
Söderås
Innehåller även
information från

OKTOBER• 2016

GILLA OSS PÅ

MÅNADENS 
VINNARE

S.GARDEN

SPOLSERVICE 

I LJUNGBYHED

CAJO’S

CITY
 LIV

S

PROFILEN

Idé • Text • Foto • Grafisk formgivningIdé • Text • Foto • Grafisk formgivningIdé • Text • Foto • Grafisk formgivningIdé • Text • Foto • Grafisk formgivningIdé • Text • Foto • Grafisk formgivningIdé • Text • Foto • Grafisk formgivningIdé • Text • Foto • Grafisk formgivningIdé • Text • Foto • Grafisk formgivningIdé • Text • Foto • Grafisk formgivningIdé • Text • Foto • Grafisk formgivningIdé • Text • Foto • Grafisk formgivningIdé • Text • Foto • Grafisk formgivningIdé • Text • Foto • Grafisk formgivningIdé • Text • Foto • Grafisk formgivningIdé • Text • Foto • Grafisk formgivningIdé • Text • Foto • Grafisk formgivningIdé • Text • Foto • Grafisk formgivningIdé • Text • Foto • Grafisk formgivningIdé • Text • Foto • Grafisk formgivningIdé • Text • Foto • Grafisk formgivningIdé • Text • Foto • Grafisk formgivningIdé • Text • Foto • Grafisk formgivningIdé • Text • Foto • Grafisk formgivningIdé • Text • Foto • Grafisk formgivningIdé • Text • Foto • Grafisk formgivningIdé • Text • Foto • Grafisk formgivningIdé • Text • Foto • Grafisk formgivningIdé • Text • Foto • Grafisk formgivningIdé • Text • Foto • Grafisk formgivningIdé • Text • Foto • Grafisk formgivningIdé • Text • Foto • Grafisk formgivningIdé • Text • Foto • Grafisk formgivningIdé • Text • Foto • Grafisk formgivningIdé • Text • Foto • Grafisk formgivningIdé • Text • Foto • Grafisk formgivning
Webb-produktion • Webb-to-PrintWebb-produktion • Webb-to-PrintWebb-produktion • Webb-to-PrintWebb-produktion • Webb-to-PrintWebb-produktion • Webb-to-PrintWebb-produktion • Webb-to-PrintWebb-produktion • Webb-to-PrintWebb-produktion • Webb-to-PrintWebb-produktion • Webb-to-PrintWebb-produktion • Webb-to-PrintWebb-produktion • Webb-to-PrintWebb-produktion • Webb-to-PrintWebb-produktion • Webb-to-PrintWebb-produktion • Webb-to-PrintWebb-produktion • Webb-to-PrintWebb-produktion • Webb-to-PrintWebb-produktion • Webb-to-PrintWebb-produktion • Webb-to-PrintWebb-produktion • Webb-to-PrintWebb-produktion • Webb-to-PrintWebb-produktion • Webb-to-PrintWebb-produktion • Webb-to-PrintWebb-produktion • Webb-to-PrintWebb-produktion • Webb-to-PrintWebb-produktion • Webb-to-PrintWebb-produktion • Webb-to-PrintWebb-produktion • Webb-to-PrintWebb-produktion • Webb-to-PrintWebb-produktion • Webb-to-PrintWebb-produktion • Webb-to-PrintWebb-produktion • Webb-to-Print

Digitaltryck • Storformat Digitaltryck • Storformat Digitaltryck • Storformat Digitaltryck • Storformat Digitaltryck • Storformat Digitaltryck • Storformat Digitaltryck • Storformat Digitaltryck • Storformat Digitaltryck • Storformat Digitaltryck • Storformat Digitaltryck • Storformat Digitaltryck • Storformat Digitaltryck • Storformat Digitaltryck • Storformat Digitaltryck • Storformat Digitaltryck • Storformat Digitaltryck • Storformat Digitaltryck • Storformat Digitaltryck • Storformat Digitaltryck • Storformat Digitaltryck • Storformat Digitaltryck • Storformat Digitaltryck • Storformat Digitaltryck • Storformat • Textiltryck!

Vi är byrån som hjälper dig med allt från idé till färdig produkt

Samla dina idèer och kom till oss!

Adapt Media
Norra Skolgatan 2, Klippan

Tel. 0435 - 77 90 50
info@adaptmedia.se
www.adaptmedia.se

NYHET!
• Textiltryck!



NY TÄVLING!

Ingen Söderåsjournal?
Ring oss på 0435-77 90 50, eller 
e-posta till info@adaptmedia.se, så 
vi får reda på det.

Extra exemplar av Söderåsjournalen fi nns ut-
lagda och kan hämtas på följande platser:

Klippan
• Biblioteket
• Bjärhus Gårdsbutik
• Bjärhus Växtbutik
• Görans Ljud & Bild
• ICA Kvantum
• Klippans Bokhandel
• Klippans Kommun
• N. Skolgatan 2A 

• Nya Pålles
• Preem
• SEB
• Simhallen
• Swedbank
• Treklövern
• Turistbyrån
• Vårdcentralen

Ljungbyhed
• Golfkrogen
• Konditoriet
• LT Lantmän

Perstorp
• Biblioteket
• Ugglebadet
• Vincents Kök

Röstånga
• Turistbyrån

Åstorp
• Biblioteket 
• Celins foderbutik 
• Ica Kvantum Oj! 
• Medborgarkontoret
• Vidåsen

INNEHÅLL

 ANSVARIG UTGIVARE |  

 DANIEL KRISTENSSON

 daniel@adaptmedia.se

 
 ANNONSER, LAYOUT, FOTO | 

 CAMILLA H. PEURELL 

 camilla@adaptmedia.se

 LAYOUT, FOTO | 

 ALBIN LUNDBERG 

 albin@adaptmedia.se

 ZIGNERAT ZACHHAU |

 JOHANNA ZACHHAU

 johanna@adaptmedia.se

 REDAKTIONELL TEXT |

 MATS PETTERSSON

 mats@adaptmedia.se

ANNONSFÖRSÄLJNING | 

camilla@adaptmedia.se 

0435 - 77 90 50 

BRAUNS SIDA | LARS-ERIK BRAUN

PRODUKTION | ADAPT MEDIA AB

2 Ny tävling: Vinn julbord!

3 Företagarträff

4 Brauns sida

5 Klippans Karateklubb

6 CaJo´s print, brodyr 
& färgservice

8 Zignerat Zachhau

9 S.Garden

10 Spolservice i Ljungbyhed

11 Spökfest i Ljungbyhed

12 Vinnare i månadstävlingen:
Inköp på Görans Ljud & bild

13 Topnews

14 Profi l i exil: Olle Sultan

16 City Livs

17 Ny barntävling

18-20 Föreningssidan

20 Språkcafé i Klippan

21 Kommuninfo

 Arne Amnér, 
Kultur- och fritidschef

22-23 Branschregister

REDAKTIONEN

ADAPT MEDIA
N. SKOLGATAN 2A, 264 33 KLIPPAN

TEL. 0435 - 77 90 50
WWW.KLIPPANSHOPPING.SE

DINA TIPS OCH FÖRSLAG VILL VI 
GÄRNA HA INSÄNT TILL:

SÖDERÅSJOURNALEN/REDAKTIONEN
ADAPT MEDIA, 

N. SKOLGATAN 2, 264 33 KLIPPAN
(V.G MÄRK MED ”MINA TIPS”)

VI RESERVERAR OSS FÖR EV. TRYCKFEL

UPPLAGA 15.400 EX.

Adapt Media har copyright på allt material som publice-
ras i Söderåsjournalen, om inget annat anges. Upphovs-
rättslagen gäller, och omfattar alla typer av texter, ar-
tiklar, teckningar, bilder, grafi k med mera. Material från 
Söderåsjournalen får endast användas för privat bruk. Att 
kopiera, överlåta, sälja eller kommersiellt utnyttja mate-
rialet är inte tillåtet utan Adapt Medias tillstånd.

Söderås
UTGIVNINGSDAGAR 2016
Nummer Manusstopp Utgivningsdatum 
November 31 oktober 20 november – Julskyltningar

December 28 november 18 december – Jul och Nyår

Nummer
November
December

Vinn julbord! 
Tro det eller ej, men om två månader är det jul afton! 
Julbestyren är alltså inte så långt borta. Julstök 
alltså, men lyckligtvis så väntar väl god festmat och 
trevlig samvaro också under julhelgen!? 

Och för dig som gillar att tävla så fi nns det en smart genväg 
till festmåltiderna (i alla fall en av dem), hör här: Deltag i 
vår månadstävling och inled din julmånad med ett julbord 
på Skäralids restaurang! Det är nämligen vad vinnaren får i 
pris. Skriv till oss och berätta varför just du skall bli den lyck-
lige som skall bjudas på ett julbord för sex personer i Skära-
lid. I priset ingår välkomstdryck, julmust/lättdryck, kaffe, 
gottebord samt fönsterbord med bästa utsikten! 

Måltiden är bokad till lördagen 3 december kl 12.00.

PS Om du nu inte vinner, så kan du ändå inleda julfi randet 
med ett julbord i Skäralid, nog så viktigt att tänka på! DS

Skriv till:
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan 

Senast 4 november 
vill vi ha ditt bidrag!

Märk ditt kuvert med 
”Julbord”

Lycka till! 
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BESTÄLL 

5 PIZZOR
BETALA BARA

FÖR 4*
Mån/Ons/Tors

11.00 -21.00
Tis stängt

Fre 11.00 -22.00
Lör 12.00 -22.00
Sön 12.00 -21.00

Restaurang 21:an
Vedbyvägen 35

Klippan
0435-107 07

* Du får den billigaste på köpet. Går ej att kombinera med 
andra erbjudanden. Gäller t.o.m. sista november 2016. 

FÖRETAGARTRÄFF PÅ PARKKÖKET I KLIPPAN
Företagarna i Klippan och Klippans 
kommuns näringslivsenhet arrangerar 
regelbundet träffar för bygdens före-
tagare. På träffarna kan företagarna ta 
del av aktuell information och lyssna 
på föredrag. De träffar andra företaga-
re i trakten, knyter kontakter och kan 
bilda nätverk för vidare samarbete.

Den 22 september hölls en företagarträff på 
Parkköket i Klippan. Ett drygt trettiotal del-
tagare fi ck tillfälle att träffas och diskutera 
gemensamma frågor. Representanter från 
arbetsförmedlingen och kommunen deltog.

Kompetenta nyanlända till bristyrken 
Arbetsförmedlingen driver ett projekt riktat 
mot arbetslösa invandrare tillsammans med 
Företagarna i regionen. Arbetsförmedlingens 
Jenny Petersson och Åsa Alvarsson rappor-
terade om sitt arbete med att hitta arbeten 
och praktikplatser för nyanlända. I samarbete 
med företagen försöker de att identifi era 
arbetssökande med efterfrågad kompetens 
till bristyrken. Att tidigt hitta nyanlända som 
har erfarenhet och/eller utbildning till dessa 
är en vinst för såväl företagen som den 
arbetssökande. För detta krävs en kart-
läggning av kompetens- och rekryterings-
behoven hos före tagen. Arbetet syftar till en 

långsiktig kompetensförsörjning mot arbets-
marknaden.

Praktik med kompetensbedömning
Trots att det fi nns stor brist på arbetskraft 
inom vissa yrken så fi nns alltså problem med 
att hitta matchningar bland den stora grupp 
av nyanlända som söker arbete. Betyg och 
intyg på utbildning och arbetslivserfarenhet 
kanske saknas, och då behöver Arbetsför-
medlingen hjälp med att få bekräftat den 
arbetssökandes yrkeskompetens och erfa-
renhet.
– Vi vill att företag gör en yrkeskompetensbe-
dömning på dessa arbetssökande. Vi skräddar-
syr praktikplatserna så att de passar såväl den 
arbetssökande som företaget, berättade Åsa 
Alvarsson från Arbetsförmedlingen. Under 
allt från en dag upp till tre veckor kan den 
arbetssökande vara på företaget för att få sin 
kompetens och erfarenhet dokumenterad. 
Arbetsförmedlingen kan även få en upp-

fattning om vad den arbetssökande behöver 
komplettera för att öka sina chanser till en 
anställning.

Praktik kan ge arbete
Förhoppningsvis kan en praktikplats leda till 
arbete, I bästa fall på det företag där prakti-
ken görs. Företaget får en lucka fylld och den 
arbetssökande ett arbete. 
– Jag jobbar på en liten redovisningsbyrå, 
berättade Företagarnas ordförande Adnan 
Pehlivanovic och gav ett fi nt exempel på hur 
en praktikplats blev en lyckad rekrytering. Vi 
tog emot en praktikant, Husam, helt förut-
sättningslöst. Så praktiken fi ck pusslas ihop 
allt eftersom. Efter cirka tre månaders praktik 
kunde vi erbjuda honom en 60% tjänst.

Företagande i media
Anders Lindberg rapporterade också från 
Svenskt Näringslivs ranking av företags-
klimatet, där allmänhetens inställning till före-
tagande har blivit markant mer positivt. Det 
närvarande kommunalrådet undrade med ett 
lätt leende om det kunde bero på Söderås-
journalens rapportering från dessa företagar-
träffar. Tja, ett strå till stacken är det väl och 
någon liten nytta har det väl gjort? Du som 
har läst ända hit har ju i alla fall informerat 
dig om den senaste företagarträffen...

Vi handtvättar din bil fr. 100:-
Utvändig lackrekond. fr. 790:-
Vinterskydda din bil inför vintern!

Öppet mån-lör 9-18
Ring för bokning på 

073-962 66 66
Storgatan 69, Klippan

 

Säsongsinfluensan 2016
Håll dig frisk i vinter – vaccinera dig mot säsongsinfluensan

Välkommen att vaccinera 
dig mot säsongsinfluensa 

hos oss!
Vi har ”drop in”: 

KLIPPAN

Influensavaccinationen är 
kostnadsfri för dig som är 
65 år eller äldre, eller tillhör 
någon av Socialstyrelsens 
definierade riskgrupper.

Capio Citykliniken Klippan, Norra Skolgatan 2 A
Växel tel. 294 40, www.capio.se

 

kl. 13-15

Onsdag den 16 nov 
Torsdag den 17 nov

Onsdag den 23 nov 
Torsdag den 24 nov

3



Politiskt rekord
Dagens kommunfullmäktige har 
åtta partier: Socialdemokraterna, 
Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Mode-
raterna, Centern, Liberalerna, Krist-
demokraterna och Sverigedemokra-
terna. Det är tungrott. Men värre var 
det från 1991. Då fanns 10 partier 
med, några dock bara en valperiod. 
Från rösträttens införande fanns 
Socialdemokratin, Högern, Centern 
och Folkpartiet med. På 1950-talet 
kom Kommunisterna, försvann efter 
några år men kom igen 1988. 1982 
kom Kristdemokraterna med, 1985 
Miljöpartiet till 1994 och återkom 
2010. Då kom även Sverigedemo-
kraterna. 1988 kom utbrytarpartiet 
Fria demokraterna, Ny demokrati 
och Framstegspartiet in. 1991 blev 
fullmäktige 41 ledamöter. Då för-
svann Ny demokrati, Framstegs-
partiet och Fria demokraterna.

Rekord i Ljungbyhed
Andra världskriget innebar en kraf-
tig tillbakagång i Sverige, även om 
vi stod utanför krigandet. Det var 
naturligt, många inkallades till mi-
litärtjänstgöring. Ljungbyhed avvek 
från denna bild. Där innebar kriget 
en kraftig utveckling på servicen, 
med rekordmånga inrättningar. 
Förklaringen var: I Ljungbyhed sta-
tionerades soldater. Ljungbyhed 
mellan 1939-1945 speglades i en 
studiecirkel 1993, under Solweig 
Andreassons ledning. Då konstate-
rades att det fanns: sju caféer, två 
biografer, fyra matställen och mas-
sor med affärer.

Märkesdagar
1891: I Malmö invigs landets första 
folkpark.
1906: Lag antas om förlikning i 
arbetstvist.

Som sagt
”För en konstnär är det farligaste av 
allt att få beröm.” (Edvard Munch)
”Korruption är motorvägen vid sidan 
om tjänstevägen.” (Helmar Nahr)

Boktipset: Skånska Naturföreningens bok ”Perspektiv på skånska landskap” ger spännande översikt.

…och så nås Braun på

Tfn 0435 71 11 50

mobil 0739-79 34 54

E-post: leb.klippan@gmail.com

BRAUNS SIDA

Många veckoslut under sommarhalv-
året har loppmarknader, ofta fl era. 
Medan stora loppmarknader blivit 
färre, blev de små fl era. En ”privatise-
ring” har skett.
I äldre tider togs allt tillvara. Att kasta 
saker från hushållen sågs nästan 
som syndigt. Så kom 30-talets hög-
konjunktur. Hushållen köpte på sig 
allt mer. Mycket blev ”bra att ha” och 
lades undan. Tanken på att sälja dök 
upp, men det dröjde till sent 1950-tal 

innan loppmarknader dök upp. Ur-
sprunget är från Porte de Clignancou 
i Paris. Föreningar såg i loppmarkna-
der möjligheter att få inkomster. 1968 
startade Kvidinge loppmarknad, som 
blev ”Sveriges största loppmarknad”.
 Stora loppmarknader kräver stora 
arbetsinsatser, många funktionärer 
- och många besökare. Då ger det 
stora överskott. Men de är utomhus. 
Regn kan förstöra allt. Inomhus-
loppmarknader uppstod. I dess spår 

följde garageloppis, fl yttloppis, bak-
luckleloppis – kom till Sveriges 1995 
i Östhammar efter engelsk förebild. 
Dessa loppmarknader sker helt i pri-
vat regi och kan ses som en reaktion 
mot ”slit- och slängsamhället”.
 Nytt är att grannar slår sig samman 
i vad de kallar kvartersloppmark-
nader, ibland fi nns fl era marknader 
samtidigt som innebär att kunder 
kan promenera mellan loppmarkna-
derna.   

Loppmarknader – allt flera privatiserade

Hundskatt är ett minne blott. Så även 
att Gråmanstorps kommun (Klippan) 
var tidigt ute och blev vägvisare 80-
tal år innan hundskatt blev lagstad-
gad. Pengarna behövdes till brand-
försvaret.
 På riks-, region- och kommunpla-
net behövs inkomstförstärkning. 
Gamla skatter fördes fram. Dock inte 
hundskatt. Det visade sig kosta mer 
att administrera den än vad skatten 
gav.
 Idén till hundskatt kom från idé-
rike riksdagsmannen Anders Säve 
från Roma på Gotland. Han satt i 
riksdagen ett 30-tal år i mitten på 
1800-talet. I en lång rad motioner 
fanns en med om hundskatt. Den 

Hundskatt – Klippan tidigt ute
lades fram 1856. Men det blev 
inget gehör på riksplan. Däremot 
ute i kommunerna. En kommun var 
Gråmanstorp – namnändrad till Klip-
pan. Det var Fritz Ask som snappat 
upp idén. Han motiverade den nya 
skatten med: ”Hur ska vi klara av 
att få ett årligt tillskott av pengar till 
brandförsvaret utan att vara hän-
visade till gåvor och den osäkerhet 
detta innebär, men utan att utöka 
vanliga beskattningen?”
 Svaret blev: Inför hundskatt! Det 
gjorde kommunen 1861 och blev en 
av de första i landet samt vägvisare i 
denna de av Skåne.
 Visst ”knorrades det” i kommunen. 
Men ingen var direkt emot, med tan-

ke på vad pengarna skulle användas 
till. Skatten blev sådan att oavsett 
antalet hundar betalade ägaren en 
fast avgift. För hemmansägare blev 
det tre kronor per år. För övriga halva 
beloppet.
 Några kommuner var kraftigt emot, 
som t ex Färingtofta. Dock tvingades 
även denna kommun införa hund-
skatt den 17 maj 1923. För då hade 
hundskatt blivit lag.
 Hundskatt var länge en ”av de mest 
diskuterade skattefrågorna i kom-
munerna”. När det sedan visade sig 
att hundskatten kostade mer för 
kommunen än den gav i utbyte kom 
förslaget: Slopa hundskatt. Det be-
slutet tog riksdagen 1996.

Klippans köpmannaförening 70 år
Det sågs som en brist att köpmännen 
inte var organiserade i en förening. 
Men 1946 bildades Klippans Minut-
handlarförening. Dock hade en för-
ening för köpmän funnits i början på 
1900-talet.
Frågor kring öppethållande, helg-
stängning, julsatsning, trafi k, bygg-
nation berörde köpmännen. Gemen-
sam front mot kommunen och andra 
behövdes. Det började köpmännen 
inse i slutet på 1800-talet, som 
ledde till bildandet av en klippanför-
ening i början av 1900-talet. Denna 
förening fanns på 1920-talet. Så 
kom lågkonjunkturen. Det blev allt 
svårare att hålla gemensam front i 
olika frågor. För det gällde att klara 
egna butikens överlevnad. Dess-
utom hade Klippans hantverksföre-
ning och Klippans handelsklubb bil-
dats, som drog till sig köpmän. Egna 
möten besöktes av allt färre. Till sist 
fanns bara ett beslut att ta: Att lägga 
ned förening.
 Köpmännen såg det som olyckligt 
att hantverksförening och handels-

klubben tog beslut i frågor som 
enbart berörde köpmännen. 1945 
diskuterades att bilda en köpmanna-
förening. Ett möte hölls, som Oscar 
Floremark tog initiativet till. Stort 
intresse visades för en köpmanna-
förening – som på den tiden hette 
minuthandlareförening.
 De 28 februari 1946 höll köpmän-
nen sammanträde på Gästgivaren. 
Beslut togs att bilda en förening, 
som fi ck namnet Klippans Minut-
handlarförening. Dess förste ord-
förande blev Carl Strömberg, med 
Tore Johansson som sekreterare 
och Axel Johansson som kassör. 
Specerihandlarna bildade Klippan-
Perstorps köpmannaförening, som 
fanns en tid.
 Omedelbart greps frågan an att 
ordna upp i Klippans handelsför-
hållande, även i den känsloladdade 
frågan om stängningstider på hel-
ger. Strävan och målet var att ha en 
handel som på bästa sätt gagnade 
såväl butiker som kunder. Klippan 
blev ett handelscentrum för kring-

liggande bygd. Det handlades för 
1,7 gånger summan av alla klip-
panbors handel. Nedgångar kom, 
som följdes av satsningar som gav 
uppgångar. Idag - det 70:e året - är 
Klippan som centralort en stor han-
delsmagnet. 

Vid Järnvägsgatans anslutning till Stor-
gatan ligger Klippans äldsta affärshus.

 Ibland är det rejält trångt på Storgatan.
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KLIPPANS 

KARATEKLUBB

Kampsporter har alltid funnits. Att 
mäta styrka, vighet och slughet i när-
kontakt med en motståndare är själva 
kärnan i dessa sporter. Variationerna 
är många och i vårt land har brottning, 
boxning och fäktning lång historia. 
Brottning och boxning fanns i de antika 
olympiska spelen för snart tre tusen år 
sedan. Sedan några decennier tillbaka 
har de asiatiska kampsporterna judo, 
jujutsu och karate spritt sig i Sverige. 
Enbart karatesporten har idag cirka 
20.000 utövare i Sverige och en del av 
dem är aktiva i Klippans Karateklubb.

Karate – från Japan
Karate kommer ursprungligen från Okinawa, 
en av Japans större öar, och började få sprid-
ning i landet på 1920-talet. Karate, som har 
sin grund i självförsvar, har fl era olika grund-
stilar vilka innehåller inslag av olika fi losofi ska 
inriktningar och det fi nns ett fl ertal skolor 
inom sporten. De olika stilarna och skolorna 
betonar olika tekniker inom sporten. Klip-
pans Karateklubb tillämpar den skola som 
kallas Shotokan, vilken kom till Sverige på 
1960-talet. 

Filosofi och livstil
Karate är en budosport vilket innebär att den 
är kopplad till en livsfi losofi  där respekt, öd-
mjukhet och disciplin är nyckelord. Filosofi n 
genomsyrar träning såväl som vardagsliv. På 

detta sätt fi nns det en tydlig fostran i kara-
tesporten. Karateträning består av grundtek-
niker, rörelsemönster och sparring. Genom 
övningar i styrka, smidighet, koordination 
och balans blir man starkare och får bättre 
kroppskännedom.
– Karate handlar inte om att ”banka och slå” 
som en del kanske tror, säger Dick Johansson 
som är tränare och kassör i Klippans Karate-
klubb. Vi tränar styrka, smidighet, koordina-
tion och balans. Kroppskontrollen utvecklas. 
För egen del märkte jag tydligt att jag fi ck 
bättre balans när jag började träna karate, 
en tydlig positiv effekt. Karate är ”ett sätt att 
leva” , säger vi. Vi betonar respekt och disci-
plin. Det är till exempel inte tillåtet att skratta 
åt någon annan. Genom träningen blir man 
även starkare mentalt och får bättre självför-
troende.

Träning, tävling och motion
I Klippans Karateklubb, som har cirka 60 med-
lemmar, tränar såväl killar som tjejer gemen-
samt. De yngsta är 7 år och de äldsta är upp 
mot 70 år. Sporten innehåller graderingar, det 
vill säga en bedömning av vilken nivå man be-
fi nner sig på. Graderingen visas genom färgen 
på bältet; vitt för nybörjaren och svart för den 
som kommit långt. Fullärd blir man aldrig och 
genom att kunna ”tävla mot sig själv” för att 
nå högre grad sporras man till träning. Någon 
”ständig förlorare” fi nns inte inom karate.

– Karate var ju från början en självförsvarstek-
nik, ett sätt att försvara sig, men vår träning 
går ut på att man skall lära sig att undvika 
bråk, säger Nils Anders Nilsson som varit ord-
förande i föreningen något mer än 10 år. Idag 
är karate en erkänd sport och den kommer 
att vara med i Olympiska spelen 2020. Men 
den är även en mycket bra motionsform. Man 
tränar styrka och smidighet, och kan göra det 
individuellt, i sin egen takt. För barnen to-
nar vi ner tävlandet och elittänkandet, så då 
blir det mer lek. Lite mer ”seriöst” tävlande 
får komma när man blir äldre. Man behöver 
inte känna att man måste tävla, utan man kan 
sätta egna mål. Graderingen med olika bälten 
gör att man kan tävla mot sig själv om man 
så vill.

För den som vill att barnen skall undvika allt-
för mycket stillasittande och röra på sig, så 
som barn är skapta för, är karate ett bra alter-
nativ. Träningen blir en nyttig lek för kroppen, 
och den fostran som fi nns i sporten lär även 
ut respekt för andra och självdisciplin. För den 
som är vuxen är karate en bra motionsform 
där balans och smidighet tränas. Och den som 
vill tävla gör så klart det. Till Klippans Karate-
klubb är alla välkomna!

Hemsida: www.klippanskarateklubb.se
Kontaktperson: Nils Anders Nilsson 
0435-52355 / 0702203595

KARATE – SJÄLVFÖRSVAR OCH KAMPSPORT

Välkomna!

www.bonnarpshjort.se • bonnarpshjort@telia.com
0708-140165 • 0705-234020

Allt från fasan till älg. Uppslaktat på 
gården, veterinärbesiktigat och hängmörat.

Gårdsbutik öppet: Tors-Fre 15-18
samt sista lördagen i månaden 11-14

Vi tar emot vilt från jägare för återtag 
eller köp. Vi finns på Fb.

OKTOBERFEST 29-30 okt 
OST- & VINPROVNING 30 nov 
JULBORDJULBORD v. 48, 49 & 50 v. 48, 49 & 50 (fre & lör)(fre & lör)

RING för bokning och mer info!

Fullständiga rättigheter

Tel. 0435 - 125 13 • Klippan
Öppet: Tis - tors 11 - 18 • Fre 11 - sent • Lör 18 - sent

(Stängt: sön och mån)
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Mittemot Åbyskolan ligger numera 
CaJo´s print, brodyr & färgservice AB. 
Företaget har haft butik i Perstorp se-
dan snart två år tillbaka, men har allt-
så nu även Klippan som verksamhets-
område. En lämplig lokal centralt i 
Klippan fi ck ägarna att slå till.

Om man vet vilka som driver fi rman så kan 
man kanske lista ut vad CaJo står för? Visst, 
det är Caroline och Johnny som är delägare, 
med Caroline som drivande i verksamheten. 
– Vi startade butiken i Perstorp för snart två 
år sedan, berättar Caroline Slettengren. Vi 
övertog den tidigare färgbutiken på Köp-
mangatan och har nu fått igång vår egen 
verksamhet. När vi hörde att det inte fanns 
någon försäljare av vårt färgfabrikat i Klippan 
satsade vi på butik här också.

Leverantör nära
CaJo´s säljer färg från den norska färgfabri-
kanten Gjöco som även har produktion i Sve-
rige, inte alls långt bort, faktiskt. Fabriken lig-
ger i Perstorp där man också har sitt svenska 
centrallager.
– Säljer vi slut på en vara kan vi snabbt fylla 
på vårt lager, säger Caroline apropå när heten 
till sin leverantör. Man skall inte behöva gå 
och vänta någon längre tid på leverans när 
man handlar hos oss.

Bra val
Utomhusfärg är en viktig sak för villaägaren. 
Kvalitet och pris är avgörande för vilket fa-
brikat man väljer till en fasadmålning. En bra 
färg motverkar påväxt av mögel och alger. 
Den skall hålla nyans och ren yta så länge 
som möjligt och lägsta pris är önskvärt. Om 
man vill slippa tvätta eller måla om fasaden 
väljer man en färg med goda egenskaper.
– Försäkringsbolaget Folksam testade ifjol 45 
olika utomhusfärger, berättar Caroline och 
redogör för testet. Inte mindre än 26 fär-
ger fi ck omdömet ”rekommenderas ej” och 

10 stycken bedömdes som ”tveksamt val”. 
Vår färg, Gjöco Herregård Maximal tillhörde 
den lilla skara som värderades som ”bra val”. 
Det känns riktigt bra, och vi vet att vi har 
konkurrenskraftiga priser på den färgen.

Arbetskläder med tryck
Caroline och Johnny har satsat på att inte 
bara vara en färgbutik, av namnet framgår 
att sortimentet är bredare än så.
– Vi säljer även arbetskläder och profi lkläder, 
med eller utan tryck/brodyr till bra priser, 
fortsätter Caroline. Bland annat har vi Blåklä-
der och några andra populära märken i vårt 
sortiment. Den som köper kläder hos oss kan 
få sitt företags eller sin förenings logga tryckt 
eller broderad på plagget. Vi kan trycka eller 
brodera de anställdas namn på kläderna.

Är det något mer än färg du behöver när 
du skall måla om där hemma? Ja, spackel, 
penslar och roller, och en del andra verktyg 
och tillbehör. Det fi nns självklart också i färg-
butiken CaJo´s print, brodyr & färgservice på 
Storgatan 16 i Klippan!

Mittemot Åbyskolan ligger numera 

- Ny färgbutik i Klippan- Ny färgbutik i Klippan- Ny färgbutik i Klippan- Ny färgbutik i Klippan- Ny färgbutik i Klippan- Ny färgbutik i Klippan- Ny färgbutik i Klippan- Ny färgbutik i Klippan- Ny färgbutik i KlippanCaJo ś

CAJO´S
PRINT, BRODYR 

& FÄRGSERVICE
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Print & Brodyr

Färgservice AB

CaJo´s

Välkommen in i vår nya butik!!
Storgatan 16 i Klippan

Tel: 0435-405595
www.printobrodyr.se

Nu slår vi upp dörrarna till vår nya butik i Klippan.
I butiken finner ni allt för målning inne och ute. 

Färg, penslar, roller och mycket mera.

Öppningserbjudande! 
Gjöco vägg- och takfärg.

20% på våra redan låga priser! 
Erbjudandet gäller t.o.m 19 november 2016.

Välkommen!

2-3-4 dec
8-9-10-11-12 dec 
16-17-18 dec
Sällskap, företag över 
20 pers - alla dagar.

350:-/Pers.
inkl. välkomstglögg
och pepparkaka 
Barn 1/2 priset.

         

Njut vårt 
goda

JULBRUNCH
Tisdagar - fredagar i december
kl. 11-15, t.o.m 16/12 125:-/Pers

Mysig

 

3 rätter 425:-/pers

2 rätter 350:-/pers

• FÖRRÄTT: 
Sparrissoppa eller svartsoppa

• MIDDAG:
Gåsabuffé

• DESSERT:
Vår egen äppelpaj 
med vaniljsås

GÅSAMIDDAGGÅSAMIDDAGGÅSAMIDDAG

Kaffe inkluderat i priset. 
Barn 1/2 priset!

Gåsamiddag förbokas. 
Serveras 1-20 nov.

0435 - 44 23 32 • www.skaralidsrestaurang.se0435 - 44 23 32 • www.skaralidsrestaurang.se0435 - 44 23 32 • www.skaralidsrestaurang.se
Välkomna! Cecilia med personal

Fri utkörning över 10 st

• Jullandgång ..........125:-/pers

• Lilla Julbordet ......150:-/pers

• Stora Julbordet ...250:-/persCATERIN
G

Köp till: 

• Lilla dryckespaketet: 1 starköl/vin och 1 snaps,  
kaffe 150:- , karaff med vatten på bordet.

• Stora dryckespaketet: 2 starköl/vin, julmust,  
1 snaps, kaffe 200:-, karaff med vatten på bordet.

Allhelgonahelgen
Tänd ett ljus i mörkret!

Fredagen den 4 november öppnar vi våra kyrkor 
för alla som vill komma in för en stund av stillhet, 
tända ett ljus eller värma sig med en kopp kaffe. 

Vi håller även flera minnesgudstjänster. 
Tider och mer information hittar du på vår hemsida.

Välkommen till en kyrka nära dig!

www.svenskakyrkan.se/klippan
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Jag sitter och väntar på att inspirationen ska 
ramla över mig och förvandla mina fi ngrar till 
smattrande trumvirvlar över tangenterna. Eller 
att motivationen ska fl yga in och ta min kropp 
i besittning, teleportera mig till träningsstudion 
och så ska jag plötsligt tycka att träning är så in 
i helvetes kul. Men det händer liksom inte.

Det enda som händer är att jag kommer på att det nog i 
ett av skåpen fi nns några gamla godisklubbor. Jag ställer 
mig på en av köksstolarna och med livet som insats rafsar 
jag fram klubborna. Som bonus för min insats hittar jag 
också 85-procentig choklad. Vinglar ner från stolen och 
sätter mig och väntar på den där inspirationen igen.

Börjar gnaga på en klubba och blickar ut över köks-
golvet. Herrejesus vad mycket grejer två små människor 
kan släpa fram på ingen tid alls. Jag ålar ner på golvet 
och börjar plocka upp. Kastanjer, leksakskastruller, 
decilitermått… AHA! Det var där decilitermåttet var! 
Hundens favoritnalle ligger i leksakskökets ugn. Fort-
sätter krypa in i vardagsrummet när jag ändå är igång. 
Blickar in under soffan och hittar en fjärrkontroll, mer 
kastanjer, en liten strumpa och en halväten morot(!!!). 
Plockar, plockar, plockar….

Min stora fl icka är väldigt förtjust i tejp. Hon tejpar gärna 
på det mesta. Jag drar bort några meter tejp från hennes 
piratskepp och funderar på varför hon har tejpat massa 
neongrön papperstejp på piraternas boning. 
– Jag tejpar alla saker för att de inte ska gå sönder, är 
hennes svar.
Ganska logiskt ändå, när man tänker efter. Vår hund 
springer förbi mig och hoppar upp i soffan. Vad var det 
han hade i pälsen hinner jag tänka innan jag inser att 
det är neongrön tejp… Tur att det är papperstejp som 
går att avlägsna utan att någon behöver åka in och få 
en stelkrampsspruta.

Jag går ut i köket igen och ger mig på den där chokladen. 
85% mörk choklad. Som att bita i en rutten kakaoböna 
ute i djungeln. Jag försöker ändå tänka att det är smas-
kens. Om jag kör det i en skål i micron och sen häller 
det över den där isiga, ledsna vaniljglassen som vi hade 
i frysen? Kunde inte det vara lite festligt?

Jag hämtar glass och kör chokladen i micron. Sätter 
mig ner igen framför datorn och blickar ut över höstens 
färger. Och se på fan, 
fi ngrarna har ju dansat 
över tangenterna, alla 
små prylar på golvet har 
plockats upp, jag har im-
proviserat i köket som en 
mästerkock, i princip alla 
kastanjer är upp hittade, 
hunden har fått tillbaka sin 
favorit nalle OCH blivit be-
friad från tejp och Zignerat 
Zachhau i oktober numret 
är skriven!

Söderåsjournalen 
Klippan 
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RÖSTÅNGA 
BEGRAVNINGSBYRÅ 
 

Billingevägen 8 -  Röstånga -  0435-91570 

En hjälpande hand när det behövs, 
- dygnet runt, året om 

www.röstångabegr.se           info@begr-byra.se 

Söderåsjournalen 
Klippan 
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RÖSTÅNGA 
BEGRAVNINGSBYRÅ 
 

Billingevägen 8 -  Röstånga -  0435-91570 

En hjälpande hand när det behövs, 
- dygnet runt, året om 

www.röstångabegr.se           info@begr-byra.se 

4-lingen
Vidga dina vyer!

Samarbetet fortsätter 2017 mellan 
Hässlegårdens GK, Perstorps GK, 
Skepparslövs GK och Wittsjö GK

För endast 1000 kr spelar du 72 hål så ofta du vill.
 4 olika banor, alla med sin unika karaktär.

(Gäller fullvärdiga medlemmar)

Juniorer födda 2000 eller senare 
spelar fritt inom 4-lingen.

4-lingenkortet köper du på din hemmaklubb.
Går att köpa redan nu!

Ange vid betalningen:
Namn, golfid, ”4-lingen”

1963

Läs mer på www.norrehus.se

Kan du lösa gåtan? 29 okt, 26 nov, 17 dec
Lös en pusseldeckare och ät god mat hos oss. Varmt välkomna!

Boka gärna ditt julbord hos oss. Se hemsidan för mer info

Bryggerigatan 13, Klippan 
0435-101 05

Hundens favoritnalle 

instängd i leksaksugnen
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S.GARDEN

För dig som vill ha professionell hjälp med trädgårds- 
och fastighetsskötsel fi nns nu ett nytt, fräscht alternativ, 
S.Garden! Det är bröderna Albin och Max Ströbeck som 
förverkligar sin dröm om ett eget företag. I sin verksam-
het vårdar och värnar de vår utemiljö på bästa sätt. 

– ”För en grönare utemiljö” är vårt motto, säger Max. Vi har höga 
servicekrav och målet att allt vi gör är modern och miljöanpassad 
skötsel av trädgårdar, grönytor och fastigheter.

Bröderna har trots sina unga år gedigna erfarenheter i branschen. 
De har under hela sin uppväxt jobbat extra på somrar och annan 
ledig tid med trädgårds- och fastighetsskötsel. De har även hunnit 
med att extraknäcka i andra branscher.

– Vi har alltid fått beröm för att vi jobbar snabbt och noggrannt, 
fyller Albin i. Och vi har en positiv inställning till våra arbetsuppgif-
ter, problem är till för att lösas! 

Teoretisk grund
Även om arbetet i S.Garden till största delen är praktiskt, så har 
Max och Albin sett till att skaffa lämpliga teoretiska kunskaper. 
– På gymnasiet har vi haft UF-företag, berättar Albin. Det var det 
roligaste på hela skoltiden att driva ett företag, göra affärsplan, 
budgetera och lära sig sälja. Det var verkligen en bra övning i 
entreprenörskap.

Albin har nyligen avslutat sin gymnasieutbildning på ekonomiska 
programmet med inriktning på juridik, vilket är en utmärkt bas 
för den som själv driver företag. Max har en treårig utbildning i 
fastighetsförmedling på Malmö högskola, bästa möjliga teoretiska 
grund för den som skall arbeta med fastigheter.
– Men vi ser oss inte som färdigutbildade, att hela tiden utvecklas 
är nödvändigt, fortsätter Max. Vi fortsätter med kurser och utbild-
ningar med målet att bli miljöcertifi erade inom alla delar av vår 
bransch. Att ha egen fi rma är en pågående process och vi ser hela 
tiden framåt.

En dröm blir verklighet
Bröderna har haft en dröm om att driva eget företag inom träd-
gårds- och fastighetsskötsel sedan barnsben. Och de har sett till 
att förbereda sig ordentligt, praktiskt och teoretiskt. Nu är dröm-
men verklighet och för S.Garden är framtiden grön. Välkommen 
att kontakta S.Garden med stora eller små problem, hälsar Max 
och Albin Ströbeck!

En grönare miljö för alla!
Klippan 0739-832110 • info@dindorr.nu 

www.facebook.com/dindorr • www.dindorr.nu

Hör av dig för dörr- 

och fönsterbyte!

Gilla oss på FB

www.colorama.se

Hitta din inspiration i 
“Colorama rycker ut” 
på colorama.se och 
YouTube!

Avsnitt 1: Kök 
- Varför måste allt vara 
så vitt i svenska hem?

INSPIRATION

VITT, VITT OCH VITT

FÄRGFROSSA

ÖPPNINGSERBJUDANDE!

Ladda ditt tvättkort för 500 kr och 
ni får 100 kr extra att tvätta för!
Beställ kort på 
0435-105 18
(Betalas med faktura, 
även till privatpersoner) 04

35
-10

5 
18

Storgatan 12
Klippan

ENSTAKA TVÄTT?

Betala direkt i 

vår kortterminal 

med ditt betalkort!

0730-81 42 14
info@sgarden.se
www.sgarden.se

Trädgårds- & 
fastighetsskötsel
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När det rör till sig...

SPOLSERVICE 
I LJUNGBYHED

Att ha hus innebär att ha problem, sä-
ger man ibland. Visst, ett eget hus krä-
ver sin kvinna, eller man. Klarar man 
bara att hålla jämna steg med det un-
derhåll som krävs, så är nog det mesta 
till det bästa. Mycket kan krångla och 
ställa till besvär. Något som kräver 
uppmärksamhet är husets rör.

Rinnande vatten i hemmet har den moderna 
människan i Sverige vant sig vid för länge 
sedan. Vi vrider på en kran och livgivande 
vatten porlar behagligt. Vi använder vatten 
när vi lagar mat, diskar, tvättar, badar och 
duschar och överfl ödet rinner ut i... ja, vart 
tar det vägen? Avloppet är det enkla svaret. 

Med vårt avloppsvatten följer en hel del som 
kanske inte borde vara där. Vi tillför vatt-
net tvål, rengöringsmedel, matrester, fett, 
hårtussar och mycket annat. I bästa fall tar 
ett reningsverk så småningom hand om det 
onödiga, men det är oundvikligen så att 
mycket fastnar i våra avloppsrör. Avlagringar 
av fett och annat växer i rören och risken för 
en propp ökar. Rören måste spolas.

Spolservice
Camilla och Morgan Sivius driver företaget 
Spolservice i Ljungbyhed. Camilla håller i det 
adminstrativa med bokföring och kundkon-
takter, men är också ute och spolar när ar-
betsbelastningen är hög. Morgan, Andreas 
och Roland är ordinarie personal ute på fältet 
och tar hand om kundernas praktiska pro-
blem. Företaget har funnits i tio år och har en 
stor del av sina arbeten i Klippans och Pers-
torps kommuner. 
– Rören kan ha för dålig lutning eller en 
svacka och då samlas rester från hushålls-
vattnet där, säger Morgan när han beskriver 

upphovet till många av deras arbetsuppgif-
ter. Så småningom kommer inte vattnet förbi, 
det har bildats en propp. En avloppspolning 
är nödvändig och då rycker vi ut. Vanligtvis 
lyckas vi få rent i rören genom en spolning 
med hetvatten, men ibland kan det vara an-
nat som ställer till problem.

Regelbundet underhåll
Förutom att spola avloppsrör vid akut propp-
bildning är underhållsspolning en vanlig ar-
betsuppgift. Ett regelbundet underhåll gör 
att rören håller längre.
– Vi rekommenderar att man gör en un-
derhållsspolning på sin villa vart femte år, 
fortsätter Morgan Sivius. Det är ett bra fö-
rebyggande arbete som är väl värt att göra. 
Man minskar risken för framtida problem, ett 
stopp i avloppsröret kan bli kostsamt och be-
svärligt. Man sparar tid och pengar. 

Filmning
Problemen med avloppsrören kan vara 
många. Slitaget är ju osynligt för oss som 
bara skickar iväg vattnet i ett rör som försvin-
ner ner i golvet någonstans. Har man gamla 
rör kan de skadas av små rörelser i marken 
och rörens skarvar kan släppa. Avlagringar 
av urin, så kallad urinsten, kan sätta sig i rö-
ren och bilda proppar. Om det behövs kan 
rören fi lmas med hjälp av utrustning som 
Spolservice i Ljungbyhed förfogar över. Man 
kan då få klarhet i vad som är problemet och 
åtgärda på bästa sätt.

Dygnet runt-jour
Den som får akuta problem behöver hjälp 
snarast. Ett avloppsstopp som ger översväm-
ning kräver ett raskt agerande.
– Vi har dygnet runt-jour, berättar Morgan. 
I en rejäl knipa behöver en kund ett snabbt 

ingripande och då kommer vi så fort vi kan. 
Vi gör allt för att minska skadeverkningarna 
vid en akut situation.

Brett utbud av tjänster
Med den tekniska utrustning som Spolser-
vice i Ljungbyhed disponerar kan man utföra 
en mängd närliggande arbeten. I vissa fall 
kan rötter från buskar och träd växa in i rö-
ren och då hjälper som regel inte en spolning 
utan det krävs att växtdelarna tas bort me-
kaniskt, så kallad rotfräsning. Man är aukto-
riserad Grön-Fri entrerprenör och rengör tak 
från mossa och lavar med ett medel som har 
långsiktig verkan. Firman har också kapacitet 
för slamsugning där det behovet fi nns. 

Rena, rensade öron klarar det fl esta av att 
hålla själv. Även spola, tror vi. Men till att hål-
la rent i våra rör behöver vi hjälp. Då ringer vi 
till Spolservice i Ljungbyhed!
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LJUNGBYHEDS

JOUR DYGNET RUNT www.ljungbyhedsspolservice.se

Avloppsspolning UnderhållsspolningRörinspektion Taktvätt

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

En kontakt räcker! 

Vi fixar era fönsterbyten inför vintern!

Vi fixar era byggprojekt! 

Ni värmer er 
vid brasan...

Ni värmer 
er vid 
brasan...

WINTER IS COMING!

Frågor? Ring oss! 
Kenneth: 0706-248 229
Mattias: 0706-248 227

Se modeller och priser på www.a4uab.se

LUFT - LUFTVÄRMEPUMP
 FRAMTAGNA FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN  FRAMTAGNA FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN 

 BEHAGLIGT INOMHUSKLIMAT

 MÄRKBAR EKONOMISK BESPARING MÄRKBAR EKONOMISK BESPARING

 STYR DIN VÄRMEPUMP VIA WIFI STYR DIN VÄRMEPUMP VIA WIFI

 FRAMTAGNA FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN 

 BEHAGLIGT INOMHUSKLIMAT

 MÄRKBAR EKONOMISK BESPARING

 STYR DIN VÄRMEPUMP VIA WIFI

LUFT - VATTENVÄRMEPUMP
 200 LITER TANK FÖR VARMVATTEN

 GARANTERAD VÄRMEEFFEKT NER TILL -28°C UTOMHUS 

 TRÅDLÖS KONTROLL FÖR ENKLARE STYRNING

 STYR DIN VÄRMEPUMP VIA WIFI

Frågor? Ring oss! 
Kenneth: 0706-248 229
Mattias: 0706-248 227

Se modeller och priser på www.a4uab.se

LUFTVÄRMEPUMPAR SOM TAR 
FIGHTEN MOT KYLAN!

KAMPANJERBJUDANDEN!

KAMPANJERBJUDANDE!

KAMPANJERBJUDANDE!

När du skaffar en luft-luftvärmepump Kirigamine FH el-
ler luft-vattenvärmepump Ecodan får du Mitsubishi 
Electrics WiFi-tjänst MELCloud* på köpet. Med vår 
app MELCloud kan du enkelt kontrollera din värmepump i 
realtid och styra den via mobilen, surfplattan eller datorn. 
*Värde ca 2 000 kronor. Erbjudandet gäller till sista no-
vember 2016 eller så länge lagret räcker och endast hos 
Mitsubishi Electrics certifierade återförsäljare. För att ta del 
av erbjudandet uppge kampanjkod winteriscoming.

Mån	 Persiljestuvade	morötter	och	fläsk/falukorv
	 Bruna	bönor	och	fläsk/falukorv
Tis	 Pannbiff	mé	lög,	kokt	potatis	och	brunsås
Ons	 Lax	mé	Hollandaisesås	och	broccoli
Tors Pålles	goá	pasta	(stark	sås	gjord	på	 

Scremskakorv)
Fre Wallenbergare	mé	mos,	skirat	smör,	 

gröna	ärtor	och	lingon
	 Grekisk	biff	mé	klyftpotatis,	tzatziki	och	sallad
Veckans	alternativ:	Pytt	i	panna	mé	ägg	och	rödbetor

 

Fabriksvägen	8
KLIPPAN
0706 - 72 55 37

Dagens	rätt

	Gilla	Nya	Pålles	på	Facebook	så	får	ni	våra	erbjudanden	&	menyer	direkt	i	din	smartphone!
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Gäller	24	oktober-	18	novemberVälkomna!	Jessika	&	Co

Efter	kl.14	
serverar vi 
”Kvällens”

80:- 33 cl 
läsk/vatten 
ingår

Nu är det dags för Spökfesten i Ljungbyhed! Den 
30 oktober kl. 17 kommer varulvar, spöken och många 
andra busiga varelser till Rävahålan i Ljungbyhed. Det 
är Halloween och alla barn är välkomna att gå spök-
rundan som Blåkullekul-kommittén bjuder på. 

– Barnen bör ha en vuxen och en fi cklampa med sig, säger 
Charlotta Jönsson som är en av arrangörerna. Man behöver 
träna på att våga gå i mörker. Rundan har ju en del spökliga 
inslag och det är tryggt med vuxet sällskap.

De tidigare spökfesterna har varit uppskattade med samman-
lagt uppemot 200 besökare. Ifjol tog man en paus från arrang-
emanget, men i år är man alltså tillbaka igen.

– Det är givetvis roligt om barn och föräldrar också vill klä ut 
sig, men det är så klart inget tvång, avslutar Charlotta. Det fi nns 
fl era ingångar till Rävahålan, men vi rekommenderar att man 
kommer hit via ingången vid Vinkelgatan. Parkering fi nns vid 
Ljungbyhedsskolan.

Arrangemanget är ett samarbete mellan Blåkullekul-kommittén, 
Ljungbyheds Köpmanna- och Företagareförening samt Ljungby-
heds framtid. Ljungbyheds scoutkår kommer att fi nnas på plats 
och sälja grillad korv. Det kan nog behövas med något varmt i 
magen efter ”skräckupplevelsen” i Rävahålan, tror vi.

Halloween och spoken i Ljungbyhed..

Vad: Spökdags/Halloween
Var: Rävahålan i Ljungbyhed, ingång Vinkelgatan
När: 30 oktober kl 17.00-19.00
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VINNARE I SÖDERÅSJOUNALENS 

MÅNADSTÄVLING 

INKÖP PÅ GÖRA
NS LJUD & BIL

D

Vinnare på
Görans Ljud & Bild

Benny på Görans Ljud & Bild guidade Söderåsjournalens 
vinnare, Birgitta Hall, runt i butiken. 

Det var rena julafton för Birgitta Hall 
när hon besökte Görans Ljud & Bild 
senast. Inget konstigt med det! Det var 
ju hon som var vinnare i Söderåsjour-
nalens senaste månadstävling. 

Birgitta prickade in något väsentligt i en rim-
mad vers som avslutades med:

Du behöver inte åka land och rike runt, 
för att kolla på en massa strunt!
Nej, handla på din hemort, 
det går både lätt och fort!

Närhet och smidighet i förening med person-
lig service är den lokale handlarens signum, 
naturligtvis gäller det även Görans Ljud & 
Bild.
– I Klippan är det nära till allt, här fi nns ju 
all den service och det utbud man behöver, 

TV-apparater, datorer, mobiltelefoner och 
annan hemelektronik.
– Jag förnyar lite i hushållsutrustningen och 
valde ett par stekpannor och två ugnsformar, 
fortsätter Birgitta när hon kommenterar sina 
val av pris. Jag har tänkt att köpa nytt stek-
järn, så det här priset kom lämpligt och jag 
kunde bestämma mig rätt snabbt.

Birgitta besökte alltså sin lokala ”radio-
handlare” som är så mycket mer. Och valde 
som vinst utrustning till sitt kök, inte dåligt 
för en radiohandel med ett sådant utbud! 
Benny och Peter tog emot i butiken och väg-
ledde efter Birgittas önskemål, den kunniga 
servicen gick inte att klaga på. Och Birgitta 
var givetvis nöjd, hushållet fi ck en fi n för-
stärkning hos Görans Ljud & Bild!

säger Birgitta när hon lovprisar sitt lokala 
affärscentrum. Jag har en fi n lägenhet på 
Klostervägen med utsikt mot Söderåsen. Så 
även om jag vill vara nära mina barn som bor 
Ängelholm så trivs jag väldigt bra här. Allt 
man behöver fi nns ju nära tillhands i Klippan. 
På Görans Ljud & Bild har jag till exempel 
handlat mobiltelefon. Och jag har fått hjälp 
här i butiken när jag behövde byta ett batteri 
på en telefon. Jag är inte så teknisk och då 
uppskattar man den personliga servicen.

Breddat sortiment
I sitt tävlingsbidrag hade Birgitta också fått 
med att Görans Ljud & Bild breddat sitt sor-
timent och idag säljer de fl esta av hemmets 
apparater. Nu fi nns elvispar, tvättmaskiner, 
matberedare, kaffebryggare vid sidan om 
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Städpatrullen 
- vi städar allt!

Vi önskar

SöderåsI samarbete med

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.

« 2016-09-21
Bil krockar med lös-
springande hästar på 
väg 21 utanför Klippan.

« 2016-10-02
Dödsolycka,
väg 21 Perstorp

« 2016-10-04
Olycka, väg 21 
Nybygget

« 2016-10-06
Trafi kkaos på E4 efter 
dödsolycka

2016-10-01 »
Mopedolycka, 
Bjersgård

2016-10-02 »
Viltolycka, väg 13 
Röstånga

2016-10-04 »
Solariebrand, Åstorp
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Ring så fixar vi!

Välkommen till oss!

0435 - 105 18

• Bygg • Måleri • Trädgård • Städ
 • Miljövänlig ogräsbekämpning och Fasadtvätt m.m.

Torktumlare

Energiklass A+Energiklass A+Energiklass A+

• • TK 5170TK 5170 4.890:-
Med värmepumpteknik Med värmepumpteknik Med värmepumpteknik Med värmepumpteknik Med värmepumpteknik Med värmepumpteknik Med värmepumpteknik Med värmepumpteknik Med värmepumpteknik 

•• TVP 5070TVP 5070TVP 5070TVP 5070TVP 5070TVP 5070 6.390:-

Tel 0435-101 09 • www.parkkoket.se • Östra Teatergatan 7

Gåsamiddag: 29, 30 okt & 5-20 nov (lör &sön)
Förrätter

koket se • Östra Teatergatan 7

: 29, 30 okt & 5-20 nov (lör &sön)

* Övriga dagar enl. 
överenskommelse

Svartsoppa med krås
Sparrissoppa med varm osttoast
3 sandwiches - räkor/rostbiff/ost

Varmrätt
Stekt gås serveras med stekt 
kulpotatis, sås, rödkål, brysselkål, 
äppelmos och pressgurka

Dessert
Skånsk äppelkaka serveras med vaniljsås

3 rätter - 475 kr (425 kr vid avhämtning)
2 rätter - 385 kr (345 kr vid avhämtning)
Enbart varmrätt - 295 kr (265 kr vid avhämtning)

30 okt serverar vi även 
BRUNCH, 195:-
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PROFIL I
 EXIL:

OLLE SUL
TAN

Intresset för fotboll är stort, såväl ute 
i stora världen som hemma i Sverige. 
Fotbollen omsätter stora summor 
pengar och de mest väldbetalda spe-
larna tillhör en ekonomisk elit i värl-
den, även utanför fotbollen. På fot-
bollsplanen pågår spelet med domare, 
spelare och lagledare. Men bakom 
kulisserna utförs ett enormt stort ar-
bete för att allt skall kunna fungera. I 
de lägre divisionerna handlar det om 
ideellt arbete, men i de högre divisio-
nerna fi nns heltidsanställda tränare, 
läkare, massörer, och... talangscouter. 
En sådan talangscout är Olle Sultan, 
född och uppväxt i Klippan, men sedan 
länge bosatt i Göteborgstrakten. 

Sparka boll
Olle är född och uppväxt i Klippan där hans 
föräldrar arbetade som språklärare på gym-
nasieskolan. När Olle, som är född 1956, 
började spela fotboll i mitten av 1960-talet 
fanns det fem klubbar i Klippan.
– Vi bodde först på Klostervägen. Men se-
dan fl yttade vi till Ordensgatan, minns Olle. 
Det var ett jätteroligt område att växa upp i. 
Vi var många barn som lekte tillsammans. Vi 
spelade fotboll på gräsmattan bakom tvätt-
stugan. Och där Badhuset ligger idag fanns 
en gräsplan där vi kunde spela boll. Mikael 
Axelsson och Claes Engström var några av 
barndomskamraterna i kvarteret, som jag 
delade intresset för fotboll med.

Som tolvåring började Olle spela fotboll i 
Klippans BIF. I KBIF:s knatteserie hade han 
och kompisarna ett lag med namnet ”Tig-
rarna”. De sponsrades av bensinmacken 
Esso med tröjor med den tuffa texten ”En 
tiger i tanken”.
– Jag minns Hasse Persson mycket väl när jag 
började spela i KBIF, säger Olle. Och Lennart 
”Ledde” Nilsson, en annan legendar från 
den tiden. Men något av en förebild blev 
Christer Jönsson, som var en ledargestalt i 
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KBIF på 70-talet. Jag debuterade i A-laget 
som femtonåring och fi ck spela med dem 
som var 10-15 år äldre än jag själv. Ett år 
fi ck jag ”Brandmyrs pokal”, målaremästa-
rens pris.

Stort idrottsintresse
Men idrottsintresset är och har alltid varit 
brett. Under tonåren spelade han bordten-
nis, volleyboll och tränade friidrott. Det var 
löpning och längdhopp. De fl esta sporterna 
som fanns i Klippan prövade han på, men 
när han som 17-åring värvades till Perstorps 
SK tog fotbollen överhand. Olle hade talang 
och stark träningsvilja och Perstorp, som på 
1970-talet låg relativt högt i seriesystemet, 
fi ck förstärkning från andra klubbar i trakten.
– Perstorps SK spelade då i det som var di-
vision 3, säger Olle. Jag spelade i PSK 5-6 
år, varav ett par år med barndomsvännen 
Mikael Axelsson. Micke var målvakt och jag 
högerback så vi har spelat nära varandra 
både i Klippan och Perstorp.

Efter gymnasiestudier på naturvetenskaplig 
linje blev det ett års studier i matematik vid 
Lunds universitet. Men det var ingen tvekan 
om vad Olle ville arbeta med. Han utbildade 
sig till gymnastikdirektör - den titel som då 
användes - på GIH i Örebro och hamnade 
sedan som idrottslärare i Kungälv.
– Jag träffade min blivande fru Marianne 
på GIH i Örebro och när vi efter något år 
i Göteborg hamnade i Kungälv bildade 
vi så småningom familj, berättar Olle. Då 
spelade jag ett och ett halvt år i Örgryte 
IS, som då låg i division 2. Jag var med i 
A-lagstruppen, men var inte med på plan så 
mycket. Jag spelade sedan i Kungälvsklub-
ben Kongahälla i division 3 i fem-sex år. 
Att vara idrottslärare i Kungälv var bra. Det 
fi nns en fi n idrottskultur med ett rikt fören-
ingsliv där. Men via min lärarekompetens i 
matematik och en utbildning i London blev 
jag så småningom speciallärare på gymna-
siet.

Musikintresse
Förutom idrott hade Olle ett stor musikin-
tresse. Han lyssnade på musik tillsammans 
med kompisar och var själv en utmärkt 
bluesgitarrist (om Söderåsjournalens skri-
bent får säga sin mening).
– Jag spelar inte så mycket gitarr idag, säger 
Olle. Men jag spelade litegrann med några 
lärarkollegor under en period. Men musikin-
tresset fi nns. Vi har ett gubbgäng som träf-
fas och lyssnar på musik, sätter ihop cd-ski-
vor på olika teman som vi sedan spelar för 
varandra. Ett tema kan vara ”kaos”, och då 
spelar jag bland annat Kriminella Gitarrer...

Talangscout – 15 matcher i veckan
Genom sitt engagemang i Kongahälla 
hamnade Olle 1990 som ungdomsledare i 
IFK Göteborg, en av Sveriges ledande fot-
bollsklubbar. Efter många år i klubben fi ck 
han 2011 uppdraget att arbeta heltid som 
talangscout. Olle som snart fyller 60 år har 
alltså ett arbete som består av att leta upp 
nya spelare till föreningen. Arbetet innebär 
ett intensivt fotbollstittande; på TV, på da-
tor i en databas via internet och i det verk-
liga livet. 
– Mitt arbete består till stor del av att titta 
på fotboll, med jag rationaliserar mitt tit-
tande. Jag kan ju vara ute efter en forward 
som bör vara bra på att nicka och bra i höjd-
dueller. Då snabbspolar jag och tittar speci-
fi kt på dom situationerna, förklarar Olle. Jag 
träffar vår sportchef, Mats Gren, en gång i 
veckan och resonerar om var vi står och vad 
vi kan behöva. Det styr sedan mitt arbete i 
att söka spelare.

Olle reser mycket i jobbet och följer nog-
grannt den norska och danska ligan. Men 
han får oerhört mycket tips på spelare som 
kan vara av intresse.
– Jag hinner tyvärr inte se så många av IFK 
Göteborgs egna matcher, av tio matcher 
hinner jag väl se två stycken, säger Olle. 

Men det är ändå fotboll nästan dygnet runt.
Med utfl ugna barn och ett arbete för IFK 
Göteborg blev det mer praktiskt att bo i 
lägenhet i stan, så Olle och Marianne läm-
nade villan i Kungälv. De slipper gräs- och 
häckklippning och trivs idag som stadsbor i 
Göteborg. Och Olle, ja, han blev alltså proffs 
i fotboll i vuxen ålder. Visserligen vid sidan 
av planen, men ändock. Att arbeta med det 
man älskar – fotboll - är inte så tokigt! 

Fotboll, fotboll och 
ännu mer fotboll!

KBIF:s pojklag 1970
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rabatt på valfri vara!
Gäller 24-29 oktober 
Medtag kupongen!

Endast 1 kupong/person
Gäller ej underkläder, strumpor och kosmetik

  

rabatt på 

20%

Kom till oss och 
shoppa loss!

Namn:

................................................................................................................

Adress:

................................................................................................................

Postadress:

................................................................................................................

Hos oss hittar man ett unikt  

utvalt sortiment av kläder,  

underkläder, accessoarer 

och kosmetika.

Vi har plockat guldkornen 

från kollektioner som 

visats på modeveckorna i 

Stockholm och Köpenhamn. 

Dessa hjälper vi er sen att 

kombinera med personlig

touch.

Storgatan 32, Klippan • Tel. 0435 - 101 15 • www.gunnsmode.se

Välkomna!
Öppet: mån-fre  10-18 / lör 10-14Öppet: mån-fre  10-18 / lör 10-14
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Den nya livsmedelsbutiken City Livs 
har sedan en dryg månad tillbaka en 
ägare som verkligen brinner för sin 
verksamhet. Butiken ligger centralt 
vid hotellet i Klippan och är något ut-
över det vanliga. Traditionella svenska 
livsmedel samsas med mat från 
Balkan, Mellanöstern och andra delar 
av världen. City Livs är en butik vars 
sortiment väcker nyfi kenhet och mat-
lust. Ägarens slutsats är enkel: den 
kulinariska kunskapen kan alltid ut-
vidgas.

Nytt kapitel för Metti
Muhamet Husaj, eller Metti som han kallas, 
trivdes med sitt industriarbete på Essentia 
Protein Solutions i Stidsvig, men när hans 
tjänst skulle gå över i treskift fattade han 
ett beslut. Han bokade tid med förre ägaren 
av City Livs och kom överens om ett över-
tagande av verksamheten. Ett nytt kapitel i 
Muhamets liv tog sin början. Han förstod att 
det skulle krävas mycket av honom och hans 
familj – fru och två barn – men han behövde 
den utmaning som det innebar att driva en 
livsmedelsbutik.
– Jag ser mig som en självklar risktagare, och 

Smaker från hela världen

CITY LIVS

är född med en inre glöd som aldrig slock-
nar, säger Metti som driver City Livs. Jag är 
en nyfi ken person och älskar att lära känna 
nya människor och utbyta erfarenheter. Att 
arbeta i min egen butik och få hjälpa mina 
kunder är en stor glädje för mig.

All världens mat 
City Livs har alltså ett sortiment som är något 
utöver det vanliga för en livsmedelsbutik och 
alla skall känna sig välkomna i butiken. Metti 
har sina rötter i Kosovo och har god känne-
dom om maten från Balkanländerna. Men 
hans fi losofi  när det gäller butikens utbud är 
bredare än så.

– Hos mig skall det fi nnas något för alla, po-
ängterar Metti. Det spelar ingen roll om du är 
från Sverige eller Syrien, Polen eller USA. Jag 
vill väcka intresse för mat från alla världens 
hörn. Det skall kännas självklart att handla en 
burk ajvar likaväl som en burk inlagd gurka. 

Väcker nyfi kenhet
Att Metti är en positiv och utåtriktad person 
märks genast när man kommer in i butiken. 
Han har ett gott humör och pratar vänligt 
med sina kunder. Och precis som Metti säger, 
utbudet på hyllorna väcker nyfi kenhet. Du 

hittar lök, tomater och potatis och andra 
välkända svenska varor, men på hyllorna 
fi nns också turkisk yoghurt, kalamataoliver, 
cornichons, favabönor, hibiscuste och myck-
et annat som man känner att man måste 
prova på!

Rätt pris och vänligt bemötande
Varorna skall ha hög kvalitet och Metti be-
tonar att priset på en vara måste vara rätt. 
Att hålla ett brett sortiment i butiken kräver 
kunskap och planering. Han gör sina inköp 
hos ett fl ertal grossister i Skåne, allt för att ha 
ett varierat utbud på hyllorna. 
– Kommer du och handlar hos mig så hjälper 
jag dig gärna till bilen med dina varor. Är det 
något som du saknar på hyllan så beställer 
jag det, betonar Metti som sätter ett vänligt 
bemötande högt. Vi har generösa öppetti-
der, märker du sent på kvällen att mjölken är 
slut, har du chans att fi xa det hos mig. Och 
har räddat frukosten till morgonen därpå. 
Jag kan nog prata mycket om vad jag står för 
och hur jag känner. Det bästa är om du själv 
kommer hit. Mitt mål är att här ska fi nnas 
något för alla. Om inte, så tar jag till mig din 
efterfrågan och ordnar det. Jag säger varmt 
välkommen till City Livs i Klippan!
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BARNTÄVLING!
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:
• Fyll i korsordet nedan. Om det är rätt löst så kommer de blåmarkerade 
rutorna bilda ett ord. Klipp ut korsordet och skicka in till oss.

• Sänd lösningen till: 
 Adapt Media AB
 Norra Skolgatan 2
 264 33 KLIPPAN 

 senast den 4 november brev frankerat med brevporto. 

• OBS! Skriv ”BARNTÄVLING” utanpå kuvertet!

Namn:  ________________________________________________________________________________________________

Adress:  ________________________________________________________________________________________________

Telnr:  ________________________________________________________________________________________________

Ålder:  ________________________________________________________________________________________________

FÖR BARN 
UPP TILL 12 ÅR

 Norra Skolgatan 2
 264 33 KLIPPAN 

Vinnare Annonsjakten - september
1: Siv Andersson, Klippan
2: Ingela Aronsson, Perstorp
3: Lina Jönsson, Klippan

GRATTIS!!!

Perstorp BälingePerstorp Bälinge
Idrottsklubb

PERSTORPS ENDA MÖBELAFFÄR! Kom & Fynda! 
Massor av saker i Shopen Hantverkargatan 2 D. 
Öppet: Tis & Tors 14-17 /Lör 10-13 och i 
Loppislokalen efter Ugglebadet. Badvägen 7. 
Öppet: Ons 14-17 /Lör 10-13. VÄLKOMNA!

Nu i butiken!

Daniel Wellington
WD

Avhämtning Ljungbygatan 25 i Ljungbyhed.
Öppet: Måndagar 07.30-16.00 samt 
fredagar 07.30-11.30.
Andra tider enl överenskommelse. Tel. 0709-90 00 23
Betalning genom Swish eller fakturering.

 

Avhämtning Ljungbygatan 25 i Ljungbyhed.

38 kr
/per bal

exkl. moms

Balar 25 kg
38 kr38 kr38 kr38 kr

Outlet-försäljning 
av stallströ

Välkommen till

Åbyplan 2 i Klippan

ÖPPET:

TELEFONKORT • GODIS • LÄSK • CHIPS • SNACKS • LIVSMEDEL

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

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

ResTeamet
JULMARKNADSRESOR
Rostock 3 dgr 25/11, 28/11, 2/12, 5/12, 9/12, 16/12 .Rostock 3 dgr 25/11, 28/11, 2/12, 5/12, 9/12, 16/12 .Rostock ................................ fr 2195:-
Hamburg 3 dgr 2/12, 5/12, 9/12.................................................................. fr 2195:-
Lübeck 3 dgr 25/11, 28/11, 2/12, 5/12, 9/12 ............................................... Lübeck 3 dgr 25/11, 28/11, 2/12, 5/12, 9/12 ............................................... Lübeck fr 2195:-
Wismar 3 dgr 2/12 ....................................................................................... 2495:-
Schwerin 3 dgr 28/11, 2/12, 5/12, 9/12, 16/12 ........................................... fr 2095:-
Celle 3 dgr 2/12 ........................................................................................... 2395:-
Bremen 3 dgr 2/12, 9/12 ............................................................................. 2495:-
Stade 3 dgr 28/11......................................................................................... 2295:-

Alltid centrala 3*** - 4**** hotell!

SKIDRESA
Vecka 8 Mayrhofen/Österrike 17/2,
10 dgr, centralt boende,
8 skiddagar på plats................. fr 6495:-

DAGSTURER (Begränsad anslutning)
Huseby Julmarknad 5/11, 8/11 ................................................................. 600:-
Julmarknad i Liseberg 8/12 ...................................................................... 400:-
Heiligenhafen 27/10, 15/11, 22/11, 15/12 ................................................ 380:-
Bordershopen 10/11, 19/11, 1/12 .............................................................. 380:-
Ullared 1/11, 17/11, 24/11, 1/12, 15/12 ..................................................... 190:-
Arlövsrevyn Inkl räksmörgås/kaffe
29/1, 4/2, 5/2, 11/2, 18/2, 26/2, 5/3 ............................................................................................................................ 815:-815:-

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

Föreningssidan

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 ja-
nuari spelade på ordinarie greener (som-
margreener), vilket inte har hänt sedan 
man fick 18-hålsbanan år 2001!

Golfrestaurangen är öppen måndag-
fredag 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 
Nilsson på 605p, därefter kommer Hans 
Pommer, 320p, Gary Branchett, 265p, 
Göran Sjöblom, 260p, Håkan Svensson, 
250p, Kennet Lindkvist, 230p, Göran 
Svensson, 2015p, Lars Robertsson, 205p, 
Kenneth Hjelm, 200p och Rolf Eriksson på 
195p.

Kommande verksamheter för medlemmar-
na: Årsmöte Vår torsdagen den 26 mars, 
kl. 19.00 i klubbhuset, arbetsdag är lörda-
gen den 28 mars med samling kl. 09.00 
vid klubbhuset och årets första öppna täv-
ling är lördagen den 25 april.

Mer info:www.ljungbyhedsgk.se

Västra Sönnarslövs 
Bygdeförening
Aktiviteter våren 2015
•	 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. Kultur-
afton i Klöva Hallar. Konsert med Klippans 
ungdomsorkester. Kaffe och kaka ingår i 
entreavgift.
•	 Söndagen den 19 april kl. 14.00. Års-
möte i Klöva Hallar. Föreningen bjuder på 
kaffe och kaka. Underhållning av Mats 
Pettersson och Ingrid.
•	 Torsdagen den 30 april kl .19.00. Val-
borgsfirande på Forsby Idrottsplats.  Bål, 
försäljning av korv med tillbehör och kaffe 
och kaka. Lotteriförsäljning. Vårtal av kyr-
koherde Pernilla Håkansdotter-Olsson.
•	 Lördagen den 30 maj kl. 14.00. Spel-
manstämma i Klöva Hallar. Klippans 
Musik-kapell anordnar spelmanstäm-
ma. Föreningen har korvförsäljning, 
smörgås elller kaka med kaffe. Våfflor. 
Lotteriförsäljning
Välkomna önskar Västra Sönnarslövs 
Bygdeförening. Besök gärna vår hemsida 
www.bygdegardarna.se/vastrasonnarslov

Åsbo Släkt- och Folklivs-
forskare
Öppet Hus -
För alla nya som gamla släktforsknings-
intresserade i vår egen lokal på Studie-
gården 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 släktforsk-
ning. Det kan vara om hur svårt det ibland 
är att hitta släktingar eller om spännande 
eller sorgliga berättelser vi funnit i arkiven. 

PRO Perstorp
Danser och möte
Den 4 mars är det dans i Folkets Park 
kl. 17.00 till Berts favoriter, samt den 18:e 
till Ingvar Fasts orkester.
Den 11 mars är det föreningsmöte i Folkes 
Park kl.14.00.

PRO Ljungbyhed
Aktiviteter och möten våren 2015
•	 Årsfest fredag 6 februari kl. 13.00.
•	 Årsmöte fredag 20 februari kl. 14.00.
•	 Trivselträff fredag 20 mars kl. 13.00.
•	 Kvartalsmöte fredag 17 april kl. 14.00.
•	 Boule - inomhus Klippan måndag kl. 10.00
•	 Canasta tisdag kl. 13.30 i lokalen.
•	 Bowling onsdag kl. 13.30 Perstorp.
•	 Gymnastik onsdag kl. 15.30 idrottshallen.
•	 Whist onsdag kl. 18.30 i lokalen.
•	 Handarbete första torsdag i månaden 
kl. 13.00 i lokalen.
•	 Skogsvandring tisdag kl. 13.30. Start i 
maj. Samling på torget.
•	 Boule - utomhus torsdag kl.13.30 i stads-
parken. Vädret bestämmer startdatum.

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

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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tes till Rädda Barnen i Klippan. Golfkrogen 
skänkte också en viss % av dagens intäkter
En dag med fantastiska resultat, de tre första 
placeringarna med 61 netto.

Klubb-S-Laget. Klubb-S-Laget 2016 spela-
des under lördagen den 24 september i ett 
vacker sensommar väder + 20 grader och 
en liten vind gjorde att det blev fi na resul-
tat denna dag. Segrade i denna ärofyllda 
tävlingen mellan klubbens serielag för herrar 
som är en avslutning för lagen som deltagit i 
serie-spel i Skånes GDF serie, vanns av H 70 
på fi na 277 slag före H 55, 285, H 22, 289, H 
75, 297, H 65, 299, och H 45 med 303 slag.
Sido ordnad tävling: Närmast fl agg på hål 
nr: 12 vanns av Fred Svegart med 2,57 cm. 
Bästa Brutto hade Christer Johansson, H 70, 
med 74 slag. Bästa Netto hade Håkan Svens-
son, H 70, med 65 slag. Prisbordet bestod 
av matpriser från Hemköp i Ljungbyhed. Alla 
deltagarna avnjöt sedan en fantastisk god 
lunch från Golfkrogen som bestod av Pytt i 
Panna mtb.

Sponsorsgolf. Tävling för Klubbens spon-
sorer spelades fredagen den 23 september 
2016. En fi n dag med mestadels sol förutom 
en liten regnskur. Resultaten var fantastiska! 
De som kom på första och andra plats hade 
63 slag. Tord L och Kurt M, Bankommittén 
blev etta med bättre resultat på de sista 6 
hålen. 2:a platsen tog Lantmännen, Ljungby-
hed och på 3:e plats kom Preem i Klippan. 
Före spelet intogs Golfkrogens goda buffé.

Åsbo Släkt- och Folklivsforskare
Öppet Hus. 
Måndag 24/10 kl 13-16
Fredag 28/10 kl 13-16
Söndag 6/11 kl 9-12
Måndag 7/11 kl 13-16
Fredag 11/11 kl 13-16
Måndag 21/11 kl 13- 16
Om du behöver hjälp med din forskning fi nns 
vana släktforskare på plats. Se även på vår 
hemsida www.aasbo-gen.com

Onsdag 9/11 Kvällsträff kl 19. Torsten 
Hannrup berättar då om sin forskning i Bjers-

Klippankorpens Boulesektion 
höll sin näst sista månadstävling i stads-
parken lördagen den 24 september.
Segrare blev Olof Svensson med 3 vinster 
och 18 i kvot. Tvåa blev Christer Nilsson med 
3 vinster och 11 i kvot. Trea kom Ann-Marie 
Olofsson med 2 vinster 17 i kvot

Årets sista månadstävling spelades den 
8 oktober. Etta med 3 vinster Göran Görans-
son och 24 i kvot. Tvåa med 3 vinster Bertil 
Nyström och 18 i kvot. Trea med 3 vinster 
Sven-Åke Svensson och 16 i kvot. 
26 deltagare deltog

STF Bjäre Åsbo
Torsdagen den 3 november besöker vi 
Sveriges största modelljärnväg plus en even-
tuell kortare vandring. Samling på Hässle-
holms järnvägsstation kl 10.20 vid Buss 1. 
Icke medlemmar betalar 100.-. Ansvarig: 
Rune Bengtsson 0705 381891. 

Lördagen den 26 november är det 
adventsvandring i Sibirienskogen, Ängel-
holm. Samling på Nya Torg i Ängelholm 
09.45 eller P plats Sibirien 10.00. Efter vand-
ringen bjuder vi på grillad korv, glögg och 
pepparkaka. Sammarr med Naturskydds-
föreningen Ängleholm. Ansvarig Bo Gunnar 
Edström 0705 206614.

Kvidinge Föreläsningsförening
Sönd 23 okt kl 19.00. Gladjazz med Jan 
Munkert från Helsingborg i spetsen. Det blir 
inslag av både ”hått och blått”. RIFFIFIVE 
levererar upplyftande ”medicinmusik” med 
glatt humör och sväng. Hembygdshallen i 
Kvidinge.

Sönd 30 okt kl 19.00. En av Sveriges främsta 
friidrottare, Dan Glans från Tyringe, berättar 
om sitt fantastiska liv som elitlöpare under 
1970-talet. Hembygdshallen i Kvidinge.

Ljungbyheds Golfklubb
Rädda Barnen Tävling. I strålande som-
mar väder spelades en 2-manna scramble 
tävling. Alla intäkter som startavgift skänk-

gårdsarkivet och i andra arkiv, där han funnit 
handlingar som innehåller intressant doku-
mentation om Gråmanstorps och Åsbobyg-
dens äldre historia. Alla aktiviteter äger rum 
på Studiegården 47:an i Klippan. Alla väl-
komna!

Åsbobygdens Samlarförening
Stor Antik- och Samlarmarknad Sönda-
gen den 30 okt, kl 9-15 i Folkets Park, Pers-
torp. Servering. Fri entré. Välkomna 

Månadsmöte i samarbete med Perstorp 
Bibliotek Centralskolans Aula, Perstorp, Ons-
dagen den 2 november, kl 19.00. Malleus-
incus underhåller.

SPF Eken Perstorp
Månadsmöten, (Församlingshemmet):
10/11 kl 14.00 Henrik Bergqvist (underhål-
lare), komik och berättelser.
8/12 kl 17.30 Nytt för året! JULFEST med jul-
bord. (Obs. tiden). Anmälan senast 4/12 till 
Lena Karlsson, 070-6294855. 

Syrenenträffar, kl 14.00
27/10 Arbetsberättelser från Perstorp, Len-
nart Larsson
24/11 Julkaffe med julvisor.
Övriga aktiviteter:
20/11 Musikalen ”Kinky Boots”, Malmö Ope-
ra, mer info: ekenresor@gmail.com

Mer om våra aktiviteter kan man läsa om på 
vår hemsida www.spf.se/ekenperstorp

Aktiespararna Klippan/Perstorp/Åstorp
Företagspresentation: Probi presenterar 
sin verksamhet sön 23/10 klockan 17.00, 
Studiegården 47:an, Storgatan 47 i Klippan. 
Anmälan via hemsidan: www.aktiespararna.
se/klippanperstorpastorp

Aktiecafé på Studieförbundet, sön 30/10 
kl.17.00 - 19.00 Studiegården 47:an, Storga-
tan 47 i Klippan.

Aktieutbildning för nybörjare Hitta Kurs-
vinnare, sön 13/11 Kl. 17.00 - 19.00 och Sön 
20/11 kl. 17.00 - 19.00, Studiegården 47:an, 

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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Föreningssidan

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 ja-
nuari spelade på ordinarie greener (som-
margreener), vilket inte har hänt sedan 
man fick 18-hålsbanan år 2001!

Golfrestaurangen är öppen måndag-
fredag 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 
Nilsson på 605p, därefter kommer Hans 
Pommer, 320p, Gary Branchett, 265p, 
Göran Sjöblom, 260p, Håkan Svensson, 
250p, Kennet Lindkvist, 230p, Göran 
Svensson, 2015p, Lars Robertsson, 205p, 
Kenneth Hjelm, 200p och Rolf Eriksson på 
195p.

Kommande verksamheter för medlemmar-
na: Årsmöte Vår torsdagen den 26 mars, 
kl. 19.00 i klubbhuset, arbetsdag är lörda-
gen den 28 mars med samling kl. 09.00 
vid klubbhuset och årets första öppna täv-
ling är lördagen den 25 april.

Mer info:www.ljungbyhedsgk.se

Västra Sönnarslövs 
Bygdeförening
Aktiviteter våren 2015
•	 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. Kultur-
afton i Klöva Hallar. Konsert med Klippans 
ungdomsorkester. Kaffe och kaka ingår i 
entreavgift.
•	 Söndagen den 19 april kl. 14.00. Års-
möte i Klöva Hallar. Föreningen bjuder på 
kaffe och kaka. Underhållning av Mats 
Pettersson och Ingrid.
•	 Torsdagen den 30 april kl .19.00. Val-
borgsfirande på Forsby Idrottsplats.  Bål, 
försäljning av korv med tillbehör och kaffe 
och kaka. Lotteriförsäljning. Vårtal av kyr-
koherde Pernilla Håkansdotter-Olsson.
•	 Lördagen den 30 maj kl. 14.00. Spel-
manstämma i Klöva Hallar. Klippans 
Musik-kapell anordnar spelmanstäm-
ma. Föreningen har korvförsäljning, 
smörgås elller kaka med kaffe. Våfflor. 
Lotteriförsäljning
Välkomna önskar Västra Sönnarslövs 
Bygdeförening. Besök gärna vår hemsida 
www.bygdegardarna.se/vastrasonnarslov

Åsbo Släkt- och Folklivs-
forskare
Öppet Hus -
För alla nya som gamla släktforsknings-
intresserade i vår egen lokal på Studie-
gården 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 släktforsk-
ning. Det kan vara om hur svårt det ibland 
är att hitta släktingar eller om spännande 
eller sorgliga berättelser vi funnit i arkiven. 

PRO Perstorp
Danser och möte
Den 4 mars är det dans i Folkets Park 
kl. 17.00 till Berts favoriter, samt den 18:e 
till Ingvar Fasts orkester.
Den 11 mars är det föreningsmöte i Folkes 
Park kl.14.00.

PRO Ljungbyhed
Aktiviteter och möten våren 2015
•	 Årsfest fredag 6 februari kl. 13.00.
•	 Årsmöte fredag 20 februari kl. 14.00.
•	 Trivselträff fredag 20 mars kl. 13.00.
•	 Kvartalsmöte fredag 17 april kl. 14.00.
•	 Boule - inomhus Klippan måndag kl. 10.00
•	 Canasta tisdag kl. 13.30 i lokalen.
•	 Bowling onsdag kl. 13.30 Perstorp.
•	 Gymnastik onsdag kl. 15.30 idrottshallen.
•	 Whist onsdag kl. 18.30 i lokalen.
•	 Handarbete första torsdag i månaden 
kl. 13.00 i lokalen.
•	 Skogsvandring tisdag kl. 13.30. Start i 
maj. Samling på torget.
•	 Boule - utomhus torsdag kl.13.30 i stads-
parken. Vädret bestämmer startdatum.
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Ni skriver själv texter och ansvarar för att de är 
rätt. Vi förbehåller oss rätten att redigera dem. 
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Storgatan 47 i Klippan. Kursen fulltecknad. 
Anmälan till vårens kurs via hemsidan: www.
aktiespararna.se/klippanperstorpastorp

Företagsbesök av Active Biotech och Bei-
jer Electronics, Ons 16/11 klockan 18.30, 
Studiegården 47:an, Storgatan 47 i Klippan. 
Anmälan via hemsidan: www.aktiespararna.
se/klippanperstorpastorp 

Aktiecafé på Studieförbundet Sön 27/11 kl. 
17.00 - 19.00 Studiegården 47:an, Storgatan 
47 i Klippan. Välkomna till höstens aktivite-
ter! / Ledningsgruppen

HjärtLung-föreningen Klippan
Eftermiddagskafé torsdag 10 nov. kl. 14 
på Gråmanstorps bygdegård. Lars Påhlsson, 
Vinslöv, visar bilder och berättar om ”Från 
Kapstaden till Krugerparken”, Anmälan se-
nast 5 nov. till Kerstin 14268 och Barbro 44 
06 50.

Onsdag 16 nov. kl. 13–16. KOL-dagen på 
Storängsgården. Spirometri - mäter lungka-
pacitet. Film om hjärtlung-räddning. Fören-
ingen bjuder på fi ka. Alla hjärtligt välkomna.

SPF Seniorerna Åby Klippan
2 november månadsmöte på 47:an klock-
an 14.00. Underhållning av trubadur.

11 november ”Fredagslunch” på Skaffe-
riet i Perstorp, samling 12.00 vid 47:an för 
samåkning. Anmälan en vecka före till Arne 
0435-24052 eller 070-580 3 990 Zdenko tel 
15901 eller 070 7208046. 

23 november firar vi advent i S:t Petri 
14.00-16.00. SPF-kören medverkar. 

7 december äter vi Julbord på Parkköket 
klockan 17.00 (350:-) Anmälan senast den 
1 december till Margaretha tel: 13624, Berit 
tel: 13168 eller Anita 070-325 29 74. 

Tag gärna med vänner till månadsmöten och 
andra aktiviteter!

PRO Ljungbyhed
Kvartalsmöte 28/10 kl 14.00 i Kreabloka-
len. Helena Dådring talar om samisk kultur 
och historia.

Kyrksöndag 13/11 kl 13.30 i Riseberga kyr-
ka. Efteråt kaffe i församlingshemmet Ljung-
byhed.

Skivor till kaffet 24/11 i Grevieparken. Av-
resa 12.30 från godsmagasinet. Pris 350 kr. 
Anmälan till Judith tel 441026.

Norra Åsbo biodlarförening
25 oktober Månadsmöte kl 19

19 november Höstfest, föranmälan.

29 november Årsmöte kl 19
Se hemsidan för mer information: 
www.asbobi.wordpress.com

SPF Seniorerna Tycho Brahe Ljungbyhed
Ärtmiddag med punsch. Tisdagen 15 
nov kl. 17.00. OBS tiden! Anmälan senast 10 
nov till Elsebeth 441215 eller Boel 442485. 
Sune drar igång en studiecirkel ”Passion för 
livet” om intresse fi nns. Ta kontakt med Sune 
440840. Vi samarbetar med Studieförbun-
det Vuxenskolan

Klippans Musikkår
Lörd 19 nov, kl 15.00, Höstkonsert i S:t Petri 
kyrka. Ur programmet: Välkända populär-
melodier samt pianomusik av Thomas Blum 
som framför sitt verk Passaggio med kåren.

PRO Perstorp
Dans i Perstorp Folkets Park onsdag 
2/11. kl.17.00.-21.00 Musik: Memorys

Onsdag 16/11 spelar Erik Arnolds

Alla föreningsanslutna pensionärer hälsas 
VÄLKOMNA! till våra trevliga danskvällar.

Medlemsmöte med information och bud-
getförhandlingar, i Folkets Park onsdag 9/11 
kl.14.00.

Julmarknadsresa: Jul i Kosta torsdag 
17/11 495:-/pers. inkl.lunch, entre till Snö-
riket och julfi ka. Anmäl er till Evert senast 
24/10 tel. 0703-364678.

Höstfest i Bäckstugan lördag 12/11 med 
början kl.18.00.Pris 100:-/pers. Max 40 del-
tagare. Anmäl dej senast måndag 7/11 på lis-
ta i Bäckstugan ,eller till Anita på tel. 31792. 
Gun 31679.

Shoppingresa till Heiligenhafen torsdag 
24/11 Pris 500:-/pers inkl.lunch i Tyskland.
anmälan till Evert tel.0703-364678 senast 
7/11 eller i resepärmen i Bäckstugan

Besök gärna vår hemsida för mer info på 
www.pro.se/perstorp eller besök vårt fre-
dagscafé kl 9-11 varje helgfri fredag. Det 
fi nns plats för fl era medlemmar i våra akti-
viteter.

Ni som har e-post adresser, anmäl er gärna 
till Gertie Lexén på adress: 
gertielexen@hotmail.com

Klippan RC Klubb 
Vi finns i Sågenhuset, Ängelholmsgatan 
3, under skärmtaket.

ÄNTLIGEN! Nu har vi lagt ny matta och 
utökat vår bana för buggybilar skala 1/10.

Alla är välkomna in och titta hur det går till 
när man kör RC-bilar på vår innebana. Spor-
ten där både killar o tjejer, ung som gammal 
har kul och tränar/tävlar på lika villkor. Ta en 
fi ka i cafeterian och snacka lite eller passa på 
att prova själv. På söndagar kan du hyra en av 
våra fräcka hyrbilar.

Kontaktuppgifter, extraöppet, tävlingar och 
ev. event hittar du på www.klippan-rc.se 
eller Facebook. 

TÄVLING: Den 19 November körs en del-
tävling av Vintercupen på Klippan RC klubbs 
bana.

KOM IN KOLLA. Det går fort och det hop-
pas högt och långt när de bästa kör. 
Öppettider på vår bana: 
• Söndagar kl. 11.00 - 18.00. 
• Onsdagar kl. 18.00 - 21.00. 
Hjärtligt välkomna!

Klippans Sport- och Fiskevårdsförening
Ungdom: tisdagar 18-20 

Seniorer: torsdagar 18.30-21.00 i vår lokal 
Åbygatan 3 D

Havsfisketur 12/11 samling vid Torget 7.00

PRO Klippan
Tors 27 okt Skivor till kaffet med Hasse 
Andersson. Grevieparken. Fullbokad, vänte-
lista. Från Kvantum 13.15, från Torget 13.30.

Lör 5 nov Huseby julmarknad. Anmälan 
till Gunnel Lundin, 0435-14242, eller i pär-
men i lokalen. Bussresa, julbuffé, entré, kos-
tar 550 kr.

Mån 7 nov Bingo i lokalen Torget 1A kl. 
14.00.

Tisd 8 nov Medlemsmöte, restaurang Se-
nioren 14.00. Verksamhetsplan och budget 
2017, underhållning av Lill Malmkvist och 
Bosse Lind.

Tors 10 nov Shopping i Ullared. Fullbo-
kad, väntelista. Kontakta Eivor de la Cueva 
0435-711278. 130:- betalas senast 27/10. 
Från Kvantum 08.45, från Torget 09.00.

Tors 10 nov Introduktionsträff för nya 
medlemmar, Torget 1A kl. 17.00.

Tack till Föreningssidans sponsorer! Tack till Föreningssidans sponsorer!
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Uppdatera era 
föreningskontakter på 

Gå gärna in och kontrollera så
uppgifterna på er förening stämmer på

Klippanshopping.se

Efter den stora fl yktingströmmen förra 
året har behoven av olika former av 
stöd för asylsökande och nyanlända 
ökat. En betydelsefull hjälp för in-
vandrare är träning i svenska språket, 
en nödvändighet för att klara sig bra i 
samhället. Att kunna språk är en viktig 
tillgång för oss alla när vi skall kom-
municera med andra människor.

Språkcafé
Med stöd från Kultur-och fritidsförvaltningen 
i Klippan driver en grupp frivilliga ett språkca-
fé i lokaler intill Musikskolan, ingång på ga-
veln vid Preem. Till språkcaféet kan såväl asyl-
sökanden som de som fått uppehållstillstånd 
komma och träna sin svenska. Den som vill 
hjälpa till, eller skall vi säga medverka, kan 
bara komma, någon föranmälan behövs inte.
– Vem som helst får komma, den som vill 
träna sin svenska och den som vill hjälpa till 
med att lära ut, säger Love Hetz som arbetar 
som integrations- och föreningssamordnare i 
Klippans kommun. Man behöver varken vara 
pedagog eller lärare, bara tycka om att träffa 
människor och ha roligt, för roligt är det!

Träffa svenskar
Den som har kommit till Sverige har möjlig-
het att bättra på sin svenska, eller kanske ta 
de första stegen i en dialog med en som bott 
i landet längre. Syftet blir på detta sätt dub-
belt: språkträning, men även kontakt med 
etablerade svenskar. 
– Vi använder en del pedagogiskt material 
som vi lånar från sfi , svenska för invandrare, 
fortsätter Love. Det är först och främst för 
att ha något att utgå ifrån. Ofta kommer 
samtalen igång ändå. En del har frågor om 
hur saker fungerar här i Klippan. Men ännu 
mer funderingar har nog de om oss som bott 
här länge och som är nyfi kna på våra nya 
in vånare. Språkcafé är en utmärkt källa till 
kunskap för oss alla. Här får du träffa män-
niskorna bakom statistiken och ryktena. Det 
ger en mer rättvis bild av verkligheten, anser 
jag.

På biblioteket
Även biblioteket i Klippan arrangerar språk-
café. Bibliotekarie Annelie Svensson och 
språkläraren Mats Olofsson på Komvux an-
ordnar språkcafé 4 gånger per termin. Till se-
naste träffen kom ett tiotal personer.
– Kontakten med biblioteket kan vara viktig 
för en invandrare, säger Annelie när hon re-
fl ekterar över betydelsen av att ha språkcafé 
på biblioteket. Vi har ju material för språkträ-
ning på fl era olika media. Lättlästa böcker för 
vuxna och barnböcker på svenska kan vara 

ett bra sätt att komma igång med läsning. 
Genom läsning förbättrar man sitt ordförråd. 
Sedan har vi ju ljudböcker, så genom att lyss-
na på en text i lugn och ro kan man lättare 
lära sig uttal och språkmelodi. Att läsa och 
lyssna på samma bok parallellt kan vara ett 
bra sätt att språkträna.

Röda korset i Ljungbyhed
Även Röda korset i Ljungbyhed har språkcafé 
för dem som bor på Migrationsverkets an-
komstboende på Ljungbyhed Park. Den soci-
ala samvaron betonas vid dessa träffar, då de 
boende endast fi nns här en kort tid, kanske 
bara några dagar. Man träffas i idrottshallen 
på Ljungbyhed park.

Språkcafé, ja. Vad innebär ordet café i be-
greppet? Jodå, man dricker kaffe också. Att 
lära sig svenska och ta del av den svenska 
kulturen innebär att man får kännedom om 
betydelsen av att ”fi ka”. En god, gammal 
svensk tradition, detta att sätta sig ner och 
språkas vid över en kopp kaffe!

Mån 14 nov Trivseldans på Tingvalla i 
Åstorp 17.00. Bengt Hedin & Co spelar.

Tors 17 nov PUB-afton på Norrehus 
18.00. 65 platser.

Fre 18 nov Glenn Miller-konsert i Hel-
singborg. Från Kvantum 18.15, därefter Tor-
get. Buss och entré kostar 540 kr. 

Sön 27 nov Öppet hus i lokalen Torget 1A 
kl. 13-18. Vi bjuder på kaffe.

Röda Korset Perstorp
Mat-, Musik- & Mingelfest 12/11 kl. 13-16 
i Perstorps Folkets Park. Gratis inträde, alla är 

välkomna! Provsmaka mat från olika länder, 
musikframträdanden, lokala föreningar visar 
upp sina verksamheter. Mer information läm-
nas av Sven-Erik Sjöstrand 0768-541 985 Ett 
samarbete mellan Röda Korset, ABF & Pers-
torps bibliotek.

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening
Arkivens Dag. Den 12 nov kl. 10-16 är arki-
ven öppna i Ljungbyhed och Forestad. Ljung-
byhed, fototipsrunda” med hjälp av vårt fo-
toarkiv, försäljning av gamla vykort, boklåda 
och andra trevligheter. Forestad Polemanska 
huset, utöver öppet arkiv kommer fi lm att vi-

sas från Forestad för åren 1938-39. Både i 
Ljungbyhed och Forestad kommer kaffe med 
tilltugg att stå på borden under dagen. Alla 
hjärtligt välkomna till våra arkiv! Samarr. SV 
Västra Skåne.

Tack till Föreningssidans sponsorer!Tack till Föreningssidans sponsorer!
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Information om fallförebyggande 
Fixartjänst – före detta ”Micke Meck”

Socialförvaltningen erbjuder fixartjänst för dig som är folkbokförd i Klippans kommun och har 
en funktionsnedsättning eller är pensionär på grund av ålder eller sjukdom.

Syftet är att förebygga fallolyckor i egna hemmet. Det handlar om vardagssysslor som du 
egentligen kan utföra själv men bör avstå ifrån på grund av olycksrisk. Det kan till exempel 
vara att man klättrar upp på stolar och stegar för att byta gardiner, glödlampor eller säkringar.

Arbetsuppgifterna utförs av en person, ska vara enkla och inte kräva fackmannakunskap. Du 
står själv för eventuella materialkostnader. Fixartjänsten tar med sig egna verktyg. Ring och 
boka besök på telefon 0435-282 96, måndag-torsdag klockan 08.00-09.00. Tjänsten kostar 
80 kronor per tillfälle och ingår inte i maxtaxan.  

Läs mer på klippan.se

Tack till Föreningssidans sponsorer!

En fl yttfågel som har 
landat – så kan man 
beskriva Arne Am-
nér, kultur- och fri-
tidschef i Klippans 
kommun sedan ett 
år tillbaka. 

Arne, idag 53 år, 
har bott på ett fl er-
tal ställen i Sverige. 
Pappans arbete ledde 

till ett rörligt liv med ett boende i Göteborg, 
Malmö och, större delen av Arnes barndom, 
i Lund innan familjen kom till Falun. Idag har 
Arne slagit sig ned med egen familj utanför 
Hyllstofta.

Vägen till Klippans kommun har gått via ar-
betsliv i Falun, Stockholm, Visby och Osby. 
Arne utbildade sig till gymnasieingenjör, men 
yrkeslivet tog en annan vändning. Arbete 
som handbollstränare och fritidsledare ledde 
till ett yrkesliv inom ungdoms- och fritids-
gårdsverksamhet. Som ung man kom Arne 
till Stockholm, där han bodde i ett tiotal år. 

Någon grundutbildning för arbetet inom 
kultur- och fritidssektorn har Arne inte, men 
han har under årens lopp kompletterat sin 
arbetslivserfarenhet med lämpliga kurser och 

Arne Amnér – Kultur- och fritidschef
utbildningar. Genom åren har han också en-
gagerat sig i sina barns och fosterbarns fritid, 
och varit idrottspappa och ledare i idrottsför-
eningar.

Gotland
När Arne och hustrun Lotta bildade familj 
lämnade de storstan för Visby. Arne arbe-
tade med den kommunala ungdomsverk-
samheten på Gotland ett femtontal år och 
var även chef för kulturverksamheten där. Så 
småningom vände man blicken söderut mot 
Skåne, där Arne bott i sin barndom. Efter att 
familjen slagit sig ner på Krokens gård i Hyll-
stofta blev det ett veckopendlande till Visby 
för Arne och ett dagligt åkande till Lands-
krona för Lotta. 
– Det var slitsamt, säger Arne. Men de tre 
barnen var så pass stora att de klarade sig 
bra på egen hand när det behövdes. Men 
nu arbetar vi båda i Klippans kommun. Nu 
borde man ju ha mer egen fritid, men det 
märks inte... Fast en gård på landet tar ju 
mycket tid, det är ju villa och sommarstuga 
på samma gång. 

Utmaningar
Efter några år i Osby kommun är Arne Amnér 
sedan ett år tillbaka alltså chef för kultur- och 
fritidsförvaltningen i Klippan. Ungefär sam-

tidigt med Arne har det kommit ett fl ertal 
nya chefer i kommunen, liksom en del nya 
medarbetare inom Kultur & fritid.

– Det är något av ett generationsskifte, vilket 
har givit tillfälle till omorganisation, konstate-
rar Arne. Tjänsten som kulturutvecklare har 
varit vakant en tid, men är nu tillsatt. Där har 
vi en hel del att ta igen. Integrationsfrågorna 
är ständigt aktuella, då tänker jag inte bara 
på invandrare utan att även hbtq-personer, 
funktionshindrade och äldre skall känna sig 
trygga och delaktiga i samhället. 

Föreningslivet
Eldsjälarna i kommunens föreningar tycks 
bli färre och där ser Arne det som viktigt att 
kommunen ger dem det stöd som de behö-
ver. Flera andra viktiga arbetsuppgifter fi nns 
för kultur- och fritidschefen; att utveckla Så-
gen som mötesplats och få ett bra utnytt-
jande av idrottshallarna i kommunen är bara 
några exempel.

Även om Arne Amnér idag väljer att bli 
stannfågel så lär han inte komma upp i före-
trädaren Börje Noréns tjänstetid, 30 år. Men 
möjligheter att påverka kommunens kultur- 
och föreningsliv och ungdomars fritidssyssel-
sättning lär han ha. Och det är ju faktiskt det 
som hans arbete går ut på!

En fl yttfågel som har 
landat – så kan man 
beskriva Arne Am-

Arne Amnér

till ett rörligt liv med ett boende i Göteborg, 

KULTUR- OCH FRITIDSCHEF
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Bank
• SEB, Allegatan 17, 264 33 KLIPPAN .................................................... 0435-48 32 10
  www.seb.se, petter.arenhag@seb.se
• Swedbank, Storgatan 38, 264 33 KLIPPAN ............................................  0435-260 00
  www.swedbank.se, klippan@swedbank.se

Bildelar 
• Stigs Autoshop, Storgatan 64, 264 33 KLIPPAN ...................................... 0435-147 00
  www.stigs-autoshop.se, order.stigsautoshop@telia.com

Bilverkstad 
Bångdals Bilservice, Mörsarevägen 6, 264 51 LJUNGBYHED ................... 0435-44 22 11
  www.bangdals.se, klas@bangdals.se
• Nockes Bil - Kenoc AB, Spången, 264 52 LJUNGBYHED ....................... 0435-44 04 87
  www.kenoc.se, info@kenoc.se

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

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

Byggvaror 
• Algot Anderssons Trä & Byggvaror, Landskronaväg. 671, 257 30 RYDEBÄCK .. 042-22 10 55
  www.anderssonstraobygg.se, info@anderssonstraobygg.se
• Optimera Svenska AB, Storgatan 81, 264 31 KLIPPAN ........................  0435-44 89 50
  www.optimera.se, klippan@optimera.se

Cykelaffär
• Ekstrands Cykel, Storgatan 17, 264 33 KLIPPAN ................................. 0435-71 14 13
  www.tvahjulsmastarna.se, klippanscykel@telia.com

Datakommunikation
• Nordic IP, Thulinvägen 5, 264 51 LJUNGBYHED ..................................... 042-17 95 40
  www.nordicip.se, info@nordicip.se

Däck 
• Klippans Vulkverkstad, Fabriksvägen 14, 264 39 KLIPPAN ....................... 0435-103 07
  info@klippansvulk.se

Elektriker
• Herners El, Storgatan 5, 260 70 LJUNGBYHED  ................................... 0435-44 04 17
  info@hernersel.se
Skingeröds Elektriska, Skingeröd 402, 284 92 PERSTORP....................... 0708-30 61 02
  www.skingerodselektriska.se, skingerodselektriska@telia.com 
• Söndraby EL, Järnvägsgatan 28, 264 33 KLIPPAN .................................. 0435-139 60
  www.sondrabyel.se, sondraby.el.ab@telia.com

Fastighetsbolag 
• Treklövern Bostads AB, Storgatan 43, 264 32 KLIPPAN ........................... 0435-121 00
  www.treklovern.se, kundtjanst@treklovern.se

Festlokal
Tornsborgs Tivoli, Färingtofta 4192, 264 54 Ljungbyhed .......................... 0435-77 01 85 
www.faringtofta.nu

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

Fotvård 
Fotspecialisten i Klippan, Storgatan 17, 264 33 KLIPPAN  .......................... 0435-133 50

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

Fönster och dörrar 
• FönsterFint, Hembygdsgatan 2, 234 36 Klippan ...................................... 0435-107 81
  www.fonsterfi nt.se, info@fonsterfi nt.se

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

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

Hantverk & Hemslöjd
• Glaskonst, Klöva Hallar 2289, 264 92 KLIPPAN  ................................... 0707-197 333
  www.glaskonst.se, glaskonst.mek@telia.com

Hembygdsförening
Östra Ljungby och Källna socknars Hembygdsförening, Bjerhus 4460 Fastarp
264 94 Klippan ............................................................... 0435-21291, 0701 -13 11 20

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, lennartsafl und@gmail.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

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

Söderås

Söker du städfi rmor eller gårdsbutiker? 
I detta Branschregister hittar du snabbt och lätt din lokala kontakt!

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

Gå då in på 
www.soderasjournalen.se/bransch 

eller ring 0435 - 77 90 52

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

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

Livsmedelsbutik
• 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, Karossvägen 2, 264 31 KLIPPAN ........................................ 0708-86 88 56
  frank@asbomaleri.se

Psykoterapi - KBT och parterapi
KBT4U, Norra Skolgatan 2A, 264 33 KLIPPAN .......................................  0707-56 54 88
  Dobrica Vukovic, socionom, leg. psykoterapeut, kbt4u@hotmail.com

Radio-TV
Antennsystem Skåne, Allarp 763, 264 53 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

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

Restaurang & Pizzeria
• Evas Catering, Kärrvägen 1, 264 70 KLIPPAN ......................................... 0435-224 41
  www.et-catering.se
• Norrehus, Bryggerigatan 13, 264 33 KLIPPAN ........................................ 0435-101 05
  www.norrehus.se, anna@norrehus.se
• Nya Pålles, Fabriksvägen 8, 264 39 KLIPPAN ...................................... 0706-72 55 37
  bohaget@hotmail.com
• Parkköket i Kulturcenter,Östra Teatergatan 7, 264 38 KLIPPAN ................ 0435-101 09
 www.parkkoket.se, leffe60@telia.com
• Restaurang & Pizzeria Chaplin, Åbyplan 2, 264 33 KLIPPAN .................... 0435-107 86

Smycken
• Aurora Åstrand Silver & Guldsmide, Kapellgatan 2C, 264 38 KLIPPAN ... 0703-94 21 76
  www.auroraastrand.com, auroraastrand@hotmail.com

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

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

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

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
IE Trädgårdsservice, Ulvs 101, 284 92 PERSTORP .................................. 0706-96 52 79

Ved
Brännestaden AB, Brännestaden 101, 284 91 PERSTORP ....................... 0739-30 93 85

VVS & Rörmokare
Lilla Kloster VVS AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN ............................ 0435-77 54 35 
Snälleröds VVS, Mörsarevägen 6, 264 54 LJUNGBYHED .......................... 0729-41 67 05

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
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www.klippan.euronics.se

SKAFFA BÄTTRE LJUD TILL DIN TV!

Prissänkt 1.000:-

55XD8599, 55”/139cm, A, 103W/143kWh/år 

Det finns 4K, och så finns det Sony 4K HDR. 
Det överträffar allt du sett tidigare, och du får helt 

oslagbar skärpa, färg, kontrast och mycket mer.

49VLE7630, 49”, A 

Extra bra ljuddel med Subwoofer 
och frontriktade högtalare. Med en 
otroligt detaljrik och naturlig bild.

Canton DM9 Canton DM9 Canton DM9 

Det perfekta valet för dig som Det perfekta valet för dig som Det perfekta valet för dig som 
önskar en snygg montering av tv-högtalare på
väggen men inte vill kompromissa med ljudet.

GSB800 

Prisvärd och elegant Prisvärd och elegant 
ljudlimpa.

SC-HTB485SC-HTB485SC-HTB485

Upplev filmljudet med Upplev filmljudet med Upplev filmljudet med 
klarhet och full dynamik.

HTCT381

Smidig Soundbar-enhet på 5,1 cm 
(2 tum) passar perfekt på hyllan eller 
väggen. Två stereohögtalare och en 
trådlös subwoofer ger ett fullregister-
ljud som fyller hela rummet.

SB350

Soundbar med trådlös sub och 
fantastiskt ljud! Bluetooth för 
trådlös musik.

55” 49”
14.990:- 7.990:-

4.990:-

3.490:-

990:-
3.990:-

2.490:-


