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Tillväxtföretag hedrades

Den här gången blir det en middag hos Systrarna i Gränden en fredageller lördagkväll i februari månad. Vinsten har ett värde av 2.000:- och
blir en behaglig afton med god mat för ett mindre sällskap - kanske hela
familjen eller du och dina vänner! Du och ditt sällskap, uppskattningsvis
6-8 personer får smaka Systrarnas tapasrätter, men du står själv för
dryck. Systrarna i Gränden, alltså, utsett till Årets kafé 2015 av Magasinet Skåne!
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Take away
och Bistro

Välkommen in!

En upplevelse i smaker!
Äkta thairecept gjorda på närproducerade råvaror
och riktigt goda thailändska kryddor!

Har din bostad
godkända lås?
Vi gör en

GRATIS

besiktning
på era lås
(värde 500 kr)

YALE DOORMAN, godkänt lås
Måndag
Tisdag - Fredag
Lördag
Söndag

stängt
11.30 - 21 (Lunchbuffé 11.30 - 14)
14 - 21
(Lördagsbuffe 14 - 17)
15 - 20

som öppnas med kod, nyckeltag
eller mobiltelefonen.

Från

3 495:-

Storgatan 44, Klippan 0435 - 101 01

www.namtipbistro.se

Gilla oss på FB

Måndag - Fredag 7 - 18, Lördag 9 - 13 • www.colorama.se

Vi ﬁnns, när du
behöver oss
Vi hjälper dig med begravning, gravsten, juridik
och försäkringar. Du är varmt välkommen in på
vårt kontor.

Vi gör även hembesök och har jour dygnet runt.
Öppet: Måndag-fredag kl. 09.00-13.00.

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

ALLA resårmadrasser

Rabatten avdrages på ordinarie pris

20%

Passa på! Byt madrass NU!

Öppet: Vardagar kl. 10 - 18 • Lördagar kl. 10 - 13
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BRAUNS SIDA

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

Trångt i Klippan

För 25 år sedan – ”arkitektrekord” i Klippan
Det finns rekord att minnas och att
glömma. Klippans pastorats tilltänkta
församlingshem, för 25 år sedan,
hade båda; rekordmånga arkitektförslag, men inget förverkligades.
Den 27 november 1966 invigdes S:t
Petri kyrka med tillbyggnader, en
skapelse med ovanliga byggnadslösningar. Knappt tio år efter kyrkans invigning kom signaler att arbetslokaler
och församlingshem inte var tillräckligt tilltagna. Diskussioner uppstod.
Tanken på nytt församlingshem fördes fram, med placering i parken.
Inget hände, mer än att klagomålen
tilltog, yrkesinspektionen kopplades
in som hotade stänga arbetsplatserna.
Pastoratskyrkorådet föreslog 1990
nytt församlingshem i parken. Byggnadsnämnden var emot. Efter en del
upprörda ordväxlingar blev platsen i
alla fall i parken. Det utlyses en arkitekttävling, där Svenska Arkitekters
Riksförbund var representerat i tävlingsjuryn. 180 000 kronor avsattes
i prispengar, 100 000 till segraren.

Den 30 september 1991 utlystes ”allmän svenska arkitekttävling om utformning av ett nytt församlingshem
i Klippans stadspark”. Det beslöts
även att kostnaden fick vara högst
sju miljoner kronor. Orolig frågan
blev: Skulle det komma tävlingsbidrag? Någon trodde 150 bidrag, som
det logs åt och antog vara på tok för
många.
Det blev 312, som var nytt rekord i
antal tävlingsbidrag i en arkitekttävling i Sverige. Bara att sända tävlingsunderlag till alla intresserade kostade
225 000 kronor.
Kyrkopolitikerna försökte hålla sig
till bidrag kring sju miljoner kronor.
Man stannade för Wolfgang Huebeners förslag, kallat ”Totalekonomi”
- en funktionell och flexibel lösning,
ansågs det.
Men det blev inget bygge, av ekonomiska skäl. Kritiken blev enorm från
arkitekthåll. Men kyrkorådets ordförande Tore Johansson konstaterade
en tid efteråt: ”Jag är glad att vi sade
nej, av kostnads- och behovsskäl.”

Det var en stor
händelse med nytt församlingshem.

Hela Citecobyggnaden fylldes med
Det är mycket trafik på Storgatan i
arkitektförslag.
Klippan. Men ”annat var det förr”.
Då gick väg 21 och väg 113 (väg
13) samman på Storgatan - väg 21
till 1983, väg 13 till 1993. Då var det
trångt och farligt, speciellt en gång
per år - mellan 1952 och 1961. Det
var då ”Skåneloppet” för racerbilar
kördes på Råbelöfsbanan i Kristianstad. 1955 blev tävlingen även
Grand Prix, landets enda. Intresset
Här närgranskas ett av förslagen.
var enormt. Den drog en publik på
kring 80 000. Alla som kom från N V
Skåne med bil hade att passera genom Klippan – dit och på hemfärd.
”Bilkaravaner” på drygt en timme Trädgårdsskötsel – skolämne i 120 år
uppstod. Det var stort folknöje inte
Klimat, miljö, ekologi och giftfri od- för folkskolan och för skolträdgårbara i Klippan utan även i Kvidinge
ling är i centrum. Vad ska väljas? Hur darna. Dock förändrades ämnet i takt
och Perstorp.
gör man? Många undrar. Så var det med samhället. Största intresset för
inte de 120 år då trädgårdsskötsel skolträdgårdar fanns 1890-1920. Bruksskolan i Klippan höll på med trädTre tingshus
var ämne i folkskolan.
Internationell skolträdgårdsrörelse gårdsskötsel på 1990-talet. Här ses några
Klippans drygt 300-åriga tingsrättselever med skörd.
1842 infördes obligatorisk skolgång. bildades.
epok slutade 2001. Betydelsen var
Trädgårdsskötsel blev ett ämne. Inte Styrdokumenten speglar ämnets för- seringen kom skulle ämnet ge elevliten för allmänheten, men stor för
för kunskapen utan knöts till lärarens ändring: Från ekonomiskt, estetiskt, erna en form av naturkontakt
kommunen – ortens status sjönk.
lön. Inom bondeståndet och i sock- uppfostrande till kunskapsämne. 1890 togs fram ”Normalritning
Det blev tre tingshus i Åby/Klippan
nar sågs skolkostnaden som för hög: 1853 slogs fast att alla lärare skulle för folkskole-trädgårdar”. Trädgårgenom åren. 1691 blev Norra, Södra
Skolhus, lärarbostad och lön. Dess- ha jordland. Läroböcker kom först den skulle vara mönster för bygden.
och Bjäre härads domsagor ett och
utom undervisades barnen då de 1862. Pedagogiska och opinionsbil- Problem uppstod. Vem skulle sköta
flyttade in i nyuppförda tingshuset i
behövdes som bäst hemma. Kompro- dande ambition fanns. 1862 fördes trädgården under sommarlovet? Ha
knutpunkten Åby (Klippan). Där var
misser gjordes: Ingen undervisning även in att ämnet skulle ha fostrande skötseln då lärare inte bodde i skolde fram till 1878. Då blev Norra Åsbo
på sommaren. Läraren fick jordland värde: Omtänksamhet, arbetsamhet, huset? Då skolor flyttade till tätorter?
härad egen domsaga. Nytt tingshus
för odling och hjälp av eleverna. Lö- påpasslighet, skärpa skönhetssin- Lösningen kom 1962: Grundskolan
hade uppförts 1823. Det skulle bli
nen kunde minskas. Trädgårdssköt- net, ge positiv syn på kroppsarbete, infördes, skolträdgårdarna försvann.
ännu en nybyggnation av tingshus,
sel kallades för skolämne och förvän- solidaritet, samhällskänsla. Fast kun- Dock inte i Klippans Bruksskola. Där
som kom 1952. År 1971 trädde
tades ge mer än så.
skapsämne blev trädgårdsskötsel återkom den i förenklad form in på
tingsrättsreformen i kraft. Norra
1962 satte grundskolan formell punkt 1869. Då industrialismen och urbani- 1990-talet.
Åsbo häradsrätt blev tingsrätt och
1974 Klippans tingsrätt. Men 2001 Kyndelsmässodagen – helgdag till år 1772
lades tingsrätten ned.
I almanackan finns dagar som fram- skapen. Som många kyrkliga traditio- uppmärksammas påföljande söndag
står som anonyma för de flesta. Dagar ner har kyndelsmässodagen förkrist- om inte den 2 februari är en söndag.
Märkesdagar
som varit stora kyrkliga helger i Sveri- na rötter: Romarriket hade reningsfest Noteras kan att kyndelsmässodagen
1921. I Tvärby i Klippan röstade 90
ge. Kyndelsmässodagen är en sådan, med fackeltåg och ljusprocession för är yttersta avslutningen av julen.
procent (S).
som var helgdag till och med år 1772. att hylla ljuset, i fornnordisk tradition Som brukligt är i folktraditionen finns
1926. LO förvärvar fastigheten på
I den kristna traditionen infaller Kyn- firades ”disabloten” (för att få en god dagen med i profana sammanhang,
Norra Bantorget.
delsmässodagen 40 dagar efter ”Je- skörd) denna dag.
t ex en lämplig dag för att genomför
sus födelse” och var en ”Mariadag”, Länge hade kyndelsmässodagen storbyk, att det i olika landskap blir en
Som sagt
syftande på den kyrkliga reningscere- ingen namnsdag, allt enligt katolsk dag som signalerar start på olika ar”Framåtskridandet är de missnöjdas monin som alla barnaföderskor enligt tradition. Det har ändrats. Nu finns betsmoment i jordbruket, att det kan
verk.”
mosaisk tradition skulle genomgå för namnsdagar denna dag. Kyndelsmäs- spås med anledning av vilket väder
(Jean-Paul Sartre)
att kunna tas upp i kyrkliga gemen- sodagen infaller alltid den 2 februari, kyndelsmässodagen hade.
”Mod är en fråga om försiktig balans.”
Boktipset: Torsten Hannrups bok ”Bjersgårdsarkivet” är en dokumentrik hembygdshistoria.
(Gottfried Edel)
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UF-MÄSS

A

Smellgoodanywhere, från vänster: Nathalii Möllerström, Ronja Nilsson och Alexandra Radu.

UF-mässa på Åbyskolan
Gymnasister på Åbyskolan bjöd in till
UF-mässa i slutet av höstterminen. UF
står för Ung Företagsamhet och är en
ideell och obunden organisation som
samarbetar bland annat med kommunala skolor. Eleverna som presenterade
sig och sin företagsidé har arbetat
under hösten med att starta och driva
företag, ett inslag i undervisningen för
gymnasisterna på ekonomi-, handelsoch el-programmet.
– Det gäller för eleverna att starta ett eget
företag. De måste gå genom hela processen,
från affärsidé till att få företaget att rulla på till
att slutligen avveckla bolaget. Det skall regist
reras, budgeteras, kapital skall tas fram, med
mera, med mera, berättar ekonomi
läraren
Lars-Göran Borgqvist. Det kan innefatta mo
ment som att ringa till Kina eller göra bokslut,
ja, alla detaljer i arbetet med ett företag skall
eleverna själva klara av. Jag själv skall inte vara
lärare, utan handledare. Det blir även ett prov
i att samarbeta i grupp eftersom man är några
stycken som skall driva företaget tillsammans.
Man får lära sig att ta ett steg fram eller kan
ske tillbaka gentemot sina kamrater.
Smellgoodanywhere
Några av UF-företagarna är Nathalii Möllerström, Ronja Nilsson och Alexandra Radu,
som har startat företaget Smellgoodanywhere. De säljer en påfyllnadsbar parfymflaska så att man kan ha med sig en mindre

mängd parfym eller rakvatten var som helst
– ”anywhere” som företagsnamnet signalerar. Flaskan rymmer 5 ml och finns i ett flertal
färger. Den är tillverkad i aluminium och godkänd för att tas med på flygplan.
– Vi har köpt in vårt lager på nätet, berättar
Alexandra.
– Och vi marknadsför oss bland annat via
facebook, tillägger Ronja.

Startar företag
Undersökningar visar att 20 procent av dem
som har startat UF-företag också kommer att
starta företag senare i livet. Till våren kommer Företagarna i Klippan att granska UFföretagen för att utse vinnare av priset ”Bästa UF-företag”. Det kan vara hedrande för en
ung företagare att få ett pris av den lokala
företagarföreningen!

Finansiering
På frågan hur det var att stå på mässan och
presentera sina produkter och sitt företag
svarade de att det kändes lite nervöst. Företagssatsningen har de finansierat med att
sälja riskkapitalsedlar, ett UF-företag får inte
finansieras genom lån. Det var liv och rörelse
på Åbyskolans torg med ett tiotal UF-företag
med två-tre elever i varje företag.
– Vi har haft UF-företag som ett inslag i
undervisningen sedan början av 1990-talet.
Vi var tidigt ute med det här på skolan,
berättar Ulf Robertsson, även han lärare
i ekonomi. Det är en bra undervisnings
form, där man får lära sig entreprenörskap.
Det är obligatoriskt för dem som går på
ekonomi- och handelsprogrammet och hos
oss genomförs det i årskurs 3. Då har elev
erna en teoretisk grund att stå på. I år har
även två UF-företag startats på Tegelbruks
skolan, där elever på el-programmet har
företag som säljer jägartillbehör respektive
rengöringsmedel.

Luciatåg
UF-mässan genomfördes i samband med
Lucia
helgen, så ett trevligt inslag var ett
Lucia
tåg. Tåget var lite okonventionellt så
tillvida att Lucian var en skäggig lärare från
Tegelbruksskolan. Tärnor och stjärngossar
bestod också av medlemmar av lärarkåren.
En vild och ostyrig liten gris ingick i tåget,
men vem som fanns bakom förklädnaden var
omöjligt att bedöma, men det var en mer än
lagom pigg liten varelse i alla fall!

Originell Lucia på Åbyskolan 2015.
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Från takpanna
till hela hus
Smidig hantering av
beställda arbeten

Fredrik och Stefan

Det har snart gått sju år sedan Stefan Hit kom man våren 2013. Att ha samarbets
Lindqvist och Fredrik Hjorth slog sig partners i krokarna är såklart en fördel.
ihop och startade Er Byggare.
Närmsta granne till den 15000 kvadratmeter
De båda hade tidigare haft fastighetsbolag stora fastigheten är passande nog bygghantillsammans och kände varandra sedan länge, deln Optimera. Det innebär enkla och snabmen hade då – 2009 - var för sig sin lilla ba leveranser av byggmaterial. Man behöver
byggfirma. De tyckte att det fanns möjlighe- inte ens ta sig ut på Ängelholmsgatan utan
ter för en större firma och bestämde sig för kör på en liten gatstump som finns mellan
att börja samarbeta igen. Det nyligen återin- företagen. För Optimeras del är det lika lätt
förda rot-avdraget såg de som en stimulans att leverera in beställda varor till Er Byggare
för att satsa lite mer än tidigare. Så det blev som att ställa det i sitt eget lager!
något helt nytt för dem när de drog igång Er
Byggare.
– Vi har en bra storlek på företaget idag,
med cirka 14 snickare kan vi utföra allt från
att reparera en stormskada med några ned
blåsta takpannor till att bygga en helt ny villa,
säger Fredrik.

God övervakning och
kontroll av alla arbeten
genomsyrar hela
företagets policy

Var sak har sin givna plats. Material och
maskiner är uppmärkta och vårdas väl.

Byggskadeservice
Genom ett samarbete med Länsförsäkringar
tar man hand om skador från olyckor, inbrott
och annat hos försäkringstagarna. Det har
periodvis inneburit mycket arbete. Just nu
har man fullt upp med att återställa skador
från de senaste höststormarna. Takpannor
– Ett bra flöde i firman med beställningar och och plåttak som har blåst ner och träd som
utförande gör att vi kan ta både små och har skadat hus och garage måste åtgärdas.
stora jobb, fyller Stefan i. Ett större byggföre
Återvinningsgård
tag tar över huvud taget inte de små jobben
Detaljplanen för områden var lite osäker
som privatpersoner vill ha utfört, och en liten
när man flyttade in i fastigheten, men nu
firma på två-tre man kan ha svårigheter med
vet man med säkerhet att man får fortsätta
att ta emot och hantera alla beställningar.
med verksamheten där. Man planerar för utbyggnad av bland annat carport till sina bilar.
System med flöde
Er Byggare har skapat ett eget system för På fastigheten har man redan egen återvinatt på ett smidigt sätt hantera beställningar ningsverksamhet, något som sparar tid och
och utförande av arbeten. På kontoret jobbar energi. Snickarna kan så att säga köra direkt
fyra personer med en arbetsfördelning som hem till firman från sina jobb med sitt släp
skapar smidighet. Stefan och Fredrik står för och slipper körning och sortering på den
mottagning av beställningar och försäljning kommunala återvinningsgården.
av tjänster, medan Benny Svantesson står De stora lokalerna och de goda utrymmena
för den praktiska planeringen. Josefine Ah- med en praktisk innergård ger möjlighet till
lin sköter den ekonomiska redovisningen och viss expansion. Man tror nog att företaget
ser till så att de färdiga arbetena blir faktu- ska kunna växa lite grann.
rerade. Ett bra flöde är A och O för att be- – Till våren skall vi se till att förbättra vår
ställda jobb skall bli utförda i tid och för att egen utemiljö, nu när vi fått permanent
kommunikationen med kunderna skall fung- bygglov för verksamheten, säger två glada
era på bästa sätt.
byggentreprenörer, Stefan Lindqvist och
– Vi informerar alltid kunden om vad vi gör Fredrik Hjorth.
och var vi ligger till i processen, säger Stefan.
Vi är noga med att hålla det vi har sagt och
Alla sopor sorteras
ha en bra dialog med våra kunder.
noga på den egna
Partners i närheten
Under hösten har man tack vare ett samarbete med byggproducenten Orama kunnat
erbjuda installation av fönster till ett bra pris.
Man installerar tusen fönster om året. Orama
hyr in sig i Er Byggares fastighet i före detta
Lantmännens lokaler på Väster i Klippan.
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En kontakt räcker!

070-33 90 680

Besök oss på

Lantmannagat. 10
Klippan

erby.se

Ditt glasmästeri i Klippan!

Byte av bilglas • Jour dygnet runt!

Vi finns på

Fabriksvägen 2
0435 - 76 04 00
070 - 222 55 38

www.glasteknikiklippan.se

Välkomna!

- Första Andra Tredje!

Billesholms Auktioner
Lösöres-auktion den 30 Januari
Fibergatan 3 Billesholm
Visning kl 10. Start kl 11
Servering finns

Vi har även öppet för inlämning till framtida auktioner. Vi tar emot hela
hem eller delar därav. Packning-transport-städning kan ombesörjas.
Öppettider vard. 13.00-18.00. Andra tider ring för ök.

0733 - 66 62 60

• info@billesholmsauktioner.se

Ta
3 REAplagg
och betala
för 2 !
Billigaste på köpet!
Kan inte kombineras med bonuskortet.

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

Snyggt driftsäkert
system som är
enkelt att sköta!
NYHET!

Multisplit nu med HYPER HEATING
Valfri inomhusdel. Flexibel lösning

En luft/vattenvärmepump kan minska kostnaderna för värme och
varmvatten med upp till två tredjedelar. Systemet är tyst, miljösmart och
sköts enkelt via app. Och framför allt är det driftsäkert - även under kalla
vinterdagar. Mitsubishi Electrics senaste luft/vattenvärmepump Ecodan har
tack vare Zubadantekniken en garanterad värmedrift ner till -28°C.

Se modeller och priser
på www.a4uab.se
Frågor? Ring oss!
Kenneth 0706-248 229
Mattias 0706-248 227
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Owe Johansson

– med hjärtat i Tvärby

PROFIL:
OWE JOHAN
SSON

Tobak & tips
Owe blev också ett känt ansikte när han och hustrun Eva övertog
Tvärby Tobak. Eva hade arbetat i affären en tid och de blev erbjudna
att ta över verksamheten. Efter viss tvekan så slog de till. Det blev
sammanlagt elva år med försäljning av tobak, choklad och blommor.
Inför varje helg - fredagar och lördagar - var det stressigt i butiken,
alla helgens tips skulle lämnas in. Man var ombud för ATG, Trav och
galopp, och i butiken var det trångt med alla som skulle göra färdigt
och lämna in sina talonger.
– Det var mycket roligt, men också jobbigt, säger Owe. Det var verk
ligen full rulle på fredagar och lördagar med alla som spelade på tips.

Tvärbysnack
Framför allt i Tvärby – i och kring idrottsföreningen – odlades ett
språk med många originella ord och uttryck, sällan hörda utanför
Klippan. Owe stötte på språket när han kom till Klippan. Uttrycken
tycks ha överlevt och idag kan man höra dem från killar (och tjejer?)
En del känner igen honom som vaktmästaren på Bilprov- i 20-25 årsåldern i Klippan.
ningen i Klippan, andra kommer ihåg honom som inne – Vi lärde oss uttrycken av de äldre, minns Owe. Träffade man någon
havare av spel- och blomsterbutiken på Vedbyvägen, Tvärby på gatan så sade man inte ”hej!”, utan ”bjöck!”. Det var bara så.
Tobak. Den som är fotbollsintresserad och har några år
Boule och Facebook
på nacken minns honom som den tekniske högerinnern i
Då och då lägger Owe ut ett foto eller berättar någon anekdot på
Tvärby IF för... ja, rätt så många år sedan. Det handlar alltså
facebook-sidan om Tvärby IF, klubben som lever mer än någonsin
om Owe Johansson och rätt så mycket om Tvärby!
trots att det snart är 40 år sedan den upphörde.
Owe Johansson föddes i Kågeröd men kom som nioåring till Klippan. – Det är rätt kul, säger Owe. Jag är inte ute på facebook mer än då
Far och mor fick jobb på Tegelbruket respektive Bryggeriet. Familjen och då, men det finns lite historier att berätta. Och de gamla fotona
flyttade in i de då nybyggda Riksbyggen-husen på Klostervägen vid med lagen från 1950- och 1960-talen är roliga att se.
Stadsparken. Owe som sedan barnsben alltid haft en boll i handen Även om Owe idag närmar sig 70-årsåldern har han ingalunda lagt
eller i alla fall i närheten började så klart spela fotboll i Tvärby IF. Fot- av med sport. Han är idag aktiv som boulespelare i Klippankorpen.
bollsplanen låg ju bara något kvarter bort.
På sommartid spelar man på grusplanen vid Idrottshallen och vinter
– Jag minns när vi började spela boll, mina barndomskamrater och tid inomhus på Sågen. Mycket tid blir det också tillsammans med
jag, säger Owe. Krister Blomqvist, Boris Svensson, Lary Andersson... familjen, de åtta barnbarnen tar sin lilla tid.
Vi var bara ”små tollar” då när vi började i Tvärby.
Anekdot
Bollsporter
Vi kan väl avsluta med att återge en av Owes egna historier från
Det stora intresset för Owe blev alltså fotboll, men även andra Tvärby-sidan på facebook?
bollsporter. Owe, som var en bollteknisk anfallare och mittfältare, – Tvärby IF ledde serien och skulle möta Stidsvigs IF på deras hemma
spelade fotboll i Tvärby i tjugo år, men avslutade karriären i BK plan. I tidningen fanns en notis om att Stidsvig fick se upp med det
Rönne. Då hade föreningen i Tvärby lagt ner och ett flertal spelare gästande lagets ”storväxte tungsprungne mittfältare Owe Johans
gick till klubben i Pappersbruket, BK Rönne. son”. ”Vad fan menade dom med det?” skriver Owe. ”OK, man var
Under åren med Tvärby hann han dock väl ingen Usain Bolt, men på en och en halv timme hann man med
prova på några andra sporter inom klub- det man skulle. Utan att vara så jävla snabb. Vi vann med 2-0 och
bens verksamheter. Det blev bordtennis den tungsprungne gjorde ett mål!”
under en tid, men även lite volleyboll. (Vem
minns att Tvärby IF hade ett volleyboll-lag?)
Svenskt rekord
Owe spelade också bowling under en
period, Tvärby Roll var klubbens namn.
Något överraskande satte han tillsammans
med Ola ”Fönsterputsare” Pålsson och Rolf
Ljungberg svenskt rekord i bowling den
14 februari 1970 på Kronprinsen i Malmö.
Tvärbys bowlingssektion hade startat något
halvår tidigare och Owe och hans kompisar
var i stort sett nybörjare som bowlingspelare. Rekordet slogs i så kallat europeiskt
spelsätt för tremannalag, idag en något
ovanlig spelform. Rekordet stod sig i många Seriesegrande lag 1972 som avancerade till div 5.
år, och är än idag skånskt rekord!
Foto från boken om Tvärby (L-E Braun)
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Städpatrullen
- vi städar allt!

Så kom och gick det en jul och ett nyår.
Välkommen år 2016! Det låter som titeln på
en framtidsfilm, men det är tydligen där vi
befinner oss nu.
Vi tog vårt pick och pack och drog till fjällen över jul.
Alla ungar, hunden, systrar med respektive, mormor
och morfar for mot vintern. I fjällen var det grönt och
skönt men som tur var hade några backar preparerats
med snö. Jag åkte inte skidor i år. Hade ju vår minsta
lilla bebis att ta hand om. Och så skönt det är att ha en
ursäkt! Jag hatar att åka skidor. Eller hata är väl att ta
i. Låååånga gröna och kanske lite ljusblå backar som
man får susa harmoniskt nerför det gillar jag!

95:-

Meny finner du på

www.norrehus.se

Min man har däremot missuppfattat/överskattat det
så många gånger och lurat upp mig i jätteblå backar,
till och med svarta, och sagt att det här fixar du. Att
på skånska stå och svära och gråta mitt i en backe i
Sälen är förnedrande på så många vis, tro mig. Så i
år stod jag med bebis i barnvagnen nedanför backen
där vi vinkade, hejade och fotograferade Ebba som för
första gången stod på ett par skidor. Det är så kul att
få uppleva saker med barn, när så mycket är just för
allra första gången. Att känna ett par skidor under sina
fötter, stapla fram med skridskor, förstå spelreglarna i
memory, inse att man kan röra ben och armar på ett
visst sätt och massor av andra häftiga saker.
Vi hade takbox på bilen i år för att få plats med allt.
Alla julklappar, vinterkläder, extrakläder, sängkläder,
vagn, nappflaskor, hundmat, kamera, akvarellblock
(jag tar alltid med mig akvarellblock som jag aldrig
ritar i…) och mycket annat användbart och mindre
användbart stuvades in i bil och takbox. Till mig själv
glömde jag vinterskor och hade packat med mig 5
böcker som jag tänkte att jag skulle hinna läsa.
Antal böcker utlästa: 0.
Antal vunna omgångar av Skipbo: minst 100.
Antal förfrusna tår: c:a 8,5.

RÖSTÅNGA
RÖSTÅNGA
RÖSTÅNGA
RÖSTÅNGA
RÖSTÅNGA

BEGRAVNINGSBYRÅ
EGRAVNINGSBYRÅ
EGRAVNINGSBYRÅ
B
BEGRAVNINGSBYRÅ
BEGRAVNINGSBYRÅ

Billingevägen 8 - Röstånga - 0435-91570

Billingevägen
Röstånga
-- 0435-91570
Billingevägen
88 -- Röstånga
0435-91570
Billingevägen
8 - Röstånga
- 0435-91570
Billingevägen 8 www.facebook.com/begravningsbyra
- Röstånga - 0435-91570

www.röstångabegr.se
www.röstångabegr.se

www.facebook.com/begravningsbyra

www.röstångabegr.se

www.facebook.com/begravningsbyra

Nu är vi hemma igen och vardagen kom så sakta
krypande. Mitt största bekymmer för tillfället är
att hitta en riktigt snygg retrovagn och vem ”Fam.
Nilsson” är som skickat
julkort till oss. Tack och förlåt,
Söderåsjournalen
Söderåsjournalen
Söderåsjournalen
vi skickar till er nästa jul! Söderåsjournalen

Söderåsjournalen
Klippan
Klippan
Klippan
Klippan
Klippan

ag
ma ! J
m
a
m
a!
a
– Koll , jag ploog
a
ploga

www.röstångabegr.se
www.facebook.com/begravningsbyra
www.röstångabegr.se
www.facebook.com/begravningsbyra

En hjälpande
hjälpande hand
när
behövs,
En
handhand
närdet
det
behövs,
En
hjälpande
när
det behövs,
En
hjälpande
hand
när
det
behövs,
dygnet
runt,
året
om
En hjälpande
hand
när
det
- dygnet runt, året ombehövs,
året
- dygnet
- -dygnet
runt,
åretom
om om
dygnet
runt,runt,
året
Vi skänker 50 kronor för varje

Vi
skänker 50 kronorviför
varje
begravningsuppdrag
genomför
skänker
50 kronor
för varje
genomför
till
MinVi
Stora
Dag.
Vibegravningsuppdrag
skänker
5050kronor
för
varje
Vi
skänker
kronorvi
för
begravningsuppdrag
vi genomför
till
Min
Stora
Dag.
begravningsuppdragvi
vi genomför
genomför
begravningsuppdrag
till Min Stora Dag.
MinStora
StoraDag.
Dag.
tilltill
Min

9

NG

STÄVLI
D
A
N
Å
M
S
LEN

S JOUNA
Å
R
E
D
Ö
S
I
VINNARE
ULBORD
J
D
E
M
BOWLING

Här är hela Bowlinggänget uppradade.
Längst bak: Tobias Tilling, Roger Zentio och
Tobias Zentio. Framför dem: Rebecka Zentio och
Felicia Ekman. Främst: Birgitta Seger, Katarina
Zentio och Bengt-Göran Seger.

Birgitta med maken
Bengt-Göran

Vem som vann familjefighten
behöver man ju inte undra över...

E

Många glada skratt och
djup koncentration.

Alla vinnare trots att
några förlorade!
Det blev en trevlig kväll på Bowlinghallen i början av december för Birgitta Seger med familj.
Birgitta vann vår novembertävling och det var
en nöjd vinnare som kunde bjuda in barn och
barnbarn på en timmes bowling och ett läckert
julbord!
– Jag uppskattade det verkligen, säger Birgitta
när vi pratar med henne någon dag senare. Det
var jättetrevligt! Jag blev så glad att jag vann
det här.

Tack för trevlig kväll!

Birgitta är ganska nyinflyttad från Åstorp och värdesatte att hon genom vinsten fick möjlighet att prova
ett av Klippans matställen, dessutom i samband med
lite rolig motion.
– Det var jättegott, alldeles lagom, säger Birgitta om
Bowlinghallens julbord. Man kan ju inte äta hur myck
et som helst.
Efter att ha flyttat till Klippan har Birgitta och hennes
man närmre till barnbarnen.
– Min dotterson Tobias vann bowlingtävlingen. Det
var tur för honom, han är en dålig förlorare, skrattar
Birgitta. Han är en riktig idrottskille. Och barnbarnen
tycker det är roligt när vi gör bort oss!
Sammanfattningsvis en trevlig kväll med adrenalin och
god mat på Klippans Bowlinghall för Birgitta Seger
och hennes familj!
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Efter hårt spel känns det extra härligt med
god julmat.

Anslagsutdelning från
Sparbanksstiftelsen i Skåne
Elva föreningar i Klippan och Perstorp fick en fin inledning
på året 2016. I alla fall ekonomiskt, de fick nämligen anslag
från Sparbanksstiftelsen i Skåne! Föreningarna fick dela
på 112.000 kronor, en summa som kommer föreningarnas
verksamhet väl till pass.
Sparbanksstiftelsen i Skåne äger 3% av aktierna i Swedbank och av
deras aktieutdelning går cirka 60% procent vidare i anslag till idrottsoch kulturföreningar och deras utveckling, men även en mindre del
går till forskning, näringsliv och utbildning. Totalt delades det för
hösten 2015 ut 2,3 miljoner kronor varav alltså drygt hundra tusen
hamnade i Klippan-Perstorp-området.
– Vi kommer att använda pengarna för att få barn och ungdomar
att fortsätta vara aktiva i föreningslivet, berättade Henrik Helgesson, som mottog checken på 10.000 kronor för Vedby/Rönne IF:s
räkning. Vi arbetar för att de unga skall fortsätta växa och utvecklas
i vår förening över en längre tid. Tyvärr hoppar ju ofta ungdomar av
föreningslivet alldeles för tidigt.

spelen och om hur väl bidraget på 50.000 kronor från Sparbanksstiftelsen kunnat användas.
Från och med 1 februari är det ny ansökningsperiod. Man ansöker
via Sparbanksstiftelsens hemsida www.sparbanksstiftelsenskane.se.
– Sprid budskapet att föreningar kan söka medel hos Sparbanks
stiftelsen, uppmanade Karl-Axel Wilhelmsson, som varit aktiv i
Sparbanksstiftelsen sedan starten 1991 och som närmast kan
betecknas som en av stiftelsens åldermän. Se till så att ansökan håller
hög kvalitet och tänk på att en förening kan söka för flera olika
projekt, man kan alltså komma in med flera ansökningar. Det finns
goda möjligheter för föreningar att få tillskott i kassan!

Eftermiddagsträffen inleddes med en kort redogörelse för hur Bruksspelet i Klippan genomförde sitt stora projekt 2015. Projektledaren
Heléne Lindquist berättade om de ekonomiska förutsättningar för

Klippans Friidrottsklubb
Färingtofta IK
Vedby/Rönne IF
Klippans Gymnastikkrets
Ljungbyheds IF
FBC Viljan, Ljungbyhed
Scouterna Östra Ljungby
Perstorps Kör & Ryttarförening
KK Karpen, Perstorp
Gymnastikföreningen Activa, Perstorp
Perstorp Bälinge IK

10.000:10.000:15.000:10.000:15.000:4.000:3.000:10.000:10.000:10.000:15.000:-

Björn Jonasson, Kappsimningsklubben Karpen i Perstorp,
mottog checken på 10.000:- för
utveckling av tävlingsverksamheten.

Nils Svensson, Färingtofta IK, är glad åt att
föreningen kan satsa
på flickfotbollen.

Extraprisvärt just nu!

Dammsugare

Tvättmaskin
A+ 5 kg 1400 varv

Nu 2.990:Rek pris 5.890:-

SP1 Green miljövänliga
alternativet!
Energiklass A, endast 72 dB

Nu 1.990:-

Begränsade öppettider
22 jan – 8 feb kl. 13.30-17.30
Vid akut behov av hjälp ring
Niklas 070-378 23 86

Henrik Helgesson, Vedby/Rönne IF,
mottog 15.000:- för utveckling av
sin verksamhet.

Bo Svensson, styrelseledamot i Sparbanksstiftelsen i Skåne, kände
sig nöjd när 11 föreningar i Klippan och Perstorp
fick ekonomiskt stöd för att utveckla sina verksamheter.

Dagens rätt
Mån: Raggmunk mé fläsk
Tis: Pannbiff mé lög

75:-

33 cl
läsk/vatten
ingår

Ons: Stekt sill mé mos lingon och
skirat smör

Klipp ut och spara mig!

Så här mycket fick föreningarna i Klippan och Perstorp från Sparbanksstiftelsen i Skåne.

Tors: Schnitzel mé stekt potatis och bearnaisesås

4
Fabriksvägen 8 Fre: Flygande Jacob mé ris
Efter kl.1 i
v
r
a
r
e
KLIPPAN
serv
Veckans alternativ:
”
s
n
e
ll
ä
v
0706 - 72 55 37 Köttbullar mé mos och lingon
”K
Välkomna! Jessika & Co
Gäller 25 januari - 19 februari

Gilla Nya Pålles på Facebook så får ni våra erbjudanden & menyer direkt i din smartphone!
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Adapt Media har
breddat sitt utbud
Den uppmärksamme läsaren har noterat att Adapt Media,
som ger ut Söderås Journalen, har breddat sitt utbud.
Sedan ägarbytet sommaren 2015 har företaget tillförts
nya resurser, framför allt på tryckerisidan.

IA
ADAPT MED

Fler resurser inom tryck
Sedan tidigare har Adapt Media i sitt digitaltryckeri kunnat producera inbjudningskort, visitkort, företagsbroschyrer, förenings
tidningar och en mängd andra trycksaker. Till detta har man man
utökat med storbildstryck. Det innebär bland annat att man kan
trycka skyltar, vepor, dekaler, klistermärken och fönsterdekorer.
Nya maskiner för häftning, skärning och limbindning ger möjligheter att utforma produkterna på flera olika sätt.

Det är bara fantasin som sätter
gränser. Tryckta tapeter till väggar
och dörrar samt dekaler på golvet
ger ett ”nytt” rum.

Från idé till färdig produkt
De kompetenser som fanns tidigare är självklart kvar. Hörnstenarna
har alltid varit: ide´, text, foto, layout och tryck. Förutom den egna
tidningen Söderås Journalen producerar Adapt Media företagsoch kundtidningar till flera av sina kunder. Till exempel gör man
Klippans pastorats församlingsblad Prästkragen, Bostadsföretaget Treklöverns Klöverbladet, Perstorps Bostäders Bo-Bladet och
Kvidinge Församlings församlingsblad. Adapt Media kan i dessa
produktioner arbeta med hela processen från idé till färdig trycksak. Mats, copywriter/skribent, arbetar med att ta fram texter,
Albin och Camilla arbetar båda med foto och layout. Efter att
kunden godkänt korrektur kan tidningen tryckas i det egna tryckeriet. Kunden behöver bara ha en enda kontakt och göra en enda
beställning
Lokal samarbetspartner
Till det företag som vill ha hjälp med marknadsföringen kan Adapt
Media producera allt från idé till den färdiga produkten. Det kan
vara en folder, produktkatalog, hemsida eller material i annan
form såsom skyltar eller dekaler. Vill kunden ha hjälp med bara
en del av processen så kan man såklart även utföra de kompletteringar som önskas. Adapt Media har bland sina kunder många
lokala företag och butiker, vilka säkert upplever smidigheten i att
ha en enda leverantör av marknadsföringsmaterial. Som utgivare
av Söderås Journalen har man sedan länge varit engagerad i det
lokala näringslivet och värnar om bygdens företag och deras konkurrenskraft gentemot större aktörer.

I Adapt Medias showroom kan man bland
annat se utställningsmaterial såsom
roll-ups med tillbehör.
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Web-to-print
Adapt Media kan idag trycka nästintill allt som går att trycka. För
företagspresentationer på mässor och utställningar kan man erbjuda roll-ups, dekaler, skyltar. Adapt Media har som målsättning
att utveckla web-to-print, en smidig teknik där kunden själv kan
beställa via nätet och där beställningen sedan enkelt utförs i tryckeriet.
Välkommen att besöka
Företaget har sina lokaler på Norra Skolgatan 2. Här finns tryckeriet,
fotostudion och arbetsrum där texter och layout arbetas fram.
I deras utställning kan du själv se delar av deras breda utbud.
Ett besök hos Adapt Media kostar inget, de ser dig gärna som
nyfiken gäst!

Söderås

I samarbete med

Storformat

Topnews inriktning är främst ”blåljusnyheter” men det
levereras även videos och bilder på sport, konserter, stora
evenemang, kändisar, kungligheter och mycket mer.

På hemsidan www.topnews.se kan du se mer.

2015-12-03
Mord, Klippan

2015-12-03
Villabrand, Lljungbyhed

2015-12-08
Explosion, Lljungbyhed

www.adaptmedia.se
tel. 0435-77 90 50

Foto: TOPNEWS.se - Jan Emanuelsson

2015-12-12
Olycka, Perstorp

2015-12-13
Ridande lucia, Gråmanstorp

2015-12-18
Olycka, Bonnarp
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Nytt år för Perstorp Bälinge IK
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De glada seriesegrarna i Pojkar 12-13 år.

Rolf Jansson och Pirkko Jokikokko mottar
15.000 kr från Sparbankstiftelsen i Skåne.

Inför folksläppet på den välbesökta storloppisen.

Det nya året började bra för Perstorp Bälinge IK. Rolf Jansson
och Pirkko Jokikokko blev nämligen inbjudna av Sparbanks
stiftelsen i Skåne att komma till
Klippan och mottaga en check
på 15.000 kronor!
– Pengarna kommer att användas till
vår innebandysektion, säger Pirkko,
som är ansvarig för den delen av
verksamheten. Innebandyn växer
och vi satsar på att utveckla den.
Pirkko Jokikokko arbetar sedan
2012 som föreningens kanslist.
Ordförande är Rolf Jansson som
har ersatt Christer Eliasson. Christer
var ordförande i Perstorps SK vid
sammanslagningen av Perstorps SK
och Bälinge, efter att ha varit aktiv i
många år i PSK.
– Att ersätta Christer blir inte lätt,
säger Rolf. Christer har ju varit ledande
i Perstorp inom både fotboll och
innebandy i många år.

under utveckling och många av dem kom
mer att spela i seniorlaget framöver, anser
Rolf Jansson. Men självklart är målet att
klättra i seriesystemet igen efter något år.
Ny huvudtränare är Andreas Ottosson, som
kommer att assisteras av Lavinel Besu samt
Andreas Nilsson, lagledare är Lars Holmström
och Ale Kuric. Säsongens första match spelas
den 14 februari mot Bosna FF på konstgräs i
Åstorp.
Föreningen har inom fotbollen nio ungdomslag, ett juniorlag och två seniorlag, således
totalt tolv lag. Ungdomsektionen inom fotboll hade en god säsong, i synnerhet för
pojklaget 13 år som vann sin serie. Det gick
även bra för flicklaget 10 år som vann Bareko
Luciacup i Klippan i december.

Shop och loppis
Viktiga inkomstkällor för föreningen är sponsorer, lotteriförsäljning, bingoverksamhet,
kommunala och statliga bidrag. Nyligen
fick man alltså ett bidrag från Sparbanks
stiftelsen i Skåne. En annan viktig ekonomisk
förstärkning är intäkterna från loppis- och
Med- och motgångar
Det gångna året 2015 har annars shopförsäljning.
inneburit både med- och mot- På loppisen vid Idrottsplatsen säljer klubgångar. Anfallaren Jim Andersson ben en hel del möbler och andra större
skadades tidigt på säsongen och föremål och prylar. Lokalen är välförsedd,
seniorlaget i fotboll åkte tyvärr ur det är faktiskt Perstorps enda möbelaffär!
division 4. De kommer således att I föreningens shop på Hantverkaregatan 2
spela i division 5 Nordvästra under D säljs begagnade saker som är lite mindre
2016.
i storlek. Mycket av det som finns i shopen
– Att spela i en lägre serie är på är i gott skick och väl värt att titta på. I shosätt och vis positivt då vi har flera pen hittar du i stort sett allt som behövs i
egna mycket duktiga juniorer ett hem!
ÖPPETTIDER:
Loppis, vid Idrottsplatsen: onsd. 14-17, lörd. 10-13

Laget som segrade i
Bareko luciacup, Flickor 10 år.
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Shopen, Hantverkaregatan 2 D: Tisd. och torsd. 14-17, lörd. 10-13

Kom & Fynda ! Massor av saker i Shopen

Hantverkarg. 2 D. Öppet Tis & Tors 14-17. Lör 10-13

samt i Loppislokalen efter Ugglebadet
Perstorp Bälinge
Idrottsklubb

Perfekt resultat på effektivaste
sätt med låg energiförbrukning

Badv. 7. Ons 14-17 & Lör 10-13

Även mottagning av loppissaker. Välkommen!

Autoprogram som diskar tills det är rent
Praktisk och flexibel inredning
Finish diskmedel på köpet!
Husqvarna QB6052W
105612

ANNONSERA HÄR?
RING CAMILLA: 0435–77 90 52

A++

• BIL - planerat, intensivt
• MOPED
• HANDLEDARKURSER

13 kuvert 262 kWh/år 2775 l/år A

44 dB

4995:Ord. pris 5495:-

Effektiv och tystgående
Sköljbart Allergy Plus-filter
Tystgående
Testvinnare
Effektivt AeroPro™
3-i-1-munstycke
Electrolux ZUOORIGWR+
105994

EN
VÄLKOMMEN TILL
ERAD
KVALITETSCERTIFI
TRAFIKSSKOLA!

A

28 kWh/år

B

A

A

66 dB

1495:Ord. pris 2495:-

Kampanjpriser gäller t. o. m 2016-02-07 eller så lång lagret räcker.

Tegelbruksg. 10 • 264 35 Klippan • Tel. 0435-122 00
www.berndtssons.nu

E-mail: butik@sondrabyel.se

ResTeamet

Alternativ

SOL & BADRESOR

Costa Brava, Roses 10, 17 dgr 24/6, 1/7, 8/7, 26/8, 2/9, 9/9, 16/9 ..............fr 3495:Costa Brava, Empuriabrava 10, 17 dgr 24/6, 1/7, 8/7, 26/8, 2/9, 9/9, 16/9...fr 4395:Kroatien/Porec 10, 17 dgr 27/6, 4/7 .............. fr 5095:Kroatien/Vrsar 10, 17 dgr 27/6, 4/7 .............. fr 5595:-

UPPLEVELSER/WEEKEND

Mayrhofen Skidresa (Vecka 8) 10 dgr 19/2 . ...........
Påskresa Rostock 3 dgr 25/3 ...................................
Påskresa Schwerin 3 dgr 25/3 .................................
Reseträff Rügen halvp 2 dgr 5/3 ............................
Trandans/Hornborgarsjön 2 dgr 9/4 ........................
Hyttsill med luffardag help 2 dgr 16/4, 8/10 ............
Åland med Skärgårdssafari help 4 dgr 14/7 ...........
Skagen med Jespershus help 3 dgr 20/5, 16/9 ........
Samsö help 3 dgr 3/6 ..............................................
Berlin centralt hotell 4 dgr 12/5, 8/9, 3/11 ..............
Flensburg 2 dgr 19/3, 21/5, 24/9, 22/10, 19/11 ...........
Spreewald 4 dgr 26/5, 1/9 .......................................
Berlin Ölfestival 4 dgr 4/8 ........................................
Bremen Ölfestival 3 dgr 28/10 .................................

DAGSTURER (Begränsad anslutning)

Heiligenhafen 27/1, 15/3, 12/4, 6/5, 31/5 mfl ...........
Bordershopen 1/3, 22/3, 26/4, 18/5, 6/6 mfl ..............
Ullared 16/1, 30/1, 3/2, 6/2, 10/2, 13/2, 24/2 ..............
Gavnö Slott 4/5 ........................................................
Arlövsrevyn 31/1, 6/2, 13/2, 14/2, 21/2 .....................
Bornholm 24/5, 16/8 ........................ 700:Madaresa på Österlen 16/4 ............ 695:Vinresa Österlen 23/4 ..................... 795:Snapphanetur 17/5, 23/8 ................. 695:MC mässan i Göteborg 28/1 .......... 450:-

fr 5395:2395:1995:1195:1995:1995:3995:3395:3495:fr 2995:fr 1795:2595:2995:2495:380:380:100:680:785:-

Boka tidigt
rabatt
upp till
400 kr/vuxen
t.o.m 5 februari

Hälsomässa
Lördag den 6 februari
kl. 10.30 - 17.00

Klippans Kultur Center, Östra Teatergatan 7

Ny
katalog
ute!

Storseans
med
Ewa Olsson

ResTeam

et

Bussresor
2016

Resor me
d person
ligh

et!

Upp till
400 krono
r i boka
tidigt rabat
t t.o.m.
den 5 febru
ari

Gratis
anslutning
från 16
orter
i Skåne!

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

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

På mässan kan du prova på olika
aktiviteter inom hälsa, friskvård och skönhet!
Info om utställare, föredrag och seanser finns på

www.futuren.se
Entre 50 kr

Välkomna!
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Klippans Kommun
hedrade tillväxtföretag
Torbjörn Andersson på Glas
ögonhuset mottog diplom av
kommunalrådet Kerstin Persson.

KLIPPANS KOMMUN

Piotr Pitula, som driver
Städpatrullen tillsammans med hustrun Edyta.
Turistinformatör
Sara Nordlander.

I början av december bjöd Klippans
kommun in 34 företag i kommunen
till en träff på Kulturcenter i Klippan.
Inbjudna var de företag som bidragit
till att Klippan hamnade högst i listan
Bästa Tillväxt i Skåne 2015. I vårt
novembernummer kunde man också
läsa att Perstorp kom på andra plats i
den skånska rankingen.
De närvarande företagen bjöds på middag
och blev hyllade med korta tal av såväl kommunalrådet Kerstin Persson som oppositionsrådet Kenneth Dådring. Näringslivsutvecklare
Anders Lindberg och kommunalrådet delade
ut diplom efter måltiden. Det är upplysningsföretaget Syna som beräknat värdena när
det gäller företags omsättningsökning, ökat
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Jonas Urkedal från Tindra
Personlig Assistans AB tog emot diplom
från kommunalråd Kerstin Persson.

antal anställda och andelen företag som går klimat, och det här är ett kvitto på att det
med vinst.
blivit något av det.
Bland de premierade företagen fanns bland
annat Årets företagare 2014, Tindra Personlig
Assistans AB, som arbetar med stöd och
service för dem som fått beviljat personlig
assistans enligt LSS, Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade. Företaget
har cirka 300 anställda i sin verksamhet runt
om i Skåne. Företaget startades i Klippan
2005 av Kenneth Urkedal, som tidigare arbetade som enhetschef för personlig assistans
inom Klippans kommun.
– Det är häftigt! svarar Jonas Urkedal, verksamhetschef på Tindra, på frågan om hur
han upplevde utmärkelsen. Politiker pratar
ju mycket om att skapa ett företagarvänligt

Även 2014 års mottagare av kommunens
närings
livspris, Städpatrullen, fanns med
bland företagen.
– Det är roligt, tycker Piotr Pitula som driver
företaget tillsammans med hustrun Edyta.
Det känns också bra att vara med i laget här,
bland de övriga framgångsrika företagen.
Och det är roligt för Klippan.
Träffen avslutades med att en av företagarna
tackade näringslivsutvecklaren Anders Lindberg för gott samarbete, vilket följdes av en
varm applåd. Den vikarierande turistinformatören Sara Nordlander passade också på att
presentera sig.

Lady Open

Brottarklubbens stora tävling
Världens bästa dambrottare kommer
till Klippan den 19-21 februari! Kanske
inte alla, men stora delar av världseliten brukar deltaga i Lady Open – Klippans Brottarklubbs stora tävling. Vid
sidan om de internationella mästerskapen - VM, EM, OS – så räknas Lady
Open som en av de största tävlingarna
inom dambrottningen.

har tre internationella tävlingar framför sig
där hon har chans att prestera tillräckligt för
att bli uttagen. Går det bra för henne i kvaltävlingarna har Klippans BK två deltagare i
Rio de Janeiro i augusti månad!

På webben
Sedan tre år tillbaka har man haft webbsändningar från Lady Open. Vid fjolårets tävling
hade man 200.000 unika besökare på webbAntalet anmälda är inte klart i skrivande sidan, en imponerande siffra! Tävlingen kan
stund, många anmälningar trillar in den sista alltså följas i realtid var du än är ute i världen.
veckan innan tävlingen. Hittills har det kommit
anmälningar från bland annat de afrikanska Träningsläger
länderna Kamerun, Tchad och Senegal. I fjol Klippans BK passar på att bjuda in världens
deltog cirka 260 aktiva brottare från inte dambrottare till träningsläger i Klippan i
mindre än 27 nationer. Tävlingen hålls i två anslutning till tävlingen. Fyra dagar efter
kategorier, kadett och senior/junior.
Lady Open, 22-25 februari, passar de mest
– Tävlingen är en viktig inkomstkälla för träningssugna brottarna på att få internatioklubben, säger Olle Svensson, klubbens nell sparring på högsta nivå. I träningslokalen
sekreterare. Vi är tacksamma över alla spon i källarplanet i Idrottshallen kommer det såsorer som hjälper oss. Det är till största delen ledes att vara full aktivitet även veckan efter
lokala företag, som bland annat annonserar i Lady Open.
vårt programblad. Vi är ungefär 40 personer
Till Olympiska spelen
som arbetar ideellt med tävlingen.
I Klippan tränar inte mindre än fem dam
Jenny och Fredrika
brottare som är uttagna till OS. Det är en
Klubbens egna favoriter i Lady Open är fram- holländska, en turkiska och tre svenskor,
för allt Jenny Fransson och Fredrika Peters- varav den ena alltså är Jenny Fransson. Vi
son, klubbens landslagsbrottare. Jenny har hoppas så klart att gruppen utökas med
redan kvalificerat sig för OS medan Fredrika Fredrika Petersson, vi håller tummarna!

Klippans landslagsbrottare, Jenny Fransson och Fredrika Petersson. Jenny (t.v) blev uttagen till OS i december och kan nu ladda upp inför resan till Rio de Janeiro i lugn och
ro. För Fredrika (t.h.) återstår tre chanser i internationella tävlingar för att kvalificera
sig till OS i Rio de Janeiro.

KLIPPANS
BROTTARKLUB
B
Världsmästare
Klippans brottarklubb har en lång historia
med framgångsrika brottare. De senaste
tjugo åren har det varit inom dambrottningen som man har skördat mest framgångar.
Sara Eriksson blev världsmästare 1995, en
bedrift som upprepades av Jenny Fransson
2012. Och i höstas fick klubben ytterligare
en världsmästare! Det var Maria Strandberg
som tog ett guld i VM för veteraner i Aten i
oktober.
– Det var första gången damerna var med på
veteran-VM, så det var inte så många som
deltog. Men förhoppningsvis så kommer
intresset att öka, säger Maria, vars tidigare
meriter bland annat innefattar ett EM-guld
som junior.
Maria Strandberg, som är en av de dam
brottare som började med sporten när brottar
klubben startade damsektionen, fungerar
sedan ett tiotal år tillbaka som speaker vid
Lady Open. Den som vill se världselit tävla i
Klippan besöker Idrottshallen 19-21 februari!

Maria Strandberg, världsmästare för
veteraner och speaker på Lady Open.
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Föreningssidan

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

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

takta oss eller titta in på banan så försöker
Klippanbygdens
natur
Norra SläktÅsbo biodlarförening
vi fixa det.
Västra
Sönnarslövs
Åsbo
och Folklivs- Ljungbyheds
Golfklubb.
Vintervandring den 24 Jan kl. 9.30-12.30 I februari startar vi kurs i biodling
Kontaktuppgifter, extraöppet, tävlingar och
Bygdeförening
forskare
Samling: Spångens gästgiveri i Ljungbyhed
Alla intresserade kontakta Bengt Svensson på Aktiviteter
ev. event hittar du på www.klippan-rc.se
Vart är intevåren
bestämt
men det blir i trakterna Öppet
mail: bengtsvensson4926@gmail.com
Aktiviteter
2015
Hus kring
Ljungbyhed.
Glöm
bra skor,
varma
•
Torsdagen
den
19intemars
kl. 19.00.
kläder
och
fikat.
Har
du
en
kikare
så
packa
Kulturafton i Klöva Hallar, Bertil Hagberg
ned
den
med.
Hoppas
att
vi
ses!
Kontakt
och
visar flygfoto från Söderåsen. Kaffe och
ledare:
Erik
Persson,
0435–44
04
41
kaka ingår i entreavgift.

• Torsdagen den 9 april kl. 19.00. Kulturafton i Klöva Hallar. Konsert med Klippans
ungdomsorkester.
och
kaka ingår
Vi hälsar ungdomarKaffe
7-16 år
välkomna
till våri
entreavgift.
klubblokal på Studiegården 47:an. Vi träffas
varannan
onsdag
kl 18.00,
•
Söndagen
denjämn
19 vecka
april kl.
14.00.nästa
Årsträff 27
jan. Hallar. Föreningen bjuder på
möte
i Klöva
kaffe
ochupplev
kaka.hurUnderhållning
av saker
Mats
Kom och
mycket spännande
Pettersson
och
Ingrid.
som frimärken kan medverka till. Börja en in•
Torsdagen
den hobby.
30 april
.19.00.
tressant
och lärorik
Vi kl
bjuder
på Valfika
borgsfirande
på
Forsby
Idrottsplats.
samt 3 gratislotter i vår tombola med vinstBål,
på
försäljning
av korv med tillbehör och kaffe
varje lott. Välkommen!
Extrakaka.
info Thorild
0435–71 19Vårtal
28 av kyroch
Lotteriförsäljning.
koherde Pernilla Håkansdotter-Olsson.
• Lördagen den 30 maj kl. 14.00. Spelmanstämma i Klöva Hallar. Klippans
Motionsdans i Tornsborgs
Musik-kapell
anordnar Tivoli,
spelmanstämma.
Föreningen har korvförsäljning,
Färingtofta:
smörgås
elller
• Torsdagen
denkaka
4 febrmed kaffe. Våfflor.
Lotteriförsäljning
OBS TIDEN 14-17.30 LILJAS spelar
• Torsdagen önskar
den 18 febr
Välkomna
Västra Sönnarslövs
OBS TIDEN 14-17.30
spelar
Bygdeförening.
Besök TUBOYS
gärna vår
hemsida
Vi bjuder på kaffe. Alla föreningsanslutna
www.bygdegardarna.se/vastrasonnarslov
pensionärer är välkomna. Medlemskontroll.

Klippans Frimärksungdom

SPF Seniorerna Färingtofta

eller
tfn 0704–05
52. gamla släktforskningsFör
alla nya12som
intresserade i vår egen lokal på Studiegården 47:an. Alla välkomna!

Riseberga-Färingtofta
Hembygdsförening

• Måndag 23 februari kl 13.00 - 16.00
• Fredag 27 februari kl 13.00 - 16.00
- 12.00
•
Söndag till
1 mars
kl. 22
09.00
Välkomna
årsmöte
februari
kl. 19.00
16.00
•
Måndag
9
mars
kl.
13.00
Plats, Ljungbyheds Församlingshem
• Fredag 13 mars kl. 13.00 - 16.00
Årsmötesförhandlingar, därefter berättar Bar• Måndag 23 mars kl. 13.00 - 16.00
bro Andréll om TORP och TORPARE, HANT- 16.00
•
Fredag och
27 mars
kl.andra.
13.00 En
VERKARE
många
dokumenta•
Onsdag
11
mars
kvällsträff,
Studiegården
tion av livet runt HERREVADSKLOSTER
under
47:an,
19.00avmed
temat ”Berättarkväll”.
200 år,kl.utfört
studiegruppen
KungsgårVi
berättar för varandra
om vår
släktforskden/Klosterhagen.
Vi bjuder
på kaffe
med
ning.
Det
kan
vara
om
hur
svårt
det
ibland
tilltugg.
är att hitta släktingar eller om spännande
eller
sorgliga (under
berättelser
vi funnit
Arkivlokalen
biblioteket)
hari arkiven.
åter öppet på torsdagar.
Arr. i samarb. Studieförb. Vuxenskolan

PRO Ljungbyhed

Aktiviteter
våren 2015
KlippanochRCmöten
Klubb

Golfaktiviteter för klubbens medlemmar
eller nu
FB. pågår under vintersäsongen är:
som
Öppettider på vår bana:
•
Tisdagsförmiddag
spelar damer och
• Söndagar
kl. 11.00 - 18.00.
herrar
golf över
nio eller
arton hål.
• Onsdagar
kl. 18.00
- 21.00.
Alla
är
hjärtligt
välkomna!
• Klubbens veteraner spelar på onsdags förmiddagar.

PRO Perstorp

• Lördag-söndagar pågår vintertouren.
Alla
dessa 3/2
aktiviteter
samlar totalt
• Onsdag
kl. 17.00–21.00.
Dansc:ai
80-talet
medlemmar
som vid något av
Folkets Park
till Tuboys orkester.
dessa
tillfällen
deltager.
• Onsdag
10/2
Årsmöte med parentation i
Folkets
Park
kl.14.00.
Att uppmärksamma är att man den 27 jaFöreningen
bjuder
kaffe. greener (somnuari
spelade
på på
ordinarie
margreener),
vilketkl. inte
har hänt Dans
sedani
• Onsdag 17/2
17.00–21.00.
Folkets
Park
Candys orkester
spelar.
man
fick
18-hålsbanan
år 2001!

Alla föreningsanslutna
är VÄLGolfrestaurangen
är pensionärer
öppen måndagKOMNAoch
på serverar
våra danser.
fredag
”dagens” under hela
denna vintersäsong, vilket uppskattas av
Bäckstugan
öppen
varje helgfri fredag
både
golfareäroch
icke-golfare.
mellan 09.00-11.00. Välkommen in för en
Vintertouren
flestserveras
deltagare,
pratstund,kaffesom
medsamlar
smörgås
för
mellan
25-30
medlemmar,
leds av Johan
15:-/pers.
Enbart
kaffe 5:/pers.
Nilsson på 605p, därefter kommer Hans
• Tisdagar320p,
är det Gary
Stickcafé
mellan 14.00–
Pommer,
Branchett,
265p,
16.00, Bäckstugan.
Göran Sjöblom, 260p, Håkan Svensson,
• Torsdagar spelar vi Canasta med början
250p, Kennet Lindkvist, 230p, Göran
kl. 17.00, Bäckstugan.
Svensson, 2015p, Lars Robertsson, 205p,
• Bingo fredag i jämna veckor kl. 14.00,
Kenneth Hjelm, 200p och Rolf Eriksson på
Bäckstugan.
195p.
Alla PRO:are hälsas VÄLKOMNA, även
Kommande
verksamheter för medlemmarnybörjare. Information, ring gärna till Bäckna:
Årsmöte
Vår torsdagen
den 26 mellan
mars,
stugan tel 0435–34765
fredagar
kl.
19.00
i
klubbhuset,
arbetsdag
är
lörda09.00–11.00.
gen den 28 mars med samling kl. 09.00
vid klubbhuset och årets första öppna tävling är lördagen den 25 april.

• Årsfest fredag 6 februari kl. 13.00.
Vi Årsmöte
finns i Sågenhuset,
Ängelholmsgatan
•
fredag 20 februari
kl. 14.00. 3,
under
skärmtaket.
•
Trivselträff
fredag 20 mars kl. 13.00.
• Kvartalsmöte fredag 17 april kl. 14.00.
OBS!
TÄVLING
. Lördagen
den 30:ekl.Januari
•
Boule
- inomhus
Klippan måndag
10.00
körs
en
deltävling
i
Vintercupen
på vår inne• Canasta tisdag kl. 13.30 i lokalen.
bana.
Titta in
och sekl.hur
det går
till att köra
•
Bowling
onsdag
13.30
Perstorp.
RC-bil
på
vår
fina
bana.
Det
går
fort
och det
• Gymnastik onsdag kl. 15.30 idrottshallen.
hoppas
högt
och
långt
när
de
bästa
kör.
• Whist onsdag kl. 18.30 i lokalen.
Danser och möte
•
Handarbete
första
månaden
Sporten
där både
ung otorsdag
gammali har
kul och
Den 4 mars är det dans i Folkets Park kl.
kan13.00
tävla på
lika villkor. Ta en fika i cafeterian
i lokalen.
kl.
17.00 till Berts favoriter, samt den 18:e •
Föreningsmöten
ochSkogsvandring
snacka lite ellertisdag
passa på
att prova
själv.i
kl. 13.30.
Start
till
Ingvar Fasts
• Onsdagen
denorkester.
3 febr kl 19.00
På söndagar
du hyra en av våra RC-bimaj.
Samling kan
på torget.
• Årsmöte
denär2 det
mars,
kl 19.00
lar.Boule
OBS!- NYA
FRÄCKA
BILAR!
Den
11 mars
föreningsmöte
i Folkes •
utomhus
torsdag
kl.13.30 i stadsPark
kl.14.00.
parken.
Vädret
bestämmer
Våra månadsmöten är som vanligt i Central- Extra öppettider kommer påstartdatum.
Hemsidan, FB Mer info:www.ljungbyhedsgk.se
skolans Aula i Perstorp. Gratis entré.
och vid RC banan. Företag eller kompisgäng Månadsmöten, Församlingshemmet, kl 14.00
Välkomna!
vill köra och ha kul på annan sponsorer!
tid, kon- • 14/1 ”Cabaré Livslinjen” En Teatergrupp
Tack tillsomFöreningssidans

PRO Perstorp

Åsbobygdens
Samlarförening, Perstorp

Seniorerna,
SPF Eken Perstorp

Tack till Föreningssidans sponsorer!

F A S T I G H E T S
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från Helsingborg, glada kvinnliga pensionärer
• 11/2 ÅRSMÖTE, kl 14.00, Gratis fika,
Underhållning av ”Herdarna” präster från
Kävlinge

Alla föreläsningar hålles i Kvidinge Hembygdshall på söndagskvällar och börjar kl
1900.

Klippan
Korpen/Boulesektionen

Kvidinge Föreläsningsförening hälsar alla Månadstävling i Åstorps Boulehall torsdagen
hjärtligt välkomna! Inträdet kostar 40 kr för 28/1 kl. 13-17.
Allégårdsträffar, kl 14.00
vuxna. Medlemmar, barn o ungdomar fritt. Avresa från Sågen kl. 12.30.
• 28/1 En representant från Migrationsverket
För mer information se vår hemsida:
berättar om Flyktingförläggningen i Perstorp
www.kvidingeforelas.se
• 25/2 Biblioteksträff, denna gång samling
i Biblioteket kl 14.00
Årsfest fredagen 29 januari kl 13.00 i gamla
Kreab-lokalen
Ljungbygatan 22.
Övrigt:
Bernhard
och
Eva underhåller. Mat, kaffe
• 23/1 Teaterbesök i Helsingborg, ”Scener
och
tårta.
Pris
kr. Anmälan senast 25
ur ett äktenskap” (fulltecknat)
Öppet Hus i vår lokal på Studiegården 47:an. januari till Siv tel200
91554
eller Evy tel 440535.
• 24/2 Studiebesök på Bergendahls i Hässle • Söndag 31 jan kl 9 – 12,
Årsmöte
fredagen
26
februari
kl 14.00
holm, från Allégården kl 17.15, egna bilar
främst emigrantforsking.
• Boule-inomhus i Klippan måndag kl 10.00.
Nedanstående aktiviteter pågår varje vecka • Måndag 1 feb kl 13 – 16
•
Fredag
5
feb
kl
13
–
16
• Canasta i lokalen tisdag kl 13.30.
under våren: Bowling, Canasta, Linedans,
• Bowling i Perstorp onsdag kl 13.30.
Bridge, Folklig dans/seniorer, Skrivarcirkel, • Måndag 15 feb kl 13 – 16
• Whist i lokalen onsdag kl 18.30.
Rörelse och Rytmik till Musik, Kultur på cykel i • Fredag 19 feb kl 13 – 16
vår natur, Väntjänstgruppen, Boule vid Bäck- Alla nya som gamla släktforskningsintresse- • Handarbete i lokalen första torsdagen i
månaden kl 13.00.
stugan tills. med PRO.
rade är välkomna. Hjälp finns bl. a. med att
Lokalen
öppen måndagar kl 13.00-16.00.
Aktiviteter vid enstaka tillfällen: Vinprovning, tolka ”svår” text. Gå gärna in på vår hemsida
Restaurangbesök (dagens lunch, fredagar), där mycket information finns att hämta
www.aasbo-gen.se
Bankträffar etc.

Åsbo Släkt- och
Folklivsforskare

Årsmöte 13 feb kl 13.00.

Kvidinge
Föreläsningsförening

SPF Seniorerna
Tycho Brahe Ljungbyhed

Efter årsmötet underhåller Lasakungen:s Mats Årsmöte
P och Swingin´ Ingrid
Tisd. 16 feb kl 14. 00 i nya föreningslokalen.

24 jan kl 19.00

Föreläsning om att odla i såväl krukor som
pallkragar. Det är f.d. förskollärare Annika
Christensson som sadlat om till ” det underbara jobbet som trädgårdsfotograf”. Hon
ägnar sig åt såväl odling som fotografering
av växter och planteringar och kommer att
svara på alla de kluriga frågor som vi har.
Det blir en bra start på vårt arbete med att
få vackra och ändamålsenliga planteringar.

14 febr kl 19.00

PRO Ljungbyhed

John Skoog är född och uppvuxen i Kvidinge.
Efter avslutad skolgång flyttade han till Frankfurt am Main och utbildade sig till regissör på
Statliga Högskolan för konst. Han har regisserat ett flertal filmer bl. a. Sent på jorden, som
är inspirerad av Ekelöfs dikt och är inspelad i
trakten av Kvidinge. Han har erhållit ett flertal
utmärkelser för sin skicklighet bl. a. i St Petersburg. Det blir mycket intressant att få se de
filmer han visar och höra hans anekdoter.

Föredragningslista, valberedningens förslag
och andra handlingar kommer att finnas
Bingo 2 februari: Lokalen Torget 1A kl. 14.00 tillgängliga på vår hemsida www.spf.se/tyTrivseldans 8 februari: Kl. 17.00 på Tingvalla chobraheljungbyhed och på anslagstavlan
biblioteket i Ljungbyhed från och med 2016i Åstorp. Erik Arnolds spelar.
Årsmöte 9 februari: Kulturcenter/Parkköket 02-08.
14.00.
Bingolotto 21 februari: Vi åker till Göteborg
och är med på Bingolotto.
Möte för scouter från 6 år var annan vecka
Från Klippan 12.30 lunch på vägen.
Pris 330 kr/person. Fullbokad men anmäl (udda veckor) på Port Artur kl 10-12 vissa
gånger lite längre.
gärna på väntelistan!
Bingo 22 februari: Lokalen Torget 1A kl. Välkomna till en ny termin med nya utmaning14.00
ar. Frågor ring 0435–203 62 kvällstid.
Arlövsrevyn 28 februari: Betalning 665:- inkl
räkmacka och lättöl/vatten.
Uppdatera era föreningskontakter på
Fullbokad men anmäl gärna till väntelista.

PRO Klippan

Klippans scoutkår

Vi söker medhjälpare till studiecirklar och andra aktiviteter. Kontakta någon i styrelsen om
du är intresserad. Anmäl intresse för nya aktiviteter och studiecirklar till Wanja Karlsson,
0435–230 68, 0706–44 21 70.

Gå gärna in och kontrollera er förenings
uppgifter på Klippanshopping.se. Om
något inte stämmer kan du enkelt ändra
informationen om er förening!

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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KLIPPANS KOMMUN

Från vänster: Rune Persson, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, Ronny Olesen, pris för förtjänstfullt arbete inom Barn- och utbildningsnämnden,
Rebecca Sharp, kulturpriset, Sofie Mårtensson, kulturstipendium, Lars Göransson, byggnadsvårdspremium, Johan Ekenberg, föreningsledarpriset,
Michael Nemeti, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden och Ringo Olsson, Sture Wetterbergs stipendium för musikbegåvade ungdomar.

Utdelning av priser och stipendier
från Klippans Kommun
Fjolårets sista kommunfullmäktige hölls den 15 december.
Som årets sista möte var det lite festligare än vanligt och
inramades med lite mingelmusik av Musikskolans ungdomsorkester.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Rune Persson tilldelade
läraren Ronny Olesen nämndens pris till en anställd som utfört ”för
tjänstfulla insatser” under året. Ronny fick priset, 10.000 kronor, för
att han ”med stor passion och energi pushar eleverna att lyckas med
Efter mötets kloka beslut och ovilda debatter framförde orkestern utbildningen och vara väl rustade för arbetslivet. Sträng men rättvis,
under ledning av Magnus Wester och Maria Nauclér en blandning genomsnäll och godhjärtad".
av gammalt och nytt och avslutade med klassikern White Christmas. När Sture Wetterbergs stipendium för sång- och musikbegåvade
Därpå var det utdelning av 2015 års priser och stipendier. Kultur- ungdomar skulle utdelas överraskades de närvarande av att en ung
och fritidsnämndens ordförande Michael Nemeti och kultur- och man i orkestern stegade fram. Saxofonisten Ringo Olsson hade
fritidschefen Arne Grau Amnér ombesörjde den lilla högtidligheten. tidigare under kvällen deltagit i underhållningen och mottog stipenKulturpriset gick till Rebecca Sharp från Ljungbyhed. Kultur- och diet på 4.000 kronor så att säga ”i tjänsten”!
fritidsnämnden vill uppmuntra Rebecca i hennes konstnärsskap
”för hennes nydanande arbete och samtida betraktelser”. Rebecca
fick 10.000 kronor och en akvarell av Eva Rex, där hon själv var av
porträtterad.
Kulturstipendier, 7.000 kronor vardera, gick till Sofie Mårtensson, för
fortsatta studier inom skådespeleri och film och Camilla Dufva för
att ägna sig åt att måla motiv från Klippans kommun, samt att få
göra en utställning i kommunen. Cecilia Carlsen fick stipendium för
att betala resor och skolavgifter för sin utbildning till professionell
dansare och danslärare i München.
Föreningsledarpriset gick till Johan Ekenberg, Klippans Gymnastikkrets, som framgångsrikt har tränat ungdomar i trampolin sedan
2008. Klubben har nått framgångar bland annat i ungdoms-SM och
i den nationella tävlingsserien.
Byggnadsvårdspremium för året tilldelades paret Lars Göransson
och Anna-Karin Liljedahl för deras arbete med nöjesstället Norrehus. De premierades för att de har gjort ”en omfattande restaure
ring av den gamla patriciervillan. Fasaden är helrenoverad med de
flesta ursprungliga detaljer intakta. Den äldre inredningen har var
samt tagits tillvara när bottenvåningen byggdes om till restaurang
och musiklokal”. Lars och Anna-Karin fick en plakett som de kan
fästa på byggnaden.
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Ovan till vänster: Sofie Mårtensson,
skådespelare.
Ovan till höger: Rebecca Sharp,
Klippans kommuns kulturpris.
Till höger: Ringo Olsson,
Sture Wetterbergs stipendium.

BARNTÄVLING!

FÖR BARN UPP TILL 12 ÅR

VINSTER:

1:a pris presentkort på Guld o Silversmedjan, Klippan 500:2:a pris presentkort på Guld o Silversmedjan, Klippan 300:3:e pris presentkort på Guld o Silversmedjan, Klippan 200:-

SÅ HÄR GÖR DU:

• Sök efter “Klippantrollet” i tidningen. Ta reda på vilken bokstav
som han håller i handen. Bilda sedan ett ord av dessa bokstäver
och skriv det i de vita rutorna nedan.
ORDET ÄR:
• Sänd lösningen till:
Adapt Media AB
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN
senast den 1 februari brev frankerat
GISSA VILKET
med brevporto.
ORD SOM
• Glöm inte ange ”BARNTÄVLING”
utanpå kuvertet!

JAG GÖMMER!

Den kräver
snö!

Vinnare Annonsjakten - December
1. Eva Eriksson, Klippan
2. Ingmar Pålsson, Klippan
3. Kerstin Rosqvist, Perstorp
Namn:

?

IS!!!
GRATT

________________________________________________________________________________________________

Adress: ________________________________________________________________________________________________
Telnr:

_______________________________________________________________

Ålder:________________________

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

Fastighetsskötsel
• Bosab Fastighetsförvaltning, Vedbyvägen 41, 264 31 KLIPPAN................. 0435-105 18
		 www.bosabfastighetsforvaltning.se, bosabmagnus@gmail.com
• Lilla Kloster Service AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN..................... 0709-498 328
		 lillaklosterab@telia.com

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

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

Bilverkstad
• Börjessons Bil, Östergatan 28, 264 34 KLIPPAN...................................... 0435-109 20
		 www.borjessonsbil.se, klippan.bokning@borjessonsbil.se
• Nockes Bil - Kenoc AB, Spången, 264 52 LJUNGBYHED........................ 0435-44 04 87
		 www.kenoc.se, info@kenoc.se

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

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
Byggnadsarbeten
• Sandströms Bygg AB, Gästgivaregatan 5, 265 71 ÖSTRA LJUNGBY ...... 0706-88 08 77
		 sandstromsbygg@telia.com
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
Café
Granny´s, Torget 10, 264 32 KLIPPAN..................................................... 0702-99 25 66
Cykelaffär
• Ekstrands Cykel, Storgatan 17, 264 33 KLIPPAN.................................. 0435-71 14 13
		 www.tvahjulsmastarna.se, klippanscykel@telia.com
Datakommunikation
• Nordic IP, Thulinvägen 5, 264 51 LJUNGBYHED...................................... 042-17 95 40
		 www.nordicip.se, info@nordicip.se
Däck
• Klippans Vulkverkstad, Fabriksvägen 14, 264 39 KLIPPAN........................ 0435-103 07
		 info@klippansvulk.se
Elektriker
• Herners El, Storgatan 5, 260 70 LJUNGBYHED .................................... 0435-44 04 17
		 info@hernersel.se
Skingeröds Elektriska, Skingeröd 402, 284 92 PERSTORP....................... 0708-30 61 02
		 www.skingerodselektriska.se, skingerodselektriska@telia.com
• Söndraby EL, Järnvägsgatan 28, 264 33 KLIPPAN................................... 0435-139 60
		 www.sondrabyel.se, sondraby.el.ab@telia.com
Fastighetsbolag
• Treklövern Bostads AB, Storgatan 43, 264 32 KLIPPAN............................ 0435-121 00
		 www.treklovern.se, kundtjanst@treklovern.se
• Åke Dahl Fastighets AB, Storgatan 26, 264 33 KLIPPAN........................ 0435-71 94 11
		 www.dahlfastighetsab.se, info@dahlfastighetsab.se

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
Gravstenar
• T Hagelins Gravstensvård, V. Forestad 4036, 264 54 LJUNGBYHED....... 0435-77 01 09
		 t.hagelin@bredband.net
Gårdsbutik
• Bjärhus Gårdsbutik, Bjärhus, 264 93 KLIPPAN......................................... 0435-102 95
		 www.bjarhus.se, elisabeth.hansson@lm.lrf.se
Svarta Svängens Köttbod, Bjärnarp 790, 268 68 RÖSTÅNGA.................... 0705-51 73 89
		 www.svartasvängen.se, svartasvangenskottbod@hotmail.com
Hantverk & Hemslöjd
A-ateljén, Storgatan 59, 264 32 KLIPPAN................................................ 0708-69 85 37
		 www.aateljen.se, aateljen@live.se
• Glaskonst, Klöva Hallar 2289, 264 92 KLIPPAN .................................... 0707-197 333
		 www.glaskonst.se, glaskonst.mek@telia.com
Hembygdsförening
Östra Ljungby och Källna socknars Hembygdsförening, Bjerhus 4460 Fastarp
264 94 Klippan................................................................ 0435-21291, 0701 -13 11 20
Hund- och kattpensionat
Dag & Natt för Hund & Katt, Linneröd 6765, 264 93 KLIPPAN..................... 0435-24 303
Inramning
• IdéRika Ram, Ekbacken 693 Bonnarp, 264 53 LJUNGBYHED................. 0704-49 05 48
		 www.iderika.nu, 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

Vill du synas här?

Gå då in på www.soderasjournalen.se/bransch eller ring 0435 - 77 90 52
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• De företag som är markerade med svart cirkel hittar Du ännu mer

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

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

Livsmedelsbutik
• Hemköp, Storgatan 8, 264 52 LJUNGBYHED........................................ 0435-44 10 30
		 info.ljungbyhed@hemkop.se
• ICA Kvantum, Ladugårdsvägen, 264 36 KLIPPAN..................................... 0435-296 00
		 www.ica.se/kvantumklippan, hakan.cronberg@kvantum.ica.se
• ICA Nära, Storgatan 21, 264 33 KLIPPAN................................................ 0435-106 04
		 www.ica.se, thomas.c.carlsson@nara.ica.se

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

Markiser
• MP Solskydd, Värmevägen 2, 264 39 KLIPPAN..................................... 0734-43 44 66
		 www.mpsolskydd.se, info@mpsolskydd.se

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

Maskintjänster
• KMT Klippans Maskintjänst AB, Åbytorpsvägen 25, 264 39 KLIPPAN......... 0435-191 50
		 www.kmt-klippan.com, info@kmt-klippan.com
Materialhantering
Malms Truck & Maskin AB, Idrottsgatan 21, 265 72 KVIDINGE.................. 0736-56 38 90
		 glenn.malmstruckmaskin@gmail.com
Målare
• FB Måleri, Karossvägen 2, 264 31 KLIPPAN......................................... 0708-86 88 56
		 frank@asbomaleri.se
Optiker
• Glasögonhuset, Järnvägsgatan 32, 264 33 KLIPPAN............................... 0435-134 10
		 www.glasogonhuset.com, glasogonhuset@telia.com
Psykoterapi
KBT4U, Norra Skolgatan 2A, 264 33 KLIPPAN........................................ 0707-56 54 88
		 Dobrica Vukovic, socionom, leg. psykoterapeut, kbt4u@hotmail.com
Radio-TV
Antennsystem Skåne, Allarp 763, 260 70 LJUNGBYHED............................. 0435-508 20
		 www.antennsystem.com, info@antennsystem.com
• Görans Ljud & Bild, Bruksgatan 29, 264 33 KLIPPAN............................... 0435-131 67
		 www.klippan.euronics.se, klippan@euronics.se
Redovisning, Revision
• BDO, Box 103, 264 33 KLIPPAN.......................................................... 0435-76 61 31
		 www.bdo.se, peter.jelinek@bdo.se

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
• Lilla Kloster Service AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN.................... 0709-49 83 28
		 lillaklosterab@telia.com
Ved
Brännestaden AB, Brännestaden 101, 284 91 PERSTORP........................ 0739-30 93 85
Veterinär
Jennyhill Djurklinik, Hörsdalsvägen 152, 265 72 KVIDINGE....................... 0435-48 11 30
VVS & Rörmokare
• Rörmontage, Storgatan 16, 264 33 KLIPPAN........................................ 0435-71 12 75
		 www.rormontage.se, rormontage.tommy@telia.com
Snälleröds VVS, Mörsarevägen 6, 264 54 LJUNGBYHED........................... 0729-41 67 05
Lilla Kloster VVS AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN............................. 0435-77 54 35
Värmepumpar och kylanläggningar
• A4U i Skåne AB, KVIDINGE................................................................... 0706-24 82 29
		 www.a4uab.se, info@a4uab.se
Lilla Kloster VVS AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN............................. 0435-77 54 35

Reklam
• Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN................................ 0435-77 90 50
		 www.adaptmedia.se, info@adaptmedia.se
Restaurang & Pizzeria
• BEST WESTERN Hotell Klippan, Åbyplan 3, 264 33 KLIPPAN..................... 0435-120 10
		 www.bestwestern.se, reception@hotellklippan.se
• Evas Catering, Kärrvägen 1, 264 70 KLIPPAN.......................................... 0435-224 41
		 www.et-catering.se
• 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
• Restaurang & Pizzeria Chaplin, Åbyplan 2, 264 33 KLIPPAN..................... 0435-107 86
Smycken
• Aurora Åstrand, 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

K

Söker du
bildelar, elektriker, målare
eller festkläder?

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

information, erbjudanden och annonser om på www.klippanshopping.se
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i Phone 5S

SONY PS4

299:-/mån

4 GB
SURF

2.990:-

Iphone 5s 16GB med 3
Total 2+2GB i 24 mån.
Fria samtal, SMS och MMS.
Aktiveringsavgift 250 kr.

Ord. pris 3 690:-

55” LED-TV

RD
Ö
K
M
E
H
T
T
I
R
F
!
D
A
TV
L
P
P
O
K
N
I
H
OC

Tvättmaskin
NA-147VC6
7 kg
1400 varv

A++
195kWh/år
10346L/år

6.990:-

4.990:-

Ord. pris 5 990:-

LED55FSB
100 Hz, Full-HD, 112W/år, 55”/140cm.

Vinylspelare med
unikt Elvis mönster
33-45-78 varv
Line-out
Hörlursuttag
Kopiera vinyl till USB

2.790:YAMAHA MUSICCAST TRIO
PAKET MED TRE DELAR FÖR TRÅDLÖS MUSIK

LAPTOP
ASUS E502MA
15.6” skärm
500 GB
4 GB
INTEL N2840

2.990:-

Ord. pris 3 490:-

STEREOFÖRSTÄRKARE
MARANTZ M-CR511
Förstärkare 2x60W.
WiFi, Spotify-klient,
Internetradio,
FM-radio, Airplay

4.490:-

11.990:Öppettider:
Mån - fre 10 - 18 • Lör 10 - 14

www.klippan.euronics.se

