Söderås

Bakgrundsfoto: Fenix Raihle Dufva

Innehåller även
information från

GILLA OSS PÅ

FEBRUARI • 2017

PROFILEN

ER BYGGARE

FOLKTANDVÅRDEN

VINNARE ÅRETS BILD!

PASSA PÅ!

Chans att vinna FAMILJEBILJETT
till Rögle BK hemmamatch! Se sid 2

INNEHÅLL

2

Tävla och vinn familjebiljett

4-5

Vinnare Årets Bild 2016

6

Er Byggare

8

Månadens profil:
Linus Elfberg

9

Medaljer för Klippanbrottare
Zignerat Zachhau

10

Visning Blomgrens bilder

11

Folktandvården Skåne

12-14 Föreningssidan
14

Al-Anon
Programsläppfest

15

Världsmedborgare i Klippan

16-17 Bland tvättstreck och potatis
Kommuninfo Klippan
18-19 Branschregister
Barntävling

Tävla och vinn

FAMILJEBILJETT

till Rögle BK hemmamatch!
Delta i tävlingen genom att skriv och motivera varför just du och din
familj ska få se Rögle möta Örebro hemma i Lindab arena den 7 mars.
VI LOTTAR UT TVÅ STYCKEN FAMILJEBILJETTER.
Familjebiljett ger 2 vuxna och två barn upp till 16 år sittplats på sektion L. Ishockey
ska upplevas på plats i Lindab arena med den fantastiska stämning och inramning
som Rögles hemmamatcher har. Ta chansen att vinna biljetter till hela familjen!

UTGIVNINGSDAGAR 2017
Nummer
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Maj

Manusstopp
6 mars
3 april
2 maj

Utgivningsdatum
26 mars
23 april – KlippLördag 29/4
21 maj

Utgivningsdagar för hela året finns på Klippanshopping.se
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Skriv till: jens@adaptmedia.se
Senast 1 mars vill vi ha ditt svar! OBS! Kort om tid!
Skriv ”Rögle BK” i ämnesraden

Söderås
DINA TIPS OCH FÖRSLAG VILL VI
GÄRNA HA INSÄNT TILL:

SÖDERÅSJOURNALEN/REDAKTIONEN
ADAPT MEDIA,
N. SKOLGATAN 2, 264 33 KLIPPAN

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
utlagda och kan hämtas på följande platser:

VI RESERVERAR OSS FÖR EV. TRYCKFEL
UPPLAGA 15.400 EX.

Klippan
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ADAPT MEDIA
N. SKOLGATAN 2A, 264 33 KLIPPAN
TEL. 0435 - 77 90 50
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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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Det blir en härlig vår!
Varmt välkomna!

Passa på att använda ROT-avdraget vid installation av luftvärmepump.

Varmt och skönt
i varje vrå!

LUFTRENINGSFUNKTION

1211:-/mån*

fr.

12 995:-

ENERGIKLASSAD FÖR NORDISKT KLIMAT
LUFTRENINGSFUNKTION
MYCKET LÅG LJUDNIVÅ
BÄSTA ENERGIKLASS

16 495:-

1530:-/mån*

ENERGIKLASSAD FÖR NORDISKT KLIMAT
BÄSTA ENERGIKLASS
INBYGGD WIFI

1711:-/mån*

fr.

18 495:-

Luftvärmepump som är byggd för
nordiskt klimat. Sleep-funktion.

Luftvärmepump Q Heat 63/20-040:
Energiklass värme/kyla: A++/A+++.
SCOP/SEER: 4,6/8,5. Max kylkapacitet: 3,3 kW.
Årsförbrukning värme/kyla: 791/107 kWh.
Typ av apparat: Kylning och uppvärmning.
Kylläge: Luftkyld. Max värmekapacitet: 6,3 kW.
Ljudnivå inne/ute: 22–42/56 dB.

Hög kapacitet och god spridning.
Sleep- och follow me-funktion.

Q Heat 690/20-042:
Energiklass värme/kyla: A+++/A+++.
SCOP/SEER 5,1/9,2. Max kylkapacitet: 3,4 kW.
Årsförbrukning värme/kyla: 700/100 kW.
Typ av apprat: Kylning och uppvärmning.
Kylläge: Luftkyld. Max värmekapacitet: 6,7 kW.
Ljudnivå inne/ute: 22-39/56,5 dB.
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Semlor 18:-/st, 2 st 30:- (ord 22 kr)
Schweizerbröd 28 kr (ord 35 kr)
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ing på
Utställn ippan!
l
Fenix K zalay,
S
in
l
a
Kat
ona
r
k
s
d
n
La

Välkommen fr.o.m 1/3 till Fenix (G:a Kochs)

Storgatan 28/N. Skolgatan 1 , KLIPPAN • 0435-102 53
Avloppsspolning

Rörinspektion

Underhållsspolning

Taktvätt

LJUNGBYHEDS

Innovativ triangeldesign.

Smart Exlusive 9/20-052:
Energiklass värme/kyla: A+++/A+++.
SCOP/SEER: 5,1/10,1. Max kylkapacitet: 3,3 kW.
Årsförbrukning värme/kyla: 619/87 kW.
Typ av apprat: Kylning och uppvärmning.
Kylläge: Luftkyld. Max värmekapacitet: 6,3 kW.
Ljudnivå inne/ute: 17-38/59 dB.

JOUR DYGNET RUNT

www.ljungbyhedsspolservice.se

Dagens rätt

* Exempel på månadskostnad vid de olika produkterna är om du väljer att dela upp din betalning på 11 lika stora
månadsbetalningar under den räntefria perioden, lägsta belopp att betala är 200 kr/månad.

80:-

33 cl läsk/vatten ingår

Mån Fläsk mé lögasås

Tis Pannbiff mé lög, sås och lingon

Järnvägsgatan 28, Klippan • 0435-139 60 • E-mail: butik@sondrabyel.se

Ons Spätta med remoulade
Tors Pålles goá pasta

Nyheter!

Fabriksvägen 8
KLIPPAN
0706 - 72 55 37

Klipp ut och spara mig!

ENERGIKLASSAD FÖR NORDISKT KLIMAT

www. fenixbageriet.se
Mån-fre 6.30-16.30
Lör-sön 7.30-12.00

Fre Kåldolmar mé potäter, sås och lingon

ÖPPET: e kl.11 - 16
Mån - fr
Gäller 27 februari - 24 mars 2017

Veckans alternativ:
Pytt-i-panna mé ägg

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

Välkommen till
:jpris! 495

Kampan

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

Spännande och heta
smaker samsas med
välkända produkter
i våra hyllor!

TELEFONKORT • GODIS • LÄSK • CHIPS • SNACKS • LIVSMEDEL
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2016 års vinnare av
Intresset var större i år än föregående
år av att delta i vår fototävling. Särskilt
stort var intresset att skilda djur och
natur vilket var den kategori som hade
flest bidrag med 70 anmälda fotografier. Totalt deltog 141 foton.

betyg till alla fotografer som deltog. Många
bidrag och hög kvalitet på bidragen blev en
svår ekvation för juryn. Personliga favoriter
fick väljas bort och majoritetsbeslut fick avgöra vilka som blev årets vinnare.
– Det är alltid svårt att välja bort ett foto som
man tycker är riktigt bra fast det betyder
Juryn med Rickard Nilsson i spetsen hade ett också att det fanns många riktigt bra foton
tufft jobb att välja ut vinnarbilder. Aldrig tidi- att välja mellan, säger Rickard som till vargare har juryn varit så oense vilket är ett bra dags arbetar som pressfotograf.

Klippancheck
Vinnarna i respektive tävlingskategori
får varsin Klippancheck på 1 000 kronor
samt en förstoring på det segrande fotografiet. Samt äran, förstås…
Klippanchecken – som är ett utmärkt
presentkort – gäller i de butiker i Klippan
som är medlemmar i Klippans Köpmannaförening.

Johan Lilja
Människor och Djur/natur

MÄNNISKOR: Johan Lilja. Foto: Cool Dude
Johan Lilja blev dubbelvinnare av årets bild och det var en
chockartad glädje hos honom när han fick beskedet. Till vardags jobbar Johan som säljare inom IT-branschen fast han är
även en uppskattad hobbyfotograf.
– Den här sommaren kommer bli fantastisk då jag har sju olika
bröllop där jag ska fotografera. Det brukar bli några bröllopsfotograferingar om året, berättar Johan.
Det var faktiskt bara en tillfällighet att Johan skickade in bilder
till ”Årets bild” och han vågade inte tro på att han skulle vinna
och absolut inte i två klasser eftersom det var så många bra
bidrag.
Bilden ”Cool Dude” togs i samband med familjens drömsemester under två månader i Thailand och Vietnam. Kvinnan på
bilden är en 1,50 lång kvinna som jobbar på en marknad. När
bilden togs försökte samtidigt en försäljare mata Johan med
syrsor, berättar Johan.
Juryns motivering:
”En härlig porträttbild, där all hennes livserfarenhet framträder
i all hennes skrynklighet. Samtidigt finns det en naturlig glädje
i hennes ögon.”
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DJUR/NATUR: Johan Lilja. Foto: Närmast vinner
Det andra vinnarbidraget, ”Närmast vinner”, är taget hemma
i trädgården.
– När klematisen i trädgården slår ut drar den till sig mycket insekter. Det är svårt att hitta fokus och bländare men jag tycker
jag fick till det, berättar Johan. Det tyckte vi i juryn med.
Juryns motivering:
”En tilltalande närbild, där det korta skärpedjupet ger full fokus
på biets ögon, som känns nära.”

Jurymedlemarna
Albin Lundberg, Adapt
Media, och Rickard
Nilsson, RN Bild,
diskuterar vinnarbilderna i foto
tävlingen.

Årets bild!

Många bidrag var i hög kvalité.Bakgrundsbilden är fotograferad av Emma Roth. På
tidningens framsida finns ett foto taget av
Fenix Raihle Dufva.

Anna Olofsson
Lokala motiv

Cizi Engman
Ögonblicket
ÖGONBLICKET: Cizi Engman. Foto: Oväntad våg
En oväntad vinnare enligt Cizi själv men också en återkommande vinnare eftersom Cizi Engman vann i kategorin ”Djur
och natur” 2014. När Cizi inte fotograferar jobbar hon som
barnyogainstruktör men har fotograferingen som hobby.
– Jag väntade mig verkligen inte att vinna igen utan skickade
in några bilder i sista stund. När jag blev kontaktad att jag
vunnit hade jag glömt bort att jag skickat in foton. Helt klart
en positiv överraskning. Neo (sonen på fotot) kommer att bli
överlycklig när han får se tavlan med fotot. Det är en härlig
semesterbild från Kanarieöarna när han satt vid strandkanten
och lekte på stenarna i vattnet.
Juryns motivering:
”En verklig ögonblicksbild, där vågen och badpojken möts
högst oväntat. Vattnets kraft och ansiktsuttrycket i motsats
till det lugna vatten i bakgrunden gör denna bild till en klar
vinnare.”

LOKALA MOTIV: Anna Olofsson.
Foto: Herrevadskloster i sprakande vacker höstskrud
Anna Olofsson jobbar inom läkemedelsindustrin och tycker
om att fotografera på fritiden. Barnen går på Ur och Skur i
Ljungbyhed vid Herrevadskloster och just den här dagen var
vädret perfekt liksom ljusförhållandena. Kortet fångade verkligen Herrevadskloster som är pärlan i Ljungbyhed som lyfter
hela byn.
– Bildens färger, hela prakten liksom historiens vingslag fångades i bilden. Hösten med dess färger är den vackraste årstiden
berättar en glad vinnare, Anna Olofsson.
Juryns motivering:
”En utav kommunens verkligt kända platser. Fotografen har
hittat vackra färger, tänkt till med grenarna i förgrunden och
fått en bra balans i bilden. Spännande också med det kvadratiska formatet.”
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FÖRE

EFTER

Nöjda kunder
- viktigt för Er Byggare

FÖRE

Lyckliga historier om hur familjer
renoverat sina hem är oftast just historier. Renovering av hemmet är en vanlig skilsmässoorsak eller orsak till gräl.
Det är smartare och billigare i längden
att använda sig av en bra byggfirma.
Er Byggare i Klippan är erkänt duktiga och
omtyckta för sitt arbete. De är så pass duktiga att de fått sätta upp en gräns för hur
långt bort de åtar sig jobb. En av många nöjda kunder är Gustav Ask i Helsingborg som
fått sin källare renoverad av Er Byggare.
– Vissa hantverkare vi anlitat tidigare kommer
vi inte ringa igen, men med Er Byggare är
det annorlunda, berättar Gustav. Vi kommer
rekommendera dem till alla som frågar oss.
De gör ett bra jobb och det är klar och tydlig
information längs processen vilket gjorde att
vi slapp jobbiga konflikter om kostnader och
lösningar. När vi köpte huset såg vi potentialen i det och hur vi skulle kunna bygga ut till
fler rum. Särskilt källaren såg vi möjlighet till
att bygga ut och renovera.

lan bråk om fakturan heller i slutändan, flikar Fredrik Hjorth in.
Gustav visar oss omkring i deras källare
och det är bara att instämma i att man
tvingas nypa sig i armen för att inse att
det är samma källare på bilderna som
vi nu befinner oss i.
– Våra tre barn älskar verkligen badkaret. Tack vare ombyggnaden med
utsug och luftventilation är det alltid
frisk luft här nere och tvätten torkar
snabbt tack vare golvvärmen, berättar
Gustav.

Vackert hem
Resten av källaren är lika fin och varsamt renoverad med ett allrum åt barnen där bjälkarna i taket slipats och
takhöjden höjts med nya takplattor.
Renoveringen av källaren är utförd
med yrkesskicklighet och smakfullhet.
Detaljerna lyfter helheten och Gustav
med familj har ett vackert hem. Det lönar sig att anlita kvalitetsföretag.
– Som kund ska du känna att du fått
Tydlighet viktigt
ett kvalitetsjobb när arbetet är slutfört,
Likt många andra började Gustav att själv reavslutar Fredrik.
novera ett rum av källarens fyra rum. Men
efter att ha färdigställt det insåg han hur
Ny på kontoret – Pontus Persson
mycket tid de övriga tre skulle ta. Tack vare
Det utökade ansvaret som förtroendeentreprenör hos Länsförrekommendationer kom de i kontakt med Er
säkringar har gjort att skadejobben blivit fler. Ny arbetsledare är
Byggare.
Pontus Persson vars arbetsuppgift i huvudsak är att handlägga
– Det var mycket skönt att få hela renoveskadeärenden. Benny Svantesson är fortsatt arbetsledare fast
ringen i ett paket och det var tydlighet längs
blir nu avlastad och kan fokusera på övriga ärenden. Pontus sköhela processen. Sist men inte minst blev vi
ter kontakten med Länsförsäkringar och med de drabbade att
jättenöjda med resultatet, fortsätter Gustav.
få hjälp att återställa efter skadan. Ett bra bemötande är viktigt
– För oss som byggföretag är det viktigt att
och Er Byggare har som mål att kunden hela tiden ska veta vad
eventuella problem löses direkt och att vi är
som händer och kommer att hända.
öppna med alla kostnader, för då blir det säl-
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Du kommer med
en idé...

Vi

rojektet!

byggp
fixar hela

En kontakt räcker!

Butiken fylld
med vårnyheter!

070-33 90 680

Besök oss på

erby.se

Lantmannag. 10
264 31 Klippan

Kläder, underkläder,
smink och hudvård.

Trädgårds- &
fastighetsskötsel

Välkomna! Helena med personal

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

Just nu extra bra priser
på kylar och frysar

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

STICK BIO

JUST NU!

50% rabatt

Den 8 mars på Röda kvarn
i Ängelholm, kl 14.00.
Kaffe ingår. 175:-/person.
Anmälan hos avigorät.

på allt sockgarn
från Austermann
och TeeTee.

Electrolux dammsugare
från 1.390:Oral B tandborstar

avigorät

från 295:-

Vaktgatan 20, ÄNGELHOLM • 076-16 01 961

25%
*

KAMPANJRABATT PÅ
MASSOR AV TAPETER.

Vi firar

100 år
1917- 2017

LED-lampa

Normal/Classic A, matt,
9,5 watt, 3-pack

100:-

Wahlhårklippare
Electra

249:Ord.pris 399:-

FISKARS

Hardface-stekpanna

Tapetkampanj på Colorama!
Just nu har vi rabatt på massor av tapeter! Här finns allt för dig
som vill försköna dina väggar eller göra bostaden extra hemtrevlig.
Välkommen till Colorama!

Priserna gäller till och med den
19/3 eller så länge lagret räcker!

*) Rabatten gäller 20 februari – 5 mars 2017.

MEN!

M
VÄLKO

Adressgatan 00, Ortsnamn.
Tel 0000-00 00 00.
Öppet: Mån–fre XX–XX.
Gilla oss på FB
Lör XX–XX. Sön XX–XX.

Bygdens butik!

www.colorama.se

549:Ord.pris 699:-

Storgatan 4
Ljungbyhed
Tel 0435 - 294 50
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Foto: Privat

:
MÅNADENS PROFIL

LINUS ELFBERG

Klippanpågen på ståplats

Att heja på Rögle är för många en livs- Bland annat kvalade vi till Stafetten, en av
stil och en brinnande passion.
Sveriges största tävlingar på den tiden och
På ståplats när Rögle spelar finns supporter- placerade oss på topp fem nationellt. Vi var
föreningen Angel Island Army och dess ord- många unga duktiga bowlare på den tiden.
Jag hann med något år i bland annat Lejonet
förande Linus Elfberg är från Klippan.
– Det var pappa som tog med mig till gamla med innan Rögle tog över all min fritid, beishallen när jag var fem år gammal, där och rättar Linus.
då föddes kärleken till Rögle.
Angel Island Army
Vardagssysslan består av att arbeta som lö- Linus berättar att han trots sin ringa ålder
nekonsult och korpbowling om kvällarna. suttit med i styrelsen för AIA, Angel Island
Linus är född och uppvuxen i Övad, bott i Army, i sju år och det är andra året som ordSöndraby och gått på Vedby skola, Snygga- förande.
torp och Åbyskolan innan Linus studerade vid – Det var Mattias Larsson, ordförande i AIA
Halmstad högskola under några år. Idag bor då, som ville ha in mig i styrelsen tack vare
han inne i Klippan, även om mycket tid spen- mina kunskaper om datorer och hemsidor.
deras i Ängelholm för att följa Rögle. Det är AIA ville synas mer, följa med i den tekniska
åtskilliga timmar i veckan som läggs ned på utvecklingen och behövde en föryngring på
Rögle.
ståplats. På den tiden såg man upp till de
– Jag, liksom många andra, investerar tid och större killarna på ståplats. Kände mig stolt
känslor i Rögle och vill att det ska gå bra. När över att få bli en del av stolt grönvit gemendet går dåligt för Rögle mår jag dåligt och det skap när jag fick komma med i AIA.
går ut över min omgivning. Dagligen är det
prat om läget i laget och tabellen, självklart är Mixen av människor du aldrig skulle lära kändet frustrerande och det finns inga bra svar. na annars och som blir dina vänner genom
Rögle och ståplatskulturen, den är svår att
Bowlingtalangen
beskriva. Det finns belägg för ramsan ”Vi är
Från lovande ungdomsspelare till korpenspe- alla grön o vita bröder”, det är precis så det
lare ihop med tidigare Paradise Hotel profilen är på ståplats. Alla är vi bröder och systrar
Jesper Fröidh och tillika Röglesupporter har som vinner och förlorar ihop på läktaren.
vägen varit krokig.
– Från en uppbyggd förväntan i början av sä– Jag är nästan uppväxt i bowlinghallen när songen har det förvandlats till en mardrömsLeif Persson hade hallen. Leif är pappa till säsong med skador, tappade spetsspelare
mina morbröder. När jag var liten spelade jag och svajigt målvaktsspel till horribla domarmed Strikers och vi var duktiga på den tiden. insatser.
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En av de första bortamatcherna med Rögle
är ett bestående intryck och ett av Linus roligaste minnen. Tingsryd borta och snöoväder ute med allt vad det innebär. Bussarna
försenade och alla supportrar missade de
första tio minuterna av matchen men när väl
supportrarna kom fram blev det Congadans
in i hallen och hela bortasektionen fylldes av
Röglesupportrar.
– Tyvärr är bortasektionen i Tingsryd helt värdelös så jag kunde inte se något av Rögles
mål utan fick jubla i kapp med alla andra som
jublade. Sista perioden höll alla om varandra
och sjöng samma ramsa hela tredje perioden. Efter det var jag fast och älskar att åka
på bortamatch och sjunga för Rögle, konstaterar Linus.
Vedby/Rönne
Som alla andra som gått i skolan på Vedby
har givetvis Linus spelat fotboll i Vedby/Rönne men bowlingen var roligare. Kärleken till
Vedby/Rönne finns kvar och vännerna från
fotbollen likaså, många av dessa följer också
Rögle. Även om mycket hänt genom åren är
det fortfarande samma lokalkärlek till Klippan och Vedby som brinner i bröstet. Även
om kärleken till Rögle ändå är störst av allt
just nu.
– Känslan av att dela framgång och motgångar, men särskilt de gånger vi vinner och
lyckas mot alla förväntningar, den är oslagbar. Det är grönvit kärlek till max, avslutar
Linus.

Värmevägen 2, Klippan
ÖPPET I BUTIKEN:

Ons 13-18

Tel. 0435- 149 60
0435 - 149 60

n
a
d
ju
b
r
e
r
å
V
!
Å
P
PASSA

de!

Markiser
20% rabatt

Gäller t.o.m 15 mars

Titta in på www.hemkopljungbyhed.se
Här finns Dagens rätt
och cateringförslag
till sommarens fester!

www.facebook.com/begravningsbyra
www.facebook.com/begravningsbyra

LJUNGBYHED
0435-44 10 30
8-20 ALLA DAGAR

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

Jenny Fransson och
Fredrika Petersson från
Klippans Brottarklubb

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

10,7x7,1
10,7x7,1

Klippanbrottare
framgångsrika vid SM

Att jag är en katastrof i köket är ju ingen hemlighet.
Det i kombination med en hysterisk iver, gränslös
kreativitet och dumdristighet blir en livsgfarlig kombo när jag glatt kastar mig över nya projekt i köket.
Jag fick ett gäng kokböcker i julklapp som jag önskat mig.
De innehåller ord som ayerveda, sunshine food, paleo och
antiinflammatoriskt.
– Låt inte henne bjuda oss på något från dessa böcker, sa min
systers pojkvän när de slog in mina klappar.
Benbuljong är tydligen den nya trenden. I storstäderna går
kändisarna runt och smuttar på sina koppar med buljong.
Kaffe är så ute. Benbuljong är grejen, tänkte jag och hittade
ett recept. 2 kg ben från valfritt djur, grönsaker, vatten, citron,
salt och peppar får puttra på spisen i minst tio timmar. Tio
timmar är jävligt lång tid och var får man tag på 2 kg valfria
ben? Riksväg 21 kanske? Grävling, hare och nån fågel borde
ju bli 2 kg? Jag kände mig som en riktig dåre när jag frågade
i charken på Ica Kvantum om de hade 2 kg ben.
– Vad för slags ben, undrade expediten tveksamt och backade lite.
– Ja, vad som helst, fnittrade jag nervöst vilket fick mig att
verka ännu mer som en tokig kaninkokerska.
Det slutade med att jag köpte märgben. Sen gällde det bara
att hitta en dag då jag verkligen var hemma i tio timmar. En
kall lördag gjorde jag slag i saken. Upp med märgbenen från
frysen, hacka grönsaker,Söderåsjournalen
vatten på och ner i grytan. Tycker
Söderåsjournalen
Klippan
jag detta var en trevlig aktivitet?
Nej, jag stod och klöktes och
Klippan
förbrukade enorma mängder engångshandskar eftersom jag
tycker det är så äckligt att röra rått kött. I evigheter kokade
det och känslan av att detta var oerhört äckligt bara ökade.
Fram mot kvällen var buljongen färdig. Ett gäng ensamma
ben klonkade mot grytan och det såg så oaptitligt ut att jag
fick ulka lite i vasken. Jag silade skiten och hällde i ett glas.
Slurp. Nu blir jag känd och smal! Det finns inte en chans i helvetet att jag kommer kunna dricka benbuljongen. Så nu står
jag här med fyra kilo benbuljong. Det kan man kanske sälja
dyrt till kändisarna i storstäderna som gärna smuttar på möget? Det här projektet lämnar mig med så många frågor och
så lite svar. 1: När man i kvällstidningarna använder rubriken
”supergod och nyttig benbuljong”, har man ens smakat den
själv då eller har man inga smaklökar kvar? 2: VARFÖR, ACK
VARFÖR ska jag alltid försöka göra maträtter som garanterat
kommer bli superäckliga?
Jaja, min syster och hennes pojkvän kommer hit på middag
om några dagar. 4 kilo benbuljong är ju ett trevligt alternativ
till fredags-tacosen.

Klippans brottarklubb kom hem med flera medaljer när
SM i Söderhamn gick av stapeln. Jenny Fransson och Fredrika
Petersson tog guld när SM i brottning avgjordes. Emmy Mared tog
silver och Stine Mared tog brons. Bronsmedaljör blev även Anton
Rosen. Brons blev det även i lagtävlingen. Ytterligare tre brottare
från Klippans brottargymnasium tog brons, Elin Weman, Miciel
Wennström och Tindra Sjöberg.
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Storgatan österut i början av 1900-talet.

Blomgrens bilder
- visning för allmänheten
Axel Blomgrens foton är nu relativt
välkända för dem som bor i Klippanbygden. Han var aktiv som fotograf i
Klippan 1897-1955 och hade periodvis
filial i Ljungbyhed och Örkelljunga.

Blomgren gick bort 1961 och efter sig lämnade han cirka 36.700 negativ, huvudsakligen
glasplåtar. Dessa har sedan arkiverats hos
Klippans kommun och överförts till digitalt
format. Genom åren har medlemmar i Klippans hembygdsförening och Åsbo Släkt- och
Folklivsforskare identifierat motiv och personer på fotona och registrerat dessa. Sedan
fyra år tillbaka finns en databas där fotona är
sökbara via internet. Arbetet med ny inscanning av glasplåtarna pågår och drygt hälften
av bilderna finns nu i hög upplösning.

förande i släktforskarföreningen. Men jag
hittar fortfarande nya detaljer i hans foton
som visar vilken mästare han var. Han var till
exempel tekniskt kunnig och kunde klippa
och klistra så att skärpan i ett färdigt foto
hamnade på två ställen, både på en grupp
människor och ett torp som fanns 100 meter
bakom människorna. Sådant gjorde han i laboratoriet för 100 år sedan, långt innan det
fanns datorer och photoshop.
– Han hade god fantasi och kunde välja perspektiv och vinklar på ett sätt som skapade
fina kompositioner, fortsätter Mats Pettersson från hembygdsföreningen. Fick han en
chans till ett intressant foto så tog han den.
När Yllefabriken byggde sin skorsten 1910
så fick han en sådan möjlighet. Han klättrade upp i skorstenen med sin cirka 15 kg
tunga kamerautrustning och tog några kort
innan byggnadsställningen revs. Det blev
några intressanta vyer över Klippan för mer
än hundra år sedan. Chansen att klättra upp
i skorstenen med kamera återkom inte och
han visste inte om bilderna blivit bra förrän
han framkallat dem i laboratoriet.

Bildvisning
Föreningarna som har arbetat med dokumentationen har nu i samarbete med Kulturoch fritidsförvaltningen, Klippans kommun,
för avsikt att arrangera offentliga visningar i
Konsthallen. Åsbo Släkt- och Folklivsforskare
och Klippans hembygdsförening håller gemensamt i en visning den 7 mars i Konsthal- Vykort
len i Klippan.
Blomgren bedrev också en ganska omfattande förlagsverksamhet och fotograferade
Mästerlig fotograf
Axel Blomgren hade fotoateljé på några oli- miljöer i den närmsta trakten. Han lät sedan
ka adresser på Järnvägsgatan i Klippan. Han trycka dessa foton som vykort. En del av
drev även under en period Klippans bok- och dessa foton har hamnat i hembygdsförenpappershandel. En stor del av Blomgrens fo- ingens ägo och finns till försäljning.
ton är utförda i hans ateljé där privatpersoner
har fått porträtt eller arrangerade miljöbilder
tagna på sig och sin familj. Men stort allmänt
intresse har de foton Blomgren tog på gator
och byggnader i Klippan och i trakten däromkring. Hans miljöbilder visar hur en ort
som Klippan växt fram och förändrats ganska
dramatiskt över en 50-årsperiod.
– Jag har jobbat intensivt med Blomgrens
bildarkiv i sex år, säger Bengt Emgård, ord10

Databas
För att få söka i Blomgrens bilder på internet hemifrån krävs medlemskap i någon av
de nämnda föreningarna. På biblioteken i
Klippans kommun finns publika datorer där
alla kan söka i databasen. Läs mer på www.
blomgrensbilder.se.
Två visningar om året
En stor del av Blomgrens foton visar ett

Klippan med omnejd så som det såg ut för
80-100 år sedan. Bengt Emgård och Mats
Pettersson kommer att hålla i den första bildvisningen. Förhoppningen är att kunna arrangera två offentliga bildvisningar om året.
– Vi vill att alla skall få möjlighet att träffas,
umgås och njuta av Blomgrens fina bilder
och att bildvisningarna kommer att väcka
minnen och känslor av nostalgi som sätter
igång samtal bland de närvarande, avslutar
Bengt Emgård.
Blomgrens bildskatt har kommit många till
del genom hembygdsböcker, föreningstidningar och facebooksidor. Konstföreningen
och Klippans kommun har haft utställningar
i Konsthallen med hans foton. De offentliga
bildvisningarna blir ytterligare ett sätt att få
glädja sig åt den skicklige fotografen Axel
Blomgrens bilder.

Fajersons ur-affär.

Vad: Bildvisning av Blomgrens bilder
När: Tisdag 7 mars kl 18.30 (insläpp
18.15, begränsat antal platser)
Var: Konsthallen i Klippan, Storgatan 9
Arr: Klippans hembygdsförening, Åsbo
Släkt- och folklivsforskare och Kultur- och
fritidsförvaltningen, Klippans kommun

Mer fri
tandvård
för unga!

Tjuv stal almanacka.
Fick 12 månader.
Även dålig humor förtjänar fina leenden.
I Perstorp hittar du oss på
Bryggaregatan 15
Telefon 0435-66 64 40

Vårens gastronomiska
aktiviteter!

• Elins fredagslunch börjar 10/3
• Catering för alla vårens fester
Temakvällar:

• Korvkurs 1/3
• Vinprovning med mat 10/3

erat kött
Närproduc service
ell
med manu
Gilla oss på

Bjärhus Gårdsbutik 0435-102 95
För mer info: www.bjarhus.se

Planera in årets projekt!

Vid årsskiftet höjde staten åldersgränsen för fri
tandvård från 19 till 21 år. Och inte nog med det,
gränsen kommer succesivt att höjas till 23 år 2019.
Det betyder att de som är födda 1996 och senare får
fyra år ytterligare av fri tandvård.
– Detta är ett väldigt positivt beslut för de ungas munhälsa.
Det är många som av kostnadsskäl väljer bort tandläkaren
när den inte längre är kostnadsfri. Och när du inte får dina
regelbundna kontroller är det svårt att veta om din munhälsa
försämras. Förhoppningsvis har du en lite mer ordnad ekonomi när du är 23 år och fortsätter att gå regelbundet till
tandläkaren, berättar Pia Skeppstedt, klinikchef på Folktandvården Skånes klinik i Perstorp.
Att fler unga nu får gratis tandvård innebär också att kliniken
i Perstorp kommer att få mer att göra.
– Vi står väl rustade för en ökad tillströmning av kunder. Vi
har nyligen rekryterat både tandhygienister och tandläkare
så att vi nu är fullt bemannade. Dessutom arbetar vi med
det vi kallar teamtandvård som innebär att vi använder våra
personalresurser på ett optimalt sätt. Så vår tillgänglighet är
mycket bra just nu, förklarar Pia Skeppstedt.

Ring
0435 - 105 18
så fixar vi!

Foto: Nicklas Rudfell

Tänk på RUT- & ROTavdragen

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

!
E
D
N
A
D
U
J
B
R
E
S
G
N
I
N
P
ÖP
Beställ kort på
?
0435-105 18 ENBeStaTAlaKAdirTVekÄtTTi al Storgatan 12
(Betalas med faktura, vår korttermin
även till privatpersoner) med ditt beta

lkort!

Klippan

0435-105 18

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

NYHET! Gå in på klippanshopping.se och klicka på fliken Fören-

ingar. Här skriver ni in föreningens text. Ni ansvarar för att uppgifterna är
rätt. Vi förbehåller oss rätten att redigera dem. P.g.a platsbrist ska endast
aktuell månads program införas.

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

Åsbo Ryttarförening
Torsdagen den 2 mars bjuds det in till
temakväll kring ”Kvarka”.
Du får en unik möjlighet att lyssna och diskutera kvarka med Gittan Gröndahl, vet med
dr. som även är huvudansvarig för djurslaget
häst på SVA sedan 2005. Martina Hurtig,
Ringsjöortens Lantliga Ryttarförening kommer att inleda mötet. Överdomare Lena
Klang Martinsson kommer sedan att tala.
Målet med denna kväll är att skapa en bild
av vad kvarka är för sjukdom, hur smittan ska
hanteras i praktiken samt hur det går att förebygga kvarka i ett stall.
Torsdag 2 mars. Klockan 18.30-20.30
Plats: Ljungbyhed Park, Flygarhall
Ingen kostnad, bjuds på fika i pausen.
Anmälan: ulla@hernersel.se, märk ämnesraden med ”KVARKA”, senast 27 februari.
Vi mejlar bekräftelse på anmälan.

Gråmanstorps Bygdegårdsförening
ÅRSMÖTE
Fred. 24 mars i Bygdegården Kl. 19.00.
Stadgeenliga ärenden, val till styrelse samt
supportförening. Motioner 0705-22 21 39
Agneta (vänligen inga Sms, ring), senast
10/3.
Underhållning och god mat, 150:-/pers. Ta
gärna med vänner. Anm. senast 17/3, på
0705-22 21 39 Agneta (vänligen inga Sms,
ring). Välkomna! Styrelsen

Kvidinge Föreläsningsförening
• ÅRSMÖTE och Björn Andersson
”Min resa i fotbollens liv” är rubriken på
fotbollsproffset Björn Anderssons föredrag
i Hembygdshallen i Kvidinge den 5.e
mars kl. 1900, som konferencier fungerar
Bengt Göran Söderlind. Björn är född och
uppvuxen i Perstorp där han även startade
sin fotbollskarriär som fortsatte med Östers
IF, som blev svenska mästare 1978. Det blev
28 landskamper och proffskarriär i Bayern

Munchen. Det blir en kväll där vi får stifta
bekantskap med en stark personlighet, som
med värme och humor beskriver livets toppar
och dalar, och hur han tacklade dessa genom
att stå för vad man tror på och att alltid se
framåt. Alla är Hjärtligt Välkomna!
Obs Årsmöte efter föredraget.
• Söndagen den 19.e mars kl. 19.00 kommer Peter Bengtsson från Laholm till Hembygdshallen i Kvidinge och ger oss tips och
råd om hur vi ska arrangera trädgården för
att den ska vara lättskött, trevlig och harmonisk. Peter är bl.a. känd från trädgårdsprogram i TV, där han tillsammans med Gunnel
Carlsson, var en av domarna i tävling om att
färdigställa trädgårdar. Det blir ett trevligt
program som passar bra i den tid när det
börjar våras och det spritter i kroppen för att
sätta igång med trädgård och balkonglådor.
Alla är hjärtligt Välkomna!

Klippan korpens Boulesektion
Januaris månadstävling hölls i Åstorps
Boulehall och pristagarna blev:
1. Lennart Andersson med 3 segrar
och kvoten 27
2. Gunnar Åkesson med 3 segrar
och kvot 20
3. Bertil Nyström med 3 segrar och kvot 17
25 deltagare deltog i tävlingen

Klippans hembygdsförening

Trädgårdsföreningen Perstorp
Vi har medlemskvällar varje första måndagen i månaden (Trädgårdssnack).
ÅRSMÖTE 6/3, klockan 19.00
Plats: Studieförbundet Vuxenskolans lokaler
på Stockholmsvägen 14D i Perstorp

SPF Seniorerna Åby Klippan
Välkomna till en ny termin fylld med
aktiviteter!
• 7 mars Månadsmöte. Berättelsen om
Gunnil från Rävatorp, ett gripande kvinnoöde i 1700-talets Skåne, kåseri av Barbro
Andréll.
OBS! att vi från och med mars månad har
månadsmöte på tisdagar!
• 16 mars Studiebesök på ”Plastens hus”
och på Bergendals i Hässleholm. Dagen avslutas med en räkmacka. Anmälan till Margaretha 0435-13624 eller Britt 0435-24314.
Årsmöte och möten hålls på Studiegården
47:an i Klippan.
Utförlig information om vårens verksamhet
lämnas på månadsmöten, i Söderåsjournalen
och på vår hemsida adr: wwwspf.se/aby
Tag gärna med vänner till månadsmöten och
andra aktiviteter!

SPF Seniorerna Tycho Brahe

ÅRSMÖTE den 26/3 kl. 14.00.
Plats: Åby museum.
Välkomna!

Soppkväll.
Tisdagen den 21 mars kl. 17.00
har vi Gulaschsoppa med tillbehör till ett pris
av 60 kr. Efter maten frågesport och kaffe.

Perstorps Hembygdsförening

Anmälan senast den 14 mars till Göran
441447 , Elsebeth 441215 eller Boel 442485.

Välkommen på ÅRSMÖTE söndagen den
19 mars kl. 14.00
Plats: Perstorps Församlingshem
Sedvanliga årsmötesförhandlingar och kåseri
av Arnold Andreasson över ”Caféer i Perstorp under 100 år”. Fri entré. Vi bjuder på
kaffe med hembakat.
Gamla och nya medlemmar hälsas välkomna.

O.B.S. först till kvarn gäller max 50 platser.
Besök gärna vår hemsida spfseniorerna.se/
tychobraheljungbyhed där finner ni hela
årets planering.
Ni som är pensionärer och funderar på att
bli medlemmar är välkomna att anmäla er till
soppkvällen för att se hur vi har det.

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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Färingtofta IK

PRO Perstorp

ÅRSMÖTE för huvudföreningen och stödföreningen i Tornsborg.
Tisdag 28/2 kl. 19.00 Servering.
Välkomna!

AA och Al-Anon
AA håller informationsmöte torsdagar
kl. 17.30-18.30.
Al-Anon håller möte om torsdagar kl 19-20.
Alla anhöriga till missbrukare är hjärtligt välkommen om torsdagarna.

Östra Ljungby Bygdegård
KALLELSE
ÅRSMÖTE onsdagen den 8 mars 2017
kl 18.00. Gärna anmälan senast 5 mars till:
gina_widen@hotmail.com alternativt:
070-175 12 83. HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Aktiespararna Klippan/Perstorp/Åstorp
Verksamhet mars månad 2017

• Kurs i aktiekunskap med hjälp av
"Hitta Kursvinnare.
"Söndagarna 5/3, 12/3 samt 19/3. Plats Studiehemmet 47:an Storgatan 47 Klippan.
Kursen fulltecknad. Ny kurs startar i oktober.
Anmälningar via hemsidan
www.aktiespararna.se/klippanperstorpastorp eller telefon 0708592006.
• Aktiecafé med Hitta Kursvinnare.
Söndag 26/3 på Studiehemmet 47:an Storgatan 47 Klippan.
• Stora Fondkvällen.
Måndag 27/3 klockan 16.30 - 21.00
Olika fondbolag presenterar sin verksamhet.
Plats: Hotell Marina Plaza Helsingborg.
Ett samarrangemang mellan Aktiespararna
i Helsingborg, Klippan/Perstorp/Åstorp, Höganäs. Anmälan via hemsidan:
www.aktiespararna.se/klippanperstorpastorp
Välkomna till mars månads aktiviteter.
Ledningsgruppen

Övriga aktiviteter:
• 23 mars kl 14.00, Bitte Rosenkvist och
• Onsd. 1 mars kl.17.00.-21.00.
Tommy Johnsson berättar om Kenya och
Dans i Perstorp Folkets Park. Berths Favoriter
Sydafrika. Plats: Syrénen.
spelar
• 28 mars, Besök på Glashyttan i Åhus,
• Onsd. 15 mars kl. 17.00.-21.00. Dans till
lunch på Yngsjö Rökeri. Trandans Pulken vid
Liljas orkester
Yngsjö.
Alla PRO-och SPF-anslutna pensionärer är
SPF Eken har startat ”Fredagscafé. Detta är
VÄLKOMNA! till våra trevliga danskvällar.
öppet alla helgfria fredagar mellan kl 09.30• Onsd. 8 mars kl.14.00.
11.30. Vi serverar fika till självkostnadspris.
Medlemsmöte i Folkets Park.Sjukgymnast
Välkomna!
Emelie Wiklund kommer och informerar om
Vårprogram har skickats ut till alla medlemvad som finns att erbjuda pensionärer.
mar. Hjärtligt välkomna till våra aktiviteter på
• Lörd. 11 mars kl.18.00.
Syrénen!
Festkväll i Bäckstugan 100 kr /pers. Bindande
anmälan på lista där eller till Anita tel.31792. Mer info om alla våra aktiviteter kan ni förGun 31679 senast månd 6 mars.Max 45 pers. hoppningsvis läsa på vår hemsida:
www.spf.se/ekenperstorp
• Motionsbingo:
Planeras starta mitten av mars.

HjärtLung-föreningen Klippan
• Aktiviteter i Bäckstugan:
Fredagscafé, Stickcafé ,Canasta och Bingo • EM-kafé torsdag 16 mars kl. 14 på Gråmanstorps Bygdegård. Fotografen och fågelfortsätter som vanligt.
skådaren Patrik Axelsson berättar och visar
• Studiecirklar:
bilder. Information om årets resor.
Pågående: Vinkunskap. Gamla Perstorp och
• Stavgång varje söndag kl. 10 vid StoränPärlbroderi.
gsstugan. Medtag fika. Vi fikar inomhus.
• Planerade:
Stavar finns att låna. Kom och prova på!
En cirkel om Ven samt en som kallas " HistoAnmälan till EM-kafé senast 11 mars till
rien om Bäckstugan"
Kerstin 14268 och Bodil 10583.
Inf.om cirklar kan ni få av Kerstin Tell tel.
34307. Pärmar med inf. och teckningslistor,
gällande studier och resor, finns i Bäckstu- PRO Ljungbyhed
gan. Besök gärna vår hemsida www.pro.se/ • Torsdag 9 mars
Perstorp där finns all information
Studieresa till järnvägsmuseum i Ängelholm.
Guidad visning sedan lunch i stationsrestaurangen. Pris ca 70 kr + 90 för maten. Samling
Fokus Färingtoftabygden
på torget kl 09.15. Vi samkör med egna bilar,
Den 13:e Mars kl. 19.00 är det dags för FoAnmälan bindande senast 28 feb till Ingrid tel
kus Färingtoftabygdens ÅRSMÖTE i Färing441410 eller 073-7517374.
tofta församlingshem.
Punkter på mötet är bl a lägesrapport fiber- • Fredag 31 mars
projektet, info om Valborgsfirandet etc…
Vårfest i Kreablokalen kl 13.00
ICOS kommer och berättar om mätmasten,
vad dom egentligen gör där och vad man an- PRO Klippan
vänder insamlade data till.
• Måndag 27 februari
Föreningen bjuder på fika.
Bingo 14.00 i lokalen Torget 1A.

ÅSBOBYGDENS SAMLARFÖRENING

Seniorerna, SPF Eken Perstorp

ÅRSMÖTE. Sedvanliga mötesförhandlingar.
Onsdagen den 1 mars, kl. 19.00. Centralskolans Aula, Perstorp
Därefter underhållning av "Madaroarna" ett gäng glada töser. Välkomna!

PROGRAM, Våren 2017
• Månadsmöte den 9 mars 2017, Församlingshemmet kl 14.00. Sandström & Co
underhåller ”Svenska schlagers från 40- och
50-talet.

• Måndag 13 mars
Trivseldans kl. 17.00 på Tingvalla. Memorys
spelar.
Forts. nästa sida

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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PRO Ljungbyhed forts.

• Torsdag 23 mars
Operettnostalgi med Björn Forsberg Elisabeth Assarsson Marsh på Kulturcenter/Parkköket. 250 kr för landgång, dryck, entré.
Anmälan senast 3 mars. Information Gun
Olsson, 0735–105758
• Lördag 8 april
Påsklunch i PRO-lokalen kl. 12.30. Buffé för
100:-. Anmälan senast 21/3, betalning 28/3
10.00-11.30 i PRO-lokalen. Begränsat antal.
Information Gun 0735 105 758
• Torsdag 27 april
OBS! Utflykten till Snälleröds Bränneri är den
27 april. Inte maj som det står i vårprogrammet! Information Gunnel Lundin, 0435–
14242.
• 1–5 maj
Resan till Budapest är fulltecknad. information Gudrun Aldén 0435–21229, mobil 073
037 58 30.
Expeditionstider Torget 1A:
Tisdagar och onsdagar 10.00-11.00.
E-postadress:
Anmäl gärna e-postadress till Bertil Pettersson, karl.bertil.pettersson@telia.com
Anmälningar till våra aktiviteter kan också
göras på vår hemsida, pro.se/klippan eller på
listor som finns i vår lokal på Torget 1A.

SPF SENIORERNA FÄRINGTOFTA

Inbjuder till motionsdans i
Tornsborgs Tivoli, Färingtofta:
• Torsdag 2 mars kl 17-20.30
MEMORYS spelar.
• Torsdag 16 mars kl 17-20.30
REID & COMP spelar.
Vi bjuder på kaffe. Alla föreningsanslutna
pensionärer är välkomna. Medlemskontroll.
• MÅNADSMÖTE tisdagen den 14 mars
2017 kl 14.00 i Församlingshemmet Färingtofta. Efter sedvanliga förhandlingar uppträder komikern Ingvar Svensson, Landskrona.
Kaffe och kakor serveras. Alla föreningsanslutna pensionärer är välkomna.
Se även vår hemsida:
www.spfseniorerna.se/faringtofta
Pga utrymmesskäl har vissa texter kortats ned.
Texterna finns i sin helhet på Klippanshopping.se

Hur går det till?
Nu ska ni ALLTID lägga in era
texter via klippanshopping.se
Gå in under fliken FÖRENINGAR.
Ni skriver själv texter (endast
för aktuell månad) och ansvarar
för att de är rätt. Vi förbehåller
oss rätten att redigera dem vid
behov.
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Al-Anon

- hjälp för anhöriga åt alkoholister
På Al-Anons möten delar medlemmarna med sig av sina erfarenheter
i tur och ordning och det ges inga
råd utan det talas om vad var och en
gjort, sen är det upp till var och en
att välja själv hur man ska förbättra
sitt liv.
Genom att dela varandras erfarenheter går
det att lösa sina egna problem. Alkoholism
är en familjesjukdom som både missbrukare och anhöriga förnekar och döljer. Att erkänna att du dricker för mycket är enormt
skamfyllt. Som anhörig går livet endast ut
på att se till att försöka få denne på ett sådant humör att han eller hon inte dricker.
Genom Al-Anon lär du dig att ansvaret
inte är ditt som anhörig utan ansvaret är
missbrukarens eget. Det är när du ändrar
synsättet på dig själv som anhörig som du
hjälper alkoholisten till att ta eget ansvar.
Känslor och beteende
Som anhörig måste du bearbeta dina känslor och beteende. Genom att komma på Al-

Anons möten får du den hjälpen. På mötena är det bara fokus på de anhörigas liv
och upplevelser och alla får prata utan att
avbrytas.
Eftersom du endast presenterar dig med
förnamn är du fortsatt anonym även efter du varit här. Det som sägs vid mötena,
stannar i rummet. Alla du träffar vid AlAnons möten är där av samma anledning.
Fantastisk gemenskap
Det är mycket skratt åt egna tillkortakommanden, humor behövs för att klara av
tillvaron. Även om varje människas upplevelser och bakgrundshistoria är unik, är
mönstren som anhöriga till beroendesjuka fastnar i och vilka konsekvenser det ger
i deras liv lika.
Al-Anon är en fantastisk gemenskap där
människor berättar om sig själva i omvänd
ordning – allt det jobbiga och det vi inte
vill erkänna först. Al-Anon har öppet varje
torsdag mellan 19-20 för alla anhöriga som
behöver stöd eller som vill prata av sig.

Tårta och musik
Det var sång och fest för barnen när
Klippans kultur- och fritidsförvaltning arrangerade programsläppfest
på Klippans bibliotek när vårens arrangemang för barn presenterades.

Det var fullt av barn på plats och de bjöds
på sång och musik med tema bakning
och barnen fick sjunga med. Efteråt bjöds
det på tårtor som bakats av Vuxenutbildningens Bageri- och konditori.

Viktoria Ejnarsson Zúñiga, bibliotekschef i
Klippan berättade att de valt att lägga fokus
på barnkultur för att känna av reaktionerna
innan de ska fortsätta med vuxenkultur.
– Biblioteket är ofta det första deltagandet i
kulturlivet och att de vill nå ut till alla barn.
– Alla arrangemang är dessutom gratis.
Bibliotekets atrium är ett mötesrum som ska
fyllas med aktiviteter och upplevelser, avslutar
Viktoria Ejnarsson Zúñiga.

VÄRLDSMEDBORGARE I KLIPPAN
”Thomas från Klippan” var en film som
visades i TV sommaren 2015. Där reflekterade Thomas Holst och Thomas
”Totte” Ekberg över sin relation till
uppväxtorten Klippan. De bor idag i
Malmö och utanför Trelleborg och i
filmen berättade de om fotboll och
musik, lek och barndom i Klippan. En
filmvisning i Klippan ledde till ett samarbete med Klippans kommun i ett
större projekt – Världsmedborgare i
Klippan.

och finna vägar till det svenska språket. Ett
bakomliggande syfte med projektet är att
motverka mobbning och främlingsfientlighet. Att vara världsmedborgare innebär att
inte se människor som ”vi eller dom”.

Klippans Centrum 2016
Thomas & Thomas har låtit eleverna använda
den kända Torsson-låten Klippans Centrum i
skapande syfte. Skolbarnen har gemensamt
fått sätta ord till låten. Ett nytt arrangemang
har flyttat fram sången trettio år i tiden.
– Det är elevernas egna ord som de använder
när vi framför musiken, fortsätter Totte. Att
Världsmedborgare
Barn- och utbildningsnämden driver projektet våga ställa sig på en scen och sjunga, eller
Världsmedborgare i Klippan med målet att framträda för en grupp, stärker självkänslan.
”barn och unga i Klippans kommun får mö- Att man valt just Klippans Centrum som
tesplatser där deras relationer och framtidstro arbetsmaterial är ingen tillfällighet. Låten
stärks”. Syftet är att kultur används i skolan så har blivit något av en signatur för Klippans
att ”barn och unga utvecklas till samhällsmed- musikliv.
borgare med god självkänsla och ansvarsför– Det finns en stolthet i Klippan över det rika
måga”. Projektet, som har stöd av Statens kulmusiklivet, säger Totte Ekberg som själv skrev
turråd och statliga integrationsbidrag, består
musik till filmen ”Thomas i Klippan”. Klippan
av flera delar. Thomas och Totte samarbetar
förknippas i allmänhet med musiken, det
i sitt delprojekt med musiklärare på skolorna.
finns en tydlig koppling mellan Klippan och
Deras arbete stimulerar elevernas egen förmusik.
måga att skapa och känna delaktighet i den
– Vi tycker det är roligt om även vuxna i Klipgrupp man befinner sig i.
– Vi tror att man måste se sitt eget värde, att pan känner igen den här, fyller Thomas Holst
man måste kunna uppskatta sig själv. Först i. Vår förhoppning är att en färdig låt komdå ser man andra människors värde, menar mer att kunna läggas upp på Spotify så att
Totte Ekberg efter ha jobbat en dag med många kan lyssna på den där.
elever i årskurs 9 på Snyggatorpskolan.
Drama, film och konst
Totte och Thomas har arbetat med en grupp I projektet Världsmedborgare i Klippan ardär några av eleverna är nyanlända och håller betar man även med drama, film och konst.
på att hitta sin plats i ett nytt sammanhang Konstpedagogen Jasmine Cederqvist från

Ljungbyhed har arbetat med klasserna F till
årskurs 3. Eleverna har genom olika tekniker fått skapa konstverk där de fått uttrycka
känslor och svar på frågan ”Vad är hemma
för dig?” Konstverken har ställts ut på Konsthallen i Klippan. (Se konstverken högst upp på
sidan)

Skolor har fått besök av dramapedagogen
Axel Wigfors som har lett eleverna i samarbetsövningar. De har också fått prova på att
improvisera i olika teaterövningar. På Bofinkenskolan och Vedby skola har eleverna arbetat med filmprojekt.
Berättarministeriet
Totte Ekberg håller också i ett delprojekt där
han arbetar med det skrivna ordet. I en skrivarverkstad skall han stimulerar eleverna att
uttrycka sig i skrift.
Han beskriver Berättarministeriet som ett roligt träningsläger i fantasi och berättande.
– Genom att berätta sin egen historia lär du
dig något om dig själv, om andra och om
världen, säger Totte. Att vi alla är unika, men
när det gäller våra grundläggande behov är
vi lika.
Olika kulturformer
Världsmedborgare i Klippan lyfter fram kulturen som en möjlighet att uttrycka sig. Genom musik, konst, film, dans och drama kan
barn och ungdomar stärka sin identitet.
Att använda olika kulturformer parallellt med
ordinarie skolarbete utvecklar skolbarnen till
samhällsmedborgare med god självkänsla
och ansvarsförmåga.
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Fattigmansspisen i Färingtofta kyrka

Bland tvättstreck och potatis
Klippans kommun gömmer många
juveler och bär på en rik historia. Det
berättas många roliga historier om
vad som hänt, sagts och gjorts genom
åren i kommunen. Både kända och
okända profiler har bidragit till skratt
och trivsel, för det är vad Klippan är –
gemenskap. Vi bygger gemenskap genom att skratta ihop och ha en gemensam berättelse ihop.
Snälleröds säteri är en av de platser som är
värt att besöka i Klippans kommun. Kör genom Färingtofta och du kommer till Snäl�leröd. Säteriet har gamla anor och stod klar
år 1795. Innan det blev ett säteri var det ett
järnbruk som Karin Lycke drev som det än
idag finns spår av. Järnbrukets tid finns dokumenterad i form av en fattigmansspis som
står inne i Färingtofta kyrka.
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Som ångbränneri finns det många historier
om hur bönderna som lämnade potatis för
brännvinstillverkning låg under kranen för att
suga i sig dropparna av brännvin som tappades från kranen. Brännvin är enkelt uttryckt
odestillerad vodka för den som undrar.

Upptäckten att det gick att göra brännvin av
potatis stod grevinnan Eva Ekeblad för. För
upptäckten invaldes hon som första kvinna
i Kungliga Vetenskapsakademien. Upptäckten att bränna brännvin av potatis medförde
att odlingen av potatis ökade från mitten av
1700-talet och hembränningsapparaterna
puttrade överallt i landet med stora alkoholEn historia jag fått höra talas om är när problem som följd. Det positiva i utvecklingsäteriet köptes av Bror-Eric Berntsons och en var att man samtidigt insåg att det fakupphörde att vara ett ålderdomshem så ville tiskt gick att äta potatisen också…
inte en äldre farbror vid namn Valfrid Kron
1991 gav familjen Berntson på Snälleröds
flytta från ålderdomshemmet utan han fick
Säteri nytt liv till brännvinstraditionen i traklov att bo kvar i en sidobyggnad.
ten och har sedan dess utvecklat snaps och
När Bror-Eric Berntson hade finbesök från glögg under varumärket Snälleröds. Snäl�Stockholm och ville visa upp sitt säteri möt- leröds snaps görs utifrån gamla beprövade
tes de av Valfrids Krons mindre väl tvättade metoder. Att avnjuta en Snälleröds snaps är
underkläder upphängde på ett klädstreck ett alltså sätt att hylla traktens stolta kvinvid infarten. Herr Berntson uppskattade inte nor, män och bönder som skapade bränneriupptåget.
traditionen.
Genom åren har säteriet varit både skola och
ålderdomshem men även ångbränneri för
tillverkning av brännvin. Eric Berntsson och
hans fru Sophie tilldelades 2012 kommunens
byggnadsvårdspremium för sin varsamma
restaurering av gårdens boningshus och sidobyggnader.
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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
Bildelar
• Stigs Autoshop, Storgatan 64, 264 33 KLIPPAN....................................... 0435-147 00
		 www.stigs-autoshop.se, order.stigsautoshop@telia.com
Bilverkstad
Bångdals Bilservice, Mörsarevägen 6, 264 51 LJUNGBYHED.................... 0435-44 22 11
		 www.bangdals.se, klas@bangdals.se
• Nockes Bil - Kenoc AB, Spången, 264 52 LJUNGBYHED........................ 0435-44 04 87
		 www.kenoc.se, info@kenoc.se
Bilvård (Brilliant Care)
• Klippans Vulkverkstad, Fabriksvägen 14, 264 39 KLIPPAN........................ 0435-103 07
		 info@klippansvulk.se
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
Däck
• Klippans Vulkverkstad, Fabriksvägen 14, 264 39 KLIPPAN........................ 0435-103 07
		 info@klippansvulk.se
Elektriker
• Herners El, Storgatan 5, 260 70 LJUNGBYHED .................................... 0435-44 04 17
		 info@hernersel.se
• Söndraby EL, Järnvägsgatan 28, 264 33 KLIPPAN................................... 0435-139 60
		 www.sondrabyel.se, sondraby.el.ab@telia.com
Fastighetsbolag
• Treklövern Bostads AB, Storgatan 43, 264 32 KLIPPAN............................ 0435-121 00
		 www.treklovern.se, kundtjanst@treklovern.se
Frisör
• Salong Monica, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN ............................ 0702-78 48 81
		 salongmonica@hotmail.com
Fotvård
Fotspecialisten i Klippan, Storgatan 17, 264 33 KLIPPAN ........................... 0435-133 50
Färg - Tapeter
• Colorama, Karossvägen 1, 264 21 KLIPPAN............................................ 0435-142 62
		 www.colorama.se/klippan, klippan@colorama.se
Fönster och dörrar
• FönsterFint, Hembygdsgatan 2, 234 36 Klippan....................................... 0435-107 81
		 www.fonsterfint.se, info@fonsterfint.se
Gravstenar
• T Hagelins Gravstensvård, V. Forestad 4036, 264 54 LJUNGBYHED....... 0435-77 01 09
		 t.hagelin@bredband.net
Gårdsbutik
• Bjärhus Gårdsbutik, Bjärhus, 264 93 KLIPPAN......................................... 0435-102 95
		 www.bjarhus.se, elisabeth.hansson@lm.lrf.se
Svarta Svängens Köttbod, Bjärnarp 790, 268 68 RÖSTÅNGA.................... 0705-51 73 89
		 www.svartasvängen.se, svartasvangenskottbod@hotmail.com

BRANSCHR
Hantverk & Hemslöjd
• Glaskonst, Klöva Hallar 2289, 264 92 KLIPPAN .................................... 0707-197 333
		 www.glaskonst.se, glaskonst.mek@telia.com
Hembygdsförening
Östra Ljungby och Källna socknars Hembygdsförening, Bjerhus 4460 Fastarp
264 94 Klippan................................................................. 0435-21291, 0701-13 11 20
Hund- och kattpensionat
Dag & Natt för Hund & Katt, Linneröd 6765, 264 93 KLIPPAN.................. 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
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
Maskintjänster
• KMT Klippans Maskintjänst AB, Åbytorpsvägen 25, 264 39 KLIPPAN......... 0435-191 50
		 www.kmt-klippan.com, info@kmt-klippan.com
Målare
• FB Måleri, Karossvägen 2, 264 31 KLIPPAN......................................... 0708-86 88 56
		 frank@asbomaleri.se
Möbelrenovering - Sömnad
Åkälla Väv & textil, Templaregatan 20, 264 35 KLIPPAN........................... 070-782 28 85
Psykoterapi - KBT och parterapi
KBT4U, Norra Skolgatan 2A, 264 33 KLIPPAN........................................ 0707-56 54 88
		 Dobrica Vukovic, socionom, leg. psykoterapeut, kbt4u@hotmail.com
Redovisning, Revision
• BDO, Box 103, 264 33 KLIPPAN.......................................................... 0435-76 61 31
		 www.bdo.se, peter.jelinek@bdo.se
Reklam
• Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN................................ 0435-77 90 50
		 www.adaptmedia.se, info@adaptmedia.se
Restaurang & Pizzeria
• 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

• De företag som är markerade med svart cirkel hittar Du ännu mer nformation, erbjudanden och
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REGISTER
Snickeri
• Ydhags Specialsnickeri, Förrådsvägen 11, 260 70 LJUNGBYHED........... 0707-41 10 63
		 www.snickeriet.info, info@snickeriet.info
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 53 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

Härligt kreativ stund
på Klippans biblioteket
Klippans bibliotek hade fullsatt när Eva Bengtsson höll i rimoch ritsagoshow för barn. Barnen fick vara med och skapa
figurer och berättelser när Eva höll i pennan och trollband
barnen med sin rim- och ritsagoshow. Passa på att boka kommande arrangemang för barn, intresset är stort och väldigt
uppskattat hos barnen.

BARNTÄVLING!

FÖR BARN
UPP TILL 12 ÅR

VINSTER:
3 personer vinner presentkort (500 kr, 300 kr resp. 200 kr)
från Klippans Köpmannaförening.

SÅ HÄR GÖR DU:

• Fyll i korsordet nedan. Om det är rätt löst så kommer de blåmarkerade
rutorna bilda ett ord. Klipp ut korsordet och skicka in till oss.
• Sänd lösningen till:
Adapt Media AB, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN
senast den 6 mars i ett brev frankerat med brevporto.

O BS

!

Skriv ”BARNTÄVLING”utanpåkuvertet!

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

Markiser, cyklar,
målare eller bildelar?
Allt finns i din närhet!

Vad söker DU?
I detta Branschregister hittar du
snabbt och lätt din lokala kontakt!

annonser om på www.klippanshopping.se

Namn:

_________________________________________________________________________________________________

Adress: _________________________________________________________________________________________________
Telnr:

_________________________________________________________________________________________________

Ålder:

_________________________________________________________________________________________________

Vinnare Annonsjakten -januari
1: Kerstin Olson, Klippan
IS!!!
2: Elsie Pettersson, Klippan
GRATT
3: Annelia Ekblad, Ljungbyhed
19

4490:Ord. pris 5990:-

Torktumlare
DPS7405

Kondenstumlare med
värmepumpsteknik.
7 kg kapacitet.
A++

4490:-

1790:-

Ord. pris 5790:-

Tvättmaskin
Tvättkapaciteten på
7 kg och den 33 cm
stora luckan gör det
lätt att fylla maskinen
och tvätta stora
volymer kläder.

Trådlös högtalare
JBL. Charge 3

3490:-

3990:-

Ord. pris 3990:-

Ord. pris 4990:-

Kyl/frys

BLF7121W

Bärbar dator

176 cm högt med stor
kyldel (197 L). A+.
Omhängningsbar dörr

4 GB ram, 13,3” skärm
128 GB SSD, Windows 10

www.klippan.euronics.se

Öppettider: Mån - fre 10 - 18 / Lör 10 - 14

22-29
WINT ER IS C O M IN G!
januari
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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