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Nu har du säkert lovat en 
massa inför det nya året som 
har med dig själv att göra. 
Kanske dags att tänka lite på 
hemmet också? 

Ta chansen i Söderås Journalens 
januaritävling och vinn present-
kort på 2 000:- hos Colorama i 
Klippan. Ge ditt hem lite vårkänsla 
och nystart och vinn ett present-
kort som kan användas bland Co-
loramas stora utbud av varor och 
tjänster! Vi kommer och gör ett 
reportage när vinnaren väljer sin 
vinst på Colorama.

Skicka din motivering senast den 
31 januari och berätta varför just 
DU ska vinna till:

Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan

Glöm inte att 
märka kuvertet 
med ”Colorama”

Vinn 
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Tobaksskatten 280 år
Det talas ibland om att införa punkt-
skatt. Det är ingen nyhet. Så sent 
som 1941 infördes ”lyxskatt”, bl a på 
sockersaker, choklad, parfym m m. 
Den togs bort 1993 i politisk enighet. 
Lyxskatt har anor. Det började i Eng-
land 1696 med ”fönsterskatt”, som 
kom till Sverige 1743. Fönster visade 
status. Det skulle beskattas. Redan 
1730 infördes lyxskatt på kortlekar, 
1734 på kaffe och te - samt på tobak. 
Importförbud infördes på kaffe och te 
mellan 1756 till 1761, av nationaleko-
nomiska skäl. Kvar av dessa skatter 
finns tobaksskatten. Som år 2014 kan 
fira 280-årsjubileum.   

Viktigt ”skriva väl”
Välskrivning var viktigt ämne på 
schemat i skolan. Med stålpenna 
skulle bokstäverna formas. Från sko-
lans start betonades att skriva snyggt 
och tydligt. Nu är det inte samma fo-
kus på välskrivning. Skrivmaskiner, 
datorer och mobiltelefoner har änd-
rat synen. Skrivdonet har utvecklats 
allt från fjäderpanna, som började 
användas på 300-talet, till stålpen-
nan från 1800-talet. Sedan kom re-
servoarpennan, som kom på modet 
från 1930-talet. En stor lättnad var 
då kulspetspennan kom. Inte minst 
för vänsterhänta, som hade svårt för 
att inte få bläck på armen vid skriv-
ning. Givetvis finns blyertspennan, 
som skapades i slutet på 1700-talet. 

Märkesdagar
1899. Kommitté valdes för bygge av 
Folkets Hus i Klippan. 
1904. Klippans arbetarkommun 
bildades.

Som sagt
”Ett kallt huvud är viktigare än ett 
varmt hjärta.”
(Abba Eban, israelitisk politiker)
”För det levande hjärtat är var dag ny.”
(George Sand, författare)

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

…och så nås Braun på

Tfn 0435 71 11 50

mobil 0739-79 34 54

E-post: leb.klippan@passagen.se

BRAUNS SIDA

1800-talets första hälft var ”vat-
tenkanalernas tid” i Sverige. Djärva 
planer fördes fram. Våren 1856 pre-
sentades tankar på att göra hela 
Rönneå segelbar – från Ängelholm 
till Ringsjön.
Kanalbyggandet har gamla anor. För-
sta dokumenterade kanalbygget är 5 
000 år gammalt - i Mellanöstern. Eu-
ropa blev tiden mellan 1760 och 1790 
”kanalbyggandets guldålder”. Det 
sammanföll med industrialismens 
utbyggnad och ökat behov av trans-
porter. I Sverige gjordes tidigt försök 

att förbinda Mälaren med Östersjön, 
av Engelbrekt. Men det blev inte av. 
Första fullbordade kanalen anlades 
vid Kalmar, kallad ”Drags kanal”, som 
stod färdig 1558. Gustaf Vasa ville ha 
kanal vid Hjälmaren, som byggdes 
först 1596 – 1610. I Sverige blev 
tiden 1770 - 1860 en ”kanalprojek-
tens tid”, då byggdes bl a Göta kanal, 
1809 – 1832. Kanaler sågs som vårt 
nya transportsystem. Men så kom 
järnvägen, kanalförslagen försvann.
En grupp privatpersoner i NV Skåne 
tillkännagav i april 1856 att de tänkte 

undersöka möjligheterna att få hela 
Rönneå segelbar, från Ängelholm 
till Ringsjön och kanske vidare till 
Vombsjön och Krageholmssjön och 
mot havet. Frågor var: Kunde projek-
tet genomföras? Gick det att bygga 
förbi hindren vid Åby (Klippan), Pap-
persbruket, Forsmöllan, Djupadal 
och kvarnställen vid Hasslebro? Vad 
skulle det kosta? Rapporten tog tid. 
Tankar på järnväg kom, kanalpro-
jektet avskrevs. Dock fanns båttra-
fik en tid på Rönneå till i höjd med  
Sönnarslöv.

  

Djärv plan – hela Rönneå segelbar

”En meter är en meter.” Så ses det 
på saken. Men hur vet man det? 
Det krävs en definition som alla är 
överens om. Detta har skiftat genom 
åren. Nu används ljusets hastighet 
som mått.  
Sedan den 20 oktober 1983 gäller: 
”En meter är längden av den sträcka 
som ljuset tillryggalägger i fria rym-
den under tiden en 299 792 458 - 
dels sekund.” 
Skulle det vara någon mening att 
mäta måste enhetliga mått fin-
nas. Det insågs direkt. Kring år 2 500 
f v t hade man enheten ”cubit” - av-
ståndet mellan armbågen och fin-
gerspetsarna (52 cm). ”Cubit” var 
indelad i 28 enheter – som finger-
bredden – som var indelad i en liten 
enhet kring en mm. Det räckte då 
och gjorde så i tusentals år.

Metern – en bråkdel av en sekund
I England ställdes resultatlösa krav 
på exakt måttenhet på 1200-talet. 
Först på 1600-talet höjdes åter kra-
vet på standardmått. 1657 deltog 
svenskan Stiernhielm i diskussionen. 
Han föreslog ett system där enheter 
för massa, längd och volym i vatten 
ingick. Det föll bort. 1669 föreslog 
nederländske fysikerna Huygen att 
en meter skulle vara sträckan en 
pendel avverkade på en sekund. Det 
avfärdades. Sträckan var inte lika 
överallt. På 1700-talet talades det 
om att använda bågsekund av linjer 
mellan nordpolen och ekvatorn. Men 
mätningarna tog tid.
Krav på universell måttenhet, byggt 
på vetenskap, slogs fast efter Fran-
ska revolutionen 1789. Ett meter-
system antogs 1799: ”En meter är 
en tiomiljondel av avståndet mellan 

nordpolen och ekvatorn vid en linje 
över Paris.” Standardmått utarbeta-
des, som visade sig bli 0,2 mm för 
kort. Dock ändrades inte detta, ef-
tersom många redan anslutit sig till 
nya måttenheten.
Krav på ännu precisare mått ställ-
des. Optiska enheter och vågläng-
der användes. 1960 definierades en 
meter som ”1 650 763,73 våglängd i 
vakuum av oranges spektrallinje mot 
isotopen krypton-86”, som förfina-
des till ovan angivna mått från 1983. 
Det måttet antas stå sig – men tum-
stock och stegning fungerar fortfa-
rande.

Från gårds- till byamålning – kulturhistoria skapas 

I allt fler ”byar” har intressant kul-
tur- och lokalhistorisk målning börjat 
presenteras. Med skisser eller svart-
vita foto som förlaga har målningar 
skapats, som t ex av Kaj Seger i 
Perstorp.
Makthavare av dignitet avbildades 
tidigt. Den första tiden blev det sta-
tyer. Allt mer kom bildmålning med. 
Makthavarna skulle förhärligas. Se-
dan arkitektoniska skapelser, pla-
cerade i sin miljö. Makthavare blev 
även avbildade i viktiga situationer, 
ofta i krig. Den ”lilla människan” 
syntes däremot inte till på bild.
 Så kom tiden då alla slott och her-
resäten skulle avbildas. Etablerade 
konstnärer fick uppdraget och fick 
bra betalt. Hur såg bebyggelsen i 
landskapet för övrigt ut? Det syntes 
inte. Men så kom skiftesreformen. 
Byarna ”sprängdes”. Gårdar flytta-
des ut. En del utvecklades väl. Stolta 
ägare ville få gården avmålad. ”Gå-
ramålare” uppstod. I denna bygd var 

Paul Nelson 1849 – 1934 en av de 
mest kända. Andra var: Fritz Alten-
burg, Cal Ljungberg, Eugen och Sten 
Sandberg, Carl Sjunnesson, Edvin 
Nilsson m fl. Så kom fotokonsten och 
flygfotografering. Gårdsmålningar 
”gömdes undan”. En kulturskatt var 
på väg att försvinna. Men museiin-
tendent Gustaf Åberg i Simrishamn 
ville annat. Han arrangerade en ut-
ställning med ”gåramålningar” på 
Österlens museum. Det blev succé.
 Ute i byar fanns skisser, teckning-
ar och svart-vita foton. De har bör-
jat återskapas som målningar. Byg-
der och miljöer har levt upp, som  
t ex i Perstorp. Eftersom foto tagits 
under 1900-talets första tid så syns 
”byar” i olika utvecklingsskede, 
målningarna blir högintressanta, 
utställningar ordnades, besökare 
kom, diskussioner uppstod. Miljöer 
som försvunnit har ”återuppstått”. 
Byamålningarna är en kultur- och 
lokalhistorisk skatt. 

Kaj Seger har målat miljöer i 
Perstorps by. Förlaga har ofta 
svartvita foton varit.
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Kaj Seger har målat miljöer i 
Perstorps by. Förlaga har ofta 
svartvita foton varit.
 

Unika smycken 
från vår verkstad 
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dammsugare
Påsar på köpet värde 140:-

ADPU6331
12 kuvert  
5 program
48 dB  
rek pris 4.990:-

Utställningsprodukter

 från1.990:-

- Kyl, frys, tvätt o tork

NU 2.990:-

Whirlpool 
Disk

UTFÖRSÄLJNING!

begr. 
antal

WWW.COLORAMA.SE
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Har din bostad
godkända lås? 

 Vi gör en 
gratis koll 

på era lås!

Yale Doorman, godkänt lås 
som öppnas med kod, nyckeltag 

eller mobiltelefonen.

3 495:-

Flytta med Länsförsäkringar

Camilla Asp
Reg.fastighetsmäklare

Martin Olofsson
Reg.fastighetsmäklare

RING 0435-130 50
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För mer information om objekten se 

Vi har 
boende i 

alla 
former!

Förbered dig inför 
vårens försäljning!
 Kontakta oss för goda tips och 

råd eller för en värdering 
- helt kostnadsfritt.

Välkommen att kontakta oss 
för att hitta ditt drömhus! 
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KLIPPAN 20140104
lördagen den 4 januari 2013 
kommer troligen att gå till histo-
rien på grund av ett flertal hän-
delser samtidigt och på samma 
plats.största anledningen är att 
det hölls en minneskonsert för 
conny Borg och sven Tall, båda 
mycket aktiva inom Bombadill / 
svenska popfabriken från vilka 
det har kommit många mer el-
ler mindre kända musiker.
på konserten spelade lasa-
kungen, Torsson, Dolkenihåsan, 
The push, southern kings 
och sist men inte minst linus 
Borg (son till conny Borg) som 
enligt många är en kommande 
stjärna.

KLIPPAN 20131220
flygbilder över gyllsjö Trä i 
stidsvig efter branden.

KLIPPAN 20131219
flera räddningstjänster 
larmades vid 21.45-tiden till 
gyllsjö Träbolag i stidsvig, 
strax norr om klippan.en 
lagerbyggnad på c:a 500 m2 
hade av okänd anledning 
börjat brinna och var helt 
övertänd när räddningsstyr-
korna nådde fram.

PERSTORP 20131228
räddningstjänsten larmades 
vid 01-tiden till en villabrand i 
Dalshult strax norr om pers-
torp. räddningstjänst från 
perstorp, Hässleholm och 
örkelljunga kom till platsen 
tillsammans med ambulans 
och polis.

KLIPPAN 20140108
kl 09.43 larmades räddnings-
tjänsten i klippan och ljung-
byhed till forsby, strax söder 
om klippan. 
Branden var snabbt under 
kontroll och vädring kunde 
startas med hjälp av stora 
fläktar.
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I 13 år har Eva Svensson drivit Evas Catering i Stidsvig. 
De senaste fem åren helt på egen hand och nu kände 
hon att det var dags att trappa ner. 

Företaget med lunchservering och cateringverksamhet var ut-
annonserat till försäljning när dottern Linda Frank meddelade 
att hon gärna ville driva mammas företag vidare!
– Vet du nu vad du ger dig in på, sa jag till linda. Jag om någon 
vet hur kul, men också slitigt, det är att driva eget företag. Men 
linda var verkligen sugen på att ta över, säger Eva. 

Spännande utmaning
– Jag har alltid sagt att jag inte kommer att ta över. Jag har ju 
sett hur mycket mamma jobbat, men sen började tanken gro. 
Jag har jobbat sen jag var 13 år i den här branschen. Det känns 
verkligen som en spännande utmaning och lite pirrigt är det 
allt!

För kundernas del kommer Evas Catering att vara som det alltid 
varit. Samma goda hemlagade husmanskost och cateringverk-
samhet för alla tillfällen står på menyn.

En idé som mor och dotter också hoppas mycket på är att kun-
na bjuda på mat i Andreaskyrkans värmestuga i Klippan någon 
gång i månaden. 
– Ingen dag är bestämd än, men det hade varit jätteroligt att få 
kunna hjälpa till på det viset, säger Linda. 

Eget nötkött på menyn?
Linda, som också föder upp nötkreatur, håller just nu på att 
förhandla med ett slakteri.  Förhoppningen är att kunna lämna 
egna kor för slakt och därefter kunna erbjuda kunderna kött 
från den egna gården.
– Det kommer ju inte att vara nötkött dagligen, men när vi har 
det på menyn känns det lite extra kul att kunna säga att det är 
kött hemifrån!

Eva kommer fortfarande finnas kvar på Evas catering, men nu-
mera som anställd. Fyra timmar om dagen ska hon jobba, sen 
tänker hon hinna med allt det där hon inte hunnit med tidigare. 
– Träffa vänner, bekanta och återuppta gamla intressen är några 
av alla de saker som jag planerar att göra istället för att arbeta, 
säger Eva.
– Vi får väl se om du beviljas semester och ledighet, hojtar Evas 
nya chef lite skämtsamt tillbaka!  

 

Topnews inriktning är främst ”blåljusnyheter” men det levereras 
även videos och bilder på sport, konserter, stora evenemang, 
kändisar, kungligheter och mycket mer. 
På hemsidan www.topnews.se kan du se mer.

Dottern Linda tar över
mamma Evas Catering!

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

Vi finns, när 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.

Stidsvig

Dagens lunch

Kärrvägen 1, Stidsvig
Tel 0435-224 41, 0708-97 35 38

www.et-catering.se

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

600 kr inkl. dryck, salladsbuffé, bröd, smör, kaffe & liten kaka.
Numera tar vi Visakort.

Välkomna önskar Linda med personal!

V.4 Måndag:  Biff á la Lennart
 Tisdag:  Ugnskokt fisk med löktäcke
 Onsdag:  Rimmad oxbringa med pepparotssås
 Torsdag:  Potatis- och purjolökssoppa med  
  korvslantar, dessert
 Fredag:  Kasslerlåda med ostsås ris eller stekt potatis

 alt 1:  stekt isterband med dillstuvad potatis
 alt 2:  kokt lax med räkrisotto
 sallad:  grekisk med tzatziki

V.5 Måndag:  Pannbiff med lök
 Tisdag:  Stillahavs-skräddarfilé med gurkmajonnäs
 Onsdag:  Skånsk kalops med rödbetor
 Torsdag:  Rotmos med rimmad fläsklägg
 Fredag:  Panerad fläskkotlett

 alt 1:  krämig pasta med tomat och kyckling
 alt 2:  köttfärspaj med fetaost
 sallad:  kebab och rödlök

V.6 Måndag: Kåldolmar med lingon
 Tisdag:  Mexicana-sej med smält smör och citron
 Onsdag:  Skinkstek med gräddsås
 Torsdag:  Ärtsoppa med pannkakor
 Fredag:  Kyckling Stroganoff med ris

 alt 1:  grekisk pastalåda
 alt 2:  chili con carne
 sallad:  ost och skinka

V.7 Måndag:  Lök- och svampfylld köttfärslåda
 Tisdag:  Panerad fisk med sötsur sås
 Onsdag:  Ugnsstekt falukorv med potatismos
 Torsdag:  Bruna bönor med stekt fläsk
 Fredag:  Helstekt fläskfilé med murkelsås och bakad  
  potatis 

 alt 1:  pasta med bacon och tomatsås
 alt 2:  stekt potatis med falukorv och ägg
 sallad:  chilimarinerad kyckling

För andra året i rad har Åbyskolan i Klippan gått till fi-
nal i den stora internationella debattävlingen European 
Youth Parlaments. 

De fyra elever som kommer att representera Åbyskolan är Jim 
Nylander, Nora Fatih, Ebba de Val och Max Robertsson. Söderås 
Journalen träffar Nora, Ebba och Max och tar tempen på ner-
verna inför tävlingen!
– Tävlingen kan beskrivas som ett eU-arbete, fast för ungdomar. 
Det är ungdomar från hela sverige som kommer att samlas fyra 
dagar i göteborg för att debattera olika ämnen, säger Ebba.

– Vi tilldelas ämnen och grupper. när vi debatterar och berättar 
om vårt ämne får vi poäng. sen läggs mina, ebbas, Jims och 
Max poäng ihop och efter det får vi som lag vår placering, säger 
Nora.

Det är blandande känslor inför tävlingen hos Klippangänget. 
– Mina ben skakade när jag gick upp första gången när vi var 
på uttagningen i Malmö, men efter ett tag gick det över, säger 
Ebba.

– Jag var inte alls nervös, min inställning var och är att jag har 
inget att förlora på att vara med, säger Max.

Erfarenhet för livet
Tävlingen i Göteborg är på engelska och franska, men det 
skrämmer inte gänget. 
– Man lär sig väldigt mycket av att debattera på engelska. Ibland 
får man till så avancerade meningar att man knappt förstår själv, 
säger Nora.

– Man lär känna så otroligt mycket folk. alla tävlande bor på 
ett vandrarhem och vi har mycket teambuilding-övningar. att få 
vara med är en erfarenhet för livet, säger Ebba. 

Vinnarinstinkten igång
Vinnarna i Göteborg får åka till Kiev och tävla där. Vad är då 
framgångsreceptet för Åbyskolan som tagit sig vidare två gång-
er?
– Många skolor kanske bara deltar av en principsak. Men vi vill 
och tycker att det är roligt. I första uttagningen tänkte vi inte att 
vi skulle gå vidare, men nu är vinnarinstinkten igång och nu vill 
vi vinna, avslutar Nora. 

Söderås Journalen håller så klart koll på hur det går för debat-
törerna i Göteborg och önskar stort lycka till!

Klippanelever tävlar i... 
konsten att debattera!

åbyskolanH
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görans ljud & bild

Benny Pantzar har jobbat på Görans Ljud och Bild i Klip-
pan sedan 1995. Han började som tekniker och för fyra år 
sedan när butiken skulle säljas slog han till och köpte den. 
Ett beslut han aldrig ångrat!
– Det är roligt att vara butiksinnehavare. Man har ett större 
ansvar än vad man har som anställd, men också mer frihet 
att bestämma och göra egna val, säger Benny. 

Ett av de valen var att Benny under november 2011 byggde ut af-
fären. När tidigare intilliggande Kerstins Garn & Handarbete flyttade 
från kommunen såg Benny sin möjlighet att utöka. Tidigare har det 
funnits planer på att flytta verksamheten till någon annan större lo-
kal, men när butiken vägg i vägg försvann behövdes inte detta. 100 
kvm blev 160 kvm och omändringen ser Benny som lyckad.
– en vanlig reaktion när folk kommer in i butiken är att de överraskas 
av hur stort det är och vad mycket olika saker vi kan erbjuda.

Allt inom hemelektronik
Görans Ljud & Bild säljer allt du behöver inom hemelektronik. I sorti-
mentet finns bland annat TV-apparater, datorer, digitalkameror, ljud-
anläggningar, antenner och telefoner.
– Det är en rolig bransch att arbeta i. Det hade dock inte gjort något 
om dygnet hade haft lite fler timmar och på sikt hoppas jag kunna 
anställa ytterligare en person i butiken. 

Idag har han hjälp av Robin som är tekniker men även hjälper till i 
butiken. 

Vinner på servicen
Skillnaden mot hur det var när Benny startade 1995 är till stor del  
arbete med reparationer och lagningar. Förr åkte han dagligen ut 
och hjälpte folk att laga och reparera trasig hemelektronik.  
– Idag lagar inte folk sina saker som förr, idag köper man nytt i stäl-
let. Där märker jag att vår fördel är att vi kan hjälpa till med det folk 
behöver ha hjälp med, installationer och felsökningar. De stora ked-
jorna erbjuder oftast inte gratis hemkörning av TV, vilket vi vinner på 
att kunna erbjuda.

Helhetslösningar på hemmaplan 
Benny märker också att fler och fler yngre kunder hittar till butiken. 
– Det är många ”hemvändare” som skaffar familj och barn och som 
är trötta på de stora kedjorna. De kommer hit och får hjälp med hel-
hetslösningar på trådlöst internet och mycket mer. Jag märker också 
av att fler och fler väljer att handla på hemmaplan, och det glädjer 
mig såklart att vi kan värna om det lokala. 

Januarirean är snart igång och Bennys tips är att vara på hugget! 
Ljudsystem, tv, micro, dammsugare och kameror är fynd som kom-
mer att synas på hyllorna under readagarna.

Teknikern som blev 
affärsinnehavare

robin på väg upp 
på taket för en 
installation.

Benny har stor nytta av 
sina tekniska kunskaper.
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på massor 
av varor

Öppet: 
Mån - Fre 10-18 
Lördag 10-14 

Åbyplan 2,  Klippan
Tel:  0435-151 30

50 - 75 %Passa på! 

Järnvägsstationen • KLIPPAN • 0435-100 01 • www.resteamet.se

Prisvärda UPPLEvELsErEsOr
Fem svenska världsarv, helpension & utflykter 5 dgr, 16/7 .......................... 5495:-
Blekinge med safaritur, helpension & utflykter 3 dgr, 2/5  .......................... 3395:-
västergötland med varnhems Kloster, helpension & utflykter 3 dgr  ..........2995:-
Hyttsill med luffardag, helpension & utflykter 2 dgr, 17/5, 23/8, 4/10 .......... 1995:-
Husum med schleswig-Holstein, helpension & utflykter 4 dgr, 1/5 ..............4395:-
skagen med Jespershus, helpension & utflykter 3 dgr, 3/6, 2/9 .....................3295:-
sydjylland med römö/sylt, halvpension & utflykter 3 dgr, 16/5 .................. 2895:-
Prag med dresden/spreewald, halvpension & utflykter 6 dgr 11/5, 21/8  fr 5495:-
rügen med stralsund 3 dgr, 18/4, 23/5, 31/10, 5/12  .............................. fr 1995:-
Lüneburg med orkidéer 3 dgr, 6/6, 26/9, 5/12 ........................................... fr 2295:-
spreewald med Kahnfahrt och dresden 4 dgr, 22/5, 4/9  ......................... 2595:-
Påskresa till rostock 3 dgr, 18/4  ............................................................... 2295:-
Påskresa till schwerin 3 dgr, 18/4 ............................................................. 1995:-

sOL OcH Bad 
Kroatien/Porec 10 dgr 16/6, 21/7 fr 4495:-
spanien/roses och Empuria Brava 10, 17 dgr 13/6-19/9  .............Hotell fr 3295:-  
................................................................................................. Lägenhet fr 3295:-

dagstUrEr
Bordershopen/Puttgarden 18/2, 18/3, 8/4, 29/4, 20/5, 26/6 mfl ......................380:-
Heiligenhafen 4/3, 25/3, 15/4, 13/5, 5/6, 17/6, 8/7, 24/7, 19/8 mfl  ...................380:-
Ullared 20/2, 12/3, 27/3, 10/4, 16/4, 22/4, 6/5, 15/5, 27/5 mfl  ........................190:-
Punschmuseet i Karlshamn och svarta Bergen 23/4, 15/5, 10/7, 23/9  .......640:-
Plastens Hus med Yllefabriken i Klippan 3/4, 22/5, 18/9, 23/10  ...................295:-
älgsafari i Markaryd 24/4, 18/6, 6/8, 17/9 ....................................................395:-
tulpaner på gavnö slott 6/5, 13/5 ...650:-
snapphanetur 7/5, 27/5, 13/8 ...........690:-
äpplemarknad i Kivik 28/9 ..............575:- 
Mc-mässan i gBg 25/1 ....................400:-
Bokmässan i gBg 27/9 ....................400:-
arlövsrevyn 15/3, 22/3, 23/3, 29/3 ....740:-

Fri anslutning väg 21 Kristianstad-Åstorp
och E6:an Ängelholm-Malmö!

ResTeamet • Resor med personlighet!

Fabriksvägen 8
Klippan
0706 - 72 55 37 K

li
p

p
 u

t 
oc

h
 s

p
a

ra
 m

ig
!

Dagens rätt

Välkomna! Jessika, nisse & Co                       Gäller tom 14 febr 2013

Mån:	 Bruna	bönor	med	fläsk
 alt. Fläskpannkaka med lingon
Tis: pannbiff med ”lög”
 alt. pytt i panna med ägg
Ons:  Torskfilé	med	kokt	potatis,	senapssås
 alt. pytt i panna med ägg
Tors: pasta med gorgonzolaostsås
 alt. pasta med Jennifers goá sås 
 (Bacon, paprika, lök)
Fre:  Kycklingfilé	med	ris	och	currysås

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

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

Januari-REA

Upp till 50 %
Öppettider: 

Mån - fre 10 - 18 
Lör  10 - 14

www.klippan.euronics.se

Datorer

Mikrovågsugnar DammsugareTV
Kameror

HemmabioStereo
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Söderås Journalens månadstävling: 

studiofot
o 

Vinst hos Adapt Media
blev lyckad julklapp 
till mormor!
Victoria och Felicia Linné är syskon 
och kommer från Klippan. När systrar-
na läste att Söderås Journalen lottade 
ut en studiofotografering till ett värde 
av 3 000:- tog de sin chans och skick-
ade in ett brev.

Deras mormor Gunborg har länge önskat sig 
bilder av sina barnbarn för att hänga på väg-
gen men några bilder hade barnbarnen ännu 
inte hunnit ta.

”förmodligen har det gått så lång tid att hon 
tror att det inte kommer att bli några bilder” 
skrev Victoria och Felicia i sin tävlingsmoti-
vering. 

Stort utbud av bilder från fotostudion
Det är klart mormor ska ha porträttbilder av 
barnbarnen och strax innan jul besökte Vic-
toria och Felicia fotostudion på Adapt Media. 
Fotograf Camilla H. Peurell fick systrarna att 
slappna av och vara sig själva framför kame-
ran, vilket resulterade i en massa fina bilder 
att välja mellan. 

Tjejerna valde ut olika bilder som skrevs ut på 
fotopapper i önskad storlek. Och det blev en 
hel del för prispengarna, inte mindre än 19 
olika förstoringar valde Victoria och Felicia ut 
till sig själv, mormor och familjen. 

Bilderna på väggen direkt!
Till mormor valde de ut porträttbilder både 
tillsammans och var för sig som öppnades på 
julafton. Söderås Journalen var givetvis nyfik-
na på vad mormor tyckte om julklapparna? 
– Hon blev verkligen glad. Bilderna hängde 
på väggen dagen efter, säger Victoria. 

Vill du också glädja någon med bilder av dig, 
familjen, barnen, ja vad du vill, så är du väl-
kommen att kontakta oss på Adapt Media 
för studiobokning och prisinformation.
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I det så kallade ”Preem-korset” i Klippan har det länge 
varit tal om att det ska byggas en cirkulationsplats. Den 
2 december 2013 sattes det första spadtaget. Till våren 
kommer Klippans färskaste cirkulationsplats att kunna 
erbjuda bilister, gående och cyklister en säkrare pas-
sage.

Den knepiga korsningen vid Storgatan-Vedbyvägen-Klostervä-
gen-Kyrkogatan har förbryllat många. 
– Diskussionen om vad som ska göras åt trafiksituationen i kors-
ningen har pågått länge. nu blev det äntligen slag i saken! Vi har 
delat upp projektet i två delar, den första delen är klar och det är 
själva rondellen, säger Camilla Lundgren som är Entreprenad- och 
trafikingenjör på Klippans kommun. 

Sänker hastigheterna
Nästa del blir att färdigställa arbetet. Då kommer man att göra en 
upphöjning vid övergångsställena, som gör att hela cirkulations-
platsen blir upphöjd.
– Även när trafikljusen fanns på plats hade kommunen fundering-
ar på att bygga en rondell. på det här viset får vi ner de alldeles för 
höga hastigheter som folk håller på de berörda vägarna. 

Konstverk och invigning?
Under arbetet med den första delen, själva mittpartiet, stängdes 
Klostervägen av. 
– Målet är självklart att störa trafiken så lite som möjligt. Jag hop-
pas att vi klarar oss med att enbart stänga klostervägen under 
vårens arbete också, säger Camilla.

Ring oss för kostnadsförslag! 
Kenneth 0706- 248 229

Mattias 0706-248 227
www.a4uab.se

”Preem-korset” blir cirkulationsplats

Foto: TOPNEWS.se 
- Jan Emanuelsson

131207

131214

131222
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De lär skåningarna 

at t dansa!
En av Skånes största föreningar med cirka 500 med-
lemmar finns i Kvidinge. Det är dansanta Blåa Skor, 
dansklubben som lärt många skåningar att svänga 
de lurviga.

Nytt år betyder terminsstarter och Blåa Skor har kursstart 
den 2 februari för vuxna och 3 februari för barn. Vad är då 
hemligheten bakom klubbens stora medlemsantal?
– Väldigt många människor gillar formen av friskvård som 
dansen är. Man rör på sig och lär sig samtidigt att kunna 
dansa, säger föreningens ordförande Elisabet Williams.

Motionsdansare och tävlingsdansare
Föreningen har folk som dansar både för friskvården och för 
motionen, men också många aktiva tävlingsdansare. För täv-
lingsdansarna har man instruktörer från andra klubbar som 
kommer till Blåa Skor och håller i träningarna. Tävlingsdan-
sarna är väldigt framgångsrika. De tävlar runt om i landet 
och minst sex par kommer att ställa upp i SM i Borås i maj.
– Vår populäraste kurs är nog nybörjargruppen för vuxna i 
bugg. Det är alltid fler kvinnor än män som anmäler sig, så vi 
vill gärna ha fler män på kurserna! Jag tror att nybörjargrup-
perna är så populära för att folk vill kunna dansa när man är 
på fest eller lokal, och det ger en självkänsla och självförtro-
ende att kunna dansa, säger Elisabet. 

Klasslöst i danslokalen
Vårterminen 2002 startade Blåa skor sin verksamhet i Kvi-
dinge. De flesta träningarna äger rum på söndagar. 
– Det som är så häftigt med dansen är att det är lika för alla. 
Vi har dansare från 5 år upp till 70+. Det är en helt klasslös 
sport och man behöver ingen speciell utrustning förutom ett 
par bra skor, säger Elisabet. 

Elisabeth och Blåa 
Skor som nu alltså 
gör sig redo för 
en ny termin där 
nya och gamla 
dansskor snurrar, 
hoppar, buggar 
och glider över 
träningslokalens 
dansgolv!

Föreningen ligger lite gömd vid Sågen i Klippan. Du 
kliver in genom en oansenlig dörr och plötsligt be-
finner du dig i en fartfylld verklighet där mammor, 
pappor och barn tillsammans tävlar och tränar på 
inomhusbanan. Klubben vi besöker är Klippan RC 
Klubb.

Magnus Månsson har varit ordförande i föreningen i drygt 
3 år. Han fick upp ögonen för klubben när hans son som 
sjuåring ville testa på att köra radiostyrda bilar.   
– klippan rc klubb där rc står för ”radiostyrd” (radiocon-
trolled) är en klubb med radiostyrd bilsport som tema. klub-
ben tillhör sBf, svenska Bilsportförbundet, men är också en 
del av MHf Ungdom i klippan. Vi har funnits i drygt 20 år 
och har ett 50-tal medlemmar, säger Magnus.

Välkänd klubb för entusiasterna
Klubben är välkänd inom sporten och arrangerar tävlingar 
på flera nivåer. De har både en inomhusbana och en utom-
husbana. Utomhusbanan restaurerades och färdigställdes 
sommaren 2013.
– Utomhusbanan används under sommarhalvåret för de 
som vill köra utomhus. Vår inomhusbana är den enda i 
nordvästra skåne. Det finns en tävling som heter VBc cup 
och den körs endast på fem utvalda klubbar i sverige. Vi fick 
äran att vara en av dessa under hösten 2013.

Inomhusbanan i Klippan är öppen för träning onsdagar och 
söndagar. Bilarna som används kostar allt mellan 1 500 kro-
nor och uppåt. Det finns vissa krav på bilarna, exempelvis 
måste de ha rätt sändarutrustning, däck och mått. 
– Bilarna köps i byggsatser, därefter kan man själv lägga till 
eller ta bort delar och utrustning, säger Magnus. 

– Det är en relativt kostsam sport, men sakerna man köper 
kan användas länge.

Extraöppet under sportlovet
Under sportlovet, vecka 8, har man extraöppet i lokalerna 
på Ängelholmsgatan 1 i Klippan. Då kan de som vill låna 
bilar och prova att köra på inomhusbanan.

Nyligen var Magnus med sin son i Tyskland på en stor täv-
ling. 
– nu är min son snart 19 år och behöver inte mig lika mycket 
på tävlingar. Dock är det en fantastisk sport om man ser till 
föräldrar-barn-relationer. ofta behöver de lite mindre bar-
nen ha en förälder med sig, och då är rc-sporten en mycket 
bra möjlighet för familjer att göra något tillsammans. 

Fartfylld hobby
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elise kennethsdot-
ter dansar här med 
fabian sjunnesson 
Wendt. 
De tävlar på natio-
nell nivå i bugg, 
lindy hop och bog-
gie woggie.
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Familjesidan ADAPT MEDIA • TEL. 0435 - 77 90 50 • fAx 0435 - 77 90 59
familjesidan@soderasjournalen.se • www.klippanshopping.se

Ring
0435- 77 90 55

Grundmodul
48 x 31,3 mm

Vad kan man annonsera på Söderås Journalens 

Familjesida? Vad du vill!
Man kan annonsera om Uppvaktningar, Födelsedagar, Vigsel, Jubileum, Dödsfall, ja helt enkelt  

precis om vad man vill. Med eller utan bild. Du bestämmer själv hur du vill ha din annons. 
Frågor? Ring! 0435-77 90 55

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

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

(8 moduler - 1600:-)

(2 moduler - 400:-)

(1 moduler - 200:-)(1 moduler - 200:-)

Bebis-annons
För att ge din bebisan-
nons rättvisa bör den 
vara 2 moduler stor. 

SpeciAleRBjuDAnDe
Vi erbjuder dig en  2 
modulers bebisannons 
för 200 :- (halva priset). 
Dessutom får du en 
färgfotoutskrift i format 
21x30 cm (värde 199:-)

Axplock från våra bebisfotograferingar 2013

(2 moduler - 400:-)(2 moduler - 400:-)
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Pernilla Håkansdotter Olsson tillträd-
de som kyrkoherde för Klippans pas-
torat i augusti 2013. Hon beskriver sin 
arbetstitel med ordet visionär. En vi-
sionär som jobbar med organisation, 
ledarskap och personalutveckling. Allt 
baserat på ett mål: en kyrka som är  
öppen för alla alltid.

Pernilla Håkansdotter Olsson sammanfattar 
den första tiden som kyrkoherde i Klippan 
som intensiv, rolig och spännande. 
– att vara kyrkoherde kan jämföras med att 
vara VD. Jag är verksamhetsledare för klip-
pans pastorat och ansvarar för 8 kyrkor och 
cirka 55 anställda. 

Närmast kommer Pernilla från en tjänst inom 
Svenska Kyrkan utomlands. Då hade hon 
hand om ett ”aningens” större område:  
Kalifornien. 
– Det finns många skillnader med det jobbet 
och detta. Där var vi bara tre anställda som 
förväntades göra det jobb som 55 människor 
gör här, men jag trivdes bra. Jag tar med mig 
många erfarenheter från tiden i Usa. Där är 
kyrkan en samlingspunkt på ett helt annat 
sätt än vad den är i sverige. Det är min för-
hoppning att kyrkorna i klippan också kan 
bli en samlingspunkt och mötesplats. Jag vill 
få folk att känna att det är meningsfullt att 
besöka kyrkan och ta del av alla våra verk-
samheter.

Arkitektstudenter, Klippansoffa och tro
En annan skillnad mot jobbet i USA är arbets-
platsen.
– Jag hade inte förstått från början hur be-
römd s:t. petri är. nästan dagligen ser jag 

Intensiv, rolig och spännande start för 

Klippans nya
kyrkoherde

Profil
en: Pe

rnilla
 

Håkans
dotter

 olsso
n

folk utanför mitt kontor som skissar och an-
tecknar. Många gånger är det arkitektstu-
derande från hela världen som kommer för 
att titta på den världsberömda kyrkan! säger 
kyrkoherden som nyss fått tillåtelse av Riks-
antikvarieämbetet att byta ut tre handtag i 
den kulturmärkta byggnaden(!). 

Pernilla vill att kyrkan ska våga ta mer plats i 
det offentliga rummet. Synas, finnas och vara 
ute bland människorna. 
– Jag blev kontaktad av per Johansson, en av 
aktörerna kring ”gäst i klippansoffan” som 
tidigare arrangerats i klippans konsthall. Det 
tycker jag är en jättebra idé. Vi slog oss sam-
man med representanter från kommunen 
och kan nu stolt presentera att vi den 23 fe-
bruari kommer ha en gäst i klippansoffan, 
men i st. petri kyrka! klippans kommun är 
fortfarande huvudarrangör, men i samarbe-
te med svenska kyrkan. gästen blir Marcus  
Birro. Min förhoppning är att gäst i klip-
pansoffan kan cirkulera till välkända platser 
i kommunen. Tänk vad häftigt om pappers-
bruket kunde ta nästa ”gäst i klippansoffan?

Sin egen tro sammanfattar hon med orden 
trygghet, tillit, närhet och omsorg. 
– Bibelcitatet ”gud är kärlek” beskriver tron 
bra. Ingen är felfri och alla har samma för-
utsättningar. Det finns en ödmjukhet i att 
arbeta med sig själv och lära sig säga förlåt 
och omvärdera åsikter. kyrkan och min tro 
har för mig blivit vägen till min personliga 
utveckling. 

Träningsinstruktör och mamma
När Pernilla inte är på jobbet, vilket det blir 
väldigt mycket av just nu, tycker hon om att 
träna. Hon är instruktör i fuego, gympa och 

boxning på Friskis och Svettis. Dessutom är 
hon mamma till två flickor som är 10 och 14 
år. Det nya jobbet innebär ytterligare en stor 
förändring för Pernilla som blir Klippanbo 
från den 29 januari!
– på fritiden träffar jag vänner och tränar. 
Men nu när jag jobbar så mycket har det bli-
vit mycket tid på soffan efter en arbetsdag, 
erkänner hon.

Pernilla hoppas på att kunna väcka en ny ny-
fikenhet för kyrkan hos Klippanborna.
– Jag vill att alla ska känna att det är deras 
kyrka. Mitt intryck av klippan hittills tyder på 
ett gott klimat och stort engagemang. 

Hopp, glädje och livslust
Pernilla har visioner om sitt eget och med-
arbetarnas arbete. För Pernilla är gudstjäns-
terna en viktig del i arbetet för att visa att 
kyrkan finns.
– oavsett hur du känner dig när du kommer 
till gudstjänsten så ska känslan efteråt tillföra 
hopp, glädje och livslust. Det är innehållet 
som är det viktigaste, inte agendan.

När vi säger adjö pekar hon mot skylten som 
sitter vid ingången till St. Petri ”Kyrkan är  
öppen”. 
– och det är just vad den ska vara, öppen! 
avslutar visionären, träningsmänniskan, mam-
man och kyrkoherden Pernilla. 

pernilla och alla hennes medarbetare är 
redo för det nya året!
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Blåbär, bananer och oskrivna blad!

Perstorp Bälinge
Idrottsklubb

Shopen på Hantverkareg. 2 D
Öppet: Tisdag och torsdag 14-17, lördag 10-13

Stort utbud av presentartiklar. 
Loppislokalen i klubbhuset efter Ugglebadet Perstorp  
har stängt tills vidare på grund av renovering
och isolering i lokalen. Mottagning av loppissaker.
Har du frågor? Ring Rolf 076-76 58 325   

Välkommen!

Tel. 0435 - 191 50
070 - 665 91 50 

Åbytorpsvägen 25, Klippan 
info@kmt-klippan.com

Jordvärmeslingor • Dräneringar • Husgrunder • Avlopp

Är ditt enskilda 
avlopp godkänt?
Hör av dig så hjälper vi dig!

Gilla oss på 

Köpmangatan 19 
Perstorp 
Tel 0435 - 346 68

Dam
Herr
Barn

PAX
Några av våra kända kvalitetsmärken:

REASko/Stövel-

Städpatrullen 
- vi städar allt!

Vi erbjuder:
• hemstädning
• flyttstädning
• storstädning

• kontorstädning m.m

50% RUT-avdrag 
för privatpersoner

Ring oss för mer 
information!

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

Utnyttja 

Rot-avdraget!

2 495:-
GBG WC-STOL

Vi startar 2014 i raketfart med

PANGPRISER på 

ÖPPET S-LÅS 5591
Med sits och duo-
spolning och avst.venti

Äntligen nystart!
Jag älskar nystarter! Måndagar, nya kalendrar, 
nytt år och nya möjligheter! Jag vet inte varför jag 
älskar nystarter så mycket. Kan det vara chansen 
att börja om och göra på ett annat sätt? Kanske 
är det just känslan av ett oskrivet blad och alla 
dess möjligheter som gör mig så uppspelt?

Nu har vi klivit in i ett nytt år och 2014 är givetvis inget 
undantag när det kommer till magiska nystarter. Nyårs-
löften ska vara rejäla och överdrivna, det är mitt slagord 
varje gång det ska lovas. 

2014 innehåller mina löften bland annat:
• Ingen läsk. Min akilleshäl är Cola Zero. Oh, denna för-
trollade dryck som triggar mitt sötbegär och är ack så 
god. Nolltolerans på denna underbara och fantastiska 
dryck (obs: ej sponsrat inlägg).
• Inget godis och inget bröd. Nada. Njet. Nix. Ajabaja. 
• Träning. I augusti stundar ett bröllop. Mitt eget fak-
tiskt. Då ska jag vara så snärt och smal att man knappt 
ser mig bakom pelarna i Vedby kyrka. I och för sig gan-
ska breda pelare….men ändå. 
• Köpstopp. Dagen efter att vi inhandlat en ny stor TV, 
apple-TV, skrivare och lite annat nödvändigt bestämde 
vi oss för köpstopp i vårt hem. Mat och viktigheter får 
såklart handlas, men inga onödigheter (typ söta glasdjur 
som jag bara måste ha, loppisfynd, nya kuddar i vårens 
färger och annat som kanske inte är överhängande för 
existensen).
• Vad var det mer? Just det ja. Jag ska försöka bli bättre 
på att laga mat. Jag vill kunna tillreda en sås (inte sån 
i påse) och slänga ihop någon tjusig maträtt som alla 
älskar. Lite lätt sådär. 

Det finns säkert mer saker jag har lovat. Det är svårt att 
hålla reda på alla löften när man är ”löftoman” som jag 
är. Dessutom kommer jag på nya löften hela tiden som 
verkar lockande. Just nu kretsar mycket i mitt lilla huvud 
kring huruvida popcorn räknas som en sötsak eller inte. 
Det är ju faktiskt majs och majs är en grönsak. Och jord-
nötskakorna som min kollega Emma bakat borde gå un-
der kategorin raw-food vilket gör det till ett nyttigt, näst-
intill fettförbrännande, livsmedel. Förutom att jag är grym 
på att sätta upp en massa nyårslöften är jag också en 
mästare på att slinga runt dem. En oslagbar kombination! 

             

15



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

Klippans Kampsportklubb
Ju-Jitsu och MMA
Den 27/1 sätter vi igång med nybörjarträ-
ning igen för självförsvar (träning för gamla 
medlemmar startar den 13/1).
• Ju-Jitsu kl. 18.00 - 19.15 (åldersgräns 10 år) 
• MMA kl. 19.30  -  20.45 (åldersgräns 15 år)
Träningarna är nere i Lejonkulan (innanför 
brottarna) på Storgatan 47. Det går bra att 
komma ner  och  titta  och  vill  ni  prova på 
går det bra att träna i t-shirt och shorts. 
Vid  frågor  kontakta  oss  via  facebook 
Klippans  Kampsportklubb  eller Danne  på 
0737-149570. 

Ljungbyheds golfklubb
Mellandags-golfen
Golfklubben  anordnade  den  sedvanliga 
Mellandags-golfen på annandagen den 26 
december. 40-talet medlemmar kom till den-
na tävling som spelades över 9-hål på en fin 
”vinterbana” med gröna fairways & gröna 
vintergreener. Dagen avslutades med ett en-
kelt samkväm och prisutdelning i klubbhuset.
Resultat:

1. Hans Pommer, 32 slag
2. Kjell-Åke Johansson, 32 slag
3. Håkan Svensson, 33 slag
4.  Krister Wiksander, 33 slag
5.  Ingemar Sjunnesson, 33 slag
6.  Lars Nilsson, 33 slag
7. Göran Nilsson, 34 slag
8.  Birgitta Söderlund, 34 slag

Alla  pristagarna  spelade  under  sina  handi-
cap och detta tyder då på en fin bana och 
att vädret var bra denna dag.

Aktiviteter
Många  aktiviteter  pågår  under  vintern  på 
banan  när  denna  är  spelbar  och  fri  från 
snö... Tisdagar spelar herrar & damer 55+, 
onsdagar spelar veteraner och på lördagar- 
söndagar  spelas  vintertouren.  Detta  stora  
utbud av olika aktiviteter  för medlemmar ut-
nyttjas av c:a 50 till 75 stycken under vinter- 
halvåret, men fler är välkomna.
För att veta vad som händer på banan och 
klubben  gå  in  på  www.ljungbyhedsgk.se  
eller kontakta någon i de olika kommittéerna.

SPF Färingtofta
Motionsdans
SPF Färingtofta  inbjuder  till motionsdans  i 
Tornsborgs Tivoli, Färingtofta: 
•  Torsdagen  den  30  januari  kl  14.00  – 
17.30. Ingvar Fasths orkester spelar.
•  Torsdagen den 13 Februari  kl 14.00 – 
17.30. Munchs trio spelar.
Vi bjuder på kaffe. Alla föreningsanslutna 
pensionärer är välkomna. Medlemskontroll.

Tack till Föreningssidans sponsorer!

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

Kostar det något? 
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 förening- 
arna där kan få ut sin information i  
Söderås Journalen.

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. 

Publicering!
Föreningssidorna publiceras i: 
Söderås Journalen, vilken har en 
upplaga på 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

Föreningssidan

Söderåsens  
Dansklubb Blåa Skor
Öppet Hus
Sugen på att börja dansa? Vi har Öppet 
Hus  torsdagen  den  23/1  kl  18.00  -  21.00 
Ni hittar oss på Fabriksgatan 4 i Kvidinge. 
Våra duktiga kursledare finns på plats och 
hjälper er  som vill prova på. Danser som  
erbjuds är  främst Bugg men även Foxtrot, 
Lindy  Hop  och  Boogie  Woogie.  Det  blir 
dessutom uppvisningar med våra tävlings-
par, tid för frågor och fika.

Vuxenkurser
Söndagen  den  2/2  kör  vi  igång  vårens   
vuxenkurser  i  Kvidinge  Idrottshall.  Barn-
kurserna med start 3/2 kommer att hållas 
måndag  kvällar  i  vår  egen  lokal.  Anmäl 
via  hemsidan  www.blaaskor.nu  där  ni 
även hittar ytterligare info om föreningen.

SPF Färingtofta forts.
Årsmöte
SPF  Färingtofta  avhåller  årsmöte  tisdagen 
den 11 februari kl 14.00 i Församlingshem-
met Färingtofta. Efter förhandlingarna kom-
mer Gunni Månsson, Vinslöv att spela och 
sjunga. Kaffeservering. Välkomna.

D
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Salmbärssylt, matlådor, heminredning och halsdukar. 
Det var några av de produkter och varor som såldes när 
UF-eleverna i årskurs tre på Åbyskolan visade upp sina 
företag.

Elever och lärare samlades kring borden där varorna vi-
sades och många passade på att köpa julklappar.   

Framtidens företagare!

Gymnasiesärskolans handelsprogram årskurs 1-4 medverkar också 
på mässan. 
– Vi säljer färdiga presentpaket så man enkelt kan slå in sina presenter 
snabbt, säger Sebastian som har hand om projektet Hjälpdisken.

Till våren kommer det vara en ny UF-Mässa på Åbyskolan i Klippan. 
Då kommer ännu fler av eleverna som startat företag att visa upp sina 
idéer och produkter. 

Vid ett annat bord hittar vi 
JOMAA UF. Deras affärsidé 
är att sälja prisvärda och 
handgjorda halsdukar. 
– Vi tog kontakt med ett 
stickcafé i örkelljunga. Vi kö-
per in garn till dem och de 
stickar. 20 % av vår vinst går 
till välgörande ändamål, sä-
ger Alexandra Terencedotter 
som är en del av JOMAA UF. 
Och Alexandra har inte bara 
startat företag, utan också 
lärt sig sticka till på köpet.
- Men jag hinner inte göra 
några halsdukar till vårt före-
tag, så duktig är jag inte än. 

Robyn Tillback är en 
av eleverna bakom 
företaget Salmbär UF. 
– salmbärssylt är en 
sylt från gotland. Bä-
ret odlas över hela ön 
och det har en väldigt 
god smak. Vi har re-
dan stått på flera jul-
marknader och sålt, 
och det har gått jät-
tebra, säger Robyn. 

Roligt, men mycket jobb!
Alla eleverna som visar upp sina företag under UF-mässan på 
Åbyskolan är rörande överens om att det är väldigt roligt men 
mycket jobb med att starta och driva företag. 

Styling House UF säljer inredningsprodukter. Bland annat köper 
de in omålade skåp och hängare som de sen stylar om. 
– Vi vill kunna erbjuda prisvärda inredningsprodukter, säger Abdi 
som är en av eleverna som driver företaget.

Vid företaget Easy Lunch UF flockas många lärare. Företagets idé är 
en matlåda med uttagbara fack som gör att man kan mixa kall och 
varm mat. Något som lärarna på Åbyskolan verkar vara i behov av.
– Vi köpte in 700 stycken och har sålt väldigt många till affärer. Det 
är en bra erfarenhet att driva ett företag, säger Sofia Miram-Olsson, 
Lina Olsson och Cornelia Svensson som är tre av företagets grundare. 

Vid ett annat bord står Sofia, My och Nicole som tycker om att pyssla. 
Det tog de med i sin företagsidé och startade företaget Natural UF. 
De tillverkar ljusarrangemang med levande ljus och naturmaterial. 
– 20 % av vår vinst går till välgörenhetsprojektet ”Min stora Dag”, 
säger Sofia.

Vad är UF?
Kort förklarat står UF för Ung företagsamhet och är en ide-
ell förening som arbetar för att unga ska bli mer företag-
samma men också för att få fler företag i Sverige. I detta 
arbete samverkar UF med bland annat gymnasieskolorna 
där eleverna får prova på att driva eget företag. 

uf-företag

17



18

Kyrkoherdeinstallation och 
festmässa för det nybildade
Klippans Pastorat

Mässan leds av prost Alf Fors 
och pastoratets körer, musiker 
med flera medverkar.  
Pernilla Håkansdotter 
Olsson predikar.

Efter mässan blir det mingel 
med guldkant i kyrksalen.
Då ges möjlighet till tal eller 
annat, samt tillfälle  
för god gemenskap!

Självklart har vi också  
aktiviteter för barnen.

Varmt välkomna önskar 
Klippans Pastorats kyrkoråd
genom Pernilla Håkansdotter Olsson

Söndag 2 februari klockan 11.00
S:t Petri kyrka, Klippan

BARNTÄVLING!
VINSTER: 
1:a pris presentkort på Inges Lek o Hobby, Klippan  500:-
2:a pris presentkort på Inges Lek o Hobby, Klippan  300:-
3:e pris presentkort på Inges Lek o Hobby, Klippan  200:-

SÅ HÄR GÖR DU:
• Sök efter “Klippantrollet” i tidningen. Ta reda på vilken bokstav
 som han håller i handen. Bilda sedan ett ord av dessa bokstäver
 och skriv det i de vita rutorna nedan.
• Sänd lösningen till: 
 Adapt Media AB, 
 Norra Skolgatan 2,
 264 33 KLIPPAN 

 senast den 30 januari i brev frankerat 
 med brevporto. 

• Glöm inte ange ”BARNTÄVLING” 
 utanpå kuvertet!

Namn:  _______________________________________________________________________________________________

Adress:  _______________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________

Telnr:  ______________________________________________________________ Ålder: _______________________

ORDET ÄR:

Vinnare Annonsjakten - Dec 
1: Willy Andersson, Klippan
2: Ann-Christine Persson, Brandsberga
3: Ingegerd Bridger, Färingtofta

?

GISSA VILKET 
ORD SOM  

JAG GÖMMER!

Viftar gärna  
på svansen!

FÖR BARN UPP 
TILL 12 ÅR
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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

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

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
• 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
• 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
• Idérika ram, Ekbacken 693 Bonnarp, 264 53 LJUNGBYHEd ................ 0704-49 05 48
  www.iderika.nu, info@iderika.nu

Kanotuthyrning
djupadalsmölla Kanotuthyrning, djupadalsmölla 4965, 
 264 54 LJUNGBYHEd,  ....................................................................... 0435-77 00 41
   www.djupalsmolla.com

Kläder
• Basthi, Storgatan 32 c, 264 33 KLIPPAN ................................................ 0435-157 15
• Gunns Mode, Storgatan 32d, 264 33 KLIPPAN ....................................... 0435-101 15
  www.gunnsmode.se, info@gunnsmode.se
• Lukas By Basthi, Storgatan 32, 264 33 KLIPPAN .................................... 0435-104 97

Kommun
• Klippans Kommun, Trädgårdsgatan 12, 264 80 KLIPPAN ......................... 0435-280 00
  www.klippan.se, kommun@klippan.se

Konditori
• conditori Hjärtat, Järnvägsgatan 32, 264 33 KLIPPAN ............................. 0435-103 30
  www.conditorihjartat.se, info@conditorihjartat.se

Konferens
• Klippans Kultur center, Östra Teatergatan 7, 264 38 KLIPPAN............... 0702-84 23 06
  www.klippanskulturcenter.se, info@klippanskulturcenter.se
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• Hemköp, Storgatan 8, 264 52 LJUNGBYHEd ....................................... 0435-44 10 30
  info.ljungbyhed@hemkop.se
• IcA Kvantum, Ladugårdsvägen, 264 36 KLIPPAN .................................... 0435-296 00
  www.ica.se/kvantumklippan, hakan.cronberg@kvantum.ica.se
• IcA Supermarket, Storgatan 21, 264 33 KLIPPAN ................................... 0435-106 04
  www.ica.se, thomas.c.carlsson@supermarket.ica.se

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VVS & Rörmokare
• rörmontage, Storgatan 16, 264 33 KLIPPAN ....................................... 0435-71 12 75
  www.rormontage.se, rormontage.tommy@telia.com
Theisners rör, Fabriksallén 25, 264 36 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


