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Söderås
SÖDERÅS Journalen/Redaktionen
Adapt Media,
N. Skolgatan 2, 264 33 Klippan

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

(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.

Nu har vi
öppet längre!

Nyhet!

Vi firar våra nya öppettider på Apoteket Kronan med
att erbjuda våra gamla och nya ApoPlus medlemmar
30% rabatt på hela vårt Apolivasortiment 2–7 februari!
Gäller ej receptbelagda läkemedel.

Våra nya öppettider gäller från 2 februari:
måndag – fredag 08.30 – 19.00, lördag 10.00 – 13.00
Apoteket, Torggränd 1, 264 33 Klippan
Tel 0771 - 450 450 apoteket.se
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”POLITIKERSKOLA”
Ett sätt att stärka vår demokrati är att få mer
kunskap.Vi i Kristdemokraterna i Klippan
tycker detta är viktigt.
Du som är nyfiken på hur det politiska arbetet och vår
kommun fungerar får nu en chans att lära lite mer.

pel:

Exem

Rostfri vattenkokare

extra bra priser just nu!

Kyl

5.890:ord pris 7.290:-

1,7l

359:-

Frys

6.890:ord pris 8.490:-

Vi kommer att träffas vid fyra tillfällen, ca 2,5tim/gång.
Kursdatum är 5/3, 19/3, 24/3 och 9/4.
OBS! Du behöver inte vara med i KD för att deltaga, bara
du vill veta mer om hur du kan påverka i kommunen.

Plats: Kommunhuset Klippan
Tid: 19.00–21.30
Anmälan till:
Madeleine Ljungberg madeleine@ljungbergs.se
Bodil Andersson 073-9134539

Städpatrullen
- vi städar allt!

Först till kvarn som gäller, begränsat antal.
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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

Tidsresa i Nybro

Det finns många ”hussamlingar” som
varit byar, som i Söderåsbygden. En
är Nybro, som var en servicerik by,
vid vadställe över Rönneå i nuvarande Ljungbyhed. En vandring i lugn
takt i Nybro är en tidsresa, särskilt
med Östen Erikssons fina skildring i
boken ”Ljungbyhed genom seklerna”
som bakgrund. Nybros service var till
stor del till för militären och hade sin
kulmen på 1800-talet. Det var då en
by med sadelmakare, borstbindare,
skomakare, skräddare, tvätterskor,
plåtslagare, snickare, bagare, bryggare, pottmakare, gevärshantverkare. Även butiker fanns. Vadstället
fick bro. Först som ”spång”, sedan
som bro för transporter och är nu en
”EU-bro”. Efter 1945 minskade militären, byn förtvinade och är idag en
hussamling - där historiens vingslag
känns.

Missväxtår slog hårt

Missväxt förekom, vissa år värre än
andra. Effekten blev att den svagare
delen av befolkningen drabbades
hårt. Ibland så hårt att myndigheterna i kommunen fick ge stöd. Så
var det missväxtåret 1868 i Klippan
(som då hette Gråmanstorps kommun) – men var likadant i hela Söderåsbygden. Särskilt byarna norr
om Bäljaneå drabbades så hårt att
135 personer befriades från att betala sin personskatt, som var 50 öre
för man och 25 öre för kvinna.

Bröd – anonym nyttig mat
Bröd är ett dagligt men anonymt inslag i kosten. Så har det varit i tusentals år i vår kultur. Ingen tänker på
det – förrän det saknas. Det omvittnas särskilt av flyktingar.
Västerländsk brödkultur härstammar från ”jordbrukets urhem”,
mellan floderna Eufrat och Tigris
i Mesopotamien. Här såddes vete
och korn för 9 000 år sedan. Säden skördades, maldes, vatten
tillsattes, åts – men något föll på
stenar vid elden. Det åts. Smakade gott. Brödet var uppfunnit. Det
blandades in gammal ”sur deg”, av
”sparsamhet”. En form av jäst var
upptäckt. Brödet blev luftigare och
godare. Nya sorter skapades, som
fortgår än i dag. Besök i en bageributik är ett luktsinnes äventyr.
Brödet ses som en mänsklighetens
välsignelsebringande uppfinning,
där bonden, mjölnaren, bagaren
och jästfabrikanterna samverkar.
De sädesslag som ingår i bröd tillhör alla grässläktet, som togs om

hand och odlades för att bli mat.
Korn är vår äldsta kulturväxt. Det är
ett härdigt sädesslag. I Sverige dominerade kornet brödsäden i många
århundraden. Idag användes bara
en liten del till mjöl och gryn, men
mer till öl. Rågen är en köldhärdig
säd från Främre Asien, sågs som
ogräs i veteåkrar, kom till Sverige på
1200-talet. Under stränga vintrar som 1943 - räddade rågen Nordens
länders brödförsörjning. Havre är
mineral- och vitaminrikt sädesslag,
bara litet använt till mat. Vete kom
från Främre Asien. Gav ”herrskapsbröd” hos oss. På 1800-talet spreds
vete till hela befolkningen och blev
vårt dominerande brödsäd.
Säd skulle malas till mjöl, som
utvecklades från gnidning mellan
stenar och via bl a cisterciensermunkarnas införda hjulkvarn – t ex
till Söderåsbygden – till datorstyrda
kvarnar. Mjöl förvandlas i bagares
händer till vacker, lukt- och smakrik,
nyttig mat.

Här visas hur vår första ”kvarn” såg ut.

Cisterciensermunkarna såg till att Söderåsbygden fick ”stående kvarnhjul”.

Vackra, doft- och smakrika bröd finns att
välja mellan.

Ebolakampen – en ”smittkoppsspegel”
Ebola är en dödlig sjukdom som
sprids lätt. Inga säkra botemedel
finns. Skydd och isolering tillgrips.
Ändå dör många. Så var det även
med smittkoppor. Botemedel hittades – vaccin, som gav immunitet.
Ebola är en fruktad sjukdom. Den
kom på 2000-talet och gav massdöd och är så smittsam att skyddsutrustning krävs för vårdpersonal.
Vaccin är på gång. Sjukdomen finns
mest i Afrika. Resandet har spritt
sjukdomen. Ebola är som en spegel
av smittkoppornas utveckling, farlighet och vårdkamp.
Ebola har kort, smittkoppor lång
historia. Smittkoppornas hemland
är Indien. 3 000 åriga mumier har
smittkoppsmärke. Förbättrade res-

möjligheter spred smittkoppor till
Europa. Grekland och Rom drabbades först. På 1500-talet blev
sjukdomen allmän. 1614 utbröt en
pandemi (världsspridd epidemi) från
Asien. Till Sverige kom smittkoppor
på 1700-talet. Pesten hade precis
försvunnit. Det beräknas att 60 miljoner människor dog i Europa under
1700-talet – kallat smittkoppsårhundradet.
Smittkoppor sågs som en oundviklig barnsjukdom. Vart tredje barn
dog. Det fick Europas folkmängd
att vara konstant, trots ökat barnafödande. Först på 1800-talet kom
folkökning.
En del överlevde smittkoppor, men
blev vanställda i framförallt an-

siktet. Överlevnaden gav hopp om
botemedel. Det blev ympning med
försvagat smittkoppsvirus, som gav
immunitet. Även Gustaf III ympades.
Forskningen hittade vaccin. Den 14
maj 1796 utförde Edward Jenner ett
experiment på en 8-årig pojke. Han
rispades i armen. Det gneds in lymfa
från en mjölkerska – mjölkerskor
drabbades inte. De blev immuna genom virussvaga ”kokoppor”.
Vaccination togs upp i Danmark
1801. Fördes till Lund samma år
av Munch af Rosenschiöld. Endast
en vaccination hanns med detta år.
1816 blev vaccination obligatorisk i
Sverige för barn under 2 år. Smittkopporna var besegrade i världen.
Det väntas ebola också bli.

Fattigvård – Åbybygden slapp auktion

Fattigdom och tiggeri ökar, men svält mindre än andra). Det första har idé om socialförsäkring, som införoch ren nöd syns sällan. Socialvården bekämpats, även av cistercienser- des 1881. Och sedan Oscar II ställt
Märkesdagar
är väl utvecklad. Och äldre tiders auk- munkarna i Herrevadskloster. Allt sig positiv, togs beslut 1891 om
1905. Socialdemokratisk ungdomstioner skonades Åbybygden från.
blev lagfäst, som hos Gustaf Vasa. socialförsäkring i Sverige.
förening bildades i Klippan.
”Vad gör man då inte eget arbete Kyrkan bistod fattiga, enligt 1686 Gråmanstorps socken slapp auk1915. Frågan om fri läkarundersökräcker till familjens försörjning el- års kyrkolag. Socknarnas skyldig- tion av gamla (de som tog minst
ning och fria skolböcker för elever
ler att det beror på arbetslöshet, heter mot fattiga slogs fast i lag betalt fick ta hand om dessa). Fattogs upp.
sjukdom, ålderdom eller annat?” från 1763 och 1766. Skärpningar tigstugor inrättades. En person i
Frågan som ställts från jägarstadi- skedde. 1847 kom första allmänna varje rote (område för skattning)
Som sagt
ets små grupper, bondbyarna, fram fattigvårdsförordningen. Landets gav behövande stöd. 1885 köpte
”Det är meningslöst att gräla med genom åren till idag där tiggare vi- socknar blev egna fattigvårdssam- kommunen fastigheten ”Hemmamän. De har alltid fel.”
sar fattigdom.
hällen, fattigvårdsstyrelser utsågs. net Åby 3 b”, som blev ”fattiggård”:
(Skådespelaren Zsa Zsa Gabor)
Fattigdom är absolut (försörj- Fattigvård debatterades. Vägledan- ”Åby kommungård i kvarteret Hem”Orättfärdighet framkallar till sist ningen klaras inte) eller relativ (ha de blev tyske Otto von Bismarcks met” och med tiden Åbyhem.
oavhängighet”
Boktipset: Daniel Harbes bok ”Hemma i Harbäckshult” ger inblick i en liten bys liv.
(Filosofen François de Voltaire)
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Några av våra kända kvalitetsmärken:

Sko- och stövel-

Gilla oss på

REA REA!
Dam Herr Barn

VÄSK

Köpmangatan 19, Perstorp
Tel 0435 - 346 68

Boka bord på 0435 - 120 10 • Åbyplan 3, Klippan
www.austintx.se

Halva
priset!
(på ord. pris)

Start 26/1 kl. 9.30
Hjärtligt välkomna!

Våra tjänster
* Löpande redovisning * Löneadministration
* Momsredovisning
* Bolagsbildning
* Bokslut
* Budget
* Årsredovisning
* Deklaration

* Bokslutsrapport
enligt REKO

Vi arbetar med enskilda firmor, handelsbolag och aktiebolag. Hos oss finns auktoriserade redovisningskonsulter och vi är medlemmar i FAR.
Adnan Pehlivanovic
0435-152 90
adnan@hr-redovisning.se

Jenny Roth
0435-152 91
jenny@hr-redovisning.se

Vårens nyheter är på väg in!
Öppet: Mån-Fre 9.30-18.00/Lör 9.00-14.00 • Storgatan 32 • Klippan • Tel 0435-157 15

Kom in och prata
med oss om

luft/vattepnar-!
värmepum

nvänd et!
RÖRMONTAGE
AB
A
STORGATAN 16, 264 33 KLIPPAN
drag
Tel. 0435 - 71 12 75, fax 0435 - 100 25 Rot-av

www.hr-redovisning.se
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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
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Görans Lju
och bild

Möter det nya året med
retro och ny teknik!
Har du sett en firmabil rulla förbi som det står ”Pantzars ljud och
bild” på? Då är det Görans Ljud och Bild i Klippan som är ute på
vägarna, men under nytt namn.
Butiksägaren Benny Pantzar byter sakta namnet på butiken, och arbetsbilen
var först ut. Benny blickar tillbaka på ett lyckat 2014 och ser fram emot ett nytt,
spännande år med butiken.
– Vi försöker hela tiden tänka nytt i butiken och stå emot de stora kedjorna.
Vår stora fördel är att vi kan erbjuda kunderna en personligare service, installation, hemleverans och support, säger Benny.
Det
entillbehör.
regnig dag i början av januari när Söderås Journalen träffar honom i
medäralla
fikarummet i de stora lagerlokalerna bakom butiksdelen.
– Vi letar efter ännu större lokaler. Drömmen är en 300-500 kvm stor lokal
på Storgatan i Klippan. Då kan företaget expandera ännu mer när det gäller
utbudet av vitvaror.
Nygammal trend: Vinyl och retro
Benny köpte Görans Ljud och Bild för fem år sedan. Innan dess hade han jobbat i butiken sedan 1995.
– Även om jag inte hade ägt butiken hade jag garanterat jobbat med något
tekniskt. Det är inom tekniken jag har mitt största intresse. Jag har jobbat med
detta sen jag slutade skolan så jag kan inte tänka mig något annat jobb.
Trenderna inom branschen som Benny märker av just nu är mycket retro.
– Vi säljer mycket vinyl- och retroapparater. Jag har haft kunder ända från Blekinge som sett att vi har snygga och användarvänliga retrospelare. Många har
backar med LP skivor som står undangömda hemma. Med den nya tekniken
är det lätt att spela och använda sina skivor. Även radioapparater med 30- och
40-tals inspiration är mycket populära, fortsätter Benny.
I affären jobbar Benny och Robin. De turas om att vara ute hos kunder på jobb
och att stå i butiken.
– Vi har sneglat lite på att utveckla en webbhandel. Det kräver dock nästan ytterliggare en heltidsanställd för att uppdatera och hålla allt i ordning. Men det
är absolut något vi funderar på för framtiden.
Lika roligt i butiken som hos kunderna
När Benny får frågan om vilket som är roligast: stå i butiken eller vara ute på
jobb hos kunderna blir han kluven.
– Svår fråga… Det är lika roligt! Kundkontakterna är det bästa med mitt jobb
och det har jag ju både i butiken och ute på jobb hos kunderna. Så jag väljer
båda, säger Benny.
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När Benny inte jobbar så umgås han med familjen. Han är pappa till tre barn
mellan 5 och 15 år, så det finns alltid något att göra.
Han gillar att hänga med i tekniksvängen och håller sig ständigt uppdaterad.
– TV-apparaterna blir större och större. TV-apparater som är stora, svängda
och har Ultra-HD med extrem hög upplösning är på frammarsch och väldigt
intressant.
De nya, stora TV-apparaterna och vitvarorna kräver sin plats.
– 2015 kommer bli ett spännande år. Vi har en del intressanta lokalerbjudande,
så det känns som det kan hända mycket nytt detta år, avslutar Benny med ett
skratt.

ileum 5-2015
20 års jub
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Sol & badreSor

Costa brava, roses 10, 17 dgr 26/6, 28/8, 4/9, 11/9, 18/9 ......... fr 3395:Costa brava, empuriabrava 10, 17 dgr 26/6, 28/8, 4/9, 11/9 ..... fr 3895:Kroatien/Porec 10 dgr 15/6, 29/6 ............................................... fr 3995:-

UPPlevelSer/weeKendreSor

reseträff/Timmendorfer Strand halvp 2 dgr 7/3 ............. 995:Kristina från duvemåla 2 dgr 4/4, 9/5 ........................ fr 1995:Åland med Skärgårdssafari help 4 dgr 28/6 ................... 3995:Skagen med Jespershus help 3 dgr 15/5, 25/9................ 3395:Schwedenfest i wismar halvp 4 dgr 20/8 ........................ 3795:boka tidigt
vinresa till Mosel halvp 6 dgr 19/9 ................................ 6495:rabatt
Trandans/Hornborgarsjön help 2 dgr 8/4, 11/4 ............... 1995:upp till
400 kr/vuxen
Hyttsill med luffardag help 2 dgr 29/8, 3/10, 21/11.... fr 1995:rügen help 2 dgr 28/3, 7/11, 5/12 ................................. fr 1795:berlin centralt hotell 4 dgr 14/5, 17/9................................. 3295:OG
Stettin inkl allt, help 3 dgr 3/4, 4/9..................................... 2995:ATAL
NY KNU!
vinprovningsresa halvp 2 dgr 14/3, 22/4 m fl .................. 1395:- UTE
Ullared 2 dgr 25/4, 8/8, 17/10, 21/11 ................................. 1195:ResTeamet

dagSTUrer

arlövsrevyn 14/3, 21/3, 22/3, 29/3....................................... 775:Ystad Tattoo 7/8, 8/8 .......................................................... 950:Heiligenhafen 19/2, 25/3, 18/4, 6/5, 27/5, 13/6 m fl ........... 380:bordershopen/Puttgarden 3/3, 1/4, 29/4, 21/5 m fl ......... 380:Ullared lågprisavgångar 31/1, 17/2, 25/2.......................... 100:Ullared 17/3, 31/3, 14/4, 28/4, 20/5, 9/7 m fl ....................... 190:Snapphanetur 5/5, 18/8 ...................... 675:gavnö Slott 12/5 ................................. 650:Älgsafari i Markaryd 14/7 ................. 395:bokmässan 26/9 .................................. 400:Äppelmarknad i Kivik 27/9 ............... 550:-

Bussresor 2015

Resor med personlighet!

20 år

1995-2015

Gratis
anslutning
från 16 orter
i Skåne!

Upp till 400 kronor i boka tidigt rabatt t.o.m. den 5 februari

Dagens rätt

70:-

Mån: Fläskpannkaka med lingon
33 cl
alt. Fläsk och löga´sås
läsk/vatten
Tis: pannbiff me´lög
ingår
Ons: lax med hollandaisesås
Tors: Korvstroganoff med
Efter kl.14
ris eller mos
serverar vi
Fre: Mallas fläskfilé
”Kvällens”
med go´sås och potatis
Fabriksvägen 8
Klippan
Veckans alternativ: Falukorv med mos och ägg

Klipp ut och spara mig!

ResTeamet

0706 - 72 55 37

Välkomna! Jessika & Co
Gäller 26 januari - 20 februari 2015
Gilla nya pålles på Facebook så får ni våra erbjudanden & menyer direkt i din smartphone!

14 februari
Alla våra
Hjärtans Dag!

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

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

Mer pengar
över till annat!
Effektiva värmepumpar, speciellt
utvecklade för nordiskt klimat och
för maximal besparing.

För fler modeller och
priser se vår hemsida
www.a4uab.se eller ring oss!
Kenneth 0706- 248 229
Mattias 0706-248 227
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Röstån ingsbyrå
n
Begrav

Förberedda när
du behöver det
Röstånga begravningsbyrå är en av
Sveriges äldsta begravningsbyråer.
Mikael Karlsson driver företaget sedan 25 år tillbaka och planerna är
att sonen Simon ska ta över så småningom. Kundernas sorg och önskningar för sina avlidna har alltid varit
de viktigaste ledorden för företaget.

när begravningen ska äga rum och hur vill
man utforma dödsannonsen? När vi ses här
på byrån pratar vi om personen som ska
begravas. Här finns plats för både sorg och
skratt, säger Mikael.

morna ut till blomstergården eller gravplatsen och kistan körs iväg. Alla blomsterhälsningar och eventuella gåvor samlas
i en minnesbok som de anhöriga får kort
efter begravningen, fortsätter Mikael.

– Det kan vara svårt för de anhöriga att veta
hur den som gått bort ville ha det. Vi har
Livsarkivet som en del har fyllt i. Där berättar
man för de efterlevande hur man vill ha sin
begravning. Vi har också sparat all information om hur släktingar till den avlidne hade
sina begravningar så kan man kanske få lite
hjälp av det, säger Simon.

Under 2014 satsade byrån på att skaffa
egen tryckpress så de själv kan trycka
agendor, minnesböcker och tackkort. En
satsning de är ganska ensamma om som
begravningsbyrå.

Simon Karlsson går i sin pappas fotspår.
– Jag har varit med och jobbat i företaget
sen jag var 15 år. Det är ett yrke man växer
in i, och jag trivs jättebra med det. Det är
ett arbete med mycket variation. Jag har
provat en del andra jobb men det är här
Varje begravning unik
jag trivs bäst.
Borgerliga begravningar blir vanligare och
– Vårt jobb innebär ett stort ansvar och vanligare. Både Mikael och Simon är borförtroende. Varje begravning är ett he- gerliga officianter.
dersuppdrag där vi hjälper folk i sorg. Ge- – I vårt jobb ingår att göra begravningen
nom vårt jobb är vi ett stöd och en hjälp till något vackert och fint för de som är där.
för de anhöriga, fortsätter Mikael.
Varje begravning är speciell oavsett om den
Mikael Karlsson äger även begravningsby- är kyrklig eller borgerlig, säger Mikael.
råer i Eslöv, Kävlinge, Malmö och Svedala. Vid en begravning befinner sig Mikael, SiHans hustru och Simons mamma, Marie, mon eller Marie på plats i kyrkan minst en
jobbar också i företaget.
timme innan begravningen. De tar emot
blommor och dekorerar kistan.
Plats för både sorg och skratt
När man kommer till Röstånga begrav- – Vi ser till att de anhöriga är trygga under
ningsbyrå får man tid på sig att i lugn och hela begravningen och vi går igenom bero fundera ut hur man vill utforma begrav- gravningen med prästen, organisten, kyrkvaktmästaren och eventuella solister innan
ningen för den anhöriga.
– När man ringer oss och bokar en tid så ceremonin. Under ceremonin finns vi på
brukar vi informera om saker man kan för- plats och visar fram församlingen när det är
bereda sig på. Har man några tankar på tid för avskedet. Efter ceremonin tas blom-
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Vacker och uppskattad uppföljning
För Röstånga begravningsbyrå är det
viktigt att visa att de är stolta och tacksamma över förtroendet de fått att anordna begravningar. Varje år arrangeras
därför en minneskonsert i Eslövs kyrka.
Då bjuder man in alla dödsbo från de senaste 12 månaderna som man anordnat
begravningar åt.
– Det är vårt sätt att tacka. Det är musik
och dikter och enbart för våra inbjudna
gäster. Alla som är där har sorgen och
minnena efter sina avlidna gemensamt
och det brukar vara mycket vackert och
uppskattat. Detta har vi gjort sedan 1997.
På Röstånga begravningsbyrå hänger en
affisch i fönstret ut mot Billingevägen i
Röstånga. De vackra orden ”Livet måste
levas framåt, men kan bara förstås bakåt”
sammanfattar det vackra, omsorgsfulla
och betydelsefulla arbete som Mikael,
Simon och Marie arbetar med dagligen.
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RRÖSTÅNGA
EGRAVNINGSBYRÅ
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Det finns hemligheter och så finns det hemligheter. Några av de bäst bevarade hemligheterna i
världen är: Finns Area 51? Fanns/finns Atlantis?
Hur byggdes Stonehenge? Finns Loch Ness? Och
den mest mystiska…. Var ska småbarnsföräldrar
sätta fötterna på ett knakigt, knarrigt trägolv när
deras små kärleksgryn ska sova?
Den sista hemligheten är mest intressant i mitt liv just nu.
Jag har haft perioder där de andra hemligheterna varit
mer intressanta. I mellanstadiet hade jag en intensiv period där jag intensivt läste böckerna ”Mystiska varelser”
och fasade över monster och vidunder. Föga skulle jag väl
ana att jag som mamma skulle uppleva vårt knarrande
trägolv som mitt livs värsta fiende. Jag ska berätta om
mitt, trägolvets och barnets kvällsritualer.

Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan

Det är kväll. Lilla grynet ska sova. Det bytas om till pyjamas, borstas små tänder, kammas lilla mjukaste håret och
pussas på sötaste näsan. Jag eller barnets pappa brukar
sitta hos Ebba tills hon somnar. Vi pratar om Nalle Puh,
Pippi Långstrump och att åka husvagn med mormor och
morfar. När de där klarblå ögonen börjar bli sömnigare och
sömnigare vet man att tv-soffan, egentid, olästa tidningar
och vad man nu råkar hitta som innehåller socker hägrar
som en oas i fjärran. Sakta reser jag mig upp. Kniiiirrr,
säger golvet försiktigt. Jag fryser i min rörelse och tittar på
barnet. Hon rör lite på sig men vaknar inte. Puh, laddar och
tar ett stort steg framåt. KNAAAAAARRRRR! – NUUUU
GÅÅÅÅÅÅRRR MAAAAMMMMMAAAAAAA, ropar trägolvet och barnet står i givakt. Gör om, gör rätt. Berättar
om Pippi, Nalle Puh och husvagnen igen. De blå ögonen
faller in i sömnens värld och jag börjar om. Tänker att jag
är en smygande katt. Det mest kritiska är precis i dörröppningen. Där är all världens knirreliknarr samlat. Jag försöker visualisera målet (soffan, socker). Tar ett gigantiskt kliv
med mina korta taxben och HEEEEEEEEEEEELLOOOOOOO
MAAAAMMMAAAA ÄRRRR PÅÅÅÅ VÄÄÄGGGG UUUUT UUURRR RUUUMMET, tjoar det helvetes trägolvet.
Jag är inte alls en smygande katt. Jag är en elefant med
klackskor i ett glashus. Jag får en sjuk lust att dra mitt eget
huvud hårt in i väggen, men som den goda moder jag är
tassar jag tillbaka till det klarvakna barnet och säger sammanbitet att nu sover Pippi, Nalle Puh och alla de känner
VÄLDIGT GOTT i sina sängar. Precis som lilla Ebba ska göra.

OBS! Märk ditt svarkuvert med ”Matkasse”

Sådär håller vi på. Trägolvet, jag och Ebba fram tills jag ger
upp, lägger mig ner hos Ebba och själv somnar som en gris.

Vinn en matkasse
från Hemköp
Söderås Journalen ger dig chansen att vinna mat
för 2 000 kronor hos Hemköp i Ljungbyhed. Här kan
du välja bland bra råvaror och fylla de tomma hyllorna efter julens matfester! Från ett stort utbud
av matvaror kan du fylla kundvagnen hos Hemköp
i Ljungbyhed
För att kunna vinna vill vi som vanligt att du skickar in en
motivering till varför just du eller någon närstående förtjänar priset. Därefter väljer vi på Söderås Journalens
redaktion ut en vinnare. I ett kommande nummer gör vi ett
reportage om dig och din vinst.
Vi behöver ditt bidrag senast den 2 februari.
Skicka in ditt tävlingsbidrag till följande adress:

Lycka till!

Vi fixar alla dina

byggprojekt!
En kontakt räcker!

070-33 90 680 • info@erby.se

Mina föräldrar har berättat
att jag var precis likadan. De
blev experter på att hoppa, smyga och åla ut ur
mitt rum när jag var liten.
Jag ber min mor om råd i
denna gåta.
– Har du provat att åla ut
baklänges? undrar hon. Där
har vi en som har varit med
förr.
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Profil:
otte
Ann-Charl Stormberg
Bergholtz

Hon har hittat hem
på alla plan
Ann-Charlotte Bergholtz-Stormberg
är Klippantjejen som hunnit med att
jobba på BVC-mottagning i Malmö,
Barnakuten i Lund, Neonatalavdelningen, BB och förlossningen på Helsingborgs Lasarett. Nu är hon den som
föräldrar och barn möter när de besöker BVC (barnavårdscentral) på Vårdcentralen i Klippan. Den kompetenta,
drivna och ambitiösa Ann-Charlotte
har både hittat hem och drömjobbet!
När Ann-Charlotte var 11 år fick hon en lillasyster. Hennes pappa hämtade henne och
hennes andra syster på skolan i Klippan och
de körde till Ängelholms lasarett.
– Där fick vi vara med och bada vår lillayster
och fika med ”flagg”-brickan. Allt var så fint,
och jag kommer ihåg att en av dem som jobbade där hade titeln barnmorska. När vi gick
därifrån höll jag min pappa i handen och sa
att nu vet jag vad jag ska bli när jag blir stor,
nämligen barnmorska!

Stöttar vid oro och frågor
Efter Helsingborgs Lasarett jobbade AnnCharlotte ett år på barnakuten i Lund.
– Där började jag känna mer och mer att jag
ville jobba på BVC. Många som ringde till
Barnakuten var missnöjda med de råd de fått
från sina BVC-mottagningar. Arbetet vi gör
på BVC är jätteviktigt. För mig är det viktigt
att kunna hjälpa familjerna innan det blir fel
och stötta dem i deras frågor och oro.
Nu har hon varit på BVC i Klippan i 3,5 år och
beskriver det som sitt drömjobb.
– Efter att ha bott i Malmö, Ödåkra och Lund
trodde jag inte att jag skulle få med mig min
man till Klippan. Som tur var hittade vi vårt
drömhus och trivs superbra!

Trivs med livet på landet
Ann-Charlottes och hennes man Jesper bor i
Vessmantorp med Riseberga kyrka som granne. Jesper är från Arvidsjaur, men trivs bra i
den skånska myllan med Rönne Å slingrande
genom tomten.
Nu blev det inte exakt den titeln. Ann-Char- – Min pappa gick bort 2010. Då kände jag att
lotte titulerar sig idag som specialistbarnsjuk- jag ville komma närmre min familj och flytta
hem. Jag har en stor familj som jag gärna
sköterska i barn och ungdom.
umgås med, säger Ann-Charlotte.
Direkt efter att hon tagit studenten från omvårdnadsprogrammet på Åbyskolan i Klippan Före detta storstadsborna trivs ypperligt med
började hon läsa till sjuksköterska i Lund. livet i Vessmantorp.
Samtidigt jobbade hon som undersköterska – Jag och Jesper sitter ibland på vårt trädäck
på förlossningen i Lund. Därefter började hemma i trädgården och tänker att livet på
hon på den gynekologiska avdelningen på landet är mycket bättre än att bo mitt i storHelsingborgs Lasarett. Sammanlagt blev det staden.
sex år i Helsingborg på avdelningarna gyne- När Ann-Charlotte har en ledig stund över
kologisk, BB och Neonatalavdelningen.
tycker hon om att fixa hemma i huset, umgås
En del av familjen
Ann-Charlotte har ett skratt och ett lugn
som lätt smittar av sig.
– Det är roligt att jobba på det här viset, för
det känns som man blir en del av alla familjer man möter. Jag försöker bli kompis med
barnen och jag blir alltid lika varm i hjärtat
när ett barn hejar på mig när jag går på byn.

Några av Ann-Charlottes virkade alster.
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Ann-Charlotte är den som kommer ut till
många av kommunens nyfödda barn när de
nyss kommit hem från BB och följer dem upp
till de är sex år. Eftersom hon är specialistsjuksköterska inom barn och ungdom kan
hon även ha patienter som är upp till 20 år
gamla.
– Det svåraste med mitt jobb är att se de
barn som inte har de bra. Det är sådana saker
man inte kan stänga av när man åker hem
för dagen.

med vänner och familj och att handarbeta.
Virkning är ett stort intresse och bland hennes alster finns allt från ponchos till gosedjur.
Att resa är också något som ligger henne
varmt om hjärtat och hon har hunnit med
New York, Kap Verde, Shanghai och stora
delar av Medelhavsöarna.
Fullt upp…
De där lediga stunderna är däremot inte så
många. Sedan ett år tillbaka sitter hon med
i styrelsen för Röda Korset i Klippan och hon
arbetar även som personlig assistent till en
flicka hon träffade redan när hon jobbade på
Neonatal i Helsingborg.
– Jag tycker det är så otroligt kul att jobba
med människor och att kunna hjälpa. Jag blir
glad av att se andra ha det bra. Det är det
som driver mig i allt jag gör, avslutar AnnCharlotte med ett varmt leende.

Nytt år, nya möjligheter!
Några förväntningar på 2015
Kenneth Tranmosse, A4U AB
– Vi förväntar oss att 2015 blir ännu bättre än 2014! Vi
har ett spännande år framför oss med nya och gamla kunder. Installationsarbete och reparationer hos kunderna och
kanske större lokaler för vår egen del står på agendan för
det nya året!

Cecilia Jörlevik, Skäralids restaurang
– 2015 hoppas jag bjuder på många gäster i restaurangen.
Det blir en ny spännande meny med betoning på vår, sommar
och höst. Där har vi fått med eko, reko och nytänk! Nytt år
för mig betyder nya tag och nya möjligheter! För privat del
betyder det även prioriterad ledighet med mina tre gossar.
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bra år som
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– Vi förvänta
Ulla Herner, Herners El
– Vi hoppas att det blir ett lugnare år
ute i världen och att vi lokalt kan få en
trend med mindre inbrott och skadegörelse. Förhoppningsvis så har vi jobb så
vi kan nyanställa, det är alltid trevligt.

Tommy Dahlman, Rörmontage
– Mina förväntningar för det nya året är
att det fortsätter rulla på med jobb. Jag
är på jakt efter en ny rörmokare så det
ser jag fram emot att kunna anställa. I
övrigt önskar jag att man får ha hälsan
och uppleva mycket.

Lars Andersson, Hemköp Ljungbyhed
– Vi ser framemot ett nytt år med nya utmaningar. Vi fortsätter att arbeta med god mat
i fokus och välkomnar såväl gamla som nya
kunder till vår butik.
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Edyta Pitula, Städpatrullen
– Att det blir lika bra som 2014! Vi ser fram emot att
träffa våra kunder, gamla som nya. Privat hoppas jag
på mer tid med familjen.
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Dennis Hansson, Börjessons Bil
a-bilar ska hitta
– Att kunder med lite äldre VW och Skod
med priset. Vi ser
oss och se att vi kan konkurrera även
på fordonsmarkg
framemot en fortsatt stark utvecklin
ordentligt nöjda
utom
naden. 2015 hoppas vi på fortsatt
kunder!

Carina Nilsson, Basthi
– Jag hoppas att vi 2015 får
ha kvar alla butiker i Klippan
och fortsätta ha ett levande
centrum. Basthi vill fortsätta
inspirera gamla och nya kunder!
Benny Pantz
ar,
Görans Lju
d och Bild
– Vi kommer
satsa ännu m
er
på vitvaror
och fortsätt
a
leverera elek
tronik av bra
kvalité till K
lippanborna.
I
år satsar vi o
ckså på störr
e
lokaler, så vi
har mycket at
t
se fram emo
t 2015!

Ann-Marie Nilsson,
Colorama
– Att uppfylla kundern
as för väntningar och möjligheter
samt bredda
våra kunskaper ytterliga
re!

Leif-Åke Andersson,
Guld o Silversmedjan
– Vi kommer kunna stärka vår
egentillverkning DREAM med
fler smycken, då vi ökat antalet guldsmeder. Nya spännande
smycken kommer med mycket
sten och glitter. Smycken får lov
att sticka ut så vi ser med tillförsikt på det nya året. Givetvis hoppas vi på en stark handel för alla
butiker i Klippan med omnejd.

Thomas Carlsson,
Ica Nära Klippan
– Vi ser fram emot ett nytt
spännande år i butiken. Ica Nära
kommer fortsätta i samma anda
som det lyckade året 2014 och
hoppas på att 2015 blir minst
lika bra!

Perstorps FF, Rolf Jansson
– Våra förväntningar är att det ska gå så bra som möjligt med alla våra verksamheter! Fotboll, innebandy och alla våra kringaktiviteter hoppas vi ska blomstra under det nya året. Vi ser fram emot att möta både nya och gamla medlemmar i föreningen. Vår
loppisverksamhet fortsätter givetvis, fotbollsskolan drar igång, bingoverksamheten och karnevalen är saker vi ser fram emot!
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i trevlig kombination för
vinnaren Leif!
Leif Persson i Ljungbyhed fick äntligen sin chans till
revansch mot barnen! För fyra år sedan spelade familjen en bowlingmatch och då förlorade pappa Leif.
När Söderås Journalen lottade ut en bowlingkväll med mat på
Bowla.net i Klippan tog Leif chansen.
– Det är jag som vunnit priset så jag bestämmer reglerna, skrattar Leif när gänget samlas i bowlinghallen.
Leif och tre av hans och hustruns fyra barn var på plats för att
bowla och äta gott en lördagskväll i januari.
– Vår ena son var i Sälen och åkte skidor, så min lillebror Lasse
var med istället.
Hur gick det nu då, blev det revansch?
– Om man ser till mina regler så vann jag, säger Leif lurigt.
Ser man till de andras regler så vann Martin, en av sönerna.
På Bowla.net kan alla vara med och tävla, stora som små. Detta tillsammans med en god buffé är en perfekt kombination
för en lyckad familjeträff. Nästa gång tänker Leif även ha med
barnbarnen så de också får invigas i spelet.
– Vi har redan bestämt att vi ska ha en uppföljning till hösten.
Det var verkligen supertrevligt och kul! Vinsten var väldigt värdefull för mig och det var en rolig kväll med familjen, avslutar
bowlingvinnaren (?) Leif.

Välkommen till
Klippans enda Restaurang
med bowlingspel!

Filéfrossa
229:-/pers

Det är dags
att boka buffé,
för jobbet, klubben,
tjejgänget, släktträffen eller
kalaset!

inkl 1 timmes
bowling

Avnjut traditionell
husmanskost i buffé
Stort salladsbord
Mån-fre 11.00-13.30
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75:-

Boka
dygnet
runt!

Tacobuffé
199:-/pers
inkl 1 timmes
bowling

www.bowla.net
0435-15260
Stackarpsvägen 5
26439 Klippan

STRIKE!!!

Vi ﬁnns, när du
behöver oss

Söderås

I samarbete med

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.

Foto: TOPNEWS.se - Jan Emanuelsson

2014-12-05
Två personbilar frontalkrockade på Tranarpsbron.

Öppet: Måndag-fredag kl. 09.00-13.00.

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

Tävla i Annonsjakten!

2014-12-07
Hästar i panik efter
trafikolycka på E4.

I Annonsjakten kan du vinna:
1:a pris presentkort på Guld o Silversmedjan, Klippan 500:2:a pris presentkort på Guld o Silversmedjan, Klippan 300:3:e pris presentkort på Guld o Silversmedjan, Klippan 200:• Varje pusselbit i Annonsjaktens 6 fält passar in i någon
av annonserna i detta nummer. • Du skall hitta annonserna
till vilka bitarna hör. Skriv sedan annonsörens firmanamn under
Några av våra kända kvalitetsmärken:
resp. ruta. • Du skall alltså inte ange tidningssidans nummer.

2014-12-12
Fem personer
inblandade i kollision
i Klippan.

50” LED-TV

2014-12-15
Frontalkollision utanför Ljungbyhed.

5.490:-

40” LED-TV

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

Sko- och stövelFull-HD

REA
3.333:-

Glöm inte ange ”Annonsjakten” utanpå kuvertet!

2.444

Om denna märkning inte finns med deltar man inte i tävlingen!
REDAKTIONEN TILLHANDA SENAST den 2 februari.
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2014-12-27
Personbil voltar i
ELVIS pRESLEy
Stidsvig.
MöNSTER

Alla vår
RETR
Hjärtan

070 - 222 55 38
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Hässleholm:
Köpmangatan
19, Perstorp
Ditt glasmästeri i Klippan
och Hässleholm!
0451-70
76 25 till
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0435
346
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Välkommen
Byte av bilglas • Jour dygnet runt!
070 - 222 55 38
Klippans enda Restau
www.glasteknikiklippan.se
med bowlingspel!

990:-

Det är dags
att boka buffé,
för jobbet, klubben,
tjejgänget, släktträffen eller
kalaset!

690:-
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33/45/78 VARV
Våra tjänster
HöRLuRSuTTAg
Avnjut traditionell
LINE ouT/IN Vinnare Barntävling - december
redovisning * Löneadministration
* Löpande
husmanskost i buffé
INbyggDA
HögT.
1: Tindra Bergström, Klippan

2015-01-05
En person räddades
av hemtjänsten vid
villabrand, Klippan.

2.790:-

2: Molly Dahlin, Perstorp
* Momsredovisning
* Bolagsbildning
3:
Cazper
Brodin,
Klippan
* Bokslut
* Budget

KyLSKåp

Topnews inriktning är främst ”blåljusnyheter” men det
WME3612
levereras även videos och bilder på sport, konserter, stora
evenemang, kändisar, kungligheter och mycket mer.

På hemsidan www.topnews.se kan du se mer.

KyL/FRyS

TVÄTTMASKIN
Stort salladsbord
Mån-fre 11.00-13.30

CS234020
* Årsredovisning
* Bokslutsrapport
Namn:					Tel:
enligt REKO
* Deklaration

Adress:

3.990:-

Vi arbetar med enskilda firmor, handelsbolag och aktiebolag. Hos oss finns auktoriserade redovisningskonsul-
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Unga företagare visade upp sig
Högtalare i kudden, hårdekorationer,
dryckesvärmare, kakor, dricksflaskor
och katter! Det var några av varorna
och tjänsterna som marknadsfördes
när UF-företagen på Åbyskolan i Klippan hade minimässa.
På plats fanns också Rose-Marie Drehmer
och Fredrik Birgersson från Ung Företagsamhet i Skåne.
– När vi har möjlighet försöker vi komma ut
och prata med eleverna som läser UF-företagande. Det är roligt att se vad de har för
företagsidéer, säger Rose-Marie.

vill ha för topping och strössel. Ett populärt
inslag på minimässan!
Bra inkörsport till att driva företag
Lars-Göran Borgqvist är elevernas ekonomilärare. Han är mycket nöjd med elevernas
insats.
– Det är väldigt många engagerade elever i
år och det märks inte minst på kvalitén på
deras presentationer av företagen här idag.
Över 20 % av alla elever som går på UF-linjen
startar företag senare i livet. Det i sin tur genererar 4-5 arbetstillfällen per företag. Det är
ganska fantastiskt!

Inte bara produkter
Totalt tio företag har startats som UF-företag
på Åbyskolan denna gång. Nio av dessa var
representerade på minimässan. Lärare och
elever från skolan minglade runt och tittade
på de olika sakerna. Miriam Göransson och
Therese Hörberg har en lite annorlunda idé.
– Vi ville inte sälja någon produkt och funderade på vad vi gillar. Vi är båda intresserade av katter, och gjorde en marknadsundersökning på efterfrågan av kattrelaterade
tjänster. Nu har vi precis fått klartecken av
Länsstyrelsen att öppna kattpensionat. Vi erbjuder även pälsvård och kattvakt i kattens
eget hem, berättar Miriam och Therese.

Alla UF-företagarna på plats är överens om
att UF är en bra inkörsport till företagslivet.
Erik Amarian, Ahmad Elbayrouti och Ahmed
Eliman driver iPillow UF. Deras produkt är
hörlurar som man lägger i sin kudde. Sen kan
man lyssna på musik, ljudbok eller vad man
vill utan att störa den som ligger sidan om.
– Det svåraste med att driva företag är pappersarbetet. Genom UF får man en bra inkörsport till hur det är att driva företag. Det
finns absolut ambitioner på att starta företag
i framtiden, säger killarna och återgår till att
demonstrera sin produkt för nyfikna elever
och lärare.

Facebook som marknadsföringskanal
Många av företagen använder sig av sociala
medier i sin marknadsföring. Chic Hair UF
säljer hårsmycken och hårdekorationer. Vid
deras bord hittar vi Melinda Bohman och Daniella Khoury.
– Vi säljer mycket genom Facebook och till
våren ska vi ner till den stora UF-mässan på
Emporia i Malmö, säger tjejerna.

Deltagande företag på Minimässa på Åbyskolan 18 december: Aqua Design UF, Chic
Hair UF, Smak och bak UF, Felicitas UF, 4reload UF, Keep It Warm UF, Lätt som en våffla
UF, iPillow UF, Foldable UF.

UF-företagande på gymnasiet:
De har också med sig två kattungar av rasen Att genomgå utbildningen UF-företagande
Ragdoll som gärna låter sig klappas av besö- innebär att under ett läsår starta, driva och
karna.
avveckla ett företag.

Bland det ätbara kunde man hitta ”Smak och
bak UF” och ”Lätt som en våffla UF”. Smak
och bak UF bakar kakor för mässor och på
beställning.
– Vår populäraste vara är kanelbullarna!, säger Tova Kannisto och Monika Nilsson som
driver företaget.
”Lätt som en våffla UF” gör nygräddade våfflor på pinne. Till detta väljer kunderna vad de
14

UF-Företag

Familjesidan
Axplock från våra bebisfotograferingar 2014

Har ni fått tillökning?
Fyller någon år?
På Söderås Journalens
Familjesida har vi ett enkelt
modulsystem, där du köper så
många moduler som
du behöver.
Kontakta oss på
0435 - 77 90 54

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

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

Vi kan hjälpa dig att

synas!

oss!
a
t
k
a
t
n
Ko

Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN
Tel. 0435 - 77 90 50
info@adaptmedia.se
www.adaptmedia.se
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Cykla säkert i vinter!
Mörker, regn, dis, snö och halka. Det
är inte lätt att vara bilist, gående eller cyklist under vintermånaderna.
Varje år omkommer cirka 300 personer i trafiken. Av dem är mellan 20
och 30 cyklister. Det finns en hel del
man kan tänka på för att skydda sig
och synas i mörkret!
Richard Glantz är kommunikatör på polisen i Nordvästra Skåne. Tillsammans med
trafikenheten på polisen hjälper han oss
med svar på hur man kan skyddar sig som
cyklist i trafiken.
– Först och främst ska man tänka på att
ha reflexer, ljus och ringklocka så man syns
och hörs. Det kan också vara bra att göra
en allmän översyn av sin cykel för att se så
den fungerar som den ska.
Regelbundna kontroller
Polisen gör regelbundet kontroller av cyklar och cyklister.
– Ser man inte cyklisterna så blir de osynliga. En del cyklister tar väldigt lätt på trafikreglerna. Det betyder både en fara och
risk för böter.
Cyklister som blir tagna i någon av polisens kontroller har ofta en bra förklaring
till hands.
– Trafikenheten får ofta höra ursäkter
som ”jag skulle bara cykla en liten bit” eller ”lampan har precis slutat fungera”. Det
hjälper tyvärr inte och innebär böter.
Medvetenhet om regler och mörker
Överlag upplever polisen att de flesta är
medvetna om vilka regler som gäller för
cyklister.
– Hos en del cyklister finns det bristande
respekt för trafikreglerna. Då kan det lätt
skapas friktioner mellan bilister och cyklister, vilket är väldigt tråkigt och onödigt.
Dock upplever trafikenheten på polisen en
viss skillnad mellan cyklister i städerna och
på landsbygden.
– Landsortsborna är mer medvetna om
mörkret. De är bättre på att ha reflexer
på sig. I städerna kan det vara så att folk
redan tycker att där finns så mycket belysning så de tror att de syns. Pannlampor
börjar bli mer och mer populärt och det är
verkligen ett mycket bra sätt att synas på,
avslutar Richard.
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De sopade hem priset
För tio år sedan startade Edyta Pitula
Städpatrullen i Klippan. Idag är de ett
växande företag med cirka 12 anställda och företaget prisas nu med Klippans Kommuns Näringslivspris 2014.
– Det känns så klart mycket bra. Vi blev
väldigt överraskade när vi fick beskedet och det är jättekul att få uppskattning för det man gör, säger Piotr Pitula, som också jobbar i företaget och är
gift med Edyta.
– Det är så många andra företag som också
jobbar hårt och skulle kunna få det här priset. Vi får självklart en kick av nomineringen
och priset. Det sporrar oss lite extra i vårt arbete, fortsätter Piotr.
Fira med medarbetarna
I motiveringen står det bland annat: ”Städpatrullen har skapat ett flertal arbetstillfällen

och i sitt dagliga arbete är de goda ambassadörer för Klippan, både inom och utanför
kommunens gränser”.
– Det är vår personal som står för det mesta
arbetet, utan dem hade vi inte varit där vi är
idag. Personalen blev jätteglada när de fick
höra att vi vunnit. Efter jul ska vi fira med
våra medarbetare och njuta av priset, avlutar
en glad Piotr.
Klippans kommuns näringslivspris, på för
närvarande sammanlagt 12 000 kronor, delas årligen ut till personer eller företag som
utfört näringslivsbefrämjande åtgärder i Klippans kommun.
Årets motivering:
”Edyta och Piotr Pitula med Städpatrullen i
Klippan och Nordvästra Skåne AB har på ett
utmärkt sätt tagit vara på sina affärsmöjligheter i en snabbt växande bransch. Arbetet

i företagen präglas av miljömedvetenhet
och de har byggt upp en hållbar och lönsam
verksamhet. De har skapat ett flertal arbetstillfällen och i sitt dagliga arbete är de goda
ambassadörer för Klippan, både inom och
utanför kommunens gränser”.
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Blomstrande år för
Maywis Blomsterhandel!

I sex år har Klippanborna och öv- – Arbetsmässigt är det mycket bättre här. Vi
riga kunnat köpa blommor hos Maria har gott om plats och kan vara effektiva. Vi
Frohm på Maywis Blommor.
florister behöver inte flytta runt, utan kan stå
2014 tog man steget och utökade till nya, och arbeta på ett och samma ställe.
stora lokaler mitt i Klippan. Det i kombination med förstklassig service och gott bemötande var delar av motiveringen till årets
Köpmanspris.
– Det känns fantastiskt bra. Jag har knappt
hunnit smälta utnämningen ännu. När jag
startade blomsteraffären för sex år sedan
kunde jag väl aldrig tänka mig att vi skulle få
Köpmanspriset år 2014, säger en glad ägare
och pristagare, Maria Frohm.
Under hela sommaren har Maria, medarbetare, familj och vänner renoverat den nya och
större lokalen. Den 1 september var allt klart
och då slog man upp dörrarna på Storgatan
27. Maria och hennes medarbetare är mycket
nöjda med sin nya lokal.

– Det är extra roligt att det är våra kunder
som röstat fram oss och ger oss det här priset, fortsätter Maria.
Tårta i butiken!
Den 16 december var det prisutdelning på
kommunfullmäktige i Klippan.
– Vi firade med tårta i butiken, så alla våra
kunder kunde komma in och fira med oss!
Vilket år Maywis Blomsterhandel och Maria
haft! Ny, större lokal och som pricken över
i:et Köpmanspriset 2014. Frågan är hur man
kan toppa detta år 2015?
– Genom att bli Årets Företagare, skrattar
Maria och tar emot ännu en kund i den vackra affären.

”Klippans kommuns Köpmanspris” röstas
fram av kommunens medborgare.
Årets motivering:
”Under året har Maria Frohm med Maywis
Blomsterhandel expanderat och sett affärsmöjligheter i de nya situationer som hon
ställts inför och som möjliggjorts. Maywis
Blomsterhandel är en god förebild med en
estetiskt tilltalande butik som hjälper till att
göra Klippans centrum levande. Förstklassig
service och ett gott bemötande är ledord för
verksamheten”.
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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.

Ljungbyheds Golfklubb
Annandag jul-golfen

Det kom 47 deltagare av 54 anmälda, då
förkylningstider satte stopp för några av
de anmälda deltagarna. Man samlades
på klubbhuset före start med mingel, glögg
och pepparkakor. Lottning och tävlingsbestämmelser genomgicks sedan av Kjell O.
och Göran N. om vad deltagarna hade att
se fram emot denna dag! Dagens spel var
över 9 hål, slaggolf på vintergreener, då
det var 10 minusgrader. Vädret var bästa
tänkbara vinterväder, med en strålande
sol. Banan erbjöd en viss svårighet för spelarna, men av resultaten att döma så kunde
de hantera detta på ett fantastiskt bra sätt.

Vintertouren lördagar-söndagar

Första halvan av vintertouren som startade
1 november har nu genomförts och fram
till nyår har det spelats 18 omgångar. C:a
ett 60-tal medlemmar har någon gång
deltagit på denna aktivitet och som mest
har det varit 32 deltagare. I snitt är det
20-25 spelare på lördagar och söndagar.
Vintertouren fortsätter under januari till slutet av mars månad.
Touren leds av Johan Nilsson på 495 p
och sedan kommer Gary Branchett, 265 p,
Hans Pommer, 255p, Göran Sjöblom,
240p, Kenneth Lindqvist, 220p, Bengt
Jönsson, 190p, Mats Theodoridis, 185p,
Rolf Eriksson, 170p, ”Otta” Lööw, 160p
och Ingemar Sjunnesson, 155 p.

piloter. Den sista var Elsa Andersson. I år
är det alltså 100 år sedan Thulin startade
sin flygskola. Detta kommer vi på något
sätt att uppmärksamma.
Då flygvapnet sattes upp 1926 förlades
den militära flygskolan till Ljungbyhed.
Här har över 5000 militära piloter fått sin
grundutbildning.

Föreläsningar

För att sprida information kring intressanta
ämnen med anknytning till Ljungbyhed startade vi för ett par år sedan en förläsningsserie. Först ut i år blir förre ordföranden
i föreningen Gunnar Ehnberg. Han kommer den 19 februari att berätta om järngruvorna och säterierna i Snälleröd och
Vägasked. Starttid är kl. 19.00 i annexet.
På fredagar har ”bildgruppen” möte mellan kl. 12.30 och 15.00 i annexet. Vi har
sedan februari 2007 haft 220 möten och
gått igenom 21.000 bilder ur vårt stora arkiv. Detta för att dokumentera och komplettera informationen. Alla är välkomna att
delta.
På hemsidan www.lmhm.se finns mer information. Där finns också presenterat aktuellt och ”gammalt” väder sedan september
2007. Eftersom vi är en ideell förening är
vi starkt beroende av att så många som
möjligt deltar i vår ambition att bevara det
unika militära arvet i vår bygd. Känner du
att du vill hjälpa till, så är du hjärtligt välkommen till oss.

De åtta först placerade spelarna gick under
eller på sina respektive handicap vilket är
kanonbra. Segrare blev Ulrik Klasson med
27 slag netto, följd av Lars Robertsson,
31 slag, Mats Theodoridis, 31 slag, Bertil
Börjesson, 32 slag, Svend Göran Nielsen, Ideell förening som bildades 1998
34 slag, Göte Losell, 35 slag, Hans Vårt huvudsyfte är att bevara, komplettera
Pommer, 35 slag och Rolf Eriksson också och presentera den militära verksamhet
som sedan slutet av 1600-talet och fram till
på fina 35 slag. Alla dessa på prisplats.
Krigsflygskolans avveckling 1998 förekomDet annordnades även en sidotävling: När- mit på Ljungbyhed. Museets fasta utställmast flagg på hål nummer 4 och denna ning finns i husarernas officersmäss från år
vanns av Joacim Pettersson på fina 2,64 m 1860. Vi disponerar också en gammal förfrån flagg.
läggning som förråd och den gamla underHerrkommittén lottade sedan ut övriga pri- officersmässen (annexet) för föreläsningar
ser från det digra prisbordet till samtliga och mötesverksamhet.
deltagare, som därefter avnjöt förtäring Under 250 år hade husarer, dragoner och
från köket på Golfkrogens utmärkta meny. infanterister sina övningar här. År 1910
Ett stort tack till alla er som deltog och till började ”flygandet” på Ljungbyhed. Först
funktionärerna som bidrog till att genom- i luften var Hjalmar Nyrop den 16 oktober
1910. Sedan satte Enoch Thulin upp sin Årsmöte
föra denna tävling.
flygskola här. Han började flyga 1915 och Vedby/Rönne IF har årsmöte 18 februari
Herrkommittén, Ljungbyheds GK.
skolan lades ner 1920. Där utbildades 101 kl. 18.00 på idrottsplatsen.

Ljungbyhed Militärhistoriska Museum

Vedby/Rönne IF

Tack till Föreningssidans sponsorer!

F A S T I G H E T S
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Klippans scoutkår
Vårrterminens första aktiviteter

Då har föreningen avslutat sin 80:e hösttermin med god fika och glada skratt bland
kårens medlemmar. Vi såg fram emot vårterminen 2015 med start den 17 januari på
Port Artur på Krikavägen.
• 31 januari bävermöte kl. 10.00 - 12.00
Port Artur, medtag varma kläder efter väder samt liten matsäck!
• 14 februari bävermöte kl. 10.00 - 12.00
Port Artur, Krika vägen, medtag kläder efter väder samt enkel fika.
• 20 februari har Klippans scoutkår årsmöte i Ankarlöv kl. 19.00.
• 28 februari bävermöte kl. 10.00 - 12.00.
Klä er efter väder, Port Artur, Krikavägen.

Åsbo Släkt- och
Folklivsforskare
Öppet Hus

För alla släktforskningsintresserade i vår
egen lokal på Studiegården 47:an.
• Måndag 26 januari kl. 13.00 - 16.00.
• Fredag 30 januari kl. 13.00 - 16.00.
• Söndag 1 februari kl. 09.00 - 12.00.
• Måndag 9 februari kl. 13.00 - 16.00.
• Fredag 13 februari kl. 13.00 - 16.00.
• Årsmöte för medlemmar lördag 14 februari kl. 13.00. Efter mötet underhåller
gitarristen Bengt Wikström och hans dotter
Maria.

Klippans Kampsportklubb

PRO Klippan
Aktiviteter

• 26 januari. QiGong kl. 17.30. Plats:
Centrumträffen, Ö. Nygatan.
• 29 januari. Sittgympa kl. 17.00. Plats:
Centrumträffen, Ö. Nygatan
• 2 februari. Bingo i PRO-lokalen kl. 14.00.
• 6 februari. Revy på Hillesgården. Vi åker
från Kvantum kl. 17.30 därefter från Torget 1.
• 9 februari. Trivseldans. Tingvalla, Åstorp
kl. 17.00. Berts Favoriter spelar.
• 10 februari. Årsmöte på Kulturcenter
kl. 14.00. Parentation, förhandlingar, kaffeservering och underhållning av Torsten
Östergrens Wienerensemble.
• 16 februari. Bingo i PRO-lokalen kl. 14.00.
• 20 februari. Arlövsrevyn. Vi åker från
Kvantum kl. 13.00, från Torget 1 kl. 13.15.
• 10 mars. Medlemsmöte på Restaurang
Senioren kl. 14.00.
• 26 mars. Resa till Ullared.
• 15 - 16 april. Vinprovningsresa till Timmendorfer Strand, Tyskland. Vi har platser
kvar. Anmälan snarast.
Se information på vår hemsida pro.se/klippan
eller ring Gudrun tel. 0435 - 212 29. För informaton om cirklar som startar vecka 4 - 5
ring Wanja tel. 0435 - 230 68.

Bävrar är från 6 år och uppåt. VÄLKOMNA. Träningar
Ni hittar mycket av vår info på Facebook Kom och träna Ju-Jitsu och MMA och lär
dig självförsvar. Från och med den 19/1
under Klippans scoutkår.
sätter vi igång med träning för självförsvar
och har nybörjarintagning under hela januari. Vi tränar måndag och onsdag nere
Aktiviteter
i Lejonkulan (källaren fd. brottarlokalen)
Vi börjar årets aktiviteter:
Storgatan 47:
• 4 februari. Bildspel av Tomas Johansson. • Ju-Jitsu kl. 18.00 - 19.15 (åldersgräns 10 år)
• 4 mars. Årsmöte. Underhållning med • MMA kl. 19.30 - 20.45 (åldersgräns 15 år)
sång och musik av Mars History.
Det går bra att komma ner och titta och
• 1 april. Föredrag av Perstorpbördige vill man prova på, går det bra att träna i tkonstnären Lennart Aschenbrenner.
shirt och shorts. Vid frågor kontakta oss via
Våra möten har vi Centralskolans Aula i Facebook: Klippans Kampsportklubb eller
Perstorp, kl. 19.00. Vi har lotterier och kaf- ring på tel. 0737 - 14 95 70.
Aktiviteter för februari
feservering. Fri entré. Välkomna.
• Dans i Perstorp Folkets Park,
4/2 kl. 17.00 till Orients orkester och
18/2 kl. 17.00 till Reid & Co.
Inbjuder till motionsdans
• Fredagsfika i Bäckstugan varje fredag
I Tornsborgs Tivoli, Färingtofta:
kl. 09.00 - 11.00.
• Torsdagen den 29 januari 2015
Kursstart
• Stickcafé tisdagar kl. 14.00 - 16.00.
Söndagen den 1/2 kör vi igång vårens vux- kl. 14.00 - 17.30, INGVAR FASTH spelar.
• Canasta torsdagar kl. 17.00.
enkurser i Kvidinge Idrottshall. Barnkurserna • Torsdagen den 12 februari 2015
• Bingo fredagar i udda veckor
kl.
14.00
17.30,
STÄMBANDET
spelar.
med start 2/2 kommer att hållas måndagkl. 14.00 - 16.00.
och onsdagkvällar i vår egen lokal på • Torsdagen den 26 februari 2015
• Årsmöte med parentation i Folkets Park
Fabriksgatan 4, Kvidinge. Anmäl via hem- kl. 14.00 - 17.30, BENGT HEDIN spelar.
sidan www.blaaskor.nu där ni även hittar Vi bjuder på kaffe. Alla föreningsanslutna onsdag 11/2 kl. 14.00. Tyringe PRO sångytterligare info om föreningen.
pensionärer är välkomna. Medlemskontroll. kör medverkar.

Åsbobygdens Samlarförening

PRO Perstorp

Söderåsens
Dansklubb Blåaskor

SPF Färingtofta

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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Klippanbygdens Natur

Kvidinge Föreläsningsförening Klippans Brottarklubb

Strömstareinventering

Vårens program

Lördagen den 31 jan kl. 09.00 - 14.00.
Vi inbjuder till den traditionella inventeringen av strömstare i kommunens vatten
samt i närheten av Söderåsen och efter c:a
fyra timmars spaning är det återsamling i
biblioteket i Stenestad för att inta god fika,
tina upp och redovisa resultaten.
Detta är ett samarrangemang med Naturskyddsföreningen Söderåsen och Klippan.
Samling sker på stationen i Klippan kl. 09.00
och då tar Kent även emot anmälan om fika
i Stenestad.
Kontakt: Roland Billqvist tel. 0435 - 138 58
(mail: m-r.billqvist@tele2.se) och Kent Ivarsson
tel. 0435 - 139 08 (mail: kentsune@telia.com).
Se vår hemsida:
klippan.naturskyddsforeningen.se
Följ oss på Facebook:
www.facebook.com/klippanbygdensnatur

Söderåsens Brukshundklubb
Aktiviteter

• Årsmöte den 12 februari kl. 19.00, anmälan till måltid i samband med mötet senast 5 februari.
• Föreläsning: Starka tillsammans - mental träning för hundägare, den 5 mars
kl. 17.30 - 20.30, anmälan senast 5 februari. Kostar 100 kr för medlem i Söderåsens
BK, i mån av plats. 200 kr för medlem i
andra brukshundklubbar eller hundungdomsklubbar.
• Inofficiell utställning 25 april, alla raser,
anmälan senast 1 april.
• Olika kurser startar löpande under våren, håll koll på hemsidan eller gör din
intresseanmälan redan nu (kursutbud finns
på hemsidan).
För mer information om de olika aktiviteterna och HUR anmälan ska göras - se
hemsidan: www.soderasensbk.se

Vi har ett intressant och innehållsrikt program under våren 2015. Det börjar den 25
januari med Jan Tromark som är motorjournalist och fotograf. Han har arbetat som
speaker på samtliga motorbanor i Sverige
och de senaste 20 åren som kommentator
för Eurosport.
Den 15 febr får vi följa med Karlo Presjak
på en intressant resa till den åländska skärgården, till Föglö-fåglarnas ö och till fastlandet. Föglö betyder platsen där det finns
mycket fåglar, och det har den skicklige
fotografen Presjak dokumenterat.
Malmö dragspelsensemble består av fem
dragspelare som tillsammans spelar arrangerad musik. Deras repertoar sträcker
sig från Andrew Walter till Beatles. De spelar för oss den 1 mars och efteråt har vi
årsmöte.
Den 29 mars har vi nöjet att hälsa Elisabeth
Lundholm från Hässleholm välkommen,
hon tillhör den svenskar ryttareliten i dressyr. Hon berättar om sitt liv med hästar och
vad som krävs för att bli ryttare på elitnivå.
Vi får även en inblick i den krävande sporten fältritt.
Vårterminen avslutas den 12 april med
Charlotte Erlandsson-Albertsson som berättar och förklarar för oss vilken mat som vår
hjärna mår bäst av. Charlotte har under
många år undersökt vad vi bör äta för att
hjärnan ska må bra och fungera väl.
Föreläsningarna sker i Kvidinge Hembygdshall på söndagskvällar med början kl. 19.00.
Kvidinge Föreläsningsförening hälsar alla
hjärtligt välkomna. För mer information besök vår hemsida www.kvidingeforelas.se
eller kontakta Birgitta Dahlberg.

Resulltat

Det har varit en framgångsrik höst för
Klippans Brottarklubb. Seniorlaget vann
serien i div. 1 och deltager hösten 2015 i
elitserien, Skåne. Ungdomarna har tävlat
flitigt och skördat stora framgångar under
hösten. Vid den sista tävlingen för året,
Glentons Mästarmöte i Broby, den 20 - 21
december blev det 3 medaljer. Tävlingen
samlar stora delar av den svenska eliten.
Resultat, Glentons Mästarmöte:
1:a Joel Persson, Senior 98 kg
2:a Noah Henriksson, Knatte 29 kg
3:a Anton Rosen, Ungdom 54 kg
4:a Isac Eng, Knatte 53 kg
5:a Fabian Frisk, Knatte 53 kg
9:a Erik Persson, Ungdom 58 kg
10:a Elliot Strömblad, Knatte 32 kg
Besök gärna idrottshallen den 13 - 15 februari för då avgörs den internationella turneringen Klippan Lady Open. 2014 deltog
23 nationer i turneringen.

Klippan RC Klubb
Ängelholmsgatan 3

Öppettider på Nya Innebanan:
• Onsdagar kl. 18.00 - 21.00.
• Söndagar kl. 10.00 - 18.00.
På söndagar finns möjlighet att hyra bilar.
Titta in och se hur vi har det och kanske
ta en fika i vår nya cafeteria. Håll koll på
hemsidan wp.klippan-rc.se eller Facebook
för uppdaterade öppettider.
Extra sportlovsöppet vecka 8, tisdag och
torsdag kl. 18.00 - 20.00. Obs! Endast hyrbilar. Välkommna!

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

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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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

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

Bilverkstad
• Börjessons Bil, Östergatan 28, 264 34 KLIPPAN...................................... 0435-109 20
		 www.borjessonsbil.se, klippan.bokning@borjessonsbil.se

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

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

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

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

Gårdsbutik
• Bjärhus Gårdsbutik, Bjärhus, 264 93 KLIPPAN......................................... 0435-102 95
		 www.bjarhus.se, elisabeth.hansson@lm.lrf.se
Svarta Svängens Köttbod, Bjärnarp 790, 268 68 RÖSTÅNGA.................... 0705-51 73 89.
www.svartasvangen.se, svartasvangenskottbod@hotmail.com

Byggvaror
• Algot Anderssons Trä & Byggvaror, Landskronaväg. 671, 257 30 Rydebäck... 042-22 10 55
		 www.anderssonstraobygg.se, info@anderssonstraobygg.se
• BVL Söderåsen, Böketoftavägen 19, 268 77 Kågeröd............................ 0418-803 55
		 www.bvlab.se, henrik.sjogren@bvlab.se
• Optimera Svenska AB, Storgatan 81, 264 31 KLIPPAN......................... 0435-44 89 50
		 www.optimera.se, klippan@optimera.se
Café
Granny´s, Torget 10, 264 32 KLIPPAN..................................................... 0702-99 25 66
Cykelaffär
• Ekstrands Cykel, Storgatan 17, 264 33 KLIPPAN.................................. 0435-71 14 13
		 www.tvahjulsmastarna.se, klippanscykel@telia.com
Datakommunikation
• Nordic IP, Thulinvägen 5, 264 51 LJUNGBYHED...................................... 042-17 95 40
		 www.nordicip.se, info@nordicip.se
Däck
• Klippans Vulkverkstad, Fabriksvägen 14, 264 39 KLIPPAN........................ 0435-103 07
		 info@klippansvulk.se
Elektriker
• Herners El, Storgatan 5, 260 70 LJUNGBYHED .................................... 0435-44 04 17
		 info@hernersel.se
• Söndraby EL, Järnvägsgatan 28, 264 33 KLIPPAN................................... 0435-139 60
		 www.sondrabyel.se, sondraby.el.ab@telia.com
Fastighetsbolag
• Riksbyggen Klippan, Storgatan 35, 264 21 KLIPPAN.............................. 0771-860 860
		 www.riksbyggen.se
• Treklövern Bostads AB, Storgatan 43, 264 32 KLIPPAN............................ 0435-121 00
		 www.treklovern.se, kundtjanst@treklovern.se
• Åke Dahl Fastighets AB, Storgatan 26, 264 33 KLIPPAN........................ 0435-71 94 11
		 www.dahlfastighetsab.se, info@dahlfastighetsab.se
Fastighetsskötsel
• Bosab Fastighetsförvaltning, Vedbyvägen 41, 264 31 KLIPPAN................. 0435-105 18
		 www.bosabfastighetsforvaltning.se, bosabmagnus@gmail.com
• Lilla Kloster Service AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN..................... 0709-498 328
		 lillaklosterab@telia.com
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Festlokal
Tornsborgs Tivoli, Färingtofta 4192, 264 54 Ljungbyhed........................... 0703-46 45 16.
www.faringtofta.nu

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
Kläder
• Basthi, Storgatan 32 C, 264 33 KLIPPAN................................................. 0435-157 15
• Gunns Mode, Storgatan 32D, 264 33 KLIPPAN........................................ 0435-101 15
		 www.gunnsmode.se, info@gunnsmode.se
• Lukas By Basthi, Storgatan 32, 264 33 KLIPPAN..................................... 0435-104 97
Konditori
• Koch´s Bageri, Storgatan 28, 264 33 KLIPPAN......................................... 0435-102 53
		 www.kochsbageri.se, annarebeccasnell@gmail.com
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

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

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

Livsmedelsbutik
• Hemköp, Storgatan 8, 264 52 LJUNGBYHED........................................ 0435-44 10 30
		 info.ljungbyhed@hemkop.se
• ICA Kvantum, Ladugårdsvägen, 264 36 KLIPPAN..................................... 0435-296 00
		 www.ica.se/kvantumklippan, hakan.cronberg@kvantum.ica.se
• ICA Supermarket, Storgatan 21, 264 33 KLIPPAN.................................... 0435-106 04
		 www.ica.se, thomas.c.carlsson@supermarket.ica.se
Markiser
• MP Solskydd, Värmevägen 2, 264 39 KLIPPAN..................................... 0734-43 44 66
		 www.mpsolskydd.se, info@mpsolskydd.se
Maskintjänster
• KMT Klippans Maskintjänst AB, Åbytorpsvägen 25, 264 39 KLIPPAN......... 0435-191 50
		 www.kmt-klippan.com, info@kmt-klippan.com
Målare
• FB Måleri, Storgatan 69, 264 33 KLIPPAN............................................ 0708-86 88 56
		 frank@asbomaleri.se
Optiker
• Glasögonhuset, Järnvägsgatan 32, 264 33 KLIPPAN............................... 0435-134 10
		 www.glasogonhuset.com, glasogonhuset@telia.com
Paintball
• Camp Karsholm, 284 21 PERSTORP......................................... Anders 0705-90 32 11
		 anders@perstorp.seths.se.......................................................Johan 0733-30 28 71
Radio-TV
Antennsystem Skåne, Allarp 763, 260 70 LJUNGBYHED............................. 0435-508 20
		 www.antennsystem.com, info@antennsystem.com
• Görans Ljud & Bild, Bruksgatan 29, 264 33 KLIPPAN............................... 0435-131 67
		 www.klippan.euronics.se, klippan@euronics.se
Redovisning, Revision
• BDO, Box 103, 264 33 KLIPPAN.......................................................... 0435-76 61 31
		 www.bdo.se, peter.jelinek@bdo.se
• HR Redovisning, Storgatan 26, 264 33 KLIPPAN...................................... 0435-152 91
		 www.hr-redovisning.se, jenny@hr-redovisning.se
Reklam
• Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN................................ 0435-77 90 50
		 www.adaptmedia.se, info@adaptmedia.se
Restaurang & Pizzeria
• BEST WESTERN Hotell Klippan, Åbyplan 3, 264 33 KLIPPAN.................... 0435-120 10
		 www.bestwestern.se, reception@hotellklippan.se
• Evas Catering, Kärrvägen 1, 264 70 KLIPPAN.......................................... 0435-224 41
		 www.et-catering.se
• Nya Pålles, Fabriksvägen 8, 264 39 KLIPPAN....................................... 0706-72 55 37
		 bohaget@hotmail.com
• Restaurang & Pizzeria Chaplin, Åbyplan 2, 264 33 KLIPPAN..................... 0435-107 86
Smycken
• Guld o Silversmedjan, Storgatan 46, 264 33 KLIPPAN.............................. 0435-135 30
		 www.guldosilversmedjan.com, klippan@silversmedjan.se
Snickeri
• Ydhags Specialsnickeri, Förrådsvägen 11, 260 70 LJUNGBYHED........... 0707-41 10 63
		 www.snickeriet.info, info@snickeriet.info

Tryckeri
• Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN................................ 0435-77 90 50
		 www.adaptmedia.se, info@adaptmedia.se
• A-Tec Textiltryck & Brodyr, Fabriksvägen 6, 264 39 Klippan...................... 0435-155 10
		 www.atec.nu, info@a-tec.nu
Trädgård
Billy & Carina Trädgårdanl. HB, Svenstorp 897, 264 51 Ljungbyhed....... 0705-54 88 14
		 billyocarina@telia.com
• Bjärhus Växtbutik, Bjärhus 7742, 264 93 Klippan................................... 0435-102 95
		 www.bjarhus.se, vaxtbutik@bjarhus.se
• Lilla Kloster Service AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN.................... 0709-49 83 28
		 lillaklosterab@telia.com
Veterinär
Jennyhill Djurklinik, Hörsdalsvägen 152, 265 72 KVIDINGE....................... 0435-48 11 30
VVS & Rörmokare
• Rörmontage, Storgatan 16, 264 33 KLIPPAN........................................ 0435-71 12 75
		 www.rormontage.se, rormontage.tommy@telia.com
Snälleröds VVS, Mörsarevägen 6, 264 54 LJUNGBYHED........................... 0729-41 67 05
Theisners Rör, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN...................................... 0706-32 74 94
Värmepumpar och kylanläggningar
• A4U i Skåne AB, KVIDINGE................................................................... 0706-24 82 29
		 www.a4uab.se, info@a4uab.se
Theisners Rör, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN...................................... 0706-32 74 94

Söker du
redovisningshjälp,
glasögon, lägenhet
eller städfirma?
I detta Branschregister hittar du
snabbt och lätt din lokala kontakt!

information, erbjudanden och annonser om på www.klippanshopping.se
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LED belysning
Höjd: 187,5 cm
Kyl: 363 liter
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Öppettider:
Mån - fre 10 - 18
Lör 10 - 14
www.klippan.euronics.se

