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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 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.

Perstorp
• Biblioteket
• Ugglebadet
• Vincents Kök

• Nya Pålles
• Preem
• SEB
• Simhallen
• Swedbank
• Treklövern
• Turistbyrån
• Vårdcentralen
Röstånga
• Turistbyrån
Åstorp
• Biblioteket
• Celins foderbutik
• Ica Kvantum Oj!
• Ishallen
• Medborgarkontoret
• Vidåsen

N. Skolgatan 2. 0435-71 95 10

God Jul
och
Gott Nytt År!

Leg. Kiropraktor - Dennis Johansson

ÖPPET I UTSTÄLLNING:

Onsdagar 13-18

Värmevägen 2, Klippan
Tel. 0435- 149 60

Lämna ditt bidrag
Året går mot sitt slut – och det är hög tid att du lämnar ditt
bidrag till Söderåsjournalens fototävling, Årets bild!

Medlem i Kiropraktiska Föreningen Sverige, KFS

0435 - 149 60 0435 - 149 60

ÅRETS BILD

GOD JUL OCH
GOTT NYTT ÅR!

CYKELAFFÄREN I CENTRUM

Julklappar för alla cyklister!

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

Vilka fina foton har du tagit under året? Vilka värdesätter du mest?
En naturbild, ett barnporträtt, en fin miljöbild..? Vi väntar på ditt
bidrag till 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 utgivningsområde: Klippan, Pers
torp, Ljungbyhed, Östra Ljungby, Kvidinge och Röstånga. Vinnarna
utses av vår redaktion och Ljungbyhedsbördige fotografen 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 som tillhör Klippans Köpmannaförening.
Lämna ditt bidrag
Dina tävlingsbilder laddar du upp på www.klippanshopping.se,
under fliken ”Fototävling” och ”Skicka in bild”. I början av 2017
presenteras vinnarna i Söderåsjournalen och på
Klippanshopping.se. På sidan kan du också läsa
om vilka regler som gäller för tävlingen.

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

WINT ER IS C O M IN G!
LUFTVÄRMEPUMPAR SOM TAR
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FIGHTEN MOT KYLAN!
God J t År!
Nyt

Gott

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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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

Tack för mig

Allt har en början och ett slut, även
mitt skrivande i SöderåsJournalen,
om historiska händelser. Det blev
12 år. Jag började i nummer ett år
2005 och slutar med detta års sista
nummer. Det har blivit 396 artiklar,
264 notiser och 132 boktips. Men
framförallt blev det många intressanta telefonsamtal från läsare.
Dessa kommer jag att sakna. Ofta
var det nyinflyttade som ville ha
reda på lite om sin nya kommun.
Men hade ibland själv intressanta
saker att förmedla. Släktforskningen har lett in intresset på historia,
särskilt lokalhistoria. Men allt fler
har upptäckt: Till mer man kan om
sin bygd till intressantare blir det. I
en intressant bygd vill man bo och
känner trygghet.

Spritrik bygd

Av Skånes två län var Kristianstads
län ett rikligt potatislän. I ingen annan landsdel var andelen potatis
större av totala skörden. I potatisrika bygder uppstod på 1800-talet
brännerier. Så var det i L-län och inte
minst i Söderåsbygden. I Åbytrakten fanns sex brännerier, nämligen
i: Gråmanstorp, Vedby, Ankarlöv,
Pappersbruket, Övad och Klippans
bränneri. Det sistnämnda fanns i
närheten av stationen och mellan
1910 och 1955. Lades ned efter
att ha eldhärjats. I brännerierna till
verkades råsprit, som sedan såldes
vidare till föräldlingsföretag.

Märkesdagar
1901: Beslöt utreda frågan om
arbetarkommun i Klippan.
1926: Oro i Klippans arbetarkommun
för att få kommunister bland medlemmarna.

Som sagt
”Till sist segrar sädesfältet alltid över
slagfältet”
(Theodor Fontane)
”Kultur är vanor”
4

(Hartvig Frisch)

Julen – från ljus-, kristen- till matfest
Från att ha varit en forntida ljusfest,
kallad midvinterbloten, blev julhelgen
helgad åt Jesus födelse. Så var det
tänkt förbli, men blev vår största mathelg med hedniska inslag.
Julens kostmönster avspeglar äldre
seder. Jultraditionen är i stor utsträckning mattradition. Svinslakten, bak och brygd tillhörde de obligatoriska julförberedelserna. Under
äldre tiders jul åts det annan mat än
den vanliga. Åts saltad mat i vanliga
fall, blev det färskmat under julen.
Denna syn gällde även annat, som
bröd, kryddor, dryck m m.
Julmaten var indelad i festmat och
fastemat. Skinka ingick bland festmaten, liksom revbensspjäll, fläsk
och korv. Lutfisken bland fastematen, även gädda och lake åts. Det
blev med tiden allt mindre åtskilt.
Idag är det en salig blandning av
fest- och fastemat på julbordet. Den
fornnordiska julen hade mest av
festmat. Men så kom kristendomen.
Då blev det stora inslag av fastemat.

Det finns matseder som försvunnit.
”Dopp i grytan” är en, vars tanke
var att ge en försmak av festmaten genom att doppa en brödskiva i
köttspadet. Grönkål är en annan rätt
som nästan helt försvunnit till förmån för brunkål. Vörtbröd dyker upp
inför julen. Denna sed har funnits
med sedan medeltiden. Julgröten är
en maträtt som genomgått en förvandling från vardagsrätt till festrätt.
Vardagens gröt koktes på sädesmjöl.
Festgröten – ”vitgröten” – koktes på
ris och mjölk. Fisk har sedan medeltiden varit obligatorisk julaftonsrätt.
Till julkötträtterna åts inte potatis.
Det skulle vara kål.
På dagens julbord tornar skinkan
högst. Men det är senkommet inslag. I äldre tider togs skinkorna bort
och användes till spickeskinka (saltad, torkad eller rökt, som hängdes
på spik) Först under andra halvan på
1800-talet blev skinkan julmat. Nötter och äpple hörde till julens delikatesser. I fattiga hem var äpple och

Dopp i grytan gav festförsmak.

Ett julbord innehåller många rätter.

nötter ofta barnens enda julgåvorna.
På julen åt bönder och tjänare måltiden gemensamt. Ett annat inslag i
jultraditionen var viktigt: Ingen fick
lämna huset utan att ha fått något
att äta. Man fick ”inte bära ut julen”.

Gregorianska kalendern - i Sverige först 1753
Ett nytt år stundar, som helt följer den
gregorianska kalendern, som infördes i Europa 1582 och ersatte Julius
Caesars reform från 46 f v t. Till Sverige kom nya kalendern först 1753.
Ju mer komplexa samhällen blev, allt
viktigare blev en gemensam kalender, så samma dag avsågs inom en
årscykel, inte minst för firandet av
högtider. Med en kalender blev det
ordning och reda. Detta insågs tidigt
i expanderande riken och särskilt
av Julius Caesar, som tog beslut att
införa ”Julianska kalendern”. År 46
före vår tideräkning ersattes gamla
romarrikets kalender av Julianska
kalendern, som dominerade Europa
till 1582.
Målet var att ha en kalender som

anpassade sig till Jordens omloppstid. Det visade sig omöjligt. Jordens
omloppstid är 365 dygn, 48 minuter
och 45 sekunder – c:a 365,2422
dygn. Julianska kalendern bestod
av 365 dygn och sex timmar, hade
ett skottår med en extra dag inlagd
vart fjärde år. Kalendern spreds över
Europa, vilket sammanföll med kristendomens utbredning. De kristna
högtiderna, som sammanföll med
romerska högtiderna, passades in i
kalendern. T ex vintersolståndet den
25 december och ”Jesus födelse”
och därmed julen (Jesus födelse fastställdes år 325 i Nice).
En kalender som närmare anslöt
till Jordens omloppstid togs fram av
astronomen Aloysius Lilius. Han avled

dock innan han presenterat sitt verk.
Brodern Antonio tog över och blev
den som presenterade kalendern för
påven Gregorius XIII. Denna kalender
består av 365,2425 dygn och ligger
10-11 dagar efter Julianska kalendern. Det finns skottår med en extra
dag vart fjärde år och en extra justering med att inte ha skottår då jämna
århundraden inföll som var delbara
med 400.
Påven lät ett påbud utgå att använda
kalendern som kom att kallas ”Gregorianska kalendern”. Från 1582 infördes den i Polen och Spanien, som var
först med nya kalendern. Det skulle
dröja till 1753 innan kalendern infördes i Sverige och USA, 1853 i Japan,
1911 i Kina och 1925 i Grekland.

”Svenska kalendern” – blev årstidsbunden
Det fanns en tid då kalendern i
Sverige hade månadsnamn som
anknöt till dominerande aktiviteter
under de olika månaderna, som
dock inte stämde med årstiden i vårt
avlånga land.
Romarrikets första kalenders månader hade nummer. Sedan kom
”Julianska kalendern” där bland annat gudanamn fanns med. Sedan
tog ”Gregorianska kalendern” över.
Dock fanns nationella namngivningar

på årets månader, som den svenska
kalen
dern en tid hade med början
på 1570-talet, med enstaka ”egna
namn”. Det var en form av kompromiss. I Sverige var man ovillig att
gå över från ”Julianska kalendern”
till ”Gregorianska kalendern”, men
det skede 1753. Uppdraget att utge
kalendern fick ”Vetenskapsakade
mien”.
Kalenderns svenska namn började
med Tors månad, som var en hyllning

av Asaguden Tor. Sedan följde i tur
och ordning: Göjemånad, Vår
månad, Gräsmånad, Blomstermånad,
Sommar
månad, Hömånad, Skördemånad, Slaktmånad, Vintermånad
och Julmånad. Eftersom Sverige har
lång sträckning blev det t ex inte vår
på samma tid i hela landet. Även
övriga beteckningar hamnade i en
del fall ”fel”. Därför beslöts återgå till
romarrikets namn.

Boktipset: Lerpux-Dhuys bok ”Cistercienserkloster” ger perspektiv åt denna bygd.

TOMTENATTA

Tack, Braun!
En trogen medarbetare i Söderåsjournalen har nu dragit
sig tillbaka efter att i 12 år bidragit med artiklar, notiser
och boktips. Vi tackar för en gigantisk arbetsinsats!
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God Jul & Gott Nytt År önskar

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

Lars-Eric Braun har genom sitt oerhört breda intresse och stora
nyfikenhet kunnat bidra med artiklar om humlor, skolplanscher,
märgelgravar, Mors dag, telefonkatalogen, sockerbetan, järnspi
sen och... ja, mycket, mycket, mycket mer. Det har varit koncisa
notiser om folkliv och kulturella fenomen.

Öppettider i jul och nyår
23/12
08-23
24, 25, 26/12
11-20
31/12, 1/1
12-18

TELEFONKORT • GODIS • LÄSK • CHIPS • SNACKS • LIVSMEDEL

Fabriksvägen 2
0435 - 76 04 00
070 - 222 55 38
Vi önskar alla våra kunder
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Jour dygnet runt!

Artiklarna har oftast haft ett historiskt perspektiv och fått oss att
förstå att de flesta företeelser har en föränderlighet över tid och
rum. Det finns en historia som ger perspektiv på tillvaron. Klippan
bygdens lokalhistoria – hembygdens egenheter och särdrag – kan
Braun på sina fem fingrar och han har generöst delat med sig av
sina kunskaper.
Många är de som har uppskattat Brauns sida! Vi har från många
läsare fått höra att ”Brauns sida är det första jag läser” när det
fått sin Söderåsjournalen. Det lokalhistoriska
intresset är stort och Lars-Eric har haft en
given och trogen läsekrets.
Naturligtvis beklagar vi att Brauns sida nu
upphör, men som det klassiska uttrycket är:
inget varar för evigt. Att Lars-Eric Braun valt
att dra sig tillbaka respekterar vi. Men åter
igen, tack för alla läsvärda artiklar genom
åren!

Ditt glasmästeri i Klippan! www.glasteknikiklippan.se Välkomna!

Julöppettider

För en
godare
jul!

Julafton 8–14
Juldagen 11–18
Övriga dagar 8–21

Äntligen juletid!

Nu är det dags för pepparkakorna
att ta form, för glöggen att värmas,
för skinkan att griljeras och för granen att
göra sin entré i hus och hem. Julen är som bekant full av fix
– men se till att inte stressa upp dig i onödan!
På ICA Kvantum Klippan vill vi att julen ska vara en tid för
njutning, avkoppling och gemenskap. Vi har allt för ett
komplett och smakrikt julfirande här i butiken.

Vägen till en enklare julfirande!
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!?

Handla i vår butik på nätet!
Tänk dig att kunna planera och handla dina
varor inför julen i lugn och ro hemma i soffan.
Handla då i vår butik på nätet! Vi erbjuder ett
stort sortiment och är måna om att plocka
varor som du blir nöjd med. Hämta dina
varor när det passar dig via vår smidiga
Drive Thru. Enklare än så blir det inte!
Besök oss på ica.se/kvantumklippan

En riktig mataffär
Elfdalens Centrum,
264 21 Klippan
Tel 0435-29 600
ica.se/kvantumklippan
facebook.com/
ICAKvantumKlippan

Klippan
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Vi förgyller din vardag!
Människan har smyckat sig sedan tiotusentals år tillbaka. De äldsta smyckena man känner till är hundratusen
åriga pärlor av nätsnäcka. Smycken
har tillverkats av en rad olika material:
pärlor, bärnsten, korall, ädelstenar
och ädelmetaller har använts genom
århundraden.
Olika funktioner
Smycken har och har haft olika funktioner.
Förlovningsringar visar att ett par hör ihop
och eventuellt har för avsikt att gifta sig.
Vigselringen, som är ett minne från ett bröl
lop, talar kort och gott om att man är gift.
Ett smycke kan också visa att man tillhör en
viss grupp, till exempel examensringar som
talar om att man har ingenjörsutbildning el
ler har doktorerat. Förutom en funktion som
att hålla håret eller ett klädesplagg på plats
så kan till exempel ett diadem, hårspänne
eller slipsnål också vara en utsmyckning. Ett
diadem var under antiken ett tecken på hög
värdighet och bars av kungar.
Guld och silver
Vanliga ädelmetaller bland smycken är guld
och silver, och det är också de som ingår i
namnet på butiken på Storgatan - Guld o
Silversmedjan i Klippan. Guldets smältpunkt
är 1063° C och silvrets 961° C. Det är således
stryktåligt material som kräver höga tempe
raturer när det skall omformas.
Ett imponerande utbud i den lilla butiken

6

– Andra material än guld och silver har kommit på senare år, till exempel ringar av stål
som är ett bra material att arbeta i, säger
Leif-Åke Andersson som haft butiken och
smedjan i Klippan sedan drygt tjugo år till
baka. Idag finns även diamanter som tillverkats i laboratorier, ”lab grown diamonds”. De
går inte att skilja från diamanter som bryts
naturligt.
Yrke med historia
Att bearbeta de ädla metallerna guld och sil
ver – guldsmedskonsten – är något som LeifÅke ägnat sig åt i mer än 40 år. Han ”ärvde”
yrket av sin far som arbetade i en silversmed
ja på Ättiksfabriken i Perstorp.
– Grunderna i yrket är desamma sedan
1600-talet, säger Leif-Åke som själv är guld
smedsmästare. De handverktyg som vi använder fanns också för 200 år sedan, tänger
och hammare har samma utseende och
funktion idag.

se skillnad på de olika varianter av pärlor som
finns, glaspärla eller äkta pärla? Odlad pärla
i sötvatten eller i saltvatten? Skillnaden i pris
och värde kan vara stor. Ett foto på smycken
kan inte säga något om värdet, man måste
ha dem i handen för att göra en korrekt värdering. Det är viktigt att dokumentera sina
värdesaker och ha det rätta värdet på dem.
Egen design
Smederna i Guld o Silversmedjan arbetar
med reparationer, omarbetningar eller andra
arbeten efter kunders önskemål. Man har
också egentillverkning efter egen design,
vilket kan vara den mest kreativa delen av
arbetet.
– Att se en kund bära ett smycke som jag
har designat och tillverkat känns riktigt bra,
säger guldsmed Kristina Östlund som arbetat
på Guld o Silversmedjan i 4 år. Det är en stor
glädje, i synnerhet om kunden också är nöjd.

Gamla smycken som bara ligger i ett skrin
kan lämnas in och bli omarbetade till ett helt
Värderingsman
Leif-Åke är också förordnad värderingsman nytt smycke. Det som bara känns som ”skrot
av Handelskammaren och gör värderingar och skräp” idag – om än med högt värde –
vid till exempel försäkringsärenden eller bo kan alltså omvandlas till ett nytt smycke med
frisk och fräsch formgivning.
delningar.
– Många har idag sina tillhörigheter under- Förutom i Klippan har Guld o Silversmedjan
försäkrade, säger han. För försäkringen krävs butiker i Ängelholm och Varberg. Totalt har
en marknadsmässig värdering. En lekman företaget en personalstyrka på tjugo perso
har svårt för att bedöma äktheten i olika ner. Endast ett mål för ögonen har de alle
ädelmetaller, är det vitt guld? Platina? Eller samman: Vi förgyller din vardag!
Några av de egendesignade smyckena

Årets
järta!
julhHalsband
595:Armband 545:-

Jul, jul, strålande jul!
I kyrkan är ingen ensam. Alla är välkomna.
Hela julens program hittar du på vår hemsida och på Facebook.
Varmt välkommen till en kyrka nära dig i jul.
Julafton

Från egen smedja

Välj mellan hela sju olika gudstjänster. Alltifrån
Familjens Julbön till Julnattsmässa.

Välkommen till oss!

Juldagen
Stämningsfull Julotta kl 07.00 i Färingtofta kyrka
och Gråmanstorps kyrka.

Annandag Jul

0435 - 105 18

Ring så fixar vi!
• Bygg • Måleri • Trädgård • Städ
• Miljövänlig ogräsbekämpning och Fasadtvätt m.m.

Musikgudstjänst med Munkakören i Källna kyrka
kl 16.00.

Facebook.com/KlippansPastorat
www.svenskakyrkan.se/Klippan

Kom till oss och shoppa loss!
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Det blev en trevlig dag i Skäralid för
Marianne och Tore Ahlström och deras
gäster i början av december! Marianne var vinnare i Söderåsjournalens
månads
t ävling och fick möjlighet att
bjuda vänner och grannar på ett julbord
i den trevliga restaurangen nedanför
ravinen på Söderåsen.
Gästerna var inte vilka som helst. Marianne och
Tore driver lantbruk i Farstorp utanför Ljungby
hed och julbordet blev ett varmt tack till vän
ner för all hjälp de fick när Tore råkade ut för
en olycka i höstas. Det kunde ha slutat riktigt
illa, men Tore hade trots allt änglavakt. Men en
kotfraktur i ländryggen och en rejäl smäll över
nacke och axel ledde till flera dagar på sjukhus.

och
Vinnarna Marianne
Tore Ahlström

Goda grannar och kollegor
Hemma satt en orolig Marianne med en all
varligt skadad man på lasarett och ensam med
höstsådd och annat väntande arbete på går
den. Det var då som goda grannar och vänner
ryckte in, och hjälpte till med de akuta arbets
uppgifterna. Tore repade sig lyckligtvis bra och
Marianne och Tore klarar idag arbetet i lantbru
ket på egen hand. Men hjälpen var värdefull
när nöden var som störst och att tillsammans
med sina hjälpsamma vänner avnjuta ett jul
bord på Skäralids restaurang kändes fint.
– Så gott det var! Vilket fint julbord, samman

fattade Marianne och hennes vänner. Cecilia
och hennes personal är så duktiga! Sedan är
det ju en verkligt fin miljö med Skärdammen
och ravinen utanför fönsterna.
Lokala leverantörer
Cecilia Jörlevik och hennes personal bjöd på
julbordets alla läckerheter! Traditionell julmat
varvades med julbordets nyskapelser. Det fanns
ett gediget sillabord, varmrökt, kallrökt och
gravad lax, pepparlax och laxrulle med räkor,
vildsvinspaté, rullsylta, leverkorv, rostbiff och...
ja, bäst vore väl att själv prova Skäralids julbord.
Det fanns lokalt producerad mat: oxkött från
Gunnaröd, varmrökt hjort från Bonnarp och
kryddad snaps från Snälleröd. Cecilia vill i möj
ligaste mån använda lokalt odlade råvaror och
att köttet ska komma från djur som fötts upp i
trakten och enligt ekologiska principer.
Nyårssupé
– Just nu har vi fullt upp med alla julbord, säger
Cecilia som driver Skäralids restaurang sedan
nio år tillbaka. Sedan är det nyårssupéerna som
är nästa stora fest för oss. Då kan man beställa
hela supén hos oss och få den hemkörd om man
är tillräckligt stort sällskap och inte bor för långt
borta. Vi fixar krisen vid spisen till nyår!
Så vill du slippa stöket i köket och verkligen fira
nyår i godan ro, så finns ett gott alternativ!

Glada miner vid ju
lbordet

kock
Cecilia Jörlevik, krögare och
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”VI FIXAR KRISEN VID SPISEN”

Nyårssupé – avhämtning
Förrätt

“Stjärnfall” – Skagen med handskalade räkor, löjrom,
citron och dill

Varmrätt

Skånsk hängmörad oxfile tillagad med kärlek, på bädd av
rotfrukter, potatistournedos & lyxig nyårssallad.

Efterrätt

Rosa Champagnemousse med hallon, mandelflarn och
mynta

350:- /person
För sällskap över 10 personer kör vi kostnadsfritt ut i trakterna kring
nationalparken, men man kan självfallet hämta maten själv om man föredrar
det. Den sista touchen gör ni själva, tydliga instruktioner medföljer. Tid för
avhämtning är 13-15 och utkörning är 15-18.

Välkomna med er beställning på 0435-44 23 32 • www.skaralidrestaurang.se
Avloppsspolning

ul o ch
G o d J tt År
y
G ott N

Rörinspektion

Underhållsspolning

Taktvätt

LJUNGBYHEDS

www.ljungbyhedsspolservice.se

JOUR DYGNET RUNT

Trädgårds- &
fastighetsskötsel

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

Ö

Månadsskiftet november-december brukar innebära julskyltningar, naturligtvis blev det så även i
år.
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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!
Beställ kort på
?
0435-105 18 ENBeStaTAlaKAdirTVekÄtTTi al Storgatan 12
(Betalas med faktura, vår korttermin

Julskyltningar
Klippan och Perstorp hade sina som vanligt, enligt tradition
på första advent. I Ljungbyhed provade man i år med nya
grepp, skyltningen var på lördagen före andra advent. Man
hade även flyttat området för stånd och tält till den öppna
platsen framför LT Lantmän.
Som seden är bjöds det på godisregn för barnen och tom
tar och troll dök upp både här och där, såväl riktiga som
förklädda. Det var specialerbjudande i butikerna och hos
handlare. Snön lyste med sin frånvaro men ljus och lyktor
värmde på valda ställen. Hopp om frid och festligheter, det
blir jul i år också!
Fler bilder kan du se på Klippanshopping.se
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Böckerna och läsningen
var viktig för Birgit redan
i unga år.

Birgit Lendahls Rosendahl är läraren
som fick nöjet att lära blivande lärare
att lära ut. Efter att själv ha arbetat
som folkskollärare blev hon så småningom metodiklektor på högskola
och universitet med uppdrag att se till
så att utbildningen av lärare blev så
bra som möjligt. En uppgift som hon
kände dragning till redan som liten
flicka i småskolan. Men, vi tar det från
början!
Kvidinge by
Birgit, född 1942, växte upp i Kvidinge där
föräldrarna hade ett medelstort lantbruk i
Kvidinge by. Som bonddotter på 1950-talet
hade hon inga fritidsproblem; det var att
hjälpa till på gården förstås.
– Men kommunbiblioteket fick många besök
och familjen gillade också föreläsningsföreningen, minns Birgit. Vi var också engagerade i EFS, där scoutverksamhet och ungdomsverksamhet samlade många i Kvidinge i min
ungdom.
Efter skolgång – småskola och folkskola – på
ett flertal ställen i Kvidinge, blev det vidare
studier på realskolan i Åstorp. Efter realen
blev det en flytt till stan och några år på flick
läroverket – ”Flickis” – i Helsingborg. Birgit
intresserade sig tidigt för läraryrket och efter
studentexamen blev det en lärarutbildning
på den nystartade Lärarhögskolan i Malmö.
– Jag gillade mina lärare, säger Birgit när hon
reflekterar över sin skoltid i Kvidinge. Jag var
tidigit intresserad av hur de lärde ut, nästan
mer än vad de lärde ut.
Ett starkt intryck gjorde den tid då hon fick
gå i en klass där man på försök skulle lära
ut engelska till de 11-åriga folkskoleeleverna.
Vid katedern fanns den då nyutbildade lära
ren Kerstin Stene som förde med sig en ny
och positiv stämning i klassrummet.
– Att man kunde ha så roligt som lärare gjor-
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på sjöbefälsutbildningen och hon själv på
universitetet. Birgit hade ett flertal olika
tjänster på Institutionen för pedagogik och
didaktik, såväl adminstrativt arbete som un
dervisning för blivande lärare. Arbetet som
metodiklektor ledde in henne på forskarut
bildningen och hösten 1998 drog Birgit en
suck av lättnad efter flera års forskningsar
bete. Hon kunde då presentera sin doktors
avhandling som behandlade hur lärarkom
petens utvecklas. Därefter följde tio år av
forskning om lärarfortbildning.
Efter avslutat arbetsliv vid Göteborgs uni
versitet återvände Birgit och hennes man till
Sveriges sydligaste landskap, där de båda
hade växt upp. Bopålarna slogs resolut ned
i Helsingborg.
– Det är något speciellt när man passerar
över Hallandsås och rullar ner mot Skåne, sä
ger Birgit. Det är som en annan stämning, en
annan doft.

de starkt intryck på mig, fortsätter Birgit. Vi En bok om Nelly Krook
fick göra roliga saker. Och det verkade myck- Helsingborg, den stad där Birgit studerat i
som tonåring, blev nu åter hennes hemvist.
et roligare att vara lärare än att vara elev.
På dagliga promenader i kvarteren runt bo
En bondflicka som Birigt kunde kanske utbil
staden passerade hon gravar på Norra kyrko
da sig till sjuksköterska eller lärare, om man
gården. Där fann hon Nelly Krooks viloplats,
nu inte gifte sig med en bonde. Framtidsper
en kvinna som hon inte visste så mycket om.
spektivet för en ung kvinna vid 1950-talet
Men graven var imponerande och väckte
slut verkar kanske begränsat idag, men det
Birgits intresse. Fanns det inte en familj med
var vad Birgit uppfattade att hon hade att
namnet Krook i Kvidinge? Nyfikenhet och
välja mellan. Birgit ville bli lärare.
forskarsinne slog sina klor i Birgit. Skrivpro
jekt har hon alltid haft på gång – oftas har
Malmö
Birgit blev folkskollärare i Malmö. Hon stan det hamnat i byrålådan – men nu har det
nade kvar på skolan där hon fått sin lärar blivit handfast resultat: det blev en bok om
examen och fick tjänst på den övningsskola Nelly Krook!
som fanns i anslutning till Lärarhögskolan. – I Helsingborg har man trott att hon kom
Det innebar att hon kom att arbeta nära lä från stan, men hon bodde i Kvidinge hemma
rarutbildningen. Hon hade hamnat i det som hos sina föräldrar ända tills hon blev 57 år.
hon själv som ung flicka reflekterat över; Först efter några år som innehavare av Åby
”hur man lär ut”. Lärarstudenter som övade Gästgivaregård (i nuvarande Klippan) flyttai hennes klasser hade hon således ständigt de hon till Helsingborg. Hennes far var prost
kontakt med. Förutom att hon deltog i olika i Kvidinge och hade en förmögenhet som
forskningsprojekt genom sitt arbete, läste hans barn ärvde. Sönerna Carl och Otto Dahon vid sidan om in en filosofie kandidat på niel Krook blev kända som helsingborgare,
ämnena statskunskap, religionsvetenskap affärsmän med stor och lönsam låneverksamhet. Och betydande donatorer, bland anoch litteraturhistoria.
nat av medel till ett barnhem vid Gåsebäck.
Kalmar
Även Nelly var en duktig affärsman och givEfter femton år i Malmö som folkskollärare mild donator, men hon har fått stå i skuggan
fick Birgit en tjänst som metodiklektor på av sina bröder. I en del sammahang nämns
Lärarhögskolan i Kalmar. Bland tretton sö bröderna vid namn och så ett tillägg ”och en
kande var hon den enda kvinnan, så någon syster”.
form av könsdiskriminering upplevde hon
inte. (Gjorde någon av de 12 männen det?) Om Nelly Krook har Birgit således mycket
Under denna tid knöts Birgit till Liber förlag att berätta! En ogift högreståndskvinna som
där hon arbetade med att ta fram läromedel hade stora inkomster av en låneverksamhet
inom samhällsorienterande ämnen. Hon pro riktad till de sena 1800-talets industrialister
ducerade lärarhandledningar och arbetade och entreprenörer. En kvinna som i historien
med utredande uppdrag för Skolöverstyrel förblivit anonym bakom sina bröder, men lik
som dem, med en bred välgörenhet, främst
sen.
riktad till kvinnor i svåra omständigheter. Bir
Göteborg
gits bok om Nelly Krook är lokalhistoria och
Efter sju år i Kalmar blev det åter en flytt, kvinnohistora i ett, finns på din lokala bok
nu till Göteborg där Birgits man fick arbete handel!
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önskar Göran Andersson
Välkommen till vår butik i Billinge

Vi har tankstation med miljöbensin 2- och 4-takt!

Tel. 0413-54 23 14
Julafton öppet 9-12
Nyårsafton stängt
Öppet: vardagar 15-18 / lördag 9-13

God Jul och Gott Nytt År!
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Vänd er med förtroende
till en urmakare
i tredje generationen

Gott Nytt År!

Lars-Eric Carlsson • Röstånga
Tel. 0435-911 09 • Mobil 0705-14 25 71 • E-post lecarlssonur@telia.com

Söderåsjournalen

FÖR BARN
Söderåsjournalen
Klippan UPP TILL 12 ÅR
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Adapt Media AB
Norra Skolgatan 2
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Personalen önskar God Jul & Gott Nytt År!
Priserna gäller till och med den 24/12 och så länge lagret räcker!

Bygdens butik!

Storgatan 4
Ljungbyhed
Tel 0435 - 294 50

Namn:

_________________________________________________________________________________________________

Adress: _________________________________________________________________________________________________
Telnr:

_________________________________________________________________________________________________

Ålder:

_________________________________________________________________________________________________

Vinnare Annonsjakten - november
1: B-L Andréasson, Perstorp
IS!!!
2: Maivi Nilsson, Klippan
GRATT
3: Göran Persson, Perstorp
11

20%

VÅR JULKLAPP TILL ER!

Julen närmar sig. För varje dag en ny lucka öppnas
känner jag stressen.
När ska vi baka pepparkakor? Och lussekatterna? Mangla
julgardinerna och rimma de bästa rimmen på de perfekt in
slagna julklapparna, när ska det göras? Pepparkakorna hittar
man alltid i en burk längst upp i skafferiet nån gång i april.
Lussekatterna hinner knappt komma ut ur ugnen innan jag
hetsätit upp rubbet och julgardiner äger vi inte. Slår man på
nödrim i Nationalencyklopedin så är det mitt namn som dyker
upp. Fast ändå, den här stressen över det man borde….
På Instagram och Facebook lägger folk upp vackra bilder på
glada barn som tillverkat regalskeppet Vasa i pepparkaksdeg
samtidigt som det smakfullt julpyntade hemmet skimrar som en
Disneyfilm. Jag får hyperventilera i en påse när dottern hjälper
mig att trycka ner mossa i adventsljusstaken. Det är barr,
mossa och jord överallt. Och kan någon, snälla, berätta vad
hemligheten är bakom att få hyacint- och amaryllishelvetet att
överleva? Varje gång när jag packar ner julsakerna efter julen
har jag som ambition att två lådor ska bli en. Att vi varje jul
bara ska ta en låda där vi förvarar några noga utvalda julsaker.
Så blir det aldrig dock. Min fascination för glittriga julkulor,
långa girlanger, ljusslingor och roliga tomtar är för stark helt
enkelt. I år är vilda bebin klättrandes och springandes. Vår
gran får bo i uterummet för allas säkerhet.
– Jag vill leka med bondgården, hojtar fyraåringen när Jesus,
krubban och stallet skymtar i lådan. Samtidigt tappar vilda
bebin en snöglob rakt ner i golvet. Det är helt vansinnigt hur
mycket vatten, glitter och snö det finns i en pytteliten snö
glob. När mina guldklimpar somnat på kvällen försöker jag
återställa lite av ordningen. I stallet trängs de tre vise männen
med Spiderman och en playmobil-polis. En vansinnigt glittrig
julgranskula ligger i en dockvagn och det är glitter överallt.
Den lilla, lilla plastgranen som 4-åringen förhandlade sig till är
proppfull med julgranskulor och annat julgranspynt. När den
ena sidan höll på att ramla av överbelastning var jag framme
och snurrade på den stackars granen så den fick pynt på alla
sidorna. Sätter mig ner i soffan och blundar en liten stund.
NEEEEEJ! Jag flyger upp ur soffan igen. Den där satans Nisse
dörren. I min ambition att bli ”Årets Mama” köpte jag en
Nissedörr som jag satte upp där hemma. Det går ut på att
den lille tomten är framme på natten och hittar på bus eller
lämnar presenter. Väldigt roligt, men samtidigt ganska stres
sande för föräldrarna som varje natt eller tidiga morgon för
söker hitta på nåt som tomtefan haft för sig. Minsann, nu
ville tomten baka. Jag häller ut florsocker på köksbänken och
försöker göra små skoavtryck i den vita högen. Skriver en liten
lapp. På den står det bara ”blablabla text kommer i sms”. Det
är en klar fördel med att barnet inte lärt sig läsa än. Lägger
lappen utanför Nissedörren så får barnet och hennes pappa
läsa den nästa morgon när jag är på jobb. Vad står det på
lappen (dvs. sms:et) då?: ”God morgon!
Jag är en tokig tomte och försökte baka
inatt. Det gick inte så bra. Kan inte du hjälpa mig? Fråga din pappa om ni kan baka
kanelbullar. Så kan ni ju bjuda mamman
på det när hon kommer hem? Hejsvejs
från tomten.” När pappan och den pigga
4-åringen hittar den lappen sitter jag på
jobb och dricker kaffe. God jul!
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GOD JUL OCH
GOTT NYTT ÅR!
Julafton, Juldagen, Annandagen, Nyårsafton,
Nyårsdagen och Trettondag jul - STÄNGT
Övriga dagar - ORDINARIE ÖPPETTIDER! VÄLKOMNA!

Gilla oss på FB

www.colorama.se

Lions bjöd på gås
Lions Club, en organisation med välgörenhet på programmet, håller även
de på sina traditioner. Sedvänjan med
gåsamiddag på Mårtensafton den 10
november firar man genom att bjuda
hyresgästerna på kommunens äldreboende på en liten fest.
– Vi arrangerar Klippanfestivalen och överskottet därifrån använder vi till att bjuda på
gås på Mårten, säger Sven Johansson i Lions
Club. Det är de gamla på boendena i Klip-

Foton: Lions

pan, Östra Ljungby och Ljungbyhed, som får
ta del av middagen. Vi vill inte att traditionen
med gås på Mårtensafton skall försvinna,
och vi vet att många äldre uppskattar detta.
Gåsen tillagas i kommunens kök men det är
vi som betalar. Vi bjuder också på festdricka
till gåsen.

den. Den katolska högtiden Martinsdagen
den 11 november inledde fastan fram till jul.
Dagen innan fastan började var sista chansen
att smörja kråset på ett tag, vilket anses vara
ursprunget till den festliga måltiden med gås
och svartsoppa. S:t Martin av Tours var en
biskop som levde på 300-talet och den 11
november, Martinsdagen, var hans dödsdag.
Hans namn försvenskades till Mårten. Tradi
Martinsdagen inledde fastan
”Mårten gås” uppfattas kanske som en tionen med gås på Mårtensafton har varit
skånsk tradition, men den har firats i andra starkast i Skåne då gäss har varit vanligare
delar av Europa åtminstone sedan medelti här än i övriga Sverige.

God Jul och Gott Nytt År
önskar vi alla våra kunder och leverantörer.
Vi ser fram emot ett nytt händelserikt 2017!
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Tel. 0435 - 191 50 • 070 - 665 91 50

Städpatrullen
- vi städar allt!
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Rose-Marie Bergman – skolchef
Landskronatös av födsel och ohejdad vana
– så kan man kanske
beskriva Rose-Marie
Bergman, idag 57 år
och skolchef i Klippans kommun sedan
ett drygt år tillbaka.
Som skolchef har hon
ansvar för den verksam
het som tar hand om
mer än tre tusen barn och ungdomar
i kommunen. Förskolorna, grundskolorna
och gymnasieskolorna och dess personal har
Rose-Marie som högsta chef.
Rose-Marie Bergman växte upp i Häljarp
strax utanför Landskrona och har alltså hållit
sig i de krokarna större delen av sitt liv. Även
när hon studerade matematik, fysik och ra
diofysik vid Lunds universitet bodde hon kvar
i Landskronatrakten.
Lärare
Rose-Marie ville bli lärare på grundskolan och
när hon inte blev antagen på Lärarhögskolan
läste hon enstaka kurser i naturvetenskap
liga ämnen: matematik, fysik och radiofysik.
Efter dessa studier på universitetet i Lund

så kunde hon så småningom komplettera
ämnesstudierna med ett praktiskt-peda
gogisk studieår på Lärarhögskolan. Då blev
hon behörig gymnasielärare, men eftersom
det var lärare på grundskolan hon ville bli, så
fick hon komplettera igen. Denna gång med
studier i kemi. Kompetensen blev i slutändan
således bred, hon kunde undervisa i samtliga
naturvetenskapliga ämnen på såväl grund
skola som gymnasieskola.
– Jag ville bli lärare, säger Rose-Marie. Jag
känner att det är viktigt att alla, oavsett bakgrund, eller var du bor, får en bra start i livet.
Det ska inte ha någon betydelse vilken lärare
du får eller vilket klassrum du hamnar i. Vi
ska ha en likvärdig skola.
Rektor och skolchef
Arbetet som lärare ledde till arbete som skol
ledare, där Rose-Marie kom att jobba som
rektor på tre skolor i Landskrona. Det blev er
farenheter från såväl liten som stor skola, och
dessutom på vuxenutbildning. Som rektor på
Ven hade hon 18 elever och på Dammhags
skolan 550 elever, så spannet har varit stort.
I Landskrona arbetade hon också ett par år
med ”Levande centrum” där hon alltså fick
arbeta mer brett med andra frågor än utbild
ning och barnsomsorg.

KLIPPANS KOMMUN
Rose-Marie gick sedan vidare till jobb som
skolchef och utvecklingsstrateg i Kävlinge
kommun innan hon kom till Klippan i augusti
2015.
Avstyckad gård
Redan som 22-åring hade Rose-Marie flyt
tat ut till en avstyckad gård utanför stan. Då
hade hon och hennes dåvarande man några
enstaka höns och gäss på gården, men någon
riktig farmare har hon inte blivit. Nyligen så
har hennes yngsta dotter lämnat boet, så nu
är det bara maken och en katt kvar hemma.
Framtidsfrågor
En av Rose-Marie Bergmans stora uppgifter
är att planera för kommunens framtida sko
lor. De äldre skolorna kan ha stort renove
ringsbehov och ligger kanske inte där det bor
mest barnfamiljer. Framtida bostadsområden
påverkar i allra högsta grad var det kan vara
lämpligt att placera en eventuell ny skola.
Dessutom är det ekonomiskt svårt med allt
för små skolor, vilket är problematiskt. Såväl
föräldrar som politiker värdesätter små skolor
nära elevernas hem. Med tanke på att kom
munen nu satsar på ökat byggande av bo
städer är det en uppgift som är viktig, men
inte på något sätt enkel. Men framtiden har
ju aldrig varit enkel, eller..?

God Jul
och

Gott Ny
Tack för
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2016!

NING
ÅSBO RYTTARFÖRE

TOMTERITT GENOM
LJUNGBYHED PÅ JULAFTON

OCH

GOTT NYTT ÅR!
önskar vi på

LJUNGBYHED • 0435 - 44 56 00 • www.eurolink.nu

Gör det bekvämt för dig i jul!
Beställ våra omtyckta

Jultallrikar/Jullandgångar
I vår delikatess hittar du:
Sillinläggningar, Janssons frestelse,
Brunkål, Hemlagad griljerad julskinka,
Grönkål och mycket annat gott till julbordet.

Öppettider i jul
Lillejulafton 23 dec ....... 8-20
Julafton ...................... 8-14
Juldagen .....................10-18
Annandag jul ...............8-18

LJUNGBYHED 0435-44 10 30

– Tomteritten har funnits i 63 år, berättar Ulla Herner, en av
arrangörerna i Ryttarföreningen. Det brukar vara 30-40 hästar
som deltar, vädret på julafton avgör hur många vi blir. Många olika
typer av hästar och ekipage deltar. Det är ponnyer och stora hästar,
med eller utan vagnar. Och naturligtvis är alla ryttare och kuskar
julklädda. En del klär även sina hästar i juldräkt!
Längs vägen bjuder man barnen bland åskådarna på gottepåsar,
sponsrade av Ljungbyheds Köpmanna- och Företagareförening. Du
behöver inte vara medlem i Ryttarföreningen för att deltaga. Har
du häst så letar du bara upp en passande tomtedräkt, sadlar din
Brunte och ansluter till Tomteritten! Julafton var det, start ridhuset
kl 9.00.

Sista-minuten-klappen fixar vi!
Julerbjudande

Eltandborste..........................fr 250:Bagagevåg ...............................98:Platttång eller locktång............89:… och mycket mer
Cylinda tvättmaskin
FT 5074 7kg 1400v ..........NU: 4.690:-

n in i
Välkomme
mitt i byn!
n
e
k
ti
u
b
l)
(ju

Dagens rätt 80:-

33 cl
läsk/vatten
ingår

Mån Bruna bönor och fläsk
Alt. Potatisbullar fläsk och lingon
Tis Pannbiff mé lög och lingon
Ons Stekt sill mé mos och lingon
Tors Korv Stroganoff mé ris
Fre Fläskasteg, kokt potatis, rö´kål och äpplamos

Klipp ut och spara mig!

GOD JUL

I juletid kommer traditionerna tätt, det vet vi. Åsbo Ryttarförening håller på sina, så även i år blir det Tomteritt på
julafton i Ljungbyhed. Ritten avgår kl 9.00 från föreningens anläggning på Herrevadskloster. Under ritten stannar
man vid Spångens Gästgivaregård och på Torget i Ljungbyhed.

Fabriksvägen 8 Veckans alternativ:
KLIPPAN
Efter kl.14 i ”Kvällens”
Falukorv, makaroner/mos
v
serverar
0706 - 72 55 37 och ägg
Välkomna! Jessika & Co
Gäller 19 december - 20 januari 2017

Gilla Nya Pålles på Facebook så får ni våra erbjudanden & menyer direkt i din smartphone!
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Nyvång må vara en liten by på ett femtontal kvarter, men den gamla gruv
orten är knappast anonym. Kommer
du med bil på E4 från Helsingborg och
kör norrut ser du den stora slagghögen som är en rest från 55 års stenkolsbrytning. ”Bergbunken” i Nyvång
är ett påtagligt minne från den tid då
nordvästra Skåne hade ett flertal stenkolsgruvor. Har du sett ”Bunken” så
har du fått en liten dos av Nyvångs historia.
Stenkol
Det fossila bränslet ”kol” bör skiljas från
grundämnet ”kol” (kemisk beteckning C).
Kol som kan användas som bränsle är fram
för allt stenkol och brunkol. Det är rester av
växter som efter översvämningar överlagrats
av sediment och skyddats mot oxidation.
Genom kemiska processer har först torv bil
dats, sedan brunkol och till sist stenkol. Sten
kolen har tagit miljoner år på sig att bildas,
långt innan människan började framträda
på vår planet. Stenkol har högre energivärde
än brunkol och används idag i bland annat
värmekraftverk. Hälften av all stenkolsbryt
ning idag sker i Kina.
Nordvästra Skåne
I Sverige finns stenkolslager i marken endast
i Skåne, huvudsakligen i nordvästra Skåne
i ett stråk från Höganäs ner till Ekeby. Här
har stenkol brutits på ett flertal ställen sedan
1700-talet, men vid utbyggnaden av järn
vägsnätet och industrialismens genombrott
i slutet av 1800-talet ökade efterfrågan på
stenkol kraftigt. Ångmaskiner och ånglok
drevs med kol, och det ökande energibeho
vet ledde till stor import av kol från England
och Tyskland. Och i Bjuv, Billesholm, Hyllinge,
Gunnarstorp, Höganäs, Nyvång och Skrom
berga bröts stenkol i gruvor. Kring gruvorna
växte gruvorter – liknande de bruksorter som
fanns i Bergslagen – upp. I ett flertal gruvor
bröts även lera, vilket ledde till stor lervaru
produktion, framför allt i Höganäs och vid
Skrombergaverken.
Nyvång - gruvsamhälle
Stenkolsgruvan i Nyvång var Sveriges ge
nom tiderna största. Från 1911 till 1966 togs
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Under andra världskriget när kolimporten
inte fungerade var efterfrågan på den in
hemska stenkolen stor, och i Nyvång arbeta
de 500 man i gruvan och 250 man ovan jord.
– Det var ett slitsamt arbete i gruvan, berät
tar Inger. Det var 8° C och blött. Tretusen
liter vatten i minuten pumpades upp och leddes ut i Humlebäcken. Bostäderna i Nyvång
försågs också med det rena, friska vattnet.
Man jobbade på ackord och fyllde vagnar
som tog 7,5 hektoliter med kol. Det lager
med kol som man högg ut var 45-75 cm, så
det var mycket obekväma arbetsställningar.
7 miljoner ton kol upp. Gruvan – Schakt Carl Själva vägarna i gruvan är sammanlagt mer
Cervin – var 100 meter djup. En del av mate än 50 mil långa.
rialet som inte gick att använda, bland annat Siffror kan vara svåra att greppa, men de
lera och sandsten, hamnade så småningom i talar ändå ett tydligt språk, mycket arbete
den växande ”Bunken”. Under marken finns har uträttats. Som mest togs 2424 vagnar
mer än 50 mil gruvgångar, gångar som är kol upp på en dag, från järnvägsstationen i
förbundna med gruvan i Gunnarstorp och Nyvång rullade då 500 meter järnvägsvagnar
vidare till Bjuvs gruva.
per dag. Totalt bröts alltså 7 miljoner ton kol i
Omkring gruvan i Nyvång växte ett gruv Nyvång. Utöver det har 2 miljoner ton obruk
samhälle upp. Förutom bostäder till arbetare bart material hissats upp, varav det mesta
och tjänstemän, byggdes serviceinrättningar; idag ligger i ”Bergbunken”.
butik, skola och tvättstugor behövdes. Mark Olja ersatte kol
köptes in, ett Folkets hus uppfördes och en På 1960-talet ökade importen av olja och
idrottplats anlades. Bostäder byggdes efter som energikälla konkurrerades stenkolen ut.
en rutnätsplan som hade sin modell i engel Nyvångs gruva lades ner 1966. Den sista gru
ska gruvstäder. Till arbetarbostäderna fanns van i nordvästra Skåne var den i Bjuv, vilken
den typiska kolboden – förvaringsplats för lades ner 1979. Stenkolens tid var förbi.
det kol som ingick i lönen.
Rekreationsområde
Gruvmuseum
Den 24 november i år beslutade kommun
Idag finns få byggnader kvar från själva gruv styrelsen om inköp av det område där slagg
verksamheten – järnvägsstationen är riven högen ligger. Åstorps kommun blir ägare till
och den imponerande kraftcentralen som ”Bergbunken” och ett rekreationsområde
försåg gruvbolagets gruvorter med energi kommer att iordningställas. Kan det bli så
är till största delen borta. Gruvgångarna är att man kan sitta med en fikakorg 60 me
vattenfyllda, och över gruvschaktet har man ter upp och kika ut över det före detta gruv
gjutit en platta i betong. Förutom att slagg samhället? Så kan det nog bli, men den dag
högen är ett unikt minnesmärke över gruv du ställer färden till ”Bunken” skall du inte
verksamheten i Nyvång finns ett musem i det glömma att besöka gruvmuséet! Ett rikt ut
bevarade pumphuset.
ställningsmaterial berättar om gruvepoken i
Föreningen Nyvångs gruva har cirka 240 nordvästra Skåne.
medlemmar där många är barn till anställda Källa: ”Bergbunken” av Erik Andersson och
vid gruvan, uppväxta i Åstorp eller Nyvång. Hilbert Månsson, På kolgruvornas tid av Brita
Ordförande i föreningen är Inger Pettersson Hardenby och wikipedia.se.
som själv växte upp i Nyvång under gruvti
den. Hennes far och farfar arbetade som
reparatör och smed i verkstaden ovan jord.

Bakgrundsbild: Vykort från Nyvångs gruvmuseum

Skandinaviens största stenkolsgruva - Nyvång
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God Jul och G

En kontakt räcker!

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

Köp dina JULKLAPPAR hos oss!

Shopen Hantverkaregat. 2 D. Öppet: Tis & Tors 14-17 /Lör 10-13
Loppislokalen efter Ugglebadet. Badvägen 7. Öppet: Ons 14-17 /Lör 10-13.
Perstorp Bälinge
Idrottsklubb

Stängt från 22/12- till vecka 2, 2017.

God Jul & Gott Nytt År !

BÄSTA JULKLAPPEN
till liten och stor!

Äkta fårskinnstofflor
Baby/Barn fr. 229:Dam/Herr
fr. 499:-

God jul & Gott nytt år!

Köpmangatan 19
Perstorp
Tel 0435 - 346 68

Tandläkare Hans Åhlund

Din familjetandläkare
Vi hjälper Dig med Dina tänder
Vi Skapar Ditt Leende

SPARBANKSSTIFTELSEN SKÅNE

Anslagsutdelning från
Sparbanksstiftelsen Skåne
Glädjebesked för föreningarna! Något annat kan man
väl inte säga om Sparbanksstiftelsen Skånes utdelning
av anslag för hösten 2016. Stiftelsen bjöd in till ett trevligt samkväv på Bjärhus gårdsbutik strax utanför Klippan och firade tillsammans med de mottagande föreningarna.
Projekt i föreningar
Pensionärsföreningar i Klippan och Perstorp fick bidrag för att
utbilda sina medlemmar av hjärtstartare. Idrottsföreningar fick
anslag till resultattavla, domarutbildning och nytt träningsmate
rial. Sammanlagt delade man ut 120.000 kronor till elva lokala
föreningar och projekt.
På Väg
Projektet På Väg erhöll 20.000 kronor för att arrangera temada
gar för klass 8 under läsåret 2017/18. I projektet får skoleleverna
träffa människor som är aktiva i yrkeslivet utanför skolans värld.
Syftet är att stimulera elevernas intresse för yrkesval, ekonomi,
utbildning och entreprenörskap. De får lära sig lite grann om
presentationsteknik och att tänka nytt och kreativt.
Samhällsnytta
Sparbanksstiftelsen Skåne äger aktier i Swedbank och en del av
aktieutdelningen går alltså vidare till det skånska föreningslivet.
I Klippan-Perstorpsområdet delar man årligen ut cirka 240.000
kronor.
– I 25 år har vi delat ut pengar till samhällsnyttiga projekt. Tillsammans med Swedbank ger vi tillbaka och under dessa år rör
det sig om flera hundra miljoner som lämnats till kultur, idrott,
utbildning, näringsliv och forskning, berättar stiftelsens verkstäl
lande tjänsteman Sanne Mårtensson. Tråkigare jobb kan man
ha!
Ny ansökningsperiod
För dig som är föreningsaktiv är det dags att ta en rejäl funde
rare! Vilka projekt har vi på gång? På vilket sätt kan vi utveckla
och förbättra vår verksamhet? Kan Sparbanksstiftelsen Skåne
hjälpa till med ekonomiskt bidrag? Den 1 februari till 31 mars
är formuläret på Sparbanksstiftelsens hemsida öppet. Det finns
goda chanser att få förstärkning i kassan!
Läs mer: www.sparbanksstiftelsenskane.se

Allmän Tandvård
Estetisk Tandvård
Tandblekning
Implantat
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God ytt År!
Gott N

Medlem i: American Academy of Cosmetic Dentistry
Swedish Academy of Cosmetic Dentistry och Oral Design International
Ansluten till Försäkringskassan

Järnvägsgatan 11, 264 38 Klippan, 0435-153 10
info@oraldesign.se

17

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.

14 feb Elektrifieringen av Perstorp - Del 2. Gymnastikföreningen Activa
Klippan korpens
Boulesektion
Västra
Sönnarslövs
Åsbo
Släktochen FolklivsElektrifieringen
innebar
teknisk revolution Ljungbyheds Golfklubb.
Tors 24 nov spelade Klippan korpens bou som totalt förändrade samhället. Föreläsare: Terminsstart 10/1-2017. Gratis provaBygdeförening
forskare
på veckor vecka 2 och 3, tisd 18-19: Styrka
lesektion sin första inomhustävling i Åstorps Erik Skogh. Information kan fås från Plastens Aktiviteter
Boulehall med
27 2015
deltagare.
Aktiviteter
våren

1.Göran
Göransson
segrarkl.
3119.00.
i kvot
•
Torsdagen
den 19 3mars
2.Anders Andersson
segrarHagberg
26 i kvot
Kulturafton
i Klöva Hallar,3 Bertil
3.Sven-Olof
Pålsson
3 segrar
25 i kvot
visar
flygfoto
från Söderåsen.
Kaffe
och
kaka
ingår
i
entreavgift.
Månadstävlingar i Åstorps boulehall 29/12,
•
Torsdagen
9 För
aprildekl.
19.00.
Kultur26/1,
23/2 ochden
30/3.
som
vill samåka
afton
i Klöva
Hallar.
Konsert
med13.30.
Klippans
samling
vid Sågen
senast
klockan
ungdomsorkester. Kaffe och kaka ingår i
entreavgift.
Ljungbyheds Framtid & Nattöga
• Söndagen den 19 april kl. 14.00. ÅrsVi tackar
för Föreningen
året som bjuder
gått och
möte
i Klövaalla
Hallar.
på
önskaroch
en riktigt
jul och ett gottavnytt
år!
kaffe
kaka.god
Underhållning
Mats
Arrangemang
som
är
bokade
2017
finns
ut
Pettersson och Ingrid.
lagda
på
hemsidan
och
vill
du
hjälpa
till
på
• Torsdagen den 30 april kl .19.00. Valnågon av dem så hör av er till:
borgsfirande på Forsby Idrottsplats. Bål,
madelene@ljungbyhedsframtid.se
försäljning av korv med tillbehör och kaffe
och kaka. Lotteriförsäljning. Vårtal av kyrSTF Bjäre-Åsbo
koherde
Pernilla Håkansdotter-Olsson.
•
Lördagen
den 2017
30 maj
kl. 14.00.
Tisd
17 januari
kl 19.00
är detSpelbild
manstämma
i Klöva
Hallar.
Klippansi
visning på Klippans
Bibliotek.
Från Santiago
Musik-kapell
anordnar
spelmanstämChile till Rio de Janeiro
i Brasilien.
Ansvarig:
ma.
Föreningen
har korvförsäljning,
Rune Bengtsson
0705-381891.
smörgås elller kaka med kaffe. Våfflor.
Tisd 7 februari 2017 har vi årsmöte i för
Lotteriförsäljning
samlingshemmet i Munka Lungby kl 19.00.
Välkomna önskar Västra Sönnarslövs
Sedvanliga årsmötesförhandlingar och däref
Bygdeförening. Besök gärna vår hemsida
ter underhållning. Föreningen bjuder på fika.
www.bygdegardarna.se/vastrasonnarslov
Ansvarig: Sven-Erik Sjöstrand 0768-541985.

Öppet
- anmälan om deltagande skall
Hus ditHus
också

För
alla
nya som
gamla
släktforskningsgöras.
Plastens
Hus tel.
0435-393
03,
intresserade
i vår och
egenwww.plastenshus.se
lokal på Studieinfo@plastenshus.se
gården 47:an. Alla välkomna!
• Måndag 23 februari kl 13.00 - 16.00
Färingtofta Rödakorskrets
• Fredag 27 februari kl 13.00 - 16.00
besöker
Färingtofta
socken med
•
Söndagde1 äldre
mars ikl.
09.00 - 12.00
en Måndag
julblomma
God- 16.00
Jul onsdagen
•
9 och
marsönskar
kl. 13.00
denFredag
21 eller13torsdagen
22- 16.00
december.
•
mars kl. den
13.00

• Måndag 23 mars kl. 13.00 - 16.00
•
Fredag
kl. 13.00 - 16.00
Åsbo
Släkt-27ochmars
Folklivsforskare
• Onsdag 11 mars kvällsträff, Studiegården
Funderar
Du på
atttemat
börja”Berättarkväll”.
släktforska?
47:an,
kl. 19.00
med
Starta
då
med
att
besöka
Öppet
Hus mån
Vi berättar för varandra om vår släktforskdag
16/1
kl
13-16.
Vi
har
även
öppet
fredag
ning. Det kan vara om hur svårt det ibland
20/1
kl
13-16.
Du
kan
här
få
råd
och
hjälp
är att hitta släktingar eller om spännande
av
erfarna
släktforskare.
Vi
finns
på
Studie
eller sorgliga berättelser vi funnit i arkiven.
gården 47:an. Ingång på gaveln via rampen.

PRO
Ljungbyhed
Ljungbyheds Golfklubb

Aktiviteter
och möten våren 2015
Lite info om Golfklubbens verksamhet

Golfaktiviteter
för 18.30-19.30
klubbens medlemmar
och kondition, onsd
Tabata och
som
nu
pågår
under
vintersäsongen
torsd 18-19 Gympamix.
I Norra Lyckansär:
gym
pahall.
•
Tisdagsförmiddag spelar damer och
Mer info
påöver
vår hemsida
herrar
golf
nio ellerwww.gfactiva.se
arton hål.

•
Klubbens
PRO
Perstorpveteraner spelar på onsdags förmiddagar.
Vi inleder år 2017 med Dans i Perstorp
•
Lördag-söndagar
pågår vintertouren.
Folkets
Park.
Alla dessa aktiviteter samlar totalt c:a
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Kenneth Hjelm, 200p och Rolf Eriksson på
Vill ni veta mer om föreningens aktiviteter,
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Boule
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plastindustri. Filmvisning.
ber som Vädret
brukar bestämmer
samla många
deltagare. All Mer
Bowling
startar ons 4 jan kl. 10.00 Canasta
Park
parken.
startdatum.
info:www.ljungbyhedsgk.se
Kl 11.00 börjar Jan Wendt sitt föredrag: Hå information om vad som händer på klubben startar tors 12 jan kl. 14.00.
kantorps by – ett centrum i gången tid” His och golfrestaurangen hittar man på hemsi
Månadsmöte tis 17 jan kl. 14.00. Anmälan
Föreningssidans
sponsorer!
torien om Håkantorp med dess Tack
människor,till
dan:
www.ljungbyhedsgk.se Välkomna
att
senast 16 jan till Göran 441447.
torp och gårdar. Föranmälan till
besöka denna fina anläggning med banan
info@plastenshus.se eller tel. 0435-39303.
och restaurangen i centrum! God Jul & Gott Årsmöte tis 21 feb kl. 14.00. Föreningen
Fri entré endast denna dag!
bjuder på fika. Anmälan senast 20 feb till
Nytt År önskar Ljungbyheds GK!

PRO Perstorp

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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Göran 441447. Styrelsemedlemmar och startar måndag 16 januari kl. 16.45 i Snyg Vattengympa 2017 Startar vecka 4 i sim
funktionärer som ej önskar återval 2017 an gatorpsskolans gymnastiksal.
hallen. Nyanmälningar till Gun Olsson,
mäler detta till Svenne 440117 eller Sune
gunolsson@hotmail.com, eller tfn 0735440840 senast 31/12.
105758. Kostnad 350 kr för 10 gånger.

Perstorp Bälinge Idrottsklubb

Våra populära Bingokvällar i Folkets Park
SPF Seniorerna Åby Klippan
fortsätter som vanligt på tisdagar kl.19 – till
Välkomna till en ny termin fylld med aktivi
ca 22 innan & kring Jul & Nyår o.s.v GRA
teter!
TISLOTTERI tisd.20/12 TOMTEN kommer på
11 Januari Månadsmöte på 47:an. Poli
besök Loppislokalen & Shopen se öppettider
sens talesman Eva-Gun Westford kåserar
i särskild annons. God Jul & Gott Nytt År
8 Februari Årsmöte med parentation önskas alla! Styrelsen
Ann-Marie Nelson medverkar.
På månadsmötena lämnas kompletterande Aktiespararna Klippan/Perstorp/Åstorp
information om kommande aktiviteter och
Aktieutbildning för nybörjare och osäkra
aktuell information från styrelsen ochfunk
Hitta kursvinnare: Söndagarna 5/2, 12/2
tionärer. Tag gärna med vänner till månads
samt 19/2 Studiegården 47:an Storgatan 47
möten och andra aktiviteter!
Klippan. Anmälan via hemsidan:
aktiespararna.se/klippanperstorpastorp

PRO Ljungbyhed

Canastan börjar tisdagen 17 januari kl
13.30 i lokalen.
Bowlingen börjar 18 jan. kl. 13.30 i Perstorp
Whisten börjar 18 januari kl 18.30 i lokalen
Fredag 27 januari årsfest i Kreab-lokalen kl
13.00. Mat, kaffe och tårta och underhåll
ning. Anmälan till Siv 91554 eller Evy 440535

SPF Seniorerna Färingtofta
Inbjuder till motionsdans i Tornsborgs Ti
voli, Färingtofta:
Lörd 7 januari kl 18-23. STÄMBANDET
spelar. I pausen serveras potatissallad, kall
skuret och bulle. Lättöl eller vatten. Kaffe o
tårta. Pris: 150:- För info o anm ring IngaGreta 0706-376765 senast 21 december.
Torsd 19 januari kl 17-20.30 INGVAR
FASTH spelar. Vi bjuder på kaffe. Alla fören
ingsanslutna pensionärer är välkomna. Med
lemskontroll.
Månadsmöte Tisd 10 januari 2017 kl 14.00
i Församlingshemmet, Färingtofta. Efter sed
vanliga förhandlingar kommer Bjäre Kraft att
prata om fiberband. Kaffe och kakor serve
ras. Alla föreningsanslutna pensionärer är
välkomna. Se även vår hemsida: www.spfse
niorerna.se/faringtofta

HjärtLung-föreningen i Klippan
Sittgympan startar måndag 16 januari kl.
10 i Apollos lokaler och motionsgymnastiken

Söndag 19 februari: Arlövsrevyn! Buss,
räkmacka, kaffe och revybiljett 670:-. An
mälan till väntelista gudrun.alden@telia.com
eller tel. 0435-21229. Buss från Kvantum kl.
11.15 därefter från Torget 1.
Inställd resa: Tidigare aviserad resa till Bar
celona 4-7 maj blir ej av p.g.a. för få anmäl
ningar.
Studiecirklar Anmäl till vårens studiecirklar
till Wanja Karlsson, 0435-23068 eller 0706442170
Expeditionstider Torget 1A Tisdagar och
onsdagar 10.00-11.00. Torget 1A

Vi tillönskar alla medlemmar, blivande med
lemmar,
samarbetspartners och kommunin
Företagsbesök: Crunchfish samt Lamm
vånare
en
God Jul och ett Gott Nytt År!
hult Design Group Onsdag 15/2 klockan
19.00, Studiegården 47:an Storgatan 47,
Klippan Anmälan via hemsidan:
Seniorerna, SPF Eken Perstorp
aktiespararna.se/klippanperstorpastorp
Vi önskar alla våra medlemmar en God Jul
Aktiecafé: Söndag 26/2 klockan 17.00 - och ett Gott Nytt År!
19.00 Studiegården 47:an, Storgatan 47,
Månadsmöte den 12 januari 2017, Försam
Klippan
lingshemmet kl 14.00. Frank for 2 (musik in
Välkomna till vårens aktivitetet. Lednings spirerad av Frank Sinatra), Anders Anton och
gruppen önskar alla medlemmar God Jul och Måns Persson.
Gott Nytt År!
Torsd 19 januari 2017 kl 17.00 besöker
musikgruppen HISTORY oss pensionärer i
PRO Klippan
Folkets Park, Perstorp. Det blir fin underhåll
Måndag 9 januari: Trivseldans på Tingvalla ning samt dessutom god mat samt kaffe o
kaka till ett pris av ca 150 kr. Ett samarrang
i Åstorp kl. 17.00. Erik Arnolds spelar.
emang mellan PRO och SPF Eken! Anmälan
Tisdag 10 januari: Medlemsmöte på Klip ska ske senast 9 januari 2017 till någon i PRO
pans Kulturcenter (obs plats!) kl. 14.00. In eller SPF Eken.
formation och diskussion på temat ”Trygghet
för seniorer”, medverkan av kommunpolis Övriga aktiviteter:
Max Staude och kommunens brottsförebyg 26 Januari Repr. från Kommunen kommer
gare och säkerhetssamordnare Henrik Ehnre och pratar om hjälpmedel, Plats: Syrénen kl
14.00.
nberg.
Onsdag 11 januari: Vårens boulespel star 27 januari Lunch kl 13.00, på ”Stationen”
tar i Sågen kl. 14.00. Därefter varje onsdag. Cafe´o Asiatisk restaurang, Anmälan till Bitte
R.
Måndag 16 och 30 januari: Bingo i PROVårprogrammet, kommer att delas ut un
lokalen Torget 1A kl. 14.00.
der Mellandagarna!
Fredag 20 januari: ”Farmor och Vår Her
re” på Helsingborgs Stadsteater. Eva Rydberg Mer info om våra aktiviteter kan ni läsa på
spelar huvudrollen. Buss och biljett beräknas vår hemsida www.spf.se/ekenperstorp
kosta 260:- vid minst 45 deltagare. Mer in
Pga utrymmesskäl har vissa texter kortats ned.
formation på hemsidan www.pro.se/klippan
Texterna finns i sin helhet på Klippanshopping.se
och i vår lokal Torget 1A.

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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FAMILJESIDAN
En kille: 160612 • 4 120 gr • 54 cm

Eskil

Sara Magdesjö Klemedsson
& Magnus Klemedsson
Abbe

Födelsedag, vigsel eller något
annat du vill uppmärksamma?
På Familjesidan har vi ett enkelt modulsystem, där du
köper så många moduler som du behöver.

ADAPT MEDIA • TEL. 0435 – 77 90 50
familjesidan@soderasjournalen.se
www.klippanshopping.se
21

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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Vikbar kontaktkortstelefon

Retro-radio med CD

Bluetooth-högtalare

Doro Primo

HrA-1500mP

mArsHAll KilBUrN

Lättanvänd mobiltelefon med
tydlig display och lång batteritid.

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

Marshall högtalare i
vintagedesign. Anslut
via Bluetooth.

490:-

2.690:-

990:-

Surfplatta

28” LED-TV

14” med 128 GB SSD-disk

A10-30F

T28E310

100s-14iBr

10,1-tums Androidsurfplatta för bärbar
underhållning.

HDMI och VGA,
28”/71 cm, A,
32W/47kWh.

Bärbar dator med
14”-skärm. 4 GB RAM.
128 GB SSD-disk.

2.490:-

1.590:Rakapparat

Es-rT47

Rakapparat med 3-bladsystem
för en nära och skonsam rakning.

690:Köksassistent

Stekpanna 24 cm
Stekpanna från Tefal
som håller år ut och
år in.

Skrivare med scanner
mG2550

Kraftfull assistent
på 1000 W och en
bunke på 4,3 liter.

Prisvärd och
kompakt allt-iett-skrivare.

Enkel Smartphone

690:-

Portabel Högtalare
BEoPlAy A1

En mycket lättanvänd
smartphone i bekväm
storlek.

Trådlösa Bluetoothhögtalare med
fantastiskt ljud.

2.490:-

Trådlösa hörlurar
HUAwEi y5

Kraftfulla hörlurar
med lång batteritid.

Snabb mobiltelefon
med 4,5”-skärm och
5 MP-kamera.

Vinylspelare med USBport & SD-kortfack.

1.990:-

Vinnare i Jultävlingen
Jörgen Jacobsson vann i vår
utlottning av en 40” LED-TV.
Du kan läsa mer om vinsten
på vår Facebook-sida.

990:-

Partyhögtalare

Öppettider i jul

GTK-XB5

Portabel högtalare med
djup bas! Trådlös anslutning Bluetooth.

1.990:-

Vinylspelare med
inbyggda högtalare

Smartphone

T450BT

499:-

Soundbar med
trådlös sub och
fantastiskt ljud!

EP1950

Doro 820 miNi

1.290:-

Soundbar
sB350

3.990:-

199:-

JANE 2.1

1.690:-

2.990:-
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