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  Söderås

Här i hittar du
sportlovs-
aktiviteter!

Vinn en 

VÅRSTÄDNING
av ditt hem!

Priserna gäller vecka 8 t o m söndag 25/02-07.
Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

2990
/kg

BLANDFÄRS
Nymald i butiken.
Sverige. 50/50
Max 2 paket/köp.

1990
/st

FALUKORV
JM. 800 g.
Jfr pris 24:88/kg.

1990
/st

Jubileumsflaska frånHeinz

KETCHUP
Heinz. 35% EXTRAPÅKÖPET
NU 1350 g.
Jfr pris 14:74/kg.

25:-

FULLKORNSPASTA
Kungsörnen. 600 g.
Penne/cotelli/fusilli.
Jfr pris 20:83/kg.
2 för

Ny tävling!
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Snart är det avspark för en äkta Dribbler!
Nytt fotbollsmagasin för nordvästskåningar kommer till våren.

PREMIÄR
VÅREN 2007!

Ett modernt, informativt och läsvärt magasin som enbart handlar om nordväst-
skånsk småklubbsfotboll – till våren gör vi på Ljungbergs Medieproduktion i 
Klippan detta till verklighet. Tusentals fotbollsintresserade nordvästskåningar 
kommer att kunna läsa reportage om sina favoritklubbar och favoritspelare i 
detta nya magasin.

Läs mer på:

www.dribbler.nu

Ny golftidning kommer till våren!
Allt för den nordvästskånska golfaren och golfturister i området.

PREMIÄR
VÅREN 2007!

Till våren ger vi ut det första numret av vår egen golftidning Golfaren
med nordvästskånsk profi l.  Här kommer reportage att varvas med 
presentationer av golfbanor, artiklar om intressanta personligheter 
och annat smått och gott – allt med nordvästra Skåne som 
gemensam nämnare.

Läs mer på:

www.golfaren.nu

  Söderås
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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

Boka handledarkurs och 
körkortsutbildning hos oss!

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

Körkort i vår!?

Leksaker för barn i alla åldrar! Årsmöte 19 mars
Medborgarhuset kl 19.00

Välkomna! 
Ljunbyheds Framtid

Semlor från eget kök!  12:-/st eller 2st 20:-

Nymald � äskfärs
29.90/kg

LJUNGBYHED  0435-44 10 30   I   Öppet: mån- fre  9-20, lör & sön  9-18

Våra goda 

Smörgåstårtor
på beställning! 

Prisex.
Skinka/Räkor 12 pers. 420:-
Rostbi�  12 pers. 420:-
Lax/ Räkor 12 pers. 540:-

Ring
44 10 30!
Välkommen!
Lars & Fia 
med personal

Priset gäller vecka 8 med 
reservation för slutförsäljning.

Max 2 kg  per hushåll

Fabriksvägen 8, 264 39 Klippan  Tel. 0435-109 05, Fax 0435-109 71

 
• Beställningssnickerier
• Försäljning av Bänkskivor & skärBrädor



�

Tiden går och den tekniska utvecklingen 
galopperar hela tiden framåt med frustande 
steg. När Helge Andersson 1978 startade 
HA Radio & TV var kommunikationsradio en 
stor del av verksamheten. Föga anade han 
att detta område i princip skulle vara dött 
och begravet 30 år senare och ersatt av en 
mängd andra medier. 

- Komradion var ungefär halva min syssel-
sättning när jag började, nu är det nästan 
noll. Det är likadant med mobiltelefoner, de 
är mindre, billigare, och lagas inte längre när 
de går i sönder. Man köper en ny istället. 
      

Ändrade förbrukningsvanor 

En anledning till att Helge idag främst inriktar 
sig på service, installation och försäljning av 
digitalboxar, antenner och paraboler är att 
folks förbrukningsvanor har ändrats. Förr i 
tiden när TV:n krånglade lämnade man in 
den till sin TV-handlare.

- Nuförtiden köper många billiga TV-appa-
rater med låg kvalitet och med garantier om 
att de får en ny om den går i sönder, vilket 
de oftast gör. Kvalitet och låga priser går säl-
lan ihop. 

Helge har alltid varit tekniskt intresserad och 
var med från början när parabolantennerna 
kom in på marknaden i mitten av åttiotalet.

- Jag var nog en av de första här i nordvästra 
Skåne med parabol och har sålt många 
sådana under årens lopp. I och med att man 
har det som ett intresse privat blir det både 
lätt och roligt att arbeta med det. 

Dålig försäljare, duktig tekniker

Helge är väldigt tekniskt kunnig, något som 
ibland kan hämma honom som försäljare. 
Han har nästan helt lagt ner försäljning av 
TV och video. Dels för att det är bättre rent 

ekonomiskt att montera antenner och para-
boler men också för att han i grunden är 
motståndare till att, som han själv uttrycker 
det, ”sälja skit”. 

- I och med att jag är tekniker kan jag inte 
med att stå och sälja saker som jag vet inte 
är bra.

Han minns en rolig episod när en kund kom 
in och ville köpa tio meter högtalarkabel. Det 
fanns två olika att välja mellan, en för fyra 
kronor och en som kostade 15. Helge, tekni-
ker in i själen, visste att fyrakronorskabeln var 
om inte bättre så åtminstone lika bra, i alla 
fall till den förstärkare med låg effekt som 
kunden hade. Kunden trodde, som de flesta 
andra, att den dyrare var bättre. När Helge 
försökte argumentera för att kunden skulle 
köpa den billigare av de båda kablarna brast 
denne ut i skratt. 

- Han tyckte inte jag var klok som pratade för 
den billigare varianten, men det var ju ingen 
större skillnad på dom. Varför ska jag då stå 
och försöka sälja den dyrare?

För en entreprenör kan detta låta konstigt, 
men Helge tror att hans ärlighet lönar sig  
i längden. 

30 år av ständig utveckling

�

- Folk vet att om man kör ner till HA Radio & 
TV så får man inte en massa skitsnack utan 
man får den bästa lösningen, och det är den 
bästa reklam jag kan få. 

Stor och bred kundbas

Helges kunder finns lite överallt i Skåne. Han 
brukar avrunda till ett område där Laholm, 
Landskrona, Broby och Yngsjö fungerar som 
avgränsare. Stora delar av Skåne och en liten 
bit in i Halland alltså. Det är bråda dagar nu 
för honom. De analoga TV-sändningarna hål-
ler steg för steg på att avvecklas och då ökar 
behovet av digitalboxar. Halmstadsändaren 
är redan stängd och den 15 oktober kommer 
sändarna i Hörby, Helsingborg och Ängelholm 
att börja släckas ner. 

- Det är helt sanslöst stort tryck nu efter 
digitalboxar. Tidigare hade jag alltid några 
blanka dagar i almanackan där jag kunde 
jobba ikapp, men så är det inte nu. Jag har 
14 dagars väntetid på att installera en box, så 
det är fullt upp. 

DIGITALA MARKBOXAR FRÅN 495:- UTAN ABONNEMANG!

49:-/mån
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30 år av ständig utveckling 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

Lina Gudmundsson Camilla Asp
Reg.fastighetsmäklare Reg.fastighetsmäklare

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

SKÄRALID Björnbärssnåret 16

Exklusivt fritidshus nära Nationalpark. 
Ljust  vardagsrum m täljstenskamin, 
öppet upp i nock. Kök -03. Garage o 
förråd/gästrum. 
Boyta: 97 kvm
Antal rum: 4 varav 3 sovrum
Tomt: 2 698 kvm
Pris: 1 150 000 kr eller högstbjudande

KLIPPAN Hyllstofta 6176

Gedigen och exklusiv villa m utsikt över 
åker o äng. Fiskb.park, stukatur o två 
påkostade badrum. Uterum/paviljong o 
stort garage. En villa för livsnjutaren!
Boyta: 151 kvm
Antal rum: 5 varav 1-2 sovrum
Tomt: 2 021 kvm
Pris: 1 400 000 kr eller högstbjudande

KLIPPAN/Väster Villagatan 46

I lugnt område ligger denna välskötta en-
plansvilla. Bra planlösning m öppen spis. 
Trivsamt kök i ek -01, nytt badrum -06. 
Garage o förråd. Nära skola o service.
Boyta: 112 kvm
Antal rum: 5/3 sovrum
Tomt: 894 kvm
Pris: 875 000:- eller högstbjudande

KLIPPAN 0435/13050 »

Fläskkotletter

Priserna gäller tom 25/2 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!

  49.90:-
Bordsmargarin

UGGLARP	Basturökt	bog		 	 hg 9.90		
UGGLARP	Brysselkotlett	 	hg 14.90

MUNKA	CHARK	

Wienerkorv							kg	54.90
JM	CHARK

Falukorv								800gr			21.90
FINISH

Maskindisk			32	PACK						47.90

I vår manuella fiskavdelning

Laxkotlett	kg 89:-
Havskattfilé	kg 149:-

	

FÄRSKVARUBUTIKEN MED MANUELL DELIKATESS- OCH FISKAVDELNING

Skinkstek
49.90:-/kg 2st	18.00

Väggfärg 2,5liter	 99:-
Spackel	5liter	 139:-	

Tapeter	2st	 99:-
Tapetlim	5liter	 79:-

benfri

/kg
600	gr		

								

LANDORA

Kom in och inspireras
av vårens underbara färger!

10% på valfritt plagg
Erbjudandet gäller mot kupongen t o m 5 mars - 07.

Välkommen / Linda

ALMA KLÄDER & TING
Köpmangatan15, Perstorp

Tel 0435-34 240

Klipp ut kupongen!
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”Vapen” kan vara intressanta, vack-
ra och nyttiga samt ge kommuner 
en officiell identitet, som kommun-
vapnen för Klippan, Perstorp, Ås-
torp och Svalöv.
 Vapensköldar med vackra bilder 
för tanken till 1300-talets torne-
ringar, men är mycket äldre än så. 
Dessutom finns fler vapensköldar 
idag än någonsin - på flaggor, på 
officiella handlingar, med mera.
 Bruket av vapensköldar är spritt 
i hela världen: Stamfolk, indianer, 
antikens greker m fl. Vetenskapen 
om och reglerna för heraldiken (lä-
ran om vapen- och sigillbilder) upp-
stod i Västeuropa. Syftet: Att ge 
ägaren en identitet - från personlig 
identitet till världsorganisationer, 
som FN.

I Europa tog systemet form på 
1100-talet. Först kända vapensigil-
let är från 1126, spred sig snabbt 
bland kungar och furstar, fanns 
bland riddarna vid korståg. Bru-
ket av sigill ökade och blev viktig 
identitet då läskunnigheten var låg. 
Vapensköldar och sigill spred sig till 
olika sammanhang.
 Då nya städer uppstod fick de 
stadsvapen och sigill. Kalmar har 
Nordens äldsta, från år 1247. Mag-
nus Eriksson införde krav på stads-
vapen på 1350-talet. Kinna var för-
sta landskommunen som fick eget 
vapen, men först 1934. Idag har 
landets 290 kommuner, utom fyra, 
kommunvapen som används i allt 
fler sammanhang. Kommunsam-
manslagningarna 1952 och 1974 

gav många nya kommunvapen, 
som Riksarkivet ska godkänna och 
förs in hos Patent- och registre-
ringsverket. Strävan ska vara att 
gå från naturlistisk till ”symbolisk” 
bild. Klippan har tagit steget fullt ut 
med sin vapenbild som är en sym-
bol av klipporna och forsen i Rön-
neå vid pappersbruket, (godkänt 
1961) Åstorp har en upprättstående 
björn – samma som på Södra Åsbo 
härads sköld – samt två kugghjul 
(1957), Perstorp har bokollon och 
karp (1948), Svalöv, såningsman i 
gult på grönt fält (1946). 

Välkänd bland släkt- och bygde-
historiska forskare, i övrigt okänd. 
Så är det för Carl Rosenberg (1843 
– 1915), uppväxt i Ö Ljungby, för-
fattare till omfattande verket ”Geo-
grafisk-statistiskt handlexikon över 
Sverige”.
 Carl Martin Rosenberg föddes i 
V Karup, är son till skolläraren, kan-
torn och riksdagsmannen Sven Ro-
senberg och hustru Kerstin. 1846 
tillträdde Sven Rosenberg tjänsten 
i Ö Ljungby, där han och hustrun 
bodde kvar hela livet. Sven och 
Kerstin Rosenberg fick sammanlagt 
sju barn.
 I Ö Ljungby växte Carl Rosen-

berg upp, gick i folkskola för fa-
dern, som följdes av Helsingborgs 
Elementärläroverk och Lunds Uni-
versitet. 1862-1863 var han med 
fadern i Stockholm och hade en 
tjänst på bondeståndets kansli. Det 
blev sedermera ytterligare univer-
sitetsstudier som gav juridisk och 
administrativ examina. Det ledde 
till tjänster vid Stockholms Rådhus, 
Kungliga Biblioteket, Svea Hovrätt, 
kanslist vid riksdagens andra kam-
mare, banktjänster i Landskrona 
och Vänersborg och från 1877 
medarbetare i tidningarna Afton-
bladet, Svenska Dagbladet, Nya 
Ecklesiastiktidning och Svenska 

Pressbyrån, kom med i Publicist-
klubbens styrelse och var från 1892 
innehavare av antikvariat och låne-
bibliotek i Stockholm.
 Han gav ut en rad skrifter i skilda 
ämnen. Mest känd för eftervärlden 
blev ”Geografisk - Statistisk hand-
lexikon över Sverige” som bestod 
av två band med sammanlagt 2 300 
sidor. Verket utgavs 1882-1883 och 
innehåller 65 000 uppslagsord – nu 
i form av sökord på CD-skiva - över 
gårdar, byar, socknar och härader 
och är till stor hjälp och glädje för 
släkt- och bygdehistoriska forskare.  

2007 har i Skåne utsetts till ”Folk-
musikens år”. Det är 100 år sedan 
folkmusikstämman i Lund, den an-
dra i landet. Där slog tre musiker 
igenom, vann tävlingen och döp-
tes till ”Källnatrion”.
 1907 hölls industriutställning i 
Lund. Där arrangerades en spel-
mansstämma, Skånes första. 60-
tal musiker hade anmält sig till 
stämman. Två musiker kom från 
Källna och en från V Torup och bil-
dade en trio. Det var 72-åriga och 
nästan blinde Karl Magnus Petters-
son som övertalats av sonen Axel 
Pettersson samt Sven Jönsson.  
De spelande musik som behövdes 

– vid högtider som vid dans. Det 
var ett sätt att dryga ut en magra 
inkomst.
 Nu fanns de i Lund och det kan 
sägas: De kom, de sågs, de segra-
de. I Lunds Dagblad 1907 och Eng-
elholms tidnings julnummer 1908 
beskrivs vad som skedde: Tävling-
en gick mot sitt slut, domarna var 
trötta och hade börjat packa ihop. 
Så ropades namnet upp: Karl Mag-
nus Pettersson från Källna. Det 
”sågs en gammal, gammal man 
stödd av ett par medelålders män 
söka sig till tribunen”. De började 
spela ”prisdomarna spetsade öro-
nen, glömde både klocka och pro-

tokoll, en oförställd förvåning läs-
tes i deras ansikten. Så hade ingen 
spelat denna dag”.
 Det blev seger. Men än så, do-
maren Nils Andersson döpte de 
tre till ”Källnatrion”. De spelade 
”Brudmarsch” som döptes till ”Ut-
ställningsmarschen”. Trion spelade 
även träskofiol. De blev ambassa-
dörer för instrumentet, vid enga-
gemangen på Skansen i Stockholm 
som följde under några somrar där 
de ”spelade för kungar och kejsare”. 
 Skånes Spelmansförbund vill 
2007 slå ett slag för folkmusiken, 
100 år efter spelmansstämman i 
Lund.

Nu gäller hård specialisering för fö-
retag. Tidigare sågs det som viktigt 
att en huvudverksamhet, kortare 
eller längre tid, hade ”stödben”. Så 
var det för Klippans pappersbruk, 
särskilt under tuffa tider. Först ut 
var kvarnverksamheten, från 1671, 
blev flera och var igång till 1830. 
Men återkom då Forsmöllan köp-
tes 1889 och lades ned 1914. Såg-
verk var igång från 1760 till 1830. 
Flera brännerier har funnits. Ett 
mellan 1792 – 1809 och ett annat 
1910 – 1955. Mindre stärkelsefa-
briker fanns mellan 1792 – 1830 
och 1870 – 1902. Bruket hade 
garveri mellan 1804 – 1830, spel-
kortfabrik 1809 – 1832. Det fanns 
ett tegelbruk mellan 1853 – 1885 
samt träsliperi 1860 – 1894. De 
var en varierande binäring.  

”Kulturtidning för Riseberga-Fä-
ringtofta hembygdsförening.” Så 
presenteras ”FäRisten”, som star-
tade 2005 och ger ut två nummer 
per år. En läsvärd medlemstidning, 
som i senaste numret höjt sitt his-
toriska värde. Temat är: Minnen. 
Det ges tillfälle för medlemmar att 
berätta om minnesvärda händel-
ser. Det handlar främst om krigs-
åren, från barnets till militära F5:s 
perspektiv.

 
 
”I Ljungbyhed dansade en prins en 
vals med en bondflicka, som ledde 
till en flicka.”
(Anekdot kring låten ”Prinsvalsen” i 
skriften ”Svenska Låtar”).

”Skönt att ha fått jobb på ‘Flyget’ 
och slippa stå och stryka flagg för 
Bonnarps bönder.”
(”Ur Bonnarpsboken”, kommentar 
från dräng i bygden på 1940-talet då 
F5 byggdes ut och anställde många).

1867. Åby (Klippan) blir provinsial-
läkardistrikt.

1907. Film kan ses i Klippan i nyin-
vigda Folkets Hus.

Minnen	i	”FäRisten”

Som	sagt...

Boktipset:	”Profiler” av Condelius/Erlandsson/Wilhelmsson ger ovanligt perspektiv på Kvidinge för Klippanbor.

Vapen	i	kampen	för	en	identitet 

”Handlexikon	över	Sverige”	–	verk	av	Ö	Ljungbybo

Folkmusikens	år	–	”Källnatrion”	uppstod	1907

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

• Perstorps kommunvapen.  • Åstorps kommunvapen.    • Svalövs kommunvapen.

Många	bruksben

�

Märkesdagar

Klippan i dagen och forsen har gett namn 
åt bruket, kommunen och heraldiserats till 
kommunvapen.

Klippan

Forsen

Himlen
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Klippan 0435-180 70

Fastighetsbyrå
www.fastighetsbyra.nu

Klippan  - Elfdalen
1-plans villa belägen på hörntomt 
i trivsamt och populärt område.
Närhet till större servicebutik, lek-
park & skola. Villan är i behov av 
renovering och uppfräschning.

• Boyta 132 kvm.
• 5 rok varav 4 sovrum
• Pris: 495.000:- utgångspris
• Sparvgatan 1
• webbnr 6290-6502

Klippan - Forsby 
Invid Söderåsens fot finner man denna påkostade och ombyggda 
gård som lämpar sig såväl för företagaren, hästägaren eller annat 
utrymmeskrävande ändamål. Öppen planlösning med fina kontaktytor. 
Insynsskyddad poolanläggning. Inglasat uterum. Lägenhet med 1 rum 
och pentry, dusch och bastu. Rymlig verkstad/garagelokal.

• Boyta 174 kvm. 
• 6 rok varav 3 sovrum
• Pris. 3.300.000:- utgångspris
• Forsby 2187
• webbnr 6290-6610

Ljungbyhed
1,5 Plans villa med källare som 
idag består av två lägenheter men 
lätt går att göra om till enfamiljs-
bostad. Luft/vatten pump 2006. 
Dubbelgarage. Förråd.

• Boyta 173+100 kvm.
• 6 rok
• Pris: 595.000:- utgångspris
• Nygatan 6
• webbnr 6290-6401

Sökes:
Villor och gårdar 
i Klippan, Stidsvig, 
Ljungbyhed och 
Östra Ljungby.

Stor efterfrågan.
Vi har marknadens 
förmånligaste
ansvarsförsäkring
mot dolda fel.

Ring för kostnadsfri 
värdering.

Klippan
Tel 0435-180 70
Fax 0435-102 73

Klippan - Bofinkenområdet
Mycket välsk. och välhållen 1-plans 
villa m källare på Bofinkenområdet.
Lättskött trädgård. Närhet till skola 
och stor livsmedelsaffär. Kök i massiv 
ek 03. Gillestuga med golvslingor.

• Boyta 116+147 kvm.
• 4 rok varav 3 sovrum
• Pris. 1.195.000:- utgångspris
• Tjädervägen 8
• webbnr 6290-6666

Klippan - Mammarp
Välhållen 1 plans villa med 
källare på hörntomt belägen i 
närheten av större servicebutik, 
skola & idrottsplats. Härlig gil-
lestuga med öppen spis för mysiga 
vinterkvällar..

• Boyta 124+124.
• 4 rok varav 3-4 sovrum
• Pris: 995.000:- utgångspris
• Humlegatan 2
• webbnr 6290-1506

Klippan - Storäng
På populära Storäng ligger 
denna välskötta, pittoreska 1½ 
plans villa med delvis källare.
Härlig tomt med uterum, damm 
och ”grillhörna”. Förråd/verkstad 
med många möjligheter.

• Boyta 108 kvm.
• 6 rok 2-3 sovrum
• Pris. 950.000:- utgångspris
• Kastanjevägen 8
• webbnr 6290-6674

Klippan - Väster
Äldre funkis villa uppförd i 2-plan
med källare på populära Väster.
Med närhet till allm. kommunika-
tioner såsom buss och tåg samt till 
centrum med all tänkbar service. 

• Boyta 140 kvm.
• 4 rok varav 2-3 sovrum
• Pris: 550.000:- utgångspris
• Ängelholmsgatan 58
• webbnr 6290-6623

Ljungbyhed
Välhållen 1 plans villa med källare 
& valmat tak belägen invid grön-
område på återvändsgata i populärt 
område. Rymligt vardagsrum i vin-
kel. Gillestuga med öppen spis m.m.

• Boyta 114+135.
• 4 rok varav 3 sovrum
• Pris. 1.095.000:- utgångspris
• Sabelgatan 22
• webbnr 6290-6585

Klippan - Väster
Ny putsad 2 plans villa med källare 
på ”Väster” med närhet till cent-
rum med all service samt till buss/
tåg förbindelser. Inglasat uterum. 
Luftvärmeväxlare luft/vatten -01.

• Boyta 120 kvm.
• 5 rok varav 3-4 sovrum
• Pris: 795.000:- utgångspris
• Ringgatan 23
• webbnr 6290-1507

SÅLD!

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 13-17
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

• Mat & Bowling
 FILÈFROSSA. Oxfi lé, fl äskfi lé och kycklingfi lé 
 med start 2 mars t.om 28 april. Från 180:-/pers.

• Barnkalas lör-sön med pris från 90:-/pers.
  I kalaset ingår 1 timmes bowling, hamburgare
  med bröd, pommes och valfri 33 cl dricka.

Vi arrangerar även mat & bowlingarrangemang
andra dagar i veckan enl. överenskommelse
– ring hallen på 0435- 71 10 70 för mer info.

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

Avvikelser kan förekomma vissa veckoslut eller stora

U
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Rekonditionera 
bilen två gånger 
om året...
Pumpstationen på Skolgatan i Ljungbyhed 
har fått ny ägare. Det är Kurt Rasmussen 
som tagit över. Förutom att serva Ljungby-
hedsborna med bensin så har han även 
startat Ljungbyheds Bilrekond i samma  
lokaler. Bilrekonditionering innebär att 
man på ett ytterst noggrant sätt tvättar, 
städar och putsar upp bilen, både på ut- 
och insidan. Kurt öppnade den 22 januari 
och har när detta skrivs varit igång endast 
några dagar. Trots detta har premiärveckan 
gått bra.  
- Jag har nog haft fyra-fem bilar här på de 
här två dagarna och det är jag nöjd med. 

Till Ljungbyhed 2002

Kurt kommer ursprungligen från Danmark 
och flyttade till Ljungbyhed 2002 när han 
fick jobb på en yrkesutbildning som tra-
fiklärare. Tidigare har han kört lastbil i 37 
år och nu, 2007, kände han att tiden var 
mogen att starta något eget.  
- Jag tror att det behövs en bilrekonditio-
nering här i byn.

Förutom att bensinpumparna åter är igång 
kommer Kurt försöka att få in mer bilrela-
terad service så småningom. Redan idag 
erbjuder han förutom rekonditioneringen 
enklare service som olje-, däck- och tänd-
stiftsbyte. Framöver, när affärslokalen blir 
helt färdig ska han även plocka in reserv-
delar till bilar. 

- Det går knappt att få tag i en hel- eller halv-
ljuslampa här i byn, det vill jag ändra på. 

Arbetet med att få i ordning lokalerna är 
ständigt fortlöpande. Just nu håller Kurt på 
att riva väggar och framöver är det tänkt 
att han ska lägga nytt golv. 

- Viktigast är att få tvätt- och servicehal-
len klar, den ska förhoppningsvis vara helt 
färdig framåt sommaren. 

Arbetat med  
rekonditionering tidigare

Kurt har tidigare arbetat med bilrekondi-
tionering i Malmö under fyra år. Han har 
därför bra koll på vad det är som krävs. 
Till exempel ska man inte använda samma 
svamp hela tiden. 

- Tvättar man bilen med en och samma 
svamp så fastnar smutsen i den och då 
står man bara och gnider in den ännu mer 
i lacken. Jag försöker att byta svamp tre 
gånger när jag tvättar en bil. 

Många andra företag i samma bransch 
lämnar ofta garantier på två-tre år. Det 
tycker inte Kurt att man kan göra. 

- Det beror helt och hållet på hur man själv 
underhåller bilen. Jag tycker det är bättre 
att lämna in den två gånger om året så att 
man håller den i skick. En gång på hösten 
och en gång på våren kan vara en bra 
intervall. 

Varning för 
maskintvättar

Kurt har i hela sitt liv tvättat sina bilar för 
hand, både privat och i jobbet. Maskintvätt 
är inte alls att rekommendera enligt honom. 
Han har nämligen dåliga erfarenheter på 
området. 

- Jag lämnade in en bil i en maskintvätt en 
gång. Då visade det sig att borstarna inte 
var rengjorda. vilket gjorde att smutsen 
gneds in i lacken och repade hela bilen. 

Själv använder han bara svampar som bytes 
under arbetets gång, och högtryckstvätt.  
- Jag ser till att högtryckstvätta svamparna 
jag arbetar med också för att vara på den 
säkra sidan.

�

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
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Rekonditionera 
bilen två gånger 
om året...

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

Storgatan 4, Ljungbyhed
Tel 0435 - 294 50

nu 3695:-
ord.pris 4 325:-

Luftens hjälte
E� ektiv, energisnål och snustorr. Med 
en avfuktare från Comfort-Aire är det 
de� nitivt tack och adjö till allergifram-
kallande mögel, kvalster och annat 
otrevligt. Släpp bara ner ett exemplar 
i källaren, tvättstugan, garaget, båten, 
husvagnen eller krypgrunden så före-
bygger du e� ektivt skador på både hus 
och hälsa.

Erbjudande gäller tom 30 mars -07

Comfort-Aire CA 252

KLIPPAN

OCH TAPET

KAROSSVÄGEN 1  TEL 0435-142 62 

TAPET
REA!!

Vi bjuder på limmet, 
vid köp av minst 
5 rullar tapet.

(erbjudandet gäller t.om. 3/3-07)

FÄRGGLÄDJE
Akvarellmålning

i ”stallet ” på Ekbacken, Bonnarp

• Veckoslutskurs:
Lör - Sön 14/4 - 15/4
och 21/4 - 22/4.
Kl. 10-17

• Veckokurser:
Vecka 19, 29 och 38.
Mån - Fre kl. 10 - 17. 
Lör kl. 11-14

Kursledare: Gunnel Säflund Almered

Vi kan även ”skräddasy” kurser för grupper, t.ex lärare, kamratkretsar eller föreningar. 
Ring Gunnel för mer info eller anmälan 0435- 44 00 66.

Välkomna!

Elektro Helios
Tvättmaskin TF 1464EREA Centrifugering 1400 v
Snabbprogram
Kapacitet 6 kg
Timer

ord pris 6 775:-
ord pris 6 775:-4 990:-

.Dahlin

.Björn Borg

.Oscar Jacobsson

.Wolsey m.fl.

Jeans
fr. 599:-

Storgatan 32, Klippan
tel 0435-104 97 fax 0435-104 98

Vinterjacka 549:- + moms
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Thomas Mårtensson och Gunnel Persson,  
två glada medarbetare i butiken. 

- Totalt finns det bara 90 stycken i hela lan-
det. Där får vi vara tacksamma mot Konsum, 
som var duktiga på Greyhound-biten. Vi fick 
förfrågan om vi ville fortsätta och det ville vi 
naturligtvis. 

Bättre parkeringsmöjligheter är också en vik-
tig faktor för succén liksom det faktum att 
man har startat med så kallad ”bake off”, det 
vill säga att ICA Supermarket numera bakar 
egna bullar, bröd och wienerbröd till exem-
pel. Något som har blivit mycket uppskattat. 

Ensam handlare i centrum

Responsen hittills från kunderna har varit 
överväldigande. 

- Det har haglat lovord över butiken och 
det är väldigt roligt när man har lagt ner så 
mycket arbete som vi har gjort. Det är kul att 
kunderna inte bara tittar in första gången av 
nyfikenhet utan fortsätter att handla även 
därefter.

Just nu är Thomas Carlsson ensam handlare 
i centrum, men han tror inte att hans gamla 
lokal kommer att stå tom speciellt länge till. 

- Det utgår jag nästan ifrån, men jag välkom-
nar konkurrens. Om man får dra till med en 

Flytten från ”Åbyhallshuset” ett stenkast 
längre österut på Storgatan har blivit fram-
gångsrik för ICA Supermarket i Klippan. Köp-
man Thomas Carlsson är mycket nöjd med 
resultatet hittills. 

- Det känns riktigt bra! Jag hade så klart en 
önskan om hur bra det skulle kunna gå, och 
den önskan har överträffats. 

Thomas Carlsson började jobba i butiken på 
åttiotalet och tog sedan över från sina föräld-
rar 1999. När Konsumbutiken på Storgatan 
tvingades slå igen förra året väcktes tanken 
på att ta över lokalen. Så blev det också. Att 
flytta till en större lokal har blivit en nytänd-
ning – som också ger fler möjligheter. 

- Vi har fått ett betydligt bredare sortiment, 
till exempel kan vi ha mycket mer frysvaror. Vi 
har också gjort en storsatsning på färsk- och 
delikatessvaror, lite finare ostar och pålägg. 

Greyhound Racing

Något som inte heller fanns tidigare i ICA 
Supermarkets regi var spelbutik. Nu är man 
ATG-, post- och Greyhound Racing-ombud. 
Det sistnämnda är enligt Thomas Carlsson en 
liten fjäder i hatten. 

gammal klyscha så gynnar det ju kunderna. 
Ju mer konkurrens man har, desto mer an-
stränger man sig till att bli ännu bättre själv. 

Smidig planering 
vid ombyggnaden

Arbetet med ombyggnaden av lokalen har 
tagit ungefär tre månader. Man satte igång 
direkt efter semestern och öppnade butiken i 
början av december. 

- Vi har tömt hela lokalen och ritat om den 
precis så som vi ville ha den. Allting har rullat 
på väldigt smidigt. 

När det gäller det kommunala samarbetet un-
der byggnationen har Thomas Carlsson heller 
ingenting att klaga på. Kommunen har ställt 
upp på ett bra sätt. Snabba beslutsgångar har 
gjort att byggnationen har kunnat bli färdig 
på relativt kort tid. 

- Många av byggarna som har jobbat här har 
varit förvånade över att kommunen har varit 
så enkla att ha att göra med. Så är det tydli-
gen inte överallt. 

Företagarklimatet är alltså prima i Klippan 
med andra ord!

Succé direkt för 
ICA Supermarket

10
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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

LAGERRENSNING

30-70%

Köpmangatan 19 Perstorp Tel/fax 0435-346 68

Hjälp oss att göra plats
 för vårens nyheter!Östergatan 28, Kl ippan •  0435 -  109 20

Thomas, Daniel, Joel och Kjell-Åke

Välkommen in till oss!
Din personliga 
VW • Audi • Skoda - verkstad.

Vi säljer:
Reservdelar

Tillbehör
Däck

Vi säljer:
Reservdelar

Tillbehör
Däck

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:-

ResTeamet

Flyg	-	Tåg	-	Buss	-	Färjor	-	Hotell											Er	lokala	resebyrå	-	Researrangör	-	Bussbolag
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Företaget med lagstadgad resegaranti!

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:-
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Ulf Hagstedt
Leg. läkare
-Ortoped

Varför gå och ha ont i armar, ben och rygg?
Ring mig så får du tid för ortopedisk undersökning inom kort.

Jag utför även mindre ortopedkirurgiska operationer bl a 
karpaltunnlar, triggerfingrar, ganglion och hammartår.

Midgårdsvägen 1, Ängelholm 0431-195 20
Bokningstid: 10-16

Bokning även på: www.pilotdoctor.com

Slut REA!!! 50 - 70 %
Passa på många fynd!

Marieholmsvägen 6 
Röstånga, tel. 0435- 914 35

Delar av vårkollektionen inkomna
16 april Modevisning
Röstånga Gården Boka plats: 0708- 29 68 39. Begr. antal!

Öppet: ons - tors - fre 12-18 / lör 10-13. För annan tid ring!

Piacente

Skönhetsvård
Välkommen att boka tid på tel: 0708-81 99 62,  0435-911 40
Viveka Andersson, Marieholmsvägen 9. Röstånga

• Ansiktsbehandling • Fotvård 
• Massage • Nagelvård • Vaxning 
• Epilering • Ögonfransförlängning
• Make up
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Bjersgårdslampetten hänger i många hem i Klippan och dess närhet. 
Thomas Nielsen på Glaskonst Mekaniska i Krika är mannen som står 
bakom den, eller i alla fall producerar den just nu. För det är nämli-
gen ingen som vet vem som skapade den första Bjersgårdslampetten. 
Thomas Nielsens far Robert startade Glaskonst, som det då hette, på 
sjuttiotalet. Han reparerade en Bjersgårdslampett hemma hos familjen 
Gyllenstierna, blev förtjust i den och beslutade sig för att göra fler. 

- Familjen Gyllenstierna visste inte heller var den kommit ifrån, men 
den var minst ett par generationer gammal, säger Thomas Nielsen, som 
efter faderns död 1993 tagit över som förste lampett-tillverkare.

Glaskonst endast på fritiden

Och då kan vi lika gärna reda ut det där med företagsnamnet. Företa-
get hette Glaskonst när Robert Nielsen startade på sjuttiotalet, men när 
Thomas, som är tekniskt och mekaniskt bevandrad, tog över bytte man 
namn till Glaskonst Mekaniska. Thomas arbetar nämligen bara med 
glaskonsten på fritiden. Till vardags arbetar han med industriservice. 

- Jag gör underhåll och service på maskiner, bygger om dem och byg-
ger nya. För att det inte ska bli förvirrande för mina mekaniska kunder 
så har jag lagt till ”Mekaniska” i företagsnamnet. 

Glaskonst Mekaniska tillverkar inte bara Bjersgårdslampetter utan ock-
så blyinfattade fönster, olika sorters lampor, speglar och mycket annat. 
Hantverket går till på så sätt att Thomas skär ut glasbitar, sammanfogar 
dessa med bly och löder ihop dem, något som skapar uppseendeväck-
ande mönster. Blyinfattade lampor är enligt Thomas mycket ovanliga 
idag och man är nästan ensamma om att tillverka sådana på beställ-
ning från kunden.
 
- Kunderna kan själva bestämma om de vill ha någon speciell färg på 
sin lampa eller på sitt fönster, jag sköter hantverket och sedan har jag 
en kontakt i Lerum som målar. 

Stor spridning 

Robert Nielsen var förvisso inte först med Bjersgårsdslampetten, men 
allt annat i sortimentet bär hans signum. Sedan Thomas tog över har 
han fortsatt med faderns verk. 

- Jag har kanske utvecklat och förbättrat hans produkter i och med min 
bakgrund som tekniker. 

Bjersgårdslampetten är, de andra produkterna till trots, den som är allra 
mest känd och som har fått störst spridning. Under vår- och sommar-
månaderna kommer turistbussar ner till Krika och då får Thomas arbeta 
för glatta livet. Även december är det fullt upp när folk ska handla jul-
klappar. Thomas tror sig veta anledningen till att Bjersgårdslampetten 
med sin speciella form har blivit så populär. 

- Det är effekten med ljuset. Spegelglaset skapar många ljus av ett enda 
riktigt. Skaparen, vem det nu var, måste ha haft en grundtanke om 
att utnyttja ljuset maximalt. Konstruktionen kan nästan räknas som en 
föregångare till reflektorn. Konstruktören måste ha haft några sådana 
tankar i bakhuvudet. 

Tredje generationen redo?

Finns det då några yngre släktingar som är redo att en dag ta över efter 
Thomas? På den frågan har han inget svar idag. Systersonen, 18-årige 
Alexander Persson, har börjat intressera sig för hantverket, men om 
han ska ta över en dag står skrivet i stjärnorna. 

- Han sysslar med friidrott och är jätteduktig på det, satsar på att bli 
elitidrottsman och allt. Så vi får väl se hur det blir med den saken… 

12

Bjersgårdslampetten 
lockar folk till Krika
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Antikviteter, prydnadssaker, husgeråd 
och andra gamla fina saker – detta har 
varit Gun Zetterqvist-Nilssons stora pas-
sion i 40 år. I Gunns Fyndbod kan du hitta 
sådant du inte ens visste att du sökte ef-
ter... Affär är nästan ett för allmängiltigt 
ord – Gunn vill hellre kalla sitt livsverk för 
lanthandelsmuseum. 

- Det är väldigt uppskattat, men jag tror 
att Ljungbyhedsborna är lite hemmablin-
da. Det folk har nära sig ser dom inte på 
samma sätt. 

Istället kommer många långväga kunder 
– ibland till och med tyskar och danskar!

- Ibland får jag samtal från tyska antik-
handlare som vill komma hit och handla 
för att sedan sälja vidare på marknader i 
Tyskland. 

Köper upp dödsbon

Var får då Gunn alla saker ifrån? Hon åker 
inte runt på loppmarknader eller auktio-
ner som man kanske skulle kunna tro. 

Auktioner tenderar ofta att bli alldeles för 
tävlingsinriktade med det ena skambudet 
efter det andra enligt Gunns åsikt. Istället 
ordnar hon saker på ett annat sätt. 

- Jag köper från dödsbon. Det kan vara 
enstaka saker eller hela hem. Jag åker ut 
och tittar och lägger ett bud och sedan 
tar jag in artiklarna här i butiken. 

Bra återväxt

Även om inte Ljungbyhedsborna springer 
ner dörrarna i Gunns Fyndbod så finns 
det en grupp bland ortens befolkning 
som gärna tittar in – barnen!

- De tycker det är jätteroligt att komma 
in och titta när jag har fått in nya saker. 
Jag brukar se när de kommer med skol-
bussen, ibland kommer de in och säger 
hej och ger mig en kram. Det gäller att 
vara rädd om de yngre, de är ju framtida 
kunder. 

Inga problem med återväxten således.

Den unika butiken

BARNTÄVLING! SÅ	HÄR	GÖR	DU:

•	 Sök efter “Klippan	Trollet” 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.

•		 Sänd lösningen till Ljungbergs	Medieproduktion,		
	 Box	100,	264	22	KLIPPAN i brev frankerat med brevporto. 
 Glöm inte ange ”BARNTÄVLING” utanpå kuvertet! 

VINSTER
1:a	pris PRESENTKORT på ICA Kvantum, Klippan 500:–
2:a	pris PRESENTKORT på Inges Lek o Hobby, Klippan  300:–
3:e	pris PRESENTKORT på Lokalföreningen, Lj-hed  100:–

OBS! Skicka in ditt svar före den 5 mars-07. 
Vinnarna underrättas per brev och kungöres i nästa nr.

Namn:

Adress:   

för barn upp till 12 år!

?

ORDET ÄR:

Hej	alla	BarN!
gISSa	VIlket	ord	
Som	jag	gÖmmer!
SES I BACKEN!!!
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Under 2007 firar Kvidinge ett grandiost jubi-
leum. Det är då nämligen 700 år sedan som 
Kvidinge nämndes i det danska historiska ver-
ket Diplomatorium Danicum för första gång-
en. Jan Nilsson, vice ordförande i Kvidinge 
Hembygdsförening var den som gjorde upp-
täckten. Han skulle göra en frågesport om 
Kvidinge till Röda Korset och satt och blädd-
rade i gamla hembygdsböcker. Där visade det 
sig att Qvithinge, med den stavningen, stod 
omnämnt för första gången 1307.

- Jag tyckte att det kunde man ju göra något 
på och efter att vi diskuterat det i hembygds-
föreningen beslöt vi oss för att satsa på 2007 
som jubileumsår. 

Många olika aktiviteter

För att kunna fira jubileumsåret riktigt ordent-

ligt finns en mängd aktiviteter inplanerade. 
En jubileumsbok med titeln ”Profiler från sju 
århundraden” kommer ut och man ska sätta 
upp jubileumsskyltar med den gamla stav-
ningen Qvidinge. De sedan tidigare mycket 
populära Torsdagskvällarna i hembygdshal-
len fokuserar även vid ett antal tillfällen på 
jubileet. 

- Vi kommer även att ordna så kallade bya-
vandringar och en hel del aktiviteter på To-
marps Kungsgård som inte är riktigt klara än, 
säger Jan Nilsson. 

Han tycker att det är viktigt att uppmärksam-
ma jubileer av det här slaget, om inte annat 
för att stärka samhörigheten bland Kviding-
eborna.  

- Det blir ett avstamp för framtiden. Kviding-
eborna får vetskap om sin historia på ett an-
nat sätt. Sedan ger det så klart positiv PR för 
orten också.

Militär historia

Kvidinge Hed var i början av 1800-talet Norra 
Skånska kavalleriregementets övningsplats. 
Det var där som tronföljaren kronprins Carl-
August olyckligt föll av sin häst vid sin mönst-
ring 1810 och avled. Ett monument upprät-
tades på platsen till kronprinsens minne och 
stod färdigt 1926. Till minne av kavalleritiden 
anordnas ett arrangemang i augusti månad. 

En militärgudstjänst under ledning av pastor 
Alf Fors kommer att hållas. Det kommer även 
att bjudas på musik med anknytning till de 
regementen som funnits i Kvidinge. 
- Vi planerar även en byfest och en skyttefest, 
som arrangeras i samarbete med andra fören-
ingar i byn, säger Jan Nilsson. 

Det finns alltså mycket att se framemot för 
Kvidingeborna under 2007!

Cyklar, mopeder, motorsågar, trädgårdsma-
skiner och enklare bilservice – Ekdahls Eftr 
Cykel & Motor i Röstånga har det mesta av 
det bästa!

- Vi är en kombinerad verkstad och butik 
där man kan få hjälp med nästan allt, säger  
ägaren Anders Petersson. 

Totalt har Ekdahls Eftr Cykel & Motor tre 
anställda som servar kunderna med allt det 
ovannämnda. I bilservicen ingår enklare saker 
som att byta en glödlampa, olja eller tänd-
stift. Dessutom ingår Pumps bensinstation 
under samma paraply. 

Motorsågar störst

Den största delen av verksamheten är motor-
sågarna och tillbehör till dessa, där man både 
säljer och servar.

- Förr i tiden var det mest drag efter motorså-
garna vintertid, men det har ändrats till att bli 
mer året runt-baserat. 

Anders Petersson har en teori kring varför det 
har blivit på det här viset. 

- Förr hade vi många små lantbruk här ute 
på bygden. Lantbrukarna hade lite skog och 
jobbade där på vintern. Den kategorin av 
människor finns i princip inte längre idag. Nu 
är det yrkesfolk som jobbar som vedhuggare 
året om istället. 

Vintern lågsäsong

December till februari är något av en lågsä-
song. När mars nalkas och våren närmar sig 
blir det helt plötsligt fart i cykel- och moped-
försäljningen. Då gäller det att vara förbe-
redd på anstormningen, och det är Anders 
Petersson. Han har ett komplett sortiment av 
Skeppshultscyklar till exempel. 

- Vi försöker alltid att ha mellan 50 och 100 
cyklar på lager. Vi är ju ingen storhandlare ef-
tersom vi ligger där vi gör rent geografiskt.

Många av kunderna kommer ifrån Röstånga 
men även från Klippan, Höör och Eslöv – 
främst för att köpa cyklar, men även de så 
kallade EU-mopederna är populära.

- Den gamla typen av mopeder finns knappt 
längre, nu är det bara EU-moppar som gäller. 

Ekdahls hjälper till med det mesta!!!
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Hos mig kan du köpa 

PRESENTKORT / Välkommen!Ja
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www.beatas.nagelvard.bighost.pl

OBS! PRISET GÄLLER ENDAST DESSA VECKOR

Torra händer?
- varm parafi n hjälper!
                         end. 50:-

Dipl. Hand och nagelteknolog
tel. 0739-365 733

Köpmansgården, Klippan

BEATAS
N A G E LV Å R D

(Ord.pris 150:-)

Händerna doppas i ett varmt aromatiskt bad, 
rik på E-vitamin, lanolin, collagen, elastin och 
persikoextrakt. Resultatet syns omgående!

Varm parafi n + Manikyr.......150:-
(Ord.pris 280:-)

Klassisk Manikyr.....................100:-
(Ord.pris 150:-)

Hos mig kan du köpa 

Nagelförlängning.....................430:-
(Ord.pris 500:-)

CHOCKPRISER

v.8 och v.9

BEATA är åter på plats!

Allégatan 11
KLIPPAN

0435 - 149 60

ÖPPET i butik:
Onsdagar 14 - 18

0435 - 149 60

”Boka tidigt rabatt”
Beställ era markiser 

innan den 1 mars
så lämnar vi 20% rabatt!

Ring för kostnadsfria hembesök!

0435 - 149 60Ring för kostnadsfria hembesök!

0435 - 149 60Ring för kostnadsfria hembesök!

0435 - 149 60

Nya Öppettider: måN stäNgt, tis-fre 11-21, lÖr & sÖN 12-21

KebabtallriK
med läsk & sås. 

Carsano Pizzeria, Klostervägen i Klippan  Tel: 0435-133 62

familjepizza
inkl. sallad och sås.

dageNs luNch
inkl. läsk, sallad och sås.
ServeraS kl. 11-14

89:-

Vi andvänder alltid

färsKa råVaror!

49:-

49:-
erbjud. gäller
tom 31 mars!

Auktionshallen

Sälja?
Ring oss på

0435-21526
eller på mobil

070-5863955
 070-7874354

Köpa?
Besök våra auktioner, 
Vettinge - Östra Ljungby

torsdagar
18.30 jämna vecko.nr

Bilder på bättre föremål på
www.auktionshallen.net

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 lagersortimentHur ser dina 

sommardäck ut?
Planera ditt 
däckbyte i tid!
Mellan 20 feb och 20 mars 
har vi en “planeringsrabatt” 

med 50:-/ däck.

Ekdahls hjälper till med det mesta!!!
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PROFILEN:

Sven Johansson

Sven Johansson har hunnit med mycket 
genom åren. Eller vad sägs som följande 
meritlista: Egen företagare i 20 år, en av 
arrangörerna för Klippanfestivalen, TV-
lagsmatch i Östra Ljungby med självaste 
Marie Fredriksson på besök, lagledare för 
Kenny Jönsson i Rögle och nuvarande 
president i Lions. Inte dåligt! 

Sven drog dessutom tillsammans med 
kollegan Bosse Håkansson och deras fö-
retag Sätt & Tryck igång Klippan Journa-
len 1989. 

- Det fanns en tidning i Ängelholm som 
hette Nordvästskåningen eller något sånt. 
Vi tyckte att det var läge att ge ut en lik-
nande tidning i Klippan. 

Klippan Journalen har kommit ut kon-
tinuerligt sedan dess. Sedan ett och ett 
halvt år tillbaka är det Ljungbergs Medie-
produktion som för stafettpinnen vidare 
under namnet Söderås Journalen. 

Från Östra Ljungby

Sven har under hela sitt liv varit Östra 
Ljungby trogen. Han är uppväxt i Bo-
lestad och bor sedan många år tillbaka 
i en villa inne i Östra Ljungby. Sin yrkes-
bana startade han 1962 på Ljungbergs 
Tryckeri som sättarlärling, och det var där 
han fick sin yrkesskolning. 1977 startade 
han tillsammans med nämnde Bosse Hå-
kansson Sätt & Tryck och arbetade med 
egen trycksaksproduktion i 20 år. 1997 
gick han återigen tillbaka till Ljungbergs 
Tryckeri för en tjänst som faktor och pro-
jektledare. Sedan 2003 arbetar Sven som 
säljare, något han trivs utmärkt med. 

- Det har gått bra, skillnaden är väl att 
man som faktor jobbar mer med projekt-
ledning men som säljare är man involve-
rad i stadiet före, när det gäller att sälja in 
trycksaken. 

Idrott en viktig del

Idrott har alltid varit en viktig del av Svens 
liv. En stor del av hans vuxna liv har präg-
lats av fotbollslaget Östra Ljungby IF. Han 
började som pojklagsspelare och gick den 
långa vägen upp i A-laget. Efter spelarkar-
riärens slut har Sven också varit tränare, 
ordförande och sekreterare i föreningen. 
Det blev också utflykter till Röstånga IS, 
BK Rönne och Förslövs IF som spelande 
tränare. Och på karriärens höst tog den 
gamle nickskicklige mittbacken klivet upp 
i anfallet. 

- Ja, då var det dags, det var ju jag själv 
som bestämde, skrockar Sven. 

Sven har också några år som hockeyle-
dare på sitt samvete. Sonen Fredrik spe-
lade under några år hockey i Rögle och då 
fungerade Sven som tränare och lagleda-
re. Många unga talanger spelade där och 
en av dessa var en ung Kenny Jönsson. 
Just nu är det golfen som står i fokus. 
Sven är tillsammans med hustrun Ulla 
medlem i Ljungbyheds Golfklubb och läg-
ger en hel del tid på detta.

- Det blir rätt många rundor under som-
marhalvåret. 

Någon vintergolfare är han dock inte, 
även om det blev en runda på juldagen. 

- Men det var mest för att det var fint väder.

Stort med TV-lagsmatchen

1991 fyllde Östra Ljungby IF 60 år. Det-
ta skulle firas med rejäl pompa och ståt 
och byns, och kanske hela bygdens mest 
kända person, Marie Fredriksson var in-
flugen för att göra avspark dagen till ära. 
TV-laget med Bengt Bedrup, Ronnie Hell-
ström, Niklas Strömstedt, Bert Karlsson 
med flera var på plats för att spela mot 
Östra Ljungby. Sven var en av de drivande 
krafterna bakom arrangemanget. 

- Vi hade 3000 åskådare och lokal-TV 
sände. Det var ju precis när Roxette var 
som störst så det var jättestort att Marie 
Fredriksson var med. Vi spelade ”Joyride” 
när hon kom in så att det hördes över 
halva nordvästra Skåne!

Många strängar på lyran

1�



NY TÄVLING FÖR VÅRA LÄSARE!

LYCKA TILL!

Vinn en...
Vårstädning 
till ditt hem!
Har du fullt upp med hämtning på dagis, mycket att göra på jobbet, släktingar som ska besökas, fri-
tidssysselsättningar som ska utföras? Händer det i så fall att de dagliga sysslorna ibland blir satta på 
undantag? 

Var lugn, Söderås Journalen har lösningen för dig! Tillsammans med Städpatrullen i Klippan 
ordnar vi nu en tävling där du kan vinna en rejäl städning av hemmet. Städpatrullen kommer hem till dig 
och går över hela hemmet. Det kommer att putsas, fejas och städas så att du kan spegla dig i golvytorna 
när allt är klart!

För att delta i denna tävling, skicka in en motivering med foto till varför just du ska få ditt hem stä-
dat. Bäst motivering vinner och väljs ut av Söderås Journalens redaktion. I ett kommande nummer av 
tidningen kommer du att figurera i ett litet reportage där vi visar upp dig och ditt skinande rena hem. 

Skicka ditt bidrag till följande adress: Ljungbergs Medieproduktion,  Box 100,  264 22 KLIPPAN.
Märk kuvertet med ”Städtävling” och skicka in senast den 9 mars!
 

Många strängar på lyran
Familjen Burgess, Perstorp

Perstorpsbon Helen Burgess har en vana se-
dan gammalt att skicka in svar och bidrag till 
tävlingar i olika tidningar. Den här gången 
lyckades hon att vinna! Tillsammans med sin 
dotter och deras båda respektive hade de en 
lyckad kväll på Stackabowl. 

- Vi har en bowlinghall i Perstorp också men 
jag har aldrig varit där. Jag kommer säkert att 
bowla igen på Stackabowl. Personalen var 
väldigt trevlig och hjälpsam och det var väl-
digt lyckat alltihop. 

Familjen Persson, Klippan

Familjen Persson från Klippan vann en bowling-
kväll på Stackabowl. Det var mamma Annika 
som skickade in talongen till Söderås Journalen.

- Jag tycker det är roligt med tävlingar och bru-
kar alltid skicka in till annonsjakten. 

Annika, maken Janne och döttrarna Emma och 
Josefin fick en angenäm afton på Stackabowl 
och kommer absolut att återvända. 

- Vi har bowlat tidigare, men nu efter det här blir 

det nog ännu mer. 

Familjen Persson, Kvidinge

Familjen Persson från Kvidinge hade aldrig tidi-
gare varit och bowlat i Klippan. Nu kommer det 
säkerligen att bli fler gånger. 
 
- Det var lustigt, vi hade pratat ganska länge 
om att vi skulle göra något ihop hela familjen, 
kanske bowla eller något sådant. Sedan fick vi 
beskedet att vi hade vunnit, så det blev en kul 
överraskning, säger Thomas Persson. 

Tillsammans med hustrun Camilla och barnen 
Emil och Frida fick Thomas blodad tand. 

- Vi fick lite broschyrer om olika evenemang där 
man både kan äta och dricka och bowla – det 
kommer vi att göra, både med familjen och med 
vänner. 

Vinnarna i vår familjetävling!

17
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Klimathot, bensindebatt och priskrig – det är inte 
lätt att vara mackföreståndare idag. Paula Palm-
qvist, stationschef på Statoil i Perstorp klagar 
dock inte. 

- Det gäller att ha en bra butik, då lockar man 
alltid kunder, säger hon. 

Den gångna hösten har det varit många så kalla-
de priskrig på bensin runtom i nordvästra Skåne. 
Olika bensinbolag har tävlat i att krypa ner några 
ören hit och några dit, allt för att locka till sig nya 
kunder. Paula Palmqvist tycker ändå att hon och 
hennes Statoilmack har klarat sig rätt så bra. 

- Vi hade inget direkt priskrig här i Perstorp, det 
var mer Hässleholm, Ängelholm och Helsing-
borg, alltså de lite större städerna. Det påverkar 
oss i den mån att många som bor i Perstorp ar-
betar i dessa orter och kanske väljer att tanka där 
istället.

Bra butikssortiment drar folk

Som Paula Palmqvist själv påpekar så gäller det 
att fånga kundernas uppmärksamhet också på 
andra sätt. Ett bra sortiment i butiken lockar all-
tid folk. 

- Ungefär 85 procent av våra kunder är stamkun-
der. Folk tycker att ”Statoil har ju alltid öppet” om 
man skulle behöva komplettera sitt handlande 
med någon basvara på lite udda tider. 

Planer på tvätthall
Någon biltvätt under eget tak finns inte på Statoil 
i Perstorp. Däremot är närmaste grannen en bil-
verkstad som Paula Palmqvist säljer biltvättar till 
– så biltvätt finns tillgänglig för kunderna även 
om det inte är i Statoils namn. Någon biluthyr-
ning finns inte heller men väl uthyrning av släp. 

- Marknaden här i Perstorp är för liten. Skulle jag 
ha en egen biltvätt skulle jag behöva sälja 10 000 
tvättar om året och det fungerar inte på en så 
liten ort. 

Däremot finns det planer på att eventuellt öppna 
en tvätta själv-hall så småningom.

- I så fall kommer vi att erbjuda tak över huvudet, 
högtryckstvätt, borstar och tvättsvampar. 

En bra lösning om man bor i lägenhet och inte 
har tillgång till någon uppfart alltså!

Rikt butiksutbud  
knepet för att locka kunder

Sparbanksstiftelsen Skåne  
delade ut nya anslag
Den 25 januari var det återigen dags för Sparbanksstiftelsen Skåne att dela ut nya anslag 
till föreningslivet i Klippan. Mottagare den här gången var Klippans	Kraftsportklubb 
(16 000 kr), Klippans	Ungdomssorkester (10 000 kr), Hyllstofta	Skytteförening 
(10 000 kr) och Klippans	Scoutkår (9 000 kr). Pengarna delades ut av Tomas Jaens-
son, Föreningssparbanken Klippan och Carl-Axel Wilhelmsson, förtroenderåd. Anslagen 
delas ut två gånger om året och sista anmälningsdag för ansökningar är 31 mars res-
pektive 30 september. Föreningar som vill söka anslag till nästa utdelningstillfälle kan få 
mer information på: www.sparbanksstiftelsenskane.se.
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Föreningar	m.fl.	i	Klippans	kommun	presenterar	tillsammans	med	Kultur-	och	fritidsförvaltningen	

SPORTLOVSAKTIVITETER 2007
 ”AMATÖRRADIO”

Åby	Radioklubb
Måndag 19/2.........kl. 19.00-21.00
Introduktion till Amatörradio på  
Agentastället vid väg 21.
Kontaktperson: Jan Emanuelsson,  
tel. 070-717 42 38.

BADMINTON

Klippans	Badmintonklubb
Tisdag 20/2……kl.13.00 – 16.30
Badmintonspel i Idrottshallen.
Åldersgrupp: 10-20 år.
Kostnadsfritt. Tag med inneskor och 
träningskläder. Du får låna  badminton-
racket och bollar. 
Drop in i mån av plats.
Kontaktperson: Niklas Furevi,
tel. 0435-151 52, 0734-23 75 50.
www.klippansbadminton.com

GRAND	BIO	-	LJUNGBYHED
SPORTLOVSFILM	16/2	–28/2

16/2	Fre
Kl. 19.00 – Göta Kanal 2-Kanalkampen
18/2	Sön
Kl. 15.00 – Boog&Elliot-Vilda vänner
Kl. 17.00 – Bortspolad
Kl. 19.00 – Göta Kanal 2-Kanalkampen
19/2	Mån
Kl. 15.00 – Happy Feet
Kl. 17.00 – Boog&Elliot-Vilda vänner
Kl. 19.00 – Bortspolad
20/2	Tis
Kl. 15.00 – Bortspolad 
Kl. 17.00 – Boog&Elliot-Vilda vänner 
Kl. 19.00 – Happy Feet
21/2	Ons
Kl. 15.00 – Happy Feet
Kl. 17.00 – Bortspolad
Kl. 19.00 – Göta Kanal 2-Kanalkampen
22/2	Tor
Kl. 15.00 – Boog&Elliot-Vilda vänner
Kl. 17.00 – Bortspolad
Kl. 19.00 – Happy Feet
23/2	Fre
Kl. 15.00 – Happy Feet
Kl. 17.00 – Bortspolad
Kl. 19.00 – Göta Kanal 2-Kanalkampen
24/2	Lör
Kl. 15.00 – Bortspolad
Kl. 17.00 – Boog&Elliot-Vilda vänner
Kl. 19.00 – Happy Feet
25/2	Sön
Kl. 15.00 – Happy Feet 

25/2	Sön	forts.
Kl. 17.00 – Bortspolad
Kl. 19.00 – Göta Kanal 2-Kanalkampen
28/2	Ons
Kl. 19.00 – Göta Kanal 2-Kanalkampen

Åldersgränser/Biljettpris:
Göta Kanal 2-Kanalkampen,  
barntillåten/60:-.
Bortspolad, från 7 år/60:-.
Boog&Elliot-Vilda vänner, från 7 år/60:-.
Happy Feet, från  7 år/60:-.
Besökare yngre än åldersgränserna får 
i vuxet sällskap se filmerna.
Biljettbokning: Tel  070-731 21 81
Kontaktperson: Bengt-Arne Bodén
Internetadress:
http://bio.ljungbyhed.just.nu

BRANDSTATIONEN,	ÖPPET	HUS

Räddningstjänsten	i	Klippan,
Torggatan 47
Tisdag 20/2………kl.10.00 - 12.00
För dig som vill titta på Räddningskå-
rens resurser under sakkunnig ledning,
kom till brandstationen i Klippan.
Kontaktperson: Per-Olof Hermansson, 
tel. 0435- 100 44.

BORDTENNIS

Prova på bordtennis med Klippans	
Bordtennisklubb i Snyggatorpssko-
lans gymnastiksal, källaren,
Torsdag 22/2, kl. 10.00-12.30, 6-10 år
kl. 13.00-15.30, 11-15 år
Kontaktperson: Stefan Karlsson,  
tel. 0435-106 32 

BROTTNING

Hos Klippans	Brottarklubb får du  
prova på brottningsträning i Brottar-
lokalen, Storgatan 47,
tisdag 20/2, kl. 15.30-17.30
torsdag 22/2, kl. 15.30-17.30
Åldersgrupp: 6-15 år
Tag med gympakläder, 
skor och 
handduk
Kontaktperson: 
Jesper Hernodh, 
tel. 070-583 32 07

FRIMÄRKSBYTE,	ÖPPET	HUS,		
UTSTÄLLNING	M.M.

Klippans	Frimärksungdom
Tisdag 20/2………kl. 14.00-17.00
Åldersgrupp: 7-15 år
Information för nybörjare m.m. i 
klubblokalen på ”47:an”,
Storgatan 47 i Klippan.
Kontaktperson: Thorild Carlsson, 
tel. 0435-71 19 28

RADIOSTYRD	BILSPORT

MHF-Ungdom ger dej möjlighet till 
körning på stor 1:18 bana med hyrbi-
lar på inomhusbanan mitt emot sim-
hallen, Ängelholmsgatan 7 
Tisdag 20/2…….kl. 18.00-21.00
Onsdag 21/2……kl 18.00-21.00
OBS! Ej söndag 25/2 då det är tävling.
20:-/10 min. körning.
Åldersgrupp: 7-18 år.
Kontaktperson: Magnus Månsson, 
tel. 0708-72 89 20
www.klippan-rc.se

information från klippans kommun
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RIDNING/KÖRNING

Åsbo	Ryttarförenings	anläggning		i	
Herrevadskloster.
Där kan du få prova på att rida ponny 
eller stor häst.
Om vädret tillåter kan du också få 
prova på körning.
Tisdag 20/2……….kl. 13.00-16.00
Det kostar ingenting och alla är hjärt-
ligt välkomna!
Kontaktperson: Ulla Herner,  
tel. 0435-44 06 87 

SKYTTE	

Riseberga	Ungdomsskytteförening 
ger dej möjlighet att prova på luftge-
värsskytte i g:a Ljungby skola
Måndag 19/2……kl. 17.00-19.00
Onsdag 21/2…….kl. 17.00-19.00
Torsdag 22/2……kl. 13.00-15.00
Fredag  23/2…….kl. 13.00-15.00
Åldersgrupp: 7-25 år
Utrustning lånas ut och deltgar-
avgiften är 10:-/dag.
Ramp finns för funktionshindrade!
Kontaktperson: Camilla Olsson, 
tel. 0435-44 32 34 

SCHACK

Klippans	Schackklubb anordnar 
schack för alla, både för nybörjare och 
för de som redan kan spela i klubblo-
kalen i Elfdalens motionsanläggning 
(camping) 2:a vån. till höger.
Onsdag 21/2…….18.30-20.00.
Åldersgrupp: 7-20 år.
Kontaktperson: 
Lena Mäkelä, tel. 0435-231 37.

SKYTTE	

Klippans	Pistolklubb	
anordnar luftpistolskytte i Söndraby 
fritidsgård:
Tisdag 20/2…… kl. 17.00-20.00
Åldersgrupp: 8-18 år
Avgift: 10:-/30 skott
Kontaktpersoner:
Roland Stampfl, tel. 0435-44 09 26 
Lars Roslund, tel. 0435-133 12 
 

SKYTTE	                

Hyllstofta	Skytteförening
Måndag 19/2  från kl. 18.00
Onsdag  21/2  från kl. 18.00 
Luftgevärsskytte (10 m) i
Stenevistugans källare i Hyllstofta
Utrustning finns för utlåning
Åldersgrupp: Från7 år
Avgift: 10:-/ 25 skott 
Kontaktpersoner: Ola eller 
Carina Persson Tel: 0435- 240 32

SMYCKETILLVERKNING

Studieförbundet	Vuxenskolan		
Klippan-Perstorp arrangerar  
smycketillverkning   i studiegården 
”47:an”, Storgatan 47 i Klippan. 
Designa dina egna smycken med hjälp 
av material såsom cykelslang, däck, 
muttrar, metalltråd m.m.!
Torsdag 22/2, kl. 13.00-17.00
Åldersgrupp: från 7 år
Deltagareavgift inkl. material: 150:-  
(Ett halsband, ett armband och en  
ring ingår) OBS! Minst 10 st. deltagare 
måste föranmäla sig för att
arrangemanget ska bli av.  
Kontaktperson: Margaretha Sundström
tel. 0435-71 12 26 

ÖPPET	HUS

Klippans	Hembygdsförening håller 
Åby museum vid Elfdalen öppet med 
utställningen ”Brottningens historia”, 
1950-80. Information och guidning.
Torsdag 22/2, kl. 13.00-16.00
Fredag 23/2, kl. 13.00-16.00
Söndag 25/2, kl. 13.00-16.00
Barn, ungdomar och vuxna
är hjärtligt välkomna! 
Utställningen pågår t.o.m. 23 mars. 
Grupper kan boka annan tid.
Kontaktperson: Ingrid Larsson, tel. 
0435-125 66 eller 070-530 45 66.

Föreningen	Veteranjärnvägen vid 
Järnvägsstationen i Klippan håller lok-
stallet öppet för besök 
samt visar klubbhuset där moduler för 
modelljärnväg är under uppbyggnad. 
Liten modellbana
kommer att köras!
Onsdag 21/2, kl. 13.00-17.00
Fredag 23/2, kl. 13.00-17.00
Kontaktpersoner: Bo, Dick, Björn, 
Christer, Uno m.fl., tel. 0739-32 98 32

SPORTLOV		I		FÄRINGTOFTA

Färingtofta	IK	/	Svenska	kyrkan		
i	Färingtofta
Tisdag 20/2 kl. 09.30 – 11.30
Hobbyverkstad med fika.
Åldersgrupp: Från 7 år.
Färingtofta församlingshem. 
Kontaktpersoner: Anna-Greta Anders-
son, tel 0435- 44 31 61 
och Nils Svensson, tel 0435-77 00 56. 

Tisdag 20/2 kl. 13.00 - 14.30
Filmvisning: ”Aristocats”  
Åldersgrupp: Alla åldrar!
Färingtofta församlingshem. 
Kontaktpersoner: Nils Svensson, tel. 
0435-77 00 56 och Anna-Greta An-
dersson, tel. 0435-44 31 61.

Onsdag 21/2….  kl. 13.00 - 14.00 
Tipspromenad med tipstävling och 
korvgrillning (korv med tillbehör ingår). 
Åldersgrupp: Alla åldrar !
Start från Färingtofta församlingshem
Kontaktperson: Nils Svenson 
tel: 0435- 77 00 56 och Boel Ekbladh, 
tel. 0435-44 30 17.

SPORTLOV		I		LJUNGBYHED

Svenska	Kyrkan,	Riseberga	församl.
Torsdag 22/2……kl. 13.30-14.30
Tipspromenad med korvgrillning.
Start från församlingshemmet Ljung-
byhed, Kungsgatan 8. Alla åldrar, icke 
läskunnig i vuxens sällskap.

Kontaktperson: Anna-Greta 
Andersson, tel. 0435-44 11 34.

information från klippans kommun
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KULTUR-	o	FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Barnteater, ”Hultaskogens troll 
- den fantastiska trollmojen”. En 
spännande, trollbindande och lustfylld 
musikteater med inspiration från John 
Bauers underbara sagovärld. 
Ålder: 4-10 år
Måndag 19/2, kl. 15.00-ca 16.00 i 
Snyggatorpsskolans aula, Klippan.
Gratisbiljetter hämtas på  biblioteken 
fr.o.m. måndag 12/2 (vecka 7) !  
Begränsat antal-först till kvarn!

Bibliotekens	öppettider:	
Klippan: mån, tis och tor 10-19, ons 
och fre 10-16, lör 10-13, sön 13-15.
Tel. 0435-28 176.
Ljungbyhed: mån och tor 14-19,  
tis, ons och fre, 10-14.
Tel. 0435-28 124.  
Ö Ljungby: mån och tor 16-19, 
tis och ons 11-15.
Tel. 0435-28 187.

SPORTLOVSBAD

Simhallsbadet	i	Klippan
Måndag, tisdag, onsdag  torsdag,  
fredag…………..kl. 11.00-16.00
Inträdesavgift: 10 kr 
(gäller endast bad) 
Serveringen	erbjuder	bl.a.:
Våffla med sylt/grädde, 10:- eller korv 
med bröd, 10:-!
Den populära sjöstjärnan är sjösatt!!
Tel. 0435-28 195 

ÖPPEN	UNGDOMSVERKSAMHET

Fritidsgården	i	centrum	–	Norrehus
Bryggerigatan 13, Klippan
har utökat öppethållande under  
sportlovet!
Måndag 19/2…kl. 14.00-21.30
Onsdag 21/2….kl. 14.00-21.30
Torsdag 22/2…kl. 14.00-21.30
OBS! Denna torsdag är det öppet 
både för killar och tjejer!

Ordinarie	öppettider	på	fritidsgår-
den	Norrehus	är:
Måndag, ……… kl. 17.00 - 21.30
Onsdag ………   kl. 17.00 - 21.30
Torsdag ………  kl. 19.00 - 21.30
(Öppen verksamhet,  bara för tjejer)
Fredag …………kl. 18.00 - 22.30
Tel. 0435-134 85
I övrigt se programanslag på Norrehus.
Vid ”tjänlig väderlek”: ”Pulkarace” i 
”Strandsa Backe”, medtag pulka!

SPORTLOVS-PROGRAM
FÖR	BARN-	och	UNGDOMS-	
HABILITERINGEN

(Handikappade)
i	Ängelholm,	Båstad,	Örkelljunga,	
Klippan	och	Åstorp:

Måndag		19/2……kl.	13.00-15.00
Prova på att spela biljard i Biljardhallen 
i Ängelholm.
Avgift: 50:-/deltagare
Ring ”Pelle” senast fredagen  
den 16/2!

Tisdag	20/2…….kl.	10.00-12.00
Prova på ridning och hästpyssel på 
Kronoslätt i Ängelholm. Avgift 30:-
/deltagare och då ingår lättare fika. 
Hjälm finns att låna. Varmt välkomna 
till Ängelholms ryttarförening. An-
mälan senast söndag 18/2 till Cecilia 
Sköldbäck, tel. 070-256 92 35 eller 
Cecilia.skoldback@skane.se

Tisdag	20/2…kl.	14.00-15.00
Prova på Gym/gympa hos Friskis och 
Svettis i Ängelholm. Avgift: 20:-.
Ingen anmälan behövs, Pelle
kommer att vara där tillsammans med 
träningsinstruktör Fredrik P.

Onsdag		21/2…..kl.	10.00-17.00 
Tåg-dataspel, modelljärnvägar, simula-
tor, lego och allt kring järnvägens och 
tågets historia.
Ingen anmälan, bara kom till
”Banmuseet” i Ängelholm.

Torsdag	22/2….kl.	09.00-12.00
Prova på ridning och hästpyssel på 
Kronoslätt i Ängelholm. Avgift 30:-
/deltagare och då ingår även lättare 
fika. Hjälm finns att låna. Varmt väl-
komna till Ängelholms Ryttarförening!
Anmälan senast söndag 18/2 till Ceci-
lia Sköldbäck tel. 070-256 92 35 eller 
cecilia.skoldback@skane.se

Torsdag	22/2….kl.	14.00-15.00
Prova på Gym/gympa hos Friskis och 
Svettis i Ängelholm. Avgift: 20:-.
Ingen anmälan behövs, Pelle kommer 
att vara där tillsammans med tränings-
instruktör Fredrik P.

Sportlovsprogrammen	kan	
också	ses	på	

Klippans	kommuns	hemsida:

http://www.klippan.se

information från klippans kommun

Fredag		23/2…kl.13.30-15.30
Prova på att köra Mini-racing på
MHF i Ängelholm. Alla kan vara med!
Anmälan till ”Pelle”senast onsdagen 
den 21/2! 

Vi vill att ni tar kontakt med 
”Pelle” Sköldbäck, fritidskonsulent 
på barn och ungdomshabilitering-
en för att anmäla intresse för de 
olika aktiviteterna, 
tel. 0431-36 58 27, 070-256 92 35  
eller per.skoldback@skane.se

Ha	ett	härligt	
sportlov! L
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Foto: Arne Eliasson

Kultur och fritidsförvaltningen
Välkomnar åter till en  
Aktiv vår på Friskvården 
i Klippan och Ljungbyhed
På våra Friskvårdsanläggningar kan du träna både Kon-
dition och Styrka. Nya konditionsmaskiner och styrketrä-
ningsmaskiner är på plats i Klippans friskvårdsavdelning.

Kom du också!

Klippan`s friskvårdavdelning :

Friskvårdsavdelningen är öppen: 

mån 08.00-20.00, tis 06.30-20.00, ons 08.00-20.00, 

tors 06.30-20.00, fre 08.00-19.00, lör 10.00-17.00, 

sön 11.00-17.00  

( ring för info & tidsbeställning från kl.10.00 vardagar)

Vi erbjuder även bodypump samt bodycombat  
på följande tider:

Mån   – bodypump kl 18.30-19.30

Tis   – bodypump kl.17.30-18.30   

   – bodycombat  kl. 19.00-20.00

Ons – bodypump kl.18.00-19.00

Tors  – bodypump kl.19.00-20.00    

  – bodycombat  kl. 17.30-18.30

Lör  – bodypump kl.10.00-11.00

Sön  – bodycombat  kl.16.30-17.30

Slow Motion

Ons  19.15-20.15

(För mer info om priser och tider ring tel. 0435-28 195)

”VARA VETTIG VUXEN”
En kurs (6 gånger) för dig 

som vill hjälpa barn/ungdomar
till alkohol- och drogmissbrukare.

Start måndagen den 19 mars, 
kl. 18.30-21.00 på fritidsgården

i centrum, Norrehus, 
Bryggerigatan 13 i Klippan.

För mer information och anmälan kontakta:
Carina Andersson, tel. 0435-101 07.

”VARA VETTIG VUXEN”
En kurs (6 gånger) för dig som vill hjälpa 
de barn/ungdomar som växer upp med 

alkohol- och drogmissbrukande föräldrar.

Start måndagen den 19 mars,
kl. 18.30-21.00 på fritidsgården

i centrum, Norrehus, 
Bryggerigatan 13 i Klippan.

För mer information och anmälan kontakta:
Carina Andersson, tel. 0435-101 07.

Ljungbyhed´s ih :
Friskvårdsavdelningen öppen alla dagar kl. 08.00-22.30 för de som 

har låskort. Instruktörstid mån och tors kl. 17.00.20.00 (endast  

under denna tid köpes kort till de olika aktiviteterna bl.a låskort 

för övriga tider och dagar när inte instruktörer finns på plats).

(För mer info om priser och tider ring tel. 0435-28 207 eller  

281 95 för tidsbeställning, för visning ring endast 28 207 - se  

instruktörstider.)

Klippan´s simhall:
 Motionssim Bad för alla  Solarier       

Måndag 10.00-19.30 13.00-17.00 10.00-19.00      

Tisdag 06.30-19.30 16.00-19.30 06.30-19.00   

(kl. 06.30-09.00 morgonbad)

Onsdag 12.00-16.00 stängt  10.00-19.00

Torsdag 06.30-19.30 14.00-19.30  06.30-19.00   

(kl. 06.30-09.00 morgonbad)

Fredag 10.00-18.30 12.00-16.45  10.00-18.00

Lördag 11.00-16.30 11.00-16.30  11.00-16.00

Söndag 11.00-16.30 11.00-16.30  11.00-16.00 
 

Sportlovsöppet under v 8:

Mån-fre 11.00-16.00

Inträde 10 kr

Våffel- och korvförsäljning under lovet: 10 kr



2�

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 11.00-15.00

GÖR ÄVEN ETT BESÖK I KONSTHALLEN

Vi finns på Klippans simhall onsdagar

under våren mellan 17.30 – 19.30 t o m 25 april

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

Kultur- och fritidsförvaltningen

 

Badbibblan på Simhallen

Nu har du som inte hinner till biblioteken 

under de vanliga öppettiderna chans att 

låna böcker och uträtta andra biblioteksä-

renden i Klippans simhall  

onsdagar 17.30 - 19.30 tom 25 april

Här finns ett begränsat utbud av litteratur, 

med tyngdpunkt på hälsa för kropp och 

själ. Du kan låna, återlämna och reservera 

böcker och annan media. Om du sitter och 

väntar kan du läsa lite ur någon tidskrift 

som verkar intressant. 

 

Hjärtligt välkommen!
önskar

Biblioteks- och simhallspersonalen

Välkommen att besöka 
kommunens hemsida –

www.klippan.se
Fler och fler använder Internet som informationskanal. Klip-
pans kommun har sen många år en egen hemsida och vi 
betraktar den numera som en av de viktigare kanalerna för 
kommuninformation. Idag arbetar vi aktivt med att försöka 
ha användbar information för dig på hemsidan. Vi arbetar 
också aktivt med att införa fler och fler interaktiva tjänster, 

dvs. du kan själv utföra vissa tjänster via din dator.

Olika sätt att söka
Vi har alla olika sätt att söka information på hemsidor.  
Klippans kommun har fem begrepp som huvudområden:

• Kommunfakta handlar om Klippans kommun som organi- 
 sation, kommunens historia, ekonomi, aktuella projektarbeten  

 m.m.

• Medborgarservice är mycket användbar för dig i det dagliga  

 livet. Där finns information om alla de tjänster du kan tänkas  

 komma i kontakt med, t.ex. barnomsorg, utbildning, vatten/ 

 avlopp, rådgivning, föreningsliv m.m.

• Näringsliv är riktat mot företagandet i kommunen.

• Politik & Påverkan ger dig insyn i det politiska livet.

• Turism ger dig tips och idéer på olika aktiviteter och sevärd-

 heter i kommunen.

Vissa saker är mer efterfrågade än andra. De har också fått 
plats direkt på startsidan. Sökfunktionen är en enkel variant, 
men mycket användbar ändå. A-Ö-listan är också ett sätt att 
hitta det man söker efter.

Synpunkter?
”Synpunkt Klippan” är en möjlighet för dig att på ett enkelt 
sätt kontakta oss på kommunen. ”Synpunkt Klippan” hittar 
du direkt på startsidan. Välkommen med dina synpunkter!

Demokrati, nytta och nöje
Demokrati, nytta och nöje – kommunens hemsida,  
www.klippan.se, ger dig möjlighet att: 

• Se vad politikerna har satt som mål för 2007, se under ”Politik  

 & påverkan/Visioner och mål”.

• Se vad politikerna har beslutat, se under Politik & påverkan/ 

 Protokoll & Ärendelistor”.

• Se vad politikerna är på gång att besluta om, Politik & på- 

 verkan/Protokoll & Ärendelistor”.

• Lyssna i efterhand från kommunfullmäktiges möten, se under  

 Politik & påverkan/Protokoll & Ärendelistor”. 

• Söka efter lediga jobb hos oss.

• Söka efter lediga villatomter. 

• Se vilka evenemang som är på gång och vad Klippans konst 

 hall har för utställning.

• Fixa omlån på böcker du lånat på biblioteket.

Och mycket, mycket mer….

Ulla Ebelin Kristensson, 
webbansvarig.

K
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Mys & värme

KAMPANJEPRISER
under hela Februari 

på utvalda 
Contura 500-modeller


