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gjorts av sponsorer till sidan. Dessa sponsorer 
har under 2014 varit Eurolink, Klippans Bruk, 
Klippans kommuns Kultur- och fritidsnämnd, 
Meccom, och Adapt Media. Det är mycket 
glädjande att dessa företag sponsrar sidan 
även under kommande år, 2015! Som ”grädde 
på moset” kan vi också presentera ytterligare 
fem företag som tycker att föreningslivet är 
viktigt att slå vakt om genom att sponsra sidan 
under 2015. Det är Hemköp Ljungbyhed, ICA 
Kvantum Klippan, Klippans Yllefabrik, Prenad 
Elmontage Perstorp och Åke Dahls Fastighets 
AB i Klippan. Stort TACK till alla sponsorer för 
att ni ställer upp för föreningslivet.

Jag vill även slå ett slag för att titta in på 
Adapt Medias nya hemsida, www.adaptme-
dia.se! På sidan finns bland annat ett arkiv 
med alla Söderås Journalens tidningar vi har 
producerat sedan år 2006. Där finns många 
”pärlor” att hämta för den som är intresse-
rad. Vidare visas vilka som jobbar på Adapt 
Media och de produkter som produceras.  

Till sist vill alla vi på Söderås Journalen tacka 
annonsörer och läsare för ett roligt 2014! Låt 
oss gemensamt se till att 2015 blir minst lika 
roligt!

God Jul 
och 

Gott Nytt År!
Bengt Wetterberg
Adapt Media
Ansv. utgivare 
Söderås Journalen
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Nu är det dags att damma av klyschan 
”var tar tiden vägen” igen! Ytterligare 
ett år har passerat och om några veck-
or skriver vi 2015.

”Söderås Journals-året” har rullat på i hög 
fart som vanligt. I tider med stora förändring-
ar i tidningsbranschen så känner vi en stor 
glädje och tacksamhet mot våra annonsörer 
och läsare som troget står vid vår sida. Vi 
får många bevis och uppmuntrande ord om 
att Söderås Journalen är en välkommen och 
viktig ”gäst” när den når 14000 hushåll och 
1200 företag en gång i månaden i Klippan, 
Östra Ljungby, Ljungbyhed, Kvidinge, Pers-
torp och Röstånga. Butiker, företag, organi-
sationer och Klippans kommun använder oss 
som ”sin” annonskanal och det känns vädligt 
roligt och bra. 

Vi gör allt vi kan för att skapa just ett bra an-
nonsforum för våra kunder genom att göra en 
efterlängtad och läsvärd tidning. En av nyhe-
terna under 2014 har varit vårt genomförande 
av Föreningssidan. Denna är till för att alla 
föreningar i vårt utgivningsområde ska ha en 
plattform där de kan informera om sin verk-
samhet. Föreningssidans tillkomst har möjlig-

Ännu ett år har gått!
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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

Toast skagen med kräftstjärtar, dill och citron*

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

Vit chokladmousse i mandelkorg med champagne-
hallon                

  325:- /person

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

”VI FIXAR KRISEN VID SPISEN”

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

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

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

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

Vänd er med förtroende 
till en urmakare  

i tredje generationenReparerar antika och 

nya ur med garanti. 

Även batteribyten.

God Jul och         Gott Nytt År!

070-33 90 680 • info@erby.se

God Jul 
och

Gott Nytt År!

God Jul
önskar Svenska kyrkan

Håll dig uppdaterad om julens alla 
aktiviteter med hjälp av vår hemsida 
www.svenskakyrkan.se/klippan 

och vår Facebooksida 
Facebook.com/KlippansPastorat

Välkomna att dela orgelbrus, 
psalmsång, levande ljus och

 julens budskap med oss! 
God Jul och Gott Nytt År

önskar vi alla våra kunder  
och leverantörer. Vi ser  

fram emot ett nytt  
händelserikt 2015!

Tel. 0435 - 191 50 • 070 - 665 91 50 
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Tiggeri förbjöds 1847
Tiggeri har funnits lika länge som 
fattigdom. Tiggeri sågs som en del 
av tillvarons ordning. Att ge allmosa 
var en from gärning. Men bara till 
”goda fattiga” – de som var fattiga 
av acceptabelt skäl, som ålderdom. 
Lösdrivare greps och sattes på 
fängelse. På 1500-talet räknades 
alla tiggare. Från 1698 fick de bara 
tigga i hemsocknen. Men den 25 
maj 1847 förbjöds tiggeri i Sverige. 
Men först 1964 avskaffades lösdri-
verilagen. Tiggare syntes inte till, 
tiggeriet antogs avskaffat. Så var 
det från 1960- till 1990-talet. Så 
kom psykiatrireformen 1995. Men-
talsjukhusens patienter slussades ut 
i verkligheten. Det klarade inte alla. 
Tiggeri återuppstod. På 2000-talet 
kom östeuropeiska länder med i EU, 
som innebar början på det tiggeri vi 
nu ser i Sverige.

Ljungbyhedsmötet
Militären ”placerade” Ljungbyhed på 
kartan. Nu råder anonymitet. Inga 
kungar kommer, som på 1800-talet, 
då militära övningar övervakades. Då 
kunde stora beslut tas, som då Karl 
XV och Fredrik VII avhandlade skan-
dinavismen (där Sverige, Danmark, 
Norge skulle hjälpa varandra) vid en 
”blöt” träff i Ljungbyhed 1860. Karl 
XV lovade Danmark 10 000 svenska 
soldater vid krig mot Preussen. Men 
regeringen sade nej. 1864 tog Preus-
sen Slesvig. 

Märkesdagar
1924. Riseberga arbetarkommun 
beslöt utreda frågan om ett Folkets 
Hus.
1934. Klippans arbetarkommun kriti-
serade de egna för mötesskolk. 

Som sagt
”Med profeter underhåller man sig 
bäst tre år senare.”
(Skådespelaren Peter Ustinov)
”Jag vet att jag vet att jag inget vet.”
(Filosofen Sokrates) Boktipset: Stig Hadenius bok ”Kring demokratins genombrott” ger perspektiv.

…och så nås Braun på

Tfn 0435 71 11 50

mobil 0739-79 34 54

E-post: leb.klippan@passagen.se

BRAUNS SIDA

Svenska statskyrkan sågs som stel, 
formell och förvaltande. Läskunnig-
het ökade, upptäckter gjordes, andra 
tongångar hördes, gudstjänst med 
innerlighet efterlystes – även i Söder-
åsbygden. 
Svenska nederlaget vid Poltava 
1709, förnedrande freden i Nys-
tad 1721 och Karl XII:s död inne-
bar svenska stormaktens slut. Men 
kyrkan fortsatte som tidigare sin 
kontroll av vardagslivet i landet. 
Men annat gudstjänstliv önskades - 
väckelse efterlystes. Den kom även 
till vår bygd, särskilt i Riseberga, Fä-

ringtofta, Perstorp och Oderljunga. 
Det var herrnhutismen, efter lilla 
tyska byn Herrnhut (under Herrens 
beskydd). Väckelsen blev inomkyrk-
lig men betonade Jesus och hans of-
ferdöd. Etablerade präster anslöt till 
herrnhutismen. Konventiklar (husan-
dakter) hölls.
 Herrnhutismen kom till Sverige 
1722. Stockholm blev centrum. 
Budskapet spreds över landet. En 
”rörelsens bärare” i Sydsverige blev 
pastor J Sundius från Allerum, som 
varit predikobiträde i Oderljunga i 
slutet av 1700-talet och påverkade 

pastorerna i Perstorp, Riseberga och 
Färingtofta. 1735 hade rörelsens 
överledare, greve Zinzendorf, gästat 
Skåne.
 Herrnhutismen innebar inte predi-
kan i vanlig mening, utan ”sökande 
efter inre ljus” som tog sig utlopp i 
en stark dyrkan av ”Jesus och mys-
tiken kring dennes offerdöd, sår och 
blod”. Sångboken togs fram - ”Sions 
sånger” - som blev mycket spridd i 
denna bygd. Sångerna sjöngs lång-
samt, klagande, närmast i en för-
tvivlan över jordelivets elände. Bara 
”öar” finns kvar av herrnhutismen.  

     
 

Oderljunga/Riseberga – centrum för väckelse

”Julen firas till åminnelse av Jesus 
födelse”, som blivit en handels fest.  
Första kristna julen firades år 326. 
Men jul - ”som fest för solguden” - 
har forntida anor. 
Julfirandets orsak, som kristen 
högtid, har allt mer kommit i bak-
grunden. Istället har det blivit en 
familjens högtid och – inte minst 
– handelns jul. Denna betoningsför-
skjutning beklagas i en del kretsar. 
Den kristna julen har själv ”raderat 
ut” både det nordiska julfirandet i 
form av midnattsblot och det från 
Persien till Romarriket införda firan-
det av solguden Mithras födelsedag. 
Båda försvann då kristna julfirandet 
infördes. 

Jul forntida fest – första kristna kom år 326
 Att fira födelsedagar sågs i den 
kristna traditionen fel och ett utslag 
av hednisk fest. ”Hednafirandet” 
hade sin grund i mystik för att skyd-
da barnet från demoner. Den kristna 
synen på födelsedagar mjuknade 
och redan under 200-talet hade 
födelsedagsfirande börjat. Då sol-
gudsdyrkan var ett allvarligt hot och 
behovet av en födelsedag för Jesus 
fanns, sågs en möjlighet att kombi-
nera detta. Det blev en kristen an-
passning. Datum för Jesus födelse 
finns inte nämnd i bibeln. Det har 
räknats fram som nio månader efter 
”Marie bebådelsedag” som ansågs 
ha varit den 25 mars. Första kristna 
julen firades den 25 december 336 i 

Rom, som midnattsmässa men änd-
rades i bondesamhället och ersattes 
av julottan. Nu är midnattsmässan 
på väg tillbaka. Julfirandet spreds i 
världen. Men det kristna budskapet 
allt mer blivit ”något i förbifarten” 
inom familje-, mat- och ljusfesten. 
Många inslag är inte kristna, t ex 
granen, tomten, skinkan. Julförbere-
delserna börjat tidigt. Nu i november, 
i gamla samhället i oktober.  

Bibliotek – vårt kollektiva minne  
Jul är gåvotid. En uppskattad gåva är 
en bok som bli en volym i ett privat 
bibliotek och blir tillsammans med 
offentliga bibliotek en del av vårt kol-
lektiva minne.
Bibliotekstanken går tillbaka till 
forntiden. Då det började skrivas på 
lertavlor uppstod bibliotek. Världens 
äldsta fanns i Ebla, mellan år 2 600 
och 2 300 f v t. Ebla var en stad i 
Syrien, vid Aleppo. Största i världen 
är Leninbiblioteket med 35,7 milj. 
volymer. Uppsala universitetsbiblio-
tek är störst i Sverige med fyra milj. 
volymer.
 Nyttan med bibliotek sågs. Allt 
fler bildades, först i kulturcentrum, 
sedan i kommuner som i Sverige. 
Privatbibliotek uppstod också. Bok-
samlandet blev angeläget. Persiske 
storvisiren Abdul Kassem Ismael 
(938-995) hade 117 000 volymer. 
De tog han med sig vart han fär-
dades, lastade på 400 dresserade 
kameler som gick i en bestämd 

ordning så sökt bok lätt hittades. 
Aristoteles (384 – 322 f v t) ses som 
vår förste boksamlare. Böcker blev 
viktiga för många. En var romerske 
filosofen Seneca (55 f v t – 39 e v t) 
som sade: ”Fritiden utan böcker är 
rena döden.”
 Olika bibliotek bildades, från forsk-
nings- till folkbiblioteken. Via bib-
liotek spreds bokläsandet. T ex ef-
ter freden 1658, för att försvenska 
skåningarna. Det fick Gråmanstorps 
(Klippans) pastorat erfara. 1698 
gjorde biskop Mathias Steuehius en 
visitation. Pastoratet uppmanades 
att skaffa svenska böcker, för att på-
skynda försvenskningen och för att 
sprida kunskap. Det hörsammades 
inte.
 Riksdagen tog upp frågan om lo-
kalbibliotek 1828, folkskolreformen 
kom 1842, ”sällskapet för nyttiga 
kunskapers spridande” tryckte på 
1859 och den 25 september 1859 
togs beslut att inrätta sockenbib-

liotek. Invigningen skedde den 3 
januari 1860. Biblioteksstyrelsens 
ordförande, kantor PG Sjödahl, lå-
nade första boken – bandet ”Karl 
XII och han tid” av Anders Fryxell. 
Nuvarande centralbibliotek invigdes 
1973. 

Lertavlor från Ebla, världens äldsta kända 
bibliotek.

wolfgang goethes privata bibliotek 
innehåller 6 500 volymer.

Julrosen har blivit lite av obligatorium i 
jultraditionen.
 

J
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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.

Margareta Prabin

Nu är deT dAgs!
Efter 12 innehållsrika år, med mycket 
glädje och underbara människor, har 

det blivit dags att släcka lampan 
på MäklarCentrum.

den 1 januari 2015 tänder jag upp för ett liv med 
helt annat innehåll. Inget kontor att sköta, inga tider 
att passa. Listan på försummade aktiviteter är lång. 

Så ett stillasittande pensionärsliv blir det inte, snarare 
tvärtom och det ser jag framemot.

Samtidigt vill jag passa på att säga TACK för att jag  
fått förmånen att förmedla så många fantastiska hus 

under åren som gått.

Ha nu en riktigt lugn, skön och

God Jul 
och ett  

Gott Nytt År!

”Viltkött – NaturligtVis”

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

 Julöppet i gårdsbutiken: 
4-5 dec. kl.15-18, 6 dec. kl.11-14

11-12 dec. kl.15-18, 13 dec. kl.11-14
16-17-18-19 dec. kl.15-18, 

20 dec. kl. 11-14, 22 dec. kl.12-18

Nyårsöppet: 27 dec. kl.11-14 
och 30 dec. kl.15-18 

GOD JUL OCH 

GOTT NYTT ÅR! 

Fabriksvägen 8
Klippan
0706 - 72 55 37
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Dagens rätt

Välkomna! Jessika & Co   Gäller 15 december 2014 till 23 januari 2015

Mån:	Raggmunk	med	fläsk
Tis: pannbiff me´lög
Ons:  Spätta med remouladesås
Tors: Schnitzel med stekt 
 potatis och bearnaisesås
 alt. Schnitzel, mos och lingon
Fre:  Kålpudding, kokt potatis och lingon
 Januari alt. Kåldolmar med kokt potatis lingon
Veckans alternativ:	Potatisbullar	med	fläsk	och	lingon

70:-
33 cl 

läsk/vatten 
ingår

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

Efter kl.14 
serverar vi 
”Kvällens”

Sankt Petri Kyrkas 
dopfunt nu 
som frimärke!

För 15 år sedan satt Anders Clausson på sitt jobb 
på Perstorps AB och diskuterade Sankt Petri Kyr-
ka. Han och arbetskamraterna ville veta mer om 
kyrkan, så Anders åkte dit för att hämta lite mer 
information. 

Det blev starten på 15 års arbete med och om den speci-
ella kyrkan. Över 10 000 bilder har det också hunnit bli, 
varav en bild nu blivit frimärke!
– Jag har alltid varit intresserad av datorer och har gjort 
många broschyrer både på arbetet och till kyrkan. för 
några år sedan gjorde jag hemsidan sanktpetrikyrka.se. 
Där finns bilder och information om kyrkan på fem språk, 
säger Anders.

På hemsidan har många vackra bilder från och i kyrkan 
kunnat beskådas och det var just vad Postverket gjorde. 
En dag ringde de upp och frågade om de fick använda en 
av Anders bilder till ett nytt frimärkshäfte!

En av fem utvalda bilder
– Bilden ingår i ett häfte med temat ”kyrkans konst i 1000 
år”. Häftet består av bilder från fem olika kyrkor i Sverige, 
och dopfunten i Sankt petri kyrka är en av dem, fortsät-
ter Anders.

Häftet började säljas den 12 maj 2014 och finns bara till-
gängligt under en begränsad tid. Anders kan stoltsera 
med att äga första tryckningen av ”sin” bild. 
– första gången jag gick in i Sankt petri kyrka tyckte jag 
den var mörk och skum. Idag tycker jag inte det finns 
något mer avslappnande än att gå in där. Tystnaden och 
det stilla droppandet från dopfunten är verkligen speci-
ellt, avslutar Anders.       
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Glögg och peppar-
kakor i Klippans 
butiker den  
18 december
På kvällen den 18 december kan alla Klippans julshoppa-
re njuta av glögg och pepparkakor i butikerna i centrum. 
Bakom initiativet står Klippans Köpmannaförening. 

Många gör sina julklappsinköp den sista veckan före jul, och för 
att locka dessa lite extra att handla i Klippan så håller Klippans 
Köpmannaförenings butiker kvällsöppet mellan 18 och 20. 
– Varje affär kommer dessutom att ha egna erbjudanden som är 
unika för den här kvällen, säger Eva-Lena Burnesson Carlsson från 
Guld & Silversmedjan. 

Att Klippans Köpmannaförenings butiker nu går samman och 
genomför detta initiativ är för att fortsatt verka för en levande 
landsbygd. 
– Vi måste hålla ihop byn, och locka kunderna till våra butiker. 
köpmannaföreningen och vår ordförande kent Andersson jobbar 
hårt för det här, och nu hoppas vi att kunderna fortsätter att hitta 
hit. kunderna är vår livskraft och de vi jobbar för, och därför vill vi 
göra det här för dem, avslutar Eva-Lena Burnesson Carlsson. 

18/12... Öppet till kl. 20
20/12... Öppet till kl. 16
21/12... Öppet kl. 11-16
22/12... Öppet till kl. 18

23/12... Öppet till kl. 18
24/12... Öppet till kl. 12
31/12... Öppet till kl. 12
5/1... Öppet till kl. 15

Julöppet i Klippan:

På julskyltningen ordnade Klippans Köpmannafören-
ing en tävling. Bokstäver var utspridda bland butikerna 
som är anslutna till Köpmannaföreningen och de bil-
dade ordet ”Julbock”. Julia Johansson heter vinnaren 
som vann 500 kronor att handla för i Klippan! Hurra!

KVÄLLSÖPPET I KLIPPAN

Passa på att julhandla lokalt! Fina erbjudanden! 
Klippans Köpmannaförening bjuder på glögg och pepparkakor i 

sina anknutna butiker! Marschaller lyser upp din shopping!

VÄLKOMMEN!

Torsdag den 18/12 kl. 18 - 20

RÖRMONTAGE AB

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

önskar
vi på

God Jul &  
Gott Nytt År!

Önskelista
• PANASONIC luft/vatten värmepump
• Nya blandare från FMM eller MORA

• Nytt badrum

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

Fyrverkeri-
försäljningen 
29/12 9-18
30/12 9-22
31/12 9-15

God Jul & 
Gott Nytt År!

 Svårt att  
hitta julklapp?

 Underlätta det  
hela med ett  

Present- 
kort!

Gilla oss på FB

Vi bjuder  
på kaffe  

och glögg!

Vi önskar alla en 

29-31 dec.

Storgatan 26 B, Klippan 0435-133 50 
God Jul & 

Gott Nytt ÅR!

 

Ann-Louise Berg 
Medicinsk fotterapeut

Ansvarsförsäkring, 
Avtal med Region Skåne, 

Medlem i Sveriges Fotterapeuter

Presentkort 
– en uppskattad 

julklapp!

Grundat 1967

Olssons Vapenverkstad & Hundshop

STORT TACK till alla kunder för många fina år!
Nu ser jag fram emot en härligt tid som pensionär. 

Verksamheten fortsätter i annan regi och
jag önskar Ola och Louise LYCKA TILL!
               / Yvonne Olsson

U
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Storgatan 32, Klippan
Tel. 0435 - 101 15 

Kom till oss  
och shoppa loss!

www.gunnsmode.se

JulasKar med parfym, lotions m.m.

349:-

100:-

85:-199:-

179:-

120:- 785:-

God Jul 
och 

Gott Nytt År!

Öppet:  Mån-Fre 9.30-18.00/Lör 9.00-14.00 • Storgatan 32 • Klippan • Tel 0435-157 15

Den lilla julklapps- 
butiken med de bästa 

julklapparna till henne!

på en valfri vara!
Erbjudandet gäller v. 51 på ordinarie priser

mot uppvisande av kupongen!

50%
 

God Jul & 
Gott Nytt År!

Klipp ut och ta m
ed!God Jul och Gott Nytt Årönskas alla våra kunder

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

Stenugnsbakat med äkta surdeg

Av högsta kvalité - sedan 1964

www.kochsbageri.se

50 års 
Jubileum

Tack alla härliga trogna kunder!

Kochs´s Bageri 
fyller 50 år.

Vi �rar med :
Allt bröd 25kr/st

Vi önskar alla våra kunder                          

Semlepremiär 29/12 
God Jul & Gott Nytt År!

   - välkomna!
En värdecheck  
- julklappen med 
synbar verkan!

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

Dessutom förgyller vi 
din julgåva med 25%!

Hjälp någon få bättre syn 

på det mesta - ge bort en 

värdecheck. Vi förgyller 

din gåva med 25%*

* Erbjudandet gäller t o m 30 december 2014. 

Maxbelopp 5000:- och kan inte kombineras  

med andra erbjudanden.

Vi önskar alla en God Jul 

och ett Gott Nytt År!
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Med det nya träningscentret i Idrotts-
hallens källare ska brottningen i Klip-
pan bli starkare än någonsin. 
– Det här är en anläggning i hög in-
ternationell klass. 420 kvadratme-
ter brottarmatta, ett gym med allt 
vi behöver och en rad träningscyk-
lar, roddmaskiner, crosstrainers och 
dessutom simhallen i samma hus. Det 
är en optimal lösning, säger Fariborz 
Besarati, förbundskapten för dam-
landslaget. 

Bra att få allt samlat
Vid sidan av tjänsten som förbundskapten 
är Fariborz Besarati också tränare på brott-
ningsgymnasiet i Klippan. Då dessutom 
flertalet av dambrottarna i den så kallade 
topp- och talanggruppen som satsar mot 
OS i Rio 2016, tränar i Klippan, delvis un-
der hans ledning, ser Fariborz Besarati sto-
ra möjligheter med de nya möjligheterna, 
både för damlandslaget, topp- och talang-
gruppen som för brottningsgymnasiet och 
Klippans Brottarklubb. 
– Brottningsgymnasiet har ju varit för-
lagt till ljungbyhed park de senaste åren. 
Det är jättebra förhållanden därute också, 
men det blev inte helt optimalt att behöva 
transportera eleverna mellan klippan och 
ljungbyhed hela tiden. nu får vi goda trä-
ningsmöjligheter inne på gymnasieområdet 
istället. 

Förbättrade 
träningsmöjligheter 
för brottningen

Samverkan viktigt
Brottningsgymnasiet var länge ett riks-
idrottsgymnasium som tog in sökanden 
från hela Sverige. Numera har man tappat 
denna status och har endast antagning på 
lokal nivå. Sveriges enda brottningsgymna-
sium med riksintag finns numera i Arboga. 
Fariborz Besarati hoppas naturligtvis på att 
de nya träningsfaciliteterna ska vara en väg 
framåt för brottningsgymnasiet att återta 
sin forna status. 
– Vi ska sätta oss ner i möten med riks-
idrottsförbundet nästa år, så får vi se hur 
det går. oavsett vilket så är det viktigt att 
vi inom brottningsvärlden jobbar för våra 
talanger och för svensk brottning, och att 
vi har en samverkan mellan brottningsgym-
nasierna. Med de högklassiga faciliteter 
och kompetenta tränarteam vi har är det 
en självklarhet att brottningsgymnasiets 
status höjs avsevärt, och att så kallad rIg-
behörighet uppfylls. Jag tycker att förbätt-
ringarna på alla områden är så betydande 
att vi verkligen förtjänar denna behörighet. 

Internationella träningsläger
Möjligheten till att kunna hålla internationel-
la träningsläger i Klippan ökar också när man 
kan samla allting på en och samma plats. 
– Avståndet mellan träningshallar, gym, 
simhall, matsal och inte minst hotellet Best 
Western Hotell klippan, som vi har ett bra 
samarbete med, gör att fler kommer att 
söka sig hit.

klIppans 

BRottnInGsc
enteR

Pris vid 50st >    49kr/st
Pris vid 100st >  39kr/st
Pris vid 300st >  34kr/st
Pris vid 500st >  29kr/st

29:-
Från

+ moms

Brodyr max 6000 stygn ingår vid beställning av minst 50st
MÖSSA MED EGEN BRODYR
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Perstorp Bälinge
Idrottsklubb

Perstorp Bälinge Idrottsklubb önskar  

God Jul & Gott Nytt År  
Kom och fynda! Massor av saker. Presenter och Julpynt-ljus 
m.m. Köp dina Julklappar i Shopen. Hantverkaregatan 2 D.  
Öppet: Tisd. & Torsd. 14-17. Lörd. 10-13 och i Loppislokalen 
efter Ugglebadet Badv. 7. Onsd. 14-17 Lörd.10-13. Välkommen!

Fårskinnstofflor

Varma stövlar
Resväska
Handväska
Plånbok
Handskar
Halkskydd
Presentkort mm

Julhandla! 

Följ oss på

Köpmangatan 19 Perstorp • Tel 0435 - 346 68

Öppet: lördag 20 dec  ...................... 10-14
 måndag 22 dec  ............... 10-18
 tisdag 23 dec .........................10-17 
 julafton 24 dec  .............stängt
 nyårsafton 31 dec ........10-13

Flera modeller 
Barn-dam-herr

Äkta fårskinnstofflor

Dator, skrivare & kontorsprodukter • Köpmangatan 21, Perstorp

God Jul önskar vi på HighProIT AB 
Butiken är laddad med julklappar!
  info@highproit.se • www.highproit.se • 0760-30 44 42

Nyårsmeny 2012
för avhämtning eller leverans

Nyårsskagen med nykokt hummer och räkor
på kavring

***********
Helgrillad kalvfilé 

med sky på långpeppar och cognac
Munster- och potatisbakelse

med färska örter
***********

Hallonpannacotta
med mjölkchokladmousse

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

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

Nyårsmeny 2014
Trerätters meny för avhämtning eller leverans:

Vincents räk- och pilgrimsmusselcocktail 
serverad på Romansallad med tryffelmayonnaise 

och konfiterade citroner

Pancettalindad oxfilé toppad med lättstekt anklever 
och serverad med pommes Vignerone, 

haricotsvert “Fagots” samt Chablissås

Trippel choklad-cheesecake med färska jordgubbar

Leverans förmiddag eller hämtas 
mellan kl. 13 och 15 på Nyårsafton.
(Leverans 250:-)

380:-/pers

Beställning/info på:
www.vincentskok.se eller 0435- 345 23
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Klippans RC Klubbs medlemmar träffas i 
sin lokal varje onsdag mellan 18 och 21 
för att köra med sina radiostyrda bilar. På 
söndagseftermiddagarna öppnar man upp 
för allmänheten, och det finns då möjlighet 
att för en liten peng hyra en bil och prova på. 
– Det är många som fastnar för det här när 
de kommer hit på söndagarna. Vi brukar 
rekommendera att man hyr en bil och testar 
på hur det känns, så att man vet hur det går 
till, säger Janne Olsson. 

TV-spel på riktigt
På sikt finns det även planer på att uppföra 
en spårstyrd bana, det vill säga en klassisk 
”bilbana” där bilarna sitter fast i spår i mitten 
av rälsen. Detta för att erbjuda ett alternativ 
till de allra minsta. Janne Olsson menar att 
många barn fastnar för de höga farterna och 
att det är ”på riktigt”. 
– Jämför man med dator- och TV-spel så 
händer det ju ingenting där när man kör 
av banan exempelvis. Här måste man vara 
försiktig så att inte bilen går sönder, vilket 
höjer svårighetsgraden och utmaningen.

De radiostyrda bilarna som medlem-
marna i Klippans RC Klubb hanterar 
når toppfarter på uppåt 40 kilometer 
i timmen. I december står den nya, 
utökade banan färdig i klubblokalen 
på Sågen. 

Klippans RC Klubb (RC står för radio controll) 
har haft sitt säte på Sågen i Klippan de 
senaste åren. Från att tidigare ha huserat 
högre upp på våningsplanen har man nu fått 
flytta ner till markplanet. Detta innebär att 
man har fått möjlighet att bygga en större 
inomhusbana än vad man har haft tidigare. 
– I den gamla lokalen hade vi en bana på 
kring 200 kvadratmeter. Den nya som står 

klar nu i december blir mellan 350 och 
400 kvadratmeter stor, säger Janne Olsson, 
kassör i Klippan RC Klubb. 

30-talet medlemmar
Klippans RC Klubb har i dagsläget runt 30 
medlemmar i alla åldrar från skolungdomar 
till pensionärer. När man nu får en ny bana 
hoppas Janne Olsson på att medlemsantalet 
ska öka ytterligare. 
– I och med att vi flyttar ner till markplan 
inleder vi även ett samarbete med fUB, 
det vill säga för Utvecklingsstörda Barn, 
ungdomar och vuxna, vilket gör att även 
rullstolsbundna och rörelsehindrade har 
möjlighet att komma hit. 

Marieholm - 0413-730 62
www.norosteel.se

Vi önskar våra kunder 

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

19/12 - 7 /1Familjefoto som julklapp?
Det fixar vi i vår fotostudio!

Ring 0435-77 90 50

Här kommer det
att gå undan!

klIppans Rc kluBB
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Mer pengar över till 
annat i vinter!

En luft/vattenvärmepump kan minska kostnaderna 
för värme och varmvatten med upp till två tred-
jedelar. Systemet är tyst, miljösmart och sköts 
enkelt med hjälp av vår app. Och framförallt är det 
driftsäkert – även under kalla vinterdagar.

För fler modeller och priser se vår 
hemsida www.a4uab.se eller ring oss! 

Kenneth 0706- 248 229
Mattias 0706-248 227

Kosttillskott för häst, 
hund och människa 
säljes genom:

Julafton öppet 10.00-12.00

Ny  
diskmaskin 
 till jul?

 från 

3.890:-

Kaffekokare

Termosbryggare 
med en extra termos

Vispar

Matberedare

Mixer

Vattenkokare

Vi har många  
modeller hemma

 

595:- 

med mera...

Schampo
Balsam
Tassalva 
Ord. pris 140:-

Läderrengöring
och balsam.
Ord. pris 115:-

 Nu 

125:-

 Nu 285:- Nu 95:-

 Nu 190:-

Julpaket

för huNdeN

Vårdpaket

för läder
för mäNNiskaNs

leder och 
muskler

Julpaket

för hästeN

Hårda 
klappar 

hittar du 
hos oss 

Hyaloron och MSM
Ord. pris 325:-

Extra bra pris:

Schampo
Man & Svans
Show Shine 
Ord. pris 220:-

Gör det bekvämt för dig i jul!
Beställ vår omtyckta

Jultallrik

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

11



pRofIl I eX
Il:

nIklas heRm
ansson

Internationell 
civilekonom 
med hjärtat 
på Vedby IP

Han har åkt ambulansflyg i Tanzania, 
studerat i Korea och Spanien och är 
mexikansk universitets-delstatsmäs-
tare (ja, det är ett ord, eller det får i alla 
fall vara det i detta sammanhang…) i 
fotboll. 31 år gammal har Klippankil-
len Niklas Hermansson dessutom nått 
sin karriärs största framgång hittills 
som lagkapten i det Eskilsminne IF 
som nästa säsong spelar mot lag som 
Landskrona, Öster och Örgryte i fot-
bollens division 1 södra. 

Vi tar avstamp på Vedby IP. Både pappa Ste-
fan Hermansson, farfar Sixten Hermansson 
och morbror Lars Lundström har alla tre mer 
eller mindre vigt sina idrottsliv till Vedby IF 
och sedermera Vedby/Rönne, som klubben 
heter sedan sammanslagningen med BK 
Rönne 1989. Trots att Niklas lämnade klub-
ben som spelare för många år sedan och nu-
mera bor i Helsingborg, så har han alltid varit 
aktiv i Vedby/Rönne på ett eller annat sätt. 
– Jag hoppade in några matcher som tränare 
förra året när dåvarande tränaren slutade, 
och just nu sitter jag med som kassör i styrel-
sen och hjälper till med att sköta hemsidan. 
Varje höst funderar jag på om det är dags att 
komma hem och spela ett par säsonger på 
Vedby Ip, men så länge jag känner att krop-
pen håller, tiden räcker till och jag har möjlig-
heten att spela längre upp i seriesystemet så 
kommer jag att göra det. Men om jag håller 
mig frisk och skadefri så ska jag varva ner i 
Vedby/rönne någon gång. 

Höjdpunkt i karriären
Niklas karriärkurva har med få undantag varit 
stigande ända sedan han lämnade moder-

klubben för Klippans BIF för tiotalet år sedan. 
En tvåårig utflykt till Påarp följt av fyra nya år 
i Klippan har via två år i Höganäs BK tagit ho-
nom till Eskilsminne IF, där han spenderat de 
två senaste säsongerna med stor framgång. I 
år vann man division 2 Södra Götaland. Näs-
ta år är det alltså division 1-spel som gäller. 
– Det var en höjdpunkt i karriären att få 
vinna en serie, det har jag aldrig varit med 
om innan. Att spela i ”ettan” kommer att bli 
en ”boost” för hela föreningen. eskilsminne 
är en väldigt proffsig förening med många 
duktiga ledare och jag tror att vi har goda 
möjligheter att etablera oss på den här nivån.

Internationella äventyr
Parallellt med fotbollskarriären har Niklas ut-
bildat sig till civilekonom med internationell 
inriktning. Det var när han mellan muck från 
lumpen och stundande högskolestudier un-
der några månader åkte till Valencia för att 
studera spanska som han fick blodad tand 
för fler internationella äventyr. 
– Jag åkte ner utan att kunna ett enda 
spanskt ord, möjligen ”cerveza”, haha. Det 
var en härlig tid. Jag pluggade spanska i 
skolan halva dagen, och sedan handlade 
det mycket om att bli en del av samhället. 
Spanjorerna är fantastiska. Deras mentalitet 
är välkomnande och stämningen är familjär 
och öppen.

Niklas bodde först tillsammans med ett gäng 
andra utbytesstudenter, men efter ett tag 
valde han att flytta in tillsammans med tre 
spanjorer för att lära sig språket ännu bättre. 
Att tiden Niklas spenderade i Valencia sam-
manföll med att stadens fotbollslag stod 
på sin absoluta topp med vinst i både ligan  

och UEFA-cupen gjorde ju inte saken sämre. 
– Jag gick och såg varenda hemmamatch på 
arenan Mestalla , och det var ett otroligt drag 
varje match. riktigt bra timing får man säga. 
Fotbollssuccé i Mexico!
Tiden i Spanien gjorde alltså att Niklas fick 
ordentlig smak för resandet, och därför tve-
kade han aldrig att välja internationell inrikt-
ning på ekonomistudierna i Kristianstad som 
påbörjades när han kom tillbaka till Sverige 
på hösten. Att utbildningen i Kristianstad 
lockade med ett år utomlands var pricken 
över i:et. Efter två år bar det så av till Tampico 
i Mexiko, där han spenderade en hel höst-
termin. En medelstor stad med mexikanska 
mått mätt, vilket innebär kring 3 miljoner in-
vånare. Dubbelt så stort som Stockholm med 
andra ord. Niklas gjorde succé i universitetets 
fotbollslag, blev skyttekung och laget vann 
alltså delstatsmästerskapet. Som den ende 
blonde spelaren i hela ligan blev han ett känt 
ansikte. 
– på de avgörande matcherna hade vi över 
1000 åskådare. Det var en otroligt häftig 
upplevelse. fotbollen är väldigt stor i Mexiko, 
och de tyckte nog att det var lite exotiskt att 
en svensk kom hit. Tampico är ingen turist-
stad direkt. 
Dramatiska månader i Tanzania 
Efter månaderna i Mexiko åkte Niklas hem till 
Klippan ett par veckor för att fira jul och träf-
fa familjen. Efter ytterligare en utomlandsvis-
telse i sydkoreanska huvudstaden Seoul och 
avklarad ekonomexamen funderade Niklas 
på vad han skulle göra härnäst. Hans intresse 
började gå åt biståndsekonomi, och det var 
då tankarna på att ta ett sabbatsår för att 
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arbeta med bistånd på plats i Afrika började 
gro. Han fick nys om SIDA:s praktikantpro-
gram, och efter en tre månader långutbild-
ning på hemmaplan var det återigen dags 
att sätta sig på flyget. Niklas hamnade i Tan-
zania.

Men det blev dramatiska månader. Niklas 
drabbades av malaria redan efter tre veckor. 
Han höll dock huvudet kallt och försökta 
lugna oroliga vänner och familj hemma i 
Sverige. 
– De flesta som dör av malaria i Afrika är de 
som inte vet om att det har det, och som 
inte har tillgång till någon sjukvård. Vet man 
bara om att det är malaria man har kan man 
få medicin, och sedan brukar det ge med 
sig. 
Komplikationer uppstod dock. I samband 
med malarian fick Niklas en infektion i ma-
gen, vilket ledde till att han inte kunde be-
hålla varken mat eller dryck. Detta ledde till 
uttorkning, och Niklas fick med SIDA:s hjälp 
uppsöka sjukhusvård. Sjukhuset han hamna-
de på låg ute på landsbygden och höll ingen 
högre kvalitet, och efter några dagar fick 
han svårigheter att både se och höra. Det 
visade sig att medicinen han fick på sjukhu-
set var boven i dramat. Den var inte tillåten i 
Sverige, och innehöll en rad gifter som intra-
venöst pumpades rakt ut i blodet. 
– Det var då SIDA ordnade så att jag fick 
åka med ambulansflyg till ett mer ”väster-
ländskt” sjukhus i huvudstaden Dar es Sa-
laam. Där låg jag några dagar och fick vård.

Gav inte upp
Efter en dryg vecka på sjukhuset började 
Niklas att återhämta sig. Läkarna förklarade 
för honom att det var rentutav livsnödvän-
digt att han hade kommit ifrån det andra 
sjukhuset i tid. 
– några dagar till så hade medicinen börjat 
stänga ner lever, njurar, hjärtat och alla vitala 
organ, så det var verkligen tur att jag kom 
ifrån det första sjukhuset. 

När han var stark nog att resa igen fick Nik-
las avbryta praktikperioden och flyga hem 
till Sverige. Det var viktigt att hålla sig i mil-
jöer där det inte förelåg någon risk för infek-
tion. Men skam den som ger sig. När han 
frisknat till helt och hållet åkte Niklas tillbaka 
till Tanzania igen!
– Jag var så inställd på att fullfölja praktiken. 
Det var kanske inte så populärt hos nära och 

kära alla gånger, men jag kände att jag verk-
ligen ville göra det. 

Tillbaka i SIDA:s tjänst i Tanzania rörde sig 
Niklas och hans kollegor ute på landsbygden, 
där de informerade om mänskliga rättigheter 
och jämställdhet samt hjälpte till med olika 
ekonomiska projekt . Ett minne för livet minst 
sagt!
– Det är nog den starkaste resa jag har gjort. 
Jag jobbar som controller idag, och ibland 
kan man känna att det är jobbigt med någon 
budgetförhandling eller liknande – då kan 
det vara bra att ha lite perspektiv. 

Framtidsdrömmar
En av drömmarna för framtiden hos Niklas är 
att på något sätt kunna kombinera fotbollen 
med biståndsintresset. 
– Jag har en del kontakter kvar nere i Tanza-
nia. Det vore otroligt roligt att någon gång 
kunna starta kanske en fotbollsskola eller ett 
barnhem. 
Han har som sagt hunnit med en del, Nik-
las Hermansson. Så mycket att fritidssyssel-
sättningen som bloggare på fotbollssajten  
Alltid Fullsatt, jobbet som controller på  
PEAB-företaget Skandinaviska Byggelement 
och mycket annat intressant får lämnas där-
hän till någon annan gång!
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Söderås Journalens månadstävling: 

studIofot
o

Två små pågar 
och en hund...
då kan det bli hur tokigt 
som helst i studion!
Mormor Ewa Waldt i Perstorp önskar sig bilder på 
sina barnbarn i julklapp. 

När hon såg att Söderås Journalen lottade ut en studiofo-
tografering och utskrifter på Adapt Media tog hon chansen 
och skickade in. Ewa, bröderna Milton och Matheo, deras 
mamma Malin och hunden Texas var vinnarna som kom till 
fotostudion på Adapt Media för att bli fotograferade. 

Milton är tre år och Matheo är ett år. 
– Matheo har haft kolik så det har inte varit lätt att få till 
en bra bild där båda barnen varit nöjda. Jag blev jätteglad 
när jag hörde att mamma vunnit en studiofotografering på 
Adapt Media, säger pojkarnas mamma Malin.

Julklappen fixad
I fotostudion var det inte helt lätt att få pojkarna att vara 
med på bild. Matheo ville helst utforska världen och tras-
kade iväg med bestämda ”1-åringssteg”.  Milton var lite 
blyg och Golden retrievern Texas var inte heller överförtjust 
i att posera framför kameran. Som tur är fixade Camilla 
H Peurell, AD/fotograf på Adapt Media, det utan problem 
och fick roliga, fina bilder på pojkarna och deras hund. 
– Sådär ja, nu är min julklapp klar, avslutar en glad och nöjd 
mormor Ewa. 

L
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God Jul och Gott Nytt År!

B-Å PERSSON KONSULT 

Tack för 2014! 

önskar vi på

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

God jul
och

Gott nytt år!

God jul
och

Gott nytt år!

Hillesgårdsrevyn 2015 

Det är skyltat till Hillesgården från  
avfart 69 på E4:an, Mölletofta/Stidsvig. 

I din biljett ingår: 
Sprudlande nyårsrevy med småvarmt 
(bl.a. Janssons frestelse), kaffe och kaka 
i pausen. 
Pris 340 kr. För 620 kr får du allt detta 
samt övernattning och frukost! 

Spelas lördagar samt antingen  
fredagar eller söndagar, ända till 8 mars.  
Se www.hillesgarden.se för alla datum! 

Trettondagsafton
Premiär! 

Inga lokala  
inslag! 

Boka nu! 

0435-215 30 

0435-211 99 

Regi:  
Eva Rydberg  
och Susanne  

Petersson 
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Den 13 december är det vernissage 
för Klippans Konstförenings julutställ-
ning, som pågår fram till 11 januari 
på konsthallen i Klippan. Därmed gör 
Aurora Åstrand, silversmed bosatt i 
Stidsvig, utställningsdebut med sina 
smycken.

– Det känns väldigt roligt. Jag gör det här för 
alla som tror på mig. 

Förutom Aurora Åstrand deltar även Lotta 
Olsson (mattor, bruksföremål, posters), Bir-
gitta Svensson (keramik) och Micke Johans-
son (glas) vid utställningen. Aurora Åstrand 
tycker att det ska bli spännande att se vad de 
andra konsthantverkarna ställer ut.
– Jag har ju varit bild- och slöjdlärare tidigare 
och har ett stort intresse av olika konstarter. 
Micke Johanssons glasfiskar har jag sett på 
hans hemsida, och de är jag väldigt förtjust i.

Livet förändrades
Aurora Åstrand arbetade alltså som lärare i 
många år, men för sju år sedan tog livet en 
annan vändning. En morgon vaknade hon 
och kunde inte röra sig. Det visade sig att hon 
fått multipla diskbråck – sju stycken för att 
vara exakt. En lång och tuff rehabiliterings-
period inleddes. Efter tre veckor på sjukhus 
i Lund kom Aurora hem till en ny verklighet.
– Jag har fått lära mig att gå på nytt. Det 
fungerar, men jag har fortfarande ont.

Aurora fick sluta som lärare i och med rygg-
skadan. Men som den energiska och rastlösa 
person hon är så ville hon ha något annat att 
sysselsätta sig med.
– redan när jag låg i sjukhussängen i lund 
sysselsatte jag mig med att knyta pärlor. De 
senaste åren före och efter operationen, har 
jag gått en rad smideskurser och har idag ett 
nära samarbete med en guldsmed som lär 
mig otroligt mycket.

Samarbete med Louise Hoffsten
När artisten Louise Hoffsten, som ju under 
många år varit MS-sjuk, var med i melodi-
festivalen 2013 skickade Aurora ett av sina 
smycken till henne. Eftersom Aurora själv le-
ver med sitt handikapp ville hon skicka ett 
armband till Louise som en liten ”Lycka till”-
gåva.
– Hennes tävlingslåt hette ”only the dead 
fish follow the stream”. från en bild i mitt 
huvud ritade och sågade jag ut en lång våg. 
på den stansade jag in låtens titel, sågade itu 
och lödde fast små fiskar och slutligen fick 
några slag med kulhammaren fixa blänket på 
vågorna. Istället för att fiskarna följer ström-
men så hoppar de mot den, vilket är mitt 
starkaste budskap, säger Aurora.

Louise Hoffsten blev väldigt förtjust i smycket 
och Aurora fick träffa henne. Aurora började 
tillverka matchande smycken till armbandet, 
och beslutade sig för att skänka 15 procent 
av varje sålt smycke till MS-fonden.
– Jag vill ge mitt stöd till MS-forskningen. Jag 
har en släkting som gått bort i AlS, som ju 
är en liknande sjukdom, så det känns bra att 
kunna hjälpa till.

Personlig smyckesdesign
Just nu jobbar Aurora också med ett insam-
lingssmycke till förmån för bröstcancerforsk-
ning.
– en av mina mostrar gick bort i cancer, så 
även det känns lite extra.

Vid sidan av dessa kollektioner arbetar Au-
rora också med personliga smycken, bland 
annat med omarbetningar av guld och silver.
– Att kunna få fram och förmedla tanken och 
känslan som en kund har när de vill att jag 
ska göra ett smycke är den stora utmaning-
en. när man ser hur nöjd en kund blir så blir 
jag alldeles varm i hjärtat. Det är en fantastisk 
känsla som man lever länge på.

Fyra konsthantverkare
visar sina alster
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Aurora Åstrand, silversmide

Aurora Åstrand, silversmide

klIppans konstföRenInGs 
JulutställnInG

Lotta Olsson, digitalt collage m.m

Micke Johansson, glas

Birgitta Svensson, keramik

16



Micke Johansson, glas

God Jul 
och 

Gott Nytt År  

önskar 

vi på
Nu  
står julen 
för dörren...!



a Base

Skoldagarna tillbringar han på Andre-
as Carlssons gymnasieskola Academy 
of Music And Business i småländska 
Tingsryd. Men flera gånger i måna-
den sätter sig Klippankillen Alexan-
der Beyer på tåget mot Stockholm för 
att satsa på popkarriären i nystartade 
gruppen A Base, som gör nyinspel-
ningar av Ace of Base-låtar.

Han tog sina första steg in i showbusiness 
genom Teater Amabile som barn. 2010 bör-
jade han uppträda på talangtävlingar runtom 
i södra Sverige, och för två år sedan var han 
med i Bruksspelet för första gången. Nu är 
Alexander Beyer på väg att bli popstjärna. 
Och även om A Base släppte sin första singel 
(”Never gonna say I’m sorry) för bara några 
veckor sedan, så har arbetet med bandet på-
gått i nästan två år. 
– Jag blev kontaktad av Martin, som är vår 
manager idag, för två år sedan. Han berätta-
de för mig att han och en producent hade ett 
projekt med gamla Ace of Base-låtar igång. 
Jag fick komma på en audition och efter den 
kom jag med i gruppen. 

Minns inte Ace of Base 
Alexander är född 1998, och har därför inga 
egna minnen av Ace of Base – den svenska 
gruppen som slog igenom över hela världen 
1993. Första skivan ”Happy nation” kom in i 
Guinness Rekord bok som det mest sålda de-
butalbumet någonsin. Under några år i mit-

Drömmen har blivit 
sann för Alexander

ten av 90-talet var Ace of Base en av världens 
största popgrupper. 
– Jag visste inte riktigt vilka de var, men jag 
tror att jag hade hört någon låt tidigare. Men 
jag älskar låtarna. De hade ett unikt sound 
som gick hem över hela världen. Det känns 
jättestort att få göra deras låtar. 

Internationellt intresse
Eftersom Ace of Base var ett världs-
känt fenomen har Alexander och 
hans bandkompisar Matilda, Malin 
och Emil redan fått känna på in-
tresse från utlandet. 
– Vi får jättemycket meddelan-
den på facebook hela tiden. Det 
känns jätteroligt så klart, men vi 
siktar på Sverige i första hand, 
och sedan hoppas vi så klart på 
en utlandssatsning längre fram. 

Musikinriktad utbildning
Parallellt med A Base pluggar 
Alexander alltså på musik-
gymnasium i Tingsryd. Låt-
skrivaren, producenten och 
tidigare Idoljury-medlemmen 
Andreas Carlsson, som har 
rötterna i Tingsryd, startade 
skolan härom året. Tanken 
är att skapa framtidens mu-
sikutbildning med fokus på 
alltifrån inspelning i studio 
till ekonomin runtomkring. 

foto: Modelhouse / ninetone records

foto: Modelhouse / ninetone records

– Skolan är väldigt bra och lärorik. Vi har 
mycket föreläsningar med folk från musik-
branschen, och Andreas tittar också förbi  
ibland. Men han har sagt till oss att vi kan ringa 
honom när som helst om vi har några frågor. 
Det är otroligt att ha tillgång till honom och 
hans erfarenhet och kunna fråga om råd. 

Malin enstedt, Alexander Beyer, emil Henrohn 
och Matilda lundberg i nystartade bandet 
A Base.
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Vad märkligt det känns när man varit på resa en 
lång tid och kommer hem. Tiden blir ett märkligt 
begrepp. Har tre månader redan passerat? Tiden 
som gick så sakta. Tiden som gick så fort. 
För att acklimatisera oss efter tre månaders ledighet i USA 
så hade jag, min man och vår dotter en vecka ledigt hem-
ma i Sverige innan verkligheten drog igång. Det var tur, 
flera nätter i rad vaknade Ebba, 2 år, vid 03-snåret och 
ville leka, äta frukt och dra igång dagen. Jag och min man 
gick på någon slags ”8-timmar-hit-eller-dit-överskottsen-
ergi”. Vi hann med 4 julmarknader, träning, träffa vänner 
och familj, titta på nytt hus, besiktiga bilen, sortera ut 5 
sopsäckar med kläder/saker, ändra om i källaren och laga 
köttfärslimpa. Sen sov vi till klockan 12 i tre dagar. 
Det är märkligt att tänka på att livet i Estes Park, Colo-
rado, pågår som vanligt fast inte VI är kvar. Precis som det 
var märkligt att tänka att tre månader har passerat här 
hemma, precis som vanligt, när vi var iväg.
Jag är glad över att komma hem till julen. November är 
ingen favoritmånad för många och det var inte överdrivet 
med soltimmar som Skåne hade att skryta med novem-
ber 2014 har jag förstått. Jag älskar november för då fyl-
ler jag år. Så är det med det. 
December gillar jag för då kommer adventsljusen fram, 
det julpyntas och med lite tur blir det sådär krispigt fros-
tigt så det prasslar i de gamla höstlöven när man är ute 
och går. Jag tycker om att gå kvällspromenad med hun-
den och titta in genom fönster (på ett bra sätt, inte på ett 
stalker-sätt) och se värmen och ljusen som finns där inne.
I år ska jag försöka ta det lugnt och inte julhetsa för 
mycket. Jag har köpt ett färdigt pepparkakshus-set och 
ska skita i alla bilder på facebook med välstädade hem, 
dresserade hundar och fantastiska pepparkakshus/lusse-
katter/inslagna paketer. 
Jul-misstag jag har provat och INTE ska göra om:
– Göra egna talgbollar med kokosfett och fågelfrö till 
alla frusna och hungriga pjoddar. En talgboll kostar inte 
många kronor i affären. Köp färdiga. Smält kokosfett är 
väldigt varmt, glatt och svårt att få bort när man tappat 
det på golvet. 
– Pepparkakorna. Det börjar alltid så bra med degen och 
man kavlar och tar ut söta små gubbar. Men degen tar 
liksom aldrig slut. Och alla tröttnar och sen står man där 
själv med halva degen kvar, svär och kavlar.
Nä, nu tar vi jul med köpekakor, köpeskinka och halv-
fabrikat. Vill man kan man ju alltid hälla 
över det i vackra, gam-
meldags kantiner och ta 
en bild och lägga ut på 
Facebook eller Instagram 
#lyckligaunderbarajul-
jagharlagatalltsjälvoch-
smalärjagocksåochhun-
denlyssnarpåinkallning-
ochalltärtippelitopptopp-
topp.
    

kraftfulla pepparkakor från USA

a Base

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

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

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

Riksbyggen_99x134.indd   1 2013-11-26   16.56

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

Din familjetandläkare
Vi hjälper Dig med Dina tänder

Tandläkare Hans Åhlund

Allmän Tandvård
Estetisk Tandvård
Tandblekning
Implantat

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

Ansluten till Försäkringskassan

Vi Skapar Ditt Leende

God Jul och 

Gott Nytt År!

foto: Modelhouse / ninetone records
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– Det här är kronan på verket för Bjär-
hus 2014. Nu firar vi med hela perso-
nalen, tårta och baluns, säger en glad 
Calle Laurén på Bjärhus Gårdsbutik. 
Den 2 december kammade de nämli-
gen hem priset som Årets Matprodu-
cent i Skåne 2014. 

Det var Magasinet Skåne som för sjunde året 
i rad hade sin tävling ”Skånes bästa”. Årets 
butik, Årets kultur, Årets mataffär. Årets 
mötesplats, Årets kafé, Årets övernattning, 
Årets omväg, Årets restaurang och Årets 
matproducent var priserna som delades ut. 
Även priset Årets bästa Skåning delades ut 
och det gick i år till Sanna Nielsen. 
– Magasinet Skåne har fått in nomineringar 
och förslag på pristagare av sina läsare. Bara 
att bli nominerade var en seger för vår del. 
Det var roligt att det var så många i Söder-
åsområdet som vann i sina kategorier, fort-
sätter Calle.

Mer till skrytväggen!  
Priset bestod förutom av äran också av pre-
numerationer på tidningarna Mat&Vänner,  

Magasinet Skåne och en kokbok. Och givetvis 
ett diplom som berättar om det fina priset.
– Det ska vi hänga på vår ”skrytvägg” i buti-
ken. Den börjar bli full nu så vi får nog göra 
en vägg till, skrattar Calle.
– Vi skickar ett stort tack till alla våra kun-
der som har gjort drömmen till verklighet. 
Samarbetet på lokal nivå är det som gjort vår 
framgång möjlig.

Nu blickar Bjärhus framåt mot ett nytt spän-
nande år. 
– 2015 har vi massor av spännande projekt 
på gång. Bjärhus gör en jättesatsning på 
att profilera sig även utanför Skåne. Vi har 
många kunder i Stockholm idag, men vi vill 
synas ännu mer. Det känns som att vi har ett 
spännande år framför oss, och vilket perfekt 
avslut vi fick på år 2014!, avslutar en glad 
Calle och återvänder till tårtan och firandet 
hos Bjärhus: Årets matproducent!   

det fick så många priser. 
– Det bekräftar ju verkligen att området är 
på frammarsch och att regionen blir mer och 
mer populär. 

Den sista och viktigaste frågan har Karin 
dessvärre inget svar på riktigt än. Var ska 
diplomet hänga?
– Det har vi inte hunnit bestämma än. Men 
helt klart är i alla fall att det ska ha en mycket 
framträdande plats i restaurangen, avslutar 
Karin.
 

 

BJäRhus

statIonshuset I Rö
stånGa

Bjärhus glada vinnare 
på Skåne-gala!

Gäster från när och fjärran åker till den 
speciella Stationen för att äta, umgås, 
lyssna på konserter och se på teater. En 
kombination som gjorde restaurangen 
till vinnare i kategorin Årets mötesplats 
i Magasinet Skånes tävling.

Stationen i Röstånga drivs av syskonen Elin 
och Magnus Wigrup. Det är mamma Karin 
Wigrup som Söderås Journalen får fatt i när 
vi ringer för att gratulera. Hon arbetar också 
i företaget och hon är givetvis mycket glad!
– Vi har hållit på i snart två år och i princip 
varje helg är det fullbokat. Bara att vi blev 
nominerade betydde väldigt mycket för oss, 
säger Karin.

Kombinerar mat, musik och teater
Stationen i Röstånga har många konserter 
och teaterarrangemang. 

– Vi samarbetar med röstångas kulturfören-
ing Akustik och teatergruppen Tibbe. Våra 
gäster erbjuds många kvällar med musik och 
upplevelser. Vi har vår bar på undervåningen, 
Underbaren kallar vi den, där vi har konser-
ter och föreställningar. Det är en fantastisk 
mötesplats!     

Stationen i Röstånga har funnits länge och 
har ett gott rykte. När Elin och Magnus tog 
över fortsatte man med samma koncept som 
tidigare ägare haft. 
– Vi trodde verkligen inte att vi skulle få en så 
fin utmärkelse efter bara två år, fortsätter en 
glad mamma Karin. 

Blickar framåt
Stationen i Röstånga blickar fram mot 2015 
med tillförsikt. Karin och de andra medarbe-
tarna är mycket glada över att Söderåsområ-

Motivering: Visst har priserna regnat över deras pro-
dukter, men det har alltid varit kärleken till jorden, 
djuren och den rena maten som gjort att kunderna 
bara blir fler och fler. och vi förstår dem, bättre blir 
det inte.

Årets mötesplats! 
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Detta var trots allt vårt 4:e bästa val genom tiderna 
med 23,3 % i landet. Vi kommer att föra en stark och  
ansvarsfull oppositionspolitik i syfte att åter, i första 
hand tillsammans med Kristdemokraterna och Folk- 
partiet, styra Klippan under mandatperioden 2019-2022.

Tack alla Moderata väljare 
i Klippans kommun som 

gav oss Ditt stöd

Vi önskar Er alla en God Jul  
och ett Gott Nytt År!

KLIPPAN Storgatan 81 /
/
 0435-44 89 50 

 Mån-Fre 7-18 Lör 9-13/ Mån-Fre 7-18 Lör 9-13 www.optimera.se

KLIPPAN Storgatan 81 / 0435-44 89 50 / Mån-Fre 7-18 Lör 9-13
www.optimera.se

Optimera

KLIPPAN Storgatan 81 / 0435-44 89 50 
www.optimera.se

KLIPPAN Storgatan 81 / 0435-44 89 50 
www.optimera.se

Optimera önskar  
alla kunder en  

God Jul och ett 
Gott Nytt År!

Tack för ett 
trevligt 2014! 

Se vår nya 

köksutställning!

Släck ljusen!
Kom i håg:

IStockphoto

Städpatrullen 
- vi städar allt!

Söderåsjournalen 
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BBEGRAVNINGSBYRÅEGRAVNINGSBYRÅ 

 

Billingevägen 8  -  Röstånga -  0435-91570 
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Ingen snö, men gott om glögg, lussekatter och jul-
stämning! Årets julskyltning lockade mycket folk som 
ville träffa tomten, dricka årets första glögg och kna-
pra på pepparkakor!

Foto från Klippans och 
Perstorps Julskyltningar

Fler foto finns på 
www.klippanshopping.se/Webbartiklar

Salong
Monica

Norra Skolgatan 2 • 264 33 Klippan 
Boka tid på 0702-78 48 81

Vill du också

Bli lika fin och stylad som 
Carina i Gör-om-mig-
tävlingen. Salong Monica 
gör allt: klipper, färgar, 
slingar, sminkar och fixar 
frisyren på dig!

Välkommen till

Mån 9-13
Tis 13-18
Ons 9-13

Tors 13-18
Fred 13-18

”Göra om dig”?

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

Önskar alla

Vi önskar alla
God Jul och Gott Nytt År!

Väl mött under 2015

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

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

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

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

Vi bjuder på varm glögg och pepparkakor!

Alla varmt välkomna!

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

Vecka 52: Måndag 10 – 18
 Lillejulafton 10-18
 Julafton STÄNGT

Vecka 1:  Måndag och tisdag 10 – 17 
 Nyårsafton STÄNGT
 

God Jul och 

Gott Nytt Å
r!
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BÄSTA JULKLAPPEN!
Ge bort en biljett till Bruksspelet 2015

Vi vill passa på att tacka alla involverade i Leaderprojektet 
Musikal på Bruket 2013-2014. Projekttiden är slut och vi 
konstaterar att det varit en fantastisk tid fylld av glädje, 
kunskap och härlig gemenskap.

BILJETTER
Bruksspelet 2015 
Boka din biljett på vår hemsida

www.bruksspelet.se eller besök oss 
på Sågen (Ängelholmsg. 9, Klippan) 
tisdagar, onsdagar och torsdagar 

kl. 10 - 14.

Med en ny historia och nyskriven musik laddar vi för ännu 
en härlig sommar på Bruket i Klippan. Vi kommer att få stifta  
bekantskap med patron Christen Asp Bock och alla de män-
niskor som levde och arbetade på Bruket i mitten av arton- 
hundratalet, en spännande tid då bl.a järnvägen kom till byn.

E V E N T  O C H  K O N S E R T P R O D U K T I O N

Vinn en kväll på 
Austin TX
Den 17 januari slår Best Western Hotell Klippans 
nya restaurangsatsning Austin TX upp portarna. 
Här har man inspirerats av ”the southern hospi-
tality” när det gäller servicen, och på menyn står 
klassisk amerikansk mat. Du som gillar hambur-
gare och rejäla köttbitar lär inte gå hem besviken. 

I Söderås Journalens månadstävling kan du den här gången 
vinna möjligheten att bjuda dig själv plus fem vänner på 
en helkväll på Austin TX. I paketet ingår trerätters middag 
inklusive lämplig dryck. 

För att kunna vinna vill vi som vanligt att du skickar in en 
motivering till varför just du eller någon närstående för-
tjänar priset. Därefter väljer vi på Söderås Journalens re-
daktion ut en vinnare. I ett kommande nummer gör vi ett 
reportage om dig och din vinst. 

Vi behöver ditt bidrag senast den 2 januari. 
Skicka in ditt tävlingsbidrag till följande adress: 

Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan

OBS! Märk ditt svarkuvert med ”Austin TX”

 Lycka till!

Foto från Klippans och 
Perstorps Julskyltningar

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.

Öppet: 
onsdag-fredag 12-18

lördag 10-14

Kapellgatan 8, Klippan
Tel. 0760-44 70 10

Vi tackar alla kunder för året 
som gått och önskar er en riktigt 
God Jul och ett Gott Nytt År!

Glöm inte att vi har 
15% rabatt på hela 

sortimentet fram 
till den 23/ 12.

Våra öppettider i december ser 
ni på vår FB sida: 

EfterRegnKommerSol

Vi har numera även en webbshop 
www.efterregnkommersol.se
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Tävlingen är indelad i fyra olika kategorier: Människor, 
Djur och natur, Ögonblicket och Lokala motiv. Vin-
narna utses av Söderås Journalens redaktion i samråd 
med Ljungbyhedsbördige fotografen Rickard Nilsson. 

Som tävlingsdeltagare ställer man upp med maximalt fem bilder, 
och man väljer själv vilken eller vilka av de fyra kategorierna man 
medverkar i. I kategorin ”Lokala motiv” måste det framgå att 
bilden är tagen inom Söderås Journalens utgivningsområde (Klip-
pan, Ljungbyhed, Perstorp, Östra Ljungby, Röstånga och Kvi-
dinge). I övrigt räcker det att bilden är tagen någon gång under 
2014. 

Vinnarna i de fyra olika kategorierna tilldelas vardera 1 000 kronor 
i form av så kallade Klippancheckar, som går att använda som 
betalning i alla butiker i Klippan som tillhör Klippans Köpman-
naförening. 

Ladda upp på Klippanshopping.se
Tävlingsbilder laddas upp på www.klippanshopping.se  under fliken  
”Fototävling” och ”Skicka in bild”. Tävlingen pågår året ut och i 
början av 2015 presenteras vinnarna i Söderås Journalen. 

Har ni fått tillökning?
Fyller någon år? 

Söker du någon eller något? 

På Söderås Journalens Familjesida har vi 
ett enkelt modulsystem, där du köper så 

många moduler som du behöver. 
Pris: 200 kr/modul

famIlJesIdan
En Tjej • Född 140812

Vikt: 3 620 gr • Längd: 51 cm

Iris
Sara Nordström  

 & Johan Stenlund

aDapT MEDia • TEL. 0435 - 77 90 50 • fax 0435 - 77 90 59 • familjesidan@soderasjournalen.se • www.klippanshopping.se

ÅRETS BILD
2014

Har du kanske  

Årets bild  
i din kamera? 

Glöm då inte att 
skicka in den!Axplock av årets insända bilder.
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Fler sponsorer till Föreningssidan

Filip Cronberg, ICA Kvantum
– Det finns all anledning att på bästa sätt uppmärksamma och stötta det lokala föreningslivet. 
föreningarna har en viktig funktion i samhället och på de små orterna när det gäller att sys-
selsätta och engagera befolkningen. 

Åke Dahl, Åke Dahl Fastighets AB
– Vi tycker att föreningarna och människorna som verkar i dem är värda all uppmuntran, och 
kan vi hjälpa till att sprida deras budskap via Söderås Journalen så gör vi gärna det. ett levande 
föreningsliv är viktigt för klippan och orterna häromkring. 

Pernilla Roos, Klippans Yllefabrik
– Vi tycker att det är viktigt att stötta det lokala föreningslivet. föreningssidorna är en bra sak 
för alla föreningar som på så vis har möjlighet att dela sitt budskap. genom föreningssidan kan 
vi stötta många föreningar på samma gång.

Lars Andersson, Hemköp Ljungbyhed
– för mig och Hemköp i ljungbyhed känns det viktigt att stötta föreningslivet. Det ger ungdo-
mar en sysselsättning och förebilder. föreningslivet ger alla medverkande ett driv. förenings-
sidan är ett bra forum för alla intresserade och hjälper föreningarna att nå sina medlemmar, 
nya som gamla.  

Klippans Kommun, Börje Norén
– föreningssidan är ett fantastiskt koncept där föreningarna når ut till allmänheten. Här får man 
allt på ett och samma ställe på ett enkelt vis. HD/nST har ingen lokalsida på samma sätt som 
tidigare och utrymmet för kommunens föreningar är mycket litet där. föreningssidan är precis 
rätt grej i rätt tid. Det är roligt att se att föreningssidan kan etableras som en kanal för kom-
munens föreningar. 

Prenad Elmontage, Bengt Hansson 
– Jag tycker att det är en fin grej! I samband med att utrymmet i lokaltidningarna minskar är det 
viktigt att hjälpa föreningarna att synas. för oss är det självklart att stödja det lokala föreningsli-
vet. prenad har anställda i Söderås Journalens samtliga utgivningsorter. genom föreningssidan 
kan vi hjälpa till att hålla föreningslivet levande.    

Meccom/Klippans Bruk, Bengt Thomasson
– Det är en bra service för alla berörda inom föreningslivet. ett rikt föreningsliv betyder återväxt 
och det är bra för hela området. föreningssidan är en bra informationskanal till alla inom fören-
ingslivet och det vill vi gärna vara med och stödja.   

Eurolink, Roy Hansson
– för vår och min del känns det väldigt viktigt. Det finns många aspekter med att sponsra för-
eningssidan. för det första tycker jag att Söderås Journalen är en bra tidning som bevakar vårt 
område. ett rikt föreningsliv betyder mycket för orten och ungdomarna. genom föreningssidan 
kan vi hjälpa till att stötta föreningslivet och alla engagerade.  

I slutet på 2013 startade vi upp Föreningssidan i Söderås Journalen. Den är till för 
att alla föreningar i vårt utgivningsområde ska ha en plattform där den kan infor-
mera om sin verksamhet. 

Eftersom det finns kostnader för administration, layout, tryckning och distribution även för dessa 
sidor så är Föreningssidan beroende av sponsorer. Detta för att det inte ska innebära några kost-
nader för föreningarna. Under året som gått har vi haft fem sponsorer och från och med detta 
nummer har det tillkommit ytterligare fem! Vi har pratat med allihop och här nedan kan du läsa 
om varför de ställer upp.

Hur går det till? 
Ni skriver själv texter och ansvarar för 
att de är rätt. Vi förbehåller oss rätten 
att redigera dem vid behov. Maila in till:
foreningssidan@soderasjournalen.se

Ljungbyheds Golfklubb
Årsmöte Höst
Golfklubbens Årsmöte Höst blev ett möte 
med rekordstort deltagande medlemmar, 
närmare ett 50-tal hade hörsammat kallel-
sen. Mötet hölls på klubbhusets 2:a våning 
och var fyllt till bristningsgränsen. 
Sedvanliga årsmötes handlingar som verk-
samhetsplan för 2015, budget, avgifter, val 
av ny styrelse och en motion att behandla 
hade mötesdeltagarna att ta ställning till 
inför verksamhetsåret 2015. Motionen an-
togs av mötet som bl.a. innehöll ett förslag 
till utökat samarbete med klubbens grann-
klubbar för att öka mervärdet av respektive 
klubbmedlemsskap. 
Att uppmärksammas från mötet var val 
av ny ordförande och styrelse: Thomas 
Anderberg hade efter lång tid som ord-
förande avsagt sig omval. Ny ordförande 
för 2015 valdes Göran Sjöblom, Klippan, 
och som suppleanter invaldes Hans Viebke 
och Christel Persson efter H-Å Larsson och 
Kenneth Hjelm, som avsagt sig omval, an-
nars inga nyval till de olika uppdragen i 
golfklubben som då är i stort intakt från 
tidigare år. 
Banan får mycket beröm från medlemmar-
na och greenfee-gäster. Avtalen om skötsel 
och arrende kommer att förlängas under 
två till tre år. Nytt för klubben är man nu 
har avtal med en ny golf-restauratör som 
har börjat sin verksamhet under sommaren 
på klubben och det har gjort att man har 
fått fler besökare till klubben/banan. Detta 
avtal förlängs också av klubben.
Noterbart är också att Golfklubbens sty-
relse 2015 kommer att bestå av en majori-
tet av kvinnor, kanske första gången sedan 
starten 1956! I klubben ser man mycket 
fram emot att så många vill engagera sig i 
klubbarbetet.

Ljungbyheds Golfklubb, forts
Vintertouren
Vintertouren pågår nu för fullt på lördagar- 
söndagar och har samlat många spelare 
på dessa helger, då man fortfarande spe-
lar på ordinarie sommargreener och kom-
mer så att förhoppningsvis göra detta även 
under december månad. 
Se mer information på:  
www.ljungbyhedsgk.se

Åsbo Ryttarförening
Tomteritt
I år firar Tomteritten genom Ljungbyhed 
60 år! Avfärden går från Åsbo Ryttar-
förenings anläggning kl. 09.00 den 24 
december. Under ritten stannar vi vid 
Spångens Gästgiveri och på Torget i 
Ljungbyhed. Alla är välkomna att delta, 
inte bara våra medlemmar!

Ljungbyheds judoklubb
Julavslutning
Vecka 51 är det julavslutning i våra olika 
judogrupper. Vårterminen börjar den 7 
januari och lekisjudon den 29 januari. 
Mer information hittar du på vår hemsida. 
www3.idrottonline.se/LjungbyhedsJK-Judo/
Välkommen!

Åby IBK
Insamling 2015
Åby IBK tar hand om din pant. Vi samlar 
in pengar till kommande cuper och läger 
för våra ungdomar. Petflaskor plus burkar, 
OCH där ingår även utländska ölburkar!
Under 2015 kommer vi att finnas på föl-
jande tider: Lördagen den 10 jan, 14 mars, 
16 maj, 18 juli, 12 sep och 21 nov. På 
dessa platser och klockslag:
•	Storköpet	Klippan	kl.	10.00		-	11.30.																																		
•	Brandstationen	kl.	11.30		-	12.15.
•	ICA	Nära	Klippan	kl.	12.15		-	13.00.
Tack på förhand!

Åby SPF Klippan 
Programkommittén 
Startar med månadsmöten onsdagen den 
14 januari. Gerd Venseryd underhåller 
med sång och sketcher. Onsdagen den 
4 februari kallas alla medlemmar till års-
möte med parentation kl. 14.00 på 47:an. 
För mer information kontakta Margaretha 
Petersson på tel. 0435  - 136 24 eller Anita 
Jansson på tel. 0435  - 157 85.

Resekommittén:
Fredagen den 9 januari, Malmö Opera, 
Dr. Zjivago. För mer info kontakta Bertil 
Ekholm på tel. 0435  - 143 84.

Kostar det något? 
Detta kostar inte något för föreningarna. 
Sponsorer på de olika orter vi har i vårt 
utgivningsområde stöttar föreningslivet 
på sin ort. Se sponsorerna nedan!

Tack till Föreningssidans sponsorer!

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

Föreningssidan

Åsbo Släkt- och  
Folklivsforskare
Öppet Hus
Öppet Hus på Studiegården 47:an på an-
dra våningen med ingång via rampen på 
gaveln.

•	 Måndag 12 januari kl. 13.00  - 16.00.

•	 Fredag 16 januari kl. 13.00  - 16.00.

•	 Måndag 26  januari kl. 13.00  - 16.00.

•	 Fredag 30 januari kl. 13.00  - 16.00.

•	 Söndag 1 februari kl. 9.00  - 12.00.

Alla är välkomna, även nybörjare som får 
hjälp av erfarna släktforskare. Medtag gär-
na egen dator. I lokalen finns ett stort arkiv 
med bl. a. byaforskning från Vedby, Västra 
Sönnarslöv och Gråmanstorp. Fika finns till 
självkostnadspris.

Klippanbygdens Natur 
Önskar alla en riktig  
God Jul och ett Gott Nytt År
Vi är i full färd med att planera nästa års 
spännande program. Saknades en akti-
vitet? Tveka inte att kontakta oss. Vi tar 
gärna emot förslag på platser att besöka, 
intressanta föreläsningar, vandringar och 
dylikt. Det är bara att kontakta oss via hem-
sidan: klippan.naturskyddsforeningen.se 
eller Facebook på www.facebook.com/ 
klippanbygdensnatur. Vår första planerade 
aktivitet för är:

Vintervandring
Söndagen den 25 januari kl. 09:30  - 12:30. 
Kom med ut och se vad en januaridag kan 
erbjuda av naturupplevelser! Vart exkursio-
nen går är inte bestämt men det blir i vårt 
närområde och det beror bland annat på 
om snö begränsar framkomligheten. Varma 
kläder och en god fika är måsten. Ta även 
gärna med en kikare om du har. Samling: 
Spångens gästgiveri i Ljungbyhed. Kontakt 
och ledare Erik Persson, tel.  0435 - 44 04 41.

SPF Färingtofta
Motionsdans
SPF Färingtofta inbjuder till motionsdans i 
Tornsborgs Tivoli, Färingtofta:
•	 Torsdagen den 15 januari 
 kl. 14.00 - 17.30, LILJAS spelar.
•	 Torsdagen den 29 januari 
 kl. 14.00 - 17.30, INGVAR FASTH spelar.
Vi bjuder på kaffe. Alla föreningsanslutna 
pensionärer är välkomna. Medlemskontroll. 
SPF Färingtofta önskar alla läsare EN GOD 
JUL och ett GOTT NYTT ÅR.

SPF Tycho Brahe
Månadsmöte
Månadsmöte tisdag 13 januari kl. 14.00 
i Medborgarhuset, Ljungbyhed. Kurt och 
Majken underhåller med sång och musik.

Årsmöte
Årsmöte tisdag 10 februari kl. 14.00 i 
Medborgarhuset. Välkomna. Ett arrange-
mang i samarbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan.

Perstorps Golfklubb
Årsmöte i Perstorps Golfklubb
PPGK höll årsmöte den 19 november in-
för ett 30-tal medlemmar. På agendan 
stod bland annat val av styrelseledamö-
ter och följande valdes; ordförande Ulf 
Lindh, sekreterare Ulrika Lysholm, kassör 
Ulf Andersson, suppleant Elisabeth Holmer 
samt ledamöterna Dan Johansson och PA 
Gustafsson. Kvar i styrelsen sedan tidigare 
val är vice ordförande Ingvar Sköld samt 
ungdomsansvarige Johan Norrback. Till 
valberedning utsåg mötet Kenny Ericsson 
och Horst Brötzner. Vidare beslutade mö-
tet att erbjuda nya medlemmar ett med-
lemskap under 2015 för 2.750 kr. Mötet 
blev dessutom informerat om att klubben 
har skrivit kontrakt med en ny krögare som 
öppnar golfrestaurangen när golfsäsongen 
tar sin början.

Söderåsens Brukshundsklubb
Julmys och juldagspromenad
•	 14 december kl. 15.00 är det julmys för 
medlemmarna. 
•	 25 december är det juldagspromenad. 
Mer information om tid och plats hittar du 
på vår hemsida: www.soderasensbk.se

Tack till Föreningssidans sponsorer!

F A S T I G H E T S  A B
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Hur går det till? 
Ni skriver själv texter och ansvarar för 
att de är rätt. Vi förbehåller oss rätten 
att redigera dem vid behov. Maila in till:
foreningssidan@soderasjournalen.se

Ljungbyheds Golfklubb
Årsmöte Höst
Golfklubbens Årsmöte Höst blev ett möte 
med rekordstort deltagande medlemmar, 
närmare ett 50-tal hade hörsammat kallel-
sen. Mötet hölls på klubbhusets 2:a våning 
och var fyllt till bristningsgränsen. 
Sedvanliga årsmötes handlingar som verk-
samhetsplan för 2015, budget, avgifter, val 
av ny styrelse och en motion att behandla 
hade mötesdeltagarna att ta ställning till 
inför verksamhetsåret 2015. Motionen an-
togs av mötet som bl.a. innehöll ett förslag 
till utökat samarbete med klubbens grann-
klubbar för att öka mervärdet av respektive 
klubbmedlemsskap. 
Att uppmärksammas från mötet var val 
av ny ordförande och styrelse: Thomas 
Anderberg hade efter lång tid som ord-
förande avsagt sig omval. Ny ordförande 
för 2015 valdes Göran Sjöblom, Klippan, 
och som suppleanter invaldes Hans Viebke 
och Christel Persson efter H-Å Larsson och 
Kenneth Hjelm, som avsagt sig omval, an-
nars inga nyval till de olika uppdragen i 
golfklubben som då är i stort intakt från 
tidigare år. 
Banan får mycket beröm från medlemmar-
na och greenfee-gäster. Avtalen om skötsel 
och arrende kommer att förlängas under 
två till tre år. Nytt för klubben är man nu 
har avtal med en ny golf-restauratör som 
har börjat sin verksamhet under sommaren 
på klubben och det har gjort att man har 
fått fler besökare till klubben/banan. Detta 
avtal förlängs också av klubben.
Noterbart är också att Golfklubbens sty-
relse 2015 kommer att bestå av en majori-
tet av kvinnor, kanske första gången sedan 
starten 1956! I klubben ser man mycket 
fram emot att så många vill engagera sig i 
klubbarbetet.

Ljungbyheds Golfklubb, forts
Vintertouren
Vintertouren pågår nu för fullt på lördagar- 
söndagar och har samlat många spelare 
på dessa helger, då man fortfarande spe-
lar på ordinarie sommargreener och kom-
mer så att förhoppningsvis göra detta även 
under december månad. 
Se mer information på:  
www.ljungbyhedsgk.se

Åsbo Ryttarförening
Tomteritt
I år firar Tomteritten genom Ljungbyhed 
60 år! Avfärden går från Åsbo Ryttar-
förenings anläggning kl. 09.00 den 24 
december. Under ritten stannar vi vid 
Spångens Gästgiveri och på Torget i 
Ljungbyhed. Alla är välkomna att delta, 
inte bara våra medlemmar!

Ljungbyheds judoklubb
Julavslutning
Vecka 51 är det julavslutning i våra olika 
judogrupper. Vårterminen börjar den 7 
januari och lekisjudon den 29 januari. 
Mer information hittar du på vår hemsida. 
www3.idrottonline.se/LjungbyhedsJK-Judo/
Välkommen!

Åby IBK
Insamling 2015
Åby IBK tar hand om din pant. Vi samlar 
in pengar till kommande cuper och läger 
för våra ungdomar. Petflaskor plus burkar, 
OCH där ingår även utländska ölburkar!
Under 2015 kommer vi att finnas på föl-
jande tider: Lördagen den 10 jan, 14 mars, 
16 maj, 18 juli, 12 sep och 21 nov. På 
dessa platser och klockslag:
•	Storköpet	Klippan	kl.	10.00		-	11.30.																																		
•	Brandstationen	kl.	11.30		-	12.15.
•	ICA	Nära	Klippan	kl.	12.15		-	13.00.
Tack på förhand!

Åby SPF Klippan 
Programkommittén 
Startar med månadsmöten onsdagen den 
14 januari. Gerd Venseryd underhåller 
med sång och sketcher. Onsdagen den 
4 februari kallas alla medlemmar till års-
möte med parentation kl. 14.00 på 47:an. 
För mer information kontakta Margaretha 
Petersson på tel. 0435  - 136 24 eller Anita 
Jansson på tel. 0435  - 157 85.

Resekommittén:
Fredagen den 9 januari, Malmö Opera, 
Dr. Zjivago. För mer info kontakta Bertil 
Ekholm på tel. 0435  - 143 84.

Kostar det något? 
Detta kostar inte något för föreningarna. 
Sponsorer på de olika orter vi har i vårt 
utgivningsområde stöttar föreningslivet 
på sin ort. Se sponsorerna nedan!

Tack till Föreningssidans sponsorer!

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

2014-11-28
Halkolycka i 
ljungbyhed

2014-11-12
Två personbilar hade 
kolliderat öster om 
klippan. Inga allvarliga 
skador är rapporterade.

2014-10-14 
Inbrott på skola i klippan. 
ett 15-tal Ipad´s försvann 
från det säkerhetsskåp där 
de förvarades. 

föRetaGstRä
ff 12/11

Företagsträff med 
maten i centrum
På Best Western Hotell i Klippan hölls under ons-
dagen den 12:e november årets sista företagsträff 
som arrangeras av Klippans Kommun och Företa-
garna i Klippan.

Anders Lindberg, näringslivsansvarig på Klippans Kommun, 
hälsade de 70-talet deltagarna välkomna till årets sista före-
tagsträff. Därefter så informerade Adnan Pehlivanovi, ordfö-
rande Företagarna i Klippan, kort om Företagarna.

Austin TX
Dagens huvudfokus låg idag på Mikael Lundin, Best Western 
och Harrys i Klippan, som presenterade sitt nya restaurang-
koncept ”Austin TX”. Mikael och hans fru, Susanne, har som 
målsättning att Austin TX inom några år skall vara Sveriges 
största restaurangkedja. Detta innebär dock några föränd-
ringar på Best Western i Klippan, något som kunderna redan 
märkt av i form av att lunchserveringen stängdes ned för 
några veckor sedan. Anledningen var att denna gick med 
förlust. Den nya restaurangen öppnar den 17:e januari 2015 
och kommer att ha öppet fyra kvällar i veckan.

Ytterliga några Austin TX-restauranger i närområdet är re-
dan i planeringsstadiet. Malmö kommer under våren 2015 
att bli först ut av dessa. Det nya restaurangkonceptet har 
tagit sin inspiration från den amerikanska södern i form av 
dess gästvänlighet och deras mattraditioner. Maten i restau-
rangkedjan kommer att ha ett stort fokus på olika kötträtter. 
Men för de som inte äter kött kommer givetvis även fisk och 
vegetariska alternativ finnas tillgängliga.

Mönsterbruket Söderåsen
Som avslutning på mötet så presenterade Anna Haraldsson 
Jensen sitt och Kisse Stigsdotter Lindéns företag Mönster-
bruket Söderåsen. Deras affärsidé är att använda ett grafiskt 
mönster för att marknadsföra Söderåsen och dess omgiv-
ningar. Detta mönster skall kunna appliceras på olika pro-
dukter. I dagsläget finns mönstret bara på servetter, tillver-
kade på Celest i Klippan och med papper från Klippans Bruk. 
Dessa säljs bl.a. i Bjärhus Gårdsbutik. I framtiden är tanken 
att mönstret kommer att finnas på olika produkter som t.ex. 
tyger och brickor.
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God Jul och 
Gott Nytt År
önskas alla 
våra läsare!
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BARNTÄVLING!
VINSTER: 
1:a pris presentkort på Inges Lek och Hobby, Klippan  500:-
2:a pris presentkort på Inges Lek och Hobby, Klippan  300:-
3:e pris presentkort på Inges Lek och 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 2 januari i brev frankerat 
 med brevporto. 

•	 Glöm	inte	ange	”BARNTÄVLING” 
 utanpå kuvertet!

Namn:  __________________________________________________________________________________________

Adress:  __________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________

Telnr:  ______________________________________________________________ Ålder: __________________

Vinnare Annonsjakten - November 
1. Bertil Wingren, Perstorp
2. Susanne Mårtensson, Klippan
3. Elisabeth Fridh, Klippan

?
GISSA VILKET 

ORD SOM  
JAG GÖMMER!

lyser upp

FÖR BARN UPP TILL 12 ÅR

ORDET ÄR:
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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

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

Byggnadsarbeten 
• 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

Café
Granny´s, Torget 10, 264 32 KLIPPAN .................................................... 0702-99 25 66

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

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

Fastighetsskötsel forts.
• Lilla Kloster Service AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN ....................  0709-498 328
  lillaklosterab@telia.com

Festlokal
Tornsborgs Tivoli, Färingtofta 4192, 264 54 Ljungbyhed .......................... 0703-46 45 16
www.faringtofta.nu

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

Fotvård 
Fotspecialisten i Klippan, Storgatan 26 B, 264 33 KLIPPAN  ....................... 0435-133 50

Färg - Tapeter 
• colorama, Karossvägen 1, 264 21 KLIPPAN ........................................... 0435-142 62
  www.colorama.se/klippan, klippan@colorama.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 ........................................ 0435-102 95
  www.bjarhus.se, elisabeth.hansson@lm.lrf.se
Svarta Svängens Köttbod, Bjärnarp 790, 268 68 RÖSTÅNGA ................... 0705-51 73 89
 www.svartasvangen.se, svartasvangenskottbod@hotmail.com

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

Konditori
• Koch´s Bageri, Storgatan 28, 264 33 KLIPPAN ........................................ 0435-102 53
  www.kochsbageri.se, annarebeccasnell@gmail.com

Söderås

Vill du synas här? Gå då in på 
www.soderasjournalen.se/bransch 

eller ring 0435 - 77 90 54

• De företag som är markerade med svart cirkel hittar Du ännu mer    information, erbjudanden och annonser om på www.klippanshopping.se
30



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

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

Konferens
• Klippans Kultur center, Östra Teatergatan 7, 264 38 KLIPPAN............... 0702-84 23 06
  www.klippanskulturcenter.se, info@klippanskulturcenter.se

Lackering (metall, trä och plast)
Estate color Research AB, Mörsarevägen 6, 264 51 LJUNGBYHEd .......... 0435-44 15 43
  www.estatecolor.se, info@estatecolor.se

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
• Nya Pålles, Fabriksvägen 8, 264 39 KLIPPAN ...................................... 0706-72 55 37
  bohaget@hotmail.com
• Restaurang & Pizzeria chaplin, Åbyplan 2, 264 33 KLIPPAN .................... 0435-107 86

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

Snickeri
• 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

Tryckeri
• Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN ............................... 0435-77 90 50
  www.adaptmedia.se, info@adaptmedia.se
• A-Tec Textiltryck & Brodyr, Fabriksvägen 6, 264 39 Klippan ..................... 0435-155 10
  www.atec.nu, info@a-tec.nu

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

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
Snälleröds VVS, Mörsarevägen 6, 264 54 LJUNGBYHEd .......................... 0729-41 67 05
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
Theisners Rör, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN ..................................... 0706-32 74 94

BRANSCHREGISTER

Söker du bilverkstad, bank, 
kläder eller festlokal?

I detta Branschregister hittar du  
snabbt och lätt din lokala kontakt!
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Julöppettider
15-17/12  kl. 10 - 18 

18/12  kl. 10 - 20
19/12  kl. 10 - 18

20-21/12  kl. 10 - 16
22-23/12  kl. 10 - 18
Julafton  kl. 09 - 12

www.klippan.euronics.se

TV fritt 
hemkörd 

och 
inkopplad

5.490:-

28” LED-TV

1.990:-24” LED-TV

1.790:-

SamSung gaLaxy TaB 4 
10” och WiFi.

2.290:- mikroVågSugn
gEar By CarL DougLaS

590:-

kaffEBryggarE
gEar By CarL DougLaS

390:-
SamSung gaLaxy S4 mini
Flip Cover på köpet.

2.190:-

50” LED-TV

1000 kr i presentkort att handla för i butiken vid tecknande av Viasat abonnemang ”Upplev hela Viasats utbud 
fritt i 6 månader” (korthyra om totalt 169 kr tillkommer för månad 4-6. Därefter ingår korthyran i ordinarie 
månadsavgift). Inom 6 månader väljer du valfritt kanalpaket från 255 kr per månad (inkl. korthyra). Upplägg-
ningsavgift 695 kr. Total avtalstid 30 månader. Minsta totalkostnad 6984 kr. Viaplay ingår även efter de 6 första 
månaderna och det innehåll du får på Viaplay baseras på de paket du väljer hos Viasat. Erbjudandet gäller 
endast 24 nov - 31 dec 2014.

*

*  1000 kr i presentkort att handla för i butiken vid tecknande av Viasat abonnemang ”Upplev hela Viasats 
utbud fritt i 6 månader” (korthyra om totalt 169 kr tillkommer för månad 4-6. Därefter ingår korthyran i 
ordinarie månadsavgift). Inom 6 månader väljer du valfritt kanalpaket från 255 kr per månad (inkl. korthyra). 
Uppläggningsavgift 695 kr. Total avtalstid 30 månader. Minsta totalkostnad 6984 kr. Viaplay ingår även 
efter de 6 första månaderna och det innehåll du får på Viaplay baseras på de paket du väljer hos Viasat. 

Erbjudandet gäller endast 24 nov– 31 dec 2014

UPPLEV HELA VIASATS UTBUD 

6 MÅNADER 
FRITT

Se dina program i boxen, mobilen, 
surfplattan eller datorn!

•  Presentkort 1000 kr ingår
• Upplev hela Viasat i 6 månader* 0 kr
•  Ny HD-Box 0 kr
•  Viasat installation 0 kr

VIASAT   

HJÄLPER DIG MED 

JULKLAPPARNA!

1000KR  
I PRESENTKORT*


