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Vinnare Årets bild 2014
Tandläkare
Bert-Åke Andersson

Nu får du ännu mer tv.
Grattis, du som har Canal Digital Kabel. Under april
lanserar vi Viasat med film och massor av sport,
till exempel Golfpaketet. Se canaldigitalkabel.se
för mer information eller ring 0770-11 55 11.
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Vinn en fartfylld stund!
Kör radiostyrda bilar
Nu kan du vinna ett fartfyllt minne! Söderås Journalen lottar ut
chansen för dig och max 11 vänner/familjemedlemmar/klasskamrater/arbetskamrater (ja, vem som helst som du känner att du vill
försöka vinna över!) att träffas, tävla och umgås på Klippans RC!
Du och dina medtävlande får instruktioner i hur man kör de radiostyrda
racingbilarna på klubbens innebana och sen går startflaggan! Alla får låna
hyrbilar av högsta klass och sen gäller det att vinna de olika heaten. Folk
från Klippans RC finns på plats och guidar och hjälper till. Det bjuds såklart
också på fika till hela gänget! Vinstvärde 2000:-. Kolla mer på deras hemsida
wp.klippan-rc.se

14-16 Föreningssidor
16

Svenska Mästare
Föreläsning om
Pilgrimsträdgårdar

17

Topnews.se
Kommuninfo
Barntävling

Vi behöver ditt bidrag senast den 9 mars.
Skicka in ditt tävlingsbidrag till följande adress:

18-19 Branschregister

Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan
OBS! Märk ditt svarkuvert med ”Radiostyrda bilar”
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Söderås
Dina tips och förslag vill vi
gärna ha insänt till:
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JOHANna Zachhau
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johanna @adaptmed
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Har Du inte fått
Söderås Journalen?
Ring oss på
0435 - 77 90 50 eller
maila oss på
info@adaptmedia.se!

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.

Familjesidan
En Kille • Född 140820
Vikt: 3 955 gr • Längd: 53 cm

En Tjej
Född 140312
Vikt: 3 150 gr
Längd: 50 cm

Alexandra

Abbe

Cornelia Ericsson &
Daniel Persson
Isabella

Sara Magdesjö Klemedsson
och Magnus Klemedsson

En Tjej
Född 140621
Vikt: 3 932 gr
Längd: 52 cm

En Kille • Född 140802
Vikt: 3 400 gr • Längd: 50 cm

Liam

Ellen

Frida & Magnus Ericsson
Maja & Agnes

Sandra Ållemark
och Fredrik Viebke

På 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
På www.hemkopljungbyhed.se hittar du:
Dagens rätt, cateringförslag och nyheter!

LJUNGBYHED • 0435-44 10 30 • 8-20 alla dagar

Kom in och prata
med oss om

luft/vattepnar-!

VI på studIoaktIV 24 VIll tacka ljungbyheds köpmannaoch FöretagareFörenIng samt öVrIga besökare som
TRÄNING PÅ DINA VILLKOR - ÖPPET DYGNET RUNT
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I mars ska det vara klart!
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Tvättmaskin

Kyl/Frys

200 cm 252/97 liter

5.790:-

Erbjudande på
TRIKEM:
B-vitaminer 5l

Välkomna in!

1400 varv/min

3.590:och mycket,
mycket mera!

Städpatrullen
- vi städar allt!

359:3

BRAUNS SIDA

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

Fastighetsskatt kom 1811

Fastighetsskatten har diskuterats
genom åren. Borgerliga regeringen
avskaffade denna och återinförde
”kommunal avgift”. Att ta ut skatt på
fastigheter blev kommunal rättighet
1811 och sedan statlig skatt. ”Kommunalskatten” skulle finansiera fattigvården, men blev betydelselös på
landsbygden – som i Söderåskommunerna. I städerna betydde den
mer. På landsbygden fick man fortsätta med att finansiera fattigvården med räntor, donationer, kollekt,
böter, insamlingar vid tillställningar
och annat. Men från 1847 tillkom en
fattigvårdsförordning. Den innebar
att kommunerna helt tog över fattigvården, som finansierades via kommunal skatteuttaxering.

Termometer oumbärlig

Skolplanscher – speglade Gammal-Sverige
Ofta säger en bild mer än massor med ord. Det tog skolan fasta
på. Skolplanscherna kom och blev
uppskattade inslag i den bildfattiga
undervisningen, samt speglade det
”gamla Sverige”.
Den 18 juni 1842 beslöt riksdagen
införa obligatorisk skolgång i landet
där det ”i hwarje stads-församling
och hwarje socken på landet bör
det finnas minst en, helst fast, skola
med wederbörlig godkänd lärare”.
Socknarna hade på sig till 1847 att
ordna detta. Det klarade inte alla.
Andra var redan igång med skola.
För i kyrkolagen från 1686 hade
Karl XI krävt att alla barn skulle
kunna läsa ”och see med egna ögon
hwad Gud i sitt heliga Ord bjuder och
befaller”. Under 1700-talet fanns
många socknar i landet där ”full läskunnighet rådde”. Men efter 1842
skulle landets alla barn lära sig läsa,
räkna, skriva och undervisas i kristendom enligt ”Luthers katekes”.
Det blev en torftig undervisning.
Stimulans krävdes. Det första kom

1868. Då ”Läsebok för folkskolan”
kom och fanns med till 1950-talet.
Men bilder saknades, språket var
formellt, kritiken blev allt starkare
och ledde till att bilder kom med från tionde upplagan.
Jordbruksdominerade, bildfattigt Sverige riktade blickarna mot Tyskland.
Där fanns skolplanscher i undervisningen. Så blev det även i Sverige
från 1890 - importerade bilder från
Tyskland av okända konstnärer.
”Vinter på landet” inom temat ”Årstiderna” blev första skolplanschen.
Sedan följde olika teman, med lärarhandledning. Svenska konstnärer anlitades, bl a Bruno Liljefors.
Planscherna blev en spegling av det
gamla Sverige, dess historia, verksamheter, yrken och mycket annat.
Skolplanschernas ”Guldålder” var
mellan 1920 och 1950. Sista skolplanschen producerades 1962.
Idag är skolplanscher klenoder.
Men det fanns en tid då ”skräpet i
skolförråd auktionerades bort” –
som i Klippan.

”Vinter på landet” var första skolplanschen
– en bild av okänd konstnär från Tyskland.

Detaljrikt återges ”Bondens år” i denna
bild av höstarbete.

Hantverk speglades, som här från tunnbinderi.

Arkiv – historisk ”guldgruva”
Det bedrivs allt mer historisk forskning. Att gå till källorna är viktigt, för
proffs som för amatörer. Då framstår
arkiven på ”guldgruvor”, där kommunala arkiv blivit allt intressantare.
”Ett arkiv ska bevara, vårda och tillhandahålla handlingar av olika slag:
protokoll, diarier, koncept, in- och
utgående handlingar, brev, räkenskaper med mera.” Så definieras
verksamheten officiellt. Och från
1948 finns en internationell organisation (The International Council on
Archives), som verkar för enhetliga
arkivregler.
Arkivet har lång förhistoria. Bibliotek och arkiv var för drygt 4 500 år

sedan det samma, men delade på
sig. Medan bibliotek var för böcker
och liknande, var arkiv för handlingar och dokument. Under antiken
förvarade greker och romare urkunder i tempel. Ett av de första kända renodlade arkiven fanns i Rom,
som uppfördes år 78 f v t. Dessutom
skapade härskare egna arkiv.
Som världen främsta arkiv anses
Vertikanarkivet, från 300-talet, vara.
Men först på 1400-talet blev det
fasta regler för arkivering. Riksarkiv skapades. Sverige var tidigt ute.
Svenska riksarkivet är från 1618.
Riksarkiv kom i Frankrike 1798,
Norge 1817, Storbritannien 1838,

Finland 1869 och Danmark 1889.
Riksarkivet i Sverige har numera
över 105 000 hyllmeter arkivmaterial och har överinseende över sju
landsarkiv.
I varje kommun finns arkiv. Dessa
har blivit allt mer uppmärksammade av släkt- och lokalhistoriska
forskare, besöken allt fler. En årlig
”Arkivens dag” ordnas, där kommuner informerar om sina arkiv och
handlingar. I Söderåsbygden pågår
mycket släkt- och annan historisk
forskning, som lett till många besök
i kommunarkiv. För att ”gå till källorna” är viktigt – dessutom spännande
och intressant.

De flesta har febertermometer. Det
såg engelske läkaren Thomas Clifford Allbutt till. 1867 tog han fram en
kliniskt enkel termometer. Venetianske läkaren Santorio Santorio blev –
på 1500-talet - först att förlita sig på
observationer och experiment, inte
på gamla auktoriteter, för att fastställa sjukdom. Då behövdes termometer, som blev allt bättre. Men de
var för stora och osäkra. Fahrenheit
och Celsius temperaturskalor kom.
Sedan Cliffors Allbutts små, prak- ”Perstorps stad” – men regeringen sa nej
tiska termometrar.
Perstorp var 1959 på väg att bli stad. Men regeringen sa nej. Inte därför Städer uppstod för c:a 8 000
Men var för sent ute. Klippan sökte att oenighet rådde inom kommu- år sedan, då jordbrukssamhället
fyra gånger. Sista gången 1960. Det nen och mellan remissinstanser. uppstått. Det blev samlingsplatser
Märkesdagar
blev nej då. De tre andra gångerna Där var det total enighet: Perstorp för handel, hantverk och juridisk
1910. Baron Gyllenstierna på
tog man tillbaka ansökan - av kost- borde bli stad. Förklaringen var att verksamhet. Industrin kom och inBjersgård skänkte en boksamling till
nadsskäl.
begreppet stadsrättigheter var på dustristäder uppstod på 1800-talet.
arbetarkommunen.
Perstorp
hade
kommunfullmäktige
väg att försvinna. Istället skulle alla Lagar för bebyggelse, brandsäker1920. Svenska Pappersarbetarföroch
municipalfullmäktige.
En
förvaltvara ”kommuner”. De som sist fick het, hälsovård, ordning och juridik,
bundet bildas.
ning till var och en. Det blev dubbel- stadsprivilegium var Hagfors och planering och för val behövdes.
arbete. En förvaltning räckte, ansåg Oxelösund 1950 och Säffle 1951. 1952 års kommunreform kom,
Som sagt
”Moral är inget annat än reglering av man. Varför inte söka stadsrättighe- För 1971 försvann begreppet stad. stadsstadgor ska tillämpas i alla
ter? Till bilden hörde att Perstorp AB Då fanns 133 orter med stadspri- kommuner. 1971 blev alla landsegoism”
var känt i Sverige och i stora delar av vilegium. En del av dessa fortsatte kommuner och städer enbart ”kom(Författare Jeremy Bentham)
världen. Därför beslöt Perstorp den 3 med ”stad” i namnet, som t ex muner”. Det innebar att Perstorp
”När man skriver sina memoarer ska november att ansöka om att få bli stad. Malmö.
inte fick bli stad.
man helst vara död”
Niklas Orrenius bok ”Drömmen om Sverige” ger riks- och lokalperspektiv.
(Musiker Viktor Borge)
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Vårdcentralen Klippan
förbättrar tillgängligheten
Vår ambition är att vara din första kontakt med vården
när du har frågor och tankar om din hälsa. Vi strävar
efter att erbjuda kontinuitet, god tillgänglighet och hög
kvalitet.
För att förbättra vår tillgänglighet har vi:
• Anställt en ny ST-läkare i allmänmedicin
• Förstärkt sjuksköterskebemanning i telefonin
• Startat en äldrevårdsmottagning: 0435 - 66 62 70
• Startat en hjärtsviktsmottagning
• Infört direktnummer till BVC: 0435 – 66 62 95
• Infört ett stort utbud av e-tjänster, läs mer om
detta på Minavardkontakter.se

Vi fixar alla dina

byggprojekt!
En kontakt räcker!

070-33 90 680 • info@erby.se

REAFINAL!

Nu 30 - 70%
på stövlar, kängor, skor och väskor

Köpmangatan 19
Perstorp
Tel 0435 - 346 68

Du är alltid välkommen till oss
om du har frågor angående
din hälsa.
0435 - 66 63 00
Vardcentralenklippan.se

livet!
Vi cyklar för

SPIN OF HOPE 2015
Hjälp oss göra om förra årets fina insats!
Kom till Kupolens Friskvård i Klippan
lördagen den 28 mars kl. 07.00-19.00!
Hjälp oss att hålla igång spinningcyklarna i 12 timmar! Samla ett team
och häng på! Du kan också sponsra en Guldcykel. Du måste inte cykla
- det viktiga är att du hjälper oss att stödja Barncancerfonden!
Att delta i Spin of Hope och samtidigt skänka till Barncancerfonden kostar:
• 1 500:- per lag (1-12 deltagare)
• 3 000:- för en “Guldcykel” (1-12 deltagare om du vill cykla på din Guldcykel)
• Droppa in och cykla en timme 150:- (sker i mån av plats och betalas vid cyklingen)
Anmäl dig/ditt lag/din Guldcykel på: www.barncancerfonden.se/1309371599
På kvällen den 28 mars träffas de sponsorer som vill för “Afterspinn” på
Austin TX! Mat till specialpris!
Vill du sponsra på annat sätt?
Kontakta Jan Nilsson 0705-71 08 90, jan.nilsson@kupolen.se
Målet med Spin of Hope är att stödja och hjälpa cancerdrabbade barn och deras familjer genom att samla in
pengar som kommer de drabbade tillgodo via Barncancerfondens lokala föreningar.
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Tandläkare
Bert-ÅKE
Andersson

Dina tänder är deras vardag
Söderås Journalen besöker Tandläkare Bert-Åke Andersson i
Klippan en kall februaridag under lunchpausen. Det är den tiden
på arbetsdagen som de (oftast) har tid att sitta ner, annars beskriver de anställda dagarna som hektiska!
– Ibland har vi inte denna stund heller. Det kan hända att det ringer
en patient som behöver behandling akut och då får lunchen ryka,
säger Bert-Åke.
Förutom Bert-Åke finns även tandsköterskorna Li Hansson, Liselotte Karlsson,
Caroline Pålsson och tandhygienist Anna Olofsson på mottagningen. Liselotte började i september 2013 och Li, Caroline och Anna började i januari 2015.
– Planerna för detta år är att fortsätta med samma goda vård för nya och
gamla patienter, men också att jobba ihop det ”nya” teamet, säger Bert-Åke.
Tid för akuta fall
En vanlig dag på mottagningen startar 7.30, måndag till torsdag. Det finns
tideralla
förtillbehör.
inbokade patienter och det finns även utrymme för akuta fall.
med
Tandsköterskorna hjälper Bert-Åke under behandlingarna men de har också
egna patienter. De hjälper till med exempelvis att ta stygn på patienter och
med profylax (förebyggande behandling).
Bert-Åke hyrde först huset på Storgatan 20, men 1991 köpte han det. På
mottagningen är det oftast någon av tandsköterskorna som tar emot patienterna.
– Patienterna ringer hit eller kommer in och beställer tid. Är de nya patienter
får de fylla i en hälsodeklaration. Just nu är det stor tillströmning av nya patienter, säger Liselotte.
– Liselotte är en riktig klippa som hjälper oss ”nykomlingar” med hur allt
fungerar här på kliniken. Det är mycket administration som ska fungera, säger Caroline.
Patienterna alltid informerade om sin behandling
– För oss är det viktigt att patienterna vet vad det är som behöver göras.
Vi berättar vad det kommer att kosta och patienten får välja mellan olika
kostnadsalternativ. Patienterna ska alltid vara medvetna om sin behandling,
fortsätter Bert-Åke.

Bästa tandvårds-tipset från
Tandläkare Bert-Åke Andersson:
2x2x2! Använd 2 cm tandkräm,
borsta i två minuter och två
gånger om dagen. Skölj inte munnen efter borstning, sila skummet
mellan tänderna.
Smile!

De är alla överens om att det roligaste med jobbet är variationen och stimulansen det medför. När de kommer till den ljusa, fräscha mottagningen på
morgonen vet de aldrig riktigt hur dagen kommer att se ut.
Det finns 3 undersökningsrum. Li och Caroline har varsitt som de jobbar i
tillsammans med Bert-Åke och i det tredje jobbar tandhygienisten Anna.
– Anna jobbar mer förebyggande i sitt arbete och kan ställa vissa diagnoser,
säger Li.
Tandläkaren med tandläkarskräck
Tandläkarskräck är en utbredd rädsla. Bert-Åke själv medger att han är tandläkarrädd och det gör att han vet precis hur de som är rädda känner.
– Jag har full förståelse för att man inte tycker om att gå till tandläkaren. Man
kan känna sig utsatt, ibland gör det lite ont och smaken är ovanlig. Själv blev
jag skrämd i 6-års ålder av en hiskelig tandläkare. Så jag tar mig tid att sitta
ner och prata med patienterna, lyssna på dem och lugna dem. För den där
hiskelige tandläkaren vill jag absolut inte vara!
Gemensam yrkesskada
Lagningar, rotfyllningar, implantat, kirurgi och vanliga undersökningar är sådant som dyker upp på schemat på Storgatan.
Hela gänget medger att de har en gemensam yrkesskada:
– Ja, man kan ju inte låta bli att titta på folks tänder och fasader…, medger
de alla med ett skratt och återgår till arbetet.
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KuLTur i Havremagasinet

Upplevelser för alla sinnen!
Lördagen den 28 februari och söndagen den 1 mars
fylls Havremagasinet på Herrevadskloster av blandade
upplevelser för alla sinnen. För första gången går
arrangemanget ”KuLTuR i Havremagasinet” av stapeln.
Arrangören Jasmine Cederqvist hoppas att detta är
starten på något som kan bli en återkommande succé!
Jasmine som är en välkänd Ljungbyhedskonstnär har nyligen flyttat sin atelje från F5-området i Ljungbyhed till Herrevadskloster.
– Det känns fantastiskt att få möjligheten att arrangera något i
de här fina gamla lokalerna. Jag gör detta för att jag tycker det
är roligt med utmaningar och det känns roligt att kunna ordna
något för allmänheten, säger Jasmine.

Välkommen till
oss i Klippan!
Vi hjälper dig med hela din ekonomi – både som privatperson och
företagare. Kom in till oss på kontoret eller boka ett rådgivningsmöte
på 0771-365 365, där du får personlig service dygnet runt, alla dagar.

Än så länge är det 15 olika konstnärer och musiker som kommer
att medverka. Arrangemanget vänder sig till alla, stora som små.
– Alls ska kunna få ut någonting av detta och jag hoppas på
strålande vinterväder så vi kan använda naturen utanför klostret
också.
Kultur istället för motorer!
Jasmine är en av initiativtagarna bakom evenemanget FLYnRIDE
som genomförts de senaste fyra åren på Ljungbyhed Parkområdet.
– Jag tänker att ”KuLTuR i Havremagasinet” kan bli som FLYnRIDE
fast med kultur som tema.
Jasmine var även med på ”Sinnenas Kulturnatt” i Ljungbyhed
för två år sedan som ordnades av kommunen.
– Efterfrågan på något likande har varit stor. Alla som får höra
om det nya evenemanget är nyfikna på det och glada att något
händer. Kultur är så mycket mer än målade tavlor. Här kan vi erbjuda ett smörgåsbord av både konsthantverk och musik. ALLA
är hjärtligt välkomna och det är givetvis gratis entré, avslutar en
förväntansfull Jasmine.
Ett axplock av utställarna. Foto: Privat

Som en viskning. Diskmaskin
med låg ljudnivå på endast 39 dB.
Tack vare de fem spolnivåerna
rengörs disken effektivt även
när maskinen är full. H/B/D:
81,8/59,6/58 cm.

BEGRÄNSAT

ANTAL

Diskmaskin vit QB6256W/104542
Diskmaskin rostfri QB6256X/104543
6495:- (8495:-)

Endast 39 dB

Ord. pris 7495:-

5495:A+

Ergonomiskt utformat grepp.
Drifttid: 35 minuter
Laddningstid: 1 h
Näshårstrimmer ingår
Philips Rakapparat +
Nästrimmer HQ6996+NT9105

12 kuvert 290 kWh/år 2860 l/år A

39 dB

599:Ord. pris 999:-

Priserna gäller t.o.m 2015-03-08

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.

E-mail: butik@sondrabyel.se

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

Cizi
Engman

Årets bild 2014

Dramatiska skyar och hungrig
humla bland vinnarbilderna!
Hela 2014 har massor av vackra och
spännande bilder samlats på Klippanshopping.se under rubriken ”Årets bild”.
I kategorierna Natur/djur, Människor,
Ögonblicket och Lokala motiv har läsarna
visat upp vilka duktiga fotografer de är.
I slutet av januari sammanstrålade juryn under
ledning av pressfotograf Rickard Nilsson. De
skulle nämligen utse vinnarna i Söderås Journalens populära fototävling Årets bild 2014.
– Det var väldigt bra bilder som skickats in.
Vi var ganska överens i juryn om de vinnande
bilderna och hade valt nästan samma i alla kategorier, säger Rickard som till vardags fotograferar allt från stora evenemang till nyhetshändelser.
Överraskade vinnare
Cizi Engman från Röstånga vann i kategorin
”Natur/djur”. Hennes bild föreställer hennes
två söner och hunden en dag på stranden.
Det är en dramatisk bild med vackra skiftningar i himlens färger.
– Det är första gången jag skickar in till en
fototävling och så vinner jag, säger en överraskad vinnare.
Vinsten består förutom ära och berömmelse
av ett presentkort på 1 000 kronor på den så
kallade Klippanchecken som man kan handla
för i någon affär ansluten till Klippans Köpmannaförening samt en förstoring av vinnarfotografiet.
En annan vinnare som blev överraskad var
Beata Ploch-Fristedt från Kvidinge. När hon
kom till Adapt Medias kontor för att hämta
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sin vinnarbild i kategorin ”Människor” fick
hon även veta att hon vunnit i kategorin
”Lokala Motiv”!
– Vilken överraskning! Bilden i kategorin
”Människor” är en bild på min dotter Magda.
Den andra bilden är bron mellan Klippan och
Kvidinge där Rönne Å rinner. Jag fotograferar
jättemycket, säger Beata.
Modell: Humla
Rickard Nilsson i juryn fortsätter:
– Jag tittar mycket på vad bilden visar och förmedlar, en känsla eller händelse. Är den tekniskt bra? I år var det många som var med
och tävlade som är tekniskt duktiga och kan
redigera bilderna på ett bra sätt. En bild kan
ju också vara bra för att den visar och berättar
något utan att vara redigerad.
En bild som inte var arrangerad var Lotta Ahlbecks vinnarbild i kategorin ”Ögonblicket”.
Hon satt ute i trädgården i Krika när en humla
kom flygande.
– Den var helt obekymrad av mig. När den
surrat runt ett tag vid en blomma tog jag upp
mobilen och tog en bild.
Hennes förstorade vinnarbild kom i helt rätt tid!
– Vi har precis renoverat hemma och har en
vägg som är helt tom. Så det blir humlans
vägg!
Nytt år, nya chanser!
Stort grattis till vinnarna! Vill du vara med och
tävla? Håll utkik i Söderås Journalen och på Klippanshopping.se! Snart berättar vi när man kan
börja skicka in bidragen till Årets Bild 2015 och
även vilka kategorier som kommer att finnas.

Fotograf Rickard Nilsson

Juryns motivering
Människor:
Beata Ploch-Fristedt
”Magda” En mycket intressant bild. Här har fotografen
vågat ta ut svängarna och skapat ett annorlunda porträtt.
Roligt att se att det finns en
kreativitet i både komposition
och bildbehandlingen.
Lokala Motiv:
Beata Ploch-Fristedt
”Bron” En spännande bild där
fotografen tänkt till med förgrunden, ljuset och det gedigna efterarbetet.
Ögonblicket:
Lotta Ahlbeck
”Klart för landning” Fotografen har här lyckats med allt!
Inflygningen är fångad i rätt
ögonblick med bibehållen kvalité.
Natur/Djur:
Cizi Engman
”Härligt strandväder” Här har
fotografen skapat en spännande bild med människor och
djur. De dramatiska molnen
bygger upp bilden och framkallar en undran om vad som
komma skall. Bra efterarbete!

Dagens rätt

Mån: Fläsk och ”lögasås”
alt. Bruna bönor och fläsk
Tis: pannbiff me´ lög
Ons: Stekt sill me´mos och lingon
Panerad fisk me´ vår goa
kalla sås
Tors: pasta me´ pålles goa sås
Fabriksvägen 8 Fre: Skomakarlåda på pålles vis

70:-

33 cl
läsk/vatten
ingår

Klipp ut och spara mig!

Älskar du också tapeter?
Älskar
du också tapeter?

Efter kl.14
serverar vi
”Kvällens”

Klippan
0706 - 72 55 37 Veckans alternativ: pyttipanna med ägg
Välkomna! Jessika & Co
Gäller 23 februari - 27 mars 2015

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

ÖSTÅNGA
RRÖSTÅNGA
EGRAVNINGSBYRÅ
BBEGRAVNINGSBYRÅ
RÖSTÅNGA

Investera i din bostad. Den enda investering som betalar sig
direkt. Börja med att dekorera dina väggar med spännande
mönster och vackra färger. Välkommen till Colorama!

25%
25%

Investera i din bostad. Den enda investering som betalar sig
direkt. Börja med att dekorera dina väggar med spännande
mönster och vackra färger. Välkommen till Colorama!

RABATT
RABATT

B

Billingevägen
- Röstånga
- 0435-91570
Billingevägen
8 8- Röstånga
- 0435-91570
EGRAVNINGSBYRÅ

25% rabatt på stort urval av tapeter. Erbjudandet gäller t o m 8/3-2015.

25% rabatt på stort urval av tapeter. Erbjudandet gäller t o m 8/3-2015.

Gilla oss på FB

RV ERKLI GA D I NA D RÖMMAR
Måndag - Fredag 7 F-Ö18,
Lördag 9 - 13 • www.colorama.se

F ÖR V E R K L I G A D I NA D R Ö M M A R

Mer pengar
över till annat!

Billingevägen 8 - Röstånga - 0435-91570
En
hjälpande
hand
när
det
behövs
En
hjälpande
hand
när
det
behövs
dygnet
runt,
året
om
dygnet
runt,
året
om
En hjälpande hand när det behövs
dygnet runt, året om

Mikael
Karlsson
Mikael
Karlsson

gärna
på vår
hemsida
LäsLäs
gärna
mermer
på vår
hemsida

Mikael Karlsson

Läs gärna mer på vår hemsida

www.begr-byra.se
www.begr-byra.se
www.begr-byra.se

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

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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Profiler i exil:
Systrarna ENGMAN

Foto: Privat

Uppväxten i
Skäralid blev
grunden för
dansande systrar

Foto: Privat

Lena Engman

Foto: Privat

Åsa Engman
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Systrarna Åsa och Lena Engman är
uppvuxna i Skäralid. Dansen kom tidigt
in i deras liv och de har tagit sig från
Skäralid till Danmark, Paris, London
och Asien för att arbeta med dansen,
träningen och alternativ medicin. Idag
är Stockholm hemma för systrarna där
de driver sin hälsostudio. Skåne är däremot alltid Skåne, och det är här de
finner lugnet och laddar batterierna.

– Jag sökte till Balettakademin i Göteborg
och kom in. Samtidigt som jag läste gick jag
på auditions och då fick jag jobb i musikalen
”Kiss me Kate” i Århus, Danmark. Så jag hoppade av Balettakademin och jobbade istället,
säger Lena.

De skiljer tio år mellan systrarna. Lena är
äldst och Åsa är minstingen. De är fem stycken i syskonskaran som förutom Lena och Åsa
också består av Ulf, Anders och Pia. De andra
tre syskonen finns kvar runt Söderåsen precis
som syskonens mamma.

– Gordon gav mig modet och styrkan att
veta att jag klarade av den här branschen,
säger Lena.

Saltito la grunden
Systrarna har dansat sig genom livet i princip.
Lena började dansa som tioåring när Gordon Marsch startade dansföreningen Saltito
i Ljungbyhed.

ningen. Kickboxning och yoga hör till systrarnas favoriter.

Båda två säger utan att tveka att det var genom Saltito och Gordon Marsch som de la
grunden för sin dans och det är det som gjort
att de är där de är idag.

Åsa håller med sin syster.
– Gordon har hjälpt mig väldigt mycket också. Genom honom fick jag mitt första jobb
– Jag har faktiskt precis varit hemma en run- på Nöjesteatern i Malmö som 14-åring, säger
da i Skåne. När det blir som stressigast här i Åsa.
Stockholm åker jag ”hem” och laddar batteEget ”energiskapande” företag
rierna, säger Åsa.
2012 öppnade de sin egen studio i StockHon har precis inlett arbetet med att vara kore- holm. Här försöker de hjälpa sina kunder att
ograf till musikalen Jersey Boys som ska sättas hitta en balans med sin träning och lära känupp till hösten på Chinateatern i Stockholm.
na sin kropp. Här erbjuds personlig träning,
På hennes meritlista hittar vi också kore- öppna yogaklasser och behandlingar inom
ografijobb med bland annat Azerbadjans alternativ medicin.
bidrag i Eurovision Song Contest 2014, mu- Både Lena och Åsa tycker om att skapa ensikaler, shower, yogainstruktör, sjukgymnast ergi och glädje för andra människor vilket de
och utbildad i alternativ medicin. Dessutom får chans att göra genom sitt yrke och den
är hon mamma till en 7-månaders bebis, en gemensamma studion. Både två får energi
10-åring och har en 3-årig bonusdotter.
från sina familjer och genom den egna trä-

Lena har två barn, Rebecca och Maximillian.
Sonen älskar precis som sin mamma att dansa, men dottern har tagit andra vägar i sitt
– Jag ville bara dansa! När jag gick i tvåan skapande.
på gymnasiet Klippan blev jag erbjuden jobb – Rebecca sjunger och målar så hon har fått
i en musikal i Odense, Danmark. Jag var så en annan kreativitet, skrattar mamma.
lycklig för den chansen! Jag lyckades dessutom slutföra gymnasiet på distans samtidigt! Laddar batterierna i Skåne
Sen blev det ytterligare några år i Danmark Både Åsa och Lena ser Stockholm som hemma idag. Däremot är Skåne och Skäralid alltid
med olika musikaler, säger Lena.
ett givet inslag på lov och ledighet.
Fram till ungefär 2008/2009 jobbade Lena
med dansen, men nu riktar hon mestadels – Min dröm är att ha ett litet sommarställe i
in sig på träning, den egna studion och är Ängelholm eller Båstad. Dit skulle jag gärna
åka och ladda batterierna och njuta av det
utbildad personlig tränare.
skånska lugnet, säger Åsa.
– Jag höll på och dansade tills jag var 47 år.
Det är ganska slitsamt och jag ville gärna sat- – När jag är hemma brukar vi bo hos min
sa på att jobba med människor och med trä- bror Anders i Röstånga. Vi promenerar, rider
ning. Att starta eget tillsammans har varit en på deras häst och umgås. Vi försöker alltid
dröm och en vision för mig och Åsa i många samla hela familjen med alla fem syskon och
mamma. Det är underbart att komma hem
år, fortsätter Lena.
till Skåne, fortsätter Lena.
På Lenas digra meritlista hittar vi musikaler
som West Side Story, Grease, Chorus Line, Hur fungerar det då för två systrar att jobba
Chicago och Peter Jöbacks show på Börsen ihop varje dag och dessutom umgås privat?
i Stockholm.
– Vi bråkar sällan och blir inte trötta på varandra. Studion är vårt andra hem, säger Åsa.
Gordon Marsch har betytt mycket
Systrarna har nått sina framgångar genom – Utan Åsa vet jag inte vad jag hade gjort.
hårt arbete. De har gått på auditions, dans- Vi har jättekul tillsammans och vårt gemenklasser och utbildningar av olika slag för att samma företag är en dröm vi haft länge och
som vi nu förverkligar, avslutar Lena.
fördjupa sig i dans, musik och teater.

Föreningen är deras bisyssla

Foto: Stig Pettersson

Norra Åsbo Biodlareförening är en
av Skånes äldsta biodlarföreningar.
Verksamheten startade i Röstånga
folkskola den 26 mars 1894. Idag har
man ett 60-tal medlemmar från Söderåsens alla områden.
I kalla februari är det inte mycket aktivitet
bland bina, men föreningens medlemmar
däremot laddar för en ny säsong!
– Nu är det mycket underhållsarbete. Biodlarna reparerar saker till sina biodlingar och
ser över vad de har och behöver. Vi träffas
en gång i månaden på vinterhalvåret. Då
har vi möte och intressanta föreläsningar,
säger Bengt Svensson som är ordförande i
Norra Åsbo Biodlareförening.
Under sommarhalvåret är träffarna mer intensiva. Då träffas föreningens medlemmar
en gång i veckan vid den egna föreningsbigården i Ljungbyhed. Där hjälps de åt att
sköta bikuporna och kan även komplettera
sina egna samhällen med bin härifrån.

Foto: Stig Pettersson

Viktiga i växtriket!
– Bin gör väldigt stor nytta på många sätt.
Det är inte bara för honungens skull som
det är bra, utan också för växt- och djur-

livet. Bina hjälper till att pollinera blommorna så vi får mer frukter, bär och frön,
fortsätter Bengt.
Att biodling blir mer och mer populärt
märker Bengt och de andra i föreningen.
– Det krävs inte så mycket för att börja
med biodling. I städerna förekommer det
biodlingar på taken till höghus till exempel.
Vi kommer att starta nybörjarkurser i år för
den som är sugen på att lära sig mer om
biodling.
Stor skillnad på smak och kvalité
Smaken och kvalitén på honung kan variera mycket. Bara inom Norra Åsbo Biodlareförening kan smaken skilja beroende
på vilka blommor och växter som finns i
närheten av de olika bisamhällena.
Bengt är ”nygammal” ordförande. Han var
med i föreningen på 80-talet och var ordförande även då. Nu är han tillbaka på ordförandeposten och han är helt övertygad
om en sak:
– En gång biodlare, alltid biodlare!
Mer information finns på:
www.asbobi.se

K

Många nyfikna
på årets första
företagsträff
äff
Företagstr i
11 februar

Den 11 februari samlades ett
stort gäng företagare och
kommunanställda för att medverka på årets första företagsträff i Klippan. Det serverades
lunch på Best Western och det
nytillträdda kommunalrådet
Kerstin Persson berättade om
sig själv och sina visioner.
Företagarna i Klippan med ordförande Adnan Pehlivanovic i spetsen
och Klippans Kommuns näringslivsutvecklare Anders Lindberg hälsade välkomna. Därefter tog Kerstin
Persson över och berättade om vem
hon är och vilka visioner hon har
som Klippans nya kommunalråd.
– Jag vill lära känna min kommun

och er företagare. Tillsammans med
Kenneth Dådring och Anders Lindberg kommer jag försöka göra företagsbesök hos kommunens företagare så att vi lär känna varandra,
sa Kerstin.
Kerstin berättade också vad som
står på den röd/gröna majoritetens
agenda.
– Bland annat ska vi jobba med förebyggande insatser, fler arbetstillfällen, boende, infrastrukturen och
god lokal service.
Mötet avslutades med att Anders
Lindberg berättade om kommande
träffar under våren och sen minglade deltagarna runt innan de återvände till sina arbeten.
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Foto: Wilma Martinsson
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Bästa
kvällen
på länge!
Viktor Solid från Kvidinge ville gärna ta med sig arbetskamraterna ut på en härlig kväll utan jobb.
Som vinnare i Söderås Journalens decembertävling passade en
helkväll på nyöppnade och välbesökta AustinTX på Best Western
i Klippan alldeles perfekt!
– Det var helt klart den bästa torsdagskvällen på mycket länge,
konstaterar Viktor dagen efter restaurangbesöket.
Austin TX är öppet onsdag-lördag mellan klockan 18.00 - 23.00.
Restaurangen har snabbt blivit populär och det är ofta fullbokat.
Här serveras rejäl, spännande mat och dryck på texasinspirerat vis.
Längtar till nästa besök!
Viktor tog med sig fyra av sina kollegor och de åt förrätt, huvudrätt och dessert. Goda drinkar, vin, öl och whiskey finns det
också ett stort utbud av på restaurangen.
– En av mina kollegor hade försökt boka bord tidigare men då
hade det varit fullbokat, så han blev extra glad när jag bjöd
med honom. Det var verkligen en positiv upplevelse för oss alla.
Atmosfären är väldigt trevlig och det var mysigt med livebandet
som spelade lagom högt i bakgrunden.
Den mätta och glada vinnaren konstaterar att han redan längtar
till nästa gång han ska besöka AustinTX.
– Det blir absolut ett besök snart igen!
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Årsmöte

KLIPPAN

I Ljungbyheds Golfklubbs klubblokal
söndagen den 22 mars kl.14.00.
Riksdagsledamot Anette Åkesson
talar om dagsaktuella frågor.

Hjärtligt Välkomna!

Förbered för våren!
inomhusfärg

20%

Fröer

Köp 5 och
få den billigaste
gratis!

Minidrivhus

59:-

Storgatan 4 Ljungbyhed
Tel 0435 - 294 50

KörKort i VÅr?
Informationslektion fö
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Handledar- och intens 0.
ivutbildningar.
Tegelbruksg. 10 • 264 35 Klippan • Tel. 0435-122 00
www.berndtssons.nu

Kom & Fynda ! Massor av saker!
Shopen • Hantverkaregatan 2 D

Öppet tisdag och torsdag 14-17, lördag 10-13.
Perstorp Bälinge
Idrottsklubb

Loppislokalen efter Ugglebadet • Badvägen 7
Öppet onsdag 14-17, lördag 10-13.
Även mottagning av loppissaker.

VÄLKOMNA!
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t
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www.adaptmedia.se

En dag hojtade mina kollegor på Adapt Media till
mig att titta ut. Jag glodde och glodde men fattade inte vad de menade.
– Ser du inte att det är sol, fick jag till svar. Jaha,
sol. Jag hade nästan glömt detta glödande fenomen.
Egentligen är det dumt att januari symboliserar nystart.
Träning, löften och mål som ska uppfyllas. Hur lätt är det
att motivera sig till förändring när utomhusklimatet är lika
motiverande som en död sill? När energinivån dessutom
ligger på minus 34 blir det ännu svårare. Helst av allt vill
jag dra täcket över huvudet och gå i idé fram till mitten
på mars. Jag blev så glad när snön äntligen anlände. Med
skåningens snöiver drog jag dottern hem från förskolan i
pulka. En sak jag inte vill bli i mitt nästa liv: en pulka i Skåne. Över hela landskapet hörs rasslet av stackars pulkor
som skåningarna försöker få fart i. En skånsk pulka spenderar nog mer tid mot asfalt, grus och gräs än mot snö.
Sista dagen vi hade pulka hem från förskolan var det inte
mycket snö kvar. Knappt någon för att vara exakt. Men vi
kämpade på, rasslade pulkan över stock och sten. Skrapade ihop den snön vi kunde hitta och byggde en snölykta
som hunden kissade på.
När jag sitter och skriver denna krönika skiner solen utanför kontoret. Jag ser människor stanna upp, kisa mot
ljuset och liksom absorbera D-vitaminer och solsken. Jag
vill gå ut och sätta mig på en bänk med en kopp kaffe
och låta min bleka lekamen få sig en injektion av den
lysande solen.
En dag satt jag och min dotter och lekte i vardagsrummet
när solen letade sig fram. – VAAAA EEE DEEEE, sa barnet.
– Det är något som kallas för sol, förklarade jag.
Nu vill jag inte vara sån som bara gnäller. Nu har jag trots
allt ägnat halva texten åt gnällande, så nu ska vi se positivt på det hela. Go get them tiger. Göra hinder till utmaningar och andra klyschor.
• Det är väldigt mörkt i januari och februari. Det rättfärdigar att ta bilen överallt eftersom det är så mörkt (till träning, affär, jobb och grannen).
• När det är så lite solljus ser man ofta inte dammtussar
och skit som lätt samlas i hemmet. Bra!
• Man kan sitta inne och kura hur mycket som helt. Inga
hurtiga skogspromenader, grillhysteri, joggingrundor,
picknickar eller annat naturaktigt. Vädret och mörkret är
alltid en perfekt ursäkt.
Häromdagen stod jag länge och hänfört och betraktade
ett gäng snödroppar som tittade upp. Varje vår blir jag lika
förvånad över att grönskan
faktiskt återvänder. Det finns
hopp! Fram tills snödroppar,
krokusar, små gröna blad
på träden och vårens första
kaffe utomhus är här kurar vi
inne och jag berättar för mitt
barn om det ljus som då och
då letar sig in genom vardagsrummets fönster.
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Föreningssidan

Maila till: foreningssidan@soderasjournalen.se
Ni skriver själv texter och ansvarar för att de är
rätt. Vi förbehåller oss rätten att redigera dem.

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.

Västra Sönnarslövs
Bygdeförening

Åsbo Släkt- och Folklivsforskare

Aktiviteter våren 2015

Öppet Hus -

• Torsdagen den 19 mars kl. 19.00.
Kulturafton i Klöva Hallar, Bertil Hagberg
visar flygfoto från Söderåsen. Kaffe och
kaka ingår i entreavgift.
• Torsdagen den 9 april kl. 19.00. Kulturafton i Klöva Hallar. Konsert med Klippans
ungdomsorkester. Kaffe och kaka ingår i
entreavgift.
• Söndagen den 19 april kl. 14.00. Årsmöte i Klöva Hallar. Föreningen bjuder på
kaffe och kaka. Underhållning av Mats
Pettersson och Ingrid.
• Torsdagen den 30 april kl .19.00. Valborgsfirande på Forsby Idrottsplats. Bål,
försäljning av korv med tillbehör och kaffe
och kaka. Lotteriförsäljning. Vårtal av kyrkoherde Pernilla Håkansdotter-Olsson.
• Lördagen den 30 maj kl. 14.00. Spelmanstämma i Klöva Hallar. Klippans
Musik-kapell
anordnar
spelmanstämma. Föreningen har korvförsäljning,
smörgås elller kaka med kaffe. Våfflor.
Lotteriförsäljning
Välkomna önskar Västra Sönnarslövs
Bygdeförening. Besök gärna vår hemsida
www.bygdegardarna.se/vastrasonnarslov

För alla nya som gamla släktforskningsintresserade i vår egen lokal på Studiegården 47:an. Alla välkomna!
• Måndag 23 februari kl 13.00 - 16.00
• Fredag 27 februari kl 13.00 - 16.00
• Söndag 1 mars kl. 09.00 - 12.00
• Måndag 9 mars kl. 13.00 - 16.00
• Fredag 13 mars kl. 13.00 - 16.00
• Måndag 23 mars kl. 13.00 - 16.00
• Fredag 27 mars kl. 13.00 - 16.00
• Onsdag 11 mars kvällsträff, Studiegården
47:an, kl. 19.00 med temat ”Berättarkväll”.
Vi berättar för varandra om vår släktforskning. Det kan vara om hur svårt det ibland
är att hitta släktingar eller om spännande
eller sorgliga berättelser vi funnit i arkiven.

PRO Ljungbyhed

Ljungbyheds Golfklubb.
Aktiviteter

Golfaktiviteter för klubbens medlemmar
som nu pågår under vintersäsongen är:
• Tisdagsförmiddag spelar damer och
herrar golf över nio eller arton hål.
• Klubbens veteraner spelar på onsdags förmiddagar.
• Lördag-söndagar pågår vintertouren.
Alla dessa aktiviteter samlar totalt c:a
80-talet medlemmar som vid något av
dessa tillfällen deltager.
Att uppmärksamma är att man den 27 januari spelade på ordinarie greener (sommargreener), vilket inte har hänt sedan
man fick 18-hålsbanan år 2001!
Golfrestaurangen är öppen måndagfredag och serverar ”dagens” under hela
denna vintersäsong, vilket uppskattas av
både golfare och icke-golfare.

Vintertouren som samlar flest deltagare,
mellan 25-30 medlemmar, leds av Johan
• Årsfest fredag 6 februari kl. 13.00.
Nilsson på 605p, därefter kommer Hans
• Årsmöte fredag 20 februari kl. 14.00.
Pommer, 320p, Gary Branchett, 265p,
• Trivselträff fredag 20 mars kl. 13.00.
Göran Sjöblom, 260p, Håkan Svensson,
• Kvartalsmöte fredag 17 april kl. 14.00. 250p, Kennet Lindkvist, 230p, Göran
• Boule - inomhus Klippan måndag kl. 10.00 Svensson, 2015p, Lars Robertsson, 205p,
• Canasta tisdag kl. 13.30 i lokalen.
Kenneth Hjelm, 200p och Rolf Eriksson på
• Bowling onsdag kl. 13.30 Perstorp.
195p.
• Gymnastik onsdag kl. 15.30 idrottshallen.
Kommande verksamheter för medlemmar• Whist onsdag kl. 18.30 i lokalen.
na: Årsmöte Vår torsdagen den 26 mars,
Danser och möte
• Handarbete första torsdag i månaden
kl. 19.00 i klubbhuset, arbetsdag är lördaDen 4 mars är det dans i Folkets Park kl. 13.00 i lokalen.
kl. 17.00 till Berts favoriter, samt den 18:e • Skogsvandring tisdag kl. 13.30. Start i gen den 28 mars med samling kl. 09.00
vid klubbhuset och årets första öppna tävtill Ingvar Fasts orkester.
maj. Samling på torget.
ling är lördagen den 25 april.
Den 11 mars är det föreningsmöte i Folkes • Boule - utomhus torsdag kl.13.30 i stadsPark kl.14.00.
parken. Vädret bestämmer startdatum.
Mer info:www.ljungbyhedsgk.se

Aktiviteter och möten våren 2015

PRO Perstorp

Tack till Föreningssidans sponsorer!

F A S T I G H E T S
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Riseberga-Färingtofta
Hembygdsförening
Årsmöte

Årsmöte den 23 februari kl. 19.00 i Färingtofta församlingshem. Efter årsmötesförhandlingar berättar Jonas Kyrö och Helene
Stalin Åkesson om Polemansprojektet.
Välkomna vi bjuder på kaffe med bröd.

Arkivlokalen

Arkivlokalen i Ljungbyhed (under Biblioteket) har öppet torsdagar kl. 13.00 - 16.00.
Välkomna att se dess stora samlingar av
fotografier, hembygdsböcker, kartor och
släktutredningar från våra socknar.

Kvidinge Hembygdsförening
Årsmöte

Alf Fors, Kvidinges kyrkoherde, gästar
Kvidinge sockens Hembygdsförenings årsmöte söndagen den 15 mars. Alf går i pension i höst och kommer att berätta om sina
drygt 18 år i församlingen. Årsmötet sker
i Hembygdshallen kl. 14.00 och förutom
stadgeenliga förhandlingar blir det lotteri
vid kaffet som föreningen bjuder på. Det
blir även visning av de ombyggda lokalerna på andra våningen i Hembygdshallen.

Fokus Färingtoftabygden

Klippanbygdens Natur

Färingtofta skola

Årsmöte 2015

Årsmöte 11 mars kl. 19.00 - 21.15. Ni hälsas varmt välkomna till Klippanbygdens
Naturs årsmöte. Plats: Loftet på Bjärhus
gårdsbutik, Söndraby. På programmet står
de sedvanliga årsmötesförhandlingarna
samt att mötet ska besluta om nya stadgar
för föreningen. Därefter kommer Staffan
Åkerby som är ordförande i Skånes ornitologiska förening (SkOF) att berätta om hur
det går för den vita storken i Skåne. Kom
och lär dig mer om en av våra mest mytomspunna fåglar som är på väg tillbaka i
landskapet! Föreningen bjuder som vanligt
Stöd positiv utveckling av bygden
på fika! Kontaktperson: Erik Persson, tel.
Bli gärna medlem i föreningen, så stödjer 0435-44 04 41.
ni arbetet för positiv utveckling av bygden.
Som medlem kan man anmäla sej på mejl- Skånes Trollsländor
listan där man både får och kan ge infor- 19 mars kl. 19:00 - 21:00, Ängelholms biblimation, till exempel om vad som händer otek. Magnus Billqvist, författare till Svenska
i trakten. Aktuella frågor, förutom skolan, Trollsländeguiden berättar om och visar bilär just nu bland annat bredband/fiber-pro- der av de trollsländor man kan få se i Skåne
jektet. Färsk info om detta, och annat, blir och vi får också höra hur arbetet med att
det på årsmötet den 17:e mars kl. 19.00 i kartlägga dessa spännande djur gick till.
Färingtofta församlingshem. Föreningen Dessutom kommer Patric Carlsson från
Naturskyddsföreningen i Örkelljunga att
bjuder på fika. Varmt Välkomna!
berätta om den rika trollsländfaunan kring
Styrelsen
Rössjön och Örkelljunga. Samarrangemang
mellan KOF och Naturskyddsföreningarna.
Entré: 40 kr
Föreningen Fokus Färingtoftabygden söker
dig som har behov av lokaler eller ideér
om hur husen på skolan skall kunna fyllas
på nytt. Postorder, produktion, butik, kontor, lager, callcenter, dagis, idrott, kurser,
cafe, turism med mera… Alla ideér mottages med tacksamhet och endast fantasin
sätter gränser! Skriv direkt till info@faringtofta.nu Gå gärna in på vår hemsida www.
faringtofta.nu Där hittar ni bland annat
medlemsinfo, FIK och annat om Färingtofta
med omnejd.

Söderåsens Brukshundklubb Ljungbyheds Militärhistoriska Museum
Aktiviteter
“Flockpromenad” – även icke-klubbmedlemmar välkomna, 22 februari kl. 09.30,
Vedby Strövområde. Föreläsning “Starka
tillsammans” 5 mars kl. 17.30. Kursverksamheten startar löpande under våren.
För mer info om aktiviteter och anmälan till
dessa, se hemsidan www.soderasensbk.se

Aktiviteter

Bildgruppen har möte varje fredag mellan
kl. 12.30 och 15.00. Alla med intresse för
Ljungbyheds militära historia och de som
jobbat på F5 är välkomna.
Föreläsningsserien fortsätter den 19 mars
med att Lars Johansson, chefsredaktör på
HD/NST, kommer att berätta om sammanslagningen med Sydsvenskan och om dagens mediekonsumtion. Tiden är kl. 19.00
till c:a kl. 21.00, med avbrott för kaffe.
Inträde 40 kr. (Obs! Platsantalet är inte
Årsmöte
Årsmöte på bygdegården den 11 mars obegränsat.)
2015 kl 19.00. Välkomna.
Möteslokal i båda fallen är museets annex.

Östra Ljungby
Bygdegårdsförening

SPF Färingtofta
Inbjuder till motionsdans

I Tornsborgs Tivoli, Färingtofta:
• Torsdagen den 26 februari kl. 14.00 - 17.30
BENGT HEDIN spelar.
• Torsdagen den 12 mars kl. 14.00 - 17.30
MEMORYS spelar
• Torsdagen den 26 mars kl. 14.00 - 17.30
KJELL REINES spelar.
• Torsdagen den 9 april kl. 14.00 - 17.30
ERIK ARNOLDS spelar.
Vi bjuder på kaffe. Alla föreningsanslutna
pensionärer är välkomna. Medlemskontroll.

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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Ljungbyhed Judoklubb
Träningar

• Mån. kl. 17.30 - 18.30, barntr. (8-13 år)
• Mån. kl.18.30 - 19.30, vuxentr. (14 - 70 år)
• Ons. kl. 17.30 - 18.30, barntr. (8 - 13 år)
• Ons. kl.17.30 - 19.00, tävlingstr. (12 - 70 år)
• Tors. kl. 17.30 - 18.15, lekisjudo (5 - 7 år)
• Tors. kl.18.15 - 19.30, motionsjudo (vuxna)
• Fre. kl. 18.00 - 19.00, öppen träning/
familjeträning (8 - 70 år).

Kvidinge Föreläsningsförening Rönneådalens fiskevårdsområdesförening
Arrangerad musik och årsmöte
Malmö dragspelsensemble består av fem
skickliga dragspelare som tillsammans
spelar arrangerad musik. Deras repertoar sträcker sig frän Andrew Walter till
Beatles. Programmet äger rum i Kvidinge
Hembygdshall den 1 mars kl. 19.00. Efter
programmet har vi årsmöte. Vi hälsar alla
hjärtligt välkomna.

Kallelse

Fiskerättsinnehavare i Rönneådalens fiskevårdsområde kallas härmed till ordinarie
årsstämma torsdagen den 26 mars kl. 1900.
Plats: Kulturcentrum Östra Teatergatan
Klippan. För ytterligare information var vänlig kontakta brojoh@telia.com. Välkomna!

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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Föreläsnin som Pilgrim
trädgårdar

ommuns
Klippans k tare
s
Svenska mä

Spännande trädgårdskoncept
Foto: Lina Wideland

Pilgrimsträdgård är ett begrepp som myntats av frilansjournalisten och författarinnan Gabriella Mellergårdh.

Medaljörer prisades!

Den 28 januari hyllades de idrottare från Klippans kommun som under 2014 vunnit SM eller
blivit medaljplacerade i NM, EM, VM eller OS.
23 medaljörer samlades på Restaurang Senioren och fick
sin minnesgåva av Klippans Kommun. Klippans Brottarklubb hade flest medaljörer med 9 stycken pristagare.
Skytten Krister Persson från Ljungbyheds Pistolklubb har
tagit flest medaljer under 2014. Åtta guld kom han hem
med efter Veteran-SM i Vara!

Stort grattis önskar Söderås Journalen!
Se hela listan med medaljörer på Klippanshopping.se
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Med utgångspunkt i pilgrimsträdgården kan man hitta inspiration,
kraft och avslappning i sin trädgård. Den 18 mars gästar Gabriella
onsdagscaféet på Ljungbyheds församlingshem för att berätta om
det spännande trädgårdskonceptet!
– Utifrån pilgrimens sju ledord: frihet, långsamhet, enkelhet, bekymmerslöshet, tystnad, delande och andlighet kan trädgården hjälpa
oss att motverka vardagsstress och hitta inspiration, säger Gabriella.
Hon har gett ut två böcker på temat, Pilgrimsträdgård (Votum förlag 2013) och Pilgrimsträdgård flyttar in (Votum förlag 2014). Tillsammans med sina systrar utvecklar Gabriella konceptet med pilgrimsträdgårdar och föreläser i hela landet.
Arbete och lugn
– Trädgården och naturen är väldigt konkret. Man gräver, jobbar
med kroppen och får jord under naglarna. I våra gröna rum kan vi
också sitta ner och njuta.
Gabriella får ofta höra från publiken att de redan har ”rum” i sina
trädgårdar. Däremot har de aldrig klätt dem i ord.
– Den 18 mars blir det en stund av inspiration och idéer. En pilgrimsträdgård kan bli hur stor och hur liten som helst, avslutar Gabriella och hälsar alla välkomna till onsdagscaféet!

Foto:Privat
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Söderås

Foto: TOPNEWS.se - Jan Emanuelsson

I samarbete med

2015-01-14
Singelolycka utanför
Klippan

2015-01-15
Bil övertändes
snabbt vid brand
under färd

2015-01-24
Cup Klippan 2015

2015-01-25
LIlla Cup Klippan

BARNTÄVLING!
2015-01-27
Singelolycka väg 21
Kvidinge

FÖR BARN UPP TILL 12 ÅR

VINSTER:

1:a pris presentkort på Ica Kvantum, Klippan 500:2:a pris presentkort på Ica Kvantum, Klippan 300:3:e pris presentkort på Ica Kvantum, Klippan 200:-

SÅ HÄR GÖR DU:

2015-01-27
Frontalkollision väg 13
Vettinge

2015-02-02
Singelolycka väg 21
Kvidinge

2015-02-02
Lastbilsolycka E4 Mölletofta
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.

• Sök efter “Klippantrollet” i tidningen. Ta reda på vilken bokstav
som han håller i handen. Bilda sedan ett ord av dessa bokstäver
och skriv det i de vita rutorna nedan.
ORDET ÄR:
• Sänd lösningen till:
Adapt Media AB,
Norra Skolgatan 2,
264 33 KLIPPAN
GISSA VILKET
senast den 9 mars i brev frankerat
ORD SOM
med brevporto.
JAG GÖMMER!
Då kan man
• Glöm inte ange ”BARNTÄVLING”
klä ut sig
utanpå kuvertet!

?

Vinnare Annonsjakten - Januari
!!!
1. Britt Fridh, Klippan
Grattis
2. Gerd Claesson, Klippan
3. Kristina Wremer, Perstorp
Namn:

________________________________________________________________________________________________

Adress: ________________________________________________________________________________________________
Telnr:

_______________________________________________________________

Ålder:________________________
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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

Bilvård (Brilliant Care)
• Klippans Vulkverkstad, Fabriksvägen 14, 264 39 KLIPPAN........................ 0435-103 07
		 info@klippansvulk.se

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

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

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

Byggnadsarbeten
• Sandströms Bygg AB, Gästgivaregatan 5, 265 71 ÖSTRA LJUNGBY . .... 0706-88 08 77
		 sandstromsbygg@telia.com
Byggvaror
• 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 Nära, Storgatan 21, 264 33 KLIPPAN................................................ 0435-106 04
		 www.ica.se, thomas.c.carlsson@nara.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
Lilla Kloster VVS AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN............................. 0435-77 54 35
Värmepumpar och kylanläggningar
• A4U i Skåne AB, KVIDINGE................................................................... 0706-24 82 29
		 www.a4uab.se, info@a4uab.se
Lilla Kloster VVS AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN............................. 0435-77 54 35

Söker du
rörmokare,
café, gårdsbutik
eller däck?
I detta Branschregister hittar du
snabbt och lätt din lokala kontakt!

information, erbjudanden och annonser om på www.klippanshopping.se
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50” LED-TV

65” UHD-TV

5.490:-

4K - ULTRA HD
SMART TV.2
400 HZ CMI
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19.990:-

JBL SoUNDBAR
MED TRåDLöS
SUBwooFER

Full-HD

TV FRITT HEMKöRD
oCH INKoPPLAD!
TVÄTTMASKIN

RETRo-RADIo MED CD

990:-

KyL/FRyS
CS234020

RETRo-RADIo

690:-

3.990:-

Kapacitet: 5 kg
Max centrifug: 1400 v/min

DISKMASKIN

TVÄTTMASKIN
Awo/D8324
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Energiklass: A+
Höjd 185 cm
Kyl: 205 liter
Frys: 87 liter

-

:
0
0
0
.
1
t
k
n
Prissä

2.990:-

4.990:Energiklass A+++
Kapacitet: 8 kg.
Max centrifug: 1400 v/min

2.990:-

Öppettider:
Mån - fre 10 - 18
Lör 10 - 14
www.klippan.euronics.se

