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Johanna och Johan
byter igen!
För ett år sedan blev Johan Wetterberg tjänstledig från Adapt Media
för att jobba på Göteborgs Hamns
kommunikationsavdelning. Johanna Zachhau kom då till Adapt Media som vikarie för Johan.

Allting har löst sig på ett bra sätt för alla
genom att Johan nu ”vikarierar för sin
vikarie” Johanna under hennes ledighet.
Den 1 december återvänder han till tjänsten på Göteborgs Hamns kommunikationsavdelning och då kommer Johanna
Nu har Johanna gift sig och är med sin fa- tillbaka till oss efter sitt USA-äventyr.
milj i Colorado på ett tremånadersäventyr Så kan det gå!
under september, oktober och november. När det går bra!
Bengt Wetterberg
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Har du tagit fina bilder under
sommaren? Var med i vår populära fototävling!
Välj kategori och deltag med max 5
foto. Läs mer om tävlingen på
www.klippanshopping.se!
Lycka till!

Söderås
Dina tips och förslag vill vi
gärna ha insänt till:

ADAPT MEDIA
TEL. 0435 - 77 90 50 • fax 0435 - 77 90 59
www.klippanshopping.se

SÖDERÅS Journalen/Redaktionen
Adapt Media,
N. Skolgatan 2, 264 33 Klippan
(V.g Märk med ”Mina Tips”)
Vi reserverar oss för ev. tryckfel
Upplaga 15.200 ex.

Adapt Media har copyright på allt material som publiceras i Söderås Journalen, om inget annat anges. Upphovsrättslagen gäller, och omfattar alla typer av texter, artiklar, teckningar, bilder, grafik med mera. Material från Söderås
Journalen får endast användas för privat bruk. Att kopiera, överlåta, sälja eller kommersiellt utnyttja materialet är inte
tillåtet utan Adapt Medias tillstånd.
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Njut vå

gÅSaMiDDag
i vacker miljö!

gåsamiddag förbokas 1-20 nov.

Förrätt:

Sparrissoppa, svartsoppa eller
skogschampinjonsoppa

MiDDag:
gåsabuffe

DeSSert:

3 rätter á 425:2 rätter á 350:-

Barn 15:- per ålder!

Välkomna till oss!
Dam-, Tonårs- och Barnkläder samt Brud- och Balavdelning

25%

vid köp av
Brudklänning!
Gäller tom 31/11 - 14

Vår egen äpplepaj med vaniljsås

Njut vårt goda

JULBOrD

i fantastisk miljö!

425:-/Pers.

inkl. välkomstglögg

Barn 15:- per ålder!

et Catering!

Nyh

28-29 nov,
5-6-7 dec,
12-13-14 dec
Sällskap, företag över
20 pers - alla dagar.

JUL-LaNDgÅNg 125:-

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

- i hjärtat av Söderåsens Nationalpark

www.skaralidsrestaurang.se

0435 - 44 23 32

Öppet:
Mån - fre 10-18 • Lör 10 - 13
Åbyplan 2, Klippan
Tel: 0703-20 10 42
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20-50%
Möbler, lampor och mattor m.m.

skar r!
n
i
m
Vi lokale
våra

Rabatten avdrages på ordinarie pris

Öppet: Vardagar kl. 10 - 18 • Lördagar kl. 10 - 13
Gjöco AB avser att utöka
produktionen vid fabriken i Perstorp
Produktionen består av färg, lim och primer. Totalt kommer ansökan att omfatta en
produktionsökning från 1200 ton per år till 5000 ton. Produktionsökningen kommer
främst att bestå av vattenburen färg som används av konsument och hantverkare.
Miljöpåverkan kommer i första hand att omfattas av ökande transporter av råvaror
och färdiga produkter. Energiförbrukningen kommer att öka totalt men genom investeringar i ny teknik blir energiförbrukningen mindre per producerad enhet. Samråd
enligt miljöbalken hölls med Länstyrelsens tillstånd-och tillsynsmyndigheten samt
Söderåsens Miljöförbund. Detta gjordes i Perstorp den 25 juni 2014.
Synpukter som inkommit senast den 20 oktober kommer att införas i samrådsredogörelsen. De som önskar information i tekniska frågor eller miljöfrågor kan vända sig
till Christer Nilsson VD tel. 0435-353 57, mail: christer@gjoco.se
eller skicka brev till Gjöco AB, Box 6, 284 21 Perstorp.

Utgår från Klippan, hela dygnet!

0435-100 70 • 070-090 00 62
info@taxieu.se • www.taxieu.se

Klippan:
0435 - 76 04 00
070 - 222 55 38
Ditt glasmästeri i Klippan och Hässleholm!
Byte av bilglas • Jour dygnet runt!
www.glasteknikiklippan.se

Hässleholm:
0451-70 76 25
070 - 222 55 38
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BRAUNS SIDA

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

Perstorp främst

Mjölkört – växten med 85 namn
Mjölkörten (Epliobium angustifolium)
är vildväxande, har funnit i vårt land
sedan forntiden. Det sägs: ”När sista
blomman blommat ut är sommaren
slut.” Den trivs på kulturpåverkad
mark som dikesren, hyggen – och
banvall. Det senare har gett växten
ett av namnen – rallarros. För där
rallarna drog fram och bröt mark
för spår dök rallarrosen upp - och
spred sig. Växten har egenheten att
frigöra kväve ur röjd mark. Sitt officiella namn – mjölkört – fick växten
av den mjölkliknande saften. Bland
de många namnen kan nämnas:
skogsflamma, himmelsmjölk och
brudblossa.
Mjölkörten har många positiva egenskaper. Den betraktades
som en bra foderväxt, ansågs öka
mjölkproduktionen hos kor och hos
människor. Det har fog för sig. För
växten är vätskedrivande, har egen-

skaper att vara ”sammandragande
och sårrenande”, bladen ger ett te
för mun- och gurgelvatten. Fröhåren
användes för att spinna garn. Försök
gjordes att använda fröhåren som
ersättare för bommull, ljusveke gjordes av fröhåren.
Växten användes i matlagning.
De unga bladen och skotten åts direkt som sallad, rötterna torkades,
maldes och användes vid bakning.
Dessutom var växtens blad de bästa
te-ersättarna. Fick bladen även
jäsa blev smaken ”nästan som äkta
kinesiskt te”. Det senare utnyttjades
i Ryssland, men även i Finland. I S:t
Petersburg tillverkades te. Då äkta
kinesiskt te var dyrt lät man blanda
det med mjölkörtsblad. Förfalskningen upptäcktes och stoppades.
Mjölkörten är rikligt förekommande
i Söderåsbygden, bl a annat utmed
järnvägsspår och vägar.

1950 beslöt riksdagen införa ett
nionde år i grundskolan. Det hade
1946 års skolutredning föreslagit.
Syftet var att grundskoleavslutningen blev gymnasieförberedande.
En för-söksperiod med nio år skulle
genomföras. 1952 var det möjligt för
kommuner att delta i försöket. Perstorp var en av dessa kommuner och 150-årsjubileum – fritt näringsliv
blev därmed en av de första i landet
med nioårig grundskola. 1961 beslöt Det är fritt för alla att utöva närings- näringsrika livsmedlet potatis kom.
riksdagen införa obligatorisk nioårig verksamhet. Så har det varit i 150 Det gav stor befolkningsökning. Fatår. 1864 beslöt riksdagen införa tigdom, misär och missnöje följde.
grundskola.
näringsfrihetsförordningen. Därmed Nya idéer kom in i landet vid
kunde hantverk, industri och handel 1800-talets början. En var liberalis”Välståndsstugor”
men, där franska revolutionens friVälståndsökningen i landet innebar utvecklas fritt.
I
tusentals
års
har
lantbruket
vahetsprincip var i centrum. En frihet
att många kunde skaffa sommarsturit
den
helt
dominerande
näringen.
som beskrevs som ”bra för individen
gor. Men det var först vid 1930-talets
Hantverket
har
utvecklats
från
och därmed bra för samhället, om
slut som arbetarklassen hade råd
självhushållningens
nivå
till
spevarje individ arbetade för sitt bästa
med detta. Då var det enkla sportcialiserade
yrken.
Som
skydd
har
blev det bra för hela landet”. Särskilt
stugor som gällde. Sommarboende
skråväsendet
införts,
som
skedde
i
näringsfrihetens och frihandelns
började annars vid 1700-talet slut,
Europa
på
1000-talet,
kom
till
Sveområde pekades ut, som innebar
bland de välsituerade. Gårdar och
rige
där
första
beskrivningen
är
från
krav på att skråväsende och tullar
torp togs över eller hyrdes. Men de
år
1356.
Det
hindrade
effektivt
utborde avskaffas.
skulle ligga vid vatten. Vid 1800-tavecklingen
i
landet.
Dessutom
fanns
Efter lång och känsloladdad dislets början började borgarklassen
lanttullen
–
tull
på
varor
till
städerna.
kussion
beslöt riksdag upphävs
bygga speciella sommarvillor. Det
Men
det
började
hända
saker
i
lanskråtvånget
1846. Fortfarande
utvecklades allt mer under 1900-tadet.
Långvariga
freden,
obligatoriska
fanns
rester
av
”gamla samhället”,
lets första år. Blev vanligare från
smittkoppsvaccineringen
och
nya
bl
a
för
att
få
starta
handel och hant1938, då lagstadgade semestern
införts. Det var enkla, primitiva men
trivsamma sportstugor, dock enbart
sommarboende. Men det blev allt
vanligare med vinterbonade stugor.
Nu ses EU-medborgare – främst från
Tyskland och Danmark – allt mer
som sommarstugeägare i Sverige.

Märkesdagar

1939. LO varnar fackföreningarna för
kommunisterna.
1974. S i Klippan förlorar majoriteten
de haft sedan 1921.

Som sagt

”Kultur är motstånd”
(Författaren Kerstin Ekman)
”Kultur är vanor”
(Kulturhistoriker Hartvig Frisch)
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verk. 1864 i beslöt riksdagen införa
näringsfrihetsförordningen. Nu var
det fritt att etablera näringsverksamhet i hela landet. Industrialismen
började utvecklas från 1800-talets
mitt. I Söderåsbygden var Klippans
pappersbruk tidigt ute. Redan 1832
invigdes Sveriges första pappersmaskin, startsignal för industriell papperstillverkning. Järnvägen byggdes
ut, gods kunde forslas ut i landet.
Sverige var på väg mot det moderna
samhället.

Bilbesiktningen 50 år – Klippan började i Nyvång
1964 fick Sverige bilprovning. Det var
inte populärt, men nödvändigt. Välståndsökningen efter andra världskriget innebar massbilismens genombrott. Klippan fick bilprovning 1965.
Sverige hade skonats från kriget.
Produktionsmedlen var intakta. Arbetslösheten var minimal. Lönenivån
hög. Välståndet ökade. Allt fler kunde
skaffa bil. Nya breda vägar anlades.
Trafiken blev allt intensivare. Långt
ifrån alla bilar höll den standard som
krävdes. Trafikolyckorna med skador
och dödsfall ökade. 1951 noterades
12 000 dödade och skadade i trafiken,

som tio år senare var 23 000. Något
måste göras. Frågan om bilbesiktning
togs upp och 1963 beslöt riksdagen
grunda AB Svenska Bilprovning.
Verksamheten kom igång på prov
på sju orter i landet 1964: Stockholm,
Kalmar, Oskarshamn, Västervik, Arvika, Söderhamn och Helsingborg. Ett
nät med bilbesiktningsställen byggdes upp, inför obligatoriska bilbesiktningen, som startade 1965. Klippan
var en av orterna. Men där fanns inga
lokaler.
”Vi fick börja i tillfälliga lokaler i
Nyvång. Sedan var vi en kort tid i

tillfälliga lokaler även i Klippan innan
vi kom in i nuvarande lokaler”, säger Karl Sönne, som varit med från
bilprovningen början och inledde sin
yrkeskarriär i Helsingborg men flyttades till Klippan då verksamheten kom
igång på bruksorten.
Bilprovningen inleddes med frivillig
avgiftsfri besiktning. Säkerhetsfrågorna var helt i fokus vid bilbesiktningen i
början. Sedan har miljöfrågor kommit
med. 2010 slopades statens monopol
på besiktning. Privata aktörer kom
med. AB Svenska Bilprovning finns
kvar, men som en av flera aktörer.

Boktipset: Clemensson/Anderssons bok ”Börja forska kring ditt hus och din bygd” ger närspänning.

Vecka 39

Handla för 1000 kr
och få en värdecheck
för 100 kr

I Ur och Skur Statarlängan
Ljungbyhed
firar 25-årsjubileum den 4/10
Öppet hus på förskolan
och skolan kl. 12-14
Personal och föräldrakooperativet I Ur och Skur
Herrevadskloster, Ljungbyhed
Mail: statarlangan.iurochskur@telia.com
Tele: 0435 – 441055

0435-157 15
Storgatan 32 • Klippan

Välkommen till

Taxitjänst AB i Klippan!
Vi kör taxi för privatpersoner, budtransport till företag.
Vi har också uppdraget som färdtjänstleverantör
till Klippans kommun.

Kastrull 1,4 L

Våra chaufförer har god lokalkännedomen
i Klippan med omnejd.

NYHET!!!
Nu kan du köpa vårt

Stamkundskort
för 75:Kortet gäller tills vidare
och ger dig

30 % rabatt

på våra ordinarie priser

8209

Fasta priser för privatkunder
( gäller ej färdtjänst)

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

Bra priser och
god service!

Diskmaskin
DI9527

Energiklass
Kuvert
kWh/år
l/år
Torkeffekt
dBA

A+
12
290
3080
A
48

3495:-

299:Ord. pris 399:-

Ord. pris 4495:-

Pastakastrull 6 L

Elvisp
6762

299:Ord. pris 499:-

0435-140 05
042-120 200
info@taxitjanst.se • www.taxitjanst.se

NYTT BADRUM

46.700:-

• inkl. arbete
• efter utnyttjat
ROT-avdrag
Ex. på rum 1,70 x 2,50 x 2,40 m

* Allt detta ingår. Golv- och väggmatta, möbel med tvätt-ställ,
spegelskåp, tvättställsblandare, duschhörna, duschblandare,
duschset, WC-stol samt arbete.
Demontering av befintligt golv, vägg och apparater ingår ej.
KOM IN SÅ BERÄTTAR VI MER OM FÖRUTSÄTTNINGAR OCH VILLKOR!

8317

399:Ord. pris 999:-

E-mail: butik@sondrabyel.se

Vad ska du äta
på lunchen idag?
Kolla menyer på

Företag i samverkan

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

NYSGOL
BEINKLIPPAN ABV
Tel. 0736-230410
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Jennyhill k
Djurklini

Veterinärkliniken för djuren och djurägarna
Bland åkrar, hästhagar och en fantastiskt vacker utsikt ligger Jennyhill
djurklinik inbäddad på landsbygden
i Kvidinge. En specialistklinik med
kompetens som är svår att hitta någon annanstans i Sverige. Sune Jerre
startade Jennyhill Djurklinik 2009 och
den toppmoderna anläggningen och
personalen står alltid redo för djuren
och djurägarnas bästa.

– Känslan vi vill förmedla till djuren och djurägarna när de kommer hit är att vi har resurser,
kunskap och tid att hjälpa till med alla problem som kan uppstå med våra kära hundar
och katter. Min känsla är att djuren, mattar
och hussar tycker om miljön här, säger Sune.

Remissinstans
På Jennyhill tar man också emot djur som
skickats vidare från andra veterinärer. Man har
även ett samarbete med Din Veterinär. Så man
Sune började sin karriär som oavlönad djur- är både en remissinstans och skickar även visjukvårdare på Strömsholms Regiondjursjuk- dare till andra specialister när det behövs.
hus i Västmanland,1975. Hans stora intresse
för djur gjorde att han 1983 kunde titulera Alla djur tas emot på samma sätt. På klinisig som legitimerad veterinär. Därefter vände ken arbetar man efter ett problemorienterat
han tillbaka till Strömsholm för att under 10 arbetssätt. Personalen hjälps åt för att hitta
år specialisera sig på kirurgi till hund och katt. en diagnos och orsak till djurets problem. En
– Jag blev 1992 headhuntad för att bli chef på skada eller sjukdom hos ett djur är kanske
Sveriges största djursjukhus (Blå Stjärnans Djur- inte alltid vad man först tror.
sjukhus) i Göteborg, som chefsveterinär och När man stiger in genom dörrarna till JenVD. Där är man specialiserade på vård till hun- nyhill möts man av någon av de två receptiodar och katter, men har också en specialistav- nisterna i det trevliga väntrummet. Här finns
delning för fåglar, reptiler och gnagare (kani- även ett stort utbud av djurfoder från Royal
ner). Efter 10 år blev det dags att gå vidare.
Canin och Hills.
På Jennyhill jobbar 4 veterinärer. Jacob, Johannes, Rebecca och Sune. Jacob och Johannes bygger på sina veterinärutbildningar
genom att läsa till specialister på hund och
katt. Jennyhill Djurklinik är godkänd av Jordbruksverket att vara utbildningsplats för specialister och medlem av Svensk Djursjukvård
som borgar för höga kvalitets- och etikkrav.
– Det största problemet med det här jobbet
är att det är så roligt, säger Johannes som
har arbetat på kliniken sedan i mars.

En hektisk dag utförs 7-8 operationer. Kliniken är mycket välutrustad med all utrustning
för att bedriva avancerad vård till hundar och
katter. Utrustning finns för röntgen, ultraljud
och tandvård. Jennyhill har också eget laboratorium och laser för rehabilitering av skador
med mera.
– Varje dag har sin utmaning! Det roligaste
med vårt yrke är att få vara med och utveckla djursjukvården, och hjälpa djurägarna
att välja bästa behandling för just deras djur,
säger Sune.
Sune är specialiserad på ortopedi och kirurgi
till hundar och katter. Han reser på många
kongresser runt om i världen för att utvecklas och lära sig mer. Jennyhill satsar mycket
på att vidareutbilda all personal. Den modernaste behandlingstekniken kommer sedan
patienterna till del.

Jennyhill har telefontid 7.00-9.00 på morgonen och receptionen är öppen mellan klockan 9.00-18.00. Under övrig tid kan man nå
veterinär på deras jourtelefon. Nattetid och
helger hänvisar man till Regiondjursjukhuset
i Helsingborg.
Varje dag inleds med att de inneliggande patienterna tas om hand. De bokade patienterna kommer från klockan 8.00. Klockan 9.00
har man en rond där man går igenom dagsschemat och inneliggande patienter.
– Genomgången på morgonen har väldigt
bra diskussioner oss veterinärer mellan. Vi
drar nytta av varandras erfarenheter för att
komma fram till rätt diagnos och behandling.
Sunes stora kontaktnät av veterinärer i hela
Sverige gör att vi alltid har olika specialister
att rådfråga, säger Johannes.

Personlig relation med djur och ägare
På Jennyhill finns 12 anställda. Förutom de
fyra veterinärerna är man fyra djursjukvårdare. 2 legitimerade djursjukskötare och har
en treårig utbildning. Två receptionister, en
städerska och en anställd inom hästverksamheten ryms också under samma tak.
– Det viktigaste i det här arbetet är den emUtvecklar djursjukvården
patiska förmågan. Vi hjälper människor med
De ljusa fräscha lokalerna inrymmer boxplatderas djur och det är viktigt att vi lyssnar och
ser till tio katter och sju hundar. Här finns tre
tar oss tid för djuret och ägaren, säger Sune.
stycken operationssalar. Två boxar för upp– Fördelen med Jennyhill är att vi har, och tar vakning, där personalen kan sitta med djuret
oss, tiden att skapa en personlig relation med som varit sövt, är en annan resurs som är bra
för patienternas bästa.
djurägarna och deras djur, fyller Johannes i.
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På Jennyhills laboratorium görs de flesta analyser och svar fås inom några timmar. Vissa
prover sänds vidare och då får man provsvar
inom en vecka.
Framtidsplanerna för Jennyhill är många.
Bland annat går en av djursjuksköterskorna
en rehabiliteringsutbildning, så man hoppas
kunna utöka verksamheten på rehabiliteringssidan.
– Vi ska fortsätta måna om den personliga
känslan på Jennyhill. Förhoppningsvis kan vi
utöka vår hästverksamhet om någon specialiserad hästveterinär visar intresse. Idag har vi
ett samarbete med specialistveterinär Göran
Rydén som driver Stenestads hästklinik. Jag
skulle också vilja se att vi kan börja med söndagsöppet igen, avslutar Sune och går och
tar emot dagens patienter.

Modern djurklinik med stora resurser i en fantastisk
Vi är idagmiljö.
cirka 10 anställda
fyra veterinärer:
chefveterinär
Specialiserad medicinsk och kirurgisk vård. Veterinärer
med
Sune Jerre, Jacob Eriksson,
specialistkunskap hund och katt. Specialist kirurgi/ortopedi/
Johannes Larsson och Rebecca
neurologi. Veterinär med specialkunskaper inom
ögonsjukdomar,
Spangsberg.
Fyra djursjukvårdare:
utför
bl.a.
katarakt
operation.
Specialkunskaper
inom
narkos,Linnea
legitimerade
djursjukvårdare
Modern djurklinik med stora resurser i en fantastisk miljö.
Andersson,
Monika
Wejlin och
intensivvård,
smärtlindring.
Akupunktur.
Titthålskirurgi.
LaserSpecialistklinik för hund och katt, med inriktning på rörelseEmelie
Fagerberg
samt
djurvårdare
kirurgi. Modern
Ögonlysning.
Hörseltest.
störningar.
utrustning för
diagnostik ochTandvård.
behandling. Digitalröntgen.
Amanda Pigott (går utbildning till
Eget
laboratorie,Blodgivare
digitalröntgen, ﬁnns.
tandutrustning,
laserbehandUltraljud.
Övervak
nattetid avdjurfysioterapeut)
veterinäri receptionen
vid
ling
toppmodern narkos- och operationsutrustning.
behov.
träffar ni Yvonne Gunnarsson
För mer info se: www.jennyhilldjurklinik.se

JULGÅVA - 20 % rabatt på foder från
Jennyhill Djurklinik
0435-48 11 30
Kliniken öppen: måndag - fredag 8-18,
Royal Canin Tel
och
Hill´s fram
till Julafton!
Hörsdalsvägen 152
Jour 0703-32 75 11
lördag 9-15 (söndag stängt)
och Henrietta De Rover.

Privatägd specialistklinik, med högt

Öppettider:
ställda kvalitetskrav enligt normer för
Svensk Djursjukvård,
utan övervinstKliniken
öppen
krav från riskkapitalister.
måndag till fredag 8 - 18.
Vård under natten vid behov.
Lördag - söndag stängt.

265 72 Kvidinge

www.jennyhilldjurklinik.se
natten vid behov
Tel 0435 -Vård
48under
11 30
Jennyhill Djurklinik
Jour 0703 - 32 75 11
Hörsdalsvägen 152
jennyhilldjurklinik.se
265 72 Kvidinge

Vi ﬁnns, när du
behöver oss
Vi hjälper dig med begravning, gravsten, juridik
och försäkringar. Du är varmt välkommen in på
vårt kontor.

Vi gör även hembesök och har jour dygnet runt.
Öppet: Måndag-fredag kl. 09.00-13.00.

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

Vi erbjuder:

• hemstädning
• flyttstädning
• storstädning
• kontorstädning m.m
50% RUT-avdrag
för privatpersoner

Ring oss för mer
information!

Nya spår för dressinjärnvägen
Att cykla dressin mellan Nybygget i
Klippan och Ljungbyhed är en populär
sysselsättning för många kommuninvånare och turister. Dressinerna hyrs
ut av föreningen Veteranjärnvägen
Klippan-Ljungbyhed och uthyrningen
är igång mellan den 1 april och den 31
oktober.
Under en säsong är det cirka 3 000 besökare som cyklar dressin! Nu tar föreningen
ytterligare ett steg genom en utbyggnad av
dressinspåret.
– Vår plan är att få in den nya banan på F5området i Ljungbyhed. Vi ska sluta ungefär
500 meter innan det nuvarande ”målet” och
göra en bankurva in på F5. Då hamnar man
intill Thulinvägen och har bara cirka 50 meter till Militärhistoriska museet, säger Mats
Waldemarsson som är kassör i föreningen.
Tanken var från början att komma igång
denna sommar med utbyggnaden, men föreningen har väntat på nyttjanderättsavtal
som ska undertecknas och godkännas av
kommunen. Så fort det är klart och godkänt kommer föreningen att sätta igång
med arbetet.

Städpatrullen
- vi städar allt!

Veteranjärnväg
en
Klippan-ljungb
yhed

– Föreningen kommer själv att bygga och
lägga det nya spåret. Vi har redan allt material, så det som kommer att kosta för
vår del är maskinhyra samt grus och makadammbärlager. Vi letar hela tiden efter
sponsorer som kan stödja vårt arbete.
Långväga dressingäster
I dag äger föreningen 25 dressiner som används flitigt under varje säsong av besökare
från bland annat Sverige, Danmark, Tyskland och Holland. Den härliga dressinturen
går genom det vackra landskapet och kommer genom utbyggnaden att bli ännu mer
spännande för turisterna.
– I och med utbyggnaden så genererar det
besökare till F5-området. Inne på området
finns företag, vackra kulturbyggnader och
mycket annat som är intressant för alla besökare. Vi har även planer på fler möjligheter, bland annat för att kunna stanna längst
spåret för att fika sin medhavda matsäck
och kanske grilla. Vi har också tankar på att
sätta ihop olika upplevelsepaket där man
kan kombinera exempelvis dressincykling
och konferenser. Utbyggnaden gör att vi
kan utforma många spännande upplevelser
och nå nya kundgrupper.

Nya möjligheter!
Om allt går som föreningen vill så kommer
arbetet med det nya spåret att påbörjas under sensommaren i år.
– Vi hoppas att vi kan inviga utbyggnaden nästa säsong, och då kommer det
bli mycket spännande att se vilka möjligheter och ”dörrar som öppnas” genom
vårt nya dressinspår, avslutar Mats Waldemarsson.
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TrädgårdVäxtbutik
Bjärhus

Emelie och Johan
vann en grön
nystart!
Emelie Nilsson och Johan Winberg har köpt ett
korsvirkeshus från 1856 i Gråmanstorp, Klippan. De
flyttade in den 1 september. När Emelies föräldrar
Marie och Ulf Nilsson såg Söderås Journalens tävling med chans att vinna växter från Bjärhus Växtbutik skickade de in en tävlingstalong. De ville gärna
att Emelie och Johan skulle få en grön start i det nya
huset, och det fick de verkligen!
Sensommarregnet gör sig påmint, men solen och två (!)
regnbågar bryter igenom de grå molnen när vinnarparet träffar Lena Källquist på Bjärhus Växtbutik. Emelie och Johan har
precis lämnat sin marklägenhet på Solslätt och flyttat in i sitt
nya (…eller man ska kanske säga gamla?) hus i Gråmanstorp.
Det är Emelies farbror som har bott i huset tidigare och hela
sommaren har Emelie och Johan målat möbler till huset.
– Vi vill ha kvar den gamla stilen. En av framtidsdrömmarna
är att ha ett gammeldags skafferi där vi kan förvara all sylt,
marmelad, saft och annat som vi själva gjort, säger Emelie.
Emelie slänger gärna ihop marmelader och sylt gjorda på
frukt och bär.
– Äntligen kan jag ha mina egna frukt- och bärträd och slipper ringa och snylta från vänner och familj hela tiden, skrattar Emelie.
Gröna sköna minnen
Lena på Bjärhus Växtbutik visar runt bland de många vackra
växterna som frodas på butikens stora, välskötta innergård.
Fläder, röda vinbär, blåbär, plommon, hallon och äpple får
följa med hem till den 8 500 m2 stora trädgården.
– Det här kommer att bli ett roligt minne.
Sen kommer vi kunna gå och titta på våra
träd och buskar och komma ihåg vilken
fint pris vi vann, säger Johan.
– Det kommer bli så härligt att kunna
bjuda vänner och bekanta på våra egna
bär och frukter, fortsätter Emelie.
Som alltid på Bjärhus Växtbutik får
Emelie och Johan information om
hur träden ska planteras och skötas, både skriftligt och muntligt,
innan de åker. I bagaget trängs
massor av fruktträd och bärbuskar med ny adress Gråmanstorp.
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Halva priset på:
• Rosor
• Perenner
• Rhododendron
Gäller ej på beställningsvaror

Öppettider:
Måndag - fredag 10 - 18
Lördag
10 - 14

Vi Välkomnar

hösten med utökade öppettider!
Från och med
1 oktober 2014
mån-fre 7-18
lör 7-15
Sön 7-15 (Serveringen öppnar kl. 10)

Bjärhus Växtbutik
Tel. 0435 - 102 95
www.bjarhus.se

Höstens gastronomiska aktiviteter!

Välkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas tecken

26/9 Grillbuffé med musikunderhållning kl. 19. 295 kr/pers.
27/9 Ekologisk matvandring i fårens marker. Start kl. 10 vid butiken.
Kläder efter väder och bra skor. 450 kr/pers.
17/10 Vinprovning (Piemonte) med mat. Start kl. 19 på loftet. Ingvar
Johansson från Ängelholm guidar oss bland vinerna. 395 kr/pers.
31/10 Bjärhus kaffegöksprovning.
Gilla oss på
Loftet kl. 19. Pris 395 kr.
Mer info och bokningar till aktiviteterna:
maila calle@bjarhus.se, ring 0701-47 83 70
eller prata med oss direkt i butiken.
Gårdsbutik
• Vi har fin fina köttlådor till höstens måltider
0435-102 95
• Fredagslunch-menyer finns på www.bjarhus.se
www.bjarhus.se

Välkomna!

erbjudandet gäller endast v. 41

äpplemarängtårta 6 bit .......99:inkl. vår goda vaniljsås

äpplemarängbakelse ........... 20:-

i serveringen 25:- inkl. kaffe

Stora äpplemuffins ............. 15:4 st för 50:-

rågbröd med äpple ............... 15:Prova vår landgång ..... ons-fre 45:På danskt rågbröd, med lax eller tonfisk.

Psst: missa inte vårt stora 30-års jubileum i november.

Ska
Ska grannarna måla
måla
om
om huset igen?

ErbjudandE!

Köp den här Ecod
anvärmepumpen oc
h få en
luftavfuktare på
köpet!
Värde ca. 50 00 kr.

En luft/vattenvärmepump kan minska kostnaderna för värme och
varmvatten med upp till två tredjedelar. Systemet är tyst, miljösmart
och sköts enkelt med hjälp av vår app. Och framförallt är det driftsäkert
– även under kalla vinterdagar. Just nu får du dessutom en luftavfuktare
på köpet. Perfekt till tvätt- eller sommarstugan!
På ecodan.se hittar du sådant som är viktigt att tänka på när du väljer
luft/vattenvärmepump.
*Kampanjen gäller t.o.m. 2014-11-30.

För fler modeller och priser se vår
hemsida www.a4uab.se eller
ring oss! Kenneth 0706- 248 229
och Mattias 0706-248 227
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Den skånska
rotrock-bibliotekarien
Mats Pettersson är en profil som förknippas med många olika saker. Kanske har du sett honom på Klippans
bibliotek där han jobbade i 13 år? Eller
så har du stött på honom på Åstorps
bibliotek där han jobbar sen 12 år tillbaka? Eller så kanske du känner igen
honom som sångare och gitarrist i
Kriminella Gitarrer, DolkeniHåsan och
Lasakungen?
Bakom det ordningsamma bibliotekssinnet
döljer sig en musikalisk funderare som varit
och fortfarande är en del av Klippans blomstrande musikliv. Först genom Bombadill, sen
Svenska Popfabriken och tillsammans med
Kriminella Gitarrer gav han ut den första
svenska punkskivan!
Det är inte lätt att försöka få med allt om
Mats Petterssons musikaliska bakgrund. Själv
är han blygsam.
– Det är ingen som upptäckt hur dålig jag
är på gitarr och sång än, men jag tycker i
alla fall att det är roligt att hålla på med det,
säger Mats när Söderås Journalen träffar honom i Svenska Popfabrikens lokaler.
– Jag är inte bara en dålig gitarrist, jag är uthållig också. Nu har jag spelat i 35 år!
Började spela gitarr som 19-åring
Vi kan försöka att ta det från början! Mats
är född och uppvuxen i Klippan. Som ung
sysslade han med fotboll och brottning. Det
var först som 19-åring han började spela gitarr. Tillsammans med ett gäng andra killar i
övre tonåren var han med i musikföreningen
Bombadill som startades av musikläraren Bo
Ingvar Olsson.
– Vi gjorde det som då kallades för elektronmusik, en form av ljudcollage. Det var
inspelningar med olika sorters ljud, bakgrunder och sånger. Bland annat var det här jag
lärde känna Anders Pålsson, mer känd som
demonproducenten Pål Spektrum.
Kultstatus för Kriminella Gitarrer
Kriminella Gitarrer och DolkeniHåsan är som
sagt två av banden som Mats varit med i. Kriminella Gitarrer-epoken varade i två år och
DolkeniHåsan höll på betydligt längre, i 13
år. 2006 bildade han och Olle Bop bandet
10

Lasakungen när saknaden efter ett band blev
för stort.
– Antingen utvecklas man eller så lägger
man av. Kriminella Gitarrer blev väldigt uppmärksammade. Vi var kanske inte så bra men
häftiga! Det var roliga texter och roliga titlar
på skivorna. Skivan Svensk Pop som Svenska
Popfabriken gav ut med Kriminella Gitarrer,
The Push, Noise och Torsson har nästintill
kultstatus.

nu spelar hon och jag under namnet Swingin´
Ingrid och Mats P. Vi spelar DolkeniHåsanlåtar och traditionella skånska visor.

Mats beskriver sig själv som en envis person.
Visserligen erkänner han att han tacklat av
genom åren, men han tycker som han tycker
om saker och ting och står fast vid sina uppfattningar.
– Visst har jag tänkt ibland att om jag bara
struntat i att tycka något i den eller den fråSvenska Popfabriken har haft toppar och da- gan, så hade det inte blivit någon konflikt,
lar men till Mats stora glädje så ser han att men det går inte alltid. Som tur är förstår jag
det återigen blomstrar för den skånska Klip- mig själv bättre nu för tiden, säger Mats och
skrattar åt hur filosofisk han låter.
panmusiken.
– Linus Borg är 2:a generationen (red. anm:
Boken om Sven Tall snart färdig
son till Conny Borg) i Svenska Popfabriken.
Med Lasakungen och Swingin´ Ingrid får han
Nu är här återigen många band som produutlopp för det musikaliska. Nya idéer saknar
cerar musik. En liten oskriven regel har varit
Mats inte, och nu färdigställer han tillsamatt texterna ska vara på svenska/skånska. The
mans med Anders Pålsson boken om Sven
Push är enda undantaget.
Tall. Ikonen och musikprofilen som avled
2013 har lämnat minnen hos många KlipLivsstil och identitet
Att spela i band har blivit en livsstil och iden- panbor och alla som på något vis hade med
titet för Mats. För honom är det hela pro- Svenska Popfabriken att göra.
cessen som är spännande. Att skriva en låt, – Boken har titeln ”Vem fan är Sven Tall?”
spela in, höra den spelas upp och veta att och den blir på 160 sidor. Det är intressant
det är något man själv har skapat är det som och roligt att samla ihop texter och bilder
som vi sammanställer till boken om Sven. Jag
fascinerar Mats.
– Det jag lärt mig genom alla år med musi- lärde känna honom genom Svenska Popfaken och olika band är att det är viktigt att briken. Jag och Anders har ingen aning om
ha ett gemensamt mål. Oavsett om det är det är någon efterfrågan på en sådan bok,
en spelning eller en skiva måste alla i bandet vi bara gör den och håller tummarna för att
det fungerar!
sträva mot samma mål.
Blir boken om Sven
Förutom musik är Mats, som han själv beTall väl mottagen
skriver det, intresserad av allt möjligt. Kartor,
skulle det vara roligt
historia och gamla tider är något han gärna
att skriva en bok
fördjupar sig i.
om Läderfabriken.
– Jag är ingen hembygdsromantiker. Jag är
Och en bok med
lika intresserad av Småland, där min far växte
och om Blomgrens
upp, som av Klippan. Intresset för Klippan är
Bilder hade också
ju dock behändigt eftersom jag bor här. Jag
varit roligt. Varför
tänker bort husen, vägarna, åkrarna och föinte en ny bok om
reställer mig hur det har sett ut förr och hur
Svenska Popfabrifolket levde.
ken?
Mats är sambo med Ingrid. Sedan några år Idéer finns det mastillbaka har musiken gett dem ett gemen- sor av! avslutar tänkaren, bibliotekasamt intresse.
– Hon testade ett spela munspel och det vi- rien, sångaren och
sade sig att hon hade fallenhet för det! Så gitarristen Mats.

Inför höst och vinter!
Nu 1 195:- Entrétak
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Tellus, 1 400 x 1 000 mm
Modernt, underhållsfritt och luftigt.
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Söderåsjournalen
KLIPPAN Storgatan 81 / 0435-44 89 50 / Mån-Fre Söderåsjournalen
7-18
Lör 9-13
www.optimera.se

20%

Söderåsjournalen

20%

på gräsklippare,
trimrar och
häcksaxar

på grillar och
grilltillbehör

Går ej att kombinera med andra erbjudande/
kampanjer och gäller så länge butikslagret räcker.

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

Läs gärna mer på vår hemsida

www.begr-byra.se

10,7
x 7,1
10,7
x 7,1
10,7 x 7,1

Välkomna till oss!

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

Även gammal kärlek rostar ibland...
... då krävs det bästa - originaldelar!
Ge din bil äkta kärlek!
Prisexempel bromsklossar VW Golf -95:

VW-originaldel ........984:VW-ekonomi .............445:(Piratdel...........................625:-)

Ge din bil ännu mer omsorg
Basservice - Kontroll av: batteri, tändsystem, drivaxeldamask, brombelägg/skivor, däck/mönsterdjup,
ev. läckage motor/växellåda/kylare, avgassystem, belysning (bromsljus/körriktningsvisare), bromsrör/
bromsledningar, ev. släckning av serviceindikator. Byte av luftfilter, oljefiler och olja.

Nu sänker vi timdebiteringen för
alla Volkswagen- och Skodamodeller t.o.m års modell 2000!
Prisexempel

Basservice:

Nu 1795:-

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

Många nyanser och tjänster
under samma tak!
På Colorama är man uppe strax efter
tuppen varje dag! Måndag till fredag
öppnar butiken redan klockan 7 och
på lördagar klockan 9. Tapeter, golv,
kakel, klinkers, ASSA-licensierad
låsverkstad med tre låssmeder, helhetslösningar på renoveringar och
kunnig personal i butiken. Det är delar av utbudet hos Colorama i Klippan!
– Såhär i skarven mellan sommar och höst
pustar vi ut lite. Juli är vår stora försäljningsmånad då folk målar, fixar och donar utomhus. När det blir höst och vinter
börjar blickarna riktas inåt. Då kan vi hjälpa
till med tips och råd för att ändra om inomhus, säger Per-Anders Svensson som är
ägare till Colorama i Klippan sedan 1998.
Kompetent personal som
gärna hjälper till
Personalen består av Stefan, Veronica,
Ann-Marie, Fredrik, Ronny, Lasse, Maria,
Per-Anders och hans fru Wictoria.
– Stefan och Veronica är de som varit här
längst. Stefan är i princip född i en målarburk och vår egen färgguru. Veronica är vår
allt i allo och är både inredningsrådgivare
och butikssäljare. Ann-Marie sköter mycket
på kontorssidan och jobbar i butiken. Fredrik jobbar med låsverksamheten och i butiken. Ronny är före detta golvläggare som
sadlat om till butikssäljare. Hans kunskaper
om golvläggning är guld värda för oss och
kunderna. Lasse är renodlad låssmed och
Maria jobbar i butiken. Hon är vår ”nykomling” och har jobbat här i ett år. Sen är det
12

min fru Wictoria och jag själv som också
ingår i personalstyrkan.
Trevlig stämning
Det märks att stämningen på Colorama är
god. Trogna kunder och trogna anställda
skojar med varandra ute i butiken. I fikarummet är frukosten framdukad.
– Det roligaste med jobbet är helt klart
kundkontakten. Att träffa kunderna och
kunna erbjuda dem vårt stora sortiment
och våra tjänster är det jag tycker är roligast, säger Per-Anders som förutom butiksinnehavare också kan hoppa in som låssmed när det behövs.

Färger och
tapeter kan
kombineras i det
oändliga. Med
personalens färgoch materialkunskaper som
hjälp kan du få
en personlig och
unik touch på
dina rum.

Colorama kan erbjuda smidiga helhetslösningar där de har all kontakt med entreprenörerna vid exempelvis ett badrumsarbete.
– På så vis underlättar vi mycket för kunderna som lugnt kan luta sig tillbaka och
låta oss och våra duktiga samarbetsföretag
göra jobbet, fortsätter Per-Anders.
14
.09.20
en: 02
Utskriv

Gänget på Colorama ser fram emot en
spännande höst och vinter och är alltid
redo att hjälpa sina kunder!
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slutresultatet.
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Du får dra av 50 %
på arbetskostnaden!

Vi utför
kakel & klinkersarbete,
golvslipning, golvläggning
och våtrumsläggning.
Vi samarbetar med
GVK-godkänd
25 års erfarenhet

Vi utför även totalentrepenad
i samarbete med snickare,
vvs & elektriker.

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

Brev från en läsare…
Det är alltid trevligt att ha kontakt med
er läsare. Antingen vid personliga
träffar eller via telefon och brev. Det
är dock svårt att svara när man endast
får ett förnamn och ingen adress…
Så egentligen skulle ett sådant brev hamna
i papperskorgen efter att man läst det, men
i detta fall så vill vi publicera det ändå, eftersom vi inte vet om den som skrivit det
fortsätter sprida de felaktiga uppgifter som
finns I brevet. Läs gärna det avscannade brevet själv och se sedan vårt svar här:
1) Vi varvar två tävlingar i Söderås Journalen.
I vartannat nummer är det Barntävlingen
(för barn upp till 12 år), i vartannat nummer
är det Annonsjakten (för vuxna). Priserna i
båda tävlingarna är 500 kr, 300 kr och 200
kr. Ibland har vi andra priser, senast en tavla
av Anders ”Jösse” Jönsson (värde; 2000 kr)
och CD-skivor från Callinaz och Donnez (värde; 2 x 149 kr). Kostnaden för dessa båda
tävlingar är alltså 11 000 kr per år.
2) I samma gula ruta som vi utlyser nästa
månads tävling redovisar vi också de som
har vunnit i föregående månads tävling.
I den vita rutan som presenterar junis Annonsjakts-vinnare stod det att Monica, Gunvor och Karin hade vunnit. Dessa namn hade
”Katarina” blandat ihop med Barntävlingen,
därav hennes misstro mot att inga barn heter som vinnarna...
3) Att anklaga oss för att välja ut vinnarna
bland våra vänner och bekanta är väl det
som gör oss mest ledsna! Vi får flera hundra
tävlingskuvert efter att varje nummer har
kommit ut, varav vi drar tre vinnare. Att sitta
och öppna alla kuvert för att leta efter vänner och bekanta att ge vinsten till faller på
sin egen orimlighet. Framför allt rent moraliskt!
4) Vidare tycker ”Katarina” att inga barn
vill vinna presentkort på ICA Kvantum i Klippan. Vill man inte det, tävla inte! Vi försöker
att variera oss genom att köpa presentkort

i den typ av affärer som vi anser har saker
som barn kan ha glädje av. På ICA Kvantum
kan man köpa DVD-filmer, böcker, leksaker,
godis, glass och en hel del annat som man
som barn kan ha glädje av. Och eftersom vi
alla handlar mat varje vecka kan man ju köpa
presentkortet av sitt barn för prissumman,
handla mat för det och låta barnet handla
i någon annan affär för pengarna… Det är
endast fantasin som sätter gränserna hur
man löser detta.
5) Utöver ovanstående tävlingar har vi varje
månad en tävling där olika saker lottas ut.
Kläder, växter, mat, olika hushållstjänster,
ja, listan kan göras lång. Detta lägger vi
22 000 kr per år på. Det innebär att vi lottar ut 33 000 kr per år till de läsare som vill
vara med och ha kul i våra tävlingar! Och VI
tycker det är roligt! Det säkraste sättet att
inte drabbas av den ”orättvisa” som ”Katarina” tycker vår Barntävling är, det är att helt
enkelt inte deltaga i den!
När man får denna typ av brev så blir den
första känslan en stor olust. Varför överhuvudtaget hålla på med dessa tävlingar! Vi är

ju liksom inte tvingade av någon till att lägga ut 33 000 kr per år för detta, liksom att
ingen är tvingad att delta i tävlingarna. Men
när man väl kommit över förvåningen över
hur olika vi människor kan se på saker och
ting, så inser man att trots sura anonyma
brev så är det jättemånga vuxna och barn
som vi glädjer med detta, och som också är
otroligt tacksamma för de vinster de får. Och
detta faktum måste ju bara vinna över det
faktum att det finns en och annan surkart
här och var.

Så det är klart vi ska fortsätta med
våra tävlingar!

Tävlings-hälsningar från

Bengt Wetterberg
Psst, “Katarina”! Åsikter och kritik är vi alltid öppna för. Men att bli beskyllda för att
fuska, det köper vi inte!
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Dymöllans
Ålrökeri

Sandra Rosberg
Gör-om-mig 2013

Jurybedömda
kräftor

EFTER

FÖRE

Var finns egentligen Skånes bästa kräfta? I frysdisken?
I sjön? Här kommer svaret...
För 15 år sedan skulle en bostadsrättsförening i Lund ha sin årliga kräftskiva. För att få fram de bästa kräftorna började man ha
provsmakningar. Dessa provsmakningar lever kvar och numera
är man på Dymöllans Ålrökeri. För tredje året i rad samlades man
här för att testa kräftor. Företaget Pandalus är också sponsor sen
många år.
– Vårt mål idag är att prova 21 sorters kräftor. Några i juryn är
kvar sen den första tiden för 15 år sedan och några är nykomlingar. Alla i juryn är matintresserade och kräsna. Sen är vi totalt
olika, här finns alla olika yrkeskategorier, säger Carl-Johan Evander i ”kräftjuryn”.

Nu är det åter dags för
Söderås Journalens mest
omtalade tävling varje år!

På 19 brickor serveras kräftorna (2 sorter blev av testskäl bortplockade). Vissa är rödare än andra och det beror tydligen på att
de är färgade för att få en rödare färg innan de säljs berättar en
jurymedlem.

Gör-om-mig!

Blindtest och poäng
Jurymedlemmarna får sen betygsätta de olika kräftorna efter kriterierna: färg, form, skal, klor, smör, tarm, konsistens och smak.
Sedan tar de två kräftor från varje fat och går och sätter sig med
sina kräftor. Därefter protokollförs resultatet utan att medlemmarna berättar för varandra vad de satt för poäng. Resultaten
räknas sen igenom några gånger för att allt ska bli korrekt. För
den som är intresserad har Dymöllans Ålrökeri resultaten i sin
butik och de skickas även till Pandalus.

Vill du skaffa dig en ny look med nya kläder
(Värde: 2000 kr) och samtidigt en helt ny frisyr och
stil (Värde: 2000 kr). Skicka in en bild på dig själv
och berätta varför du vill göras om!

Jennie Almén jobbar på Dymöllans Ålrökeri. Hon serverade och
var behjälplig under kvällen.
– Till provsmakningen dricks det bara vatten för att smakerna
ska komma fram ordentligt. Det är alltid lite nervöst när ”juryn”
är här eftersom våra kräftor också är med i testet, säger Jennie.

När Monica har fixat din frisyr och sminkning så är det tid
att bege sig till en av Klippans mest erfarna modebutiker,
nämligen Gunns Mode. Här ser Gunns Modes proffsiga
personal med Helena i spetsen till att du får en helt ny
outfit som passar just dig och dina behov .

Jennie och de andra på Dymöllan hade inget att oroa sig för.
Med 166 poäng kammade deras kräftor hem förstapriset som
”Skånes bästa kräfta” för sin goda smak och konsistens. På
silverplatsen hamnade Icas Jumbokräftor med 154 poäng och
bronset knep Ullmos Kinajumbo med 142 poäng.
– Det är ett riktigt bra kräftår i år. Vi kokar ungefär 100-150 kilo i
veckan och så mycket brukar vi inte få upp. Ett extra bra kräftår är
det förstås också för att våra kräftor vann i testet, avslutar Jennie.

Vinsten har alltså ett sammanlagt värde av 4 000 kr och
dagen börjar med att vi tar en ”förebild” direkt när du
kommer samt en ”efterbild” när allting är klart! En riktig
höjdare-dag helt enkelt!

I år samarbetar vi för första gången med Salong Monica.
Monica Lövgren har drivit sin salong under många år på
Storäng i Klippan med en kundkrets av både äldre och
yngre tjejer och killar. Sedan 2010 är Salong Monica granne med Adapt Media på Norra Skolgatan 2 A i Klippan.

Vi vill ha din bild och motivering samt klädstorlek skickad
till oss senast den 29 september.
(Du kan inte nominera någon annan)

at
Lyck

Skicka till:
Adapt Media,
Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan

Glöm inte att märka kuvertet med ”GÖR OM MIG”
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ill !

Familjesidan
Tack Tina!

Du är allra bäst!
Älskar dig! Syster P-nr 3

En Kille • Född 140311
Vikt: 4 630 gr • Längd: 54 cm

Grattis Alice!

Karl-Erik

på 5-årsdagen
Kram Emma

Johanna & Christian Åström

Fyller någon år?
Söker du någon
eller något?

En Tjej• Född 140416
Vikt: 3 165 gr • Längd: 50 cm

På Söderås Journalens
Familjesida har vi ett enkelt
modulsystem, där du
köper så många moduler
som du behöver.

Vi grattar vår goa, glada
“lilla Milla” på 50-årsdagen!

Angelina

Anna Olsson & Björn Jönsson
Tim, Emil

Din “familj” på Adapt Media:
Albin, Emma, Gerd, Johan,
Johanna och Bengt

Pris: 200 kr/modul

NDE
A
D
U
J
B
R
ADAPT MEDIA • TEL. 0435 - 77 90 50 • fax 0435 - 77 90 59 • familjesidan@soderasjournalen.se
• www.klippanshopping.se
HÖSTE
på

Microvågsugnar

NUMERA TILLSAMMANS

Tävla i Annonsjakten!
frysboxar!
... och ännu
starkare!

I Annonsjakten kan du vinna:

1:a pris presentkort på Görans Ljud & Bild, Klippan 500:2:a pris presentkort på Görans Ljud & Bild, Klippan 300:3:e pris presentkort på Görans Ljud & Bild, Klippan 200:-

695:Välkomna
till oss
Torktumlare
Dubbel bonus
till
Dam-, kvar
Tonårs-

på ICA I love eco

fr.

Vårt ekologiska
sortiment växer!

och Barnkläder samt Brud- och Balavde

uTsTällningspriser!

Ännu ett skäl att välja ekologiskt!

25%

Priserna gäller 22/9 - 28/9 2014

Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

Idag har vi dagligen
över 500 ekologiska
produkter i butiken och
vi arbetar ständigt
Nu kan du följa oss på
för att utveckla
sortimentet. Förutom
nära Klippan på
dubbla ICA
bonuspoäng
vårt egna ICA I love
eco-sortiment kommer
du under hösten finna
Norrmejerier,
mild
flera bra erbjudanden på
våra ekologiska
produkter.

• Varje pusselbit i Annonsjaktens 6 fält passar in i någon
av annonserna i detta nummer. • Du skall hitta annonserna
Nybergs Deli, Danmark
till vilka bitarna hör. Skriv sedan annonsörens firmanamn under ICA Basic, 550 g
Trädgårdsskötsel och röjning, snickeri, stensättning,
FISKGRATÄNG
FlÄSKyTTeRFIlé
HeRRGåRDSoST
resp. ruta. • Du skall alltså inte ange tidningssidans nummer.
städning, halkbekämpning,
snöröjning,
flytthjälp m.m.
T
T
MAX 2 S
MAX 2 S
Utgår från Klippan, hela dygnet!
Sänd lösningen till: Adapt Media, Norra Skolgatan 2,
Glöm inte ange ”Annonsjakten” utanpå kuvertet!
Om denna märkning inte finns med deltar man inte i tävlingen!
REDAKTIONEN TILLHANDA SENAST den 29 sept 2014.
Vinnare Barntävling - augusti
1: Miranda Rönnholm-Bengtsson, Perstorp
2: Alma Hammarlund, Klippan
3: Sofi Mårtensson, Klippan

rier

rrmeje

hör No

10:-

Bild till

264 33 KLIPPAN i brev frankerat med brevporto.

vid köp av
Brudklänning!
90
90
0435-100 70 • 070-090 0
39
49
Gäller/kg
tom 31/11 - 14

/kg

info@taxieu.se • www.taxieu.s

Erbjudandet gäller den 15/9 t o m 31/12
när du drar ditt ICA-kort.

Klippan
Öppet alla dagar 8–21

VVS-arbeten, VVS-Butik, kylanläggningar,
värmepumpar och tillbehör

Namn:					Tel:
Adress:
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Lilla Kloster Service och Meccom i samarbete

– gynnar alla parter
Lilla Kloster Service ingår numera i
Meccom-koncernen. Meccom-ägaren
Bengt Thomasson har gått in som hälftenägare i Lilla Kloster Service, som
även innefattar bolagen Theisners Rör
och Lilla Kloster Utbildningar. En lösning alla parter är nöjda med.
Bengt Thomasson och Lilla Kloster Serviceägaren Magnus Ågren är samstämmiga i
åsikten att samarbeten av detta slag är bra
för Klippans näringsliv.
– Meccom äger ju ett antal fastigheter där
vi behöver hjälp med exempelvis trädgårdsskötsel, och då är det ju bra att ha ett bolag
inom koncernen som kan sköta detta, säger
Bengt Thomasson.
Magnus Ågren håller med:
– Meccom är ett stort bolag med många
kundkontakter som vi på Lilla Kloster Service kan dra nytta av. Dessutom kan vi lägga
en del jobb inom exempelvis svetsning hos
Meccom. Med den här lösningen skapar vi
positiva synergieffekter för alla inblandade
företag.
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Storsatsning på VVS
Magnus Ågrens far Lars-Erik startade Lilla
Kloster Service 1999. Då var inriktningen enbart att jobba med fastighetsskötsel till företag och privatpersoner. Sedan Magnus tog
över verksamheten 2007 har han utvecklat
den ordentligt. Förutom trädgårdstjänster
kan Lilla Kloster Service numera också erbjuda hantverkstjänster (snickeri, stensättning
med mera), samt till exempel snöröjning,
städning och flytthjälp. Sedan 2012 och förvärvet av Theisners Rör är man också starka
på VVS-sidan med alltifrån nyinstallationer
till rördragning, kranbyten och skarvning.
– Vi satsar stort på VVS nu. Vår personal har
alla nödvändiga licenser när det gäller installationer av exemplvis kylanläggningar, luft/
luft- och luft/vatten-pumpar. Sedan köpet
av Theisners Rör kan Lilla Kloster vara en totalpartner för folk som exempelvis vill ha ett
nytt badrum. Tack vare oss och våra kontakter behöver man inte ha en massa olika aktörer i entreprenaden, säger Magnus Ågren.

LIlla
SERVI kloster
CE

Meccom
Än så länge tillämpar man enbart fakturering
som betalningsmedel, men en kortläsare är
på gång och kommer inom kort att vara på
plats.
– Här kan man beställa alltifrån duschkabiner
till handfat, toalettskåp och WC-stolar. Vår
tanke är att det ska gå att beställa ett komplett badrum genom vår butik, säger Magnus Ågren.

Lilla Kloster Utbildningar hjälper
till sysselsättning
Ytterligare ett bolag ryms inom Lilla Kloster
Service, och det är Lilla Kloster Utbildningar.
Detta bolag ägs till hälften av Lilla Kloster
Service och tilla andra hälften av medarbetaren Carina Persson. Hon är baserad i Malmö,
och driver därifrån en verksamhet som går ut
på att vägleda och coacha personer som står
utanför arbetsmarknaden till sysselsättning.
Man har även startat butiksförsäljning av – Vi är även i startfasen för ett liknande
VVS-artiklar i Lilla Kloster Services lokaler projekt med bas i Klippan, avslutar Magnus
på Fabriksallén på Åbytors industriområde. Ågren.

NUMERA TILLSAMMANS

... och ännu starkare!
När jag skriver detta sitter jag inte alls i Klippan
utan mycket längre bort. Jag och min nyblivna
man gifte oss på en lördag. På söndagen packade
vi våra resväskor och flög i 25 timmar till Hawaii.
Med hjälp av iPad och iPhone tyckte vår dotter
Ebba att det var kalas att flyga flygplan. Tack Steve Jobs och Apple!

Trädgårdsskötsel och röjning, snickeri, stensättning,
städning, halkbekämpning, snöröjning, flytthjälp m.m.

På Hawaii stannade vi på ön Kauai. Sol, sand, vattenfall,
helikoptertur, snorkling och MASSOR av friterad mat och
vitt bröd fyllde våra dagar. Mitt stenhårda stenålderskostliv á la stenåldersmänniskan Ötzi fick inte följa med dit.
Ötzi blev stoppad i tullen!
Nu har vi landat på nästa ställe, Klippiga Bergen i Colorado. Här ska vi bo i tre månader (!!!). Vi har bytt hus
med en amerikansk familj. Jag, min man (vuxenpoängen
på att kunna säga så, MIN MAN, måste ju vara minst
1 000!), min syster Frida och vår dotter Ebba bor i ett
gigantiskt hus med utsikt över Klippiga Bergen. Det ska
bli spännande att leva det amerikanska livet. Tror jag.
Emellanåt längtar jag hem jättejättejättemycket, men det
går över ganska fort. När jag ser löven som skiftar i färg
på bergen, när vi leker med Ebba, när små jordekorrar
sitter utanför vårt hus och när vi går och handlar i en
amerikansk livsmedelsaffär. Då känns allt spännande och
äventyrligt.

VVS-arbeten, VVS-Butik, kylanläggningar,
värmepumpar och tillbehör

Vägledning till sysselsättning

Jag har varit så nervös för bröllopet, alla flygresorna och
för husbytet. Tänk om det inte fanns något hus? Dessutom hade vi två små detaljer som spökade på vägen hit….

Nu ingår vi i samma koncern som

STOR
LOPPMARKNAD
Kom och fynda ! Massor av saker!
Lördag 27/9 kl. 11-14

n
Välkomme

!

i och vid Loppislokalen i klubbhuset Badvägen 7,
(intill Ugglebadet i Perstorp). Fri parkering!
Servering: Kaffe och kaka, korv, hamburgare m.m.

Dagens rätt

Fabriksvägen 8
Klippan
0706 - 72 55 37

70:-

Mån: Raggmunk och Fläsk
33 cl
alt. Fläsk och löga´sås
läsk/vatten
Tis: pannbiff me´lög
ingår
alt. lunchkorv med mos och lingon
Ons: Stekt sill, mos och lingon
Efter kl.14
alt. Panerad fisk med Pålles goá sås
serverar vi
Tors: pasta med kycklingsås
”Kvällens”
alt. pasta med laxsås
Fre: Kålpudding, kokt potatis och lingon
Veckans alternativ: Västerbotten paj med sallad
och en go dressing

Klipp ut och spara mig!

Perstorp Bälinge
Idrottsklubb

– Ojsan, vårt utresedatum var tydligen en dag över de
magiska 90 dagarna man som turist får spendera i USA.
Resebyrån som vi bokat genom fick eld i röven och genom amerikanska ambassaden fick vi bokat om hemresedatumet. Med familjens nya gemensamma efternamn
(Zachhau) hade vi antagligen hamnat på Guantanamo
allihop om vi stannat den där extra dagen.

Välkomna! Jessika & Co
Gäller 22 september - 17 oktober 2014
Gilla nya pålles på Facebook så får ni våra erbjudanden & menyer direkt i din smartphone!

– Vi glömde att lämna in hindersprövningen till prästen.
Hindersprövningen måste lämnas in direkt för att giftermålet ska vara giltigt. Det var visserligen en fantastisk
dag, med MacGyver-låten som utgångsmusik, dans natten lång och massor av fina tal, men det hade ju känts
tråkigt att behöva bjuda in alla igen. Men hurra hurra för
min lillasyster Lina som ordnade allt det där när vi åkte till
USA. Nu är Daniel och jag gifta på riktigt!
Jag sitter på Starbucks
och tittar på livet utanför. Amerikaner, amerikanska bilar och amerikansk polis passerar förbi
utanför. Och jag blir glad
för att vi befinner oss
här och vår dotter hojtar
mommymommymommy till mig och bye bye
bye till alla hon ser. Det
blir nog bra det här.
Den lilla och klippiga bergen
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HighPROit

AB

HighProIT AB
- nu även med butik
Nu kan Perstorpsborna och företag köpa datorer, skrivare och kontorsmaterial över disk. Sedan några
veckor tillbaka har nämligen IT-konsultföretaget HighProIT öppnat butik
mitt i centrala Perstorp!
Hans Kokk har jobbat med IT och projektledning sedan 2002. Tidigare har han bland
annat arbetat som IT-chef och teknikansvarig i Helsingborg. När han 2011 startade
HighProIT var huvudsyftet att erbjuda företag konsulttjänster men även försäljning och
service av IT-utrustning. 2013 startade han
också webbshoppen www.it-kontor.se, där
han säljer kontorsmaterial och även andra förnödenheter som hygienartiklar för kontorsmiljö. 2014 utökar Hans alltså även med en
fysisk butik.
– Det ligger i linje med den långsiktiga plan
jag har haft för HighProIT. Jag säljer de flesta
märken, och är partner till såväl HP som till
Dell och Lenovo både när det gäller försäljning och service. Dessutom har jag service
och en del försäljning av Appleprodukter.

– Vi kommer gärna hem till våra kunder och
stöttar när det gäller reparationer. Det går
så klart bra att komma in med sin dator hit
också, men vill man att vi kommer ut istället
är det bara att säga ifrån.
Inga framkörningsavgifter i närområdet
Av utrymmesskäl har Hans valt att inte ha något stort lager när det gäller datorer, skrivare
och andra liknande produkter. När det gäller datortillbehör och kontorsmaterial finns
dock en hel del att välja på. Vill man handla
hos HighProIT så kan man antingen välja
ut vad man vill ha via webbshoppen, eller
komma in till butiken, bläddra i lite kataloger
och i samråd med kunnig personal välja den
lösning man önskar.
– Dessutom slipper alla kunder inom närområdet framkörningsavgifter. Vi levererar hem
till dörren utan extra kostnad.
Ödmjukhet en ledstjärna
Trots att butiken endast varit öppen sedan
början av augusti menar Hans Kokk att kunderna börjar hitta dit. Det gynnsamma läget
mitt på Köpmangatan lockar en del spontana besökare.
– Första veckan var ganska lugnt, men sedan
har det ökat. Många kommer in med sina datorer och vill ha hjälp med service eller någon
reparation. Sedan går det åt mycket skrivartoner och bläckpatroner som vi har ett stort
utbud av.

Har anställt en servicetekniker
För att få tiden att räcka till i och med öppnandet av butiken har Hans även anställt en
servicetekniker och butikspersonal. Detta för
att Hans huvudsakligen ska kunna fokusera
på webbshoppen och konsulttjänsterna till
företag. Förutom försäljning av datorer och
kontorsmaterial kan HighProIT också hjälpa Som IT-konsult har Hans Kokk en viktig ledtill med service och reparationer.
stjärna: Ödmjukhet. Han tar sig an alla upp18

drag, stora som små, med samma glädje. Numera är HighProIT en heltäckande leverantör
av data och kontorsmaterial till privatpersoner och företag.
– Det finns inget jobb som är för enkelt eller
för litet för att jag ska ta tag i det. Jag trivs
helt enkelt med att vara en problemlösare.

HighProIt AB

info@highproit.se
0760-30 44 42

Stort lager av bläckpatroner • Datatillbehör • Kontorsmaterial • Dataservice
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13 år med Perstorps Bostäder
I början på juni lämnade Tommy Viebke rollen som VD på Perstorps Bostäder. Under sina 13 år på företaget har
han tillsammans med medarbetarna
på kontoret lyckats vända motgångar
till framgångar.
För 13 år sedan när Tommy började på bolaget hade företaget 220 lägenheter och 8
miljoner i intäkter. Idag är siffran en annan:
376 lägenheter och budgeten för 2014 är 31
miljoner.
– Det har varit en balansgång att få företaget att gå runt. Vi har byggt upp och utökat
fastighetsbeståndet successivt. Det har gett
oss ett större kassaflöde och bättre ekonomi.
Tommy menar att många små beslut har
gjort att företaget växt och blivit större.
Under sommaren invigdes det nyrenoverade Rosenhill. Här finns numera bland annat Perstorps kommuns nya, toppmoderna
storkök. Tommy ser Rosenhill som ett av de
mest lyckade projekt som genomförts under
hans tid som VD.
– Det är en fantastisk investering som gynnar hela Perstorp på många sätt.

Mer tid för resor
Det är med blandade känslor som han
lämnar företaget för att leva livet som pensionär.
– Sommaren i Sverige är varm och skön,
men vintern är mörk och kall. Jag vill resa
mer när jag blir pensionär, Portugal är ett
favoritresemål.

Han erkänner att han inte kommer släppa
Perstorps Bostäder helt.
– Jag kommer nog inte kunna låta bli att läsa
nyheter om företaget på nätet. Kanske stannar jag till på kontoret och tar en kopp kaffe
då och då. Men nu hoppas jag att jag och
min fru får de där åren tillsammans att göra
det som vi vill göra, avslutar Tommy.

ke
Tommy Vieb

Många minnen
När nu Tommy blir pensionär ser han tillbaka
på tiden med Perstorps Bostäder med glädje
och många minnen. Ett mål han haft under
lång tid och arbetat för har dock inte färdigställts.
– Jag har under alla åren på Perstorps Bostäder önskat att man slog ihop företaget med
tekniska kontoret och näringslivsfastigheter.
Då hade vi fått en enklare samordning och
kunnat värna, renovera och sköta fastigheterna på ett annat sätt. Det är ett projekt
som jag gärna hade sett blivit klart innan jag
pensionerades, men så blev det inte tyvärr.
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Aktiv förening med stort utbud

Den sociala gemenskapen, intressefrågorna för pensionärernas vardag, utbudet av kurser, resor och den
positiva andan. Där har du några ledord till PRO Klippan som med sina 750 medlemmar är en mycket aktiv
och välbesökt förening.
– Vi hör faktiskt ofta att det är många som längtar efter att bli
pensionärer så att de kan gå med i PRO. Vårt utbud av verksamheter och cirklar är enormt, säger ordförande Stig Ålund.
Söderås Journalen besöker honom i PRO Klippans lokal med
adress Torget 1 i Klippan. Föreningens friskvårdsansvariga Birgit
Björk och vice ordförande, tillika reseansvariga, Gudrun Aldén
är också på plats för att berätta om föreningen.
– Idag finns det många unga pensionärer. De vill prova nya saker, resa och uppleva. Samtidigt ska vi också tillgodose behoven hos de medlemmar som är lite äldre och kanske inte lika
rörliga, säger Birgit.

Glädjen stod högt i tak
på 70-årsjubileet
ro p p e n
got t i k
r
ö
g
a
g y mp
Vat ten

PRO Klippan har verksamheter som riktar sig till alla.
– Då och då slänger vi ut frågan bland våra medlemmar vad
de skulle kunna tänka sig att göra, och då får vi stor hjälp och
inspiration till våra aktiviteter, säger Birgit.
Föreningen har ett 50-tal aktiva cirkelledare.
– Ett exempel på en populär cirkel är elementär data. Under våren hade vi sju datacirklar igång samtidigt som 17 medlemmar
stod i kö, säger Stig.

Qigong stärker kropp
och själ

Engagerade för både pensionärerna och samhället
Engagemanget hos medlemmarna är det inget fel på.
– Så fort vi har möte och man efterlyser någon som kan hjälpa
till med exempelvis servering, är det alltid några som anmäler
sig frivilligt. Det är fantastiskt, fortsätter Stig.
Polenresenärer
på tur i veteranspårvagn

Foto:PRO

Stig, Birgit och Gudrun tycker också det är viktigt att poängtera
att PRO är viktiga för intressefrågor för pensionärernas liv, men
också för samhället.
– För ett tag sedan lyssnade vi till kommunens alkohol- och
drogsamordnare Bert- IngeKarlsson. Vi i PRO är mor- och farföräldrar till generationen som kanske har problem. Det är viktigt att veta vad vi kan göra för att hjälpa och förebygga. Vi
har också representanter i kommunens pensionärsråd, handikappråd och folkhälsoråd. Samarbetet med Klippans kommun
är mycket bra.
Resorna lockar
Resorna som PRO erbjuder sina medlemmar är väldigt populära.
– Jag bokar in biljetter till många evenemang som kan vara svårt
att få tag i, så våra medlemmar kan erbjudas teatrar, konserter
och föreställningar som de annars kanske inte fått biljetter till
eller som de av annat skäl har svårt att ta sig till, säger Gudrun.

Cyklister tar rast i vacker miljö

Sångkören Ton-Åringarna
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Styrelsen 2014 i arbete

Reseutbudet består av både dagsutflykter, weekendresor och
längre resor.
Nu är höstens cirklar i full gång. Varje tisdag har föreningen
öppet i sin lokal på Torget 1 mellan 10.00 och 11.00. Andra
tisdagen varje månad har man medlemsmöte på Senioren. Då
kombinerar man mötet med föredrag, modevisningar och underhållning.
– Pensionärerna i Klippan är engagerade och aktiva. Det är inte
minst vårt stora medlemsantal och alla glada medlemmar ett
bevis på, konstaterar Stig, Birgit och Gudrun innan de fortsätter
att planera kommande äventyr!

Du kollar väl på klippans egen

Handels- och
nyhetssida!
4.000 unika besökare klickar
100.000 gånger per månad på sidan!

Och det ökar och ökar...
Här hittar du:
• Butiker och Företag • Dagens lunch
• Aktuella bilder från Klippans Centrum
• Föreningsinformation • Familjesida
• Evenemangsguide • Söderås Journalen
med unika webbartiklar.
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Rönneådaleordvästpassage
- Skånes N

Framgångsrikt
EU-projekt avslutat

– drivs vidare ideellt
Under snart fyra år har det EU-finansierade
LEADER-projektet Rönneådalen – Skånes
Nordvästpassage satt fokus på Rönneådalen som turistattraktion. Nu är LEADER-delen avslutad, men verksamheten lever ändå
vidare i föreningsform.
Syftet med projektet, som inleddes i slutet av 2010
var att göra bygden kring Rönne å mer bekant, och
även att underlätta för besökare att hitta de unika naturlandskap och kulturvärden som finns där.
Drivande parter har varit föreningarna Klippanbygdens natur, Naturskyddsföreningen Söderåsen och
Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening. Man har
märkt ut cykelvägar, vandringsleder och utflyktsmål
och även upplyst om andra sevärdheter samt boende, restauranger, gårdsbutiker, affärer och annan
service.
– Vi har både tagit fram en rad olika trycksaker, men
även tagit fram en hemsida, www.skanes-nordvastpassage.se som samlar all information, säger Bengt
Hertzman, ordförande i projektet samt styrelseledamot i Naturskyddsföreningen Söderåsen.
Fokus: Hålla hemsidan levande
Även om projektet varit EU-finansierat så är det till
största delen ideella insatser från medlemmar i de
tre deltagande föreningarna som ligger bakom insamlingen av information.
– Det är jättemånga som varit viktiga, och det är
omöjligt att nämna alla, men jag skulle vilja rikta
ett stort tack till Klippans kommun, som har varit
fantastiska och som stöttat oss hela vägen, säger
Bengt Hertzman.

Projektet avslutades med en sammankomst på Bjärhus Gårdsbutik med god mat och tacktal till alla inblandade. En musikstund av
Swingin´ Ingrid och Mats P hanns också med efter maten.

Huvudinriktningen för den förening som kommer
att driva verksamheten framåt blir att förvalta det
som byggts upp. Hemsidan är tänkt att ha en fortsatt central roll i projektet.
– Vi vill hemskt gärna komma i kontakt med människor som känner för Klippanbygden och kan tänka sig att framöver lägga ner tid ideellt, framför allt
när det gäller att hålla hemsidan levande. Så känner
man för detta är det bara att gå in på hemsidan och
kontakta oss, avslutar Bengt Hertzman.
Förutom hemsida har det producerats en video och olika trycksaker
som presenterar cykelvägar, vandringsvägar, utflyktsmål m.m.

22

Foto: Privat

ämjandet
r
f
s
t
f
u
l
Fri
i perstorp

Den 14 juni lättade båten Hoppet ankar från Brantevik och seglade norrut. Ombord fanns 10 medlemmar från Friluftsfrämjandet i Perstorps ungdomsgrupp Lufsarna. I sex dagar levde de båtliv
med allt vad det innebär, från sjösjuka till att sova
i små kojer.
Två av de som var med var Simon Lidén och Saga Gärdby.
– Det var jättekul och spännande. Jag har aldrig gjort något
liknande tidigare och först var det lite svårt att förstå alla
båttermer. Kaptenen och besättningsmannen som var med
var duktiga på att lära ut och efter ett tag var man inne i
det, säger Saga när hon sammanfattar resan.

Perstorpsungdomar på
böljan den blå

”Hajnät”
Saga blev lite sjösjuk men då gick hon bara upp på däck
och tog frisk luft så försvann illamåendet. Simon klarade sig
från sjösjukan på Hoppet.
– Det är en ganska nybyggd båt som är byggd efter gamla
ritningar. Den är i trä och har en mast som jag tror är 18
meter hög. Längst fram fanns ett ”hajnät” som man kunde
ligga i när man vilade, säger Simon.
Skrattanfall!
Resan har Lufsarna själv finansierat genom att hjälpa till
på Friluftsfrämjandes vårloppis i Perstorp. Både Simon och
Saga skulle gärna göra om seglatsen igen. Lufsarna gör
många spännande utflykter och exkursioner i sin verksamhet.
– Det är grymt kul att var ute i naturen. Vi har alltid kul
och var gång vi träffas har jag minst fem skrattanfall, säger
Saga.

Dubbel bonus
på ICA I love eco
Ännu ett skäl att välja ekologiskt!

Erbjudandet gäller den 15/9 t o m 31/12
när du drar ditt ICA-kort.

Vårt ekologiska
sortiment växer!
Idag har vi dagligen
över 500 ekologiska
produkter i butiken och
vi arbetar ständigt
för att utveckla
sortimentet. Förutom
dubbla bonuspoäng på
vårt egna ICA I love
eco-sortiment kommer
du under hösten finna
flera bra erbjudanden på
våra ekologiska
produkter.

Klippan
Öppet alla dagar 8–21
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Klippan
Väpnaren i

Här är Pysen, vårdhästen!
Shetlandsponnyn Pysen är 28 år gammal. En respektabel ålder för en häst.
Onsdagen den 13 augusti besökte han äldreboendet Väpnaren i Klippan. Inte
för att bosätta sig, men däremot för att hälsa på alla de boende och mumsa
i sig morötter.
– Pysen är världens snällaste. Finns det bara morötter eller något annat gott så är han med
på allt, säger Pysens ägare Anna Rosén.
Fika på innergården och hisstur
Christine Forss är Leg. Arbetsterapeut och Leva Livet-inspiratör på Väpnaren. Hon har läst
och hört om många andra vårdboende som gjort liknande projekt med vårdhundar och
vårdkatter. Hon hörde sig för i sin ridklubb om det fanns någon som kunde tänka sig att
komma på besök, och Anna och Pysen nappade.
– Det är många av våra hyresgäster som haft hästar tidigare. Nu får de återigen träffa en
häst, och vi har massor av morätter att bjuda Pysen på, säger Christine.
Ute på Väpnarens fina, lummiga innergård samlas de boende. Pysen låter sig glatt bjudas
på morötter och hälsar på alla.
Några av de boende på Väpnaren kunde inte ta sig ner till fika-stunden. Då får Pysen
komma till dem istället, så han och Anna tog helt sonika hissen upp!
– Pysen skötte sig exemplariskt. Jag hoppas att vi får nöjet att ha honom här snart igen,
avslutar Christine.
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Föreningssidan
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.

Perstorps budoklubb

Klippans Filatelistklubb

Perstorp naturskyddsförening

Nya fräscha lokaler

Frimärken

Slåttergille

Efter nästan 20 år i kommunens källare
har vi den 18 augusti startat höstterminen
i nya fräscha lokaler i postens gamla lokaler. Både gamla och nya medlemmar är
jättenöjda med vår nya lokal som är ljus
och fräsch. De tycker också att de stora
skyltfönstren ger oss gratis reklam. Den 11
september hade vi invigning av lokalen,
då var allmänheten inbjuden till vår lokal.
Vi hade uppvisning med blandad ålder
från 7-14 år och vi bjöd på en enklare förtäring.

Skolsamverkan

Vi har redan börjat planering för skolsamverkan som går av stapeln den 15 september till den 27 november, vilket innebär att
vi bjuder in skolorna till oss och kan inte
skolorna komma till oss så kör vi ut till dem.

Träningsdagar

Alla är hjärtligt välkomna att komma och
prova på judo hos oss, vi har inget intagningsstopp man kan börja när som under
terminen.
Måndagar
• Judokidz 5-7 år, kl.18.00 - 19.00.
• Fortsättningsgrupp 7-12 år, kl.19.00 - 20.00.
• Från 13 år, kl. 20.00 - 21.30.
Torsdagar
• Nybörjargr. 7-12 år, kl.18.00 - 19.00.
• Fortsättningsgrupp 7-12 år, kl.19.00 - 20.00.
• Från 13 år kl. 20.00 - 21.30.

Kundaliniyoga

Vill du känna dig smidigare och minska på
stress? Lust att öka ditt allmänna välbefinnande? Då är YOGA utmärkt för dig! Den
17 september drog vi igång yogan för andra terminen, kl. 18.00 - 19.30. För bokning skall man kontakta Sabina Johansson
på mail: ysabinas@hotmail.com eller mobil
tel. 0701-17 69 60.

Du som har frimärken undanstoppade,
tag fram dem och kom till oss i klubben.
Upplev den fina sociala gemenskapen
som vi har skapat i klubben. Vi har möte
med intressanta program den 14 okt, 25
nov och julavslutning den 9 dec. Alla dagar kl. 19.00 i Studiegården. Känner du
inte för att åter börja samla kan vi köpa
dina frimärken. Välkommen. Ring Thorhild
på 0435 - 71 19 28.

Ljungbyheds Golfklubb
Arrangör för SM-tävling

En mängd aktiviteter har genomförts på
golfbanan under augusti & september månad, som att klubben har stått som arrangör
för Klubb SM Juniorlag, kvalomgång 1,
15-17 augusti. Detta var den tredje SMtävlingen som man har haft på banan under säsongen.

Genomfört KM

Klubbmästerskap, KM, har spelats lördagen den 23 augusti för medlemmarna och
för damerna vann Lena Nordlund på fina
98 slag, brutto. Herrarna spelade sitt KM
över 27 hål samma dag och där segrade
Hans Svensson på 111 slag, brutto. Man
korade även KM för de olika åldersklasserna för herrar & damer. Deltagarna
deltog också i en handicapklass över 18hål, poängbogey. Segrade gjorde Joacim
Pettersson på 40 poäng. Rekordmånga
medlemmar deltog denna dag som avslutades med prisutdelning och samkväm i
den nyöppnade golfrestaurangen för deltagarna.

Övrigt

Övriga tävlingar som klubben deltager i
är Skånes GDF seriegolf för damer och
herrar som nu kommer att färdigspelas under september månad.

Hembygdsföreningen och Naturskyddsföreningen bjöd åter in till Slåttergille sista
söndagen i juli. I år hade vi bättre tur med
vädret trots några regndroppar tidigt på
fm. Mats Thomsen med sina vackert selade hästar hade dagens viktigaste uppgift när det gällde att slå ängen och han
tog hjälp av en gammaldags slåtteraggregat. Ett par liemän fick också visa vad de
kunde. Pelle Johansson och Kjell Olofsson
hette de kunniga.
Nils Olof Wedin berättade och visade bilder från Ängens tidiga historia. Vår duktige florainventerare Leif Sigbo ledde rundvandring på ängen för de intresserade.
Vi hade även en biodlare Per Johansson
Björstorp på plats som mycket överskådligt
visade bin och bikupor. Biprodukten d.v.s.
honungen kunde man även köpa på plats.
För de som blev mer hungriga fanns det
grillad korv med bröd eller kaffe och kaka
som Hembygdsföreningen serverade. Vi
fick även besök av ytterligare två fina
hästar. Det var Blombergs som kör rundtur
med sina hästar på lördagar. Nu blev det
två turer till Andreassons äng med besökare från bl a Ybbåsen och Österbo.
Perstorps fågelholkssnickare nummer ett,
Göte Isaksson, visade olika holkar för
t. ex. mes, stare och humla. Han hade
även tillverkat ett tjusigt fågelmatarbord
som man kan vinna om man köper lotter
på Hembygdsföreningens söndagsevenemang. Naturskyddsföreningen hade en
tipsrunda som hade temat ” Ängen” En
person hade alla tio rätt. Några stycken
hade nio rätt men där fick utslagsfrågan
avgöra. Resultat:
1:a pris: Bitte Rosenqvist
2:a pris: Inge-Gerd Olsson
3:e pris: Marianne Johansson
Rätt svar på utslagsfrågan: 227 st. Antal
besökare idag c:a 150 st.

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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PRO Perstorp
Program

Aktiviteter i Bäckstugan:
• Tisdagar: Stickcáfe kl.14.00 - 16.00.
• Torsdagar: Canasta kl. 17.00 - 20.00.
• Fredagar: Fredagscáfe kl. 09.00 - 11.00.
• Onsdag 24 september. Temakväll
”Gamla huskurer” kl. 17.00 - 22.00.
• Onsdag 1 oktober. Dans i Folkets Park
kl. 17.00 - 21.00.
• Fredag 3 oktober. Bingo i Bäckstugan
kl. 04.00 - 16.00.
• Onsdag 8 oktober. Föreningsmöte i
Folkets Park kl. 17.00 - 21.00.
• Fredag 10 oktober. Ungersk afton i församlingshemmet kl. 17.00 - 22.00.
• Onsdag 15 oktober. Dans i Folkets Park
kl. 17.00 - 21.00.
• Fredag 17 oktober. Bingo i Bäckstugan
kl. 14.00 - 16.00.
För att deltaga på Temakväll, Ungersk afton
och resor anmäl er i Bäckstugan eller tel.
0435-347 65 eller meila perstorp@pro.se

SPF Färingtofta
Motionsdans

SPF Färingtofta inbjuder till motionsdans
i Tornsborgs Tivoli, Färingtofta:
• Torsdagen den 25 september
kl. 17.00 - 20.30, MEMORYS spelar.
• Torsdagen den 9 oktober
kl. 14.00 -17.30, OBS! Tiden. TUBOYS spelar.
• Torsdagen den 23 oktober
kl. 14.00 -17.30, REID & COMP spelar.
Vi bjuder på kaffe. Alla föreningsanslutna
pensionärer är välkomna. Medlemskontrol

Vandringar

SPF Färingtofta har börjat sina vandringar
• Måndagen den 22 september kl. 14.00
Samling idrottsplatsen Snälleröd. Medtag
kaffekorg
• Måndagen den 29 september kl. 14.00
Samling torget i Ljungbyhed. Medtag kaffekorg.
• Måndagen den 6 oktober kl. 12.00
OBS! Tiden. Samling på Skäralids parkering. Efteråt äter vi dagens på restaurangen.
Hjärtligt välkomna till våra vandringar. Vid
uppl på tel. 0435-44 09 87.

Klippans Scoutkår

Klippanbygdens natur, forts

Höstterminen

Fågelskådning med Eurobirdwatch day

Terminen är igång för fullt hos Klippans
scoutkår. Vi hälsar alla, nya som gamla
medlemmar, välkomna till Klippans scoutkår. Vår föreningslokal ”Port Artur” är på
Klippanvägen om ingen annan information ges. 27 September, kl. 10.00 - 12.00
har vi aktivitet på Klippanvägen, kanske
just ni vill komma och se vad vi gör!
Rekommenderad ålder är från ca 5 år och
uppåt. När vi har våra kårmöten, (aktivitetsträffar) medtags kläder efter väder vi
är alltid ute! Liten fika, och ett glatt humör.

”Det är inne att vara ute”

För att finna all föreningsinfo är det lättast att se och läsa på vår facebooksida.
Adressen är: www.facebook.se och så
söker du på Klippans scoutkår. Vår hemsida är under uppbyggnad. Man kan även
maila till oss för vidare information via:
info.klippascout@gmail.com

Klippans scoutkår har firat 80 år

Sedan 1934 har många medlemmar kommit och gått, och det har varit många fantastiska minnen. Kåren bjöd den 6 september in olika representanter från andra kårer
samt fritidsförvaltningen från Klippans
kommun. Många nya och gamla medlemmar var samtidigt med och firade denna
underbara dag i det gröna. Ett trevligt
program bjöds på som kårens Äventyrare
hade satt samman, och maten smakade
perfekt. Att äta så där i det gröna smakar lite extra! Hela kalaset gick av stapeln
i Kårens vackra stuga Seven oauks som
ligger så vacker uppe i Ankarlöv. Kårens
styrelse vill tacka alla som gjorde denna
dagen till ett varmt minne för kåren.

Klippanbygdens natur
Kom och besök ett styrelsemöte!

Kom och besök ett styrelsemöte med
Klippanbygdens Natur! Vi är ett glatt
gäng som diskuterar stort som smått kring
vår natur och hur vi kan bidra till en bättre
miljö. Vi träffas ungefär varannan månad
och förutom spännande diskussioner bjuds
det även på fika. Kontakta Erik Persson,
tel. 0435 - 440 441 (kvällstid), för ett besök. Mail: ekebackegarden@tele2.se

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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Lördagen den 4 oktober kl. 07.00 - 13.00.
Euro Birdwatch är ett årligt återkommande
internationellt evenemang som handlar om
att stimulera till aktivitet och fågelskådning.
BirdLife International är samordnare och
ca 25 europeiska länder deltar i räknandet
av flyttande fåglar. Klippanbygdens Natur
fortsätter fira EuroBirdWatch på Bläsinge
ängar och i Skankhult (Färingtofta), för
sjuttonde året i rad! Efter räkningen samlas vi för gemensam sammanställning av
dagens resultat, runt klockan 13.00. Fika,
kikare och varma kläder är alltid bra att
ha.
Alla hjärtligt välkommen nybörjare som erfaren skådare! Samling vid Best Western
Hotell i Klippan eller Spångens Gästis
kl. 07.00. Kontaktpersoner: Leif Dehlin tel.
073 - 942 36 36 och Roland Sjöberg tel.
070 - 674 96 91.

Åby SPF Klippan
Gulasch-Party

31 oktober på 47:an, arrangör Gabor
Kapetz. Det serveras:
• Pálinka ungersk snaps.
• Gulasch Ungerns nationalrätt med knaprigt bröd.
• 3 glas vin som serveras med en spektakulär hävert.Det serveras även alkoholfritt.
• En pianist som står för underhållningen
ingår också.
För mer information och gärna intresseanmälan ring Margaretha Petersson
på 0435-136 24 eller Anita Jansson på
0435-157 85.

Studiebesök på Findus

Torsdagen den 16 oktober skall vi göra ett
studiebesök på Findus Livsmedelsindustri i
Bjuv. Bussen går från Senioren kl. 09.00.
Väl framme blir vi informerade av Sanna
Ottosson, fika serveras under informationen. Därefter fortsätter vi ut i produktionen
som varar till kl. 12.00. Sedan intar vi en
god bit mat i deras restaurang. Återresan
sker vid två-tiden. Pris per person: 250
kr. Anmälan görs till Bertil Ekholm på tel.
0435 - 143 84.

Söderåsens Brukshundklubb Åsbobygdens Samlarförening
Aktiviteter

• 5 oktober, medlemsmöte och “racet”.
• 28 september, “flockpromenad”.
• 18 september, klubbtävling agility.
• 25 september, månadstävling lydnad,
brukslydnad och rallylydnad.
Höstens kurser startar nu, kontakta oss om
eventuella lediga platser. För mer information och kontaktuppgifter för kursanmälan,
se hemsidan: www.soderasensbk.se

Riseberga-Färingtofta
Hembygdsförening
Frimärken

13 oktober (Obs! ändrat datum) kl.18.00,
minne av de första munkarnas ankomst.

Kulturkväll - Film

16 oktober kl. 19.00, lokal Infanterig. 7.
Filmer från gamla Ljungbyhed, entré 25 kr
inklusive fika. Föranmälan till Erling på tel.
0730-47 05 60.

Arkivens Dag

8 november kl. 10.00 - 16.00, plats Polemanska Huset Forestad. Info Barbro tel.
0435-147 34, Erling tel. 0730-47 05 60.

Höstens aktiviteter

Vi startar höstens aktiviteter med månadsmöten i Centralskolans Aula.
• Onsdagen den 1 okt, kl 19.00 med bildvisning av naturfotograf Tomas Johnsson,
Hässleholm.
• Onsdagen den 5 nov, kl 19.00 kommer
Kalle Eriksson, Bjärnum och visar bilder
från gammal svensk by i Ukraina.
• Onsdagen den 3 dec, kl 19.00 lyssnar
vi på Birger Sandström, som underhåller
med sång och musik.
• Söndagen den 26 oktober är det
Samlarmarknad i Folkets Park, Perstorp,
kl. 09.00-15.00.
Gratis entre till samtliga evanemang.
VÄLKOMNA.

Klippanamatörernas
Folkdanslag
Gammaldans och folkdans

Är du glad för att dansa? Kan kanske
lite grunder? Kom med i ett glatt gäng,
som dansar gammaldans och folkdans!
Välkommen med eller utan danspartner till
Gråmanstorps Bygdegård. Vi dansar varje
onsdag kl 19.30 till ca 21.30. För mer info
ring Iréne, tel. 0435 - 109 08 eller kontakta via e.irene.persson@telia.com

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
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 föreningarna 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.

Tack till Föreningssidans sponsorer!

sför ditt företag?
ligt du marknad
Är det så här tyd

Vi kan hjälpa dig att

synas!

Tel. 0435-77 90 50
www.adaptmedia.se
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Äntligen
fotboll året om!
Den 2 augusti klipptes banden till den nya konstgräsplanen på Åbyvallen i Klippan.
– Konstgräsplanen betyder oerhört mycket för
oss, våra spelare och Klippans Kommun, konstaterar Niclas Rosenkvist, ordförande i KFF.
Att spela på en grusplan är inte särskilt trevligt under vinterhalvåret. De senaste 6-7 åren har KFF inte spelat en
enda träningsmatch hemma på grund av grusunderlaget
man haft tidigare.
– Vi har fått spela hos bortalaget eller hyrt in oss i Förslöv
på deras plan. Nu slipper vi det och våra lag kan äntligen
både spela matcher och ha sina träningar på konstgräs.
Konstgräsplanen och Åbyvallen är en kommunal anläggning. Det innebär att det är en positiv nyhet även för kommunens övriga fotbollsföreningar.
Allsvenskt lag på besök
Under invigningen var kommunalrådet Kenneth Dådring
på plats liksom fritidsnämndens ordförande Börje Norén.
Det bjöds på kaffe, korv och läsk. Sen blev det såklart
invigning med fotbollsskorna!
– KFF:s damlag mötte allsvenska Vittsjö, ungdomslagen
spelade internmatcher och så blev det en oldboysmatch
mellan före detta Forsby och KBIF, fortsätter Niclas.
Han har själv ännu inte hunnit spela någon match på det
nya konstgräset, men han har givetvis hunnit trampa runt
lite på den.
– Det kändes mycket bra! Den var betydligt mjukare än
jag trodde, avslutar Nicklas som ser fram emot många
spännande matcher på Åbyvallens nya fina konstgräsplan!

10/9
UKOST
R
FÖRETAGSF

Ung Företagsamhet i fokus
på företagsfrukosten
När 20-talet morgonpigga Klippanföretagare träffades för frukost på Best Western Hotel Klippan den
10 september var det Ung Företagsamhet som stod i
centrum. Regionchefen för UF Skåne, Susanne Wahlgren Persson berättade om organisationen, och efterlyste fler rådgivare till UF-företagen.
Ung Företagsamhet är en världsomspännande organisation.
UF Sverige ingår i den europeiska medlemsorganisationen
som består av hela 35 länder. Syftet med Ung Företagsamhet
är att utbilda ungdomar i entreprenörskap. Dess mest kända
verksamhet är den som bedrivs i gymnasieskolorna. Där får
ekonomistuderande elever möjlighet att starta, driva och avveckla ett företag.
– Vår viktigaste uppgift är att ge unga en tro på sin egen företagsamhet, och även att lära ungdomarna hur man driver ett
företag, från teori till praktik, sa Susanne Wahlgren Persson.
Medverka som rådgivare
Susanne Wahlgren Persson uppmanade även företagarna på
plats att, om de inte redan gjorde det, medverka som rådgivare till UF-företagen på gymnasieskolan.
– Man måste ha en rådgivare i varje företag. Vi har genom
åren sett att det är väldigt utvecklande för ungdomarna att
komma i kontakt med personer från näringslivet, så det hoppas jag att ni är sugna på att ställa upp med.

Foto: Hasse Pettersson

Politiker på plats
På plats fanns också kommunalrådet Kenneth Dådring (M) och
oppositionsrådet Kerstin Persson (S). Som relativt nya på sina
poster var de båda överens om att det var viktigt för dem båda
att lära känna Klippanföretagen ordentligt. Kenneth Dådring
passade också på att lyfta fram den topplista som tidningen
Dagens Samhälle tagit fram över alla svenska kommuner och
deras inbördes politiska konflikter. Ju högre upp på listan man
låg, desto fler konflikter i kommunpolitiken.
– Glädjande nog kan vi konstatera att Klippan låg bland de 20
sista av Sveriges alla kommuner i denna undersökning, vilket
är ett gott betyg till det politiska klimatet här, som präglas av
samförstånd.
Kerstin Persson höll med.
– På det kommunala planet skulle jag säga att vi är ganska
mycket överens, men på riksnivå ser det ju helt annorlunda
ut så klart.
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Söderås

Foto: TOPNEWS.se - Jan Emanuelsson

I samarbete med

2014-07-29
Misstänkt anlagd
bilbrand utanför
Perstorp

Diplomering av
förstelärare

Lagom till terminsstarten diplomerade Barn- och utbildningsförvaltningen i Klippans kommun 19 nya förstelärare.

2014-08-01
Skåpbil som av
okänd anledning
voltat av väg 21 i
höjd med Kvidinge
strax öster om
Åstorp.

– Förstelärarna är fyllda av entusiasm. De har många goda idéer
för att utveckla verksamheten och nå en högre måluppfyllelse,
säger Mattias Säflund, verksamhetschef för frivilliga skolformer
i Klippan.
Ytterligare en diplomering väntar och tillsammans med den första omgången kommer kommunen att ha totalt 27 förstelärare.

2014-08-06
Mindre brand i en
större flis/barkhög
på Gyllsjö Trä i
Stidsvig. Av okänd
anledning hade
det börjat ryka från
högen. Man kunde
snabbt får branden
under kontroll .
2014-08-06
En villa i Örahult, strax
norr om Perstorp var
helt övertänd. Enligt
uppgift bodde ingen
person i villan.

2014-08-17
En singelolycka
med en moped på
väg 13/108 i höjd
med Skäralid strax
söder om Ljungbyhed.

2014-09-02
Rökutveckling från
källaren i villa på
Fredsgatan, Klippan.

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.

29

Söderås
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

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

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

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

Byggnadsarbeten
• Sandströms Bygg AB, Gästgivaregatan 5, 265 71 ÖSTRA LJUNGBY . .... 0706-88 08 77
		 sandstromsbygg@telia.com

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

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

Gårdsbutik
• Bjärhus Gårdsbutik, Bjärhus, 264 93 KLIPPAN......................................... 0435-10295
		 www.bjarhus.se, elisabeth.hansson@lm.lrf.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
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Fastighetsskötsel forts.
• Lilla Kloster Service AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN..................... 0709-498 328
		 lillaklosterab@telia.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

Vill du synas här? Gå då in på
www.soderasjournalen.se/bransch
eller ring 0435 - 77 90 54
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

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

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

Fastighetsskötsel
• Bosab Fastighetsförvaltning, Vedbyvägen 41, 264 31 KLIPPAN................. 0435-105 18
		 www.bosabfastighetsforvaltning.se, bosabmagnus@gmail.com

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

• De företag som är markerade med svart cirkel hittar Du ännu mer

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

Snickeri
• Ydhags Specialsnickeri, Förrådsvägen 11, 260 70 LJUNGBYHED........... 0707-41 10 63
		 www.snickeriet.info, info@snickeriet.info

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

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

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

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

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

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

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

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

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
• 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

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

Söker du värmeanläggning,
fikabröd, tandläkare
eller vinterdäck?
I detta Branschregister hittar du
snabbt och lätt din lokala kontakt!

information, erbjudanden och annonser om på www.klippanshopping.se
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BDS880
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kyL / FryS PakET
wmE3612 / wVE2652
Energiklass A+
LED-belysning
Höjd: 1875 mm
Kyl: 369 liter
Frys: 260 liter
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kyL / FryS
kF34211X
Energiklass A+
Rostfri
Höjd: 1745 mm
Kyl: 198 liter
Frys: 111 liter
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Öppettider:
Mån - fre 10 - 18
Lör 10 - 14

4.990:www.klippan.euronics.se

