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Gillar du att fotografera?
– Var med i Årets Bild!
Visst är det kul att kunna dokumentera och komponera bilder med
en kamera! Utvecklingen av den digitala tekniken har inneburit att
man enkelt och billigt kan ta foton med bra kvalitet, hur många
som helst... Att fotografera har blivit en allmän hobby.
Alltså, har du tagit något fint foto under året? En naturbild, ett barnporträtt,
en fin miljöbild..? Då skall du deltaga i Årets bild, Söderåsjournalens och
Klippanshopping.se:s fototävling!
Fyra kategorier
Tävlingen har fyra kategorier: Natur/Djur, Människor, Ögonblicket och Lokalt
motiv. Du kan lämna in tre bilder per kategori. För att ett foto skall räknas
till kategorin ”lokalt motiv” måste det vara taget inom Söderåsjournalens ut
givningsområde: Klippan, Perstorp, Ljungbyhed, Östra Ljungby, Kvidinge och
Röstånga. Vinnarna utses av vår redaktion och Ljungbyhedsbördige foto
grafen Rickard Nilsson.
Prisvärde
Vinnarna i de fyra kategorierna får vardera ett presentkort värt 1.000 kronor.
Det är en så kallad Klippancheck som det går att handla för i alla butiker i
Klippan som tillhör Klippans Köpmannaförening.
Lämna ditt bidrag
Dina tävlingsbilder laddar du upp på Klippanshopping.se under fliken
”Fototävling” och ”Skicka in bild”. I början av 2017 presenteras vinnarna i
Söderåsjournalen. På Klippanshopping.se kan du också läsa om vilka regler
som gäller för tävlingen.
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ADAPT MEDIA,
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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 finns ut
lagda och kan hämtas på följande platser:

VI RESERVERAR OSS FÖR EV. TRYCKFEL
UPPLAGA 15.400 EX.

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

ADAPT MEDIA
N. SKOLGATAN 2A, 264 33 KLIPPAN
TEL. 0435 - 77 90 50
WWW.KLIPPANSHOPPING.SE

Ljungbyhed
• Golfkrogen
• Konditoriet
• LT Lantmän

(V.G MÄRK MED ”MINA TIPS”)

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

Nu är snart julen här, det har du
kanske redan tänkt på... Planeringen
påbörjad, tankarna går vilse i sylta
och sill, köttbullar och inköp. Vad
göra? Vad köpa? Var köpa vad? När
köpa?
Den traditionella inledningen på julens
bestyr är väl när butikerna har julskyltnings
dag och när föreningar och hantverkare
arrangerar sina julmarknader, eller? Vi på
Söderåsjournalen ger här en överblick över
dessa evenemang. Hoppas att du hittar
”dina” egna arrangemang i den lilla kalen
dern. Vi reserverar oss för att listan inte är
komplett.
Julmarknad, Gråmanstorp
Datum:
Lör-sön 19-20 nov kl 10-17
Var:
Gråmanstorps bygdegård,
Klippan
Arrangör: Medverkande hantverkare
Julmarknad, Klippan
Datum:
Lör 26 nov kl 11-16 och
Sön 27 nov kl 13-18
Var:
Studiegården 47:an,
Storgatan 47, Klippan
Arrangör: 47:ans julmarknad

Julahoppning för häst, Gråmanstorp
Datum:
Lör-sön 26-27 nov kl 9
Var:
Gråmanstorp, Klippan
Arrangör: Åsbo Ponnyklubb
Julmarknad, Röstånga
Datum:
Sön 27 nov kl 14-17
Var:
Röstånga centrum
Arrangör: Medverkande föreningar och
företag
Julskyltning, Perstorp
Datum:
Sön 27 nov kl 13-17
Var:
Perstorps centrum och
Hembygdsgården
Arrangör: Företagarna i Perstorp och
Lions i Perstorp
Julmarknad, Perstorp
Datum:
Sön 27 nov kl 13.30-18
Var:
Hembygdsgården i Perstorp
Arrangör: Lions Club Perstorp och
Perstorps Hembygdsförening
Julskyltning, Klippan
Datum:
Sön 27 nov kl 14-18
Var:
Klippans centrum
Arrangör: Köpmannaföreningen, butiker
och föreningar i Klippan

yggprojekt!

era b
Vi förverkligar

En kontakt räcker!

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

PERSTORPS ENDA MÖBELAFFÄR! Kom & Fynda!
Perstorp Bälinge
Idrottsklubb

Julskyltning, Ljungbyhed
Datum:
Lör 3 dec kl 12-17
Var:
Ljungbyheds centrum
Arrangör: Ljungbyheds köpmanna- och
företagarförening och
Ljungbyheds framtid
Julahoppning för ponny, Gråmanstorp
Datum:
Lör-sön 3-4 dec kl 9
Var:
Gråmanstorp, Klippan
Arrangör: Åsbo Ponnyklubb
Julmarknad, Kvidinge
Datum:
Sön 4 dec kl 14-16
Var:
Vid Kyrkan i Kvidinge
Arrangör: Scoutkåren, Jeanettes Ridskola,
Hembygdsföreningen, Kvidinge IF
och Svenska kyrkan
Luciaritt, Gråmanstorp, Klippan
Datum:
11 dec kl 16.30
Var:
Ritt från Åsbo Ponnyklubb till
Gråmanstorps kyrka och tillbaka.
Arrangör: Åsbo Ponnyklubb
Julmarknad, Östra Ljungby
Datum:
Tors 15 dec kl 18-20
Var:
Pilagårdsskolan, Östra Ljungby
Arrangör: Elever, personal och föräldrar
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Önskelista till tomten?

R

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!

Blommig

JULKVÄLL!
Ons 23/11 kl. 18-20
Kom hit och känn härlig
julstämning! Många fina
juldekorationer.

Julpris på
Amaryllis 75:-/st
Hyacinter 10:-/st
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BRAUNS SIDA

…och så nås Braun på
Tfn 0435 71 11 50
mobil 0739-79 34 54
il.com
ost
E-p : leb.klippan @gma

”Bernhards bi” gav IP

Åbyhem 150 år – började som fattiggård
Åbyhem är en stöttepelare i Klippans
kommuns äldreomsorg. Verksamheten inleddes för 150 år sedan - som
fattiggård. Äldreomsorgen byggdes
ut och förde Klippan på 1980-talet till
Sverigetoppen.
I årtusenden har människor som
blivit gamla, sjuka och orkeslösa
och inte kunnat försörja sig ställt
frågan: Hur ska jag klara mig? Det
handlar om liv och död. Att ha starkt
”skyddsnät” blev livsavgörande.
Detta insågs redan på äldre jägarstadiet, där familjegruppen var bas
och där trygghet och föda utgick
ifrån. Dock fick inte gamla och sjuka
bli ett hot mot gruppens fortlevnad.
Då avskiljdes de och ”satts ut i vildmarken”. Visserligen slogs mindre
grupper samman till större, större
byte kunde nedläggas. Men principen var den samma.
Så kom jordbrukarsamhället med
växtodling, boskapsskötsel och fast
boende - men i familjegrupp. Problemet att ha tillräckligt många ”försörjare” var kvar. Jordbrukskulturen

spreds över landet. Socknar uppstod
som fick ta hand om de gamla och
orkeslösa. Det skedde först genom
auktion: Den som krävde minst för
att ta emot den auktionerade. Det
sågs som allt jobbigare. Fattighus
inrättades, för gruppen utanför samhället. I Gråmanstorps socken inrättades fattighus på 1700-talet.
Nästa steg blev att köpa en ”fattig
gård” och placera gamla och orkes
lösa, men ibland även föräldralösa
barn. En fattiggård var delvis självförsörjande. I Gråmanstorp kom
frågan upp. 1865 togs beslutet om
köp av Åby 3, som efter omändring
togs i bruk 1866 och blev på sitt sätt
inledningen till Klippans kommuns
äldreomsorg som på 1980-talet var
så välutvecklad att Klippan pekades
ut av Socialstyrelsen som studieobjekt för delegationer från Tokyo. Hela
bredden från ”eget boende” till institutionsboende och sjukhem fanns.
Till stor överraskning föreslogs att
Åbyhem skulle läggas ned. En kraftig reaktion kom från Klippans PRO

Ungdomarna i Hyllstofta fick hjälp
från oväntat håll för att få en
idrottsplats. Den anvisade ängen
var ”svårspelad”. Annat var det på
Lokalföreningens gårdsplan, där föreståndare Bernhard Nilsson hade
bikupor som då och då träffades
med bollen, som varken bi eller bins
ägare gillade. Ordning och reda på
fotbollsspelandet efterlystes. Ett 30tal boende samlades i Anderssons
café i byn, som Georg Pålsson tagit
initiativet till. Beslut om idrottsplats
togs den 18 augusti 1936. Handlare
August Ekstrand upplät mark. 1937 Klippans häkte – blev bönehus
var det invigning, Lennart Atterwall
från Klippan imponerade då med ett ”Läseriet” kom på 1850-60-talet till Knappast en by i Söderåsbygden sakÅby (Klippan). Motståndet blev stort. nade bönegrupp Några byar blev censpjutkast över hela idrottsplatsen.
Inga lokaler för möte lämnades ut. I tralplatser. T ex Linnetofta, Penarp
Åby blev det en annorlunda lösning: – där fanns predikanten ”Penarps
Ting för storkar
präst” - och Gyllsjö. Så var det även i
Allt fler storkar syns i Söderås- Häktesbyggnaden.
Tre
folkrörelser
fanns:
Frikyrko-,
andra bygder.
bygden. Häckningar rapporteras.
nykterhetsoch
idrottsrörelsen.
MedViktigt för enhetskyrkan var att slå
Kanske blir det som tidigare i Gråan
idrottsrörelsen
bemöttes
positivt
vakt
om den ”rätta” kristna läran.
manstorp; att storkar häckar och att
var
motstånd
stort
mot
de
två
andra.
1858
larmade prosten Andreas Lundstorkting kan ses (storkar samlas för
Nykterhetsrörelsens
arbete
i
loge
och
quist
i
Gråmanstorp. Den sedan 1854
parningslekar). Orsaken är mångviskning
av
lösenord
förbryllade
och
verksamme
skolläraren O J Palm
årigt lyckade storkprojekt i Skåne,
med utsläpp från inhägnaderna där fördömdes från predikstolen i Grå- anmäldes för att ha ”avfallit från den
storkungarna växter upp. Häckande manstorp. Frikyrkan bröt upp enhets- rena evangeliska läran”. Han avsatstorkar har funnits i Skåne sedan kyrkan i landet, underminerade dess tes.
forntiden. Gråmanstorp hade bl a en auktoritet. Motstånd mötte, motåt- Frikyrkliga väckelsen hade pågått
häckningsplats på en ekpåle med gärder sattes in. Lokaler ”stängdes”. länge i främst England. I Sverige
hade sporadiska inslag av väckelsen
hjulkrona. Den sattes upp 1851, Möten fick hållas i annat.
hade häckande par till 1915. Då slog
en blixt ned i närliggande gård, som
brann ned. Storkarna flydde och
återkom aldrig mer.

Märkesdagar

1906: Bidrag från Klippanungdomar
till processfonden för politiska fångar.
1921: Val genomförs för första gången
enligt lagen om allmän rösträtt.

Som sagt

”Konversation är den kvinnliga
formen av tystnad”
(Roland Alix)
”Konversation är språket som
sällskapsspel.”
(Helmer Nahr)
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1865 köpte Gråmanstorps kommun
Åby 3, som blev fattiggården Åbyhem.

1947 uppfördes ett pensionärshem,
som numera erbjuder helt vanliga
hyreslägenheter.

– med stöd av övriga pensionärsföreningar i kommunen. Åbyhem fick
vara kvar. Det blev om- och tillbyggnad och idag ångrar ingen att Åbyhem räddades.

kommit på 1700-talet. En lag stiftades 1726 som förbjöd möten och bibelläsning utanför kyrkolokaler. Blotta
misstanken räckte för strängt straff.
Religionsstrider uppstod. Men ”läseriet” gick inte att stoppa.
I bygderna hölls möten i trånga stugor och andra lokaler. En var ”Åby
gamla häktesbyggnad” i tingsvaktmästare Per Jönssons bostad, som
var halva häktet.
Allt mer organiserades frikyrkliga
verksamheten. 1891 väcktes förslag
att bildas Klippans missionsförening – blev av 1894. Frälsningsarmén,
KFUK-KFUM och baptistförsamlingar
uppstod.

Cancer - forntida sjukdom
Sjukdomar är ofta på tal, särskilt
cancer. Denna sjukdom anses ha
kommit ur det moderna samhällets
livsstil. Men cancer är äldre än så
och beskrivs redan för drygt 5 000
år sedan.
Namnet cancer, som kommer från
latinets kräfta, syftar på att tumören breder ut sig krypande och sätter sig fast i den normala vävnaden.
Men namnet ”cancer” härstammar
från grekiska läkaren Hippokrates
(460-370 f v t).
Men det var Egypten som i forn-

tiden var det framgångsrika landet
på medicinens område. Och redan
3 000 år före vår tid (f v t) finns cancer beskriven i papyrusrullar.
Även om obduktioner gjordes i äldre tider så var det italienske läkaren
Giovanni Morgagni som 1761 gjorde
första systematiska obduktionen
som lade grunden till vetenskapliga
läran om cancer. Skotske kirurgen
John Hunter (1728-1793) föreslog
att vissa former av cancer kunde
botas med kirurgi. Under 1800- och
början av 1900-talet utvecklades ki-

rurgi och strålbehandling – röntgenstrålen var upptäckt 1896. Strålbehandlingen kom till Sverige 1910.
Det dröjde till 1940-talet innan kirurgi kunde började användas allmänt vid cancerbehandling. Idag
finns sex regionala cancercentrum i
Sverige som samordnar cancervården.
Cancer var förr en så fruktad sjukdom att patienter inte upplystes om
sin diagnos. Så är det inte längre.
Men så finns idag framgångsrika behandlingsmetoder.

Boktipset: Erling Bjurströms bok ”Det moderna smakspelet” ger perspektiv på tid, smak och mode.

Julskyltning i Klippans centrum
Julskyltningen i Klippan blir traditionsenligt den första advent - i år den 27
november. På eftermiddagen klockan
14-18 blir det som vanligt liv och rörelse på gator och torg i centrum. Smått
och gott, med extra arrangemang och
aktiviteter i centrum.
Butikerna är öppna och har specialerbjudande
inför julen. Föreningar har stånd med lotteri
försäljning och små jippon.
– Vi håller på traditionerna, så klart! säger
Leif Andersson, ordförande i Klippans Köp
mannaförening och innehavare av Guld &
Silversmedjan. Klockan 15.00 kommer tomten – det är faktiskt den riktiga tomten! – till
Allétorget och glädjer barn och vuxna med
sin blotta närvaro, men även med lite godis
till barnen. Sedan blir det ju dans kring granen på Allétorget klockan 16.00. Den leds
av Åbyskolans barn- och fritidsprogram. Det
blir även möjlighet till ponnyridning för häst-

intresserade pojkar och flickor! Och om man disponentvilla, ”musik och mycket mera”
inte är hästtokig än, så kan man alltså passa som det heter!
på att bli det på julskyltningen.
Klappen från Klippan
På Allétorget händer alltså en del. Scouterna Summa summarum, en traditionsenlig jul
håller på sin tradition med försäljning av varm skyltning som uppstart inför julhandeln!
korv och några föreningar har sin lotteri Klippans Centrum har ett rikt utbud av varor
försäljning. Lions Club har som tidigare år en och produkter för den som förbereder sig in
egen tomte – även det är den riktiga tomten! för jul- och nyårshelgerna. Klappen kan du
– och dit kan barnen gå för att lämna sina få i Klippan, både på kinden och den som
önskelistor. De vuxna kan köpa julkort som skall ligga under granen! Att handla hemma
också är lotter, vinst är konstverk som finns vid är enkelt och onödig tid på transporter
utställda i skyltfönstret i före detta Inges undvikes. Klippans köpmannaförening hälsar
Lek & Hobby.
alla kunder och Klippanbor välkomna den 27
november, kl 14 börjar det hela!
Musik på Norrehus
En liten avstickare upp på Bryggerigatan bör
man kosta på sig! Där håller Svenska Pop
fabrikens julorkester låda - egenkomponerad Missa inte: Torsson 40 år
julmusik framförs till rock´n´roll-sväng. Lasa På lördagen 26 november firar Köpmanna
kungen som firar skivsläpp med cd:n ”Längtar föreningen tillsammans med Torsson.
hem” kompletterar musikunderhållningen. Finfina ”40-erbjudanden” i butikerna i
Utställare och julfika i Läderfabrikens gamla Klippans Centrum!

Klippan Centrum - här é vi!
Lördag den 26 nov

firar vi mé
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VÄLKOMNA
Gör Klipp i Klippan!

J U L S K Y LT N I N G
Söndag 27 nov i Klippan
Butikerna har öppet kl 14-18
Program:
Kl. 14-18 Julskyltning med butiksöppet
Föreningsaktiviteter
Kl. 15
Tomten tänder granen på Allétorget
Kl. 16
Dans kring granen på Allétorget
Tomten delar ut godis
Ponnyridning
MASSOR MED
Musik ERBJUDANDEN
kåren
spelarI BUTIKERNA!
!
l!
JulKu
Julstämning!
erna
Öppettider för butik
år 2016:
ny
h
i Klippan jul- oc
pet till 20.00

www.kopiklippan.se

22 dec Öp
• TOMTENATTA Tor
Öppet till 12.00
dec
24
n
• Julafto
Öppet till 12.00
dec
• Nyårsafton 31
Öppet till 15.00
• Trettondagsafton 5 jan

Medlemmar i Klippans Köpmannaförening: Adapt Media • Basthi • Colorama • Conditori Hjärtat • Ekstrands cykel • Glasögonhuset
• Guld o Silversmedjan • Gunns Mode • Görans Ljud o Bild • Helenas Fot & Skönhetsvård • ICA Kvantum • ICA Nära • Klippan Bokhandel • Klippans Trafikskola
• Lukas • Majwis Blommor • Ove Foto • Sko Rönne • Sportklippan • Stigs Autoshop • Sweet Harmony • Systrarna i gränden • Söndraby El
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Varm korv hos Nya Pålles i Klippan
Det är Jessika ”Tolle” Kristensson som
är Klippans varm korv-försäljare nr 1!
Protestera den som vill, men vi tror
inte det hjälper. Och den som tror att
korvkioskernas tid är förbi får fundera
en vända till. Tolle driver sedan fyra år
tillbaka Nya Pålles, ett gatukök som
håller värmen i korvens traditioner.

placerades strategiskt på Fabriksgatan i när
heten av jobbarna på industriområdet och
deras skrikande magar, vilket även var ett
tillgängligt läge för förbipasserande biltra
fik. Jessika ”Tolle” Kristensson jobbade hos
Per och tog över verksamheten efter ett år,
när Per drog sig tillbaka. Idag är korvvagnen
ersatt av en kiosk som är lite mer ombonad
Jessika började med att assistera pappa och anpassad för året-runt-verksamhet. Och
Nisse, ”Katten” kallad, redan i 13-årsåldern ett utbud som är betydligt mer än bara varm
i hans ”korvalua” på Torget i Klippan. Sedan korv.
har det rullat på med jobb i kök och kiosk. En
Dagens rätt – brett utbud
lång och trogen tjänst i den varma korvens
Nya Pålles håller huvudsakligen ett traditio
tecken, alltså! Och förutom att hon håller i
nellt utbud. Man säljer klassisk varm korv
trådarna för Nya Pålles så driver hon Havs
med bröd och mos, och hamburgare med
badskjollan i Ängelholm på sommaren. Inom
pommes frites. Till Dagens rätt serverar man
kort öppnar hon tillsammans med en anställd
husmanskost, till exempel ”Pannbiff mé lög”,
och sin dotter en pizzeria i Ängelholm med
”Fläsk och lögásås” och ”Raggmunk och
namnet Little Mama´s. Men... Nu var det ju
fläsk mé lingon”. Men Tolle & Co har många
Pålles vi skulle prata om!
strängar på sin lyra och kan konsten att
variera sig; en grekisk biff med klyftpotatis,
Pålles korv
”Pålles gatukök är bäst för där jobbar morsan tzatziki och sallad dyker upp på menyn.
till Sven Tall...” Så låter det i Klippans Centrum, ”Pålles goá pasta” har en sås baserad på
Torssons kända låt från 1979. Vi kan väl kort sremska, en smakrik korv med ursprung
fattat få återge historien om Pålles korvkiosk? i Serbien. Varje dag finns en god hembakt
kaka för en billig peng för den som vill göra
Oscar ”Pålle” Paulsson startade korv- och
måltiden lite festligare. Den som vill ha om
glass
försäljning i slutet av 1940-talet efter
växling kan få det hos Nya Pålles!
att tidigare haft taxirörelse. Pålles kiosk låg
då på Storgatan, intill det som idag är nr 8. I – Vi lagar maten med kärlek, säger Tolle som
mitten av 1960-talet flyttades kiosken till arbetar både i Ängelholm och i Klippan. Det
västra utkanten av Klippan där familjen fort är tack vare de duktiga tjejerna - Jenny, Inger
satte driva rörelsen efter att Pålle gått bort och Emelie - som det fungerar bra här. Jag
1963. Sedan blev alltså ”Pålles gatukök” jobbar själv på Pålles några dagar i veckan,
nästintill riksbekant (nåja) genom att Torsson men jag är nog mest i vägen...
gav ut Klippans Centrum på LP:n Svensk Pop. – Nja, lite nytta gör hon nog när hon är här,
Elsa Thall som jobbade på Pålles blev nästan inflikar Emilie med ett leende. Ibland... Hon
lite kändis - liksom hennes son Sven - tack gör goda hamburgare i alla fall.
vare Torsson och Klippans Centrum.
Ingen snabbmatsrestaurang
Nya Pålles är en traditionell korvkiosk så till
Nya Pålles
Nya Pålles har en lite kortare historia, men vida att det inte finns några inbyggda mat
den är ju ändock förknippad med ”gamla” platser, det är verkligen en kiosk. Nu kan
Pålles. Per Tomasson, tidigare försäljare på det väl vara lite kyligt att stå och äta ett mål
Optimera, blev korvgubbe 2008 och sat mat ute under vinterhalvåret, men för Nya
sade på en traditionell korvkiosk och lånade Pålles minskar kunderna bara något i antal
då namnet från gamla ”Pålles”. Korvvagnen när sommarvärmen försvinner.
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– Många av våra gäster jobbar här på industriområdet så för dem går det bra att hämta
maten här och sedan sticka tillbaks till jobbet
och äta där, säger Tolle. Vi har många företag som ringer in en beställning, ”tolv dagens rätt och två hamburgare” till exempel,
och sedan kommer de hit och hämtar. Det
är praktiskt för dem och praktiskt för oss.
Det är nog en service som fler företag skulle
kunna utnyttja.
– Och vi har många yrkeschaufförer som
stannar till, handlar och käkar i bilen, lägger
Jenny till när hon levererar klassikern en korv
med mos till en kund. Vi har ett bra läge, och
rykte om att ha god mat. För någon dag sedan körde en lastbilchaufför direkt från färjan i Trelleborg och hit, för han ville ha ”riktig
mat”, som han sade.
Tolles gatukök?
”Gött mos” och GS (gott snack!) får man på
Nya Pålles. Tjejerna i kiosken trivs att snacka
med kunder, många återkommer flera
gånger veckan. ”Korvtanter” och kunder
trivs ihop. Men när det nu är ”Tolle” som
driver korvkiosken borde den kanske heta
”Tolles gatukök”? ”Tolles gatukök är bäst för
där jobbar...” Tja, det låter väl inte så tokigt!
Skall vi fråga Torsson om de vill spela in en ny
version av Klippans Centrum?

Årets
!
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t
r
ä
j
h
l
ju

33 cl
läsk/vatten
ingår

Mån
Tis
Ons
Tors

Fläskpannkaka med lingon och sallad
Pannbiff mé lög, lingon och brunsås
Spätta mé remouladesås och kokt potatis
Kåldolmar, kokt potatis, brunsås och
kokta morötter
Fre Kycklingfilé mé potatisgratäng
Alt. Pepparfärsbiff mé potatisgratäng

Klipp ut och spara mig!

Dagens rätt 80:-

Fabriksvägen 8
Veckans alternativ:
KLIPPAN
Efter kl.14 i ”Kvällens”
v
Köttbullar
mé
mos
och
lingon
serverar
0706 - 72 55 37
Välkomna! Jessika & Co
Gäller 21 november- 16 december

Gilla Nya Pålles på Facebook så får ni våra erbjudanden & menyer direkt i din smartphone!

Halsband 595:Armband 545:-

Från egen smedja

CYKELAFFÄREN I CENTRUM

Julklappar för alla cyklister!

Vi hjälper Er med:

Hjälmar, Skor, Datorer, SPD-pedaler m.m.
Kanske en ny MTB från TREK & Crescent?
2017-års modeller i lager!

EKSTRANDS CYKEL 0435-71 14 13
Storg 17, KLIPPAN

Jenny Kaunitz Adnan Pehlivanovic

Tisd-fred 9-18 / Lörd 9-14 (Måndagar stängt)

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Hembygdsgatan 2, Klippan
0435-103 80
info@fonsterfint.se
till oss!
älkomna ällning!
V
www.fonsterfint.se
vår utst

löpande bokföring
bokslut
deklarationer
lönehantering
start av företag

9-17
9-18
9-17
9-18
9-15
10-13
Stängt

0435-152 90

www.hr-redovisning.se

M ISSA IN TE ÅR ETS
ALUM IN IU M KA M PA N J!

Se

NYHET!

Just nu ingår aluminiumbeklädnad
när du köper nya svensktillverkade
fönster och fönsterdörrar från ERA!
• Svensktillverkade fönster & fönster dörrar
• Snygg, smart och ren design
• Aluminium på köpet – för bästa livslängd!

ntura!

o
Nu även spisar från C

E R BJ U DA N D E T K A N E J KO M B I N E RAS M E D
A N D R A R A B AT T E R E L L E R E R B J U D A N D E N .
G Ä L L E R A L U M I N I U M I E R A S S TA N D A R D K U L Ö R E R O C H STA N D A R D S O R T I M E N T
GÄLLER V44-52 2016.
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Gruppen knöts till Musikföreningen Bomba
dill och började spela in egna kompositioner
i föreningens studio i Klippan. Uppmärk
samheten med ”Klippans Centrum” och
Svensk Pop följdes upp med en LP med titeln
”Att kunna men inte vilja”. Där ingick bland
annat”Assar höll ett tal” och ”Den italienske
dansläraren”. ”Det spelades bättre boll”, som
blev något av en hit, spelades flitigt i sport
radion.

Fr v: Sticky Bomb, Bo Åkerström, Thomas Holst, Michael Sellers, Dan Persson

Torsson i Klippan
”Pålles gatukök är bäst för där jobbar
morsan till Sven Tall...” Så lät det våren
1979 när Torsson meddelade sanningar om Klippan på första spåret på LP:n
Svensk Pop. Låten hette ”Klippans
Centrum” och om Klippan tidigare varit känt för brottning och papperstillverkning så blev orten nu också känd
för ett inspirerat musikliv.

Grupperna som medverkade på LP:n (ni
minns vinylskivorna?) hade spelat in i Musik
föreningen Bombadills studio och bildat
ytterligare en förening som hette Svenska
Popfabriken. Kriminella Gitarrer och The Push
gick i täten för de 6-7 grupper från Klippan
och Perstorp som spelade in de uppmärk
sammade skivorna i början av 1980-talet.
Torsson var det obestridliga flaggskeppet
med låtar som ”Det spelades bättre boll”,
”Öresundstwist” och ”Jag minns en gammal
bil”. Texterna i Torssons låtar har få jämförelser
i svensk populärkultur och gruppen benämns
ofta som ett ”kultband”, vilket nog är avsett
som någon sorts beröm. Textmässigt har
gruppen en egen domän som beskrivits som
”vardagsrealism med rötter i svensk lands
bygd”.
Bildades för 40 år sedan
För 40 år sedan bestod Torsson av tre ung
domar från Klippantrakten och två Lundastu
denter med rötterna i Jönköping. Sångaren
och låtskrivaren Bo Åkerström är kvar idag,
odiskutabel musikalisk motor i gruppen,
övriga pojkar från Klippan (och övriga Skåne)
har kommit och gått. Och kommit igen,
som trumslagaren Sticky Bomb, eller bara
kommit, som Thomas Holst, som spelat
bas, men nu hanterar gitarr och orgel. Olle
Drejare och Christer Lundahl, båda från Stids
vig, och Stefan ”Kiddie” Nilsson, från Klippan/
8

Till Lund
Torsson som hade sin plattform i Klippan
under 1980-talet baserade sig åter i Lund
när de flesta medlemmarna flyttat till Lund/
Malmö. Album har spelats in med glesa
tidsintervall och ett antal time-outs har
tagits, men engagemang och aktivitet har
alltid återkommit. Medlemmarnas studier,
arbeten och familjeliv har i hög grad påverkat
gruppens levnadsbana. Några har lämnat
Torsson och ersatts av kollegor i branschen.

Alfa-1-mikroglobulin
Bo Åkerström som sjunger och skriver de fles
ta sångerna har arbetat med forskning och
undervisning i medicinsk kemi vid Lunds uni
versitet sedan den dagen Torsson bildades.
Han är idag professor i ämnet. Hans intres
se för proteinet alfa-1-mikroglobulin tycks
omättligt (kanske omätbart) men det har gett
resultat. Bo arbetar nu med utveckling av ett
läkemedel där det protein, som han har fors
kat på i mer än 40 år, kan ha en nyckelroll. I
en framtid kan det finnas en medicin som fö
rebygger åderförkalkning och andra ålders
Sticky Bomb och Bo Åkerström fotograferade
förändringar. Det kan då vara Torsson-sång
av Sven Tall 1980.
aren som genom sin grundforskning bidragit
på ett avgörande sätt. Att Bo har skrivit en
Kvidinge, har tillsammans med Hans Dalén folkbildande text med titeln ”Blodomloppet”
från Ljungbyhed passerat. Övriga medlemmar är inte en tillfällighet.
har haft ursprung i Lund/Malmö-området
Inspelningar och turnéer
och Helsingborg.
Torsson har fortsatt med inspelningar av
Från Lund till Klippan
cd-skivor och spelningar genom åren, men
Gruppen bildades genom ett nästintill slump i lagom portioner får man väl säga. Bo
mässigt möte i november 1976 när pojkarna Åkerström har saker att ta hand om utöver
från Klippantrakten åkte till Lund och fick Torsson, så omfattande turnéer och storsats
spela med de två studenterna på Lilla teatern ningar har det var sparsamt med. Musiken
i Lund. Publiken, som bestod av tre damer har för Bo varit ett fritidsintresse som bejakat
som satt och stickade, avvek när de fick höra en viss typ av skaparlust, hälsosamt och be
att det inte skulle bli någon teater den kvällen, gåvat på sitt eget lilla vis.
endast musik. Musiken som kom från en
helt orepeterad orkester, där medlemmarna Idag
aldrig spelat tillsammans, föll tydligen inte Och idag? Torsson lever och frodas, de spelar
damerna i smaken. Men musikerna fortsatte för hängiven publik och firar jubileum med
att träffas i Lund, repeterade Rolling Stones- en cd-skiva med titeln ”Torsson”. Svenska
låtar och annat allmängods i rockmusiken, Popfabriken i Klippan lever och frodas, och i
skrev en och annan egen låt. På den första deras studio spelar grupper med medlemmar
musikfesten i Klippan 1977, arrangerad av från de gamla banden in cd-skivor. Det
musikföreningen Bombadill, lyckades man få senaste alstret är Lasakungen som ger ut
publiken på sin sida. Gruppens egenhändigt cd:n ”Längtar hem” lagom till jul. Det mesta
komponerade ”Bertils gatukök” gick hem, är som det en gång var. Den enda skillnaden
scenen stormades av några entusiastiska är väl att alla som var med då, i slutet på
ungdomar och låten fick framföras som ett 1970-talet, är 40 år äldre. Huh, var tog dom
åren vägen?!
extranummer.

ViLL ni ha
fint till JUL?

ETT URVAL AV EVENTS HOS OSS I DECEMBER
27/12 JULSKYLTNINGSSÖNDAG 13-18
Svenska Popfabrikens Julorkester underhåller.
Releasefest för Lasakungens nya CD. Köp den på plats.
Utställare på plats och god julfika.

3/12, 9/12 & 10/12 JULBORD
17/12 MYSTERIEKVÄLL
Lös pusseldeckaren och ät god mat.

LÄS OM FLER OCH MER OM DESSA PÅ
WWW.NORREHUS.SE
BRYGGERIGATAN 13, KLIPPAN 0435-101 05
www.glaskonst.se

Planera
din
renovering!
Använd

Vi säljer även presentartiklar m.m.

ROT-g
avdra

Frank 0702-54 08 67 • Bosse 0708-86 88 56

Vi tillverkar
Fönster, lyktor
lampor i blyinfattat
glas samt
Bjersgårdslampetten.

Öppet:
Mån-tor
Fre
Lör

10-17

STÄNGT

10-13

Klöva Hallar, KLIPPAN
Tel/Fax 0435- 191 77

Mail: glaskonst.mek@telia.com

På ICA Kvantum Klippan erbjuder vi
lösningar för dig som vill kunna koppla av
och njuta ordentligt inför julen. Med ett
brett urval av mat och delikatesser erbjuder
vi catering som passar till varje tillfälle när
du vill bjuda på något gott. Varför inte prova
våra populära jultallrikar, jullandgångar,
julmackor eller julplankor!?

Nyheter för i år!

Våra klassiker!

Vår omtyckta julplanka

Julmacka

Original 149 kr/pers
Maximum 198 kr/pers

79,90kr/st

Jultallrik

Toppad med syrliga körsbär. 35,00 kr/st

Variation på 4 sorters sill, Kallskurna
delikatesser och småvarmt.

Pepparkakspannacotta

Välfylld tallrik med julspecialiteter från
utvalda leverantörer och vårt eget
butikskök. 139 kr/st

Jullandgång

Mörkt bröd, med specialiteter och
delikatesser från vårt eget butikskök.



Rustik landgång med utvalda
delikatesser från kända leverantörer
och eget butikskök. 89kr/st

Ta del av hela vårt utbud, besök
oss på ica.se/kvantumklippan
eller ta kontakt med vår duktiga
kökspersonal på tel. 0435-296 08.

Klippan
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Foto: Wikipedia - jorchr

:
MÅNADENS PROFIL
SSON
JAN ”JANSA” NIL

Med nästan fjorton år som kommunalråd är Jan ”Jansa” Nilsson knappast okänd. I Åstorps kommun – men
i synnerhet i Kvidinge – har han varit verksam i stort
sett hela sitt liv. Han har agerat inom kommunpolitiken och i det lokala föreningslivet, förutom sitt arbete
som speciallärare i Åstorp. Men han var även i unga
år FN-soldat i Kongo och på Cypern. Engagemanget
har varit brett.
Kvidingepåg
Jansa, född 1939, växte upp i ett arbetarhem i Kvidinge.
Fadern kom från Gunnarstorp där han hade arbetat i gruvan,
men blev senare byggnadsarbetare. Jans mor, med rötter i
Maglaby, arbetade på Kvidinges stora förpackningsindu
stri, Stenqvist, med typografiskt arbete. Familjen bodde nära
idrottsplatsen och som de flesta pojkar började han spela fot
boll i unga år. Jansa provade på andra sporter, som friidrott,
men fotbollen dominerade i Kvidinge under hans uppväxt. På
vinterhalvåret tränade han lite brottning under en period, och
under några säsonger blev det faktiskt seriespel i bandy på
den frusna dammen som då fanns i Tomarps Ene.
– Ett annat minne från ungdomen är när den översvämmade
Rönne å frös, berättar Jansa. Då kunde jag och mina kompisar
åka ”skrillor” från Tomarps Ene ända upp till Tranarps bro.
Någon hamnade i plurret. Men det slutade väl.

som låg något kvarter från hans nuvarande hem. Den som är
riktigt nyfiken kan än idag se de bultar som Jansa och hans
arbetskamrater smidde till de nya silorna på Tomarps kungs
gård efter en brand i början av 1950-talet. Jansa fortsatte
sedan med verkstadsarbete hos Rönnbergs Svets & Smide i
Billesholm.
FN-soldaten
I slutet av 1950-talet så fanns inte så många alternativ för en ung
man som ville ut och se världen. Att gå till sjöss eller ta FN-tjänst
var vad som stod till buds. Så efter militärtjänst på Infanteri
regementet i Kristianstad sökte Jansa äventyr. Han hade inte
varit hemma mer än några veckor från lumpen innan han som
tjugoåring fick åka iväg med ”de blå baskrarna” på ett FN-upp
drag i Gaza i samband med Suezkrisen. Tiden i Mellanöstern
blev kort, då FN sökte frivilliga till oroligheter i Kongo som
hastigt eskalerade. Jansa anmälde sig och sommaren 1960 var
han i Afrika.
– Vi flög in i utbrytarstaten Katanga, med Dag Hammarskjöld,
som hederskompani för att sedan fungera som självständig
bataljon med de övriga svenska kompanierna som kom lite
senare från dåvarande Leopoldville, berättar Jansa. Några år
senare gjorde jag ytterligare en period i FN:s fredsbevarande
styrkor, då på Cypern. Så jag har mycket att berätta från min
tid som FN-soldat. Jag har hållit föredrag om min tid i FN vid
ett flertal tillfällen.

Smed-Jan i smedjan
Även om Jansa hade lätt för sig i skolan så gick han ut i arbets Folkskolläraren
livet efter en sjuårig folkskola. Han började som knapp fjorton Efter ett diskbråck tvingades Jansa lämna sitt dåvarande
åring med verkstadssmide i smedjan på Kvidinge Maskin AB arbete på Bröderna Ottosson i Klippan och hamnade på folk
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högskolan i Munka-Ljungby. Efter ett år där blev det två år
på folkhögskolan i Eslöv där läraren Eric Tengberg väckte och
stimulerade ett historiskt intresse hos Jansa. Han utvecklade
då också ett källkritiskt förhållningssätt, något som han burit
med sig vidare i livet. Med den arbetslivserfarenhet som Jansa
hade blev han behörig till folkskollärarutbildningen, vilken han
genomgick i Malmö 1969-72. Han kompletterade senare sin
utbildning och blev speciallärare.
Förtroendevald
Jansa är uppväxt i ett socialdemokratiskt hem och fick de
politiska värderingarna med sig tidigt. Det politiska engage
manget kom efter att han som ordförande i Kvidinge IF intres
serat sig för kommunens fritidsfrågor. Han mer eller mindre
övertalades av Åstorps socialdemokrater till politiskt arbete
och efter kommunvalet 1976 fick han förtroendeuppdrag för
fritidsnämnden och senare också socialnämnden. Han satt
som ordförande för fritidsfrågorna i tolv år innan Åstorp 1991
fick borgerlig majoritet.
– Det var för det mesta roligt, säger Jansa om sina år i
Åstorpspolitiken. Tiden som förtroendevald var intressant,
men under 1990-talets finanskris var det några tunga år. Och
som ordförande i socialnämnden fick man hantera problematiska ärenden. Omhändertagande av barn, till exempel, är
svåra och komplicerade.
Efter valet 1994 skiftade han jobb med dåvarande kommunal
rådet Margareta Pålsson och Jansa blev förtroendevald på hel
tid. Uppdraget som kommunalråd behöll han i nästan fjorton
år, och kan nu se tillbaka på en tid då han lyckades genom
föra en hel del idéer. Etableringarna av Frode Laursens lager
i Åstorp, och Jula och City Gross i Hyllinge, och inte minst
att Pågatågen nu stannar i Kvidinge har varit några av Jansas
stora arbetsuppgifter under tiden som kommunstyrelsens ord
förande.
Lokalhistoriker och eldsjäl
Jansas historiska intresse utmynnade i ytterligare ett för
troendeuppdrag när han började avveckla de politiska upp
dragen: ordförande i Kvidinge sockens hembygdsförening.
Redan som kommunalråd kunde han 2007 agera för fest
ligheter i samband med Kvidinges 700-årsfirande, vilket
bland mycket annat innebar bokutgivning, krönikespel och
konserter. Som lokalhistoriker har han lett rundturer för ny
anställda i Åstorps kommun, byavandringar i Kvidinge och
hållit i föredrag och projekt kring hembygdsföreningens
verksamhet. Han har medverkat till att skapa ett krukmakeri
museum på Tomarp och ett par bokproduktioner, bland annat
boken om Maglaby, där han själv har sina rötter. För ett år
sedan fick han Åstorps kommuns kulturpris för att han ”med
kunnighet och engagemang gjort sig känd som kulturbärare
där han arbetar för att levandegöra bygdens kulturarv”.
För sitt engagemang fick Jansa 2015 Sparbanksstiftelsen
Gripens utmärkelse som ”Årets eldsjäl” där motiveringen
bland annat innehöll en koncis formulering: ”Han når resultat”.
Att Jansa agerat och bidragit till att Tomarps kungsgård förbli
vit i statens ägo nämns också.
”Jansa”
Men smeknamnet ”Jansa”? När den ryktbare innehavaren av
Skånska Kalk i Klippan på sin göteborgsdialekt skulle berätta
för Jans föräldrar vad den sexårige pojken hade sagt, så lät det
som ”Jan´sa...” Uttrycket fastnade. Det är få förunnat att ha
fått sitt smeknamn av Östen Ryberg, så det får väl räknas som
en något udda merit för Jan Nilsson från Kvidinge... Jansa var
det, alltså!

Välkommen till

Åbyplan 2 i Klippan
Mån-tors 8-22 • Fre 8-23 • Lör 9-23 • Sön 9-22

Hos oss hittar
du många
spännande smaker
till julbordet!

TELEFONKORT • GODIS • LÄSK • CHIPS • SNACKS • LIVSMEDEL

God Jul &Gott Nytt År
önskar

Vi bakar
julens alla bröd och kakor!
Öppet alla dagar fram till jul!
Julskyltningssöndag öppet 8-18

Kom in och njut av en god fika i vårt mysiga café
eller köp med något gott hem!
Julafton
öppet
7-12

h
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G od
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Gott N

BAS Service från 1495 kr
(För bilar äldre än 2003)

Vi byter vindrutor!
(Originaldelar)
Miljön är
viktig för oss!

Östergatan 28, Klippan • 0435 - 109 20
www.borjessonsbil.se
11

Gör om mig!
Gunns mode
Men inte nog med det! I priset ingick en
uppsättning kläder på Gunns mode i Klippan
så Susanne fick möjlighet att förnya gardero
ben. Att någon gång få välja och vraka är en
skön känsla!
– Vi har ju allt från topp till tå, säger Helena.
Och inifrån och ut, kan man säga. Vi har
hela skalan av klädesplagg, även ett brett
– Oh, vad roligt! utbrast Susanne när hon sortiment av underkläder. Med tanke på att
fick meddelandet om vinsten. Det här har jag vi dessutom har accessoarer och kosmetika
omfattar vårt utbud hela personens yttre. Så
sett framemot.
Susanne har en hel del att välja på!
Dagen inleddes med en dokumentation.
Susanne fick besöka Söderåsjournalen för Helena Jakobsson har en van blick efter tret
att posera – en omvandling har ju alltid ett tio års arbete i klädbutiken. Den goda servi
”före”. ”Klick-klick” hördes det från Camil cen är en tillgång för kunderna som har bu
las kamera i Adapt Medias fotostudio. Steg tikens personal nära till hands. Smakråd och
tips kombineras med handräckning av plagg
ett klart!
till provrummet; kunden slipper springa fram
Salong Monica
och tillbaks mellan hylla och provhytt.
Nästa anhalt för Susanne var Salong Monica.
Monica Lövgren har sin verksamhet prak Idealisk kund
tiskt nära Söderåsjournalens lokaler, så efter Susanne visade sig vara en idealisk kund; hon
”före”-fotograferingen var det bara någon var öppen för Helenas förslag och klädvalen
minut innan Susanne hamnade i frisörstolen. tog inte så lång tid.
– Ett fantastiskt hår! utbrister Monica när – Det gick snabbt att hitta kläder som pashon får se Susannes långa hår. Det här är en sade och som Susanne blev nöjd med, säger
Helena.
utmaning, kul!
– Det är roligt med en kund som är så öppen
Monica, med fyrtio års erfarenhet som frisör,
för förslag, säger Madde Andersson som as
tog sig an Susannes hår med glädje och en
sisterade Helena. Susanne var tydlig med att
ergi. Hennes tjocka hår har ett naturligt själv
hon ville ha en ny stil, och var positiv till våra
fall och är en viktig del av hennes identitet,
rekommendationer.
vilket gjorde att hon inte ville klippas kort.
Men eftersom Susannes hår var ordentligt Susanne har en lång och besvärlig sjukdoms
slitet klipptes cirka 20 cm av. En rensning tid bakom sig, vilket inneburit begränsningar
gjordes för att få bort gamla missfärgningar. såväl praktiskt som ekonomiskt. Sjukdomen
Därefter tonades håret i en naturlig färg och gjorde att hon gick upp mycket i vikt, men
slingades med ljusa, kalla skiftningar. Monica lyckligtvis har hon nu blivit bättre, och har
använder Smartbond från L´Oreal, en ny tek återfått en mer normal kroppsvikt. Extra kul
nik som skyddar och bygger upp hårets mot att få prova kläder i en sådan situation!
ståndskraft.
– Håret får glans och blir mjukare, säger Mo
nica när hon beskriver behandlingen. Det blir
tåligare och lättare att sköta.
Därefter lades en vardags-makeup där även
en permanent bryn- och ögonfransfärgning
gjordes. Steg två klart!
Efter
Före
Det var en omvälvande dag för Susanne Lindskog när hon fick sin vinst i Söderåsjournalens Gör-om-mig-tävling.
Efter besök hos Salong Monica och
Gunns mode och när dagen gick mot
kväll var Susanne en helt annan människa, i alla fall utvändigt. Kanske lite
grann invändigt också, i vilket fall så
var hon riktigt glad!
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SJOUNALENS
VINNARE I SÖDERÅ

MÅNADSTÄVLING

GÖR OM MIG!

Tunika x 2 och jeans
Susanne fastnade slutligen för en tunika i en
ton som gick vackert ihop med hennes blå
ögon. Hon fick även med sig en vinröd tu
nika och ett par jeans hem från Gunns mode.
Steg tre klart!
– Jag valde ett par jeans som blir lätta att
matcha med andra kläder, säger Susanne.
Jag provade en klänning också, men det blev
jeans.
Steg fyra, ”efter”-fotograferingen, och allt
var klart! Väl hemma mötte Susannes döttrar
upp med positiva omdömen: -Jättesnyggt!
Men de två barnbarnen var mer återhåll
samma med kommentarer; är man tre måna
der så tänker man kanske inte så mycket på
klädmode och frisyrer. Och femårige Brian är
ju liksom alltid nöjd med sin fina mormor så
hos honom hade ”Gör-om-mig”-dagen inte
så stor betydelsen... Men det var utan tvekan
en glädjefylld dag för Susanne, omvälvande
att bli omvandlad!

Före

Efter

Före

Efter
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Lasakungen – Längtar hem
Musiklivet i Klippan, uppmärksammat genom åren, har
fortfarande vitala delar intakta!
EN

LASAKUNG

Vi fixar din
julstämning!

Musikkåren har sina traditioner och framträder
regelbundet och Bruksspelet har skapat nya tra
ditioner med sina musikaler på Pappersbruket.
Musikföreningarna MIC och Svenska Popfabri
ken har lokaler på Sågen med ett otal repe
terande rockband. Musikfesten i Stadsparken
firar 40 år till våren.

Längtar hem

Popfabriken har en inspelningsstudio där en
del medlemmar leker med liv och lust. Ett band
som utnyttjar ljudverkstan är Lasakungen som i dagarna har fär
digställt en cd. Tolv låtar med traditionell rock, blues och reggae,
och i Svenska Popfabrikens gamla, goda anda. Det vill säga egen
komponerad musik med svenska texter. Titlarna antyder att Lasa
kungen inte är en spjutspets in i framtiden, utan bygger sin musik
på stadiga traditioner, det kan ingen förneka. Egna texter komplet
teras med några folkliga skånska vistexter, såsom ”Bedevisa”.

Vi har ljusstakar,
ljusslingor, adventsstjärnor och många
fina julklappar!

”Längtar hem” är titelspår, ”Mjölkutköraren Olsén” är en hyllning
till Kvidinges distributör av mjölk och grädde på den tiden då så
dant kördes hem till dörren. I ”Det bästa med Stockholm” får vi
reda på vad som är - ja, just det! - det bästa med vår vackra huvud
stad: tåget till Malmö....
Lasakungen har funnits i tio år och ”Längtar hem” är deras tredje
cd. Medlemmarna har tidigare spelat i Torsson, Kriminella Gitarrer
och Dolkenihåsan och förankringen i Svenska Popfabriken är mer
än stabil. ”Längtar hem” kan köpas på Klippans bokhandel och
Görans Ljud & Bild. Handla hemmavid är det som gäller!

Tävla i Annonsjakten!

E-mail: butik@sondrabyel.se

På ICA Kvantum Klippan erbjuder vi
lösningar
för dig som vill kunna
av
Välkommen
tillkoppla
Parkköket
och njuta ordentligt inför julen. Med ett
brett urval av mat och delikatesser erbjuder
vi catering som passar till varje tillfälle när
du vill bjuda på
något gott.kl.
Varför
prova
Lördagar
18 inte
- 01.
Förbokas!
våra populära jultallrikar, jullandgångar,
julmackor eller julplankor!?

på

JULBUFFÉ MED DANS

3 personer vinner presentkort (500 kr, 300 kr resp. 200 kr)
från Hemköp i Ljungbyhed.

• Du skall hitta annonserna till vilka bitarna hör. Skriv sedan
annonsörens firmanamn under respektive ruta.
• Du skall alltså inte ange tidningssidans nummer.

Vinnare Barntävling - Oktober
1: Erica Erichsen, Perstorp
2: Noel Törnqvist, Klippan
3: Wilton Olsson, Röstånga

Kom till oss och shoppa lo

• Varje pusselbit i Annonsjaktens 6 fält passar in i någon
av annonserna i detta nummer.

klassiker!
ter för i år!
ra lösningen
Nyhe2,
Vå
Sänd
till: Adapt Media, Norra Skolgatan

ladda inför julen!

264 33
KLIPPAN i brev
frankerat med brevporto.
Vår
omtyckta
julplanka
Julmacka

Variation
sorters
sill, Kallskurna
Mörkt bröd, med specialiteter och
Glöm inte på
att 4
ange
”Annonsjakten”
utanpå kuvertet!
26/11 Bob Stevens
Om
denna
märkning
inte
finns
med
deltar
man
inte
i
delikatesser och 33
småvarmt.
delikatesser
från vårt eget butikskök.
cl

tävlingen!
TILLHANDA SENAST den 5 dec.79,90kr/st
2016
Original
149OSS
kr/pers
rätt
80:läsk/vatten
ingår

Klipp ut och spara mig!

Maximum
198
kr/pers
ka med
lingon och
sallad
ög, lingon och brunsås
Jultallrik
mouladesås
och kokt potatis
Välfylld
tallrik
med julspecialiteter från
kt potatis,
brunsås
och
er utvalda leverantörer och vårt eget
mé potatisgratäng
butikskök. 139 kr/st
rsbiff mé potatisgratäng

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

Gårdsbutik öppet: Tors-Fre 15-18

Pepparkakspannacotta
samt sista lördagen i månaden 11-14

20%
3/12 Stensons

JUL I BUTIKEN!
Välkomna!

Toppad med syrliga
35,00
kr/st
Vi tarkörsbär.
emot vilt från
jägare
för återtag
eller köp. Vi finns på Fb.



10/12 Claes Lövgrens

på valfri v
Advents-Välkomna!
VI BJUDER PÅ rabatt
17/12 Callinaz
Ta del av hela vårt utbud, besök
GLÖGG OCH
Gäller 21-27novem
oss på ica.se/kvantumklippan
stjärna
Priser:
Buffé med dans 595:-/pers
PEPPARKAKOR
eller ta kontakt med vår duktiga

Efte
ens”
ken Jullandgång
vi ”Kväll
Medtag
kuponge
RETRO STAR
och lingon
serverar med utvalda
Rustik landgång
195:-/pers.
20.30)
kökspersonal på
tel.
08.Enbart dans
KL.12-16
PÅ(Inträde från kl.Endast
cm 0435-296
bred
www.bonnarpshjort.se
•64
bonnarpshjort@telia.com
1 kupong/person
ller 21
november- från
16 december
delikatesser
kända leverantörer
JULSKYLTNINGEN! Gäller ej underkläder, strumpor och
bjudanden & menyer direkt i din smartphone!
0708-140165
r • 0705-234020
och eget butikskök. 89kr/st
Vi serverar JULBORD 26/11- 23/12
Priset gälle
PASSA PÅ ATT GÅ
2!
endast 3/1
Östra Teatergatan 7 - 264 31 Klippan
r kl.14

:

49:-

0rd.pris 149:Namn:___________________________________________________ Tel:________________________

Adress:______________________________________________________________________________
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Ljusslinga
System 24, utomhus
49 lampor, 24 volt

Klippan
VÅR EGEN
Ring för bokning 0435 - 101 09
TIPSRUNDA
Öppet: mån-fre 10-18
www.parkkoket.se
I BUTIKEN

/ lö

Storgatan 32, Klippan • Tel. 0435 -

pstips!
Julklap rt en
Ge bo ing!
dn
storstä

g
n
o
l
a
SMonica

Städpatrullen
- vi städar allt!

Kom till oss och shoppa loss!

Välkomna!

20%

rabatt på valfri vara!
Gäller 21-27november
Medtag kupongen!
Endast 1 kupong/person
Gäller ej underkläder, strumpor och kosmetik

Öppet: mån-fre 10-18 / lör 10-14

Storgatan 32, Klippan • Tel. 0435 - 101 15
www.gunnsmode.se
Vi önskar alla våra kunder

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
Fastighets- &
Trädgårdskötsel
Ogräsbekämpning med
hetvatten
Markarbeten
Snickeriarbeten
Sten- & plattsättning
Snö- & halkbekämpning
Lokalvård

Kylservice
Pumpservice
Installation och service
av värmepumpar
VVS-installationer

Välkommen med din förfrågan till:
info@lillakloster.se och vvs@lillakloster.se
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Jag gillar november! Det regniga, gråa, blåsiga
och lite då och då snöiga är så mycket mer til�låtande. Det känns mer okej att komma hem och
kura ner sig i soffan, läsa boken om Max kaka
tre miljoner gånger, tända en brasa och slippa
sommarens hets när hösten knackar på.
På sommaren är det ofta ett sånt jävla ståhej. Man slä
par badkläder och handdukar fram och tillbaka mellan
strand och pool, solkrämer som kladdar, grillkvällar och
Tomas Ledin på repeat. I november kan man om man
känner sig lite extra uppspelt lyssna på muntergöken
Lars Winnerbäck, men gladare än så behöver det inte
vara.
Vinterkläderna åker fram och vår hall som är liten sen
innan blir om möjligt ännu mindre, men det gör inget,
för hösten och vinterns mörker döljer smutsiga föns
terrutor, grusiga vantar och blöta kängor. Våren och
sommaren är mer ärliga, HÄR ÄR SMUTSEN, ropar sol
glimtarna glatt och lyser på dammtussarna och tand
krämsfläckarna.
VLI (Värmeljusindex) är ett välkänt begrepp för oss nord
bor. Det stiger med ungefär 500% den 1 oktober. Jag
gör vad jag kan för att hålla VLI högt och kan snäsa
och fräsa åt min man om han Gud nåde inte tänt några
hundra mysljus när vi ska äta eller befinna oss i vårt hem.
Jag sveper omkring, svär, tänder ljus och väser ”ska det
vara så svårt att försöka ha det lite mysigt? VAAA? NU
HAR VI VÄL DET VANSINNIGT MYSIGT”. Sen kan man
tro att jag skrattar hysteriskt, men nä, där går ju ändå
gränsen.
Givetvis håller jag med om att det finns nackdelar med
november och höst också. När regnet kommer under
ifrån och ovanifrån på samma gång och letar sig in
under alla kläder. När man fryser så man tror att fingrarna
ska ramla av och när den skånska vinden är så isande
kall att man vill gråta. Då känns det tryggt att veta att
värmeljusen ligger där hemma och väntar tillsammans
med filtar, öppen spis och Max kaka.

Frimurare från Klippan på besök i Röstånga 1914. I främre raden, trea från
vänster, bankkamrer Herman Lindgren (ordf. 1911-1928), och som nummer
fyra, veterinär August Follin (ordf. 1929-1932). 
Foto: Axel Blomgren

Frimurarna i Klippan 125 år

Den är nog Klippans äldsta nu aktiva förening, Klippans
Frimurareförening, som bildades redan 1891. Ett jubileum på 125 år bär respekt med sig. Frimurarna är en
sammanslutning som värnar om sina seder och bevarar
sina traditioner väl.
Förbättring och förädling
Frimurarna är en förening som bygger på brödraskap där
syftet är ”att verka för människans förbättring och förädling ge
nom att främja ödmjukhet, tolerans och barmhärtighet samt att
visa detta i ord och handling”. Idag har Svenska Frimurare Orden
cirka 15.000 medlemmar, fördelade på drygt 150 loger eller brö
draföreningar. I hela världen räknar man med 6 miljoner frimurare,
men det finns många olika organisationer med skillnader i regler
och traditioner som har utvecklats parallellt.
Brödraförening i Klippan
Frimurareföreningen i Klippan har ett upptagningsområde som
motsvarar Klippans, Perstorps, Åstorps och Örkelljunga kommu
ner, men att man kommer härifrån är inte något krav för medlem
skap. Föreningen tillhör Skånska Provinsiallogen.
– Föreningen är en brödraförening inom frimurarna, vilket skiljer
sig något från logerna, berättar ordförande Tommy Malmström.
Brödraföreningarna har inte gradgivningar som logerna, utan
deras uppgift är att genom föredrag och instruktioner undervisa
bröderna i det frimureriska arbetet, att underlätta för medlemmarna
att göra logebesök samt att verka för rekrytering av nya medlemmar till Orden. Vi har idag en ändamålsenlig lokal på Torget 1. Vi
är cirka 50 medlemmarna och har en träff i månaden.
Välgörenhet
Svenska Frimurare Orden och närstående stiftelser, som alla ska
pats genom gåvor och testamentariska förordnanden från frimu
rare och deras anhöriga, delar årligen ut 45 miljoner kronor till
medicinsk forskning, social hjälpverksamhet och kultur. Varje år
ger föreningen i Klippan bidrag till diakonin i antingen Klippan,
Perstorp eller Åstorp.
Murare?
Tillhör frimurarna en yrkesgrupp som lägger sten på sten med mur
bruk emellan? Nja, en frimurare kan nog vara en murare till yrket,
men frimureri är inte någon praktisk sysselsättning. Men begrep
pet ”frimurare” har sina rötter i medeltidens ”fria murare” som
byggde katedraler, kloster och universitet. De deltog i byggen på
flera olika platser och erhöll genom detta en god yrkesskicklighet.
De ”fria murarna” fick arbetsledande befattningar och höll sina
yrkeshemligheter inom kåren. Kunskaperna fördes vidare genom
ett kontrollerat system som kom att innehålla ritualer. ”Frimure
riet” orienterade sig med tiden bort från det praktiska och fick en
teoretisk karaktär.

Höstinspektion...
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Det nutida frimureriet växte fram i England och Skottland under
1600-talets senare hälft och konsoliderades i London 1717. I
Sverige genomfördes den första kända receptionen (upptagning
av medlem) 1735. 
Källa: wikipedia.se
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Beställ kort på
?
0435-105 18 ENBeStaTAlaKAdirTVekÄtTTi al Storgatan 12
(Betalas med faktura, vår korttermin
lkort!
även till privatpersoner) med ditt beta

Klippan

0435-105 18

Ladda ditt tvättkort för 500 kr och
ni får 100 kr extra att tvätta för!

Nu tar vi på Basthi över Lukas
Vi firar!
Glögg och massor
av erbjudanden
hela vecka 47!
Handla för minst 1000 kr
under vecka 47 och
delta i en tävling
med jättefina varor.

Hjärtligt välkomna!
Öppet: Mån-Fre 9.30 -18.00
Lör 9.00 -14.00

KAMPANJPRIS
KAMPANJPRIS
KAMPANJPRIS
* **

399:399:-

VATTLEFJÄLL
VATTLEFJÄLL
ELLER VISINGSÖ.
ELLERVISINGSÖ.
VISINGSÖ.
VATTLEFJÄLL
ELLER
2
PRIS PER
PRIS
M2PER
.PER
ORD
.ORD
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499:-.
PRIS499:-.
499:-.
PRIS
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Två
Två
vinnande
vinnande
golv!
golv!
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Colorama
Colorama
Vättleäll
Vättleäll
är vitlaserade
vitlaserade
ekplank.
ekplank.
Colorama
Colorama
Visingsö
Visingsö
är ekplank.
ekplank.
Colorama
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ärärvitlaserade
ekplank.
Colorama
Visingsö
ärärekplank.
Båda omslipningsbara
Bådaomslipningsbara
omslipningsbara
och extra
och
lättlagda
extralättlagda
lättlagda
klickgolv.
klickgolv.
Båda
och
extra
klickgolv.
*) Erbjudandet
Erbjudandet
gäller 7 nov
gäller
-47
dec
7
nov
2016.
- 4dec
Med
dec2016.
2016.
reservation
Medreservation
reservation
för slutförsäljning.
förslutförsäljning.
slutförsäljning.
*)*)Erbjudandet
gäller
nov
-4
Med
för
t.o.m

Adressgatan
Adressgatan
00. 00.
00.
Adressgatan
Tel 0000-00
Tel0000-00
0000-00
00 00.
0000.
00.
Tel
00
Öppet:
Öppet:
Mån-Fre
Mån-Fre
XX-XX.
XX-XX.
Öppet:
Mån-Fre
XX-XX.
Lör XX-XX.
LörXX-XX.
XX-XX.
Sön XX-XX.
SönXX-XX.
XX-XX.
Lör
Sön

Gilla oss på FB

www.colorama.se
SKRIVHÄRORTSNAMN
SKRIVHÄRORTSNAMN
SKRIVHÄRORTSNAMN

WINT ER IS C O M IN G!
LUFTVÄRMEPUMPAR SOM TAR
FIGHTEN MOT KYLAN!
LUFT - LUFTVÄRMEPUMP
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
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ABRIK
KLIPPANS LÄDERF

Fabriken som försvann
Att Läderfabriken i Klippan är borta
kan lätt konstateras. Kvar finns endast
den gamla kontorsbyggnaden från
1915.

tennivå kommer att fraktas bort. Det är inte
mindre än 100 000 ton jord och avfall som
skall fraktas bort från området.
– Det kommer att deponeras på Nårabs
anläggning i Hyllstofta, säger Tomas Hen
rysson, miljökonsult på Conviro i Lund. Där
kommer man att kapsla in avfallet som en
säker deponi. En mängd på 40 000 ton kommer att få ligga kvar nedanför fabriken och
kapslas in på plats. Sedan tidigare har ytterligare 60000 ton kapslats in på plats.

Efter noggranna undersökningar, där huvud
studien startade 2004, påbörjades det stora
saneringsarbetet 2009. Arbetet är nu inne
i den avslutande etappen. Stora mängder
förorenad jord forslas bort från området och
rena massor av jord fraktas dit. När sanering
en är avslutad kommer ett grönområde med
stigar att anläggas.
Tomas leder projektet tillsammans med Mo
nica Johansson, Klippans kommuns markin
Sista etappen
genjör, och företaget som utför det praktiska
Efter ett och ett halvt års väntan beviljade
arbetet är mark- och anläggningsföretaget
Naturvårdsverket 107 miljoner kronor i bi
Svevia.
drag till saneringens tredje etapp, ett belopp
som man räknar med skall täcka hela insat Killebacke
sen. Efter återställningen kommer landska Klippans kommunala soptipp, ”Killebacke”,
pet att få ett något annorlunda utseende.
fanns under en tid på det område där Läder
Det är framför allt tungmetallen krom och fabriken senare dumpade sitt produktions
halvmetallen arsenik som finns ytligt i jorden avfall. I förhållande till fabrikens avfall tycks
kring Läderfabriken, men även flera meter soptippen inte ha lämnat så mycket efter sig
ner i marken. Allt avfall ovanför grundvat i marken. Man har vid provtagningar hittat
Den kraftiga branden 1917
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”normala” sopor som någon stövel eller öl
flaska, men i mängd är avfallet från tippen
ytterst lite jämfört med fabrikens avfall.
Sanering i landet
Parallellt med saneringen av Läderfabriken
i Klippan utförs liknande arbeten på flera
hundra ställen i Sverige där miljöer har förgif
tats på olika sätt. Det kan vara små anlägg
ningar som till exempel en biltvätt, men även
större fabriker. Ett sådant exempel är arbetet
på BT Kemi i Teckomatorp som snart också
går in i sin tredje etapp. På BT Kemi hade
man olagligt grävt ner tunnor i marken, vilket
fick stor uppmärksamhet på 1970-talet. Nå
got lagbrott ligger inte bakom förgiftningen
av marken under och nedanför Läderfabri
ken i Klippan. När miljölagstiftningen blev
mer strikt på 1970-talet anpassade man sig
efter det och 1974 sökte Läderfabriken kon
cession för verksamheten, vilken beviljades.
Läderfabriken startade sin verksamhet 1906.
Det var under en period då norra delen av
Klippan fick ett flertal industrier; bryggeri,

Läderfabriken c:a 1920. Efter branden 1917 byggdes fabriken
upp igen och fick detta utseende.

Julskyltning och
Julmarknad i Perstorp
Perstorp håller på traditionen med julskyltningssöndag! Den första advent – 27 november – blir det
folkvimmel och yra i centrum. Butiker och handlare bjuder till och har speciella erbjudanden inför
julhandeln. Julskyltningen börjar kl 13 och slutar
kl 17.
Julmarknad
Lions Club i Perstorp och Perstorps Hembygdsförening
arrangerar gemensamt en julmarknad på Hembygdsgården
från kl 13.30 till kl 18.00. Man bjuder på en gammaldags,
trivsam och traditionell marknad med något för de flesta.
Från centrum kommer marschaller att finnas upp till Hem
bygdsgården, allt för att leda allmänheten rätt.

tegelbruk, läderfabrik och mejeri. Den främsta produkten genom
åren var ovanläder till skor. Fabriken lades ner 1988 och stod och
förföll i flera år innan beslut om sanering av området togs. År
1996 gjordes en del saneringsarbeten i området, men det stora
arbetet började när fabriken revs 2009-2010. Då plockades den
65 meter höga skorstenen ner, sten för sten, och ett landmärke
för Klippans centrum försvann. Etapp två, under 2011 och 2012,
innebar sanering av ett antal trädgårdar som ligger mellan Cösters
dal och fabriksområdet. Dessa trädgårdar hade sannolikt fått sin
jord förorenad i samband med att Läderfabriken brann 1917.
Landskap
När saneringen är slutförd kommer ett större strövområde att
anläggas. Som ett minnesmärke över Läderfabriken kommer
fundamentet till den 65 meter höga skorstenen att bevaras. Om
rådet får ett böljande landskap och vid Cösters dal planeras en
utsiktsplats.

Hembygdsföreningen har fixat glögg och pepparkakor,
kaffe och våfflor och korvgrillning. Ingen behöver gå hung
rig eller kaffesugen från julmarknaden! Lions Club har fisk
damm och tomtegrotta för barnen.
Lucia
Kl 16.00 blir det dans kring granen och kl 17.30 kommer
årets Lucia att krönas. Lucian och hennes tärnor kommer
att få ett smycke vardera som generöst skänkts av Guld o
Silversmedjan i Klippan.
Luciakonsert i skolans aula blir det den 13 december då
Lucia och hennes tärnor kommer att framträda. Biljetter
köps på ICA/förköpet eller Biblioteket.
Julen i Perstorp är på gång – julmarknad och julskyltning
är själva avstampet. Julstök och julbestyr inleds den 27
november!

Kontoret
Något beslut om vad som skall hända med den enda byggnaden
som är kvar, kontoret, har inte tagits. Varför inte ett industri- och
sportmuseum, funderar nog någon Klippanbo. Tja, ingen dum
idé. På något sätt måste väl vår industrihistoria bevaras. Eller?
De historiska fotona är tagna ur Blomgrens arkiv
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lar av Sverige. Vid Valbro i Sönnarslövs östra
utkant låg vid förra sekelskiftet ett tegelbruk
där lera togs till tegelproduktion. Under ett
trettiotal år köpte även många krukmakare
sin lera här.
För något år sedan tog ett företag som pro
ducerar byggnadsmaterial prover vid Rön
nehill och man kunde då konstatera att
det fortfarande finns högkvalitativ, ren lera
i backarna mot Rönne å. Så teoretiskt sett
kan en lerbrytning i Västra Sönnarslöv fortfa
rande vara aktuell.

Margareth Anderberg som driver galleriet Tomarp förevisar keramik av Knut Hallsten.

Krukmakerimuséet
i Kvidinge
Att Kvidinge har varit ett centrum för
keramik och lervaruproduktion är kanske känt, men riktigt hur stor verksamheten varit är nog mindre bekant
för många. Med Rönneådalens mäktiga lerlager som grund har ett 40-tal
krukmakerier i Kvidinge och Västra
Sönnarslöv bedrivit sin verksamhet
under 200 år. För att bevara denna del
av Kvidinges lokalhistoria har ett krukmakerimuseum skapats på Tomarps
kungsgård.
Växte fram på 1800-talet
Krukmakerierna i Kvidingebygden började
växa i antal under 1800-talet då gesäller från
Ängelholm flyttade hit och startade egna
verkstäder. Konkurrensen mellan krukma
karna i ”Lergökastan” var hård och de yngre
krukmakarna sökte sig ut, bort från stan.
Lera av god kvalitet fanns närmre i Kvidinge
och det var också lättare att tjäna sitt lever
bröd om man kunde ha ett litet jordbruk vid
sidan om.

Krukmakeriverksamheten i Kvidinge växte
och som mest fanns 10 verkstäder samtidigt.
Det har i storlek varit verkstäder med en en
sam krukmakare upp till lervarufabriker med
ett femtontal anställda. Krukmakarna blev
då ”fabrikörer” och de anställda var ”kruk
makeriarbetare”. Maskinell produktion av
blomkrukor under 1900-talet, med volymer
upp till 5 miljoner blomkrukor om året, skilde
sig avsevärt från de handdrejade bruksföre
mål som ingick i krukmakarens vanliga pro
duktionen av krukor och krus, skålar, fat och
burkar.
Lera från Rönnehill
Mycket lera togs från lertagen vid Rönnehill
utanför Sönnarslöv där lantbrukare Henry
Larsson hade en omfattande lerbrytning.
Från 1920-talet och cirka 40 år framåt togs
tusentals ton lera upp och såldes till de när
liggande krukmakarna. Även vid granngår
den Vången fanns lertag. Då kvidingeleran
höll hög kvalitet såldes även stora mängder
till företag i Malmö, Stockholm och andra de

Krukmakare blev keramiker
Under 1900-talet började hushållsföremål
produceras på annat sätt och i andra materi
al. På matborden fick svenskarna porslin istäl
let för lertallrikar. Blomkrukor, skålar, fat och
annat tillverkades i plast och andra material
och efterfrågan på lergods minskade. Kruk
makarna hade svårt att få avsättning för sina
produkter. Den senare delen av 1900-talet
har krukmakarna i Kvidinge varit keramiker
och producerat konstföremål, vilket många
krukmakare i äldre tider snarare hade som en
bisyssla. Även om de var skickliga konsthant
verkare var det bruksföremålen som gav det
dagliga brödet.
Museum på Tomarp
Krukmakeriet, som en del av Kvidinges kul
turarv, tas tillvara genom krukmakerimuséet
på Tomarp, vilket invigdes i juli 2016. I den
historiska miljön på Tomarp har föremål från
ett femtontal krukmakare och keramiker
samlats i passande lokaler. Albert Svensson,
Erik Lindkvist och Knut Hallsten är några av
dem vars produktion finns på hyllorna. Hall
sten var den första krukmakare som kallade
sig ”keramiker”, vilket nog hade en högtidli
gare klang än det mer jordnära ”krukmaka
re”. Den äldre benämningen ”pottemagare”
har väl idag – trots sin obestridliga charm försvunnit helt.
Donation
Muséets utställningsföremål är till stora delar
en donation till Kvidinge hembygdsförening
från förre Kvidingebon Lars-Ove Larsson,
uppväxt på Rönnehill där fadern bröt lera.
Ett ekonomiskt stöd från Sparbanksstiftelsen
Gripen på 170.000 kronor har bidragit till
förverkligandet av muséet.
Samtida keramiker
En del av muséet ägnas till de Kvidingeke
ramiker som är verksamma idag. De har en
gemensam, permanent utställning i ett rum
intill den ”historiska” utställningen. Det är
Tomas Anagrius, Anette Danielson-Dahlgren
och Birgitta Svensson, vars produktion helt
och hållet består av konstföremål. Bruksföre
målens tid är förbi, men Kvidinges kulturarv
som krukmakeri- och keramikcentrum har
bevarats väl på Tomarps kungsgård.
Källa: Keramik från Kvidinge av Tomas Anagrius
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ÄLDREBOENDE
T
VIDÅSEN

tronade i Vidåsens samlingssal. ”Ge varje dag
ett innehåll” är en del av den vision som vi
arbetar efter. Vi har någon aktivitet för de
boende flera gånger i veckan, året runt,
antingen utomhus eller som nu inomhus.
Nu passade det bra med ”höstmys” med en
eftermiddagsfika där vi bjuder på smaker och
färger som hör hösten till.
På serveringsbordet fanns hembakat kaffe
bröd baserat på höstens skörd av äpplen,
björnbär, hallon och plommon. Till det kex,
ost, sylt och en synnerligen delikat chutney
(intygar Söderåsjournalens skribent). Till
kaffet bjöds en likör med angenämn styrka
och smak av choklad och grädde.

Vidåsen bjöd på höstmys
Höstens vackra färger kom på borden
när personalen på Vidåsen bjöd in till
”höstmys”. Det blev en eftermiddagsfika utöver det vanliga som boende
och anhöriga fick ta del av. Höstmyset
är en av många aktiviteter som personalen anordnar för de äldre och deras
närstående.

”ålderdomshem” med 80 platser har det idag
blivit ett särskilt boende med 36 lägenheter
för dem som inte klarar sig själv hemma. Intill
Vidåsen finns trygghetsboendet Punkthuset
med 23 lägenheter, vilket är ett eget boende
för dem som behöver viss hjälp i hemmet.

Ge varje dag ett innehåll
– Om vi inte kan komma ut in naturen, så
Äldreboendet Vidåsen har genomgått ett får naturen komma in till oss, säger under
flertal faser sedan det byggdes som ålder sköterska Susan Kandell, som skapat den
domshem på 1950-talet. Från att ha varit ett vackra dekoration av höstens färger som

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

Billingevägen 8 - Röstånga - 0435-91570
Billingevägen 8 - Röstånga - 0435-91570
En hjälpande hand när det behövs,
En hjälpande
det
behövs,
- dygnethand
runt,när
året
om
- dygnet runt, året om
www.röstångabegr.se
www.röstångabegr.se

info@begr-byra.se
info@begr-byra.se

Barn 1/2 priset.
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Sällskap, företag över
20 pers - alla dagar.

JULBRUNCH 125:-/pers

Tisdagar-fredagar i Söderåsjournalen
december kl. 11-15, t.o.m 16/12
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inkl. välkomstglögg 16-17-18 dec
och pepparkaka
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www.facebook.com/begravningsbyra
www.facebook.com/begravningsbyra

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

Njut vårt
goda

CA

Välkomna!

Förutom Vidåsen finns i Åstorps kommun
särskilda boenden på Astern och Backsippan
i Åstorp. I Kvidinge finns trygghetsboendet
Rönnåsen.

i Söderåsens Nationalpark

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.

Aktiviteter
– Bland våra andra aktiviteter kan vi nämna
Allsång med Alling, komminister i vår församling, högläsning och körsång, berättar
Anita Hansson som samordnar aktiviteterna
på Vidåsen. Till våra större arrangemang som
vi genomför med föreningar och frivilliga har
vi fått stöd från det lokala näringslivet. Som
exempel har Ica Kvantum Oj! generöst skänk
korvar när grillning har ingått i evenemanget.
Frivilliga ställer årligen upp och bjuder på en
biltur i veteranfordon runt bygden.

Söderåsjournalen
Klippan
Fri utkörning över 10 st
Klippan

• Jullandgång .......... 125:-/pers
• Lilla Julbordet...... 150:-/pers
• Stora Julbordet ... 250:-/pers

Glöm ej att...“Vi fixar krisen vid spisen”

Nyårssupé – avhämtning. Boka i god tid!

0435 - 44 23 32 • www.skaralidsrestaurang.se
Välkomna! Cecilia med personal
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Julskyltningen i Ljungbyhed
Även om julskyltningen i Ljungbyhed
håller på sina traditioner så har man i
år gjort några förändringar i alla fall.
Det hela går av stapeln en lördag, närmare bestämt den 3 december. Det blir
således en långlördag med julskyltning. Men mycket är sig likt, precis så
som det skall vara med traditioner.

Arrangemangen pågår mellan klockan 12
och 16.30. Det blir en liten flytt av julmark
naden som i år hamnar framför LT Lantmän
och Jannis pizzeria på Storgatan. Sillakungen
kommer och föreningar säljer lotter och al
lehanda smått och gott.
Hemlige tomten och Tomtegrotta
Den hemlige tomten återkommer även i år.
Han – eller hon, måste vi kanske tillägga –
kommer att sitta i skyltfönstret på LT Lant
män under en timmes tid. Den som kan lista
ut vem det är har så klart ett pris att vänta.
– Ingen vet vem det är, mer än Thure Månsson på LT Lantmän förstås, berättar Bo Ro
sengren, ordförande i Ljungbyheds Köpman
na- och Företagareförening. Men det är ju en
lokal kändis såklart, en person som vi tror de
flesta Ljungbyhedsbor känner. Men man ser
inte mycket mer än ögonen på personen...

I tomtegrottan framför LT Lantmän kan man
träffa en person som inte alls är hemlig,
nämligen den riktige tomten. Han kommer
till Ljungbyhed i år igen. Han tar sig alltid tid
och de barn som vill ha en pratstund med
honom är välkomna till grottan!

Tomteklädda barn och ponnyridning
Får vi se några tomteklädda barn på julskylt
ningen? Det hoppas vi! De barn som kom
mer i tomtekläder kommer att belönas med
godispåse hos Elsys shop, väl värt att sträva
efter. Att bli bjuden på lördagsgodis på en
lördag är inte så dumt! Och den som har lust
att rida lite ponny under dagen har chans till
det, ponnyridning erbjuds nämligen.
Julmusik
– Musikerduon Monica & Andy kommer att
gå runt i butikerna och spela julmusik, fort
sätter Thure Månsson, Julkommitténs verk
lige veteran. Och så har Madde Herner från
Ljungbyheds framtid en rimstuga som vi tror Som tidigare år är det Ljungbyheds köpmannamånga vill besöka!
och företagarförening samt Ljungbyheds
Ungdomsorkestern kommer att bidra med Framtid som håller i trådarna och ser till så att
friska och fräscha toner i Ljungbyhedsluften. alla arrangemang får plats. Engagerade för
De spelar vid den avslutade julauktionen vid eningar som värnar om bygden och önskar
såväl kunder som Ljungbyhedsbor God Jul!
16.30-tiden i Parken.

Långlördag med Julskyltning
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Butikerna har öppet till kl. 16.00
(Hemköp som vanligt till kl. 20)

i Ljungbyhed

Program: Cirka tider!
Kl. 12-16
Julmarknad
Knallar, Sillakungen kommer, lotterier m.m
Monica och Andy spelar julmusik
Julpussel för alla barn i Ljungbyheds Framtids lokal
Kl. 14-16
Besök tomtegrottan
Rösta fram den finaste tomten ifrån förskolorna
(Utställda hos Hemköp, LT Lantmän,
Ljungbyheds Konditori och Olanderssons Blomsteraffär)

Kl. 12-15.30 Rimstuga
Kl. 14.30
Hemlig Tomte i skylten på LT Lantmän
-15.30
Tävlingar i butikerna!
Alla tomteklädda barn får godispåse på Elsys Shop
Ambulansen & Räddningstjänst med Flammy kommer
Ponnyridning
Kl. 16
Klippans Ungdomsorkester spelar vid Hemköp
Kl. 16.15
Musikkåren går till Parken
Kl. 16.30
Julklappsauktion
Ungdomsorkestern spelar

Hjärtligt välkomna och GOD JUL önskar Ljungbyheds Köpmanna- och Företagarförening samt Ljungbyheds Framtid
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Rörinspektion

Underhållsspolning

Taktvätt

LJUNGBYHEDS

JOUR DYGNET RUNT

www.ljungbyhedsspolservice.se

4 PEPPARKAKSHUS lottas ut
i december till förmån för Barncancerfonden
20 kr/lott. Lotterna börjar säljas den 27 nov.
Öppet: Mån - fre: 7-17 • Lör - sön: 7-15
Ljungbyheds Konditori • Tel. 0435 - 44 17 22

God Jul och Gott Nytt År
önskar
Ljungbyheds Flygklubb

Flygutbildning • Motorflyg • Segelflyg
Tel. 0435 - 44 02 89 • www.ljungbyhedsflygklubb.se

JULSKYLTNINGS2
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Dags att ladda inför julen!
De hårda
julklapparna
hittar du
hos oss!
I december har
vi många fina
erbjudanden i butiken
Välkommen in!
Ljungbyheds Golfklubb erbjuder nya medlemmar,
VÄLKOMMEN TILL • ej nybörjare, medlemsavgift för 2017 med 2800 kr,
fullvärdig medlem. Betalar man nu, spelar man året
ut 2016 för denna avgift.
Medlemmar från andra klubbar alla kategorier,
•
56
19
utom greenfeemedlem i den egna klubben, får fri
spelrätt för 1500 kr/ år (karens 1 år).
GO
LFKLUBB
• Banan är öppen året om för spel på ordinarie greener
om vädret tillåter detta (Vintergreener, vintertee,
18 hål erbjuds vid frost).
• Klubbens Pro, Teddy Mélen erbjuder nybörjare
Kontakta klubben på
utbildning till Grön Kort och lektioner till övriga.
tfn. 0435 - 44 00 44
Pron är ansvarig för klubbens ungdomsverksamhet.
dagligen kl. 8 - 14
En Golfrestaurang som har öppet året om, ej lördageller maila till:
söndag vid lågsäsong. Erbjuder också tema aftnar:
klubben@ljungbyhedsgk.se Mårtensafton, Julbord, Vinprovning, m. m.
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JUL I BUTIKEN!
Välkomna Ljungbyheds GK

Adventsstjärna
RETRO STAR
64 cm bred

49:-

r
Priset gälle
2!
/1
3
endast
0rd.pris 149:-

Ljusslinga
STARTSLINGA

System 24, utomhus
49 lampor, 24 volt

269:-

VI BJUDER PÅ
GLÖGG OCH
PEPPARKAKOR
KL.12-16 PÅ
JULSKYLTNINGEN!
PASSA PÅ ATT GÅ
VÅR EGEN
TIPSRUNDA
I BUTIKEN

Mixer

Bosch, Silent Mixx
2,3 liter
Art.nr MMB42G0B

749:-
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Öppet till kl. 16 under julskyltningen den 3/12
inne

Våra öppettider är: Fredag 9-18 och Lördag 9-13

LJUNGBYHED
0435-44 10 30
ÖPPETTIDER I JUL:
Julafton 8-14 • Juldagen 10-18 • Annandag jul 8-18

Priserna gäller så länge lagret räcker!

Bygdens butik!

Storgatan 4
Ljungbyhed
Tel 0435 - 294 50
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ÅSTORP
GRIZZLY
S

Åstorp Grizzlys
Även om intresset för vintersporter
inte är lika utbrett i Skåne som i nord
liga Sverige så är ishockey en stor
sport även här i söder. Kalla vintrar
med minusgrader är ingen absolut
nödvändighet för sporten som sedan
årtionden tillbaka utövas inomhus.
I Skåne är det framför allt Rögle BK och
Malmö Redhawks som ofta hälsar på i hög
sta ligan. Men även i de mindre kända klub
barna glider killar och tjejer fram på ”skril
lorna” och drar iväg puckar så det tjongar i
sarg och rink.

det mest grundläggande; att stå på ett par
skridskor, ha roligt på isen och lära sig att åka
med en klubba.
– Ishockey är en bra sport för barn och ungdomar, menar klubbens ordförande Kenneth
Jersmyr. Det är en lagsport som i sig är fostrande, man får lära sig umgås i grupp och
”tänka mer på laget än på jaget”. Ishockey
är väldigt sammansvetsande och kombinationen av teknik och balans utvecklar ungdomars fysik. Det är ju viktigt att barn och ungdomar rör på sig, och ishockey är en sport
med fart och fläkt som man mår bra av.

Åstorps ishall invigdes 1967 och ishock
eyverksamheten startade några år senare,
1972. Åstorp IK hette föreningen som senare
lade till ”Grizzlys” i namnet. En helt ny ishall
byggdes 2007 ovanpå den gamla plattan där
själva rinken ligger. Grizzlys har inför säsong
en 2016/2017 lyckats avancera till div 2, där
de inte varit på 33 år. Glädjande för klubben,
men även en utmaning eftersom motståndet
i en högre serie är tuffare.

Konståkning
För den som inte vill hålla i en ishockeyklubba
men ändå röra sig på is finns det också
plats. Åstorp Grizzlys har ett trettiotal aktiva
i bedömningssporten konståkning. Det är
mest tjejer som intresserar sig för konståk
ning, men även där är det balans och teknik
som utvecklas. Att ha kroppskännedom och
kroppskontroll är något man har nytta av
livet ut.

Barn- och ungdomsverksamhet
Åstorp Grizzlys har en omfattande ung
domsverksamhet med träning och hockey
skola. För de yngsta gäller det att få lära sig

Flera lag
Åstorp Grizzlys har ett 70-tal aktiva ishockey
spelare i ungdomssektionen där de flesta
är killar, men några tjejer finns också med.
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Föreningen har 7 lag och hockeyskola, konst
åkning, a-lag och veteranlag. Hockeylirarna i
Grizzlys barn- och ungdomsverksamhet är i
åldern 8-20 år. Seniortruppen - som väl för
säsongen får ha målet att hålla sig kvar i två
an - består av 22 spelare.
Fostrat elitspelare
En och annan elitspelare har genom åren fos
trats i klubben. Peter Andersson har efter sin
tid i Grizzlys varit i Västra Frölunda och Borås,
men spelar nu för Örebro HK. Den 26-årige
Kvidingepojken har till och med hunnit med
några år i Vancouver i nordamerikanska li
gan. Ett annat exempel är Eric Martinsson
från Östra Ljungby som idag spelar för Växjö
Lakers. Eric började i Åstorp, men spelade se
dan för Rögle BK 5-6 år innan han hamnade
i Växjö och spelar alltså idag – precis som Pe
ter Andersson - i högsta svenska ligan.
Antingen man har en klubba i handen eller
inte, så är det en skön känsla att glida iväg på
glatt is! Och nyttigt för såväl ung som gam
mal, balans och kroppskontroll övas på ett
bra sätt. Och så är det roligt också!

Söderåsjournalen och
föreningslivet vill rikta ett...

STORT TACK

till Föreningssidans sponsorer!

På Föreningssidan kan föreningar själva lägga upp information om sin verksamhet.
Det kan vara möten, arrangemang och annat. Dessa sidor har blivit en riktig succé!
Fler och fler föreningar utnyttjar möjligheten att nå ut via Föreningssidan. Antalet
inskickade texter växer för varje nummer. En sida har blivit två och ibland även
tre, och vi tvingas korta ner texterna för att alla skall få plats.
Sidan sponsras av Klippans kommun och ovanstående företag.
Det är vi, och föreningarna, mycket tacksamma för!
För att alla föreningar skall få plats med all sin
information så söker vi nu fler sponsorer till dessa sidor.
Kontakta oss! Det gynnar ALLA våra föreningar i utgivningsområdet.

TACK på förhand!
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Föreningssidan

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

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

HjärtLung föreningen i Klippan

Ljungbyheds framtid och Nattöga

Korpen har haft slutdragning på korpcyklingen 2016. Vinnare av cykel Agneta
Robertsson, 500:- Eva Kaunitz, 250:- Maja
Ågren, 150:- Kjell Lindau, 100:- Lars Roberts
son, Rickard Svensson, Maivi Nilsson, Gunnar
Gunnarsson, Iris Möller, Allan Olsson,
Dorrit Thomasson, Nancy Jonasson, Mariette
Ågren, Ann-Christin Steen. Priserna kommer
att delas ut till resp. Tack för ert deltagande!
Välkomna i maj 2017.

Jul- och Luciafest på Gråmanstorps byg
degård torsdag den 8 december kl. 17. Jul
bord, luciatåg framfört av elever från Krika
bygdeskola. Bindande anmälan senast 3 de
cember till Kerstin 0435-14268 och Barbro
0435-44 06 50.

Vi söker fler som vill att det händer mer i
Ljungbyhed med omnejd! Är du intresserad
av att hjälpa till med något arrangemang,
ingå i styrelsen, nattöga? T ex sökes kassör
vid årsmötet 2017. Tveka inte att höra av dig
till oss och erbjud dina tjänster:
madeleneherner@ljungbyhedsframtid.se

PRO Klippan

Fredag 9/12:
Kväll start kl 17.30
P16 födda -00 eller senare

Klippans FF

ÅBY IBK

Årets Luciacupen kommer att spelas en Panta flaskor och burkar
ligt följande:
Lämna till Åby IBK 2017. Gör en insats för
föreningslivet i Klippan och lämna dina över
Lördag 3/12:
SPF Seniorerna Tycho Brahe Ljungbyhed
blivna burkar och flaskor till Åby innebandy
•
Förmiddag start kl 08.00
Fre 2 dec Julbrunch Skäralidsrestaurangen
klubb! Samla allt i en säck, även utländska
P9 födda -07 eller senare
kl. 13.15 anmälan senast 24 november till
ölburkar. Säcken lämnar du till Åby IBK vid
•
Eftermiddag start kl 14.00
Göran 441447.
ICA Kvantum lördagen 7 januari kl. 10-12.
P11 födda -05 eller senare
Tis 13 december Höstavslutning
Övriga datum för att lämna pant är
kl. 17.00 i lokalen. Jullandgång + kaffe och Söndag 4/12:
lördagar
11 mars, 13 maj, 15 juli, 9 sep och
kaka. MAX 50 platser. Anmälan senast den • Förmiddag start kl 08.00
18
nov.
Du
slipper tidsödande sopsortering
P10 födda -06 eller senare
9 december till Elsebeth 441215 eller Boel
och
stöder
dessutom
innebandyklubben Åby
• Eftermiddag start kl 14.00
442485
IBK!
P12 födda -04 eller senare

•
Mån 21 nov Bingo i lokalen Torget 1 A kl.
14.00.

Grannsamverkan/Grannar mot brott
i Gråmanstorp

Lördag 10/12:
• Förmiddag start kl 08.00
F7-8 födda -08 eller senare
P5-6 födda 11 eller senare
Fre 2 dec Julfest på Parkköket (Kultur
center, f.d. Folkets Hus) kl. 18.00. Julbuffé, • Eftermiddag start kl 14.00
P14 födda -02 eller senare
underhållning, dans. Inge-Thore Rörstrand
spelar. Pris 330 kr. Anmälan i pärmen på ex
Söndag 11/12
peditionen Torget 1A. Betalning senast 25
•
Förmiddag start kl 08.00
november.
P8 födda -08 eller senare
Mån 12 dec Trivseldans på Tingvalla i Ås • Eftermiddag start kl 14.00
F11 födda -05 eller senare
torp 17.00. Stämbandet spelar.

Luciafirande i Gråmanstorp
Vi samverkar med Åsbo Ponny
klubb och
bjuder alla välkomna till Luciafirande i Grå
manstorp, söndagen 11/12 kl. 16.30 på kyr
kans parkering. Bilparkering sker på den lilla
parkeringen, följ skyltar.

Tis 9 jan Medlemsmöte på restaurang Se
nioren kl. 14.00.

OBS! Om vädret är för dåligt, kraftig blåst
och regn, ställs arrangemanget in.

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

Sön 19 feb Arlövsrevyn! Buss, räkmacka,
kaffe och revybiljett 680:- (minst 58 betalan
de). Anmälan senast 1 december - gudrun.
alden@telia.com eller tel. 0435-21229. Betal
ning senast 12 december.

SPF Seniorerna Åby Klippan

ÅPK står för ridande Luciafölje och fin sång.
För att hålla värmen och få lite julstämning
serverar Grannsamverkan/Grannar mot brott
i Gråmanstorp glögg m. tillbehör till en liten
kostnad. Endast kontanter (gärna små valö
rer) och Swish.

Den 23 nov firar vi advent i S:t Petri 14.00- Välkomna att fira Lucia med oss och att hålla
16.00. SPF-kören medverkar.
en nygammal tradition vid liv.

Den 7 dec äter vi julbord på Parkköket
kl 17.00 (350:-) Anmälan senast den 1
december till Margaretha tel: 13624, Berit
Föreningens bankgiro 5665-2274, Expedi tel: 13168 eller Anita 070-325 29 74. Tag
tionstider Torget 1A, Tisdagar och onsdagar gärna med vänner till månadsmöten och
andra aktiviteter!
10.00-11.00.

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

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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KLIPPANS KOMMUN
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Av kommunens många ”nya” chefer är
Tomas Rikse en av de senast anställda. Sedan februari innehar han befattningen som kommundirektör. Tomas,
som har lång erfarenhet från kommunal verksamhet, har levt en stor del av
sitt liv i Mälarlandskapen, men är sedan drygt tio år tillbaka skåning.

muner. De senaste sjutton åren har han haft
arbetet som kommunchef: i Flen, Båstad,
Älmhult och alltså sedan den 1 februari 2016
i Klippan.
Från att ha växt upp och arbetat i Mellan
sverige i större delen av sitt liv gick flyttlasset
till Skåne 2006. Tomas fick kommunchefs
jobbet i Båstad och slog sig ner på Halland
sås norra sluttning. Där har han funnit sig väl
tillrätta och stannat kvar, även om han nu får
ta hand om en kraftigt sluttande gräsmatta
som skall klippas då och då.
– Jag trivs i nordvästra Skåne och Båstad, och
ser ingen anledning till att flytta. Sen finns
det ju en familj att ta hänsyn till, tillägger
Tomas. Jag har fru och en pojke hemma, och
ytterligare två söner som nu är utflugna.

Tomas Rikse, idag i den mogna åldern av
55 år, växte upp i Örebro och utbildade sig
till förvaltningsekonom, som var en socio
nomutbildning med inriktning på kommunal
verksamhet. Yrkesbanan påbörjades då han
fick den tunga titeln ”skolkamrer” i Laxå
kommun.
– Det låter något det, skolkamrer som 23åring, säger Tomas med ett leende. Det är väl
bara ”drätselkamrer” som är ett strå vassare,
Bred erfarenhet
men det har jag inte varit.
Tomas Rikse har trettio års erfarenhet som
kommuntjänsteman, varav mer än hälften
Har arbetat i flera kommuner
Förutom sitt kamrersarbete i Laxå har Tomas som högsta chef i den kommun där han har
haft andra jobb med andra titlar, bland annat arbetat.
har han varit kommunekonom och kansli – Jag har en bred kunskapsbas när det gälchef. Han har arbetat i sammanlagt 7 kom ler kommuners verksamhet, säger Tomas när

I 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.

han reflekterar över vad som kan vara hans
starka sidor. Jag leder kommunens chefsgrupp och tror att jag är ganska bra på att
skapa ett tryggt och kreativt klimat.
Framtidsfrågor
En av Tomas viktigare arbetsuppgifter är
att arbeta för ett ökat bostadsbyggande i
kommunen. Sedan 25 år tillbaka har det bara
byggts bostäder lite pö om pö, och kommu
nen satsar nu på att få igång större bostads
byggen till en ökande befolkning.
Fritid
En kommunchef har lite fritid också, och då
passar Tomas på att läsa en del, gärna lite
om svensk historia. Utlandsresor, där Italien
är något av ett favoritresmål, blir en fin av
koppling från jobbet, liksom en runda golf
då och då. Och så klipper han sin sluttande
gräsmatta så klart, i alla fall på sommaren.
Men om han ser det som avkoppling vill vi
låta vara osagt. Men vissa saker måste bara
göras, i synnerhet om man är kommun
direktör...

Söderås
2016-10-13
Brand på Klippans
Pappersbruk

2016-10-10
Bil kör in i hus, Klippan

2016-10-13, Villabrand, Starby
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2016-10-29, Singelolycka, Krika
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Söderås
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

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

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

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

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

Bilvård (Brilliant Care)
• Klippans Vulkverkstad, Fabriksvägen 14, 264 39 KLIPPAN........................ 0435-103 07
		 info@klippansvulk.se
Busstrafik
• Klippans Busstrafik, 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
• Söndraby EL, Järnvägsgatan 28, 264 33 KLIPPAN................................... 0435-139 60
		 www.sondrabyel.se, sondraby.el.ab@telia.com

Hund- och kattpensionat
Dag & Natt för Hund & Katt, Linneröd 6765, 264 93 KLIPPAN.................. 0722-45 20 80
Inramning
• IdéRika Ram, Ekbacken 693 Bonnarp, 264 53 LJUNGBYHED................. 0704-49 05 48
		 www.iderika.nu, lennartsaflund@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
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

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

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

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

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

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

Möbelrenovering - Sömnad
Åkälla Väv & textil, Templaregatan 20, 264 35 KLIPPAN........................... 070-782 28 85

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

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

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

Radio-TV
Antennsystem Skåne, Allarp 763, 264 53 LJUNGBYHED............................. 0435-508 20
		 www.antennsystem.com, info@antennsystem.com

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

Redovisning, Revision
• BDO, Box 103, 264 33 KLIPPAN.......................................................... 0435-76 61 31
		 www.bdo.se, peter.jelinek@bdo.se

• De företag som är markerade med svart cirkel hittar Du ännu mer
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Reklam
• Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN................................ 0435-77 90 50
		 www.adaptmedia.se, info@adaptmedia.se
Restaurang & Pizzeria
• 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
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
Städfirmor
Städpatrullen Nordvästra Skåne AB, Storgatan 63, 264 32 KLIPPAN............ 0435-182 70
		 www.stadpatrullen.com, stadpatrullen@mail.com
Tandläkare
• Bert-Åke Andersson, Storgatan 20, 264 33 KLIPPAN............................... 0435-104 69
		 www.tandklippan.se, liba1@telia.com
• Oral Design, Järnvägsgatan 11, 264 38 KLIPPAN.................................... 0435-153 10
		 www.oraldesign.se, info@oraldesign.se
Tandvården Ljungbyhed, Tandl. Michal Wachalski
		 Infanterigatan 10-12, 264 51 LJUNGBYHED....................................... 0435-44 08 00
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

Vad söker du?

I detta Branschregister hittar du
snabbt och lätt din lokala kontakt!

Vill du synas här?
Fyll då i uppgifterna nedan och skicka in dem till:
Adapt Media, N. Skolgatan 2, 264 33 Klippan
eller gå in och fyll i uppgifterna på
www.soderasjournalen.se/bransch

Ja, jag vill vara med på följande:
SÖDERÅSJOURNALENS BRANSCHREGISTER!
Grunduppgifter: Företagsnamn, adress, postnummer,
ort, ett tel.nummer (Pris: 1 300 kr/år)
Tillägg: Web- och mailadress (Pris: +700 kr/år)
BÅDE KLIPPANSHOPPING.SE OCH
SÖDERÅSJOURNALENS BRANSCHREGISTER!
Egen företagssida på Klippanshopping.se med
presentation av verksamheten i text och bild

(Pris: 3 360 kr/år)

Företagsnamn, adress, postnummer, ort, ett tel.nummer
i Söderåsjournalens Branschregister (ingår)
Web- och mailadress i Söderåsjournalens Bransch
register (ingår)
JAG VILL VETA MER!
Jag vill veta mer, kontakta mig!
KONTAKTUPPGIFTER
Företagsnamn: ................................................................................................................................................
Kontaktperson: ...............................................................................................................................................
Postnummer: ....................................................................................................................................................
Ort: ...................................................................................................................................................................................
Telefonnummer: ............................................................................................................................................
Adress: .......................................................................................................................................................................
Mobil: ..........................................................................................................................................................................
Webadress: ..........................................................................................................................................................
E-post: ........................................................................................................................................................................

information, erbjudanden och annonser om på www.klippanshopping.se
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Prissänkt 1.000:14.990:-

55”

5.990:Extra bra ljuddel
med Subwoofer och
frontriktade högtalare

40”
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.

2.990:-

990:-

Galaxy Tab A 2016
Hela familjens Tablet.

3.990:-

Retro-radio med CD

GRUNDIG 40VLE7630

A+, 60w, 85kWh, 40”/102cm
Finns även som 49” för 7.990:-

3.990:-

40”

LED-TV med Full HD
och bra ljudkvalitet

HRA-1500MP

CD-MP3 Player. Radio AM/FM.
Aux-ingång. Fjärrkontroll.

40VLE4520

40”/101 cm
A, 60W/88kWh

6.990:-

2.790:-

Lenovo 100S-14IBR
Bärbar dator med 14”-skärm.
4 GB RAM. 128 GB SSD-disk.

28”

Yamaha CDNT670
Ett HiFi system som är utformat
och tunat för optimal prestanda.
CD/Radio, Webtuner, Bluetooth

490:-

2.690:-

T28E310

HDMI och VGA,
28”/71 cm, A, 32W/47kWh

DoRo PRIMo

Vikbar kontaktkortstelefon

Marshall KILBURN

Lättanvänd mobiltelefon för
dig som bara vill ringa och
skicka SMS. Tydlig display. Lång
batteritid. 46x91x19 mm. 87 g

Marshall högtalare i vintagedesign
som levererar balanserat ljud. Anslut
högtalaren till din smartphone eller
surfplatta via Bluetooth.

www.klippan.euronics.se

