meditation där man i grupper om 6-7 personer blir vägledda av Pia.
– Jag är väldigt noggrann när jag sätter ihop
grupperna. Jag träffar varje person enskilt
först, och sätter sedan ihop grupperna utifrån den känsla jag får. Det är viktigt att få till
gruppdynamiken.

Aktivt lyssnande
En centralpunkt i meditationsgruppen är att
man lär sig så kallat aktivt lyssnande.
– Att vara helt tyst när andra pratar är en
Utvecklad av Terry Evans
upplevelse i sig, och det är något man verkliBergsmeditation utgår ifrån berget som symgen har nytta av i vardagen.
bol. Berget symboliserar dig själv, och meditationen är en väg fram till berget. Tekniken Pia har hållit i bergsmeditationsgrupper i
har utvecklats av mediet Terry Evans, och Helsingborg tidigare, men från och med den
började växa fram när hans liv var i kris på 29 augusti kommer hon att vara verksam i
grund av sjukdom. Pia Williamsson fick upp en lokal på Norra Skolgatan 2 mitt i centrala
ögonen för bergsmeditation för några år Klippan.

Alla har förmågan
Som medium och healerterapeut är Carina
huvudsakligen inriktad på två saker: Regression (att man med hjälp av henne kan
gå tillbaka, både i sitt nuvarande liv och i
föregående) och kontakt med andevärlden
(den ”andra sidan”). Carina menar att alla
människor har förmågan att få dessa kontakter, det handlar bara om att hitta ett sätt
att använda sina verktyg.
– Jag tror att även skeptikerna bär på de
här förmågorna, och skulle kunna plocka
fram dom om de fick vägledning. Sedan är
det ju så klart en fördel om man är öppen
för att lära sig nya saker och man är lite
nyfiken.
Änglarna guidade
Sedan 2012 är Carina, precis som Pia Williamsson i artikeln här intill, verksam på Norra Skolgatan 2. Hon trivs jättebra i sin lokal.
– Det var änglarna som guidade mig hit.
Det var det första stället jag tittade på, och
jag fastnade direkt!

Lär känna dig sjäLv
är du intresserad av att:
• Utveckla känslomässig intelligens
• Upptäcka positv dold potential
• Förstå mer om dig själv
Mer info www.creativeexperinces.com

Anmäl dig då till:
Bergsmeditationsgrupp
Torsdag den 29/8 kl 19

Innan påbörjad grupp kommer
intervjuer att göras med var och en.

Du som vill PROVA PÅ (1 tillfälle) är
OBS!
välkommen Måndag 19/8 kl 19 (anmälan)
Information/anmälan:
piawilliamsson@hotmail.com
eller 0435-35578 senast 19/8
www.trostyrkabalans.com
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Pehr Trollsveden

besöker Klippan
onsdag 25 september!
storseans på
kvällen kl.19
Pehr Trollsveden är känd
från bl.a TV4-serien
“Livet på andra sidan”
För anmälan (senast 19 sep) och prisuppgift ring Cinas Holistiska på
tel: 0708-85 16 24 eller kom upp till
butiken på norra skolgatan 2.

VVS-arbeten
e
Ny h

t!

Flytthjälp

Trädgårdsskötsel
Anläggningsarbeten
Marksten, trallgolv, plank m.m.

Rösta i kyrkovalet
den 15 september!
Bra att veta!

Information om valet till

Klippans Pastorat

Den 15 september är det kyrkoval

På de kommande sidorna presenterar vi allt du behöver veta
om hur du går tillväga och var du hittar mer information om
kyrkovalet. Att deltaga i kyrkovalet är ett sätt att engagera
sig i kyrkans arbete.

När är kyrkovalet?

Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval.
I Svenska kyrkan är det val vart fjärde år och alltid
den tredje söndagen i september.

Riv gärna ur och spara informationen!

Får jag rösta?

För att du ska få rösta ska du senast på valdagen
fylla 16 år, vara medlem i Svenska kyrkan och vara
folkbokförd i Sverige den 1 augusti 2013 (då röstlängden fastställs).
De grupper man kan rösta på i kyrkovalet kallas
nomineringsgrupper.
Det är sammanslutningar och intressegrupper
formade för att delta i kyrkovalet. På kyrkovalets
webbplats www.svenskakyrkan.se/kyrkoval kommer du före valdagen att kunna se vilka grupperna
och kandidaterna är.

När kommer röstkorten?

De röstberättigade får sitt röstkort omkring den
28 augusti 2013. På röstkortet finns uppgifter om
vilken vallokal du ska rösta i och vilka val du har
rätt att rösta till.

Är det möjligt att personrösta?

Ja, på valsedeln kan och bör du med ett kryss
markera de tre personer som du helst vill se valda.
Observera att man inte kan stryka något namn för
då blir valsedeln ogiltlig!

När presenteras valresultatet?

När vallokalerna stänger görs direkt en preliminär
röstsammanräkning.
Vartefter de preliminära resultaten blir klara presenteras de på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval.
Ansvaret för den slutliga rösträkningen har stiften.

Var finns mer information?

På www.svenskakyrkan.se/kyrkoval och på röstkortet hittar du ytterligare information.

Vem kan svara på frågor om
kyrkovalet?

Vänd dig med dina frågor till din Församlingsexpedition eller till respektive församlings hemsida:
Klippans församling, tel. 0435-296 80,
www.svenskakyrkan.se/klippan
Riseberga-Färingtofta församling,
tel. 0435-44 30 03, www.svenskakyrkan.se/
risebergafaringtofta
Östra Ljungby Församling, 0435-210 63,
www.svenskakyrkan.se/ostraljungby

Foto: Uppsala stift

Vad röstar jag på?

Du kan:
Brevrösta när du fått röstkortet omkring den 28 augusti. Brevröstningspaket kan du hämta på din Församlingsexpedition.
• Brevrösten kan lämnas till posten till och med den 10 september
• Brevrösten kan också lämnas genom bud i lokalerna för förtidsröstning
enligt nedan eller i vallokalen på valdagen.
Förtidsrösta på Församlingsexpeditionerna på följande tider:

Klippans Församlingsexpedition, St. Petri, Vedbyvägen, tel. 0435-296 80
• Måndag 2 september kl. 9.00 -12.00
• Tisdag 3 september kl. 17.00 -20.00
• Onsdag 4 september kl. 9.00 -12.00
• Torsdag 5 september kl. 9.00 -12.00
Östra Ljungby Församlingsexpedition, Byvägen 3, tel. 0435-210 63
• Fredag 6 september kl. 9.00 -12.00
• Lördag 7 september kl. 15.00 -18.00
Riseberga-Färingtofta Församlingsexpedition, Kungsgatan 6, Ljungbyhed,
tel. 0435-44 30 03
• Måndag 9 september kl. 9.00 -12.00
• Tisdag 10 september kl. 17.00 -20.00
• Onsdag 11 september kl. 9.00 -12.00

Rösta på valdagen den 15 september i din ordinarie vallokal
från kl. 13.00 till kl. 20.00:
• i Klippans Församlingshem, St. Petri, Vedbyvägen
• i Ljungbyheds Församlingshem, Kungsgatan 6
• i Östra Ljungby Församlingsgård, Byvägen 3
• Dessutom finns särskilt röstmottagningsställe i Färingtofta församlingshem, som är öppet från kl. 13.00 till kl. 19.00.
Kom ihåg att i alla tre valen gäller det att kryssa tre namn – även
om de står högt upp på listan – vid sammanräkningen är det kryssen
som räknas!
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Klippans Pastorat

Tre församlingar läggs
samman till Klippans Pastorat
Den 1 januari 2014 läggs församlingarna i Klippan, Riseberga-Färingtofta
och Östra Ljungby samman till Klippans Pastorat. Chef för det nya pastoratet blir kyrkoherde Pernilla Håkansdotter Olsson.
Det nybildade pastoratet får en mer stabil ekonomisk grund att stå på, och har
större möjligheter att disponera de personella resurserna. Det stärker församlingarnas beredskap inför framtiden.
Valet avser att utse vilka som skall sitta i den beslutande församlingen, Kyrkofullmäktige i pastoratet.

Foto: Magnus Aronson/IKON

Kyrkofullmäktige är ansvarig för all kyrklig verksamhet för alla som vistas
inom pastoratet. Kyrkofullmäktige utser ett kyrkoråd som svarar för de
löpande besluten.
Verksamheten i form av att fira gudstjänster, att tillhandahålla dop, konfirmation, vigsel och begravningsgudstjänster m.m. kommer att bedrivas inom
Riseberga-Färingtofta, Klippans och Östra Ljungby församlingar och för varje
församling kommer ett församlingsråd att utses.

Val till tre nivåer

1. KYRKOFULLMÄKTIGE

Sverigedemokraterna

I kyrkovalet röstar du i tre val eftersom kyrkans
organisation har tre nivåer. Din röst påverkar hur
Svenska kyrkan styrs lokalt, regionalt och nationellt.

1. Jan Rosenqvist, Företagare

1. Kyrkofullmäktige (lokal nivå)

I ett kyrkofullmäktige behandlas frågor som rör församlingarnas och pastoratets liv, till exempel om den verksamhet som bedrivs och om vilka mål församlingarna ska
arbeta för. Valsedlarna är vita.

2.

Stiftsfullmäktige (regional nivå)
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiften har till uppgift att stödja församlingarna att utveckla sin verksamhet.
Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ.
Valsedlarna är rosa.

3.

Kyrkomötet (nationell nivå)
Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande
organ och har 251 ledamöter. Här avgörs gemensamma frågor som rör kyrkans regelverk och
ställningstaganden. Kyrkomötet beslutar också
om till exempel hur dop, konfirmation, vigsel
och begravning ska gå till.
Valsedlarna är gula.
Välj den nomineringsgrupps valsedel
som du vill rösta på – en för vart och
ett av de tre valen.
Kom ihåg att i alla tre valen gäller det att
kryssa tre av de förtryckta namnen även
om dom står högt upp på listan – vid
sammanräkningen är det kryssen som
räknas!
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Klippans Pastorat

Ny kyrkoherde
i Klippans Pastorat

Foto: Pernilla Håkansdotter Olsson Privat

Pernilla Håkansdotter Olsson blir den
första kyrkoherden i Klippans pastorat.
Hon kommer närmast från en utlandstjänst som kyrkoherde i Svenska kyrkan i Los Angeles och San Fransisco.
Sin första arbetsdag i Klippan gör hon
den 26 augusti.
– Jag har varit i Klippan ett par gånger
tidigare. Gillar området, stadskärnan
och de fina omgivningarna, säger hon.
Saknade Sverige
Att lämna den amerikanska västkusten
och flytta hem till Sverige igen är så klart
en omställning, men Pernilla kände att
hon saknade hemlandet.
– Det är annorlunda att vara kyrkoherde
utomlands, och med endast tre svenska
anställda som är ansvariga för hela Kalifornien så blir arbetet väldigt olikt hur
man arbetar hemma. Jag saknade dessutom mina vänner, familjen och årstiderna.
Hemma är hemma, med allt vad det innebär.

Vill verka för synlighet
Sammanläggningen av de tre församlingarna till ett pastorat möjliggör breddning och
fördjupning.
– Nyckeln är att på ett effektivt sätt kunna
använda all den kompetens som finns så att
den kommer fler till gagn. När allting faller
på plats kommer det att bli en förändring
till det bättre. Jag ser bara möjligheter!

Den stora utmaningen för Pernilla Håkansdotter Olsson enligt henne själv blir att sätta
organisationen. Hennes mål är att församlingsborna ska känna att alla som arbetar
inom kyrkan är synliga och att kyrkan finns
där människorna finns.
Spännande med val
Kyrkovalet den 15 september ser Pernilla
Håkansdotter Olsson fram emot med tillförsikt.
– Det är alltid lika spännande med kyrkoval. Min förhoppning är så klart att vi ska
få in ännu fler röster än föregående val. Vi
är en folkkyrka, och förändring sker enklast när medlemmarna sluter upp.
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Riseberga kyrka

Vedby kyrka

Därför står vi
med på listan!

Klippans Pastorat

Foto: Magnus Aronson/IKON

Färingtofta kyrka

Att engagera sig kyrkopolitiskt är självklart för
många, men för en del mognar beslutet fram
när man inser att man kan skapa en förändring.
För att få lite mer ”kött på benen” kring hur
kandidaterna till kyrkofullmäktige i Klippans
Pastorat tänker kring sitt engagemang har vi
ringt runt till några slumpvis utvalda och frågat vilka frågor just de brinner för.

Västra Sönnarslövs kyrka

Anna-Karin Enev
Klippan.

- Jag är mycket för att
kyrkan ska vara öppen
för alla. Ingen ska
behöva känna att man
måste vara på något
särskilt vis för att vara
välkommen, utan alla
ska trivas hos oss.

Janet Svensson
Östra Ljungby.

- Jag vill bevara kyrkan,
och värna om det gamla.
Det är viktigt att kyrkan
får vara kvar ute i de
mindre byarna och att
man inte centraliserar för
mycket. Den barn- och
ungdomsverksamhet vi
har här ute i Östra Ljungby är viktig och ska vara
kvar.

S:t Petri kyrka

Gråmanstorps kyrka

Malena Engberg
Källna.

Östra Ljungby kyrka

Källna kyrka

Conny Lindquist
Klippan.
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- Förutom att kyrkan
ska vara en aktiv partner
i samhället och inte bli
en isolerad företeelse
tycker jag att miljöfrågan
är oerhört viktig. Vi har
ett ansvar att förvalta
skapelsen, det vill säga
att leva hållbart och inte
utarma vår jord. Det är
viktigt att verka för ett
hållbart samhälle där
kretsloppstänkandet står
i centrum.

– Jag vill jobba aktivt
för att kyrkan ska
komma ut mer i samhället. Det är otroligt
viktigt att vi får in fler
medlemmar – det är
många som lämnar,
och det är något vi
måste arbeta med.

Ulf Mattiasson
RisebergaFäringtofta.

Jan Löwgren
RisebergaFäringtofta.

- Svenska kyrkan ska vara
en resurs för alla människor
i samhället. Jag tycker även
att kyrkorna bör användas
så mycket som möjligt, och
vill därför öka alternativa
aktiviteter såsom musikoch teaterföreställningar
samt filmvisning. Kyrkoavgiften bör läggs på en rimlig
nivå så att alla har råd att
vara med.

– Nu när församlingarna
läggs samman till ett
stort pastorat vill jag
arbeta för att ändå
behålla delar av verksamheten ute i RisebergaFäringtofta. Jag värnar
mycket om landsbygden
och tycker det är viktigt
att vi inte flyttar in allting till centralorten.
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NY värdinna på
Gråmanstorps
bygdegård
Elsie Nilsson har i många år varit en
uppskattad
värdinna/uthyrningsansvarig på Gråmanstorps Bygdegård.
Nu när hon bestämt sig för att, med
ålderns rätt, trappa ner, tar Kristina
Arvidsson över.
– Det känns väldigt bra att ta över efter
Elsie. Min ambition är att arbeta vidare
i hennes anda, men också att sätta min
egen prägel på verksamheten, säger
Kristina Arvidsson.
Bra läge
Det är Gråmanstorps Bygdegårdsförening
som är ansvariga för bygdegården, och därmed också för vem som ska sköta uthyrningen och arbetet kring de fester som hålls
i lokalen. Bygdegården är uthyrd mer eller
mindre varje helg året om, och är därmed
en av Klippans kommuns mest populära festlokaler.
– Jag tror att den ligger bra till geografiskt,
lite mittemellan allting. Inte mitt i ”smeten”,
men inte för avsides heller. Redan nu får jag
in bokningar inför nästa sommar, säger Kristina Arvidsson.
Skräddarsyr paket
Kristina Arvidsson bor själv i Gråmanstorp,
och har i många år arbetat som servitris när
det har hållits fester på bygdegården. När
hon nu tar över efter Elsie Nilsson har hon ett
stort nätverk av serveringspersonal som kan

hjälpa till. Tanken är att kunna skräddarsy
festpaket efter kundernas önskemål.
– Jag brukar alltid sätta mig ner med värdparet och höra hur det vill ha sin fest. Dessutom
ser jag till att lokalen är städad. Sedan kan
jag hjälpa till med vad kunderna själva begär.
Ofta vill folk duka själva, men om de önskar
så kan det vara ordnat i förväg. Jag kan även
hjälpa till med catering om det efterfrågas,
säger Kristina Arvidsson.
Bra tillfälle att kliva av
Efter över 20 år av bröllop, födelsedagskalas, dop, studentmottagningar, begravningar
och mycket annat känner sig Elsie Nilsson
känner redo att lämna över till Kristina.
– Det är klart att det är lite vemodigt, men
jag har precis fyllt 80 och känner att det är
ett bra tillfälle att kliva av. Det är bara bra att
det kommer in lite nya krafter.
80-årsdagen firade Elsie naturligtvis på bygdegården, och den blev ett fint minne.
– Jag önskade mig inga presenter. Istället
samlade jag in pengar till mitt fadderbarn
i Gambia. Totalt fick jag in 14 000 kronor,
som går till hans skola, så att de kan köpa
in bättre material. En normal årslön i Gambia
för en vuxen är 2 000 per år, så det känns helt
fantastiskt att ha kunnat bidra på detta sätt.
En fin slutpunkt för Elsie på bygdegården
med andra ord. Nu är det alltså upp till Kristina Arvidsson att föra traditionen vidare.
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LJUNGBYHED PARK

Här frodas
företagsamheten
Området som idag heter Ljungbyhed Park och som tidigare
var känt som F5-området har en historia som går långt tillbaka
i tiden. Ända sedan slutet av 1600-talet har nämligen Ljungby
och Bonnarps hedar varit övningsmarker för infanterister, dragoner och husarer. Under den andra halvan av 1800-talet var
området en av de största exercisplatserna i hela Europa, och
i början av 1900-talet skrevs historia när Hjalmar Nyrop som
förste svenske pilot lyckades få upp sitt flygplan i luften 1910.
Från militärt till civilt
Efter att i många år varit navet i den militära verksamheten i Ljungbyhed
är nu F5-området, eller Ljungbyhed Park som det heter sedan några år
tillbaka, istället ett nav när det gäller näringsverksamhet. I dagsläget
finns omkring 25 olika företag inom en rad olika branscher på platsen
(se listan på sidan 22). Ljungbyhed Park ägs och förvaltas av PEAB, som
varit engagerade i Ljungbyhed Park och F5-området ända sedan den
militära verksamheten lades ner 1998.
– Peab har under årens lopp arbetat med många nedlagda militärförläggningar på ett liknande vis som vi har gjort på Ljungbyhed Park. Vi
ser emellertid Ljungbyhed som ett mer långsiktigt arrangemang än vad
vi gjort på andra ställen, säger Anders Svensson, VD för Ljungbyhed
Park.
Flygplatsen basen
Basen för verksamheten ute på Ljungbyhed Park är flygplatsen. När F5
avvecklades 1998 blev området civilt. Här finns numera bland annat
Saab, Ljungbyheds Aeronautiska Sällskap och Ljungbyheds Flygklubb.
Ljungbyhed Park har även trafikflygshögskolan vid Lunds universitet och
dess pilotutbildning som hyresgäster. Varje år utbildas 20 nya elever på
området.
Golfklubben etablerad sedan många år
Ljungbyheds Golfklubb är en anrik förening som funnits på området
sedan 1956. Banan byggdes redan 1933. Ursprungligen var det bara
officerarna på F5 som fick använda niohålsbanan, men så småningom
kunde även privatpersoner få möjlighet att spela. Länge var man dock
tvungen att visa legitimation för att få spela, eftersom man befann sig
på militärt område. Under 90-talet utökades banan till 18 hål, och idag
är den lika populär som någonsin tidigare.
Lokaler finns för uthyrning
Är man företagare och letar lokaler är Ljungbyhed Park ett fullgott alternativ. I den kreativa miljön som råder finns bland de nuvarande hyresgästerna förutom flyginriktning alltifrån byggnadssnickare till IT- och
eventföretag – och mycket mer!
– Vi hyr gärna ut lokaler till alla typer av företag. Här finns både kontorshotell och verkstadslokaler av varierande storlek. Vi ser gärna en bredd i
verksamheten, och tycker bara det är roligt om det kommer in lite olika
typer av näringsidkare, säger Anders Svensson, VD för Ljungbyhed Park.
Nätverkande
Anders Svensson flaggar också för att man som hyresgäst på Ljungbyhed Park kan bredda sitt kontaktnät.
– Det finns så klart goda möjligheter till nätverkande. Är man två olika
verksamheter som sitter i samma kontorshotell kanske man kan finna
någon sorts samarbete.
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Thulinvägen 5, 264 51 Ljungbyhed

Tel. 0435-44 00 10
www.ljungbyhedpark.se

Vi är på plats: måndag – fredag 08.00–16.00

0435 - 44 04 90
info@snickeriet.info
www.snickeriet.info

Placera
dina servrar
hos oss !
Vi hostar din serverpark och
tar hand om dina backuper!
It-leverantör, Komponenter,
Installationer, Nätverk, Datorsupport
Ring så kommer vi och presenterar!

072 - 941 67 05

Besöksadress: Märsarevägen 6
Postadress: Snälleröd 4744,
264 54 Ljungbyhed

Vi utför allt inom el!

Elinstallationer, Larm,
Data och Tele
Martin 0708-94 48 85
Palle 0708-94 48 86
pamael@telia.com

Effemcom AB
Thulinvägen 5, 264 51 Ljungbyhed

042 - 17 95 40 • 0435 - 44 86 77
E-post: Info@nordicip.se • Hemsida: www.nordicip.se

Golfa
– året runt!

Hos oss får du:

• Prisvärt medlemskap
• Rabatterad greenfee
• Socialt nätverk
• Välskött bana
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www.ljungbyhedsgk.se
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LJUNGBYHED PARK

V i finns på

Ljungbyhed
Park:
Effemcom
Inkyron Production
Ljungbyhed AIR Ideell Förening
Ljungbyhed Park
Ljungbyheds Aeronautiska Sällskap
Ljungbyheds Golfcenter
Ljungbyheds Golfklubb
Ljungbyheds Hotell & Konferens
Ljungbyheds Militärmuseum
LN Teknik
Luftfartsverket - Lfv Ljungbyhed Ats
Lunds Universitet/TFHS
Lunds Universitet/Zooekologisk
Mikael Grahn
MOM Event & Förarcoaching
Mona Scott Städ
Nordic IP
Pama El
Ripa Konstruktioner
Saab
Snälleröds VVS
Tele2
Torraröd Förvaltning AB

,PNPDITFOÇHSB
Lastbilsfesten
för hela familjen!
BW4WFSJHFT
finaste lastbilar.

Den 6-7 september fylls Ljungbyhed Park återigen av lastbilar i alla former. Då kommer nämligen Skåne Truck Show
tillbaka – för andra året i rad. Nytt för i år är bland annat en
större satsning på mässutställare.
– Vi är redan uppe i runt 40 utställare, som kommer att visa
upp alltifrån nya lastbilar till släp, påbyggare och massor av
andra tillbehör, säger Ted Johansson från MOM Event, som
tillsammans med den ideella föreningen Skåne Truck Show
står bakom evenemanget.
Femårsjubileum
Skåne Truck Show firar i år femårsjubileum, men efter att tidigare ha
arrangerats i samband med Vallåkraträffen och Pärlrallyt tog man ett
steg vidare 2012 genom att involvera MOM Event som medarrangör.
Företaget har sin verksamhet på Ljungbyhed Park, och man arbetar
mycket med företagsevent med bil- och motorinriktning.
– Det är otroligt kul för oss att få arrangera ett publikt evenemang.
Inför det här året har vi fått ännu mer ansvar när det gäller marknadsföring, försäljning av montrar och allt runtomkring, och vi hoppas på att publiken ska återkomma även i år. Förra
året lockade vi
rªLNFESBDJOHGÕSBSF
1 500 besökare med bara en radioreklam som marknadsföring,
så
r(P,BSU
r-FSEVWFTLZUUF
vi hoppas kunna öka den siffran med några hundra
personer, säger
Ted Johansson.

,PNPDITFOÇHSB
BW4WFSJHFT
Lastbilsträffen förfinaste
Aktiviteter
lastbilar.
familjen
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BW4WFSJHFT
september
-7
Många6kringaktiviteter
Skåne Truck Show är lastbilsfesten för hela familjen. Förutom att befinaste lastbilar.
skåda en mängd lastbilar och mässmontrar kan besökarna även få
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Aktivitete

åka rallybil med riktiga rallyförare, köra gokart och skjuta laserlerduvor. För de yngsta finns hoppborg och en rad andra roliga aktiviteter.
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Lastbilsträffen för
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6-7 september

Winepartners Nordic
Ydhags Specialsnickerier
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LJUNGBYHED
WWW.MOM-EVENTS.SE

Aktiviteter
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LJUNGBYHED
WWW.MOM-EVENTS.SE

LJUNGBYHED
LJUNGBYHED

LJUNGBYHED

WWW.MOM-EVENTS.SE

WWW.MOM-EVENTS.SE

LJUNGBYHED
WWW.MOM EVENTS.SE

LJUNGBYHED

www.skanetruckshow.s
www.skanetruckshow.se
WWW.MOM-EVENTS.SE
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WWW.MOM-EVENTS.SE

www.skanetruckshow.se
www.skanetruckshow
www.skanetrucks
www.skanetruckshow.se
www.skanetruckshow.se

Familjen

En Kille
Född: 121116
Vikt: 2 995 gr
Längd: 48 cm

Gabriel
En Kille
Född: 130411 • Vikt: 3 410 gr • Längd: 50 cm

Camilla Olsson
&
Peter Lund

Elias

Jenny & Andreas Rosdahl
Filip, Anton, Hanna och Isac

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

Kom i form med

OK Kompassens trimorientering
OK Kompassens trimorientering är ett utmärkt sätt att stimulera tävlingsnerven samtidigt som man kan njuta av vacker natur och få lite motion på köpet.
Ända sedan början av juli har alla som varit sugna kunnat hämta
ut kartor antingen hos Ljungbyheds Lantmän, Klippans Turistbyrå,
Kupolen Friskvårdscenter eller Elfdalens Camping, och därefter ge sig
ut på jakt efter kontroller antingen i Skytteskogen vid Pappersbruket i
Klippan eller kring badet i Ljungbyhed. Banorna för trimorienteringen
är gjorda av medlemmarna Kjell Lindau och Karin Bengtsson. Om
man är ute på en runda och skulle märka att någon av kontrollerna
saknas går det bra att kontakta dem.
– Hämtar man ut en karta kan man sedan i lugn och ro bege sig ut på
jakt efter de olika kontroller vi har märkt ut. När man är klar kan man
skicka in sitt protokoll till oss, så har man möjlighet att vinna presentkort, säger OK Kompassens ordförande Roland Nilsson.
Sport för hela familjen
OK Kompassen har under tidigare somrar ordnat såväl trim- som cykelorientering med viss framgång. I en tid när föreningar av alla typer får
allt tuffare att rekrytera nya ungdomar gäller det att hela tiden hitta
nya sätt att rekrytera medlemmar.
– Orientering är ju faktiskt en av få sporter som hela familjen kan delta
i, och som man dessutom kan utöva riktigt långt upp i åldrarna, säger
Roland Nilson.
Ny generation
Totalt sett har OK Kompassen runt ett 100-tal aktiva medlemmar i alla
åldrar. Inklusive stödmedlemmar kan man räkna in närmare 400 personer. Medlemantalet går lite upp och ner över tid.
– Jag brukar tala om att det förändras över längre intervaller. Vi hade
till exempel en topp i början av 90-talet, då vi hade många ungdomar
som tillkom. Nu har de växt upp och skaffat egna barn, och nu börjar
de barnen synas här hos oss. Det är roligt med en ny generation, säger
Roland Nilsson.
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Volontär i Honduras
– en helt annan verklighet
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Under ett helt års tid har Söderås Journalens ungefär en gång i
kvartalet kunnat följa Perstorpstjejen Emma Brinkåkers äventyr
som volontärarbetare i Honduras huvudstad Tegucigalpa. Nu är
hon hemma i Sverige igen – sprängfylld med intryck och upplevelser!
– Jag kommer definitivt att återvända dit fler gånger, säger hon till
Söderås Journalen.
Pappan högt uppsatt polischef
Året som ”dotter” i en honduransk familj där pappan är en högt uppsatt
polischef ett fåtal ”steg” från presidenten har varit omtumlande. Korruptionen inom polisen och rättsväsendet i Honduras är utbredd, och Emma har
fått iaktta största försiktighet när hon rört sig i Tegucigalpa. Värdpappan
hade vakter kring sig varje gång han var i tjänst, och de övriga familjemedlemmarna hade polischaufförer som skjutsade dem för att de skulle färdas
säkrare.
– Jag behövde inte ha några vakter, men jag visst att jag alltid kunde ringa
en av deras ”bodyguards” om det skulle vara något. Som tur var behövde
jag aldrig det.
Värdesätter Sverige
Att vara borta från Sverige och leva i en helt annan kultur har förändrat
Emma som person. Tegucigalpa är världens femte farligaste stad, och rån,
mord och våldtäkter hör till vardagen.
– Man är nästan inte ute överhuvudtaget eftersom det är så farligt. Nu när
jag har kommit tillbaka till Sverige är jag otroligt tacksam över hur lätt det
är att leva här. I Honduras finns varken några parker eller caféer till exempel.
Att ha rinnande vatten från kranen är också en otrolig lyx!
Vackert land och underbara människor
Men trots all fattigdom och kriminalitet så tycker Emma ändå att Honduras
är ett underbart land på många sätt.
– Honduras är otroligt vackert med en varierande natur, och människorna
är mycket varmare än oss svenskar. Man hälsar på varandra med en puss på
kinden och håller inte så mycket avstånd till nya bekantskaper. Jag tyckte
det var lite jobbigt i början när någon man precis träffat strök en över armen, men nu har jag blivit likadan själv (skratt). Dessutom är de mycket mer
spontana och ickeplanerande än vad vi svenskar är. Det har varit nyttigt att
lära sig att det går att leva utan att planera livet in i minsta detalj i sin kalender eller i sin mobiltelefon.
Studier i England
Den sista tiden innan hemresan i början av juli var känslosam – och innehåll
både bröllop och barnafödsel. Emmas värdsyster fick en liten dotter, och
hennes värdkusin gifte sig.
– Det var spännande att få vara med om ett honduranskt bröllop också
innan jag åkte hem.

Foto: Emma Brinkåker privat

Härnäst ska Emma njuta av att vara hemma i Sverige och umgås så mycket
hon kan med familj och vänner innan det till hösten bär utomlands igen.
Från och med då och tre år framåt är det nämligen studier i konsthistoria på
universitetet i engelska Bristol som gäller.
– Det ska bli spännande att testa på ett annat land som inte är så olikt
Sverige som Honduras är. Den här gången ska även min pojkvän följa med.
Det ska bli otroligt spännande att få dela den här upplevelsen med honom.
Söderås Journalen tackar Emma för att vi fått möjligheten att följa henne i
Honduras och önskar lycka till med allt hon företar sig!
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Ingrid Wilhelmsson på första City-dagen i Klippan

Handla
hemmavid!
Ingrid Wilhelmsson
(Söndraby El)

Att locka kunder till butikerna på mindre orter som
Klippan, Perstorp, Ljungbyhed, Kvidinge, Östra Ljungby
och Röstånga är en kamp som pågår ständigt.
I Ljungbyhed har man sin Gammelmarknad och Blåkullekul.
Perstorp har ett evenemang som heter Vårfesten. I Klippan var
man tidigt ute när man började med sin City-dag ett par gånger
om året. Dessa har sedan utvecklats till Outletdag och ibland så
kallad Långlördag. Oavsett vad namnen på de olika dagarna är
så är syftet detsamma för alla, nämligen att visa upp vad butikerna på orten kan erbjuda sina kunder i form av bra produkter,
bra priser och inte minst sin personliga service till kunderna.
Söderås Journalen har träffat några av dem som 1979 var med
och startade City-dag i Klippan och hur de upplevde arbetet
med det.
Göran Nilsson
(tidigare ägare till Görans Radio)

– Jag var med i kommitten från början och
jobbade i den i drygt 10 år. Vi var ett antal
entusiaster som engagerade oss, och vi hade
många trevliga möten hemma hos varandra!
Detta gjorde att man lärde sig mycket om företagande som man kunde ha nytta av i sin
egen verksamhet.
– En av de första uppgifterna vi hade var att skapa ett varumärke
för City-dageni form av en logga. En känd profil i reklambranschen
i Klippan var Anders Prabin och han lade ner mycket arbete på att
utforma loggan som sedan också användes under många år.
– Vi hade många olika aktiviteter på City-dagen men jag minns speciellt en gång att vi hade en bilutställning mitt inne i centrum. Det var
en bilfirma som presenterade alldeles nya modeller och detta drog
mycket folk till Citydagen. Nyhetsflödet var inte lika massivt då som
nu, och en sådan sak var en stor händelse.
Carsten Larsson
(tidigare ägare till Kökspunkten, som numera
finns i Ängelholm, Båstad, Halmstad, Falkenberg och ägs av sonen Riccard Larsson)

– Jag var med i kommitten i 25 år. Vi fick en
väldigt positiv respons på våra arrangemang
- Minnena från alla Citydagar år många. Vi
från våra kunder. Efter några år började vi blev
lade ner mycket energi på att alltid ha olika
uppringda från kommuner runt omkring som
tävlingar.
ville ta lärdom om hur vi arrangerade Citydagarna. Efterhand så blev det fler och fler kom- När vi startade upp City-kommitten skapade
muner där det ordnades liknande dagar. Så vi
vi en policy om att varje butik alltid skulle ha
var faktiskt en föregångare att på detta sätt göra PR för handeln på
en vara man kunde köpa till halva priset på City-dagen. Då ingick
mindre orter.
också en prisgaranti att om man hittade varan billigare någon an– En gång hade jag engagerat den kända sångerskan Elisabeth As- nanstans fick man prisskillnaden tillbaka i pengar.
sarsson-Marsh till min butik. Hon stod utanför min butik och sjöng,
- Vi genomförde också att butikerna hade den röd-gula skånska flagvilket fick till följd att publiken så småningom fyllde stora delar av
gan utanför butiken. Eftersom vi hade besökare både från Halland,
Järnvägsgatan där jag då hade min butik.
Småland och Skåne, ville vi visa att i Skåne, och framförallt Klippan,
– En annan gång gick vi runt i dräkter vi hade fått låna av Disney. kunde man handla i en mysig miljö till verkligt bra priser och en
Anledningen till detta var att vi hyrde ut mycket Disney-videofil- serviceanda som slår det mesta! Målet var inte att sälja så mycket
mer och detta upptåg var mycket uppskattat. Inte minst av alla som möjligt just på Citydagen, utan se det långsiktigt och få folk att
komma hit igen.
barn.

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

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

KörKort i Höst?
n för nya
Informationslektio
. 16.20.
elever måndagar kl ivns
Handledar- och inte
utbildningar.
Tegelbruksg. 10 • 264 35 Klippan • Tel. 0435-122 00
www.berndtssons.nu
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Söderåsens Brukshundsklubb

SM-värdar i september
Helgen den 13-15 september står Söderåsens Brukshundsklubb värd för
årets svenska mästerskap i rallylydnad.
– Vi har jobbat med det här sedan i höstas, så det känns kul att det äntligen
är dags, säger klubbens SM-general
Ingegerd Jansson.

nu, så det ska till rätt mycket för att hon ska
trilla ur topp 40 innan SM-tävlingarna.

Stort i Skåne
Rallylydnad blev en officiell tävlingssport så
sent som 2011, och årets mästerskap är det
andra i ordningen. Ingegerd Jansson är nöjd
och stolt med att Söderåsens BrukshundsDet finns mycket glädje i rallylydnad, tycker Ingegerd.
klubb fick äran att bli arrangör.
Här med sina två West highland white terriers
Glädje, kommunikation och samarbete – Rallylydnad är väldigt stort här nere i SkåRallylydnad är en tävlingsform som bygger ne, och när det började talas i distriktet om
på glädje, kommunikation och samarbete att tävlingen kunde hamna här nere så anmellan hund och förare. En domare ritar en mälde vi vårt intresse.
bana med olika moment som förarna får
Bland de 40 ekipagen ryms deltagare från
memorera innan tävling, och därefter gäller
södra Skåne och ända upp till Västerbotten,
det att genomföra banan så bra som möjligt.
eller Umeå om vi ska vara exakta.
Men tvärtemot vad man skulle kunna tro så
– Det känns rätt fräckt att det kommer folk
ingår ingen tidtagning.
från stora delar av Sverige för att tävla här
– Det har ingenting med hastighet att göra,
hos oss, säger Ingegerd Jansson.
utan rally kommer från engelskans ”rally obedience”, förklarar Ingegerd Jansson.
Finaler på söndagen
Programmet för SM-helgen är satt sedan Lena Pålsson med hunden Chili tränar mycket och
Ett hemmaekipage
länge. På fredagen blir det veterinärbesiktning man kan inte missa att se deras fina förhållande.
Det finns fyra olika klasser i rallylydnad: Ny- av de deltagande hundarna samt en invigning
börjare, fortsättning, avancerad och mästar- och kamratfest. På lördagen påbörjas tävklass. Och när det hålls svenska mästerskap lingarna, och på kvällen hålls en SM-bankett
är det givetvis den senare klassen som täv- på Spångens Gästis. Söndag förmiddag är
lar. Totalt 40 ekipage kommer att delta, och det slutligen dags för final, där de 20 bästa
samtliga har tävlat till sig sina platser via kval. ekipagen gör upp om vem som ska bli årets
Bland dessa 40 finns ett hemmaekipage.
svenska mästare i rallylydnad. Är du intresse– Det är Lena Pålsson och hennes hund Chilli. rad av att vara publik går det bra att följa den
Hon ligger kring plats 20 på rankinglistan just svenska eliten under lördagen och söndagen.

Att träna med små
eller stora hundar
spelar ingen roll.
Intresset av att lära sig rallylydnad märks tydligt på
Söderåsens Brukshundsklubb.

Rallylydnad passar bra för lite äldre hundar. Hunden
Hugo 13 år fixar banan galant.

Här går Eva med
sin duktiga hund.

SM i rallylydnad 13-15 september 2013
Plats: Söderåsens Brukshundklubb. Klubbstugan med tävlingsplaner ligger strax utanför Ljungbyhed, ca 1 mil från Klippan.
Under lördagen och söndagen kan publiken följa en spännande
tävling med svenska eliten på plats. Beräknad starttid ca kl.10.
Torghandel och fika finns på tävlingsplatsen.

Hjärtligt välkomna!
För mer information www.soderasensbk.com/rallysm
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Städpatrullen
- vi städar allt!

Dagens lunch
V 33 Måndag: Biff á la Lindström
Tisdag: Stekt fiskfilé med gräslöksmajonnäs
Onsdag: Honungsglaserad kotlettrad
Torsdag: Blomkålsstuvning med stekt falukorv
Fredag: Kassler på grönsaksbädd, ostsås
	Alt 1: 	Pytt i panna, ägg och rödbetor
	Alt 2:	Crepes med räkor
	Sallad:	Knaperstekt bacon, Räkor
	Paj: Taco
v. 34 Måndag: Köttfärslimpa med pressgurka
Tisdag: Pocherad fiskfilé med dillsås
Onsdag: Revbenspjäll med äpplemos
Torsdag: Fylld falukorv med potatismos
Fredag: Kycklinggryta med ostronskivling
	Alt 1: 	Potatissallad med rostbiff
	Alt 2: 	Stekt potatis med ägg och skinka
	Sallad: 	Avocado och räkor, Skinka och ost
	Paj: 	Kassler
V 35 Måndag: Kryddjärpar, lingon
Tisdag: Laxpanetter med smält smör
Onsdag: Raggmunk med stekt fläsk
Torsdag: Vitkålsstuvning med stekt lunchkorv
Fredag: Panerad fläskotlett med skysås
	Alt1: 	Pasta med 4 sorters ostsås
	Alt 2: Broccoligratäng med skinka
	Sallad: 	Kräftstjärtar, Kassler
	Paj: 	Räkor
V 36 Måndag: Grekiska färsbiffar med ris och tzatziki
Tisdag: Stekt fiskfilé med gurkmajonnäs
Onsdag: Slottsstek med pressgurka
Torsdag: Korv Stroganoff med ris
Fredag: Fläskytterfilé med champinjonsås
	Alt1: 	Spagetti med köttfärssås
	Alt 2: 	Stekt potatis med ägg och bacon
	Sallad: 	Rostbiff, Tonfisk
	Paj: Biffstrimlor med mycket lök och grönsaker
V 37 Måndag: Kålpudding med lingon
Tisdag: Kokt torskrygg med skånsk senapssås
Onsdag: Kalops med rödbetor
Torsdag: Bruna bönor och stekt fläsk
Fredag: Flygande Kurre (kassler)
	Alt1: 	Kokt höna med ris och currysås		
	Alt 2: 	Rotfruktsgratäng med skinka
	Sallad: 	Grekisk, Lax
	Paj: 	Köttfärs
V 38 Måndag: Pannbiff med lök
Tisdag: Stekt strömming med potatismos
Onsdag: Biff Stroganoff med ris
Torsdag: Ärtsoppa och pannkakor
Fredag: Fläskfilémedaljonger med bearnaisesås
		 och bakpotatis
	Alt1: 	Stekt potatis och falukorv, ägg
	Alt 2: Blomkålsgratäng med kassler
	Sallad: Mozarella, Kalkon
	Paj: 	Kalkon, Grönsaker och nötter
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.

E&T Catering

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

Pressfoto: Stacie Collins

Stidsvig

Amerikansk rocksångerska

till Klöva Hallar!
Den 16 augusti är det bluesrockiga toner med munspel som extra krydda som kommer att ljuda borta i
Klöva Hallar. Då kommer nämligen den amerikanska
artisten Stacie Collins på besök.
– Det känns jätteroligt att få hit Stacie Collins. Hon
spelade på Sweden Rock i våras och var mycket populär där, och när vi hörde att hon skulle tillbaka till
Europa i augusti började vi fundera på försöka få
henne till Klöva Hallar, säger konsertarrangören Anna-Karin Liljedahl.

Fritidssysselsättning
Förutom Anna-Karin Liljedahl så är det också Pär Jansson,
som musikintresserade Klippanbor kanske känner till som
medlem i Southern Kings – som också återfinns som förband
och numera vilande Grapestompers, som står bakom konserten. De är goda vänner och ordnar konserten med Stacie Collins som en kul grej på sin fritid. Anna-Karin Liljedahl hoppas
naturligtvis på många sålda biljetter och fint väder – då är det
inte omöjligt att man gör fler konserter i framtiden.
– Vi gör ingen ekonomisk vinning på det här, utan gör det för
att det är kul. Går arrangemanget runt så fortsätter vi nog
framöver också.
Klassisk bluesrock
Vem är då Nashvillebördiga Stacie Collins, och hur låter hon?
Frågar man Anna-Karin Liljedahl, som ju är väl insatt i hennes
musik, får man följande svar:
– Hon och hennes band, som består av Al Collins, samt de
välkända svenska rockgrabbarna Conny Bloom från Eletric
Boys och Pontus Snibb från Bonafide levererar ett skönt boogiebluesigt sound med mycket honkytonk-grit, kryddat med
Stacies fantastiska munspelsbriljering. Allt är förpackat med en
enorm energi och känsla.
Miljön viktig faktor
Anna-Karin Liljedahl tycker det känns väldigt kul att få arrangera en konsert just på Klöva Hallar. Hon bor själv i Krika,
och gläds över att få göra något ”på hemmaplan”.
– Miljön är en viktig faktor för en lyckad konsert. Sedan är
det en stor fördel att vi har ”backup” inomhus om det skulle
vara dåligt väder.
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Nya
gymnasiechefen
hoppas på
mer samverkan
När Klippans gymnasieelever och deras lärare återvänder för läsåret 201314 har verksamheten fått en ny chef.
Det är Ljungbyhedsbon Mattias Säflund, tidigare rektor för Tegelbruksskolan, som har tagit över efter nyblivne pensionären Per Dahl.
– Det känns fantastiskt bra att ha fått
detta stora förtroende. Jag brinner
mycket för mötet med människor, och
det känns otroligt stimulerande att få
chansen att göra skillnad, säger han.
Lärare i grunden
Mattias Säflund har en lärarutbildning i
botten, och har undervisat bland annat i
geografi, samhällskunskap, ekonomi och
datakunskap. Han blev rektor för Tegelbruksskolan 2008. Erfarenheter som naturligtvis kommer väl till pass när han nu flyttar
upp ett steg och intar ett helikopterperspektiv, som han själv uttrycker det.
– Min förhoppning är att vi ska hitta ännu
fler möjligheter som leder våra ungdomar ut
på arbetsmarknaden eller till vidare studier.
Det är viktigt att hitta samverkansformer för
att detta ska bli verklighet. Inte bara inom
skolan utan även i samarbete med företag
och organisationer här i Klippan.
Drev Konsumbutik
Klippanbor som inte varit i kontakt med skolan de senaste decennierna känner kanske
ändå till Mattias Säflund. Mellan 1997 och
2002 drev han nämligen tillsammans med
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fadern Lennart Konsumbutiken i Klippan.
– Det var en lärorik och rolig tid, men arbetstiderna när man är butiksinnehavare är
inte så småbarnsvänliga, så 2002 tog jag
steget över till skolans värld.
Kommer sakna direktkontakten
Som gymnasiechef kommer Mattias att vara
placerad på kommunkontoret. Detta för att
optimera möjligheterna till samverkan mellan skolans olika delar.
– Det blir naturligtvis en fördel att sitta på
samma ställe som verksamhetscheferna för
elevhälsan, grund- och förskola, men jag
kommer givetvis att sakna direktkontakten
med eleverna. Det ger otroligt mycket att
vara bland dem varje dag och få direkt återkoppling på det man gör. De är duktiga på
att uttrycka sig, både om sådant som är bra
och som är mindre bra. Jag kommer försöka
vara ute i verksamheten en hel del i alla fall.
Det är viktigt för att kunna driva utvecklingen framåt.
Viktigt att bygga kultur
Idag har Klippans Gymnasieskola omkring
900 elever. Blivande gymnasister kan själva
välja i vilken kommun de vill studera, och
Mattias Säflund menar att detta faktum
ställer krav på skolorna.
– Jag tror väldigt mycket på att bygga en
kultur kring vår skola. Vi har den mindre
skolans fördelar, men är ändå ganska stora.
I ett mindre samhälle finns en närhet till näringslivet som förhoppningsvis kan hjälpa
eleverna vidare när de lämnar oss.

ICA 40 år på samma ställe!
Tiden går och vi med den! Det är nu
40 år sedan det byggdes lokaler för
handel på det område som då hette
Elfdalens Centrum. Möbelvaruhusets
Tullsons Möblers ägare, Bertil Tullsson, byggde dels lokaler för sin egen
verksamhet men även lokaler för dagligvaruhandel. Under många år hette
butiken ICA Storköpet.

på ett ekonomikonsultföretag i Malmö där
han jobbade med affärsutveckling och att
driva försäljning.
– Det är viktigt att skaffa sig en utbildning
och tanken att jobba i butiken i Klippan har
aldrig varit en självklarhet för mig, säger Filip.
– Jag tycker det är viktigt att man skaffar sig
en egen grund att stå på som man kan finna
trygghet i, fyller Håkan i.

Sedan 17 år tillbaka det Håkan Cronberg
som äger butiken vars namn numera är ICA
Kvantum.

Men efter 5 år i Malmö kände sig Filip redo
för nya utmaningar och sökte runt bland
olika områden. Så småningom växte känslan
fram att det var inom handlaryrket som Filip
ville utvecklas, och detta i butiken i Klippan
med pappa Håkan. Filip är idag försäljningschef med ansvar för flera avdelningar både
när det gäller personal och resultat. Tillsammans har man jobbat fram en stor förändring i lokalerna som blev färdig för ett år
sedan. Denna satsning innebar bland annat
att man byggde ny kök- och delikatessavdelning, frukt- och gröntavdelning samt en helt
ny entré.
– Det gäller att inte stå stilla utan att hela
tiden jobba i en förbättringsprocess. Ibland
får man ta mindre grepp för att sedan kunna
ta de stora insatserna också, säger Håkan.
Det händer så mycket med sortimentet som
gör att vissa avdelningar blir mindre och andra större. Då får man sätta sig ned med ett
”blankt papper” och helt enkelt planera om
allting och det är vad vi har gjort nu, säger
Filip.

Håkan har alltså drivit butiken i 17 år, sedan
1996, men var faktiskt med redan då den
öppnade för 40 år sedan!
– Jag har fått lära mig mycket av både Ingvar
Ahl och Per Sjunnesson redan på den tiden
som de hade Åbyhallen i Klippans centrum.
När de sedan släppte Åbyhallen och startade
ICA Storköpet här uppe i Elfdalen så fick jag
följa med i en månad i samband med att butiken öppnade, och därefter var det militärtjänst som kallade.
Håkan tillhör en riktig gammal ”handlarfamilj”, både Håkans far och farfar arbetade
med detta. Innan Håkan kom till Klippan
drev han flera butiker i Helsingborg, men
när tillfället för 17 år sedan dök upp att ICAbutiken i Klippan var till salu så slog han till.
– Det är något jag aldrig har ångrat, säger
Håkan. Alla inspirerande möten med kunder
och personal har gjort att tiden har gått väldigt fort.
Släktarvet fortsätter
Håkans son Filip jobbar sedan 3 år tillbaka
också i butiken. Arvet från farfars far går
alltså vidare. Filip har innan detta pluggat i
Lund i 5,5 år. Efter studierna fick Filip jobb

kunderna mycket medvetna om vad de vill
köpa. ICA Kvantum i Klippan satsar bland
annat mycket på lokalproducerade varor.
Man är medlem i ett nätverk som heter
Smaka på Skåne där man knyter kontakter
med olika lokala producenter. Målet är att
kunderna ska få inspiration och matglädje
när man är och handlar i butiken.
– Framförallt fokuserar vi på det som produceras kring Söderåsen, säger Filip.
Jubileumsvecka
med många aktiviteter
I mitten på september, vecka 34, kommer
man att ha mycket aktiviteter för att fira
40-årsjubiléet. Sedan fortsätter förbättringsprocessen efterhand under året.
– Vi kommer under hösten att sätta in en
helt ny kassalinje vilket ska förbättra miljön i
kassorna både för kunderna och personalen.
Det ska helt enkelt flyta på bättre när man
ska avsluta sitt inköp, säger Filip.
– I samband med detta kommer vi också att
bygga om hela förbutiken, inflikar Håkan.
Allt detta ska stå klart i september månad
och sedan kan Håkan och Filip fortsätta att
jobba vidare med sitt gyllene budord: Att alltid överträffa kundens förväntningar!

– Efter en sådan stor förändring måsta man
var mycket lyhörd och serva kunderna så att
de hittar rätt och går nöjda härifrån, menar
Håkan. Kunden måste hela tiden vara i fokus.
Lokalproducerade varor
Med alla matlagningsprogram i TV blir också
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Tyck till på klippan.se
Berätta vad du tycker om våra verksamheter med
vår förbättrade Synpunkt.
Välkommen att besöka klippan.se och klicka in
på symbolen på startsidan.

Klippans Badhus

Mötesplatser för unga

26/8 Badhuset öppnar för säsongen.
Vecka 35 Start för nya babysimkurser.
Vecka 36 Start för vattengympa och arombastu.

Mötesplats Sågen
Öppet fr.o.m 12/8.
Öppet måndagar och onsdagar, kl.17.00-21.30.

För övrig bad- och friskvårdsinformation se
www.klippan.se/upplevagora Tel. 0435-281 95

Open Heart
Öppet fr.o.m 13/8.
Öppet tisdagar och torsdagar, kl. 17.00-21.00 på Snyggatorpsskolan i Klippan.
Glöm inte att kolla Mötesplats Sågen/Open Heart på
Facebook.www.klippan.se/upplevagora Tel.0435-134 85

Biblioteken
Välkommen till din lokala mötesplats
med de generösa öppettiderna biblioteken i Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby.
För information om öppettider mm,
se hemsidan www.biblioteksnv.se Tel. 0435-281 76

Klippans Konsthall
Sista veckan med ”Känt och Okänt”. Utställningen avslutas 18/8.
Öppet tisdag-söndag kl. 14.00-18.00.
Visning onsdag och söndag kl. 15.30.
www.klippan.se/evenemangskalender

Musikskolan
Musikskolans verksamhet startar 26/8.
www.klippan.se/upplevagora Tel. 0435-283 88
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Fritidsgården i Östra Ljungby
Vi finns på Bygdegården i Östra Ljungby, Gamla vägen 29.
Öppet onsdagar, jämna veckor, kl.17.00-19.00 och ojämna veckor,
kl.18.00-19.30.
Arr: Östra Ljungby/Stidsvigs Ungdomsförening.
www.ostraljungby.nu
Fritidsgården Holken
Öppet fr.o.m 30/8.
Vi finns på gamla bokcaféet, Kungsgatan 8 i Ljungbyhed.
Öppet för alla fr.o.m åk 4, fredagar och lördagar kl 18.00-21.00.
Arr: Föreningen Modell Ljungbyhed.
”Café Sågen”
Öppet fr.o.m 10/9.
Öppet tisdagar kl. 18.00-20.00.
Träffpunkt för ungdomar med funktionsnedsättning i samarbete
med FUB Klippan/Åstorp.

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................................... 0707-93 56 83
Byggvaror
• Algot Anderssons Trä & Byggvaror, Landskronaväg. 671, 257 30 Rydebäck... 042-22 10 55
		 www.anderssonstraobygg.se, info@anderssonstraobygg.se
• BVL Söderåsen, Böketoftavägen 19, 268 77 Kågeröd............................ 0418-803 55
		 www.bvlab.se, henrik.sjogren@bvlab.se
• Optimera Svenska AB, Storgatan 81, 264 31 KLIPPAN......................... 0435-44 89 50
		 www.optimera.se, klippan@optimera.se
Cykelaffär
• Ekstrands Cykel, Storgatan 17, 264 33 KLIPPAN.................................. 0435-71 14 13
		 www.tvahjulsmastarna.se, klippanscykel@telia.com
Datakommunikation
• Nordic IP, Thulinvägen 5, 264 51 LJUNGBYHED...................................... 042-17 95 40
		 www.nordicip.se, info@nordicip.se
Däck
• Klippans Vulkverkstad, Fabriksvägen 14, 264 39 KLIPPAN........................ 0435-103 07
		 info@klippansvulk.se
Elektriker
Anderstorps El, Anderstorp Köpinge 301, 284 91 PERSTORP ..................... 0435-331 33
• Herners El, Storgatan 5, 260 70 LJUNGBYHED .................................... 0435-44 04 17
		 info@hernersel.se
• Söndraby EL, Järnvägsgatan 28, 264 33 KLIPPAN................................... 0435-139 60
		 www.sondrabyel.se, sondraby.el.ab@telia.com
• IVT Ragnarssons El & VP Service, Apoteksgatan 6, 264 33 KLIPPAN......... 0435-241 68
		 www.ivt.se, ken.r@telia.com
Fastighetsbolag
• Riksbyggen Klippan, Storgatan 35, 264 21 KLIPPAN.............................. 0771-860 860
		 www.riksbyggen.se
• Sandbanken Fastighets KB, Storgatan 34, 264 33 KLIPPAN ................. 0735-56 50 91
		 svaton@btinternet.com
• Treklövern Bostads AB, Storgatan 43, 264 32 KLIPPAN............................ 0435-121 00
		 www.treklovern.se, kundtjanst@treklovern.se

Fastighetsbolag forts.
• Åke Dahl Fastighets AB, Storgatan 26, 264 33 KLIPPAN........................ 0435-71 94 11
		 www.dahlfastighetsab.se, info@dahlfastighetsab.se
Fastighetsmäklare
• Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Storgatan 32, 264 33 KLIPPAN.... 0435-130 50
		 www.lansfast.se/klippan, klippan@lansfast.se
Fastighetsskötsel
• Bosab Fastighetsförvaltning, Vedbyvägen 41, 264 31 KLIPPAN................. 0435-105 18
		 www.bosabfastighetsforvaltning.se, bosabmagnus@gmail.com
• Lilla Kloster Service AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN..................... 0709-498 328
		 lillaklosterab@telia.com
Frisör
• Salong Monica, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN . .......................... 0702-78 48 81
		 salongmonica@hotmail.com
Färg - Tapeter
• Colorama, Karossvägen 1, 264 21 KLIPPAN............................................ 0435-142 62
		 www.colorama.se/klippan, klippan@colorama.se
Fönster
Raymont AB, Gråmanstorp 1044, 264 91 Klippan.................................... 0701-44 84 85
		 www.raymont.se, info@raymont.se
Gravstenar
• T Hagelins Gravstensvård, V. Forestad 4036, 264 54 LJUNGBYHED....... 0435-77 01 09
		 t.hagelin@bredband.net
Gårdsbutik
• Bjärhus Gårdsbutik, Bjärhus, 264 93 KLIPPAN......................................... 0435-10295
		 www.bjarhus.se, elisabeth.hansson@lm.lrf.se
Hantverk & Hemslöjd
A-ateljén, Storgatan 59, 264 32 KLIPPAN................................................ 0708-69 85 37
		 www.aateljen.se, aateljen@live.se
• Glaskonst, Klöva Hallar 2289, 264 92 KLIPPAN .................................... 0707-197 333
		 www.glaskonst.se, glaskonst.mek@telia.com
Hotell & Pensionat
• BEST WESTERN Hotell Klippan, Åbyplan 3, 264 33 KLIPPAN.................... 0435-120 10
		 www.bestwestern.se, reception@hotellklippan.se
Hund- och kattpensionat
Dag & Natt för Hund & Katt, Linneröd 6765, 264 93 KLIPPAN..................... 0435-24 303
Inramning
• Idé Rika Ram, Ekbacken 693 Bonnarp, 264 53 Ljungbyhed................ 0704-49 05 48
		 www.iderika.nu, lennartsaflund@almered.se
Kanotuthyrning
Djupadalsmölla Kanotuthyrning, Djupadalsmölla 4965,
264 54 LJUNGBYHED, ........................................................................ 0435-77 00 41
		 www.djupalsmolla.com
Kläder
• Basthi, Storgatan 32 C, 264 33 KLIPPAN................................................. 0435-157 15
• Gunns Mode, Storgatan 32D, 264 33 KLIPPAN........................................ 0435-101 15
		 www.gunnsmode.se, info@gunnsmode.se
• Lukas By Basthi, Storgatan 32, 264 33 KLIPPAN..................................... 0435-104 97
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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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
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
• Restaurang & Pizzeria Chaplin, Åbyplan 2, 264 33 KLIPPAN..................... 0435-107 86
• Åsas Skafferi, Bruksgatan 29, 264 33 KLIPPAN.................................... 0760-71 50 72
		 asahanol@gmail.com
Smycken
• Guld o Silversmedjan, Storgatan 46, 264 33 KLIPPAN.............................. 0435-135 30
		 www.guldosilversmedjan.com, klippan@silversmedjan.se
Snickeri
• Jolu AB, Fabriksallen 11, 264 39 KLIPPAN............................................ 0435-711 999
		 www.joluab.se, joluab@telia.com
• Ydhags Specialsnickeri, Förrådsvägen 11, 260 70 LJUNGBYHED........... 0707-41 10 63
		 www.snickeriet.info, info@snickeriet.info
Städfirmor
DE Tjänster AB, S. Fridhemsvägen 1, 264 31 KLIPPAN............................. 0768-66 61 20
Städpatrullen Nordvästra Skåne AB, Storgatan 63, 264 32 KLIPPAN............ 0435-182 70
		 www.stadpatrullen.com, stadpatrullen@mail.com

Tandläkare
• Bert-Åke Andersson, Storgatan 20, 264 33 KLIPPAN............................... 0435-104 69
		 www.tandklippan.se, liba1@telia.com
• Oral Design, Järnvägsgatan 11, 264 38 KLIPPAN.................................... 0435-153 10
		 www.oraldesign.se, info@oraldesign.se
Tandläkare forts
Tandvården Ljungbyhed, Tandl. Michal Wachalski
Infanterigatan 10-12, 264 51 LJUNGBYHED............................................ 0435-44 08 00
Transportvagnar
• Transportvagnar AB i Klippan, Åbytorpsv. 16, 264 39 KLIPPAN............... 0730-31 94 65
		 www.transportvagnar.se, birger.svensson@transportvagnar.se
Tryckeri
• Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN................................ 0435-77 90 50
		 www.adaptmedia.se, info@adaptmedia.se
A-tec Grafiska, Fabriksvägen 6, 264 39 Klippan.......................................... 0435-155 10
		 www.atec.nu, info@a-tec.nu
• BI Reklam, Makadamgatan 13, 254 64 HELSINGBORG........................... 042-15 01 17
		 www.bireklam.se, post@bireklam.se
Trädgård
Billy & Carina Trädgårdanl. HB, Svenstorp 897, 264 51 Ljungbyhed....... 0705-54 88 14
		 billyocarina@telia.com
• Bjärhus Växtbutik, Bjärhus 7742, 264 93 Klippan................................... 0435-102 95
		 www.bjarhus.se, vaxtbutik@bjarhus.se
• Lilla Kloster Service AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN.................... 0709-49 83 28
		 lillaklosterab@telia.com
Peter von Krassow Trädgårdsfirma, Bjärröd 1004, 284 91 PERSTORP....... 0708-67 68 89
		 www.petervonkrassow.se, garden@petervonkrassow.se
Veterinär
Jennyhill Djurklinik, Hörsdalsvägen 152, 265 72 KVIDINGE....................... 0435-48 11 30
VVS & Rörmokare
• Rörmontage, Storgatan 16, 264 33 KLIPPAN........................................ 0435-71 12 75
		 www.rormontage.se, rormontage.tommy@telia.com
Theisners Rör, Östergatan 3, 264 35 KLIPPAN......................................... 0706-32 74 94
Värmepumpar och kylanläggningar
A4U i Skåne AB, KVIDINGE...................................................................... 0706-24 82 29
		 www.a4uab.se, info@a4uab.se
Zonterapi
Zonterapi Reflexologi Klippan, Grengatan 20, 264 36 KLIPPAN................. 0703-95 92 27
		 www.zonterapi_reflexologi_klippan.com, ingela_co_nilsson@hotmail.com

Vill du också synas
11 gånger om året hos
13 660 hushåll och
1240 företag?
Anmäl då ditt företag på:

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