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Det år som vi nyss har passerat har varit ett spännande år på många 
sätt. För oss på Söderås Journalen har det bland annat inneburit att vi 
har ändrat namn från Klippan Journalen till Söderås Journalen. Detta har 
fallit väldigt väl ut bland både våra annonsörer och läsare. Vi har också 
under året jobbat med att göra tidningen så läsvärd som möjligt. Den 
vanliga mixen med artiklar om olika företag och lokala personligheter i 
utgivningsområdet har vi försökt att göra ännu mer intressant. En an-
nan idé som vi har förverkligat är att vi skrivit om både äldre och yngre 
idrottsprofiler. Vi har också under året fått mycket uppskattning av våra 
tävlingar.  

”Gör om mig” kommer tillbaka! I flera olika former…

I nummer 5 2006 utlyste vi en tävling om en så kallad ”styling/makeo-
ver” vilket vi döpte till ”Gör om mig”. Detta blev en jättesuccé! Under 
2007 kommer vi tillbaka med denna aktivitet. Vi kommer dessutom att 
utöka denna typ av tävlingar på olika sätt. Utan att avslöja alltför mycket 
kommer det att vara tävlingar där ett vardagsrum blir ommålat, en bo-
stad blir vårstädad, några kommer att resa på semester och så vidare… 
Läs Söderås Journalen och delta i tävlingarna så har Du chansen att bli 
en av de lyckliga! 

Fler nyheter i Söderås Journalen

En ny idé som vi har informerat om i de två senaste utgåvorna är att 
de företag som har anställningsbehov, och vill rekrytera personal i vårt 
utgivningsområde, med fördel kan annonsera i Söderås Journalen. Om 
och när dessa annonser kommer så kommer de att finnas under en spe-
ciell vinjett i tidningen. Det kan med andra ord även av denna anledning 
löna sig att läsa Söderås Journalen!     

Nytt år = Nya möjligheter!
Du håller just nu i det första numret av Söderås Journalen för år 2007! 

En annan ”nygammal” sak är att vi nu ökar utgivningstakten. Un-
der året som gått har vi gett ut 7 nummer. 2007 kommer vi att ge 
ut 11 nummer runt den 20 i varje månad (förutom juli då vi tar 
semester!). 

Med de åtgärder jag har berättat om här, så hoppas jag att vi kan 
göra Söderås Journalen ännu bättre för både våra läsare och an-
nonsörer. 

Jag önskar ett lyckosamt 2007 för oss alla!

Bengt Wetterberg
Ansvarig utgivare Söderås Journalen

Ljungbergs Medieproduktion AB
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Storgatan 74, 264 32 Klippan, tel 0435-104 06
Kommunens enda auktoriserade byrå. S.B.F.   
AKUT JOUR DYGNET RUNT
 

AB KLIPPAN LJUNGBYHEDS BEGRAVNINGSBYRÅ

Vi tror också på 
Klippan.*
Öhrlings PricewaterhouseCoopers är Sveriges ledande företag inom 
revision och rådgivning med 3000 medarbetare på ca 125 kontor runt 
om i landet. I tjänsteutbudet ingår förutom revision även redovisning,
riskhantering, skatterådgivning, corporate finance och annan revisions-
nära rådgivning.

Besök oss på Storgatan 44B, telefon 0435-132 88.
www.pwc.com/se

*connectedthinking™

Storgatan 44 B, KLIPPAN
Tel 0435-152 90, Fax 0435-152 95

Jenny Roth & Elna Hallberg

”UTFÖR LÖPANDE REDOVISNING,
BOKSLUT OCH DEKLARATIONER”

	 	

Ny värmepump
Luft/vatten till villor

En effektiv och ekonomisk värmelösning för villor.
WPL tar sin energi från uteluften. 
Du slipper gräva och borra! 
Låg ljudnivå och enkel att använda.

RÖRMONTAGE AB

RÖRMONTAGE AB
STORGATAN 16, KLIPPAN, TEL. 0435-71 12 75.
E-post: rormontage.tommy@telia.com
www.rormontage.se.

WPL 10

Vi erbjuder polering och handtvätt samt service. Vi finns i Pumps lokaler.

Mån - Fre 7 - 19

20 % rabatt t o m 28 feb 10 % rabatt resterande året 2007

Vi hämtar och lämnar bilen utan extra kostnad

Tel 0435 - 44 10 13, 070 - 404 41 74

NYA LOKALA

FOTBOLLS & GOLFMAGASIN
KOMMER TILL VÅREN!

Läs mer på: www.ljungbergs.se/medieproduktion

49.90/kg

Benfri
kotlett

För smörgåstårtor och catering ring 44 10 30  

Vid köp av varor för minst
100 kr får du köpa 
3 pkt Zoegas ka� e för

Namn:___________________ Ort:___________________

G
           

rillen erbjuder:
 grillade revben 59.90/kg

Erbjudande gäller mot kupongen v.4 2007 endast en gång per hushåll.

Öppet: mån- fre  9-20
lör & sön 9-18

LJUNGBYHED  0435-44 10 30

Klipp ut!



�

Mycket jobb på stora projekt – det har varit 
melodin för Herners El på senaste tiden. Man 
arbetar mycket på entreprenad och står för 
elinstallationer på många byggen runt om i 
Klippans kommun. 

- Det senaste vi gjorde var äldreboendet 
Rönngården. Innan dess har vi arbetat med 
det nya hundhuset på Naturbruksgymnasiet 
i Östra Ljungby och även en tillbyggnad på 
Pilagårdsskolan, så det har varit mycket att 
göra under en lång period, säger Lars Herner. 

Inne i en topp

Lars Herner startade företaget 1984 tillsam-
mans med en kompanjon. Sedan 1988 äger 
han Herners El på egen hand. Företaget har 
sju anställda och står på två olika ben: Dels 
elinstallationer vid renoveringar eller på ny-
byggen, men även butiken i Ljungbyhed där 
man säljer alla möjliga elektriska varor. Liksom 
för många andra företag som på ett eller an-
nat sätt har att göra med byggbranschen går 
det just nu bra för Herners El.

Högkonjunkturen skapar jobb
både för byggfirmor och för 
deras underleverantörer. 

- Det har varit väldigt bra fart 
de senaste två åren. Folk har 
gott om pengar och det både 
byggs och renoveras alltmer. 
Vi får se hur det blir nästa år, 
man vet ju inte riktigt hur det 
blir nu när vi har bytt regering 

till exempel, men det är klart att vi hoppas att 
den här toppen ska fortsätta länge till. 

Mycket arbete på F5

Det gamla F5-området lever och frodas som 
aldrig förr. Flygutbildningar, golfklubb, hotell, 
konferens – ja listan kan göras lång. Ett stort 
antal företag har också skaffat lokaler på F5-
området. Något som har inneburit ännu mer 
jobb för Herners El. 

- Förra året utförde vi alla elinstallationer på 
hotellet till exempel. 

Herners El är även godkänd anläggningsskö-
tare på alla brandlarm på F5-området. Och 
brandlarm är också det en stor del av verk-
samheten.  

- Vi är godkänd anläggningsskötare även på 
alla kommunala inrättningar i Klippan också. 
Totalt handlar det om ungefär 25 objekt som 
vi tittar till varje månad.

Svensktillverkat kvalitetsskåp

från Mariestad.

Husqvarna kyl/frys QT4209RW
Ord pris 7 650:-

2 kompressorer

grönsakslåda på skenor

rörhandtag

Full fart på Herners El

�
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Billingevägen 8 i Röstånga    Tel. 0435-915 70 www. begr-byra.com

RÖSTÅNGA BEGRAVNINGSBYRÅ

Personlig service dygnet runt
Mikael Karlsson

Begravningsbyrån med fullservice inom begravning och familjejuridik

Lina Gudmundsson Camilla Asp
Reg.fastighetsmäklare Reg.fastighetsmäklare

Storgatan 32. Klippan » 0435/130 50 »
E-post: klippan@lanshem.se 
www.lanshem.se

Klippan� Nyckelpigsgatan 9

På populärt område finner du denna 
trevliga enplansvilla m källare. Garage. 
Låga driftskostnader m bergvärme-02. 
Nära skola, affär o motionsslinga.

Antal rum: 4 rok varav 3 sovrum 
Boarea: 103m² Tomt: 791 m²
Pris: 795 000 kr eller högstbjudande 
Ring och boka tid!

Klippan� Björkvägen 13

Fräsch, välplanerad enplansvilla m källare 
med mkt bra läge på populära Storäng. 
Mysig trädgård varifrån du både ser o hör 
Bäljane å. Ny panna -05. Rymligt garage.

Antal rum: 4 rok varav 3 sovrum
Boarea: 116 m² Tomt: 963 m²
Pris: 1 295 000 kr eller högstbjudande 
Ring och boka tid!

Perstorp Spjutserödsvägen 32

Villa i vinkel med källare. Villan erbj bla. 
nytt kök (-06) och ljust vardagsrum med 
öppen spis och utgång till mycket stor 
uteplats med damm. Fjärrvärme. 

Antal rum: 4 rok varav 2 - 3 sovrum
Boarea: 109 m² Tomt: 1 020 m²
Pris: 780 000 kr eller högstbjudande 
Ring och boka tid!

KLIPPAN 0435/13050 »

Kom in och fira med oss vi bjuder på kaffe och kaka!

Många
erbjudande

i butiken!

1 års jubileum
med Linda

Kom in och fira med oss vi bjuder på kaffe och kaka!

ALMA KLÄDER & TING
Köpmang15 Perstorp

Tel 0435-34 240

REA! REA! REA! REA!

Gäller på ordinarie pris. Kan ej kombineras med andra erbjudande.Gäller på ordinarie pris. Kan ej kombineras med andra erbjudande.

ca 75% av sortiment till

50 %
25 - 26 - 27 JAN!!

Full fart på Herners El
Vårens utbud 2007 Studieförbundet Vuxenskolan Klippan-Perstorp 

För övrigt se SV:s studieprogram 2006-2007. Finns för avhämtning på våra expeditioner.
Akryl, Klippan måndag. 10 x 3 tim. 15.00-17.30. 18.00-20.30 725:-
Akvarell, Akryl,Olja, Klippan, Perstorp.10 x 3 tim 725: -
Måla på tyg, Klippan Förnya dina kläder till fest o vardag. 
Tisdag 18.30 10 x 3 tim 725: -
Måla på korg o trä, Klippan tisdag 18.00, onsdag 14.00 
10 x 3 tim 725:-
Konstcirkel, Klippan. Sveriges måleri. Modernismens år. 
9.30 – 12.00 8 x 3 tim 800:-
i Samarrangemang med ”TANKE OCH KÄNSLA”. o SPF.Åby.
Spanska, Nybörjare & forts. konversation 10 x 2 tim 500:-.
Teckenspråk Klippan Nybörjare & forts. 10 x 3 tim 750:-
Nyhet! Teckenkommunikation Klippan Nybörjare & forts. 
10 x 3 tim 750:-
Släktforskning nybörjare & forts. 10 x 3 tim 725:- Grundkurs 
Porslinsmålning Östra Ljungby, måndag.. 10 x 3 tim 725:-.
Vävning Klippan 10 x 3 tim 250:- Kamratgr. För dig som har vävt tidigare.
Knyppling Klippan, Perstorp Svensk & Dansk mönsterknyppling 
8 x 3 tim. 600:-
Smyckesmide i silver Klippan Varannan fredag, 4 x 8 tim 
Tid 09.00-15,45 975:- Max 7 delt.
Nyhet! Gör Smycken av Gummi bl.a. av gamla cykel slangar o däck 
metalltråd muttrar m.m. Låt fantasin flöda 2 x 6 tim. 500:-

Tovning, Perstorp tova av ull skulpturer, möss, äpple o fåglar 
8 x 3 tim 580:-
Qi-gong, Klippan, Perstorp, Ljungbyhed Nybörjare & forts. & + 65 
rekommenderas av sjukgymnaster 8 x 2 tim 700:- 
Do-In, Klippan, Perstorp, Ljunbgyhed. Do-in är en japansk tränings-
form 6 x 2 tim. 600: - start 20 februari
Baby massage Klippan, Perstorp Ljungbyhed 6 x 2 tim. 600:-
Nya Jägarexamen, Klippan & Perstorp 20 x 3 tim 1 400:- 
Provskjutningsavg. tillkommer. 
Flugfiske, Klippan,Perstorp Flugbindning och kastteknik 
10 x 3 tim. 750: -
Förändra din livsstil och må bra, Vi tar upp ämnen som motion , 
mat & dryck stress och förändring 10 x 3 tim. 725: -
Chakra = Din inre energi, Perstorp, Balansera din inre energi med 
hjälp av dina 7 chakra 10 x 3 tim. 725:-
Data Windows &Word 2003, Excel 2003 & Power Point 2003 
10 x 3 tim 1.250:-.
Enkla Webbsidor HTML 5 x 3 tim 625:-
Grundkurs ” Våga klicka & Våga surfa” för helt nybörjare i alla 
åldrar. 10 x 3 tim 1 250:- 
Photoshop Elements, Perstorp Lär dig hantera och förbättra dina digi-
tala bilder i datorn 10 x 3 tim 1250:-

Mobiltelefon, Klippan.Perstorp Grundkurs i mobiltelefoner och dess 
funktioner 3 x 3 275:-
Vi har även veckoslutskurser;
I samarbete med Hillesgården i Fastarp:
NPL –va´e´de´? 19/2 18-20. Vi lär oss skapa goda kontakter, tränar 
medvetenhet, hur vi tänker, säger, handlar. Skapa framgång, harmoni 
och glädje i ditt och andras liv. 1 x 2 tim deltag.avg. 300 :- Max 12 delt.
Hudvård för dig - professionell hudanalys. 16/4 18.30-20.30. 
Dagligvård för din hy. Vi diskuterar vilka krämer, rengöringssätt m.m.
1 x 2 tim. 300:- Max 10 delt.
PowerYoga nybörjare 21/2 18.30-19.45 10 x 2 tim. 1.200:-
PowerYoga forts. 19/2 18.30-19.45 10x2 tim 800:- 
PowerYoga forts. 24/2 10-11.15 10x2 tim 800:- 
Cirkelpass 50+ 10 x 1 tim. 450:- el. 60:- / gång
Qi- gong. 22/2 18.30-19.45 10x1 tim. 1.200:- 
Oljemålning 10 x 4 tim 600:- minst 5 delt.
Kursmaterial tillkommer cirkeln.
Välkommen med din anmälan på tel:
SV Klippan 0435-71 12 26
Sv Perstorp 0435-312 86
E-mail: klippan.perstorp@sv.se
Hemsida: http://www.sv.se/klippan/perstorp
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Historia kan berättas i form av en 
svit julkort. Det vet bokhandlaren 
i Klippan, Lars Månsson. Under 20 
år har han tagit fram och placerat 
kända motiv i vinter- och högtids-
anknutna miljöer.
Lars Månsson arbetade inom bok-
handelsbranschen i Kristianstad. 
Tog över Klippans bokhandel 1984. 
Med sig hade han idén att ge ut 
julkort med kända historiska miljö-
er. 1986 kom första julkortet med 
motiv från Klippan. Det var från 
Elfdalens hembygdsby, där Ryggås-
stugan och Vedbylängan finns med 
- och en tomte - i ett snölandskap.
Satsningen lyckades även i Klippan 
och ledde till nya ”julkort” varje 
år, som blivit en lokalhistorisk svit, 
uppskattad av många.

 Gången är denna: Intressanta 
historiska byggnader och miljöer 
ses ut, foto tas som en förlaga - 
ofta i skirande grönskande miljö. 
En konstnär tar över och ”avlövar” 
foton. Men motivet återges exakt 
och placeras in ett vinterlandskap 
med julstämning, ofta i form av en 
jultomte. Första tiden svarade Leif 
Holmkvist för den konstnärliga de-
len. Nu är det Stig Svensson.
 Storgatan i Klippan, efter foto 
av Axel Blomgren, är favoritmotiv 
för Lars Månsson. En stämningsfull 
bild av Storgatan från 1900-talets 
början med de gamla byggnaderna, 
som inte finns kvar, i rätta färgerna.
 ”Ett motiv har konstnärerna gått  
bet på, trots flera försök. Det är S:t 
Petri kyrka. Det är svårt att göra  

något åt den låga mörka byggna-
den. Ett motiv jag varnats för var 
Klippans Gästis gamla byggnad, 
men det blev vårt mest sålda jul-
kort. Det finns många motiv kvar, 
exempelvis Bjersgård, Ruveröds 
kvarn”, säger Månsson, som även 
tagit fram specialkort för företag, 
där ett till Klippans Pappersbruk 
kan återkomma för försäljning.

Till fler och mer specialiserade bu-
tiker till attraktivare samhälle. Det 
gällde särskilt i tider med dålig 
kommunikation. Åby (Klippan) fick 
uppleva detta och fick en expan-
sion som oroade.
Länge bestod Åbys varuförsäljning 
bara av torgdag en gång per vecka, 
stormarknader två gånger per år, 
lantmarknad en gång per år, någon 
enstaka handel i bod, i övrigt kring-
vandrande försäljare.
 Den väntade utbyggnaden med 
affärer då 1864 års näringsfrihets-
förordning infördes uteblev i Åby. 
Istället sågs kringliggande samhäl-
len som attraktivare för affärer. Det 

ändrade sig. Efter järnvägens invig-
ning 1875 blev byn attraktiv, affä-
rer flyttade till Åby, en kraftig ex-
pansion inleddes. Första året fanns 
fyra affärer, nästa år det dubbla. 
1879 fanns 18 affärer. Antalet öka-
de. Det ansågs ”för lätt att starta 
affär”. Marknadens behov av affä-
rer överskreds, som ledde till osund 
konkurrens, olika kreditsystem och 
konkurser. Så kraftig var expansio-
nen i Åby att landshövdingen var 
oroad.
 Åby blev allt mer stadslik, som 
1898 ledde till första ansökan – av 
totalt fyra – att bli stad. Rådhus och 
rådhusgata lades ut. Men det kos-

tade att bli stad - som vid övriga tre 
gånger - allt för mycket.
 Åbys utveckling på affärsområ-
det följde ett känt mönster: Först 
kom diversebutik, som hade lite av 
varje. Sedan i följande ordning spe-
cialbutiker för: Böcker (filial i Åby), 
foto, järnhandel, manufaktur, ke-
mikalier, trävaror, mejeriprodukter, 
kaffe, tobak, herr- och damekipe-
ring, sytillbehör, barnkläder, cykel, 
radio, sport, bilar med flera speci-
albutiker. Behovet styrde. Åby blev 
regionalt centrum. Men så kom 
varuhuskomplex och i kombination 
med bra kommunikationsmöjlighet 
ändrade delvis bilden. 

Ett nytt år har börjat, ofta beled-
sagade av nyårslöften där inte säl-
lan mer motion är ett av inslagen. 
I vår bygd finns gamla spännande 
byggnader. Detta kan kombineras 
i form av historiska utfärder.
Inom Söderås Journalens område 
finns mycket intressant att besöka 
– varför inte per cykel och med en 
kaffekorg – som ger inblick i äldre 
tiders liv. Verkliga ”pärlor” kan ses. 
Tingsgården i Stidsvig är en, den 
”äldsta kvarvarande ryggåsstugan 
i Norra Åsbo härad” framhålls i 
ett föredömligt utformat informa-
tionsblad av Ö Ljungby - Källna 
hembygdsförening, som kan kom-

pletters med en CD-skiva där John 
Nilsson sprider kunskap om gården.
 I Klippan finns Elfdalen hem-
bygdsby. En omvittnat rofylld mil-
jö, med byggnader från olika tider 
och användningsområde. Säkert 
har Klippans hembygdsförening 
funderat på att ge ut en lättläst 
beskrivning av alla byggnaderna, 
dess tids- och funktionsmässiga 
sammanhang.
Riseberga-Färingtofta hembygds-
förening - en av Skånes äldsta 
hembygdsföreningar - bildades 
för att bevara lägerhyddorna på 
F5-området. Fler byggnader finns, 
som Ruveröds kvarn där historiens 

berömda ”vingslag” känns extra 
starkt. Säkert har även denna för-
ening funderingar på en lättläst 
skrift om sina byggnader. I Hyll-
stofta finns värdefulla ryggåsstu-
gan, som ett museum. 
 Kvidinge förfogar över Gyllen-
bielkska hospitalet, med sitt spän-
nande museum. I Perstorp finns en 
hembygdsgård som ger känsla av 
lugn och historisk inblick i äldre ti-
ders förutsättningar. Det som i Rö-
stånga för utomstående ger mest är 
de gamla miljöerna, bland annat vid 
dammen, kring gästgivaregården.
   
  

Hur gammal Kvidinge by är vet 
man inte. Men från 1307 finns ett 
daterat dokument om Kvidinge 
(Qwithingi). Det ska firas 2007, 
som inleddes vid monumentet. 
Kvidinge blev ett rikt, attraktivt 
pastorat som drog till sig person-
ligheter som gjorde sig bemärkta. 
Om detta och annat berättas i bo-
ken ”Profiler”. ”Gamla Qwidinge” 
har kommenterade tidiga foton 
från byn. Det finns en skriftserie 
om bygden. Det kan alltså lätt 
skaffas information om den i dag 
obemärkta byn med de ”två ansik-
ten” – gamla delen längs genom-
farten och moderna delen söder 
om ”husraden” – som jubileet på 
ett festligt sätt ville framhäva.    

Med folkskolläraren Robert Rom-
bergs (1878 – 1945) många foton 
från bygden genomförde byaför-
eningen i Bonnarp en studiecirkel. 
Det blev ”Boken om Bonnarp”, 
som nu är klar. En bläddring ger in-
trycket: Beskrivning för Bonnarps-
bor av gårdar, dess ägare genom 
åren, kryddad med lite historier 
och personporträtt. Vid fördjupad 
läsning framträder ett verk med 
stort bygde- och kulturhistoriskt 
värde. 

 
 
”Jag har alltid färdigskrivna proto-
koll med till sockenstämman.”
(Ord från Kvidinges kyrkoherde Johan 
Georg Krook (1762 – 1854) om sitt 
arbete).

”Det är bra att vara mager. Då 
finns det inte så mycket att göra 
ont i.”
(Visdomsord av kronoombud Malte 
Andersson (1896 – 1991) i Bonnarp.)

1877. Klippans Bryggeri startar.
1892. Järnvägen mellan Klippan 
och Röstånga invigs, som sedan 
drogs vidare till Eslöv.

Intressant	om	Bonnarp

Som	sagt...

Boktipset:	”Gamla	Qvidinge” 
av Ingvar Månsson/Erik Andersson 
är en bildrik hyllning till 700-åriga 
orten.

Julkortssvit	ger	lokalhistoriska	lektioner

”För	lätt	starta	affär”	–	Åbys	expansion	oroade

Gamla	byggnader	ger	historiska	äventyr

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

• Storgatan, så som det var under första halvan på 1900-talet. • Perstorps samhälle med ättikflaska • Ett julkortsmotiv som kanske kommer: 
Klippans Pappersbruk. • Klippans järnvägsstation. • Gråmanstorps kyrka.

Kvidinge	700	år

�

Märkesdagar

Ovan.  Det första motivet på julkortssviten 
var från Elfdalen. 
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Vetemjöl

Priserna gäller tom 28/1 eller så långt lagret räcker.

I vår manuella delikatessavdelning

Smakfullt • Bekvämt • Prisvärt	 Tel. 0435-29 600

Öppet alla dagar 9-21

Prova kontantuttag 
med ditt bankkort hos ICA!

   12:-
Färsk	Kyckling

	

SCAN	Källarrökt	skinka	hg 12.90		
SCAN	Olivmortadella	hg 5.90

ENGELHOLM

Bumling	glass	2	liter	17.90
ICA

Apelsin	juice	1	liter			 9.90
ICA

Wokgrönsaker	600	gr	2st	30:-

I vår manuella fiskavdelning

FÄRSK		Laxfilé	kg 99:-

	

FÄRSKVARUBUTIKEN MED MANUELL DELIKATESS OCH FISKAVDELNING

2	KG

KRONFÅGEL

Lövbiff
99:-/kg 19.90/kg

Flanellskjorta 2st	 99:-
Bordstablett	st	 5:-	

Mugg	4st	 39:-
Vas	brun/vit	 12:-
hammenhögs

Solrosfrö	15kg	 119:-

				2st

NORGE

FÄRSK

av	
innanlår

ResTeamet

Flyg - Tåg - Buss - Färjor - Hotell           Er lokala resebyrå - Researrangör - Bussbolag

Hos oss bokar ni smidigt: 
SAS, SJ, Connex  Ölvemarks, Scandorama, SEMBO, TT-line, Scandlines, Stena-Line, Winbergs, Hyllinge Buss, Gullivers, Lion Alpin m.fl.

Järnvägsstationen KLIPPAN 0435-100 01
www.resteamet.com

Företaget med lagstadgad resegaranti!

Gäller på 
alla resor 
över 2000 kr.200 kr/vuxen 

tom den 15 februari200 kr/vuxen 
tom den 15 februari

”Boka tidigt” 
   rabatt

Sol & badresor
Porec - Kroatien 10, 17 dgr 15/6-13/7 fr 3495:-
Porec med övernattning 10 dgr 14/9 fr 5995:-
Izola - Slovenien 10, 17 dgr 15/6-13/7 fr 3695:-
Roses - Spanien 10, 17, 24 dgr 11/6-21/9 fr 2295:-
Roses med övernattning 12 dgr 6/9 fr 5595:-
La Grande Motte – Frankrike 10, 17 dgr 11/6-21/9 fr 2695:-

Upplevelseresor
Saalbach 8 dgr 24/6, 15/7, 5/8 fr 3995:-
Spreewald med boende i Cottbus 4 dgr 12/4, 24/5, 5/7, 4/10 fr 1995:- 
Prag med Berlin 5 dgr 6/5, 27/7, 30/10 fr 2595:-
Åland med skärgårdssafari 4 dgr 20/5, 27/5 2995:-

Weekendresor
Mamma Mia i Göteborg inkl halvp 2 dgr 25/5, 1/6 2095:-
Bremen/Ölfestival* 3 dgr 26/10, 2/11 1895:-
Schwerin* 3 dgr 6/4, 11/5, 20/7, 2/11, 23/11, 30/11 mfl fr 1695:-
Rostock 3 dgr 6/4, 4/5, 11/5, 20/7, 27/7, 2/11, 23/11 mfl fr 1595:-
Lübeck 3 dgr 30/11, 3/12, 7/12, 14/12 fr 1895:-
Celle* 3 dgr 30/11, 7/12   1795:-
Stade* 3 dgr inkl 1 middagsbuffé 20/4, 13/7, 7/12, 14/12 fr 1795:-
Stralsund-Rügen* 3 dgr 6/4, 4/5, 27/7, 30/11, 3/12, 14/12 fr 1595:-
Hamburg 3 dgr 2/11, 3/12, 7/12 fr 1795:- 
* Inkl stadsrundtur
Centrala 3*** - 4**** hotell med frukostbuffé.

Dans & avkoppling, inkl halv/helpension
Gasthof am See/Warder 2, 3 dgr 28/4, 1/6, 17/8, 13/10, 17/11 fr 1295:-
Burg auf Fehmarn/IFA 2, 3 dgr 10/3, 10/11, 24/11, 30/11, 15/12 fr 1095:-

Dagsturer
Arlövsrevyn 18/2, 11/3  600:-
Båtmässan i Göteborg 10/2 375:-
SVT med Kulturen 12/4, 22/5, 26/9 470:-
Immeln/Stenriket 5/5, 18/8  600:-
Stenriket/Göingebygden 25/4, 24/5, 2/8  475:-
Jägersro/tisdagstrav 10/4, 21/8, 9/10, 13/11  330:-
Ullared 5 tim stopp 22/2, 1/3, 15/3, 28/3, 5/4, 24/4, 10/5, 4/6 mfl 170:-
Bordershopen Puttgarden 3/2, 20/2, 13/3, 27/3, 3/4, 17/4, 30/4 mfl 320:-
Heiligenhafen Shopping 24/2, 29/3, 26/4, 15/5, 19/6, 5/7 mfl   340:-
Rostock Shopping 31/3, 29/8, 20/10, 17/11   375:-
Gavnö Slott 2/5, 15/5  585:-
Äppelmarknad i Kivik 30/9 490:-
Slöjdmässa i Hjo 7/7  350:-

OBS!
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Nu rullar 
kloten 
igen...

Nu hörs åter ljudet av bowlingkäglor som slås till marken av blytunga klot 
i bowlinghallen i Klippan. Efter att ha stått tomt under sommaren har Pelle 
Nilsson tagit över verksamheten och bytt namn till Stackabowl. Han har 
stora planer för bowlingdelen, men det som har förändrats mest hittills är 
restaurangen. 
- Nu har vi lunchbuffé med tre olika rätter varje dag plus att vi har börjat 
med mat och bowling varje helg. Vi har öppet sju dagar i veckan vilket det 
var lite si och så med tidigare. 

Många nöjda kunder  

Stackabowls nya lunchsatsning har tagits emot positivt. En bra dag har 
man uppåt 120 lunchbesökare och snittet brukar ligga någonstans mel-
lan 90 och 95. Läget mitt på Åbytorp är givetvis gynnsamt, men den goda 
maten gör att ordet sprider sig.
- Stenqvist i Kvidinge hade besök från ett av sina kontor uppåt landet. De 
blev rekommenderade hit av sina kollegor och tyckte att maten var fantas-
tiskt god. Sånt blir man stolt över! Då vet man att man rekryterat hit en bra 
köksmästare. 

Köksmästaren, som Pelle Nilsson talar gott om många gånger under inter-
vjun, heter Karl-Henrik Hoffmann. Han har arbetat som kock i snart 40 år 
med bland annat Ramlösa Wärdshus, Bjäre GK och Kävlinge Världshus på 
meritlistan. 
- Vi är mycket nöjda med att lyckats knyta Kalle till oss. Han har gjort ett 
fantastiskt jobb i köket med mycket goda resultat. 

Ordnar barnkalas

Pelle Nilsson var tidigare föreståndare för en bowlinghall nere i Löddeköp-
inge. Han är ursprungligen från Kävlinge men bor i Klippan då hustrun 
kommer där ifrån. 
- Jag pendlade totalt 14 mil varje dag och det blev lite slitigt. När jag hörde 
att bowlinghallen här blev till salu blev jag intresserad och på den vägen 
är det. 

Ett koncept som Pelle Nilsson har tagit med sig från Löddeköpinge och som 
där fungerade väldigt bra är barnkalas. Man hade mellan 80 och 120 barn 
på plats i hallen varje söndag som bowlade och sedan åt hamburgare med 
pommes frites och drack läsk. 
- Barn är väldigt aktiva idag. Det håller inte att bara ordna kalas hemma 
utan att ha några vidare planer, då blir de uttråkade efter en halvtimme. 
Med vår lösning kan föräldrarna boka in dem en timme här och lämna 
dem i vår försorg och sedan komma hem till ett välstädat och lugnt hem, 
skrattar Pelle Nilsson. 

Övergripande fokus

Köket lämnar Pelle Nilsson till största del över till Kalle, men gammal kock 
som han är så kan han rycka in där också om det behövs. 
- Är det mycket beställningar på grillmenyn och personalen inte räcker till 
så tar jag gärna på mig kockrocken och gör ett inhopp.

När det gäller planerna för bowlingverksamheten hoppas Pelle Nilsson att 
under våren kunna fräscha upp nöjesbowlingen. Ny belysning till banan ska 
köpas in, och om allt vill sig riktigt väl så kan det bli tal om discobowling 
så småningom. 
- Har vi lite flyt så kan det bli så framåt våren, vi får se vad som händer. 

Bra läge 

Överlag tycker Pelle Nilsson att Klippan är en lagom stor ort med rätt geo-
grafiskt läge för att driva bowlinghall. I Löddeköpinge led han ständigt av 
att det var så nära till Malmö. 
- Där nere är det bara att hoppa på ett Pågatåg så är du inne i stan på 20 
minuter. Här i Klippan är det inte lika bra förbindelser till exempelvis Hel-
singborg . Många tycker därför att det är skönt att kunna gå ner hit en fre-
dag- eller lördagkväll och bowla, umgås och dricka lite öl eller ett glas vin. Pelle och Nettan Nilsson har tagit 

över bowlingen i Klippan.�
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Klippan
Kerstin Långberg

• Begravningar • Juridik
• Sten • Försäkringar

Vi gör gärna hembesök – Jour dygnet runt
www.fonus.se

Välkommen till vårt kontor på Storgatan 28
tel. 0435-102 15 Öppet: 9-13

Storgatan 4, Ljungbyhed. Tel 0435 - 294 50.

Köp ett par Graningeskor/känga
och du får 100:- rabatt.

(gäller till 31 jan 07)

Utgående hUshålls och presentartiklar med 50 % rabatt.
lagerlagda Utelampor ”konstsmide” nU med 50 % rabatt.

Ungsform oval 
Nu 59:-

ordn.pris 125:-

Skål diam 9 cm 
Nu 10:- 

ordn.pris 20:-

Pajform diam 27 cm
Nu 59: 

ordn.pris 125:-

lundahl lundahl lundahl

Stackabowl
Bowling - Bar - Restaurang

0435-71 10 70  -  www.stackabowl.se

Fullständiga rättigheter!
Öppettider:
Mån - Tors 10-21
Fre 10-23
Lör 13-23
Sön 13-19
Avvikelser kan förekomma vissa veckoslut eller stora
helgdagar. Vissa lördagar och söndagar öppnar vi 
tidigare för seriematchspel. Vi förbehåller oss rätten 
att stänga tidigare vid låg beläggning.

FÖR MER INFO GÅ IN PÅ VÅR HEMSIDA

www.stackabowl.se

• Bowlingbuffé
KYCKLINGFROSSA fre-lör tom 28/2

• Barnkalas lör-sön

Övriga dagar enligt överenskommelse.
För priser och info på våra paketpriser 
– ring hallen på 0435- 71 10 70
eller gå in på www.stackabowl.se

Välkomna till Stackabowl!
Stackarpsvägen 5 i Klippan.
tel. 0435- 71 10 70 • fax. 0435- 71 95 71
www.stackabowl.se • info@stackabowl.se

Lunchbuffé 65:-
mån-fre kl.11-14

Från gräs till nock
Henrik Turesson, Röstånga 070-447 30 46
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Bengt och Birgitta på heltid. Birgitta trivs ut-
märkt som egenföretagare. 

- Jag har arbetat som läkarsekreterare på 
Lunds lasarett i åtta år tidigare men kände att 
jag ville göra något annat. 

Birgittas Byggplåt har alltså ett stort lager, 
som innehåller det mesta man kan tänkas be-
höva inom plåt, vare sig man är privatperson 
eller företagare. 

- Lagret är profilerat på takplåt, hängrännor 
och rör. Vi har massor av tillbehör i olika fär-
ger och dimensioner plus att vi har ett stort 
skruvsortiment som inte finns ute på den 
”vanliga” byggmarknaden på samma sätt. 

Nya maskiner inköpta

I år har rörelsen dessutom utökats. Birgitta 
och Bengt har köpt in nya maskiner – en som 
viker kanter och en som klipper plåt. 

- Det fungerar som en bra service till kunder-
na. De kan köpa tak och sedan kan vi ordna 
till lite specialgrejer om de skulle behöva något 
extra. 

När Birgitta och Bengt Ergeer flyttade till 
gården Högestorp 1997 ville de förutom ett 
litet lantbruk också driva någon form av af-
färsverksamhet. De övervägde ett antal olika 
alternativ men fastnade genom en bekant 
inom branschen för plåt. 

- Vi tyckte att det kunde passa bra i de lokaler 
vi har här. Det fanns möjlighet att använda 
husen som lagerbyggnader till exempel, sä-
ger Birgitta Ergeer. 

Varken Birgitta eller Bengt hade någon ut-
bildning inom plåtslageri eller hur man räknar 
på jobb och liknande. 

- Vi har lantbruksutbildning i botten och är 
inte utbildade på sådant. Bengt var dock rätt 
duktig på bygg och tog tag i alla beräkningar 
och sådant till en början. Jag lärde mig mer 
och mer efterhand. 

Arbetat som läkarsekreterare

Man började direkt annonsera i tidningar och 
ordet spred sig – i början var det lite trögt 
men efterhand hittade alltfler kunder Birgit-
tas Byggplåt. Idag sysselsätter företaget både 
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En fördel som Birgittas Byggplåt har gente-
mot många andra plåtslagerier är att kun-
derna alltid kan besöka dem under dagtid. 
Birgitta och Bengt är inte ute och gör plåtsla-
geriarbeten utan fokuserar i stället på försälj-
ning och service. 

- Vi är snabba på att leverera och snabba på 
att ta emot uppdrag. 
 

Nya kunder genom Söderås Journalen

Birgittas Byggplåt är lokaliserat i Marieholm 
och hör alltså till Eslövs kommun. Trots att 
man har sin hemvist utanför Söderås Jour-
nalens utgivningsområde så har Birgitta och 
Bengt ändå valt att annonsera otaliga gånger 
i tidningen. Birgitta tycker sig märka av fler 
kunder från 0435-området – helt klart en ef-
fekt av annonseringen. 

- Redan innan kom rätt så mycket folk från 
Röstånga, men vi har märkt av att både Klip-
pan- och Ljungbyhedsborna hittar hit i en 
större utsträckning nu. Vi ligger bra till precis 
vid väg 108 och är lätta att hitta. 

Vi fixar plåten i vår ”ladugård”

Öppettider mån-fre 8-17
Väg 108, 2 km norr Marieholm

Tel 0413-730 62 • Fax 0413- 730 81
www.birgittasplat.se

• Tak- och väggplåt  
• Rännor och rör
• Egen tillverkning
• Stort lagersortiment

God fortsättning 

på det Nya året !

Birgitta och Bengt Ergeer
trivs med sin firma på landet.
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SKO–REA
start 25/1

Även kängor • stövlar • väskor

Köpmangatan 19 Perstorp Tel/fax 0435-346 68

Viktminskningskurser
Startar i januari – 1 595 kr

Ett koncept för viktnedgång och 
en start till ett mer aktivt liv. 
Kursen varar i12 veckor och 
innehåller en mix av rådgivning, 
motion, föreläsningar och 
framförallt ett individuellt
anpassat program. 

Feelgood Steget
Livsstilsresa i 12 månader

Tv programmet Toppform)
Du erhåller träningskort, 
personliga träningsprogram, 
kostrådgivning, livsstilsrådgivning 
mm under ett helt år.

Power Yoga kurs 10 v.
Startar i Januari – 1 195 kr

För kontakt eller mer information: 
Ring 070 – 688 62 78
Eller maila: pelle.hiller@feelgood.se
Läs mer om kurserna på hemsidan: 
www.feelgod.se, under ”Träna”

”Vårt mål är Sveriges
friskaste kunder”

Antalet platser är begränsat
Ring eller maila din anmälan.

En bredare och längre kurs, (som 

En platsannons om att platsannonsera...

För mer information kontakta:

Anna Rosén Jönsson, Annonssäljare

Tel: 0435-293 58. Mobil: 0739-153 000

www.ljungbergs.se/soderasjournalen

söker nu

Antal platser: Obegränsat!

  Söderås

Söderås
Företagare som vill platsannonsera!
Låter det konstigt? Det är det inte!

Söderås Journalen är en tidning som kommer ut i 13 700

exemplar.  Den delas ut till samtliga hushåll i Klippan,

Ljungbyhed, Östra Ljungby, Kvidinge, Perstorp och Rö-

stånga. Sedan en tid tillbaka har vi istället för Klippan Jour-

nalen tagit namnet Söderås Journalen. Namnbytet har fal-

rekord när det gäller annonsförsäljningen.

Vi på redaktionen försöker hela tiden utveckla Söderås

Journalen. Vårt senaste projekt är att utöka tidningen med

platsannonser.

Genom att annonsera i Söderås Journalen får du en helt

ny kanal att rekrytera arbetskraft ifrån. Tidningen läses av

Omkring 30 000 personer har möjlighet att se din annons.

Du kan utforma din annons själv om du känner för det  – i

annat fall hjälper vi dig både med textformuleringar och

Vi söker dig som på något sätt behöver utöka 

din personalstyrka. Vi tänker oss att du är...

• Företagare i Söderås Journalens utgivningsområde.

• Sugen på att prova en ny annonskanal.

• Medveten om det mest prisvärda alternativet när det gäller 

  platsannonser - Söderås Journalen.

• Van att öppna brev, svara på e-post och tala i telefon. Varför?

  Jo, för att vara beredd på den anstormning av ansökningar som

  kommer bli en följd av att platsannonsera i Söderås Journalen!

Vi fixar plåten i vår ”ladugård”

Birgitta och Bengt Ergeer
trivs med sin firma på landet.
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Glasögon, linser, bildskärmsglasögon och 
svagsynthetsoptik – allt detta och mer därtill 
har familjen Synman med anställda levererat 
till Klippanborna sedan 1967. 

- Optiken utvecklas ständigt. Grunden är 
densamma men det tillkommer många nya 
moment efterhand. Våra optiker fortbildar 
sig kontinuerligt och ser till att de är uppda-
terade, säger Elisabeth Synman. 

Glasögonhuset har hela tiden funnits på 
Järnvägsgatan i centrala Klippan, men i två 
olika lokaler. Där Corpus Träningscenter idag 
har sin verksamhet startades Glasögonhuset 
1967. Elisabeth Synmans framlidne make 
Lars var föreståndare under de första två 
åren, därefter flyttade familjen från Klippan 
för att återkomma några år senare. 1973 tog 
man över i egen regi och ungefär tio år sena-
re flyttade man in i den lokal man har idag. 
Just nu har Glasögonhuset sex anställda – tre 
leg. optiker, butikspersonal och Elisabeth 
själv som är administrativt och ekonomiskt 
ansvarig.

Satsning på kvalitet

En medveten satsning på kvalitet har också 
resulterat i att man är kvalitetssäkrade enligt 
Det Norske Veritas SS-EN-ISO 9002 sedan 
1997. 

- Det är bara ett tiotal optiker i hela landet 
som har denna kvalitetsmärkning. Vi har sat-
sat hårt på detta. Vi ställer således höga krav 
på oss själva för att nå upp till de förvänt-

ningar våra kunder har rätt att kräva. Vårt 
motto är kompetens, kvalitet, service och 
trygghet. 

Många olika moment

Att vara verksam inom optik idag innebär 
att man arbetar med många olika saker. Det 
handlar bland annat om försäljning, tillverk-
ning och undersökningar. Glasögonhuset har 
även sin egen verkstad där optikerna slipar, 
monterar och reparerar glasögon. Samtidigt 
ska man också vara smakråd och assistera 
kunder när de väljer glasögonbågar.
  
- Det gäller att hela tiden lyssna på kunden 
och vara mottaglig för vad han eller hon vill.
 
Elisabeth Synman tycker att kunderna är fan-
tastiska. Flertalet är från Klippan, men det 
kommer kunder från andra orter också. 

- De flesta återkommer, och vi har hållit på så 
länge nu att barn och barnbarn till våra för-
sta kunder också kommer hit. Det är jättekul 
och ett kvitto på att vi har lyckats. 

Fokus på ergonomi

Ergonomi och optik är två områden som 
sammanflätats allt mer. Som optiker idag är 
det viktigt att ha koll på exempelvis arbets-
miljöfrågor. Hur ser egentligen belysningen 
ut på kundens arbetsplats? Och hur påver-
kar detta vad han eller hon ska ha för styrka 
på sina glasögon eller linser? En hel del fak-
tiskt! 

Den nya tidens laseroperationer kan man ju 
misstänka har minskat marknaden för opti-
ker, men så är inte fallet enligt Elisabeth Syn-
man. Hon menar att det kan vara ett alter-
nativ för vissa. 

- Man ska dock vara medveten om att det 
är ett ingrepp i ett friskt organ och att alla 
drabbas av ålderssynthet någon gång.

Många av kunderna vill inte ha glasögon 
utan föredrar istället linser. De flesta linsan-
vändarna brukar vara av lite yngre årgång. 
Sina första linser brukar man skaffa i 15-års-
åldern. 

- Börjar man med linser i tidig ålder så fort-
sätter man gärna med det. Är man lite äldre 
och får problem med synen är det vanligare 
att man satsar på glasögon. Har man upp-
nått en viss ålder brukar man tycka att det 
är enklare. 

Glasögon och linser för generationer

Maria Höglund, 
Torbjörn Andersson 
och Elisabeth Synman
i butiken.
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Vinn gratis renovering!
Januari, februari och mars är de månader då de flesta renoverar sina hus eller lägenheter. Gamla badrum blir som nya,  
heltäckningsmattan i vardagsrummet byts ut mot tjusig parkett och den där gamla strukturtapeten som hänger i  
sovrummet tas ner och ersätts med något snyggare. Känner du att du också borde ta tag i något sådant men inte  
riktigt har tid eller lust? I så fall är det här tävlingen för dig! 

Söderås Journalen ordnar nämligen så att en lycklig vinnare får ett rum ommålat och tapetserat. Vi samarbetar med 
Klippanföretagen Golv & Tapethuset och Bosse Landins Måleri, som river ner dina gamla tapeter och sedan målar 
och sätter upp nya. Är du intresserad av att vinna detta fina pris som skapar lite extra ljus i vintermörkret?  
Här är förutsättningarna:  

•  Rummet du vill ha omgjort ska vara max 25 kvadratmeter. 

•  Vi förutsätter att det sitter ”normala” tapeter på väggarna. Med ”normala” menar vi en tapet som inte kräver bred  
 spackling utan som lätt kan rivas ner. 

•  Skicka in en bild på det rum du vill ha omgjort och en motivering till varför just du ska vinna det här priset. 
•  Senast den 2 februari vill vi ha ditt bidrag. Skicka det till Ljungbergs Medieproduktion, Box 100,    
 264 22 KLIPPAN och märk kuvert ”Gratis renovering”. 

Vinnaren kommer att utses av Söderås Journalens redaktion. När arbetet med rummet är slutfört kommer vi att göra  
en artikel som kommer att finnas med i ett kommande nummer av Söderås Journalen. 

NY TÄVLING FÖR VÅRA LÄSARE!

LYCKA TILL!

KLIPPAN

OCH TAPET

KAROSSVÄGEN 1  TEL 0435-142 62 

Nu slipper du välja 
mellan tapet och färg!

Vi lämnar 

15%
på Artwall och
tillhörande färg
Gäller tom den 10 febr. -07

synologerna

GLASÖGONHUSET      JÄRNVÄGSGATAN 32      KLIPPAN      TEL 0435-134 10      ÖPPET: MÅN-FRE 9-18

Vi har varit på optikmässa!

Vårens nya häftiga 
bågar är på ingång!

Kom in och prova!
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Perstorps egen schlagerkung har han kallats, 
Berth Bengtsson. Efter nästan ett kvartssekels 
turnerande i olika dansband smällde det till 
ordentligt i början av nittiotalet när han fick 
en superhit med melodin ”Kärleken”. Sånger-
skan hette Ann-Cathrine Wiklander och hon 
placerade Berths låt överst på Svensktoppen 
i åtta veckor. 

- ”Kärleken” öppnade många dörrar, den 
gjorde att mitt namn blev känt i branschen 
och att förlag och andra dansband ville ha 
låtar. 

Skandinavisk succé

Den första halvan av nittiotalet var det alltså 
full rulle för Berth. Lasse Stefanz och Thor-
leifs var bara några av banden som ville att 
han skulle skriva låtar till dem. Många av dem 
har översatts till andra språk och blivit fram-
gångsrika även i resten av Skandinavien.
 
- Det händer fortfarande att mitt förlag ringer 
och vill att jag ska godkänna danska, norska 
eller isländska översättningar och det gör jag 
allt som oftast.

 
Någon ny framgång i klass med genom-
brottshiten har det inte blivit, men Berth kla-
gar ändå inte. Just nu håller han på att skriva 
låtar till Danne Stråhed, men annars kompo-
nerar han inte lika mycket som tidigare. Även 
spelandet har Berth skuret ner på, det är is-
tället sonen Andreas som för familjetraditio-
nen vidare genom musicerande i Perstorpsor-
kestern Donnez. 

Fick blodproppar i ögonen

Att Berth inte är lika aktiv längre har flera 
orsaker, men beror främst på att han är kon-
valescent efter två blodproppar – i ögonen! 
Han har blivit helt blind på ena ögat och har 
bara 50 procents syn på det andra. En stor 
omställning så klart. 

- Det har varit jäkligt jobbigt. Jag kunde 
varken läsa eller någonting när det var som 
värst. 

Idag, efter bland annat laseroperationer, så 
kan han ändå sköta sig själv och kör till och 
med bil. Men inte alltid. 

Perstorps egen schlagerkung
- Jag är inte så förtjust i att köra i mörker eller 
dåligt väder, så det försöker jag undvika. 

Just nu är han på väg tillbaka till arbetet på 
Hopab i Perstorp. Arbetsträning två timmar 
om dagen är det som gäller än så länge. 

- Jag börjar klockan åtta och går hem vid tio 
och då är jag rätt trött. Men jag vilar en halv-
timme när jag kommer hem, sen fungerar 
det igen. 

Håll huvudet kallt 

Att gå igenom en sån prövning som Berth har 
gjort kan knäcka den bäste, men han verkar 
ändå ta det väldigt bra. 

- Det är ju något som kan hända precis vem 
som helst. Det går inte att gräva ner sig för 
det utan man måste försöka hålla huvudet 
kallt och fokusera på att bli frisk. 

Sin konvalescens till trots så försöker Berth så 
smått att ta upp musicerandet igen. På julaf-
ton spelade han precis som vanligt i Perstorps 
Folkets Park på Lions julfirande för de behö-
vande.

- Det är något jag känner starkt för och som 
jag har varit med på under några år nu, så det 
börjar bli en tradition kan man säga. 

Ett framträdande i Torups kyrka under hösten 
blev också en stor framgång. 

- Jag tänkte att det inte fanns någon som var 
intresserad av mina gamla låtar, men det blev 
fullt i kyrkan. De fick till och med ställa ut 
extra stolar i gångarna. 

Ett tecken så gott som något på att vi inte har 
sett eller hört det sista av Berth Bengtsson. 

PROFILEN:

Berth Bengtsson

1�
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information från klippans kommun

NYA ÖPPETTIDER 

KLIPPANS BIBLIOTEK

Måndag, tisdag, torsdag  10.00-19.00
Onsdag, fredag                 10.00-16.00
Lördag                                10.00-13.00
Söndag                               13.00-15.00

LJUNGBYHEDS BIBLIOTEK

Måndag, torsdag      14.00-19.00
Tisdag, onsdag, fredag      10.00-14.00

ÖSTRA LJUNGBY BIBLIOTEK

Måndag, torsdag 16.00-19.00
Tisdag, onsdag 10.00-15.00

GÖR ÄVEN ETT BESÖK I KONSTHALLEN

Vi finns på Klippans simhall onsdagar
under våren mellan 17.30 – 19.30

Premiär för detta är onsdagen 24/1, då bjuder vi på fika!

KOM OCH LÅNA! VI HAR NÅGOT FÖR ALLA!
VÄLKOMMEN TILL DITT BIBLIOTEK

Kultur- och fritidsförvaltningen

	

BIBLIOTEKET PÅ TURNÉ
Varje onsdag under våren finns vi 

i simhallens entré mellan 17.30-19.30

Kom och besök oss! 

VI HAR NÅGOT FÖR ALLA!

Passa på och gör dina biblioteksärenden  
samtidigt med dina träningsbesök!

Premiär onsdagen 24/1 17.30-19.30.

PREMIÄRKVÄLLEN BJUDER VI  
PÅ FIKA!

Välkommen Kultur- och fritidsförvaltningen

ÄNTLIGEN! 

Perstorps egen schlagerkung

Paul Olsson, Klippan
-  Jag läser tidningen mycket på grund av 
artiklarna om de lokala företagen och sedan 
kollar jag efter annonserbjudanden också. 
Söderås Journalen är en sån tidning som 
alltid blir liggande i hemmet, man vill läsa 
färdigt den i lugn och ro. Jag har inte varit 
så intresserad av tävlingarna tidigare, men 
nu när de har blivit lite större ska jag titta 
mer på dem i fortsättningen. 

Tina Nilsson, Röstånga
- Det är kul med reportage om folk 
man känner igen. Jag tycker Söderås 
Journalen är mycket trevlig att läsa. 

Paula Palmqvist, Perstorp
- Jag brukar kolla annonserna extra noga 
och se efter om det finns några specialer-
bjudanden. Sedan gillar jag när det skrivs 

om företag och profiler i Perstorp, som 
nu sist när Lasse Klippare var med. 

Vinnare i 
Annonsjakten nr 6-06!

Grattis till:
1:a pris - Yvonne Nilsson, Klippan

2:a  pris -  Siv Roslund, Klippan
3:e pris - Hugo Höckert, Klippan

Vinnarna meddelas även personligen.

Vinnare i vår 
Familjetävling nr 7-06!

3 familjer vinner var sin bowlingtimme

Grattis till:
• Thomas, Camilla, Emil och Frida Persson, Kvidinge
• Janne, Annika, Emma och Josefin Persson, Klippan

• Helene Burgess, Perstorp
Vinnarna meddelas även personligen.

Vad tycker du om Söderås Journalen?Hej!



1�

Gillar du fotboll 
eller golf? Se hit!

Gillar du Söderås Journalen? Bra! 
Är du fotbolls- eller golfintresserad? Kanon! 

I så fall bör du hålla ögon och öron öppna under våren. Då kommer nämligen vi på 
Ljungbergs Medieproduktion att starta upp två nya lokala magasin som kommer att 
handla om just fotboll och golf i nordvästra Skåne. Redan idag producerar vi Söderås 
Journalen och även Perstorps Bostäders egen tidning Bo-Bladet. Nu tar vi nästa steg 
och satsar på specialmagasin. 

Ett nordvästskånskt fotbollsmagasin

Om vi börjar med fotbollen så är vår ambition att skapa ett fotbollsmagasin som 
kommer ut två gånger om året – en gång på våren och en gång på hösten. Vi tror 
att ni nordvästskåningar vill läsa mer om era favoritklubbar lite längre ner i seriesys-
temet. De flesta följer kanske HIF eller BoIS men har också ett favoritlag i divisionerna 
under allsvenskan och superettan. Gillar du Ljungbyheds IF, Bälinge BIK, Röstånga IS 
eller kanske Klippans FF? I så fall är vårt nya fotbollsmagasin tidningen för dig! Vi ska 
ha intervjuer mer de hetaste nyförvärven, de ideellt arbetande eldsjälarna som håller 
verksamheten igång och göra nedslag bland ungdomsspelare. Vem blir nästa Henke 
Larsson, Pontus Farnerud eller ”HP” Persson? Det ska vi ta reda på! 

Köp magasinet hos din lokala fotbollsförening

Det nya fotbollsmagasinet (som än så länge inte har något namn) kommer att säljas 
av fotbollsklubbar i nordvästra Skåne för 50 kronor styck. Vi hoppas att så många 
klubbar som möjligt vill vara med i projektet, då det gynnar både oss och dem (de får 
behålla 15 kronor per sålt exemplar). Vår förhoppning är att vi ska kunna etablera 
kontakter med klubbar i alla de nordvästskånska kommunerna, det vill säga: Bjuv, 
Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Ängelholm, 
Åstorp och Örkelljunga.

Är du intresserad så föreslår vi att du kontaktar din lokala fotbollsklubb! På så sätt 
får du ett läsvärt magasin som håller hela säsongen samtidigt som du bidrar till att 
stödja din favoritklubb. Skulle det inte finnas någon klubb i din närhet som säljer 
magasinet så kontakta oss på Ljungbergs Medieproduktion så ordnar vi så att du får 
ditt exemplar. 

Ett nordvästskånskt golfmagasin

Vi kommer även att starta ett golfmagasin som kommer att innehålla samma typ av 
reportage som fotbollsvarianten. Enda skillnaden ligger i distributionssättet. Denna 
tidning kommer istället att skickas ut till golfklubbarna runtom i nordvästra Skåne, 
de är över 20 stycken. Så är du medlem i någon av dessa klubbar eller bara har vä-
garna förbi – titta gärna in och få ett gratis exemplar. Är du inte medlem och ända 
vill läsa en lokal golftidning – kontakta Ljungbergs Medieproduktion!

DINA LOKALA
FOTBOLL & GOLFTIDNINGAR!Var med från början...

www.ljungbergs.se/medieproduktion

NY LOKAL

GOLFTIDNING
KOMMER TILL VÅREN

LÄS MER PÅ HEMSIDAN

NYTT LOKALT

FOTBOLLSMAGASIN

KOMMER TILL VÅREN!

Läs mer på: www.ljungbergs.se/medieproduktion


