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TEL. 0435 - 77 90 50 • fax 0435 - 77 90 59

www.klippanshopping.se

Dina Tips och försLag viLL vi  
gärna ha insänT TiLL:

söDErÅs JournaLEn/rEDakTionEn
ADAPT MEDIA, 

n. skoLgaTan 2, 264 33 kLippan
(v.g Märk MED ”MIna TIps”)

VI reserVerar oss för eV. Tryckfel

Upplaga 15.300 ex.
Adapt Media har copyright på allt material som publiceras i Söderås Journalen, om inget annat anges. Upphovsrätts-
lagen 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.

 ansvarig uTgivarE,  

 rEDakTionELL TExT |

 BEngT wETTErBErg

 bengt@adaptmedia.se 
 
 annonsEr, LaYouT, foTo | 

 caMiLLa h. pEurELL 

 camilla@adaptmedia.se

 LaYouT, foTo | 

 aLBin LunDBErg 

 albin@adaptmedia.se

 LaYouT, foTo | 

 EMMa norDsTröM

 emma@adaptmedia.se

 rEDakTionELL TExT |

 Johanna Zachhau 

 johanna@adaptmedia.se

annonsförsäLJning | 

camilla@adaptmedia.se 

0435 - 77 90 50 

Brauns siDa | Lars-Erik Braun

proDukTion | ADAPT MEDIA AB

Nummer maNusstopp  utg. datum

december 25 November 16 december

2 Ledaren
3 Månadens bild
4 Brauns sida
5 Julmarknader och julskyltningar
6 klippans Julskyltning 
8 gunns Mode 55 år
10 Tävlingsvinnare: görans Ljud och Bild
11 söderås Journalen 25 år
12 välkommen på öppet hus
13 Jubileumstävlingar
14 hanna assarsdotter
16 Ljungbyheds julskyltning & julmarknad
17 skäralids restaurang
18 highproit
19 proffsiga julklappar
20 ica nära
21 Jultomten - Lennart rönsmark
22 föreningssidan
23 Zignerat Zachhau
24 profil:Madaroarna
25 Barekos Lucia cup
26-27 familjesidan
28 Julmarknad i kvidinge
 Bk animals
 Barntävling
30 Donnez 
31 kulturnätverk perstorp
32 Mathilda ahlberg
33 företagsträff
34 Årets skolrestaurang
 ny tävling
36 heléne Lindquist
37 Bengt wetterberg
 Erling rundgren
38 övriga pristagare och stipendiater
 klippans bibliotek
 kommunsida
39-40 Branschregister

Söderås Journalen 25 år! 
Då händer det saker!
I november 1988 kom det första numret av Klippan Journalen ut. Det är alltså 
25 år sedan! Det var Sven Johansson och Bo Håkansson som i sitt företag 
Sätt- & Tryckservice startade tidningen som sedan april 2006 heter Söderås 
Journalen och nu drivs av oss på Adapt Media. Med anledning av detta så fi-
rar vi 25-årsjubiléet på olika sätt. Vi känner det som ett stort ansvar att se till 
att Söderås Journalen hela tiden utvecklas för att den ska kunna leva vidare 
länge. Mer om detta finns att läsa i en jubileumsartikel på sidan 11 i denna 
tidning. 

Söderås Journalen blandar sitt innehåll med information om olika butiker och företag i 
vårt utgivningsområde. Vi skriver också om olika saker som händer i våra skolor, fören-
ingar och annat. Intressanta personligheter och profiler får också utrymme i vår tidning. 
I dessa dagar diskuteras det mycket hur dagstidningsbranschen kommer att utvecklas 
visavi internet och sociala medier. Denna debatt har också blivit aktuell på lokal nivå. På 
Söderås Journalen har vi kommit fram till att vi inte kan, ska eller vill, bli en dags- eller 
veckotidning. Det fungerar helt enkelt inte ekonomiskt. Med tanke på dagspressens ut-
veckling känns det inte heller angeläget att försöka lösa deras typ av problem genom att 
försöka imitera dem.

Så hur tänker vi då? Jo, vi får så mycket positiv feedback på det vi gör från våra läsare och 
annonsörer så vi tänker som i det gamla talesättet: Skomakare, bliv vid din läst! Fast ändå 
inte helt och hållet…! Vi tänker fortsätta med det koncept vi har. Dock med ett ganska 
stort MEN, vi ska försöka utveckla vår idé med lite nya sidor och göra det vi gör, fast ännu 
mer och ännu bättre!

Vi har under några år publicerat annonser under rubriken Familjen på det käraste och 
viktigaste vi har, nämligen alla nyfödda bebisar som kommer till världen. Nu känner vi att 
tiden är mogen att gå vidare genom att utveckla detta till Familjesidan på ett enkelt och 
prisvärt sett. Vi kommer därför nu också att erbjuda annonser om man vill fira någon el-
ler något, födelsedag, vigsel, jubileum eller om någon anhörig har avlidit. se sidan 26-27.

Vidare kommer vi att erbjuda alla föreningar i utgivningsområdet (Klippan, Östra Ljungby, 
Ljungbyhed, Perstorp, Kvidinge och Röstånga) Föreningssidan där de får möjlighet att 
kostandsfritt informera om sina verksamheter. Att det är kostnadsfritt är tack vare att vi 
har fått ihop några sponsorer som välvilligt ställer upp för föreningarna. se sidan 22.

Med utökningen av dessa sidor så ger det rent trycktekniskt oss fler sidor och därmed 
möjligheten att också öka den lokala bevakningen om vad som händer i området! På så 
sätt växer Söderås Journalen med ett antal sidor och blir ett ännu större lokalt månads-
magasin än vad det redan är!

Till sist vill jag hälsa alla Välkomna till Adapt Media på Öppet Hus Julskyltningssöndagen 
den 1 december! Vi har massor av kul att berätta om, tävlingar och fina priser! Detta kan 
du få mer information om på sidan 12 och 13!

Bengt Wetterberg
adapt media
ansv. utgivare söderås Journalen
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ÅRETS BILD
Nu är tävlingen i full gång! Gå in på Klippanshopping.
se och klicka på tävling och inskickade bidrag för att se 
på alla fina foto.  

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

i canvas på något av de inkomna fotona!

Min söta lilla katt, Mirakel, älskar 
att bädda ner sig i min säng. 

VINNARE FÖR OkTOBER ÄR:

Grattis!

2013

Johanna 
Persson

KLIPPAN LJUNGBYHEDS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

AKUT JOUR DYGNET RUNT
 

Köp dina 
julklappar 
här hos oss!

Följ oss på

Julskyltning i Perstorp
Söndag 1 dec

Öppet i butiken 
kl.13-17

Många erbjudanden!

Välkomna!

Köpmangatan 19 Perstorp • Tel 0435 - 346 68

Den 1 advent firar vi kyrkans nyår, då är det 
pompa och ståt i alla våra kyrkor. Kom och 
fira in det nya kyrkoåret i Din kyrka! 

Kyrka		 Gudstjänst	kl:
Färingtofta kyrka  10.00
V Sönnarslövs kyrka 10.00
S:t Petri kyrka   11.00
Källna kyrka 17.00
Riseberga kyrka  17.00
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Getter förbjöds
Getter gick särskilt hårt åt trädplan-
tor vid betning. Återväxt av ekar och 
bok försvårades. ”Kungen” grep in. I 
ett kungligt brev av den 9 mars 1784 
förbjöds hållande av getter i Söder-
åsbygden och i stora delar av Kristi-
anstads län. Bara socknarna utmed 
Smålandsgränsen fick ha getter, dock 
skulle de övervakas i vallgång. Får var 
däremot värdefulla, för ullens skull, 
och fick hållas. Förbudet berodde på 
att ek- och bokträd höll på att utrotas 
genom: Eldning, inte minst vid fram-
ställning av järn ur myr- och sjömalm, 
för tillverkning av alla trätunnor, för 
hantverk samt en enorm export av 
”stavar” för tillverkning av tunnor.  

Äpple från Kina
Det blev ett rikt äppelår i Sverige. Det 
gladde många. Äpple är ett inslag på 
julbordet. Var kommer äpplet ifrån? 
Kina har pekats ut som äpplets ur-
sprung. Det är ett antal tusen år se-
dan äpplet upptäcktes där, spreds 
via Persien till Europa. Greker och 
romare lärde sig och andra att odla 
frukt. Idag finns tusentals äppelsor-
ter. Dock kan nämnas att en form av 
äpple hittades i Alvastra i Östergöt-
land drygt 2 000 år före vår tideräk-
ning. Bland kända sorter kan nämnas 
juläpplet framför andra – Ingrid Ma-
rie från 1910, som kommer från Fyn i 
Danmark. Brittiska Cox orange, som 
kom till Sverige 1865.

Märkesdagar
1948. Klippans kommun tog över 
Elfdalen som ägare.
1973. Papperstillverkningens anor 
från år 1573 firas.

Som sagt
”Politik handlar om att vilja, våga 
och välja.”
(Alice Teodoresco, jurist på Företa-
garna)

”En myckenhet fattiga människor äro 
ett lands rikedom.”
(Ekonom Anders Nordencrantz, 1697 
– 1772)

Boktipset: Trygve Bångs bok ”Modersuggan” om naturförstörelsen i Böksholmsbygden.

…och så nås Braun på

Tfn 0435 71 11 50

mobil 0739-79 34 54

E-post: leb.klippan@passagen.se

BRAUNS SIDA

Som en komplettering till träbase-
rade hantverket i Örkelljungabygden 
utvecklade Perstorpsbygden väv- 
och textilhantverket och blev Kristi-
anstads läns vävcentrum.
Åkermarken i ris- och skogsbygder 
försörjde i äldre tider ofta inte famil-
jer. Det krävdes en bisyssla, ett hant-
verk. I skogrika Örkelljunga sattes 
träprodukter i centrum, i Perstorps-
bygden – en risbygd - kom väv- och 
textilhantverket att dominera. Pers-

torp, Oderljunga - och Riseberga - bil-
dade ett ”vävningsbälte”. Där skedde 
också omfattande odling av lin, som 
även såldes vidare.
 Bomull blev en ny råvara, togs emot 
i ”vävningsbältet” och förvandlades 
till produkter. N Åsbo Härad blev ett 
”vävarnas härad”. Vid en riksomfat-
tande inventering som genomföres 
1913 intog N Åsbo härad den främsta 
platsen i Kristianstads län. En beräk-
ning gjordes av vävningens produk-

tionsvärde per 1 000-tal invånare.  
I N Åsbo härad var denna siffra 4 605 
kronor, en mycket stor summa. Den 
var i särklass störst i länet och störst 
i häradet var den i Perstorp.
 1913 fanns 194 väverskor i häradet. 
De flesta i Perstorpsbygden.
 1964 beskrev professor Nils-Arvid 
Bringéus hantverken i bygden och 
konstaterade att ”vävning blev för 
många ett yrke på heltid och ‘väver-
ska’ en titel i kyrkoböckerna”. 
  

Perstorpsbygden – ett ”vävcentrum”

Svamp sågs som maträtt förhållan-
devis sent i Sverige. Nu kombineras 
svamplockning med motion samt 
bjuder på upptäckter i landskapet. 
Söderåsbygden är ett ”svamprike”.
Ordet svamp kommer av germanska 
”svampu”. I Grekland kallades svamp 
för ”mykes” som gav vetenskap-
liga namnet för ”läran om svamp” – 
mykologi. Det visade sig att svamp 
varken tillhörde djur- eller växtriket 
utan blev eget ”rike”. Svamp antas 
vara 570 miljoner år. Äldsta säkra 
fyndet är 430 miljoner år. Hur många 
svamparter finns? Det vet man inte. 
70 000 arter har beskrivits, varav 
drygt 11 000 i Norden. Men beräk-
ningar pekar på 1,5 miljoner arter, de 
flesta mikroskopiska.
 Det finns många matnyttiga svam-
par. Berättelser går tillbaka flera 

Svampplockning till nöje, motion – och mat
tusen år före vår tideräkning, för 
nyttiga men även giftiga samt som 
botemedel mot sjukdomar – t ex pe-
nicillin från 1929. Att äta svamp är 
utbrett i världen. I Västeuropa – och 
i Sverige - sågs inte svamp som vik-
tigt födoämne. Men det ändrade sig. 
På 1600-talet gick Frankrike i spet-
sen för maträtter med svamp och för 
svampodling. Det senare blommade 
ut ordentligt på 1700-talet. Svamp-
ätande spreds, kom till Sverige på 
1800-talet men förblev på ”hobby-
nivå”, trots det propagerande som 
gav extra kraft under första världs-
kriget för svamp som ett näringstill-
skott. I Sverige fortsatte svamp att 
betraktas som ”nödföda”.
 Annat är det i Östeuropa. Där ses 
svampplockning och svampodling 
som viktigt. Så även i Finland, som 

blev ett föregångsland för bl a vårt 
land. Där utbildades svampkonsulen-
ter och många legitimerade svamp-
plockare - det talas om 35 000. Där 
säljs svamp på torg. Men en regel 
finns: Inga vita svampar bör säljas – 
inte ens champinjoner – av risk för 
att få med giftiga vit flugsvamp.
 Nu uppskattas svamprätter i Sve-
rige. Fortfarande ligger svampplock-
ning på låg nivå, men kombineras 
nu ofta med motion. Svampturer ar-
rangeras, som i Söderåsbygden. 

Sparbanken – en ekonomisk nostalgi
Pengar är mest ”siffror”, digitala vär-
den som flyttas kring. Kontanthante-
ring slopas, även på Sparbanker som 
tillkom för att ”fattiga skulle kunna 
sätta in/ta ut små summor”.   
Ekonomisk grund ger trygghet. Kyr-
koherde Henry Duncan i skotska Rut-
hwell förde fram tanken på att bilda 
sparbank, som förverkligades 1810, 
och blev en förebild för svenska spar-
banker. 1818 tog riksdagen upp tan-
ken på sparbanker, då fattigvården 
diskuterades. Garvaren Johan Westin 
föreslog att sparbanker bildades ”för 
att lyfta människor med små resurser 
ut fattigdom genom hjälp till själv-
hjälp”. Med små summor på spar-
banken kunde kapital byggas upp, för 
att användas vid sjukdom och arbets-
löshet. Sparbankerna styrdes av ett 
socialt synsätt.
 1820 öppnade Göteborgs Sparbank, 
den första i Sverige, på initiativ av 
Eduard Ludendorff. Den 28 oktober 
hjälptes treåriga Carolina Bernhar-
dina Hammardahl till bankdisken. 12 
skilling sattes in och hon blev förste 

banksparare i landet. En sparbank-
slag kom 1892.
 ”Sparbankernas viktigaste uppgift 
under 1800-talet blev att minska 
kommunernas utgifter”, framhåller 
Tom Petersson, docent i ekonomisk 
historia. ”Sparbankerna kombinerade 
målet att ge vinst med att utveckla 
samhället lokalt, ge lån till jordbruk 
och företag.”
 ”Kyrktornsprincipen” gällde: Kunder-
na ska finnas inom det område som 
ses från kyrktornet, människor som 
sedan träffas på kyrkbacken på sön-
dagar. Det gav närhet och stabilitet.
 1928 fanns flest sparbanker i lan-
det, sammanlagt 498. I Söderås-
bygden fanns sparbanker i Perstorp, 
Oderljunga, Röstånga, Färingtofta, 
Riseberga, Klippan, Kvidinge och  
Ö Ljungby. Samarbete, sammanslag-
ningar började. 1971 uppstod Åsbo 
Sparbank, Jordbrukskassan blev 
Föreningsbank och slogs samman 
med Sparbanken. Idag finns Swed-
bank, en bit från ursprungliga sociala 
infallsvinken.  

Mellan 1894 och 1974 fanns Ö Ljungby 
Sparbank i denna villa.

Numera tar man ut pengar 
i automater.

Bengt Hertzman informerade om 
svampar. Här visas en vitriska.
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Mellan 1894 och 1974 fanns Ö Ljungby 
Sparbank i denna villa.

Julmarknader och julskyltningar 2013!

STIHL

Vi har 

tankstation 

med miljöbensin

2- och 4-takt!l

Billingevägen 13, Röstånga, Tel. 0435-911 22

God Jul 
och 

Gott Nytt År!

FÖRSÄLJNING - SERVICE 
CGA RADIO TV 

GOD JUL 
önskar Göran Andersson m. personal
Välkommen till vår butik i Billinge

Tel. 0413- 54 23 14
Öppet: vardagar 15-18 / lördag 9-13

SAMSUNG

Julafton  och
Nyårsafton stängt

Julahoppning för häst: GRÅMANSTORP
Julstämning med tomtar, paket och julmusik.
Datum: LÖRDAGEN DEN 30 NOVEMBER OCH 
SÖNDAGEN DEN 1 DECEMBER 09.00-17.00
Var: GRÅMANSTORP, KLIPPAN
Arrangör: ÅSBO PONNYKLUBB 

Julmarknad: RÖSTÅNGA
Datum: SÖNDAGEN DEN 1 DEC KLOCKAN 15.00-18.00
Var: STATIONEN I RÖSTÅNGA
Arrangör: STATIONEN I RÖSTÅNGA

Julskyltning: PERSTORP
Datum: SÖNDAGEN DEN 1 DEC KLOCKAN 13.00-17.00
Var: CENTRUM/TORGET
Arrangör: ETT SAMARBETE MELLAN HANDLARNA OCH 
LIONS CLUB I PERSTORP 

Julmarknad: KLIPPAN
Datum: SÖNDAGEN DEN 1 DECEMBER KL. 14.00-18.00
Var: KLIPPANS CENTRUM
Arrangör: KLIPPANS KÖPMANNAFÖRENING

Julmarknad: KLIPPAN
Datum: SÖNDAGEN DEN 1 DECEMBER KL. 13.00-18.00
Var: 47:AN I KLIPPAN (MITTEMOT NYA POLISHUSET)
Arrangör: STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN 
MELLANSKÅNE I KLIPPAN

Julskyltning: LJUNGBYHED
Datum: SÖNDAGEN DEN 8 DECEMBER klockan 15.00-18.00 
Var: LJUNGBYHEDS CENTRUM
Arrangör: LJUNGBYHEDS KÖPMANNA- OCH 
FÖRETAGARFÖRENING, LJUNGBYHEDS FRAMTID

Julmarknad: KVIDINGE
Datum: SÖNDAGEN DEN 8 DECEMBER FRÅN KLOCKAN 14.00
Var: UTANFÖR KYRKAN I KVIDINGE
Arrangör: SCOUTERNA OCH EN RAD ANDRA FÖRENINGAR
 

Tänk vad härligt att gå på julmarknad och julskyltning! 
Dricka glögg, bli bjuden på pepparkaka och kanske säga hej 
till tomten? En stor eloge och ett stort TACK till alla eldsjälar 
som engagerar sig och lägger ner tid för att ge oss härliga 
stunder på julskyltningar och julmarknader!
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Massor med

 JulKul!

JULsKyLtning 
söndag 1 dec i Klippan

Öppettider för butikerna  

i Klippan Julhelgen 2013:

16 dec-20 dec Öppet till 19.00 

Lör 21 dec Öppet till 15.00 

Sön 22 dec Öppet till 15.00 

Mån 23 dec Öppet till 18.00 

Julafton 24 dec Öppet till 12.00 

Nr:4321

00:-1K
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KLIPPAN-CHECKEN

F

oto: P

atrik A

xelssonGe bort Klippans  Köpmannaförenings 
fina presentkort i julklapp. Gäller i alla våra butiker. Dessa kan köpas hos: Ove Foto, Allégatan 12, 

Klippan, Tel 0435 - 102 40

Kl. 14-18	 Popfabriken	firar	jul	med	Bobby	Lee	 
	 och	Lasakungen	i	lokalen	bredvid	Lucas
Kl. 14 & 16	 Dans	kring	granen	på	Allétorget

Kl. 15	 Tomten	delar	ut	godis	till	barnen	 
 vid korsningen Storgatan och Järnvägsgatan
	 Föreningsaktiviteter

Butikerna	har	öppet	kl	14-18

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

CYKELAFFÄREN I CENTRUM

5.395:-

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

ekstrands.indd   1 06-04-03   10.47.56

CYKELAFFÄREN I CENTRUM

Barncyklar • Trehjulingar • Datorer • Sadel-
täcke • Belysningar • Cykelkläder  • Trainers

Cyklar för alla ändamål!

Julklappar för alla cyklister! 

Öppet: Mån - Fre 10-18 • Lördag 10-14 
Åbyplan 2 • 264 33 Klippan • Tel:  0435-151 30

25%PÅ VALFRI VARA!
GÄLLER UNDER HELA VECKA 48!
KAN EJ KOMBINERAS MED ANDRA 
RABATTER.

Kl
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e

d
 k
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o

ng
e

n!

Unika smycken 
från vår verkstad 
- efter dina önskemål!

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

30% 
på alla jackor 
under vecka 48

Storgatan 32, Klippan
0435-157 15

På söndag den 1 dec
firar vi 10 år på Basthi 

och 1 år på Lukas!

Snart är det jul!

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

Åsa´s Skafferi
Jultallrik 145:-/pers

Jullandgång 95:-/pers

Julsmörgåstårta 

Nyårsbuffé 175:-/pers 

Julskinka, leverpastej, kalvsylta, Janssons frestelse, 
prinskorv, köttbullar, rödbetssallad, senapssill, löksill, 

ägg, räkor, lax, vörtbröd, smör, och ost.

Julskinka, leverpastej, kalvsylta, prinskorv, köttbullar,  
rödbetssallad, senapssill, löksill, ägg, räkor, lax.

5 pers. 310:- • 10 pers. 480:- • 15 pers. 680:-

Mån-Fre: 9.30-18.00 • Lördag: 9.30-13.00

Spis Husqvarna QSG6125W 

Söndraby El en del av 

ord.pris 2995:-

ord.pris 1295:-

Dammsugare
Electrolux ZE320A

Köksmaskin
Bosch MUM6N22

ord.pris 9495:-

Inför julstöket!
 

Erbjudandena gäller t.o.m. 2013-12-01

Begränsat 
antal!

 A 0,96 kWh 0,89 kWh 74 L STOR

Gratis styling!
Huvudspa 15 min 120:-

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

Extra öppet 

på julskyltningen 

den 1 dec

kl. 13-17

Vi gör så många vi hinner med!

Handlande kunder deltar i 
ett lotteri med 10-50 % rabatter!Glöggmingel!

Julklappsidéer!

Välkomna! 

”Ankie” med personal

ÖPPET HUS 
den 1/12 kl. 14-18

Nyfiken på vad vi gör? 
Välkommen att titta in hos oss  
och ta del av dagens erbjudanden! 
Glögg och pepparkakor!

Acuroma, Cinas Holistiska, 
Pias Energistudio och Bergsmeditation
Norra Skolgatan 2, 2:vån, Klippan

God Jul &Gott Nytt År
önskar

Allétorget 17, 264 33 Klippan, Tel 0435-155 35
www.maklarcentrumskane.se

Tack för att vi fått förmånen att  
förmedla så många fantastiska hus  

under året som gått.

Vi ser fram emot ett nytt år  
med nya utmaningar.

Ha nu en riktigt lugn, skön och

God Jul 
och ett  

Gott Nytt År!

Margareta Prabin
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Kom och fira med oss!
Gunns Mode 55 år

Storgatan 32, Klippan
Tel. 0435 - 101 15

Besök www.gunnsmode.se! 
Där hittar du vår blogg och adressen till 
facebook. Följ oss även på Instagram!

På tisdag 26 nov och onsdag  27 nov firar vi lite extra!
• Vi bjuder på FIKA till alla våra handlande kunder. 
• Välj en ballong och få mer KALASRABATT (10-30%)!

Hemliga erbjudanden 

i butiken hela v. 48!

Öppet: mån - fre 10 -18, lör 10 - 14

För 55 år sedan startade Gun Nilsson 
butiken Gunns Mode. Då var hennes 
titel hattmodist och hon sålde hattar 
och väskor. Numera är det hennes 
dotter Helena Jacobsson som driver 
butiken. Intresset för mode delar mor 
och dotter som genom Gunns Mode 
hjälpt folk att klä sig sedan 1958.

När Gun startade sin affärsverksamhet lånade 
hon 15 000 kronor av sin far. 
– Det var mycket pengar på den tiden, men 
jag kunde betala tillbaka alltihop, säger Gun.

Hon gick i pension för några år sedan men 
kan inte låta bli att kika in i affären då och då. 
– Vi älskar mode båda två och varje vecka 
när det kommer nya leveranser är det som 
julafton, säger Helena.

För henne har det aldrig funnits någon tve-
kan om att hon skulle ta över affären. 
– Jag möter många kunder som mamma har 
haft, och nu kommer de med sina barn och 
barnbarn och handlar.

Victorias Secret och bonuskort
Ett av de senaste tillskotten i butiken är 
produkter från Victorias Secret. Läppglans, 
bodymist och bodylotion finns numera hos 
Gunns Mode och det har blivit en succé!
– Många yngre tjejer kommer in för att 
handla Victorias secret-produkterna och det 
är väldigt kul, då upptäcker ju dom också att 
vi har kläder för alla åldrar, säger Helena. 

– eventuellt kommer vi få in underkläder från 
Victorias secret så småningom. 

En annan nysatsning är bonuskortet. Man 
får en stämpel var gång man handlar för 500 
kronor. När man fått 10 stämplar ger det 500 
kronor i rabatt vid nästa köptillfälle.
– Vår styrka är att vi kan hjälpa kunden att 
klä sig inifrån och ut. Vi har underkläder som 
formar kroppen och gör att kläderna sitter 
fint, och vi hjälper gärna till att hitta en fin 
mix till garderoben, säger Helena.

Är man några väninnor som vill mingla, träf-
fas och ha kul kan man boka en mingelkväll 
för att prova kläder och umgås. 
– Det brukar vara väldigt populärt. Den som 
bokar kan mannekänga för sina vänner. Vi 
har också vår egen modevisning två gånger 
om året. Dom biljetterna tar slut nästan di-
rekt, säger Helena som ibland åker på inspi-
rationsresor i Europa och besöker mässor.  

Butiken for al la aldrar fyl ler 55 ar!
– Vi vill båda hitta de där kläderna som ingen 
annan har och som ger det där ”lilla extra”, 
säger Gun.

Blogg
Helena är väldigt aktiv på butikens hemsida, 
Facebook och Instagram. På hemsidan hittar 
man bland annat bloggen för Gunns Mode. 
Där skriver Helena och de anställda, Linda 
och Caroline, personliga texter och visar ny-
heterna som butiken ständigt får in. 
– för mig är det viktigt att vi finns i de sociala 
forumen. Det är så kul när en kund kommer in 
och frågar efter något som hon sett på blog-
gen, Instagram eller vår facebook-sida. Vi har 
också ett nyhetsbrev som man kan anmäla sig 
till för att se och läsa om våra nyheter.

Gunns Mode är känt även utanför Klippan. 
– Det har genom alla år kommit mycket folk 
utifrån för att handla. Ängelholmare, Hel-
singborgare och landskronabor väljer att 
köra hit för servicen och utbudet, och det är 
verkligen ett toppenbetyg, säger Gun. 

Både män och kvinnor trivs
Det är inte bara kvinnor som trivs i affären. 
På Gunns Mode finns en ”grabb-hörna” med 
en skön fåtölj och tidningar. Det har blivit 
en riktig succé för de män som är med som 
smakråd! 
– Vi har verkligen nått dit vi ville med buti-
ken. alla trivs härinne och vi har ett utbud 
som passar alla åldrar. Det känns som vi har 
hittat en väldigt bra mix av leverantörer till 
våra kläder och skönhetsvård, säger Helena. 

55-års kalaset kommer firas med kaffe och 
fika till handlande kunder den 26 och 27 no-
vember. Det kommer också finnas ballonger 
med hemliga rabatter. Smäll en ballong och 
se din rabatt! 

Under jubileumsdagarna kommer det firas, 
fikas och vara extra festlig stämning i butiken. 
Och istället för fanfarer kommer smällande 
ballonger fira 55-åringen Gunns Mode!  

gUnnS MoD
E
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Vi finns på Järnvägsstationen i Klippan
Har du frågor eller vill beställa? Ring oss gärna!

 Tel 070 - 278 48 93  Vi finns på   

Naturligtvis har vi våra goda

Det nyttiga julalternativet!

Välj mellan lax, kyckling, räkor, tonfisk eller rostbiff
på en härlig mix av nyttigheter.

Varför inte färskpressad Brämhults juice till? 

i år igen!

Hembakta

Mumsiga i
 olika smaker!

och

Butiken for al la aldrar fyl ler 55 ar!
Kom in och prova 
Etnia Barcelonas 
nya kollektion 
i butiken!

Under december betalar du endast 800 kr för ett presentkort till ett
värde av 1000 kr, och 400 kr för ett värde av 500 kr.
Presentkortet kan användas tidigast 1 januari 2014.

Max 3 presentkort/köptillfälle.

Köp presentkort under hela december 
- ökar i värde 2014!

Värdefull Jul!
Presentkort - för syns skull

www.glasogonhuset.com

DEn använDBara julKlappEn till Dig 
EllEr någon Du tycKEr om!

Välkommen till kundafton 28/11!

Klippan

Priserna gäller under perioden 25/11 tom. 1/12, med reservation för ev. slutförsäljning.

Kycklingfilé, 1000 g Kronfågel

MAX 2 KÖP/HUSHÅLL .............59,90:-/st
8 - 21 ALLA DAGAR

Öppettider förbutiken:
Må-Fre 8-19
Lör-Sön 8-16

Kortköp: 
Vetemjöl, 2 kg Kungsörnen

MAX 1 KÖP/HUSHÅLL .............. 2 för 15:-

Hemlagat i var manuella delikatess! 
klippanskinka, Hemlagad ..............16,90:-/hg
griljerad Julskinka, Hemlagad ...19,90:-/hg
Jansson Frestelse, Hemlagad ...9,90:-/hg
kvantumsill, Hemlagad ..................14,90:-/hg

Julen närmar sig med stormsteg och advent ligger runt hörnet. Då tycker vi att det är hög tid 
för en julig kundafton hos oss på ICA Kvantum Klippan. För att rivstarta inför julen kommer 
vi torsdagen den 28 november mellan kl. 17-21 fylla butiken med händelser och massor av fina 
erbjudanden på varor som hör julen till. Som uppföljning på förra årets succé bjuder vi på vår 
omtyckta jultallrik och därtill en prisvärd överraskning som du absolut inte vill missa!
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MånaDStäv
LIngEnS v

InSt: 

varor frå
n göranS 

LJUD & BI
LD 

Elprylar till nya köket! Älskar du musikenoch även teknikenBesök Görans Ljud & Bild 
så blir du inte besviken 

Öppettider: Mån - fre 10 - 18 • LÖr 10 - 14
Bruksgatan 29 KLippAn • tel. 0435 - 131 76 • www.klippan.euronics.se

VäLKoMMen tiLL din LoKALA 
”rAdiohAndLAre”

I vår butik hittar ni TV, Stereo, Datorer, Mobiltelefoner,
Surfplattor, Hemmabio, Digitalkameror, Småvitt m.m.

Vi utför montering av antenner och 
paraboler. CANT-certifierade. 

Egen serviceverkstad.

 

 
 

 
 

Birgitta Hall brukar inte vara med i tävlingar, men när 
Söderås Journalens månadstävling handlade om att få 
plocka ut varor till ett värde 2000:- hos Görans Ljud 
och bild tog hon en chans! Det resulterade i att hon 
kunde botanisera bland telefoner, musikanläggningar, 
tv-apparater och mycket mer inne hos Görans Ljud 
och Bild när hon hämtade ut sin vinst.

– Här finns ju verkligen lite av varje, både musikanläggningar, 
dammsugare, tv-apparater och mycket mer, säger Birgitta när 
hon går runt i butiken med ägaren Benny Pantzar.

En snygg och bra radioapparat är först och främst vad Birgitta 
är på jakt efter. Hennes lägenhet på Klostervägen har renove-
rats och en ny radio till köket står högt på önskelistan.
– nu ska jag bara bestämma mig, här finns ju så mycket snyggt. 
Det nya köket går i nyanserna vitt och ek, så det passar ju med 
något i färgerna ek, svart och vitt. 

Benny hjälper Birgitta att titta på de olika alternativen och till 
slut väljer vinnaren en stilren, snygg radio i ek.

Bra service
Birgitta Hall är inte ursprungligen från Klippan, men trivs väl-
digt bra i byn. 
– Här finns allt! Trevlig natur, mysigt centrum med fina affärer 
som har ett bra utbud. och inte minst är affärsinnehavarna 
så trevliga, jag har varit inne på görans ljud och bild och fått 
hjälp med min mobiltelefon några gånger. Det är service!

För vinsten passade Birgitta också på att fylla på bland köksap-
paraterna. 
– en elektrisk visp, våffeljärn och en elektrisk salt- och peppar-
kvarn blev det också. Jag är så nöjd med min vinst och tänk 
vad mycket jag fick för pengarna, säger en glad Birgitta Hall 
och vinkar hejdå till Benny på Görans Ljud och bild.
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MånaDStäv
LIngEnS v

InSt: 

varor frå
n göranS 

LJUD & BI
LD 

Elprylar till nya köket! En kvalitetsfreestyle för 295:- och jul-
priser på videofilmer. Det var några av 
de erbjudande som fanns med i Klip-
pan Journalens första nummer som 
gavs ut i november 1988. 25 år efter 
starten träffas upphovsmännen till 
tidningen och den nuvarande redak-
tionen på Adapt Media för att prata 
”då och nu”.

För 25 år sedan bestämde sig Sven Johans-
son och Bo Håkansson för att deras företag 
Sätt- & Tryckservice skulle ge ut en tidning 
som skulle delas ut i Klippan, Ljungbyhed, 
Kvidinge och Röstånga. I november 1988 
lämnade det första numret av Klippan Jour-
nalen tryckpressarna! 

Mystisk signatur
Det var Sven och Bo som kom med idéerna 
till artiklarna och reportagen, sen anlitade 
man olika journalister, bland annat Alf Nord-
eryd från NST, som skrev texterna. Man an-
litade också ungdomar i ”Studentåldern” till 
att skriva artiklar.  
– Jag kommer ihåg ett par ungdomar som 
åkte ut tillsammans och gjorde intervjuerna. 
Han fotograferade och hon skrev. Men de 
åkte rullskridsko, och det uppskattades inte 
av kunderna, säger Sven.

När vi sitter och pratar om Klippan Journalen 
och bläddrar igenom det första numret upp-
står dock en gåta. 
– signaturen fkT skrev många artiklar till 
oss, jag kan dock inte komma ihåg vem det 
var, säger Sven. 
Kanske kan någon läsare ge oss svaret på 
den frågan? 

”Trotjänare”: Annonsjakten  
och månadens profil
Första numret innehöll 32 sidor och i begyn-
nelsen kom man ut med 4 nummer/år. Det 
var ett samarbete mellan Sätt-& Tryckser-
vice, Klippans Kommun och Klippans Köp-
mannaförening.

Några ”trotjänare” har varit kvar genom alla 
år, bland annat tävlingen Annonsjakten och 
Månadens profil. 

Stolta över 25-åringen
Camilla H. Peurell är nuvarande annons-
försäljare och grafisk designer på Söderås 
Journalen, som för övrigt bytte namn från 
Klippan Journalen till Söderås Journalen i 
april 2006. Hon är nyfiken på hur annons-
försäljningen gick till när det begav sig för 
25 år sedan?
– först skickade vi brev till alla företag och 
efter det gick faktiskt min far, arne, ut med 
sin portfölj under armen och sålde annonser 
till oss, säger Bo.

25-åringen som vid starten kom ut med  
4 nummer/år kommer idag ut med ett num-
mer i månaden. Adapt Media och VD Bengt 
Wetterberg gav ut sitt första nummer av  
Söderås Journalen i augusti 2007. Erbjudan-
de, information och nyheter från Klippan, 
Ljungbyhed, Östra Ljungby, Kvidinge, Pers-
torp och Röstånga presenteras sedan många 
år med en trevlig layout i 4-färgstryck på 
glättat papper, vilket uppskattas mycket av 
tidningens läsare och annonsörer. 
– Jag är väldigt glad över att få förvalta det 
som Bo och sven startade och att få vara 
med och utveckla tidningen genom adapt 
Media, säger Bengt. 

Bland annat har vi ju numera Söderås Jour-
nalen även på internet, under namnet www.
klippanshopping.se där man dels kan läsa 
tidningen men även ta del speciella web-ar-
tiklar som presenteras när de är helt färska.
– Här presenterar sig också stora delar av 
klippans butiker och tjänsteföretag på sina 
”egna” sidor. Denna sajt startade vi upp i ja-
nuari 2010 och den växer hela tiden, berät-
tar Bengt. 

Bo och Sven är stolta över tidningen som de 
vågade starta för 25 år sedan.
– Jag säger fortfarande klippan Journalen, 
fast jag vet att det heter söderås Journalen. 
Det sitter i, säger Bo. 

”Jubileumsmötet” avslutas med att Bengt 
säger:
– Vi gör allt vi kan för att utveckla söderås 
Journalen på flera olika sätt, så att tidningen 
kan leva vidare i framtiden!
Mer om hur den utvecklingen ser ut finns att 
läsa på sidorna 22, 26 och 27 i detta nummer!

annons från klippanjournalen 1988.

Hipp hipp hurra för 
Söderås Journalen!

första numret av klippanjournalen kom ut 1988
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ÖppET hUS
Söndag 1 december kl. 14-18

Norra Skolgatan 2, Klippan

KOM hIT
 och prata med 
oss om vår nya
FAMILJE-

SIDA!

Till alla våra läsare och annonsörer!

Söderås

FUNDERARdu på vårFÖRENINGS-SIDA?Vi berättar hur den fungerar!

Inköpslista

www.adaptmedia.se

inkopslista_block_A6_vinter_2013.indd   1

2013-11-11   10:29

Inköpslista

www.adaptmedia.se

inkopslista_block_A6_vinter_2013.indd   1

2013-11-11   10:29

Inköpslista

www.adaptmedia.se

inkopslista_block_A6_vinter_2013.indd   1

2013-11-11   10:29

Mycket att 

komma ihåg 

inför jul?

INKÖpSBLOcK

till alla vuxna!

Vi firar med
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Vi bjuder på 
Pepparkakor • Glögg • Julmust •
Kaffe • Vetebröd • Clementiner.
Titta runt i våra lokaler, prata med oss om 
dina idéer och var med i våra tävlingar!

TILL ALLA BARN med målsman som sällskap
Lämna in din ritade julteckning och få 25 JULKORT med dig hem!

Jag önskar mig:

1.  .....................................................................................2.  .....................................................................................3.  .....................................................................................4.  .....................................................................................5.  .....................................................................................6.  .....................................................................................7.  .....................................................................................8.  .....................................................................................9.  .....................................................................................10.  .....................................................................................

Jag har varit

 Snäll

 Ganska snäll
 Lite busig

Hej Tomten!

Hälsningar

www.adaptmedia.seOnskelista.indd   1

2013-11-11   10:06
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Jag har varit
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 Ganska snäll
 Lite busig

Hej Tomten!

Hälsningar
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Hej Tomten!
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ÖNSKELISTA

att skicka

till tomten

www.adaptmedia.se

Vinter_block_A4_2013.indd   1

2013-11-11   10:19

Alla barn får ett 
JULBLOcK
att skriva på!

TÄVLING 1 • Söderås Journalen
I detta 40-sidiga Jubileumsnummer av Söderås Journalen finns 10 små tomteluvor gömda här och där.
Leta upp dessa och ange vilken sida de finns på! (Inga tomteluvor på denna sidan ska räknas med. Luvorna kan ha lite olika storlek)

För att delta i tävlingen ska Tävlingstalongen lämnas in på Adapt Media på Julskylningssöndagen den 1 december 
2013 mellan kl. 14.00 och 18.00.

Vad kan man vinna? Jo, 2500:- i presentkort hos Resteamet i Klippan!   

namn: .........................................................................................................................................................

adress: ........................................................................................................................................................

Tel: ..............................................................................................................................................................

sid:............ sid:............ sid:............ sid:............ sid:............ sid:............ sid:............ sid:............ sid:............sid:............

LYCKA TILL!

LYCKA TILL!

TÄVLING 2 • www.klippanshopping.se
På www.klippanshopping.se finns också 10 små tomteluvor gömda här och där. 5 stycken finns på 
olika Företagssidor under fliken Företag. Övriga tomteluvor finns på någon av sidorna under de övriga 
flikarna på sajten. Leta upp dessa och ange vilken Företagssida/flik de finns på!

För att delta i tävlingen ska Tävlingstalongen vara inskickad via sajten senast 14.00 på Julskyltningssöndagen  
den 1 december 2013 mellan kl. 14.00 och 18.00.

Vad kan man vinna? Jo, 2500:- i presentkort hos Resteamet i Klippan   

Var med och tävla i våra Jubileumstävlingar!

k
lip

p 
ut

 k
up

on
ge

n 
oc

h 
ta

 m
ed

 p
å 

ö
pp

et
 H

us
!

13



F A S T I G H E T S  A B

Ring 0435-71 94 11 eller
info@dahlfastighetsab.se

Ledig Lägenhet

Norra Skolagatan 2 C, Klippan
2 vån, 3 rum & kök, 70m2

Ledig 1/3 2014

– Praliner är ett konstnärligt hantverk. Det är en vacker 
liten munsbit som ska innehålla mycket smak och upp-
levelser, säger Hanna Assarsdotter från Hyllstofta. Och 
hon vet vad hon talar om. Hennes praliner med smaker 
av vilda björnbär/stjärnanis och saltkola/lakritspralin 
vann utmärkelsen ”Årets Pralin” på Chokladfestivalen.      
Hanna Assarsdotter utbildar sig till konditor och bagare i Kristi-
anstad på yrkeshögskolan. Om allt går som det ska får hon sitt 
gesällbrev i juni 2014. Det var via skolan som hon fick höra talas 
om tävlingen och skickade in sina pralinbidrag. 

Chokladfestivalen hölls i Stockholm och arangör var bland annat 
Magnus Johansson som även syns i populära tv-serien ”Dessert-
mästarna”. 
– Jag skickade in recept och bild på mina praliner. Man får göra 
två olika för att visa att man både kan göra en skuren pralin och 
en gjuten pralin, säger den glada vinnaren.

Chokladeria i Hyllstofta?
För den pralintokige kan vi också glädjas åt att det finns förbe-
rett för pralintillverkning i Hyllstofta.
– Jag hyr ett hus av min far i Hyllstofta. Det håller på att renove-
ras nu och i källaren görs det plats och utrymme för att kunna 
ha pralintillverkning, så vi får se vad framtiden har att bjuda på. 

För Söderås Journalens läsare bjuder Hanna på smarriga kola-
recept! Gräddkolorna har sålts på Conditori Hjärtat under nam-
net ”Söta Hannas mjuka kolor” och blir garanterat en favorit på 
julens gottebord. Precis som Hannas pepparkakskola!

Prisbelönta munsbitar

Söta Hannas mjuka gräddkolor

3dl grädde
3dl socker
1,5dl sirap
50g smör
1,5msk vaniljsocker

Hannas 
pepparkakskola

Blanda alla ingredienser i en stor kastrull. Koka 
upp och låt sedan koka på svag värme under 
omröring. Gör kulprovet för att veta när kolan är 
klar. Hanna brukar koka tills hon ser stora bubb-
lor i kastrullen. Kolan ska ge lätt tuggmotstånd 
efter ”kulprovet”. Häll ut kolan i en form med 
bakplåtspapper och ställ svalt. Skär ut så stora 
bitar du vill ha och rulla in i bakplåtspapper.

Kulprovet: Häll lite av kolan, ca. 1 tsk, i ett glas 
med kallt vatten. Tag upp kolan och rulla till en 
boll, kan du rulla kolan till en boll är den färdig 
annars låt den koka vidare och gör kulprovet på 
nytt. 

Tips! Rör inte för mycket i kastrullen när kolan 
kokar, då kan det lätt bli sockerkristaller i den 
färdiga kolan.

3 dl grädde
3 dl socker
1,5 dl sirap
1 tsk vaniljsocker
2 tsk pepparkakskryddor
50 g smör

Örkelljunga 7/12  ”IDROTTSHALLEN”  16.00  
Klippan 8/12  ”KULTURCENTRUM”  16.00  

Vuxna 160:-    Barn (12 år) 60 kr 
Biljetter: Gemet Örkelljunga, Turistbyrån Klippan 

BACKAKÖREN 
MUNKAKÖREN 

FRIDA ENGSTRÖM 
KORKARNA 
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Välkommen att kontakta:
Bennys Golv i Klippan AB • Tel/Fax: 0435-106 90 • Mobil: 0736- 230 410

Björkvägen 11 • 264 37 Klippan

Specialist & behörighet 
på läggning av: 
plast / parkett / kakel / klinker

Försäljning av golvmaterial

Passa på
att använda
ROT-avdraget!

Vid beställt 
arbete under 

december - januari

15%
på material till 

våtrum!

BEN
NYS  GOLV

I KLIPPAN AB
Tel. 0736-230410

önskar alla kunder
GOD JUL 

OCH 
GOTT NYTT ÅR!

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

Martin olofsson
reg.fastighetsmäklare

Camilla asp
reg.fastighetsmäklare

”100% återbäring”  
på kostnaden för husets 
energideklaration!
När du säljer ska en energideklaration finnas tillhands
enligt gällande regler ska en energideklaration upprättas när du  
ska sälja din fastighet. Vi på länsförsäkringar fastighetsförmedling för-
medlar ackriterade kontakter, så att detta sker på ett korrekt sätt!

  
Men under december månad blir det ännu bättre!
om du tecknar ett förmedlingsuppdrag med oss under december  

så drar vi av kostnaden för energideklarationen från vår provision!

* Uppdraget måste leda till en försäljning av fastigheten för att avdraget ska göras

*

Järnvägsgatan 21, 264 38 Klippan, Mån-fre 12-18, Lör-sön 11-15, 0435- 44 88 86  
www.klippanyllefabrik.se

Välkommen till vår 
stora och välfyllda 
fabriksbutik mitt i 
Klippan. Här kan 
du fynda textil och 
inredningsdetaljer 
för hela hemmet. 

Tel. 0435 - 142 13
Åbytorpsvägen - 264 39 Klippan 
www.klippansbuss.se 
info@klippansbuss.se

Nu har vi även 

MINIBUSSUTHYRNING
Ring för mer info!
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Gäller endast den 8/12!

Vi bjuder på 
pepparkaka, lussebulle och glögg 
från kl.14 under julskyltningen!

Gör det bekvämt för dig i jul!
Beställ vår omtyckta

Jultallrik
Ring tel. 44 10 30 för olika prisalternativ

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

LJUNGBYHED  0435-44 10 30 

I vår delikatess hittar du:
Sillinläggningar, Janssons frestelse, 

Brunkål, Hemlagad griljerad julskinka, 
Hemlagad grönkål och mycket annat 

gott till julbordet.
Vi har förlängt öppettiderna i delikatessen 

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

Hjärtligt välkomna och God Jul önskar Ljungbyheds Köpmanna- och Företagarförening samt Ljungbyheds Framtid

Tävlingsformulär för ”Julklappsjakten” och ”Hemliga Tomten” finns utlagt på Hemköp, 
LT Lantmän, Olanderssons Blommor och Ljungbyheds Konditori under hela vecka 49. 
Tävlingsformulären lämnas som vanligt till Ljungbyheds Konditori senast kl. 18
den 8/12. PS! Julklappsjakten pågår under hela julskyltningsdagen.

Program: OBS! Cirkatider

God Jul!15 -18 Julmarknad, Julklappsjakt.

15 -16.30 Besök Tomtegrottan   

15.30 Musikunderhållning på scenen

15.30 -16.30 Hemlig Tomte i skylten  
 på LT Lantmän

15.30 -17.00 Ansiktsmålning vid jul-
 marknaden. Vid dåligt väder på Hemköp

16.15 Klippans Ungdomsorkester 
 spelar vid Hemköp

16.30 Fackeltåg utgår ifrån Hemköp

16.50 Dans kring granen (trädet)

17.30 Godisutdelning

Ljungbyheds Julskyltning 
med Julmarknad • Söndag den 8/12 kl.15-18

Lycka till!

Storgatan 4 Ljungbyhed 
Tel 0435 - 294 50

Elljusstakar, advents stjärnor 
i STOR sortering

Vi bjuder på 
adventskaffe 

fre och lör
 29-30 nov! 
Välkomna!

Pappersstjärna 
Flinga 1 (sladd ingår ej.) (159:-) ............129:-
Utejulgransbelysning 
Dubbelledad, LED, 16 ljus (399:-) .....299:-
Ljusslingor System 24 
LED, startslinga, 49 ljus ....................................239:-
Julbock Höjd 60 cm
50 st varmvita led-ljus (599:-) ...................279:-
Ringnyckelsats 
Ferax 8 – 19  (590:-) .......................229:-
Säkerhetskniv 
Stanley 0-10-782 (111:-) ...........25:-
Skruvmejselsats 
Tengtools MD906N (334:-) ...139:-
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SKäraLIDS
 

rEStaUran
g

Blommor, lYKTor 
och mÅNGA julfiNA
deKorATioNer!

God jul och GoTT NYTT År! 

Electrolux Ångstation  
Ord. pris 995:- NU 895:-
Electrolux Resestrykjärn 
Ord. pris 399:- NU 299:-
Electrolux Mixerstav 
Ord. pris 695:-  NU 359:-
Electrolux Vattenkokare 
Ord. pris 625:-  NU 459:-

 

Sverigetvätten
Rek pris 8 000:- 

Nu 6 990:-
5 års garanti, 8 kg,1400 varv

Julklapparna hittar ni hos oss!
JUlExtRa 
på Electrolux småapparater

Prisexempel

Njut vårt goda...

i fantastisk miljö!

Välkomna! 
Cecilia med personal

JULBORD
29-30 nov, 6-7-8 dec, 13-14 dec

För större sällskap håller vi öppet även vardagar!

425:-/Pers. inkl. välkomstglögg 
Barn 15:- per ålder!

- I hjärtat av Söderåsens Nationalpark

www.skaralidsrestaurang.se

0435 - 44 23 32

CATERING
JUL-LANDGÅNG 125:-
Nyhet!

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

www.ljungbyhedskonditori.se

Alltid nybakat!
Pepparkakshjärtan, Lussekatter, 
Marsipan figurer, Vörtbröd m.m.

STORA

Ljungbyheds Konditori

Lokalt julbord
Julen knackar på dörren och det innebär att det är dags 
för härliga, goda julbord. Närproducerat, härproduce-
rat och ekologiskt hittar vi på Skäralids restaurang där 
Cecilia Jörlevik med personal slår upp portarna för 
årets julbord den 29 november.

Därefter är det julbord varje fredag till söndag till och med den 
14 december. 
– Vi har två sittningar vid varje ”julbords-dag”, ett mellan klock-
an 12-16 och nästa börjar klockan 17.00. Det går jättebra att 
boka på vardagar också för företag och lite större sällskap, säger 
Cecilia som förbereder för fullt inför julbordshungrande gäster.

Riktiga favoriter
Det är tredje året i rad som Skäralids Restaurang har julbord och 
man undrar ju såklart vad besökarna har för favoriter?
– svanarna! skrattar Cecilia, men de tillagar vi såklart inte! Vår 
skäralidssill är väldigt omtyckt precis som våra ekologiska kött-
bullar med kött från knutstorps skog på söderåsen. Vi har hand-
plockat det vi tycker är det bästa på julbordet. närproducerat vilt 
från t.ex. Bonnarps hjortgård och ekologisk julskinka är också 
favoriter. 

Härproducerat innebär att restaurangen inte använder sig av 
halvfabrikat utan i princip gör allt ”HÄR”.

Cecilia själv har grönkålen som personlig favorit på julbordet. 
För henne är julbordet en fin tradition som ger tillfälle att kunna 
umgås med nära och kära. 

Nyårssupé
Efter julborden är det ingen jul-
vila för Cecilia och Skäralids Res-
taurang. Då är det dags att sätta 
igång med nyheten för i år: ”Ny-
årssupén”. 
– Vi fixar krisen vid spisen! Det är 
en tre rätters-meny för nyårsfes-
ten. för sällskap över 10 personer 
så kör vi ut maten utan kostnad 
kring klippan, röstånga och 
ljungbyhed men man kan själv-
fallet hämta maten själv, om man 
föredrar det, säger Cecilia. 

Innan Cecilia återvänder in i köket 
bjuder hon oss på ett litet tips! 
– för att inte bli sådär hysteriskt 
proppmätt efter julbordet rekom-
menderar jag en promenad runt 
skärdammen efter maten så orkar 
man gröten också! svanarna vill också in och äta....
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HIgHProIt

IT-företag med visioner
Hans Kokk startade sitt företag HighProIT 2011 
med en vision att kunna erbjuda kunderna hel-
täckande IT-lösningar. En vision som innefattade 
support, konsultuppdrag, projektledning och för-
säljning. Med utgångspunkt från kontoret på Hant-
verksgatan i Perstorp kan Hans idag glädjande 
konststatera att verkligheten överträffat visionen!

Hans jobbar i hela Skåne och vänder sig till privatpersoner, 
små och stora företag. HighProIT AB är involverad i många 
kundprojekt och levererar it-lösningar, backup, hårdvara, 
licenser, tillbehör, utrustning och programvara. Företaget 
erbjuder också leasing vid behov.  
– Tiden sedan starten har varit fantastiskt kul och det har 
varit full fart från första dagen. företaget har utvecklats 
konstant, säger Hans.

it-kontor.se
Hans har hela tiden nya mål och visioner för företaget, se-
naste tillskottet för företaget är it-kontor.se. HighProIT är 
även återförsäljare av en världsledande tillverkare av skriva-
re och kopiatorer. Då föll det sig naturligt att också kunna 
erbjuda papper och annat kontorsmaterial som kalendrar, 
pennor, toners och mycket annat. 

Hans trivs utmärkt med att vara egen företagare. Han 
har haft eget företag i över 15 år samtidigt som han va-
rit anställd på andra företag. 2011 tog han klivet och blev 
”egen” på heltid. En del av de kunder han har idag är hans 
forna arbetsgivare. 
– Jag tycker om att ständigt komma i kontakt med nya 
människor och har alltid haft ett intresse för teknik. Jag 
upptäckte tidigt att jag har en fallenhet för att förstå teknik 
och datasystem, säger Hans. 

Teknikbranschen är väldigt ombytlig och det händer nya 
saker hela tiden. För att hålla sig uppdaterad besöker Hans 
mässor, utställningar och deltar på seminarium.

Aktiv fritid
Hans har bott i Perstorp i 20 år och när det inte är jobbet 
som tar hans tid har han en aktiv fritid med familjen som 
består av fru och fyra barn. Dessutom äger familjen fyra 
hästar, så Hans behöver inte oroa sig för att vara sysslolös.

HighProIT har under de första åren tagit in underkonsulter 
som hjälpt till vid stora arbeten. I mitten av november tog 
företaget ytterligare ett steg och välkomnade en ny hel-
tidsanställd. Även Hans fru är involverad i företaget och 
hjälper till med en del av administrationen. 

Hans ser ljust på framtiden för HighProIT. 
– Det är många nya kunder på väg in. Vi erbjuder även ka-
meraövervakningssystem där vi har installationer i butiker, 
lager och utomhus hos kunder. så det finns stora möjlighe-
ter och potential för HighproIT.

18



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

Vi finns, om du 
behöver oss

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

Vi gör även hembesök och har jour dygnet runt.

Öppet: Måndag-fredag kl. 09.00-13.00.

Släck ljusen!
Kom i håg:

IStockphoto

Städpatrullen 
- vi städar allt!

God Jul & Gott Nytt År
önskar vi på

Perstorp Bälinge
Idrottsklubb

Köp dina Julklappar i PBIK-Shopen 
Hantverkarg.2 D (snett emot polisstationen)
Tisdag och torsdag 14-17 • Lördag 10-13
Extraöppet 1/12 (1:a Advent) 13-17

JULGRANAR, RIS m.m. 
Säljes från v. 48 och på Torget i Perstorp fr.1 /12 fram till Jul 
Beställ gärna Ring Rolf 076-76 38 525            Välkommen!

Flygutbildning • Ultralättflyg • Motorflyg • Segelflyg
Tel. 0435 - 44 02 89 • www.ljungbyhedsflygklubb.se

God Jul och Gott Nytt År 
önskar 
Ljungbyheds Flygklubb

Proffsiga 

julklappar

När man ser ett riktigt fint paket, inslaget med omsorg, 
vackert papper och roliga detaljer då känns den egna 
hafsigt inslagna julklappen lite sådär… 

Men det finns hopp! Inslagningsproffset Ingrid Fougstedt gästar 
Klippan och Studieförbundet Vuxenskolan den 2 december. Där 
hjälper hon dig med sina bästa tips på hur du slår in klapparna på 
ett annorlunda vis.
– Jag har haft egen affär och där ville jag erbjuda kunderna in-
slagna paket utöver det vanliga. Jag gick några kurser och fick 
lära mig knepen för att slå in snyggt och sen var jag fast, berättar 
Ingrid.

Ingrid är förutom proffs på paketinslagning också ett ess på ser-
vettbrytningar. Hon har bland annat jobbat på Trolleholms slott 
och på olika privata tillställningar med att vika servetter som prytt 
borden.

Ingrid bjuder dig som läser Söderås Journalen på sina bästa knep 
för att slå in fina julklappar och tipsar dig om hur du gör den 
bästa juldukningen.

Slå in finaste klappen
•	 Använd	alltid	dubbelhäftande	tejp	för	att	göra	en	
 ”osynlig” inslagning. 
•	 Papperskvaliteten	är	avgörande	för	en	bra	inslagning,	
 vanliga presentpapper är oftast för tunna och lätta.
•	Mätningen	är	också	jätteviktig,	använd	varken	för	
 mycket eller för lite papper.
•	Dekorera	med	avvikande	färg	på	pappret	eller	klipp	
 pappret med dekorationssax.

Dukning och servetter
•	 Använd	en	servett	med	bra	stadga,	antingen	en	stärkt	
 linneservett eller en pappersservett. Ju större servetten 
 är desto snyggare resultat, minst 40x40cm men helst
 48x48cm. 
•	 För	en	vacker	dukning,	håll	dig	till	vitt	på	duken.	Vill	man	
 duka med färg på servetter och ljus rekommenderar 
 Ingrid att man tänker matfärger d.v.s. grönt, gult, orange 
 eller rött. 
•	 Vissa	högtider	förknippas	med	vissa	färger,	här	finns	inga	
 rätt eller fel, bara man håller sig till en färgskala som 
 harmonierar.

Vill du lära dig mer? 
När: 2 december 19:00-21:15
Var: Klippan, Studieförbundet Vuxenskolan
Pris: 200 kr + materialkostnad c:a 50 kr. Deltagarna tar 
själv med sig ett paket, en flaska samt eventuell dekoration.
Anmälan på mellanskane@sv.se alt. 0413-171 22
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Under hösten har ICA Supermarket 
i Klippan fått en helt ny kostym både 
in- och utvändigt. Söderås Journa-
len gjorde ett besök i den fräscha ny-
renoverade butiken som i samband 
med ”kostymbytet” också fått ett nytt 
namn: ICA Nära

Vi ställer frågan till affärsinnehavaren Tho-
mas Carlsson: Varför ICA Nära?
– Ica delar in sina olika butiker i olika seg-
ment beroende på storleken av butik och 
försäljningsmängd. Det finns Ica Maxi, Ica 
kvantum, Ica supermarket och Ica nära. 
Med den kundstruktur som vi har här i vår 
butik så visade det sig att ”nära”-konceptet 
var det rätta för oss.

Varför det?
– I supermarket-gruppen var vi bland de  
mindre butikerna, men i nära-gruppen blir vi 
en av de större. flertalet av våra kunder är så 
kallade fåmanshushåll och Ica nära-koncep-
tet är till mångt och mycket inriktat på den 
sortens kunder, berättar Thomas.

Nytt koncept
ICA Nära-konceptet innebär exempelvis att 
butiken får lite mindre storlekar på matför-
packningar. Detta innebär att sortimentet 
passar fåmanshushållen bättre. Det blir helt 
enkelt en annan struktur när Thomas bestäl-
ler hem sina varor, och detta gynnar i slutän-
den kunderna.

Vid vårt besök kan vi också konstatera hur 
ljus och luftig butiksmiljön är. I princip ser 
man över hela butiken oavsett var i den man 
befinner sig.
– Vi har bytt ut det mesta av våra hyllsystem, 
kylar och frysar och när vi då också byter från 
supermarket- till nära-konceptet så passar 
allt mer som handen i handsken ute i buti-
ken, förklarar en nöjd butiksägare.

I samband med renoveringen invändigt så har 
också utsidan fått sig en rejäl ansiktslyftning. 
Fasaden är nymålad och annat lite smått och 
gott utanpå byggnaden har också fått ett lyft.

Är det inte tufft att satsa på en så här 
stor renovering?
– självklart är det det, men det är samtidigt 
väldigt nödvändigt att hela tiden vara öppen 
för förändringar, säger Thomas.

– Med alla matprogram i TV och information 
i övrig media så är folk idag väldigt intresse-
rade av vad det är man äter för något. sam-
tidigt får inte matlagningen ta för lång tid 
och där kan vi som Ica nära-butik erbjuda 
många bra alternativ med olika baser till ex-
empel för köttgrytor av olika slag.

En lång resa
Thomas gick en ettårig styckareutbildning di-
rekt efter att han gått ut grundskolan. Efter 
denna utbildning började han 1986 jobba 
hos sin far, Bo Carlsson, som vid den tiden 
ägde och drev Åbyhallen. Åbyhallen fanns i 
de lokaler där Netto håller till nu. 
– Där fick jag en bra skola och utbildning i 
hur det går till att driva och jobba i en butik, 
säger Thomas. 

– när min far sedan gick i pension så tog jag 
över i egen regi år 1999. så det är en ganska 
lång ”resa” i dagligvaruhandeln som hittills 
är gjord. 

Vad är det då det roligaste  
med ditt jobb?
– Helt klart är det mötet med alla kunder. 
samt inte minst att jobba tillsammans med 
personalen för ett gemensamt mål, kundens 
bästa, svarar Thomas utan att tveka.  

Får du någon tid över till annat 
än butiken och jobbet?
– Jadå, jag har lärt mig att prioritera så att 
jag har helgerna lediga. Dessutom jobbar 
min fru också här och barnen har så smått 
börjat hjälpa till i verksamheten. så arvet går 
vidare, avslutar en nöjd Thomas Carlssons vår 
pratstund.

Söderås Journalen önskar ICA Nära i Klippan 
lycka till med allt det nya och rekommende-
rar verkligen ett besök i den nya fräscha bu-
tiksmiljön!

Kommer NÄRA 
sina kunder!

ICa nära

ICA
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Har Ni varit snälla i år?
Önskas besök av
Jultomten på Julafton?

Med vänlig julhälsning /Jultomten

Ring min ”kontorsnisse” 
tel. 0730 - 21 70 78 för mer  
information och planering

Har du läskunniga barn hemma så låt dom inte läsa 
detta! Vi ska nämligen prata om en välbevarad hem-
lighet: Jultomten!

Lennart Rönsmark har arbetat i tomtens tjänst i flera år, ett 
uppdrag han tog över efter sin far och farfar. 
– Det är en livsstil. Jag har varit tomte varje jul sen jag var 18 
år. Både i julshower och hemma hos folk. nu har jag trappat 
ner, så nu är det på julafton jag hjälper tomten att dela ut 
paket till alla snälla barn, säger Lennart som bor i Klippan. 

Lennart har tidigare arbetat 36 år på cirkus och hans pappa var 
den legendariske clownen Pierrot på nöjesparken Bakken.  

Varje år är han en av flera hundra tomtar som träffas på tom-
tekonferensen som äger rum på anrika Bakken. 
– Det är inte vem som helst som får komma dit, man måste bli 
inbjuden av minst fem andra tomtedeltagare.

Glada barn
Som tomte gäller det att leva upp till de tomteregler som 
finns. 
– Man måste ha en viss distans till 
barnen. en del barn kanske är 
rädda för tomten så man får vara 
försiktig. Jag kramas inte, men 
skojar och pratar med barnen. 
Jultomtens jobb är att göra 
barnen glada. 

På julafton räknar Lennart 
med att han kan hinna 
med 10-15 tomtebesök 
hos familjer som bokat 
honom.
– Vi avtalar på förhand 
när jag ska dyka upp. 
familjen sätter ut en 
säck med presenter 
till snälla barn och 
vuxna. Jag delar 
ut julklapparna i 
säcken och pratar 
lite. Det brukar ta 
ungefär en halvtimme 
och sen åker jag vidare 
med min röda ”Vol-
vosläde”.

På frågan om tomten 
finns är svaret från Len-
nart självklart:
– Ja!

Jultomten har 
flyttat till Klippan!

Kommer NÄRA 
sina kunder!

Nytt i Söderås Journalen
Familjesidan och Föreningsidan!

Stidsvig

Dagens lunch

E&T Catering
Kärrvägen 1, Stidsvig

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

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.
Numera tar vi Visakort.

Vi stänger serveringen mellan den 20 dec. - 6 Jan.

V 48 Måndag: Persiljejärpar med lingon
 Tisdag: Mandelfisk med smält smör
 Onsdag: Stekt fläsk med löksås
 Torsdag: Purjolök och korvsoppa, dessert 
 Fredag: Panerad kotlett med rödkål

 alt 1:  Tacopaj
 alt 2:  Broccoligratäng
 sallad:  niçoise, kassler

V 49 Måndag: Pannbiff med lök
 Tisdag: Stekt fiskfilé med dillmajonnäs
 Onsdag: Falukorvsbakelse med bacon, potatismos
 Torsdag: Ärtsoppa, pannkakor med sylt och grädde
 Fredag: Kycklingfilé

 alt 1:  pasta carbonara
 alt 2:  Tacorullar
 sallad:  knaperstekt bacon

V 50 Måndag: Köttfärslimpa med lök och potatisklyftor
 Tisdag: Purjolöklax med Hollandaisesås
 Onsdag: Portergryta
 Torsdag: Raggmunk med stekt fläsk och lingon
 Fredag: Svampgratinerad fläskfilé med klyftpotatis

 alt 1:  Janssons frestelse med ägghalvor
 sallad:  rostbiff

Ps. Det finns Nyårsmeny, ring för info. Ds.
God Jul och Gott Nytt År!
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På Söderås Journalens redaktion har vi fått en del frågor om vi kan bistå med att publicera Föreningsnyheter i vår 
tidning. Och JA, nu vi erbjuder nu denna möjlighet till alla föreningar i Söderås Journalens utgivningsområde. Fören-
ingen ska alltså finnas i Klippans kommun (Klippan, Ljungbyhed, Östra Ljungby osv), Perstorps kommun, Kvidinge eller  
Röstånga.

Vad kan man skriva om?
Ni kan skriva om: 
• Resultat • Framtidsplaner • Kommande tävlingar
• Genomförda tävlingar  • Kallelser till möten
• Mötesredovisning • Utfärder och resor osv. osv.

… ja, helt enkelt vad ni vill som ryms i vår roll som  
ansvariga utgivare. 

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

Hur mycket får man skriva?
Det kan bli en eller flera sidor men så här i början sätter 
vi inte någon gräns eftersom vi inte vet hur många det 
blir som vill vara med och informera om sina aktiviteter.

Blir det trångt om utrymmet så får vi gå in och redigera 
så att alla som vill får plats!

När ska man lämna material?
Söderås Journalen kommer ut i slutet av varje månad 
och utifrån detta kan ni planera in era artiklar.

Om man vill vara med i Söderås Journalens december 
nummer , som kommer ut den 16 december, behöver vi 
ert material senast den 2 december.

Utgivningsplan för 2014 kommer att finnas i nästa num-
mer av Söderås Journalen!

Publicering!
Föreningssidorna publiceras i: 
Söderås Journalen, Upplaga: 15 000 ex
• Delas ut till samtliga hushåll och företag i Klippan,  
Östra Ljungby, Ljungbyhed, Kvidinge, Perstorp och Röstånga. 

www.klippanshopping.se
• c:a 5 000 fysiska besökare per månad

Tack till Föreningssidans sponsorer!

Kostar det något? Vem betalar?
Detta kostar inte något för föreningarna. Vi söker sponsorer 
på de olika orter vi har i vårt utgivningsområde. Tanken är 
att dessa företag på så sätt stöttar föreningslivet på sin ort 
så att föreningarna där kan få ut sin information i Söderås 
Journalen.

Vi riktar ett stort TACK till de sponsorer vi har knutit till oss 
vid denna tidnings utgivning och som är följande: 

… sponsorer från Kvidinge, Perstorp och Röstånga!?
Hittills har vi sponsorer från Klippan och Ljungbyhed. Det 
skulle vara trevligt om vi även kunde få med företag från 
Kvidinge, Perstorp och Röstånga till denna sida. Är det 
något företag som känner sig manad att ställa upp med 
2750:- per kvartal så är vi mycket tacksamma. 

Om någon är intresserad av att vara sponsor så kontakta 
Bengt Wetterberg på Adapt Media, tel: 0435 – 77 90 51. 

Föreningsannonser 
i Söderås Journalen!
Om man som förening vill annonsera i Söderås 
Journalen erbjuder vi 50 % rabatt på våra annonser!

Föreningssidan

PRIS  (EXKL. MOMS)

1/1- annons: Ord.pris: 12 600 SEK =  FÖRENINGSPRIS: 6 300 SEK

1/2-annons: Ord.pris:  6 670 SEK =  FÖRENINGSPRIS:  3 335 SEK

1/4-annons: Ord.pris: 3 390 SEK = FÖRENINGSPRIS: 1 695 SEK

1/8-annons: Ord.pris:  2 075 SEK =  FÖRENINGSPRIS:  1 038 SEK

1/16-annons: Ord.pris: 1 080 SEK =  FÖRENINGSPRIS:  540 SEK

Eurolink, MECCOM , Adapt Media 
Svenska Pappersbruket (Klippans Bruk)  

Klippans kommun Kultur- och Fritidsförvaltningen
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När jag cyklade hem genom Klippan häromda-
gen luktade det jul. Den där doften av skymning, ka-
miner som det eldas i, doften av det typiskt skånska reg-
net som letar sig in under jackan och lägger sig som en 
våt hund runt kroppen. Nere i byn har julgransbelysning-
en kommit på plats och clementinerna är sådär perfekt 
gröna just nu. Jag letar efter de grönaste gröna clemen-
tinerna. När man äter dom ska det vara så det kryllar sig 
lite i hårfästet. Så sura ska dom vara. Nu stundar jultiden 
och vi inleder nedräkningen till självaste julafton.

Hemma hos oss är det praktiskt. Julgransbelysningen lig-
ger ute året om. Vi drar bara ur sladden när julen är över 
och pluggar i den igen när det är dags för jul. Perfekt. 
Då slipper man den eeeeviga frågan: Vem fan plockade 
undan belysningen sist och var är den? 

Saker jag gillar med julen: De gröna clementinerna, 
lussekatterna (jag kan lätt stoppa i mig 5 stycken), alla 
vackra ljus som syns i trädgårdar och fönster, snön (den 
där knastrande känslan av snö under skorna och minus-
grader är fantastisk) och att träffas. Glöggmys, julpyssel, 
pepparkaksbak, advents-pizza…..listan över anledningar 
att träffas i juletid kan göras lång. Ett gäng vänner och 
bekanta, tända ljus, vintermörkret utanför och spraket 
från öppna spisen. Det är som hämtat ur en inrednings-
tidning (fram tills någon råkar trampa på hunden, glöm-
mer pepparkakorna i ugnen, barnen äter av krukväxter-
na och man själv får tarmvred av för många lussekatter. 
Men innan dess  är det väldigt fint!).

Saker jag inte gillar med julen: Det skånska julväd-
ret som ibland inte är något att hänga i julgranen. När 
det blir sådär blaskigt och de stackars skånska barnen 
hasar sig ner för gräsiga backar. Desperata försöker de 
små liven få lite pulkafeeling med sina åklappar och ha-
sar sig ner i de tjocka, töfyllda overallerna. Julklappshet-
sen där man oftast inte har en aning om vad man ska 
köpa, vilket resulterar i saker som aldrig packas upp eller 
används. Nej, länge leve julklappsspelet och alla hjälp-
organisationer som man kan sätta in pengar till istället 
för meningslösa prylar. Fast om någon ändå vill ge mig 
någon meningslös pryl vill jag gärna ha en diamantring,  
pärlörhänge och en (fusk)pälsväst. Nu börjar vi nedräk-
ningen! 

             

Söderåsjournalen 

10,7 x 7,1 

RRÖSTÅNGAÖSTÅNGA  
BBEGRAVNINGSBYRÅEGRAVNINGSBYRÅ 

 

Billingevägen 8  -  Röstånga -  0435-91570 

Läs gärna mer på vår hemsida 
www.begr-byra.se 

 

 
En hjälpande hand när det behövs 

dygnet runt, året om 

 

Mikael Karlsson 
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Mikael Karlsson 
sprängfylld jullåda Vad var det nu vi hade här...

Kontor/lagerloKaler 
i centrala Klippan

  Lagerlokal med lastkaj samt ljusa och trevliga 
kontor med låg hyra. 953 kvm stor lagerlokal med 
2,5 - 4 m i takhöjd. Sex stycken kontor med till-
gång till ytterligare åtta. Kök/matsal, pentry, två 
stora omklädningsrum med bastu samt en trevlig 
atriumgård.

  Lagerlokal på 251 kvm och 2,5 m takhöjd samt 
fem kontor med tillgång till yttterligare nio. Kök/
lunchrum, pentry, WC och även här tillgång till 
atriumgård.

För intresse vänligen kontakta 
Företagshus Klippan AB tel. 0435 - 102 75

joinklippanab@telia.com

jolu ab
- en snickare pÅ dina villkor!

snickeri, renovering, 
fastighetsunderhÅll

Försäljning och 
montering av 
Oramas underhålls-
fria fönster!

Försäljning och 
montering av 
Oramas underhålls-
fria fönster!

Försäljning och 
montering av 
Oramas underhålls-
fria fönster!

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

Tack till Föreningssidans sponsorer!

PRIS  (EXKL. MOMS)

1/1- annons: Ord.pris: 12 600 SEK =  FÖRENINGSPRIS: 6 300 SEK

1/2-annons: Ord.pris:  6 670 SEK =  FÖRENINGSPRIS:  3 335 SEK

1/4-annons: Ord.pris: 3 390 SEK = FÖRENINGSPRIS: 1 695 SEK

1/8-annons: Ord.pris:  2 075 SEK =  FÖRENINGSPRIS:  1 038 SEK

1/16-annons: Ord.pris: 1 080 SEK =  FÖRENINGSPRIS:  540 SEK
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ProfIL
En:

MaDaro
arna

Månadens profil brukar ju vara en per-
son. Denna gång är det tre personer, 
men som dom själv säger: 
– Vi är inte tre viljor, vi är EN. Vi vet 
precis vad de andra vill och tänker. Så 
säger Marie Balkhag, Marie Fransson 
och Sita Menberg. De tre viljorna som 
tillsammans bildar underhållnings-
gruppen ”Madaroarna”. 

Alla tre jobbar inom vård och omsorg, har 
familjer, hem och barn men hinner ändå träf-
fas minst två gånger i veckan för att repetera 
sina shower. 

Marie Balkhag och Marie Fransson är barn-
domskompisar och Sita Menberg har varit 
med i gänget sen år 2000. Sita bor i Ljung-
byhed, Marie Balkhag i Domsten och Marie 
Fransson bor i Smedjeryd. 

Uthyrning av maskeradkläder 
Och det är just i Smedjeryd hemma hos Ma-
rie Fransson vi träffar Madaroarna en sön-
dagsförmiddag. De sitter och går igenom 
bokningar och på bordet ligger en katalog 
med olika utstyrslar. Madaroarna har ett 
stort förråd med utklädningskläder och kos-
tymer som privatpersoner kan hyra.
– Jag är en samlare! Jag har kvar i princip alla 
kläder som vi haft och dessutom alla mina 
gamla kläder. på ”lagret” finns exempelvis 
fonzie-jeans jag hade på högstadiet, säger 
Marie Fransson.

Många kanske känner igen Madaroarna från 
TV4-programmet Talang. Där hyllades de av 
Bert Karlsson och efter den medverkan ex-
ploderade mailboxen.
– Den säsongen vi var med blev vi tillfrå-
gade 4 gånger om, men vi tackade nej alla 
gångerna. Men till sist lyckades de med 
att övertala oss! Visst är det kul att ha varit 
med på TV, men det är nog inget vi vill göra 
om. Inte i tävlingsform i alla fall, säger Marie  
Balkhag.

I Ladan med Hasse Andersson
Hela julen kan man se Madaroarna i ”Julfest 
på ladan” med Hasse Andersson i spetsen. 
Premiär var det den 22 november och däref-
ter medverkar Madaroarna varje fredag och 
lördag till och med den 14 december. 
– Vi har träffat Hasse lite då och då och han 
hade hört talas om oss. när folk kommer till 
ladan ska vi underhålla med julsånger på vårt 
vis, och när folk tar mat kommer vi också 
hitta på en del.

Unika företagsshower
Madaroarna är väldigt populära inslag på fö-
retagsfester och konferenser. Varje show är 
unik och de gör en grundlig research. De gör 
att de kan skoja och spexa på ett sätt som 
känns igen av de anställda. 

Madaroarna har redan fått in bokningar för 
2014. Mål som de satt upp färdigställs hela 
tiden.

– Mitt första mål var att få vara med i kul i 
Juli i Helsingborg. Jag tänkte att om jag får 
vara med där någon gång så behöver jag inte 
mer mål. nu har vi varit med i kul i Juli, då 
blev nästa mål TV och där har vi också varit 
med. nästa mål? kanske allsång på skansen, 
säger Marie Fransson.

– nä, vi siktar på lotta på liseberg istället. 
Då slipper vi köra så långt, avslutar Sita när 
vi vinkar adjö till de populära underhållarna.  

Hjärnvilja x 3=
Madaroarna
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LUCIa CUP

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

GOD HJUL! 

Går DU i körkOrtstankar?

önska DiG presentkOrt!

Hos oss får du en kvalitets- 

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

Utnyttja 

Rot-avdraget!

Damixa, Zero Z 
Duschblandare

1 385:-

Damixa, Lyra 
Köksblandare
Diskmaskinsavstängning

1 450:- 799:-
Damixa, Space 
Tvättställsblandare

Vi önskar alla våra kunder en

God Jul!

Två helger i rad med start lördagen den 30 november blir det 
riktig fotbollsfest i Klippans idrottshall. Det har blivit dags 
för KFF:s (Klippans Förenade Fotboll) traditionella Barekos 
Lucia Cup.   

På KFF:s kansli har Lasse Fors fullt upp med att sammanställa alla lags 
anmälningar och sköta administrationen inför cupen. 
– Jag tror att det blivit en så populär cup för att allt är välorganiserat 
och vi håller tidsschemat för lagen. Den dagen man spelar har man allt 
samlat och går man till final är den på samma dag. så lagen behöver 
aldrig åka hem ena dagen och komma tillbaka nästa, vilket uppskattas 
av både spelare, ledare och publik, säger Lasse.

Barekos Lucia Cup är öppen för killar och tjejer i åldern 8-15 år. Det är 
17:e året i rad som cupen spelas och KFF själv har lag i varje grupp. Lag 
från hela Skåne deltar och från Klippan kommer också Vedby/Rönne 
IF att spela så det blir även ett riktigt ”bya”-derby!
– för kff är Barekos lucia cup väldigt viktig för ekonomin. försälj-
ningen i kiosken och lagavgifter gör att vi kan utveckla vår verksamhet 
ännu mer, säger lasse som efter att lagen, tiderna och allt är klart inför 
cupen kastar sig över en annan viktig kff-syssla, nämligen julgransför-
säljningen på Åbyvallen!

Barekos Lucia Cup
När: 30 november, 1 december, 6, 7, 8 december
Var: Idrottshallen, Klippan
Inträde: Gratis
Arrangör: KFF

ISt
oc
kp
ho
to

Fotbollsfest 

för Skånelag

2013

Öppettider:
Kliniken öppen 

måndag till fredag 8 - 18.
Vård under natten vid behov.

Lördag - söndag stängt. 

Modern djurklinik med stora resurser i en fantastisk miljö. 
Specialiserad medicinsk och kirurgisk vård. Veterinärer med 
specialistkunskap hund och katt. Specialist kirurgi/ortopedi/ 
neurologi. Veterinär med specialkunskaper inom ögonsjukdomar, 
utför bl.a. katarakt operation. Specialkunskaper inom narkos, 
intensivvård, smärtlindring. Akupunktur. Titthålskirurgi. Laser-
kirurgi. Ögonlysning. Hörseltest. Tandvård. Digitalröntgen. 
Ultraljud. Blodgivare finns. Övervak nattetid av veterinär vid 
behov.

Tel 0435 - 48 11 30
Jour 0703 - 32 75 11
jennyhilldjurklinik.se

Jennyhill Djurklinik
Hörsdalsvägen 152
265 72 Kvidinge

JULGÅVA -  20 % rabatt på foder från 
Royal Canin och Hill´s fram till Julafton!

25



Grundmodul
48 x 31,3 mm

Allt på familjesidan i Söderås 
Journalen publiceras också på 
www.klippanshopping.se. 
Här kan du också läsa Söderås 
Journalen, få information om 
butiker och företag, läsa spe-
ciella web-artiklar om lokala 
nyheter och delta i tävlingar. 
När du har en Familjeannons i  
Söderås Journalen så publi-
cerar vi också din annons på 
www. klippanshopping.se, helt 
utan kostnad. 

Bredd
1-spalt: 48 mm
2-spalt: 99 mm
3-spalt: 150 mm
4-spalt: 201 mm

Höjd
1 modul: 31,3 mm
2 modul: 65,6 mm
3 modul: 99,9 mm
4 modul: 134,2 mm
5 modul: 168,5 mm
6 modul: 202,8 mm
7 modul: 237,1 mm
8 modul: 271,4 mm

Hur lämnar man annonsmaterial? 
Det finns tre möjligheter att skicka in annonsmate-
rial till oss.

Alternativ 1) Skriv ner det och skicka det, eller kom upp 
till oss och lämna det på Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 
264 33 Klippan

Alternativ 2) Vill du hellre maila in ditt annonsunderlag till 
oss går det också bra! Skicka text och ev. bild till:
famljesidan@soderasjournalen.se

Alternativ 3) Klicka in dig på vår websida www.klippan-
shopping.se och gå till fliken Familj. Där kan du skapa din 
egen annons med bilder och symboler och se direkt hur 
den kommer att se ut! Godkänn den, så finns materialet 
hos oss sen.

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

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

Vad kostar det?
Vi har byggt upp sidan 
i ett modulsystem. Den 
som vill annonsera en 
familjenyhet kan göra 
det på ett mycket enkelt 
sätt och samtidigt  be-
stämma själv hur stor 
annonsen ska vara. 
Därmed vet man också 
vad den kostar. Varje 
modul kostar nämligen 
200:- (inkl. moms).

Material inlämning?
Söderås Journalen delas ut 
omkring den 20-23 varje 
månad. Vi behöver material 
till annonserna c:a 2-3 veck-
or innan utgivningsdatum.   

För de som köper en 
s k Bebis-annons bjuder 
vi på en 21x30 cm 
fotoutskrift!

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

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

Modulernas
storlekar

Frågor? Ring!
0435-77 90 55

Dödsfall/Kungörelse 
En Dödsfall/Kungörelse-
annons i ”normal” storlek 
kostar 4-5 moduler, 800-
1000 kr. Du bestämmer!

(8 moduler - 1600:-)

(4 moduler - 800:-)

(2 moduler - 400:-)

(3 moduler - 600:-)(1 modul  - 200:-)

(1 modul  - 200:-)

(6 moduler - 1200:-)

(2 moduler  - 400:-)(3 moduler  - 600:-)
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faMILJESIDan ADAPT MEDIA 
TEL. 0435 - 77 90 50 • fax 0435 - 77 90 59

familjesidan@soderasjournalen.se • www.klippanshopping.se

En Tjej • Född 130619 
Vikt: 3 590 gr • Längd: 50 cm

Nova
Frida Nilsson &

 Alexander Björnsson
Neo

En kille 
Född 130510 
Vikt: 3 310 gr
Längd: 52 cm

Alexander

En kille • Född 131005 
Vikt: 3 710 gr • Längd: 52 cm

Johan & Louise Wetterberg
Viktor

Theo

En Kille 
Född 130421
Vikt: 2 705 gr
 Längd: 48 cm

Joel

Rebecka Hansson 
& 

Fredrik Andersson

Camilla Björklund
& 

Jimmy Andersson

Min älskade Make
Vår kära pappa

Svärfar
Farfar och Morfar

Kjell Nilsson
11 mars 1938 - 23 oktober 2013

INGRID
Henrik och Åsa

Lovisa och Wilmer
Madeleine och Jimmy

Elias och Isak

Jag sover gott
ej mer jag smärta känner
Tyst dödens ängel viskar.

Sov i frid
Gråt icke,

Jag vilar nöjd och fri
från jordens strid

Begravning har ägt
rum i stillhet.

Ett stort tack till all personal
som har hjälpt Kjell under

hans sjukdomstid.

Grattis på
2-årsdagen

Oliwer
Massor av

grattiskramar från
Mamma och Pappa

(8 moduler - 1600:-)

(4 moduler - 800:-)

(2 moduler - 400:-)

(3 moduler - 600:-)

27



BK Animals är bowlingklubben i Klippan som tagit 
klivet upp i division 1. Säsongen är i full gång och 
man tränar två gånger i veckan med match i prin-
cip varje helg. Ordförande Kent Olsson är stolt över 
klubben som funnits sedan 1985.

– Vi spelade i ettan för ett antal år sen och vi har varit nära 
att ta oss upp några gånger efter det. nu lyckades vi äntli-
gen och jag tror aldrig vi varit så bra som vi är nu.

Kent är en av de medlemmar som varit med sen starten för 
28 år sedan.
– Vi är en härlig kamratförening som även umgås privat. 
Bowling är en tacksam sport som alla kan hålla på med oav-
sett ålder, säger Kent.

Klubben representeras av två 8-mannalag. A-laget i division 
1 och farmarlaget i division 3. När damlaget Lady Roll la ner 
fick man även några damer som är med och tävlar.

Nyförvärv 
Till denna säsong anslöt Klippanpågen Daniel Carlsen. 
– Han är ung, hungrig och vill tävla. Daniel kom med i a-
laget nästan direkt. på vår hemsida kan man se när han får 
300 poäng på en serie! ett spännande nyförvärv som vi 
hoppas mycket på!

BK Animals har en stor och trogen supporterskara. 
– för ett tag sen åkte vi iväg på tävling. Då fyllde vi en buss 
med spelare och supportrar. Det är en häftig känsla när hela 
gänget dundrar in i motståndarhallen! annars är det i hem-
mahallen i klippan som vi vinner de flesta matcherna. Just 
nu har vi 14 raka vinster och har inte förlorat på hemmaplan 
sedan den24 Mars 2012, avslutar Kent. 

lycka till Bk animals! 

Bowling på hög nivå

www3.idrottonline.se/BKAnimals-Bowling/

BK anI
MaLS

Sen mitten av 50-talet har Kvidinge Scoutkår ord-
nat julmarknad i Kvidinge. I år är inget undantag 
och förberedelserna är i full gång!

Scouterna kommer den 8 december från klockan 14.00 
vara med och arrangera julmarknaden utanför kyrkan i 
Kvidinge. De senaste åren har även fler föreningar anslutit 
och Kvidinge IF, Hembygdsföreningen och Röda Korset är 
några av de medverkande.

Dörrkransar av enris
Jessica Thulinsson är medlem i Kvidinge Scoutkår och hon 
berättar om förberedelserna.
– Vi säljer bland annat julkärvar och dörrkransar. Dörrkran-
sarna tillverkas av de vuxna i föreningen och brukar vara 
populära. De görs i enris, och många har köpt sin dörr-
krans till jul från oss i många år. 

Det blir också dans kring granen och hästarna från Jeanet-
tes Ridskola kommer att gå luciatåg.
– Vi kommer servera våfflor och hamburgare också, och 
allt smakar ju så mycket bättre utomhus, hälsar Jessica och 
bjuder in alla till julmarknaden i Kvidinge. 

Julmarknad 
i Kvidinge

Vad? Kvidinge Julmarknad
När? 8 December från klockan 14.00
Var? Utanför kyrkan, Kvidinge

BARNTÄVLING!

vinnare annonsjakten - oktober
1: olga parkhomenko, v. torup
2: Josefine Nilsson, Ljungbyhed
3: Ludwig Wolf, Klippan

Istället för Barntävlingen har vi två stora Jubileums-
tävlingar och många erbjudande på ÖPPET HUS den  
1 dec. Vi välkomnar alla barn med målsman i sällskap 
att besöka oss på Norra Skolgatan 2 i Klippan. 
Se sidan 12 och 13

VÄLKOMNA!
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Mycket ”på G” för Donnez!
Donnez från Perstorp har nu snart lagt 
ännu ett framgångsrikt år bakom sig. 
Men det innebär inte på något sätt att 
de lutar sig tillbaka, utan det är full fart 
framåt som gäller. Och det på bred 
front! Söderås Journalen har varit på 
besök i den nya egna skivstudion.

Donald Laitila möter i dörren, med telefonen 
vid örat och alltså i full gång, i den hemtrev-
liga villan i Perstorp. Han avslutar samtalet 
snabbt, hälsar välkommen och bjuder in på 
kaffe och smarriga wienerbröd.

Är det mycket nu?
– Ja, fast just nu har egentligen semester! 
Men man har alltid att göra både med kon-
takter med arrangörer, skivbolag, media(!) 
och en massa annat, säger Donne (som är 
det vardagliga tilltalsnamnet)

– så även om man får jobba lite grann fast 
att det är semester, så är det lite lyxigt att 
vara hemma 11 hela dagar!

Donnez har, som 
antyddes ovan, 
mycket på 
gång nu. Den  
17 november 
medverkade man 
i TV-programmet Allt för Sverige.

Denna tv-inspelning gjordes under en hel 
dag på Upperuds loge i Värmland i somras. 
– Det var jätteroligt att få uppleva detta och 
inte minst få visa de amerikanska program-
deltagarna den dansbandskultur som finns i 
sverige, och som vi är ganska ensamma om, 
berättar Donne. 

Ny skiva
Och vem är mer rätt än Donne att presen-
tera dansbandskulturen! Som Perstorps 
kommuns Kulturprisstagare 2012 är han ju 
verkligen en kulturbärare! Mer nyheter är att 

Donnez just nu håller på att spela in en ny 
skiva. Skivan kommer till våren men något 
speciellt datum är inte satt ännu. Något som 
också är nytt är att skivan spelas in i Donnez 
egen skivstudio Railway Studio.

Egen studio
– Jag har under flera år ”samlat på mig” in-
spelningsutrustning med målet att en gång 

ha en egen studio. Verklighe-
ten är ju inte så enkel att man 

skaffar allt detta på en gång 
utan det måste byggas upp allt 

eftersom och nu har jag ”fått ihop 
det”, berättar en nöjd ”skivbolagsdirektör”.

Det är en sann fröjd (för en gammal dans-
bandstrummis som också är författare till ar-
tikeln) att gå runt och titta på allt som finns 
i studion. Inspelningsutrustning, instrument, 
mikrofoner och mysig miljö. Att dessutom 
notera att den ordning och reda som finns är 
i princip militärisk är en fröjd för ögat.

Donne har också investerat i en bläckstråle-
skrivare där han trycker de t-shirts som säljs 
till många fans. Det är en riktig entreprenör 
vi besöker!

Många arbetsuppgifter
Donnez är med andra ord ett företag som 
ägs och drivs av Donne. Som alla vet är det 
viktigt att vara mån om både intäkter och 
kostnader. I ett turnerande dansband behövs 
det en hel del förnödenheter för att allt ska 
fungera på ett bra sätt. Turnébuss med en 
trevlig miljö och sovplatser, instrument, ljud- 
och ljusanläggning, scenkläder och så vidare. 
I Donnes arbetsuppgifter ingår också alla sa-
ker som måste göras i ett företag; bokföring, 
löneutbetalningar, verksamhetsplanering och 
inte minst att tillsammans i bandet producera 
det företaget säljer cirka 170 gånger per år: 
Tilltalande dansmusik som lockar folk i olika 
åldrar till dansställen från söder till norr i Sve-
riges avlånga land. 

– Visst är det många, och olika arbetsuppgif-
ter man har. Det som dock är det allra mest 
viktiga är att ha ett brinnande intresse för det 
vi gör, och inte minst att alla medlemmar i 
bandet ”brinner” lika mycket som jag. och 
det gör de verkligen, säger Donne.

– Det är ett teamarbete där alla bidrar med 
sin specialitet, och så roligt som det är just nu 
har det nog aldrig varit!

Populära
Donne startade bandet 1999, endast 15 år 
gammal. Då hade han själv varit ute på för-
eningsmöten, äldreboenden, vårdhem och 
liknande engagemang sedan 10-årsåldern. 
1999 gick Donnez över till professionell 
verksamhet för att 2010 få sitt genombrott 
i Dansbandskampen i TV. Idag, 2013, är man 
ett av landets mest populära och bokade 
band!

Söderås Journalen lyfter på hatten för denne 
29-årige entreprenör! Det är en imponeran-
de marsch(!) som han gjort!
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KULtUrnätvE
rK I 

PErStorP

Jim Nilsson från Perstorp är frilansande kulturarbetare 
inom musik, film och utbildning. Han har länge saknat 
en plattform och ett nätverk för kulturen i Perstorp. Han 
tog saken i egna händer och bjöd i mitten på november 
in till ett möte för kulturintresserade Perstorpsbor.

Till det första mötet kom 13 personer och intresset för kultur-
nätverket har varit stort. 
– Det är ett öppet nätverk för alla som vill vara med och ut-
veckla kulturen i kommunen. Jag tror att kulturnätverk perstorp 
kommer sprida sig och växa efterhand, säger Jim.

– flera punkter hann diskuteras under mötet. någon nämnde 
t.ex. att det skulle behövas en tydligare, övergripande strategi 
för kommunens kulturutveckling. en uppdatering om turerna 
kring biografen gjordes också. Men vi var överens om att det 
trots allt händer ganska mycket för att vara en så liten kommun, 
men att folk inte alltid känner till det.

Kulturnatt?
Genom kulturnätverket hoppas Jim Nilsson att man ska väcka 
folks intresse för kulturlivet i Perstorp. Den första uppgiften som 
nätverket tar sig an blir att sammanställa informationsvägarna. 
På så vis kan föreningar och kulturproducenter på ett enkelt sätt 
nå ut till kommuninvånarna. 
– ett större samarbete i form av en kulturnatt hoppas vi på så 
småningom, det kräver dock en del framförhållning, säger Jim.

Är du sugen på att vara med kommer det en ny chans snart. 
Nästa träff är onsdagen den 11 december 18.00-19.30 på Pers-
torps bibliotek. 

För info och anmälan till maillistan: 
info@jimnilsson.se 
Facebook: ”Kulturnätverk i Perstorp” 

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

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

Se bra ut i 

höst och vinter!

Hela året ut ger vi dig 

25% rabatt
 på original

torkarblad!

Fabriksvägen 8
Klippan
0706 - 72 55 37
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Dagens rätt

Välkomna! Jessika, nisse & Co       Gäller tom 13 dec 2013

Mån: Fläskpannkaka med lingon
	 alt.	bruna	bönor	och	fläsk
Tis: pannbiff med ”lög” 
 alt. lunchkorv med mos
Ons:  Stekt sill med mos och lingon
	 Sejfile	med	Pålles	goa´sås
 alt. lunchkorv med mos
Tors: isterband eller lunchkorv med dillstuvad potatis
 alt. lunchkorv med mos
Fre:  Revben med potatis, brunsås och rödkål

60:-
33 cl 

läsk/vatten 
ingår

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

Serveras 
mån - fre 

11.00 - 14.00

Mycket ”på G” för Donnez!
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MatHILDa aHLBErg

En kulen höstkväll i oktober 2013 in-
vigde Mathilda Ahlberg sin utställ-
ning ”Unik” på Sågen i Klippan. På 
väggen hänger porträttfoto av ung-
domar. Intensiva ögon, glada leen-
den, allvarsamma och olika. Däre-
mot inga texter eller presentationer 
om personerna vi ser, och det är det 
som är meningen med ”Unik”.   
–  Vi är alla unika. när vi tittar på de här 
bilderna ser vi bara deras ansikte, men 
vi vet inget om personen i fråga. någon 
på bilden är före detta missbrukare och 
någon har mist halva sin familj. genom 
UnIk-bilderna vill jag att folk ska tänka 
efter och inte vara så snabba med att 
döma varandra, säger Mathilda.

Hon är frilansande fotograf och uppväxt 
i Klippan. Hon tog studenten 2012 och 
det var också då hon startade sitt före-
tag. Fotointresset föddes för ungefär sju 
år sedan. Då fick hon en systemkamera i 
julklapp och sen var hon fast.

Landskamper och allsvenskan 
Idag bor Mathilda med sin pojkvän i Ul-
ricehamn som hon utgår ifrån. Men det 
är inte många dagar hon är hemma, för 
jobbet som fotograf tar ständigt henne 
på nya äventyr.
– Jag jobbar för en sajt som heter fotbol-
lextra.se. Jag fotograferar landskamper, 
allsvenska matcher och champions lea-
gue-kval. fotbollsintresset har jag med 
mig hemifrån, vi är en riktig fotbollsfa-
milj. Det gör att jag kan tänka spelet när 

Fotbollstokig 

FotograF    
jag fotograferar, säger HIF och Chelsea-
supportern Mathilda som fotograferade 
MFFs guldfest. 
– Vilket såklart sved lite grann med tanke 
på att jag är HIfare… 

Vill hjälpa barn och unga
Mathilda vill få fler ungdomar att våga. 
Något hon själv hade behövt som ung. 
I 4:e klass började hon att räkna kalorier 
för att gå ner i vikt. En viktkamp som tog 
många år att komma ur.
– Jag har lyckats komma vidare, då kan 
andra också klara det. om 10-åriga Ma-
thilda hade suttit med på sågen och sett 
att jag, 21-åriga Mathilda, vågar stå och 
prata inför folk hade 10-åriga jag bara 
skrattat och sagt att jag var dum i huvu-
det. Unga jag hade inte lyssnat så noga, 
för jag hade haft fullt upp med att passa 
in. 

Mathilda brinner för att skapa projekt 
som hjälper ungdomar att utveckla sitt 
självförtroende och självkänsla.
Förutom utställningen ”UNIK” har Ma-
thilda också gjort ett annat projekt 
”Det blir bättre” som består av ett häf-
te och en bok. Hon föreläser på skolor 
där hon berättar om sin resa från en 
liten vilsen tjej till den hon är idag. 
– Jag vände allt det negativa till 
att pusha mig själv och ta 
mig mot mina mål, och jag 
hoppas att jag kan hjälpa 
någon genom att be-
rätta min historia.

Familjefoto        
Mathilda gör även en del familjefotogra-
feringar och porträttfotograferingar. 
– Jag tycker vi ska försöka ta efter eng-
elsmännen eller amerikanarna lite mer 
när det kommer till familjefoto. Dom är 
mycket bättre på det, hela familjen går 
iväg en gång om året och tar ett riktigt 
familjefoto, något som är ovärderligt att 
ha. Jag är hemma en hel del i klippan och 
då gör jag gärna familjefotograferingar.

Mathilda ser ljust på framtiden och hop-
pas på att kunna komma ut och fotogra-
fera internationell fotboll. Men givetvis 
har hon fler planer.
– Jag funderar på att börja fotografera 
motorsport, avslutar Mathilda som stän-
digt har nya projekt och ambitioner på 
gång. 

Mathildas portfolio hittar du här: 
www.mathildaahlberg.se
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Hos oss kan du beställa all julmat 

– gott och hemlagat! 

Vi har julklapparna till både  
personal och vänner.

Välj bland våra utvalda  
chakuterier och delikatesser, 

paketerade med omsorg.  

 
Öppet:

Fredag 10-18
Lördag 10-14

Extra julöppet:
Fredag 20 dec 10-19
Lördag 21 dec 10-15
Sondag 22 dec 10-15

 

Det lackar fort mot jul!

Gårdsbutik
0435-102 95
www.bjarhus.se

Tel. 0435 - 191 50 • 070 - 665 91 50 

Åbytorpsvägen 25, Klippan 
E-post: info@kmt-klippan.com

Köp vår halkbekämpning i 
storsäcK inför vintern!
smidig transport och lätt 
att förvara!

stor-
säcK
1000 kg 

alt. 250 kg

MatHILDa aHLBErg

Fotbollstokig 

FotograF    

Hört På...

förEtagSträ
ff 13/11

Ett stort gäng morgonpigga företagare träffades på 
Best Western i Klippan den 13 november. Klippans 
Kommun och Företagarna Klippan bjöd in till frukost-
möte på temat ”Möjligheter och utmaningar”. På plats 
förutom företagarna var även ett 20-tal elever från 
handelsprogrammet på Åbyskolan så det var fullsatt 
i lokalen!

Tillväxt och trender
Inbjuden gäst var omvärldsanalytiker Lars Persson som pratade om 
tillväxt, trender och faktorer som påverkar regionen.  

Lars Persson jobbar på Familjen Helsingborg och åker runt 
bland ”familjens” 11 kommuner. Han föreläser om och kartläg-
ger faktorer för företagande och tillväxt. Han inleder med att 
fråga deltagarna vad som behöver göras för att Klippan ska 
vara en bra kommun att bo, verka och arbeta i om 20 år? 

– Varumärket, utbildning, infrastruktur, rikt näringsliv och bo-
stadsfrågan, är några av de svar som dyker upp. 

Målmedvetenhet
Lars Persson tycker att Klippan verkar vara på rätt väg.

– Här verkar finnas ett målmedvetet jobb för attraktiviteten. 
kommunen har förstått att det är av betydelse att livskvalité lyfts 
fram. Här finns ett levande centrum och man jobbar framåt.

Givetvis finns det också utmaningar
– Det jag tror är den största utmaningen för en ort som klip-
pan är infrastrukturen. Både den fysiska och den digitala. Man 
måste kunna ta sig till sin arbetsplats lätt, men man vill också 
kunna arbeta hemifrån utan digitala problem, säger Lars. 

Den tidiga morgonen har börjat ljusna. Anders Lindberg, kom-
munens näringslivsutvecklare, avslutar företagsträffen som var 
den sista för i år. Nästa gång det blir företagsträff är den 12 
februari. Då besöks man av Marknadsföreningen i Helsingborg.Vi tillverkar

Fönster, lyktor
lampor i blyinfattat 

glas samt  
Bjersgårdslampetten.

Vi säljer även present- 
artiklar m.m.

Klöva Hallar, KLIPPAN
Tel/Fax 0435- 191 77

Mail: glaskonst.mek@telia.com

Öppet:
Mån-tor 10-17
Fre STÄNGT
Lör 10-13

www.glaskonst.se
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Britt Lilja och Birgitta Olsson på Ljung-
byhedsskolan har en passion för mat-
lagning som de tagit med sig in i köket 
på skolan där de arbetar. En passion 
och ett engagemang som gav dem 
förstapris på mässan ”Älska mat” där 
tog de hem segern i tävlingen ”Årets 
skolrestaurang”.

Söderås Journalen får en pratstund med 
Birgitta Olsson som jobbat på Ljungbyheds-
skolan i nio år. Britt har jobbat där i tio år, 
så kollegorna känner varandra väl och är ett 
sammansvetsat team. 
– Vi fick en inbjudan till tävlingen och läm-
nade in ett förslag på en veckomatsedel och 
tre sallader. Vi skulle också presentera oss 
själva, hur vi jobbar och våra tankar kring 
skolmaten. på mässan var vi fyra skolkök 
som var i final, bland annat var en av mot-
ståndarna Åbyskolans kök! så vi skojade lite 
om att det var ett kommunmästerskap.  

Årets skolrestaurang 
finns i Ljungbyhed

fo
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Vinnarrätten bestod av örtkryddad kotlett 
med bacon, äpple och lök. Till det serverades 
en potatis- och rotfruktsgratäng med mari-
nerade rödbetor. Eleverna på Ljungbyheds-
skolan fick den vinnande rätten till lunch i 
början på november och det var mestadels 
positiva lunchgäster.
– en del var lite ovana vid kryddningen. Vi 
använde färska kryddor, och de brukar vi inte 
göra men det kommer vi absolut att använda 
oss mer av nu, säger Birgitta.

Projekt för trevligare 
lunchstunder
Den största utmaningen med jobbet i en 
skolrestaurang är just att göra alla eleverna 
nöjda tycker Birgitta. 
– förr var eleverna mer kollektivt missnöjda. 
Tyckte en elev inte om en rätt så smittade det 
snabbt av sig på alla andra. Idag finns ett an-
nat intresse för mat och eleverna vågar säga 
att de tycker om maten. 

På Ljungbyhedsskolan har skolrestaurangen 
tillsammans med rektorn och övrig personal 
inlett ett projekt. Det innebär att luncherna 
är schemalagda och alla elever har bestämda 
platser. Med varje klass kommer det en pe-
dagog och äter och alla kan känna sig väl-
komna. 

– Vinsten var verkligen ingenting som vi hade 
förväntat oss, men såklart är vi otroligt stolta 
och glada, säger en glad Birgitta som nu-
mera kan titulera sin arbetsplats på Ljungby-
hedsskolan som ”Årets skolrestaurang”.

Vinn en 
studio-

fotografering 
på Adapt Media! 

På Adapt Media kan du få gjort fantastiska familjebilder! 
Nu lottar vi ut en studiofotografering där du, familjen, barnen, 
hunden, katten, marsvinet eller vad du vill ha med på bilden 
förevigas av våra duktiga fotografer. Självklart ingår även fram-
kallning av bilderna på canvas eller fotopapper. Du väljer själv 
vad du vill ha upp till det sammanlagda vinstvärdet på 3 000:-.

Väljer du att göra julkort av någon bild måste detta ske senast 
vecka 50 för att posten ska hinna leverera dina unika, fina foto-
julkort!

Skicka din motivering senast den 2 december i brev frankerat med 
brevporto och berätta varför just DU ska vinna till:

Lycka till!Adapt Media, Skolgatan 2, 264 33 Klippan 

Glöm inte ange ”STUDIOFOTO” på kuvertet.
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Kanonerbjudande!
Mitsubishi Electric Värmepumpar

Köp en luft-vatten 
Ecodan...

...få en luft-luft-
värmepump på köpet!

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

Erbjudandet gäller under perioden 1 september - 30 november 2013, eller så långt lagret räcker. 
För mer information, surfa in på www.mitsubishivillavarme.se

Kontakta oss 
för kostnadsförslag!

Kyla & Värmepumpar
www.a4uab.se

Ring oss för kostnadsförslag! 
Kenneth 0706- 248 229 • Mattias 0706-248 227

SPARACA 15 000KRONOR!

Kanonerbjudande!
Mitsubishi Electric Värmepumpar

Köp en luft-vatten 
Ecodan...

...få en luft-luft-
värmepump på köpet!

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

Erbjudandet gäller under perioden 1 september - 30 november 2013, eller så långt lagret räcker. 
För mer information, surfa in på www.mitsubishivillavarme.se

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

Vi hjälper dig  
hela vägen! 

Rådgivning, material
och hantverkare! 

Dags att förnya ditt hem

Vi utför 
kakel & klinkersarbete, 

golvslipning, golvläggning 
och våtrumsläggning.

GVK-godkänd
25 års erfarenhet

Vi samarbetar 
med

Vi utför även totalentrepenad 
i samarbete med snickare, 

vvs & elektriker.

Använd ROT- avdraget!

NYHET! 
Se ditt planerade 

badrum i 3D!
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Heléne Lindquist var ute och körde 
bil en dag. När hon passerade Klip-
pans Pappersbruk stängde hon av 
motorn och tittade på de vackra te-
gelbyggnaderna. Vad har hänt inn-
anför dessa grindar och vad finns 
det för historia kring Pappersbru-
ket? Helénes funderingar i bilen 
den där dagen blev Bruksspelet, 
succémusikalen som framfördes 
på Klippans Pappersbruk somma-
ren 2013 och nu återvänder 2014!

Det JA som man väntade på från Läns-
styrelsen har kommit och det betyder 
klartecken för ännu en musikalsommar 
på Pappersbruket.
– Jag studsar omkring på små moln nu. 
Detta innebär att vi får ytterligare ett år 
på oss att göra projektet så bra som möj-
ligt, säger Heléne.   

Och Heléne har flera anledningar att 
studsa runt på små moln. Förutom att 
Bruksspelet har beviljats att ännu ett år 
vara ett Leaderprojekt (red.anm: Leader 
stöttar engagemang för den lokala byg-
den och erbjuder både ekonomiskt stöd, 
processstöd, nätverk och har de lokala 
behoven som utgångspunkt) så har He-
léne blivit Klippans Kommuns Kulturpris-
tagare 2013. 

Motiveringen lyder ”2013 års kulturpris 
tilldelas Heléne Lindquist för sina mång-
åriga insatser med teater- och musikfö-
reställningar samt hennes initiativ och 
engagemang i samband med Bruksspelet 
i Klippan 2013.” Priset består av 10 000 
kronor samt en akvarell gjord av Eva Rex. 
Priset delas ut vid kommunfullmäktiges 
sammanträde i december. 

Långt visitkort
Heléne Lindquist är en aktiv och enga-
gerad Klippanbo som har många järn i 
elden. På hennes visitkort trängs titlarna: 

Många glada besked!
projektledare, eventkoordinator, artist 
och dramapedagog. 

Hon har bott på andra ställen i Sverige, 
bland annat i Stockholm, men återvänder 
alltid till Klippan och uppväxtorten Ljung-
byhed. 
– Jag gillar människorna, mentaliteten 
och jargongen här. och som ridmänniska 
är givetvis naturen och omgivningarna 
underbara.

När Heléne säger att hon är ridmänniska, 
så kan vi lägga ytterligare en titel på visit-
kortet, nämligen kürskapare. Kürmusik är 
musiken som används i ett dressyrnummer. 

Vill skapa mötesplatser
Heléne var med och arrangerade Klippan-
festen i fyra år. 
– Jag vill skapa evenemang som binder 
samman oss, något man kan prata om på 
byn och i fikarummen. Jag brinner för att 
skapa mötesplatser. och den där dagen 
när jag satt i bilen och tittade på pappers-
bruket så tänkte jag att om dessa funde-
ringar finns hos mig, då måste ju andra 
människor också fundera över vem vi är 
och vår historia.

Förberedelserna för Bruksspelet 2014 är 
redan i full gång. Det kommer vara sam-
ma berättelse, men i en ny tolkning. Bland 
annat kommer det finnas tre nya låtar och 
lite annan touch på föreställningen.  

Vad är det då som driver Heléne Lindquist 
att genomföra alla sina projekt och idéer?
– om man får en idé och den känns rätt 
då är det bara att kasta sig ut och göra 
det. och tanken på Bruksspelet kunde jag 
inte släppa, så jag kastade mig ut.

Och uppenbarligen så slog inte Heléne 
sig utan landade mjukt…!

Biljetterna till Bruksspelet 2014 kommer 
börja säljas på julskyltningen i Klippan  
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Heléne Lindquist  får årets 
Kulturpris i Klippans Kommun
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Klippans Kommuns Näringslivspris 2013 till- 
delas Adapt Medias ägare och VD Bengt Wet-
terberg med motiveringen: 
”Bengt Wetterberg är ett gott exempel på en person 
som gått den långa vägen inom sitt gebit och som pa-
rat sin yrkesskicklighet med ett gott entreprenörskap. 
Han vågar satsa för att möta de nya krav som ställs i 
en hårt konkurrensutsatt bransch. Bengt är känd för 
att vara flexibel och att han levererar rätt kvalitet på 
avtalad tid. Genom sitt företagande hjälper han till att 
förmedla den positiva bilden av Klippan”. 
– Det känns väldigt bra! samtidigt är jag väldigt öd-
mjuk, därför att det finns så många duktiga företagare 
i kommunen som jag ser upp till och beundrar, säger 
Bengt som svar på den klassiska frågan: Hur känns det?

Bengt Wetterberg startade Adapt Media 2007. Före-
taget har 6 anställda och ger ut månadstidningen Sö-
derås Journalen och Klippanshopping.se. Adapt Media 
producerar också marknadsförings-, reklam- och infor-
mationsmaterial åt företag, föreningar och privatper-
soner. 
– att vi satsar mycket energi och arbete på söderås 
Journalen och klippanshopping.se beror på att jag tror 
på att den service och handel som finns i klippan och 
våra närliggande orter definitivt har en framtid, säger 
Bengt som bott och verkat hela sitt liv i Klippan.

– Även när det gäller all vår övriga produktion på adapt 
Media så är det den skapande processen och samarbe-
tet med våra kunder som gör jobbet så roligt. Vi är med 
hela vägen från start till slutresultat. 

Priset delas ut på kommunfullmäktiges möte den 17 
december. 
– Jag vill tacka min hustru gerd, mina söner Johan och 
Magnus och deras familjer för allt det stöd jag fått från 
dem under de 6,5 år jag har jobbat med adapt Media. 
Dessutom är det viktigt att påpeka att utan min un-
derbara och kompetenta personal, som också är mina 
nära vänner, hade jag inte fått det här fina priset.

– priset ska få en hedersplats på kontoret på norra 
storgatan 2!, säger den glade pristagaren. 
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Motiveringen lyder: ”Erling Rundgren ger alltid kunder-
na en god personlig service och har ett vänligt bemötande. 
Han erbjuder ett brett sortiment av reservdelar och tjäns-
ter till konkurrenskraftiga priser. Erling har under många år 
varit Klippanborna trogen och är mycket kunnig inom sitt 
yrkesområde, ingen uppgift är för stor eller för liten.”

Med de fina orden belönas Erling, ägare till Rundgrens 
Cykel och Motor, med Klippans Kommuns Köpmannapris 
2013.
– Jag tog över butiken efter min far för 35 år sedan. Min 
bror, jag och min mor såg till att få butiken på fötter efter 
några tunga år.

Välkänd butik
Det är många kunder som kommit in och gratulerat till ut-
märkelsen sen det blev offentligt. 
– en kund som tidigare bott här i klippan men flyttat till 
Ängelholm körde hit bara för att säga grattis. Det känns 
bra att så många tänkt och tänker på mig.

Erlings far startade butiken redan 1950 och den är välkänd 
både i och utanför Klippan. 
– Det roligaste med jobbet här i butiken är att det aldrig blir 
enformigt. Jag vet aldrig hur en arbetsdag kommer se ut, 
vilka arbeten som kommer att behöva göras och vad kun-
derna kommer att fråga efter, säger den glada och stolta 
innehavaren av Köpmannapriset 2013. 

Bengt Wetterberg får årets 
Näringslivspris i Klippans Kommun

Erling Rundgren får
Klippans Kommuns Köpmannapris 

2013
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Som vanligt slår Klippans bibliotek på Storgatan 
upp dörrarna på julskyltningssöndagen. Det bjuds 
på glögg, pepparkaka och julskyltningsmys. 

– Det kommer bli försäljning av utgallrade böcker och tid-
skrifter, en populär klassiker vid julskyltningen, säger bib-
liotekschef Charlotte Almqvist.

Inne på biblioteket kan man hitta massor av böcker om 
julens alla lekar, pyssel, mat, rim och klappar i den speciella 
”julvagnen”. Dessutom finns det chans till julpyssel vid pys-
selbordet för alla pysselsugna barn och ungdomar.   
– konsthallen är öppen samma tider som biblioteket under 
julskyltningen och då kan man passa på att se Jasmine 
cederqvists utställning som visas för sista dagen. 

Kulturstipendium
Klippans Kommun har förutom att kora en 
kulturpristagare 2013 (Heléne Lindquist) ock-
så delat ut Kulturstipendium. 

Kulturstipendium 2013
har tilldelats: 
•	 Petra Borgcrantz, 10 000 kr för att författa   
 en konstbok i ord och bild om konstnären och   
 lokalprofilen Nils Forsberg.

•		 Martin Ekelund, 3 000 kr för att kunna färdig-  
 ställa en solo-cd.

•		 Dick Fridén, 3 000 kr för att göra en fotobok  
 med intressanta naturbesöksmål i Klippans  
 kommun med poetiska beskrivande texter.

•		 Alexander Persson, 3 000 kr för att spela in 
 en EP samt göra musikvideor.

•		 Åsa Fridén, 3 000 kr för att kunna resa till  
 England och fördjupa sig i tekniken akvarell-
 teknik.

•		 Bo Sundström, 3 000 kr för att kunna utveckla  
 sitt intresse för kultur, såsom publicera musik på  
 Spotify och ansöka till folkhögskola för att  
 utveckla kunskaper inom musik, film och foto.

•		 Hanna Carlsen, 3 000 kr för att utveckla sitt  
 fotograferande.

Barn- och utbildnings- 
nämndens pris
•	2013	års	vinnare	av	Barn-	och	utbildningsnämn-
dens pris går till Sabina Tucic för sitt engagemang 
inom skolmatbespisningen på Åbyskolan.

Sture Wetterbergs  
stipendiefond 
•	Sture Wetterberg-stipendiat: Anneli Düring

Tillägg
I söderås Journalen oktober 2013 i artikeln om kristallen 
nämns inte eva klang. Hon arbetar ideellt tillsammans 
med Bernhard Ingelsson och är en stor del i arbetet 
bakom och framför scen. 

Övriga pristagare och
stipendiater i Klippan 2013

Konst och utförsäljning på 
bibliotekeks julskyltning

Vad? Julskyltning på Klippans bibliotek
När? 1 december klockan 13.00-16.00



BRANSCHREGISTERSöderås

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

Akvariefisk
• Tropisk Fisk, Bokbindaregatan 14, 264 31 Klippan ................................ 0435-136 05

Bank
• SEB, Allegatan 17, 264 33 KLIPPAN ..................................................... 0771-621 000
  www.seb.se, christer.johansson@seb.se
• Swedbank, Storgatan 38, 264 33  KLIPPAN ...........................................  0435-260 00
  www.swedbank.se, klippan@swedbank.se

Bildelar 
• Stigs Autoshop, Storgatan 64, 264 33 KLIPPAN ...................................... 0435-147 00
  www.stigs-autoshop.se, order.stigsautoshop@telia.com

Bilverkstad 
• Börjessons Bil, Östergatan 28, 264 34 KLIPPAN ..................................... 0435-109 20
  www.borjessonsbil.se, klippan.bokning@borjessonsbil.se
• Åby Bilelektriska, Åbytorpsvägen 8, 264 39 KLIPPAN .............................. 0435-133 60
  bilelektriska@telia.com

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

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

Byggnadsarbeten 
Bengtas Bygg & Montage, Sävgatan 10A, 284 33 PErSTorP .................... 0704-334071
  bengtas_byggmontage@telia.com
• Mojo Betong & Bygg, Åsbogatan 1, 264 71 ÖSTrA LJUNGBY ............... 0730-45 68 76
  info@mojobetong.se
• Sandströms Bygg AB, Gästgivaregatan 5, 265 71 ÖSTrA LJUNGBY  ..... 0706-88 08 77
  sandstromsbygg@telia.com
LN Bygg, Infanterigatan 15 F, 264 51 LJUNGBYhEd .................................  076-33 60 480

Byggvaror 
• Algot Anderssons Trä & Byggvaror, Landskronaväg. 671, 257 30 rYdEBäcK .. 042-22 10 55
  www.anderssonstraobygg.se, info@anderssonstraobygg.se
• BVL Söderåsen, Böketoftavägen 19, 268 77 KÅGErÖd ........................... 0418-803 55
  www.bvlab.se, henrik.sjogren@bvlab.se
• optimera Svenska AB, Storgatan 81, 264 31 KLIPPAN ........................  0435-44 89 50
  www.optimera.se, klippan@optimera.se

Cykelaffär
• Ekstrands cykel, Storgatan 17, 264 33 KLIPPAN ................................. 0435-71 14 13
  www.tvahjulsmastarna.se, klippanscykel@telia.com

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

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

Elektriker
Anderstorps El, Anderstorp Köpinge 301, 284 91 PErSTorP  .................... 0435-331 33
• herners El, Storgatan 5, 260 70 LJUNGBYhEd  ................................... 0435-44 04 17
  info@hernersel.se
• Söndraby EL, Järnvägsgatan 28, 264 33 KLIPPAN .................................. 0435-139 60
  www.sondrabyel.se, sondraby.el.ab@telia.com
• IVT ragnarssons El & VP Service, Apoteksgatan 6, 264 33 KLIPPAN ........ 0435-241 68
  www.ivt.se, ken.r@telia.com

Fastighetsbolag 
• riksbyggen Klippan, Storgatan 35, 264 21 KLIPPAN ............................. 0771-860 860
  www.riksbyggen.se
• Treklövern Bostads AB, Storgatan 43, 264 32 KLIPPAN ........................... 0435-121 00
  www.treklovern.se, kundtjanst@treklovern.se

Fastighetsbolag forts.
• Åke dahl Fastighets AB, Storgatan 26, 264 33 KLIPPAN ....................... 0435-71 94 11
  www.dahlfastighetsab.se, info@dahlfastighetsab.se

Fastighetsmäklare 
• Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Storgatan 32, 264 33 KLIPPAN ...  0435-130 50
  www.lansfast.se/klippan, klippan@lansfast.se

Fastighetsskötsel 
• Bosab Fastighetsförvaltning, Vedbyvägen 41, 264 31 KLIPPAN ................ 0435-105 18
  www.bosabfastighetsforvaltning.se, bosabmagnus@gmail.com
• Lilla Kloster Service AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN ....................  0709-498 328
  lillaklosterab@telia.com

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

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

Fönster
raymont AB, Gråmanstorp 1044, 264 91 Klippan ................................... 0701-44 84 85
  www.raymont.se, info@raymont.se

Gravstenar
• T hagelins Gravstensvård, V. Forestad 4036, 264 54 LJUNGBYhEd ...... 0435-77 01 09
  t.hagelin@bredband.net

Gårdsbutik 
• Bjärhus Gårdsbutik, Bjärhus,  264 93 KLIPPAN ........................................ 0435-10295
  www.bjarhus.se, elisabeth.hansson@lm.lrf.se

Hantverk & Hemslöjd
A-ateljén, Storgatan 59, 264 32 KLIPPAN ............................................... 0708-69 85 37
  www.aateljen.se, aateljen@live.se
• Glaskonst, Klöva hallar 2289, 264 92 KLIPPAN  ................................... 0707-197 333
  www.glaskonst.se, glaskonst.mek@telia.com

Hotell & Pensionat 
• BEST WESTErN hotell Klippan, Åbyplan 3, 264 33  KLIPPAN ................... 0435-120 10
  www.bestwestern.se, reception@hotellklippan.se

Hund- och kattpensionat 
dag & Natt för hund & Katt, Linneröd 6765, 264 93 KLIPPAN..................... 0435-24 303

Inramning
• Idé rika ram, Ekbacken 693 Bonnarp, 264 53 LJUNGBYhEd ............... 0704-49 05 48
  www.iderika.nu, 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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• De företag som är markerade med svart cirkel hittar Du ännu mer information, erbjudanden och annonser om på www.klippanshopping.se

BRANSCHREGISTERSöderås
Livsmedelsbutik

• hemköp, Storgatan 8, 264 52 LJUNGBYhEd ....................................... 0435-44 10 30
  info.ljungbyhed@hemkop.se
• IcA Kvantum, Ladugårdsvägen, 264 36 KLIPPAN .................................... 0435-296 00
  www.ica.se/kvantumklippan, hakan.cronberg@kvantum.ica.se
• IcA Supermarket, Storgatan 21, 264 33 KLIPPAN ................................... 0435-106 04
  www.ica.se, thomas.c.carlsson@supermarket.ica.se

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

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

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

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

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

Radio-TV
Antennsystem Skåne, Allarp 763, 260 70 LJUNGBYhEd ............................ 0435-508 20
  www.antennsystem.com, info@antennsystem.com
• Görans Ljud & Bild, Bruksgatan 29, 264 33 KLIPPAN .............................. 0435-131 67
  www.klippan.euronics.se, klippan@euronics.se

Redovisning, Revision
• Bdo, Box 103, 264 33 KLIPPAN ......................................................... 0435-76 61 31
  www.bdo.se, peter.jelinek@bdo.se
• hr redovisning, Storgatan 26, 264 33 KLIPPAN ..................................... 0435-152 91
  www.hr-redovisning.se, jenny@hr-redovisning.se

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

Restaurang & Pizzeria
• BEST WESTErN hotell Klippan, Åbyplan 3, 264 33  KLIPPAN ................... 0435-120 10
  www.bestwestern.se, reception@hotellklippan.se
• Evas catering, Kärrvägen 1, 264 70 KLIPPAN ......................................... 0435-224 41
  www.et-catering.se
• Jollis Kebab och restaurang, Klostervägen 2, 264 35 KLIPPAN ................ 0435-125 40
  valentinas.ke_1@hotmail.com
• Nya Pålles, Fabriksvägen 8, 264 39 KLIPPAN ...................................... 0706-72 55 37
  bohaget@hotmail.com
• Smörgåskupén, ängelholmsgatan 25, 264 38 KLIPPAN........................ 0702-78 48 93
• restaurang & Pizzeria chaplin, Åbyplan 2, 264 33 KLIPPAN .................... 0435-107 86
• Åsas Skafferi, Bruksgatan 29, 264 33 KLIPPAN ................................... 0760-71 50 72
  asahanol@gmail.com

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

Snickeri
• Jolu AB, Villagatan 16, 264 31 KLIPPAN ............................................... 0435-711 999
  www.joluab.se, joluab@telia.com
• Ydhags Specialsnickeri, Förrådsvägen 11, 260 70 LJUNGBYhEd .......... 0707-41 10 63
  www.snickeriet.info, info@snickeriet.info

Städfirmor
Städpatrullen Nordvästra Skåne AB, Storgatan 63, 264 32 KLIPPAN ........... 0435-182 70
  www.stadpatrullen.com, stadpatrullen@mail.com 

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

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

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

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

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

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

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

Vill du också synas 
11 gånger om året hos 

13 760 hushåll och 
1240 företag?

Anmäl då ditt företag på: 
www.soderasjournalen.se/bransch 

eller ring 0435 - 77 90 54


