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Ljungbergs Medieproduktion blir från och 
med 1 september Adapt Media. Vad inne-
bär detta?
- Ljungbergs Medieproduktion har under det 
senaste året verkat som ett eget bolag i Ljung-
bergskoncernen och bland annat sysslat med 
original- och layoutframställning, produktion 
av företagsbroschyrer och utgivning av tidning-
ar, bland annat Söderås Journalen, Dribbler och 
Pegga Upp. Nu tar vi steget vidare och blir ett 
eget företag med mig som ägare. 

Hur påverkar detta verksamheten?
- Vi fortsätter som vanligt, men byter namn 
från Ljungbergs Medieproduktion till Adapt 
Media och fl yttar till nya lokaler på Norra Skol-
gatan  2 mitt i Klippan från och med den 1 sep-
tember. Det är samma lokaler som bland annat 
EC Utbildning och Skattemyndigheten använt 
tidigare. 

Varför inte stanna kvar i Ljungbergs lokaler 
på Åbytorpsvägen?
- Ljungbergs Tryckeri behöver våra lokaler för 
expansion och detta har gjort att vi har sökt 
oss närmare centrum. Jag tror dessutom att det 
kan vara en fördel att komma närmre närings-
idkarna i byn, vi får en helt annan tillgänglighet 
för våra annonskunder. 

Vad är din ambition nu när Ljungbergs 
Medieproduktion blir Adapt Media?
- Att ha ett företag där vi trivs, att vi kan till-
fredsställa kundernas behov så att plus och 
minus går ihop både för dem och för oss. 
Vi har inga ambitioner att växa och bli sto-
ra, utan vill skapa ett litet solitt, trevligt och 
tryggt företag. 

Vilka ser du som potentiella kunder?
- Vi jobbar främst mot företag, men privat-
personer, föreningar och organisationer är 
också hjärtligt välkomna. Vårt samarbete 
med Ljungbergs Tryckeri är så klart också en 
viktig bit i framtiden. Våra fyra ”ben” inom 
verksamheten är text, layout/original, foto 
och annonsförsäljning, så alla som på ett eller 
annat sätt behöver hjälp med detta får gärna 
höra av sig. 

Hur ser du på framtiden?
- Mycket positivt. Under det år vi har varit 
igång har vi fått mycket positiv respons på 
våra produkter, inte minst Söderås Journalen, 
som vi kommer att fortsätta att producera 
precis som vanligt. Jag hoppas också på en 
bra utveckling för företagsbroschyrerna vi 
gör till olika företag både i närområdet och i 
andra delar av landet. 

 
Bengt Wetterberg, ansvarig utgivare för Söderås Journalen och ägare 
till det nya bolaget Adapt Media. 

Ett ögonblick…
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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

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

Välkommen!
Lars & Fia 
med personal

Priset gäller vecka 34 med 
reservation för slutförsäljning.

Priset gäller vecka 34 med 
reservation för slutförsäljning.

Våra goda Smörgåstårtor på beställning!
Prisex.

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

Ring
44 10 30!

Zoegas ka� e
HANDLA ANDRA VAROR FÖR  75:-
1 PKT ZOEGAS 19.90/st
HANDLA ANDRA VAROR FÖR  150:-
2 PKT ZOEGAS 19.90/st

Vår egen
FLÄSKFÄRS

29:90/kg max 2 kg

stilla
   stunder

www.halsanshus.com
0431-44 90 90

Höstens utbud 2007 Studieförbundet Vuxenskolan Klippan-Perstorp 
För övrigt se SV:s studieprogram 2007-2008. Finns för avhämtning på våra expeditioner.

Akryl, Klippan månd 10x3 tim. 15.00-17.30. 18.00-20.30 725.- kölista
Akvarell, Klippan, Perstorp 10x3 725.-
Oljemålning, Klippan, Perstorp  10x3 tim 725.-
Akvarellmålning i Natursköna Bonnarp
Kurs 1 v. 38, 17/9 – 21/9 10.00-17.00  22/9 11.00-15.00.  1.750.-
Kurs 2 v.39/40 29/9-30/9 & 6/10-7/10 10.00-19.00.  1.500.- 
Kurser kan skräddarsys för t.e.x Lärargrupper ellerKamratkretsar.
Vi har även planerat för kurser vår & sommaren 2008 ring för info.
Måla på tyg, Klippan Förnya dina kläder till fest o vard 10x3 tim 725.-
Måla på korg o trä, Klippan tis 18.00 el. ons 14.00 10x3 tim 725.-
Konstcirkel, Klippan Sveriges måleri gn tiderna  kl.9.30 8x3 tim 800:-,
i Samarrangemang med ”TANKE OCH KÄNSLA”. o SPF.Åby
Porslinsmålning Östra Ljungby, mån. & ons. 10x3 tim 725:-.
Vävning Klippan 10x3 tim 250.- Kamratgr. För dig som har vävt tidigare.
Smyckesmide i silver Kpn 4 Fre 9.00-15.45, 4x8 tim. 975.- max 7 delt
Smyckesmide i silver Klippan 29-30 sept.9.00 – 16.00 2x8 tim 475.-
Annorlunda smycken av gummimaterial Klippan, Perstorp Ljungbyhed
Smycken av gummimat. muttrar, pärlor Ring för info bilder fn 1x6 tim. 400.-
Knyppling, Klippan, Perstorp Vi knypplar spetsar smycken och dansk 
mönsterknyppling 10x3 tim 725.-
Nyhet! Decoupage, Lär dig tekniken att dekorera med hjälp av servet-
ter, bokmärken o vackra presentpapper. 5x3 tim. 400.-
Nyhet! Scrapbooking, Nu har USA:s st trend även nått Klippan, P-torp
bli en scrappare även du. Lär dig göra fotoalb, presentk m.m. 10x3 tim.1.100.-

Engelska Klippan, Perstorp Nybörjare & forts. 10x3 tim 750.-
Svenska Klippan,Perstorp Nybörjare 10x3 tim 750.-
Spanska, Nybörjare & forts. 8x2 tim 500.- 
Släktforskning Nybörjare & forts. 10x3 tim 725:- kö lista finns 
Qi-gong, Klippan, Perstorp,Ljungbyhed ” De 8 silkesbrokaderna” 
8x2 tim 750:-
Do- In, Klippan, Perstorp, Ljungbyhed Do-in är en japansk tränings-
form 6x2 tim. 650.-
Babymassage, Klippan, Perstorp, Ljungbyhed enkla massagetekniker 
för att stimulera barnets upptäckarglädje självkännedom. En lugn stund 
för barn och förälder 6x1 tim 560.-
Nya Jägarexamen, Klippan, Perstorp 20x3 tim 1.400:- 
Nyhet! Vildsvin Kpn, P-torp vildsvinets beteende o jaktvård 10x3 tim. 800.-
Chakra = Din inre energi, Perstorp, Lär känna dina 7 chakra. 10x3 tim. 1.250.-10x3 tim. 1.250.-
Meditation, Perstorp, Lär dig meditera, vi träffas en g i mån. 5x3 tim. 450.-
Aktiekurs grundkurs. Klippan, Perstorp
Vi använder Aktiespararnas Kunskapsmaterial. 8x3 tim. 800.-
Data Office 2003  10x3 tim 1.250:-.
Grkurs ” våga klicka & våga surfa” för helt nyb. i alla åld. 10x3tim 1.250:-
Distansutbildning, i Data  ovanstående kurser fn även som distansutb.  
Krav: tillgång till Internet 10ggr. 1.250:-,
Mobiltel Klippan, Perstorp Grundk. i mobiltel o dess funktioner 3x3 275.-
Datak kan anp till företag, lantbr eller pr hushålls ekonomi även dagt.

Vi har även veckoslutskurs:
I samarbete med Hillesgården i Fastarp:
NPL –va´e´de´? Vi lär oss skapa goda kontakter, tränar medvetenhet, 
hur vi tänker, säger, handlar. Skapa framgång, harmoni och glädje i ditt 
och andras liv. Måndag 1 okt.18.00- 20.00 1x2 tim  300.-
Nyhet! De Rui Qi-gong nybörjare Ett sittande alternativ stående 
träningspass som påverkar o stärker speciellt överkropp, skulderparti o 
axlar 10x2 tim. 1.200.-
Nyhet! Ökad livskvalitet, bygg upp din reservbank och lev i nuet med 
ökad livsglädje. 2x8 tim. 1.200.-
PowerYoga kurs träna prestation, perfektion, balans, styrka, andning, 
koncentration och att slappna av10x2 tim. 1.200.-
Qi- gong. Mångtusenårig livkunskap och traditionfrån Kina finner man 
i träningsformen Qi-gong 10x2 tim. 1.200.-
Skaparglädje i färg & Form Få utlopp f d kreativitet. Lör & Sön 2x8 t 1.200.-
Kamratcirklar, Klippan: Oljemålning, Amatörgeologi, Klippans 
Frimärksungdom, Stickcafé. Har du någon idé eller är ni några 
kamrater som träffas och gör något tillsammans. Vi hjälper till att 
ta fram material och lokaler som ni kan vara i. Ring för info. 
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

Höstens nya färger 
fi nns för dig!

0435 - 7115 77
Storgatan 44, Klippan
Öppet: Tis-fre 10-18 • lör 10-14 
(tis & tors - kvällsöppet till 20, endast vid tidsbest. )

Nytt  tel!

Klipp & färg 630:-
Ord. pris 730:-. Gäller tom. 15/9-07

Traditionell eller fräck?!
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En tur 
leder till 
en annan...

Jomanda Taxi & Bud har funnits i sju år, men det var 
inte förrän i våras, när man beslutade sig för att utöka 
färdtjänstverksamheten med vanlig taxi som det smällde 
till ordentligt. 

- Det har gått otroligt bra, vi trodde inte att det skulle 
bli så här lyckat, konstaterar Elisabeth Josefsson, som 
tillsammans med sambon Stefan Johansson äger Jo-
manda Taxi & Bud, nöjt. 

Brytpunkt i våras

Familjen Josefsson/Johansson fl yttade till Klippan kring 
millennieskiftet. Efter ett år drog Elisabeth och Stefan 
igång Jomanda Taxi & Bud. Ända sedan dess har man 
kört färdtjänst för Skånetrafi ken och haft fyra anställda 
till detta. I våras kom man till en brytpunkt. 

- Många har undrat om vi inte skulle utöka från färd-
tjänst till att köra privatresor också. Men vi har tre barn 
och har inte tyckt att vi har haft tid förut. 

Tillgängliga hela tiden

Nu har emellertid de två äldsta barnen Jonathan och 
Amanda blivit 14 och 12 år gamla, och kan hjälpa till att 
ta hand om lillebror Anton, 4 år. Elisabeth och Stefan 
beslutade därför att det var dags att pröva – och då 
sa det bara pang! Kunderna strömmade till direkt och 
man har nu fullt upp. 

- Vi är tillgängliga hela tiden – man ska kunna ringa oss 
klockan tre på natten och kunna få en körning. Jag tar 
hand om nätterna på vardagar och Stefan jobbar dag-
tid – då går det alltid att pussla ihop det. 

Inte alls dyrt

En del i succéreceptet är säkert deras ”50 kronor inom 
Klippans tätort”-kampanj. 

- När man har tonåringar i familjen märker man gan-
ska snart att det är skönt att få hem dem ordentligt på 
kvällarna. Därför får inte en taxiresa kosta för mycket 
pengar. Går hemresan på en femtiolapp och man är 
några som delar så blir det inte alls dyrt. 

Alla turer är bra

Redan nu har framgången speglat av sig i verksamhe-
ten. I början av nästa år kommer man att ta in en an-
ställd och en bil till. Fyra anställda blir fem, och fem bilar 
blir sex. Elisabeth och Stefan kommer att fortsätta med 
taxiverksamheten medan övriga anställda håller sig till 
färdtjänst. Receptet på framgången är enkelt, i alla fall 
enligt Elisabeth. 

- Vi brukar säga att ingen tur är en dålig tur. Det spelar 
ingen roll hur långt kunden vill åka eller när de vill göra 
det – vi ställer alltid upp. Tar man en ”dålig tur” en gång 
så gör man kunden nöjd och då återkommer han nästa 
gång också. 

Jomanda??

Och så slutligen då, var kommer egentligen namnet Jo-
manda ifrån? Har du varit en uppmärksam läsare kan-
ske du redan har noterat detta…. Om inte så bjuder 
Elisabeth Josefsson på förklaringen. 

- När jag var gravid första gången så kallade vi magen 
för Jomanda, för om det blev en kille skulle han heta 
Jonathan, och om det blev en tjej så skulle hon heta 
Amanda – sedan hängde det kvar och blev ett kul namn 
på företaget istället. 

TURER INOM KLIPPAN 50 KR

GÅ IN PÅ HEMSIDAN OCH SE VÅRA ANDRA PRISER

Vedbyv. 130 • 264 37 Klippan • www.jomandataxi.se

Tel 0435-153 15 / Mobil 073-201 53 15 el. 070-952 53 34

Jomanda Taxi & Bud

Här är gänget som tar dig säkert fram. Elisabeth, Bengt, Jörgen, Caroline, 
Stefan, Bengt-Åke. ( Ej med i bild: Stefan )
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PERSTORP  Skrivarevägen 5
Rymlig arkitektritad enplansvilla med 
öppen planlösning där de stora och 
ljusa sällskapsytorna är samlade kring 
husets centrum. Fjärrvärme.

Boyta: 180 kvm
Antal rum: 7 varav 4 sovrum
Tomt: 1 409 kvm
Pris: 1 300 000 kr eller högstbjudande

Lina Gudmundsson Camilla Asp
Reg.fastighetsmäklare Reg.fastighetsmäklare

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

KLIPPAN 0435/13050 »

LJUNGBYHED Andersbygget 4778 C
I en glänta i skogen finner du detta 
välskötta fritidshus med närhet till 
Skåneleden och kanotuthyrning på 
Rönne å. Riktigt badrum och kök.

Boyta: ca 39 kvm
Antal rum: 2 varav 1 sovrum
Tomt: 1 991 kvm
Pris: 420 000 kr eller högstbjudande

KLIPPAN Gånstorpsvägen 4
På en stor härlig tomt i Söndraby finner 
du denna villa. Här erbjuds bl a ljusa 
rum och lite extra högt i tak. Renover-
ingsbehov.

Boyta: 130 kvm
Antal rum: 5 varav 2-3 sovrum
Tomt: 1 550 kvm
Pris: 450 000 kr eller högstbjudande

Ö. Teatergatan 7, 264 38 Klippan Tel: 0435-101 09 eller 0702-84 23 06 Fax: 0435-101 41

S tora parkeringsmöjligheter
tor salladsbuffé
tora ytor för matservering
tor lummig park

Lunchrestaurangen 
är öppen 

Må - Fre 11-14

Välkommen till Restaurangen med de  4 - ESSEN.

www.klippanskulturcenter.se
Dagens lunch 70:-  
À la carte 90:-  
Köp ett lunchhäfte med
11 kuponger för 700:- 
och du får ett mål mat 
gratis!

Vi bjuder på kaffe efter 
maten!             Vi ses!

Kursstarter i 
linedance

Nybörjare Tisdagen den 21/8 kl. 18.30-20.00
Country/Mix Torsdagen den 23/8 kl. 18.30-20.00

Plats: Ängelholmsgatan 35, Klippan
Välkomna!

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

Nu har 
höstnyheterna
börjat komma till oss från:

Välkomna in!

Boka handledarkurs hos oss!

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

Körkort i höst!?

Informationslektioner för nya elever varje 
måndag kl. 16.15-17.00

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
• Ståltakpanna  
• Rännor och rör
• Hendersons
 skjutportsbeslag

Försäljning och tillverkning
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Att bevara en gammal genuin 
kvarnmiljö för framtiden är viktigt. 
Det gör Riseberga – Färingtofta 
hembygdsförening med 170-åriga 
Ruveröds kvarn.
 ”Det är vår förbaskade skyldig-
het”, slår Eskil Assarsson i hem-
bygdsföreningen fast.
Sönderdelning av spannmål gav 
en ny matkultur – för länge sedan. 
Malning är en form, där gnidste-
nen är ursprunget till kvarnen. 
Sönderstötning en annan, mortelns 
ursprung. 
 Avgörande för malningen var 
uppfi nningen av den ”roterande 
kvarnen” med två stenar, en cir-
kelformad ”löpare” med insläpp 
för säd och en fast ”liggare” - först 

handdrivna, sedan djurdrivna. 
 Kvarndrift kom till Europa från 
öster, spreds långsamt och var ut-
bredd på 700-talet – hos oss först 
till Danmark, Skåne och till Sverige 
på 1100-talet.
 Naturkrafter togs i bruk: Vind 
och vatten. Väderkvarnar där hela 
kvarnen – stod på en stolpe – vreds 
i rätt riktning, sedan vreds bara övre 
delen i ”hättkvarnar”. Vattenkvar-
nar dels i form av lilla enkla ”skvalt-
kvarnen” – horisontellt hjul som 
sänks ned i vattnet – och dels stora 
kvarnar med vertikala hjul där vat-
ten antingen släpps över kvarnhju-
let eller under. Sedan kom ångkraft 
– Eldkvarn från 1806 var Sveriges 
första - och elektricitet. Mekanise-

ring och stordrift fortsatte.
 I vår bygd har vi länge haft 
kvarndrift. I Skånska kvarnkom-
missionens handlingar från 1698 
nämns: Klostermöllan, Forsmöl-
lan, Bjersgård med fl era. Dessa 
var skattbelagda. Dessutom fanns 
många hushållskvarnar i bygden 
– ”skvaltor”. Spannmålsproduk-
tionen ökade kraftigt vid 1800-
talets början. Så även behovet av 
kvarnar. Gamla kvarnar byggdes 
ut, nya tillkom. 1834 fi ck Ruveröds 
kvarn tillstånd att börja, kom igång 
1837, var igång till 1930-talet utan 
minsta modernisering och över-
lämnades till hembygdsföreningen 
av Reiserska stiftelsen 1951 och är 
idag en kulturklenod.    

Historia blev inte ett kärnämne i 
skolundervisningen - från hösten 
2007 - utan fl yttades på framtiden. 
Det innebär inte att historia är min-
dre viktigt, särskilt inte lokalinriktad 
historia.
 ”Då Sveriges Hembygdsförbund 
senast var samlade beslöts att 
trycka på hårt för att få hembygds-
kunskap med i skolundervisningen. 
Hembygdskunskap blir allt vikti-
gare”, framhåller Per Stenmarck, 
sedan 1994 Skånes hembygdsför-
bunds ordförande. 
 God information om sin hem-
bygd är viktigt och berikande, ska-
par trivsel och trygghet och ökar 

livskvalitén. Här har hembygdsför-
eningarna en nyckelroll. Inte bara 
för att samla och bevara, utan även 
att beskriva nutidshistoria och föra 
ut hembygdskunskap.
 ”Industrihistoria och verksamhe-
ter som dominerat en bygd - som t 
ex fl yget för Ljungbyhed med kring-
liggande bygd – är ofta lite beskri-
vet. Nu har vi goda möjligheter att 
dokumentera. Det är inte bara att 
skriva böcker. Vi har de digitala medi-
erna. Här tror jag vi kan få med ung-
domarna som får möjligheter – och 
ofta är bättre än vuxna – att syssla 
med denna dokumentationsteknik.”
 Det vanliga var att hembygds-

föreningar bildades för att bevara 
byggnader. Så var det då en av 
Skånes äldsta föreningar – Riseber-
ga-Färingtofta hembygdsförening 
– bildades 1926.
 ”Ser vi 25 år framåt tror jag be-
varandet och samlandet fi nns med. 
Men allt mer har vi fokusera på att 
beskriva vår egen historia. Mer in-
formation läggs ut på hemsidor. 
Det ges ut CD- eller DVD-skrivor 
eller annat. Jag tro att vi då bättre 
har lyckats få med ungdomar för 
att sprida information om hembyg-
dens historia, som blir allt angeläg-
nare till mer internationaliserade vi 
blir”, spår Per Stenmarck.  

Handfast kunskapsspridning, social 
gemenskap och motion. Vid bya-
vandringen i jubilerande Kvidinge, 
i hembygdsföreningens regi, fanns 
allt med.
 ”Trevligt sätt att få kunskap på”, 
tyckte Inger Persson, om vandring-
en i byns historia.
 Det gäller att ha en guide som 
kan sin sak och kan förmedla allt 
på ett trevligt sätt. Det fanns i Jan 
Nilsson, till vardags kommunalråd, 
med i hembygdsföreningen och 
född i Kvidinge. Vandringen gick 
mest i området kring stationen. 
Just järnvägen och därmed statio-

nens invigning 1875 fi ck byn att 
expandera. Det var inte självklart 
att Kvidinge skulle få station. Järn-
vägsstyrelsen ville ha 5 000 kronor 
av kommunen. Det fi ck de inte. 
Det blev 2 000 kronor. Den 28 maj 
1972 upphörde stationen i prak-
tiken. Tågen stannade inte längre 
för av- och påstigande.
 ”Jag kämpar för att tågen åter 
ska stanna i Kvidinge. Det är trögt, 
men en liten framgång har vi fått 
med en skrivning om att tågen 
eventuellt ska stanna här 2011”, 
framhöll Jan Nilsson.
 Kunskap om sin ort berikar, ger 

ett nytt perspektiv och stimulerar 
intresset för lokal historia. Små 
sponta utrop vittnade om detta, 
inte minst när det rika hantverks- 
och affärslivet, kulturellt intres-
santa byggnader och gamla hus 
presenterades. Det blev tal om alla 
åkeri, viktiga industrier, märkliga 
byggnader, ortens profi ler och an-
nat. En trivsam dialog fanns mel-
lan guiden och medvandrarna. Ib-
land lite rolig, som när Jan Nilsson 
”upplystes” om vilket som var hans 
barndomshem.  

Många fornminnen och andra spår 
av mänskligt liv och arbete fi nns i 
våra skogar. De hotas av moderna 
skogsbruket. Av skogsstyrelsens 
och riksantikvarieämbetets inven-
tering framgår att 25 procent av 
fornminnen var allvarligt skadade, 
trots att alla kända och okända 
fornminnen skyddas av kulturmin-
neslagen. Brott mot denna lag 
kan ge från böter och upp till sex 
månades fängelse. Men preskrip-
tionstiden är bara två år. Därför 
är det viktigt att ha kartlagt forn-
minne i egna bygden för att kunna 
bevaka dessa.

”Kvidinge behöver en konsertsa-
long.” Det ansåg Blenda Karlberg, 
som kommit till den lilla byn med 
under 600 invånare och kallades 
”affärsidkerska”. 1919 uppfördes 
byggnaden av byggmästare Ar-
nold Palmquist för 27 000 kronor. 
Det blev inte den succé som Blenda 
Karlberg hoppats på. Lokalen fi ck 
även hyras ut till föreningar. 1924 
köpte Kvidinge IOGT Logen Dalen 
fastigheten – för 9 000 kronor. Det 
började visas fi lm. 1944 blev fast-
igheten ”Biorama” – namnet fi nns 
kvar. Byggnaden fi nns på adres-
sen Templaregatan 5 och är sedan 
1980 Kvidinge hembygdshall.

 
”Filmens Fyrtornet och Släpvagnen 
blev stora idoler i Kvidinge.”
(Henry Gedeborg berättade 1969 om 
ortens fi lmutbud i en tidningsartikel).

”Tack för böckerna till vårt bibliotek.”
(Klippans arbetarekommun fi ck ett rejält 
tillskott 1915 av baron Gyllenstierna).

1902. Dansbana anläggs i Skytte-
skogen vid Klippans pappersbruk.

1947. Klippans kommun köpte Elf-
dalen för 225 000 kronor.

Konsertsalong i Kvidinge

Som sagt...

Boktipset: 
I ”Keramik från Kvidinge” 
skriver Tomas Anagrius intressant 
och trevligt om bygdens stora 
hantverk.

Ruveröds kvarn 170 år – gamla miljön kvar

”Hembygdskunskap allt viktigare”

Kunskap och motion - byavandring i Kvidinge

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

Rädda fornminnen

6

Märkesdagar

Fr v: • En kulturklenod – bonings- och kvarnhus. • Drivande vattnet leds under kvarnhjulet – underfallshjul. • Det är som tiden stått still 
vid Ruveröds kvarn. • Det fi nns stort intresse att studera kvarndriften.
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Klippan - Stidsvig
I Stidsvig ligger denna 1 plans vil-
la med källare. Överbyggd uteplats 
i söderläge. Sovrumsavdelning 
med 3 sovrum. Trädgård med gott 
om fruktträd och bärbuskar.

• Boyta 85+85
• Pris: 695.000:- utgångspris
• Stidsvigsvägen 55
• webbnr 6290-6699

Ljungbyhed – Skäralid
Nybyggd 1 plans villa (Willa Nordic) i vinkel för året runt eller fri-
tidsboende. Påkostade material med fint utförande. Belägen i härliga 
Skäralid med sin mäktiga natur. Del i samfällighet med pool, bastu, 
minigolf, tennis, lekplats mm. 

• Boyta 90 kvm
• 4 rok varav 3 sovrum
• Pris:  1.695.000:- utgångspris
• Rönnbärsbacken 26
• webbnr 6290-6823

Ljungbyhed – Skäralid
Välbyggd och tillbyggd villafastig-
het belägen i populära Ljung invid 
Skäralids nationalpark. Påkostad 
tillbyggnad med stora glaspartier.
Samfällighet vilket omfattar pool, 
tennis, fotboll och festlokal m.m.

• Boyta 91 kvm
• 6 rok varav 4 sovrum
• Pris: 795.000:- utgångspris
• Smultronstället 25
• Webbnr 6290-7035

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 - Stidsvig
På lugnt läge ligger detta lilla fri-
tidshus om 2 rok och inglasat ute-
rum. Liten gäststuga innehållande 
sovrum och toalett med dusch. 
Något för den lilla familjen som 
söker en plats att stressa av på. 
Underbar tomt!

• Boyta 38 kvm
• Pris:295.000:- utgångspris
• Kungsleden
• webbnr 6290-7005

Ljungbyhed - Riseberga
I Riseberga finns denna 1½ plans 
villa i vinkel med delvis källare. 
Med närhet till både friluftsbadet, 
Rönneå och Bandsjön. 200 meter 
till skolan.

• Boyta 170 kvm
• 6 rok varav 4 sovrum
• Pris: 995.000:- utgångspris
• Riseberga 1090
• webbnr 6290-6847

Klippan - Stidsvig
I Stidsvig finns denna 1½ plans 
villa med källare. Härligt ute-
rum och trädgård med damm. 
Vidbyggt garage och fräsch käl-
lare med klinkers till största delen. 
Badrum med kakel, klinkers och 
golvvärme.

• Boyta 77+ 63 kvm
• Pris: 830.000:- utgångspris
• Stidsvigsvägen 43
• webbnr 6290-6937

Klippan - Lycke
I natursköna Lycke ligger denna 
fastighet för fritidsboende alterna-
tivt året runt boende. Härlig, ku-
perad naturtomt. Gäststuga om ca 
30 kvm. Med närhet till sjö. 

• Boyta 74 kvm.
• Pris: 695.000:- utgångspris
• Lycke 48
• webbnr 6290-6800

Klippan - Solslätt
Mycket välhållen 1 plans villa på 
populära Solslätt. Tillbyggd, ned-
sänkt del innehållande del av var-
dagsrum samt sovrum. Härligt 
inglasat uterum. Med närhet till 
härlig natur, skola (åk F-9) samt 
centrum. 

• Boyta 130+42
• Pris: 1.095.000:- utgångspris
• Västra Solgatan 8
• webbnr 6290-6869

www.fastighetsbyra.nu

Klippan
0435-180 70

Fastighetsbyrån

Ljungbyhed
Mindre 1½ plans villa med käl-
lare i Ljungbyhed. Mysig, lummig 
trädgård. Lämpar sig väl för den 
mindre familjen. 

• Boyta 91 kvm
• 4 rok varav 2 sovrum
• Pris: 525.000:- utgångspris
• Föreningsgatan 1
• webbnr 6290-6958

Är det dags att byta ut din gamla garageport?

Vi har lösningen!Vi har lösningen!
• Portar som passar allas behov

• Låga priser 

• Montagehjälp till fasta kostnader

• Gratis hembesök i Skåne med                         
 omnejd av någon av våra 
 erfarna montörer för offert

ENTRÉTEKNIK – VI KAN ENTRÉSYSTEM

Produkter som passar allas behov:
• Industriportar • Grindmotorer • Säkerhetsjalusier 
• Mörkeranläggning • Dörrautomatiker • Fönster 

• Dörrar inriktning: Garage, förråd och industri • Jour efter kl.17 
• Porttelefonsystem • Tillbehör samt reservdelar

Kontakta oss: 
Kontor: 0435-18300  
Mobil: 0707-918300 / 01 • JOUR: 0707-918305
www.entreteknikklippan.se

ERBJUDANDE!
Vid köp av garageport med montage bjuder vi på

en garageportsmotor!
(storlek beroende på portstorleken)

Värde fr. 3500- 5125:- inkl.moms.
Erbj. gäller tom 31 dec.-07. Kan ej kombineras med andra erbjudande!

Fönster för
framtiden

Fönsterpaket Genuin. Grundolja 
0.4l + grundfärg 1l + fönsterfärg 
för trä 1l. Snabb torktid, effektiv 

fuktspärr och lätta att 
måla med.

COLORAMA KLIPPAN ( F.D GOLV & TAPETHUSET VID RONDELLEN)
KAROSSVÄGEN 1, TELEFON 0435-142 62, WWW.COLORAMA.SE

MÅNDAG-FREDAG 7.30-18, LÖRDAG 9-12

Puts grundfärg + Puts täckfärg.
10 l Grundfärg för grundning och förstärkning 
av mineraliska underlag. Helmatt vattenburen 
täckfärg för målning av nya och tidigare 
behandlade mineraliska fasader.

Fler idéer för
boendets alla ytor hittar
du på www.colorama.se.
Eller kom in i butiken så
tar vi en titt på utsidan.

Välkommen.

Erbjudande gäller tom 31/8 2007.
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Femårsjubileum för
MäklarCentrum 

Man måste våga för att vinna

Man måste våga för att vinna. Så resonerade 
Margareta Prabin när hon för fem år sedan 
startade MäklarCentrum.

- Många vänner och bekanta tyckte nog att 
jag var lite tokig som startade ett företag vid 
60 års ålder, men jag har aldrig varit rädd för 
att satsa. Vågar man inte så vinner man inte 
heller. 

Full fart från början

I år fi rar MäklarCentrum fem år. Ända sedan 
Margareta slog upp portarna vid Allétorget 
mitt i Klippan har det varit full fart.  

- Redan innan kontoret var inrett och mäk-
larprogrammet i datorn var installerat så blev 
jag uppringd och fi ck en förfrågan om att 
sälja en gård. Det var fantastiskt roligt.  
Sedan dess har det bara rullat på och Marga-
reta har förmedlat fastigheter över hela nord-
västra Skåne. Sedan ett år tillbaka är Agneta 
Landgren anställd som mäklarassistent, och 
Margareta har planer på att även anställa 
ytterligare en fastighetsmäklare. 

Blir kvar i många år till

Drömmen är att något av hennes barn ska bli 
intresserade men det ser inte ut så i dagsläget 
i alla fall. Själv hoppas Margareta att kunna 
arbeta många år till, trots att hon i våras fyll-
de 65. 

- Min dotter brukar skämta med mig och 
säga att jag kommer nog att gå kvar på fi r-
man om jag så ska gå med rullator, skrattar 
Margareta. 

Går mot strömmen

De fl esta mäklarföretag idag har någon form 
av samarbete med någon bank eller ett för-
säkringsbolag eller är knutna till någon kedja. 
Margareta har valt att gå emot strömmen och 
är helt fristående. 

- Jag har alltid tyckt att jag kan själv och ser 
det som en extra sporre att hela tiden vara 

väl medveten om att man måste satsa lite 
extra när man driver ett eget litet företag. 
Fast när jag får räkningarna för annonser och 
trycksaker hade man ju önskat att man hade 
haft kedjornas rabatter. Men jag är ändå nöjd 
med mitt val.  

Empati viktigt

Margaretas bästa egenskap som mäklare 
tycker hon nog är förmågan att lyssna av 
kundernas behov och att aldrig stressa fram 
något beslut. Kunderna får fundera i lugn 
och ro och hon ger dem gott om tid vid vis-
ningarna.  I känsliga situationer som dödsfall 
eller skilsmässa måste man ta det lugnt och 
ge kunderna det stöd de behöver. En fastig-
hetsmäklare kommer ofta sina kunder väldigt 
nära. 
- Det är fantastiskt roligt att känna att man 
får ett så stort förtroende. Man får en nyckel 
och sedan har man ansvaret för familjens 
hem under alla visningar. 

Viktigt att kunderna 
känner förtroende

Även om säljaren är uppdragsgivaren så må-
nar Margareta om köparen också. 

- Det är viktigt att köparen också känner fullt 
förtroende för mig. Jag har också som fi losofi  
att inte tappa bort en kund bara för att af-
fären är avslutad utan betraktar det som en 
livslång relation med levande kontakt. 

Fr. v Margareta Prabin och Agneta Landgren 
utanför kontoret i Klippan.

Man måste jobba med empati och 
förtroende när man är mäklare, 
menar Margareta.
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Femårsjubileum för
MäklarCentrum 

5
Allétorget 17, 264 33 Klippan, Tel 0435-155 35, www.maklarcentrumskane.se

...fantastiska år som inneburit
glädjande möten med trevliga
säljare och köpare! 

...på väg mot första decenniet med samma höga ambition 
som de första fem åren: att överträffa alla förväntningar så att

MäklarCentrum blir ett naturligt val, om och om igen...

-års-jubileum!

Chansningen som gick hem...
2002–2007

5000:-5000:-5000:-
5
0
0
0
:-

5
0
0
0
:-

Det ska firas genom 

utlottning av 5 st 

resepresentkort á 5000:-!

Lämna fastigheten till försäljning i 

perioden augusti-december 2007 så har

ni stor chans att fylla på reskassan!



1010

I år är det 40 år sedan som Jan-Åke Har-

rysson, hos Ljungbyhedsborna känd un-

der namnet Nocke, startade sin bilfi rma i 

den gamla Uno X-macken mitt i byn.  Idag 

fi nns bilförsäljningen kvar inne i Ljungby-

hed under Nockes ledning, medan den 

andra halvan av företaget, verkstaden, 

numera är lokaliserad till Spången, där 

Nockes son Kenth håller ruljansen igång 

tillsammans med de anställda Olle Mad-

sen och Björn Svensson. 

Kenoc Bil 
fi rar 40 år

- Vi har en allbilverkstad med Toyota som spe-
cialitet. Vi gör alltifrån service till reparationer, 
däck, hjulinställning, krockskador och vindru-
tor, berättar Kenth Harrysson.  

Det mesta inom bilservice

Det råder hård konkurrens inom bilbranschen. 
Kenoc Bil kämpar för att behålla Ljungbyheds-
borna på hemmaplan när bilarna ska servas. 
Därför försöker man vara till lags så mycket 
som möjligt. 

- Andra verkstäder i större orter kan skicka 
över kunden till grannen om de behöver hjälp 
med något som man inte kan, men här ute 
måste vi kunna erbjuda allt under samma tak. 
Till exempel bjuder vi på fri lånebil vid service 
för att underlätta för kunden.  

Överlag tycker Kenth Harrysson att Ljungby-
hedsborna är rädda om sina bilar. De kommer 
in med sina bilar för återkommande service 
enligt de intervaller som fi nns. 

Öppet över sommaren

Många bilverkstäder stänger igen verksam-
heten under semestern, eftersom det då inte 
är så mycket att göra. Kenoc Bil gör tvärtom. 
När alla andra stänger så måste ju någon ha 
öppet. 

- Vi har ett himla drag här på sommaren ef-
tersom så många andra har stängt. Bilen kan 

ju faktiskt gå sönder även på semestern och 
då vill vi hjälpa våra kunder på bästa sätt. 

Under sommaren har därför Kenth, Nocke 
och deras två anställda jobbat i sjok. Halva 
styrkan har haft semester i juli och den andra 
halvan i augusti – allt för att kunna fi nnas till-
hands när Ljungbyhedsbornas bilar strejkar. 

Stort förtroende hos kunderna

40 år har alltså gått sedan Nocke startade 
verksamheten. Under dessa fyra decennier 
har Kenoc Bil byggt upp en stor kundkrets 
i Ljungbyhed. Ljungbyhedsborna känner sig 
trygga med att lämna in bilen här. 

- Kunderna har ett stort förtroende för oss 
och det fi nns de som har lämnat in sina bilar 
här ända sedan starten 1967. 

Ingen servicebutik längre

Någon servicebutik med reservdelar och an-
dra tillbehör fi nns inte längre. Numera har 
man så bra kontakter med leverantörer att 
kunderna inte behöver vänta så särskilt länge 
om de vill ha något speciellt. 

- Man ska ju inte ha så stora lager idag. Vi har 
bra leverantörer – det kommer säkert fyra-
fem turer hit varje dag. Kenth

”Nocke”

SERVICE OCH KVALITET PÅ HEMMAPLAN ! VERKSTAD 0435-440487, BILFÖRS: 0435-441700 

SE VÅRA BILAR PÅ
WWW.BYTBIL.COM VÄLKOMNA!
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Fabriksvägen 8, 264 39 Klippan  Tel. 0435-109 05, Fax 0435-109 71

• BESTÄLLNINGSSNICKERIER
• FÖRSÄLJNING AV BÄNKSKIVOR & SKÄRBRÄDOR

”Nocke”

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

Mån - Fre 7 - 19
10 % rabatt hela året 2007

Vi hämtar och lämnar bilen utan extra kostnad

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

Jewelultra Ltd. registrated for.

Har du lackbehandlat din bil ? 

(oavsett fabrikat)
Vill du slippa kostsamma 

uppgraderingar.Uppgradera NU 
till Diamondbrite

Vi behandlar
 även:

Lastbilar, H
usbilar, Båt

ar...

Ring för m
er info !

Södåsen_220x146,5_070601.indd   1 07-06-01   14.31.02

KLIPPAN

Du kan även beställa 
Cambridgekuren
på vår hemsida: 
www.kuren.nu

    

Minska din vikt 1,5 – 4 kg i snitt per vecka.
Metoden är enkel, snabb, säker och varaktig. 

Cambridgekuren håller dig mätt länge och suget försvinner.

PLATS: STORGATAN 47, vuxenskolans lokaler
TID: MÅNDAGAR 16.00 – 18.30,   JÄMNA VECKOR

NYA KUNDER: Ring och beställ tid för introduktion och start

Vi fi nns även i Helsingborg
på Drottninggatan 146, vid Fria Bad.
Tisdagar och Onsdagar 13.00 – 18.30
samt Lördagar 11.00 – 13.00

Tel: 0705 – 39 45 45    042 – 29 45 45

TVÄTTMASKIN
Elektro Helios TF 1464E

• 6 kg   • 1400 v 

• Snabbprogram 

• Display som visar 
återstående tid av 
tvättprogrammet

Månadens X-erbjudande
ord. pris 6 890:-

TF 1464E

5490:-
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Fr. v. Richard Olsson, Mats Olsson, Mats Stamrik och Daniel Gyllenbjörk

Satsa på 
jordfelsbrytare 
och värmepump!

Uppvärmning av huset med värmepump – det är framtidens me-
lodi. Det menar i alla fall Rickard Olsson på MO-Service El & Hus-
håll.

- Det är fl er och fl er som satsar på värmepump. Man kan spara 
upp mot 65 % av kostnaden om man jämför med el- eller olje-
drift. 

Rickard borde veta. Efter 17 år som elektriker med allmän be-
hörighet har han koll på det mesta. En sak han vill passa på att 
uppmana Söderås Journalens läsare till när han ändå har chansen 
är att skaffa den billigaste livförsäkringen av dem alla – jordfels-
brytare. 

- Man måste ha jordfelsbrytare, annars riskerar man att få dödliga 
mängder ström i sig eller att huset brinner ner, om man har otur. 

30 år i branschen

MO-Service El & Hushåll startades av Rickards pappa Mats 1986. 
Mats Olsson hade då i tio år haft företaget Swema tillsammans 
med en kollega, men när de gick skilda vägar bytte han namn 
på verksamheten. Från början sysslade man enbart med service 
på vitvaror och fastighetsmaskiner, men när Rickard trädde in i 
företaget 1997 så kunde MO-Service El & Hushåll tack vare hans 
elektrikerbehörighet bredda verksamheten. 

- Idag har vi tre ben vi står på: Elinstallationsarbeten, felsökning, 
reparation och försäljning av vitvaror samt installation och försälj-
ning av värmepumpar och värmesystem. 

Bred kundkrets

Kundkretsen är bred – många av de stora företagskunderna är 
fastighetsbolag runt om i nordvästra Skåne, bland annat Treklö-
vern i Klippan. I källaren under samma företag, i ”sjuvåningshu-
set” mitt i Klippan ligger MO-Service verkstad. 

Rickard Olsson trivs alldeles utmärkt med sitt jobb, och menar att 
det är väldigt varierande. 

- Ena dagen kan man hålla på med vitvaror för fastighetsjobb och 
vara runt på åtta-nio ställen, nästa dag kanske man installerar en 
vattenpump och tredje dagen byter man en elcentral. Det är ett 
väldigt omväxlande och roligt jobb. 

Alla kunder ska vara nöjda

MO-Service El & Hushåll är också experter på Podab- och Wasca-
torsystem, som är de ledande systemen inom tvättmaskiner. Mats 
Olsson har arbetat med dessa sedan 1976. Företagskunderna är 
många, men man arbetar även mot privatpersoner. 

- Vårt mål är att alla kunder ska vara nöjda när de har anlitat oss. 
Det kan dessutom vara enklare rent service- och garantimässigt 
att anlita ett lokalt företag än att handla hos någon stor kedja. 

Vill ha mer samarbete

Framtiden för MO-Service El & Hushåll ser ljus ut och två nya elek-
triker har anställts. Rickard och hustrun Camilla tog över verk-
samheten för ett år sedan och det är meningen att Camilla ska ta 
över efter sin svärmor Britt-Louise när det gäller det administra-
tiva. Både Britt-Louise och Mats Olsson, Rickards föräldrar, jobbar 
fortfarande kvar i företaget. 

- Det är en stor tillgång för mig och Camilla att kunna ta del av 
deras erfarenhet. 

Rickard ser gärna en ökad satsning på samarbete med såväl bo-
stadsföretag som byggherrar. Treklövern, Kvidingebyggen och 
Bjuvsbostäder fi nns i kundstocken redan idag. Han hoppas på ett 
fördjupat samarbete med dessa, men vill även ha fl er nya kunder 
inom både bygg- och bostadssektorn.   
- Det skulle vara bra att få mer samarbete kring nyinstallationer till 
exempel, både med nya och existerande kunder. 

Viktigt!
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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

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

Jag opererar även händer och fötter, samt tar bort hudförändringar.
Dessutom flygläkarundersökningar JAR klass 1+2.

SKANDIAHUSET, Drottninggatan 14, Ingång baksidan. Norra Strandg. 13 4 tr, 252 20 Helsingborg
Tel 042-13 04 20 Bokningstid 9-16 mån. tis. torsd. fre. eller direkt på: 

www.pilotdoctor.com

1 maj fyttar jag från Läkargården i Ängelholm

till Skandiahuset i Helsingborg • Välkommen!

CityOrtopeden
Leg. läkare ulf hagstedt
ortoped • flygläkare

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

Jag opererar även händer och fötter, samt tar bort hudförändringar.
Dessutom flygläkarundersökningar JAR klass 1+2.

SKANDIAHUSET, Drottninggatan 14, Ingång baksidan. Norra Strandg. 13 4 tr, 252 20 Helsingborg
Tel 042-13 04 20 Bokningstid 9-16 mån. tis. torsd. fre. eller direkt på: 

www.pilotdoctor.com

CityOrtopeden
Leg. läkare ulf hagstedt
ortoped • flygläkare

Värmepump idag,
solvärme imorgon?
    Solklart!    Solklart!    Solklart!    Solklart!

Redo för 

anslutning till 

solpanel

Det som är solklart för oss är inte ens 
halvklart hos andra. CTC:s värmepumpar 
är samtliga förberedda för att anslutas 
till solpanel. Med solpaneler minskar 
pumpens gångtid medan prestanda 
och livslängd ökar. På så sätt får du 
ett kostnadsfritt tillskott av den mest 
miljövänliga energi man kan tänka sig.

KLIPPAN   070-378 36 39   0435-145 35

     • VÄRMEPUMPAR  •  ELINSTALLATIONER  •  FASTIGHETSTVÄTTUTRUSTNING •

VILL DU SÄNKA DINA 
VÄRMEKOSTNADER?

KONTAKTA OSS FÖR GODA 
RÅD, OFFERT OCH 
VÄRMEPUMP-KALKYL.

KOSTNADSFRITT
HEMBESÖK!
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VILL DU SÄNKA DINA 
VÄRMEKOSTNADER?

KONTAKTA OSS FÖR GODA 
RÅD, OFFERT OCH 
VÄRMEPUMP-KALKYL.

KOSTNADSFRITT
HEMBESÖK!

Avfuktare Ruby Dry 
med absorptionsteknik
InduktIonsprIs

3 995:-
Ordn. Pris 4 500:-

NYHETER!!

2 995:-
Ordn. pris 3 595:-

Avfuktare Woods ds 15

Storgatan 4 • Ljungbyhed • Tel 0435 - 294 50

Ridgid Inspektions-
kamera i microstorlek
InduktIonsprIs

3 190:-
Ordn. Pris 3 970:-

Inför den analoga TV-nedsläckningen.
Vi hjälper er med en gratis mätning på er

TV-antenn. Tillsammans hittar vi bästa 
digitala lösningen för ert hushåll.

Ring 0435- 150 30 för tidbokning!

Vid 24 mån. Viasat Silver/Guld, Canal Digital, 
Familjepaketet eller Boxer gäller:

”Fri installation”
Box-priser fr. 0:- (Abonnemang från 49:-/mån)

Boxar utan abonnemang från  495:-

HEMBESÖK!

Tel: 0435-15030
Mobil: 070-2431137
www.ha-radio.se

Vid 24 mån. Viasat Silver/Guld, Canal Digital, 

Box-priser fr. 0:- (Abonnemang från 49:-/mån)

Tel: 0435-15030

EKSTRANDS CYKEL 0435-71 14 13
Storg 17, KLIPPAN

Barn- och ungdomshjälmar

     fr 2
99:-

www.tvahjulsmastarna.se

Välkommen in!

EKSTRANDS CYKEL 0435-71 14 13
Storg 17, KLIPPAN

Barn- och ungdomshjälmar

  

Resultat på vår ”Gissa hur mycket i burken” 
-tävling som vi hade på Åbymarknad.
Det fanns 38,6 meter skosnöre,160 st peggar och 
1210 gram godis i burkarna. Den som gissat bäst 
var: Kjell Bondesson från Malmö! GRATTIS!!!

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
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..och så lägger vi till 
lite show...

14

Restaurang & Pizzeria Chaplin i Klippan vill 
vara mer än ett matställe. Ägaren Hayri Erdem 
har ända sedan han tog över rörelsen för sju 
år sedan kontinuerligt arbetat med att förnya 
– både miljö och meny. 

- Det räcker inte med att bara baka pizza – man 
måste göra andra saker också, säger han. 

Underhållning

I Hayris fall innefattar detta till exempel att er-
bjuda helkvällar där man för ett överkomligt 
pris bjuds på förrätt, varmrätt, en drink och 
underhållning. 

- Klippanborna måste kunna gå ut och ha trev-
ligt här också, och inte bara åka iväg till Ängel-
holm och Helsingborg när de vill roa sig. 

I våras höll Helen Lindquist och Jim Nilsson 
från teater Amabile en lookalikeshow på 
Chaplin som blev mycket uppskattad. Även 
Landskronas svar på Jerry Lee Lewis, Jerry 
Carlsson, har varit här. Hayri har även ordnat 
Elviskvällar där det har varit fullt hus. I slutet 
av augusti blir det kanske en till. 

- Jag har fått kontakt med en riktigt duktig 
kille som imiterar Elvis. Han är riktigt profes-
sionell och det är en strålande show som 
många gillar. 

Måna förändringar på menyn

Tillfredsställelsen är stor när en lyckad show-
kväll summeras. 

lite show...

Mer än bara
restaurang

- Man känner verkligen att ”wow, nu har vi 
verkligen gjort något bra” när man har haft 
en framgångsrik kväll där folk har ätit, druckit 
och haft trevligt. 

Menyn har genomgått många förändringar 
sedan Hayri och hans familj tog över. Idag 
fi nns inte bara pizza och kebab, utan ett stort 
utbud av à la carte-rätter med alltifrån fl äsk-
fi lé till olika pastavarianter. 

- Det bästa berömmet man kan få är nöjda 
kunder, det är bara för dem vi jobbar. 

Fick en Smiley av kommunen

Det är viktigt för Hayri att allting ska hålla 
högsta och renaste standard – både när det 
gäller mathantering, arbetsmiljö och restau-
rangmiljö för kunderna. Förra året var Res-
taurang & Pizzeria Chaplin en av blott två i 
Klippan som belönades med kommunens 
kvalitetsmärkning Smiley. Något som Hayri är 
mer än nöjd med. 
- Jag känner mig väldigt stolt över det, det är 
nämligen inte så lätt att få Smileyn. 

Att vara Smiley-märkt innebär att man håller 
en hög standard när det gäller hygien, miljö, 
och en mängd andra faktorer. Det gäller att 
klara av en inspektion från kommunen. Res-
tauranger har 59 punkter att leva upp till. Får 
man en Smiley innebär det att man klarat in-
spektionen utan anmärkningar – något som 
Restaurang & Pizzeria Chaplin gjorde utan 
problem. 

Öppettider
Mån - Tors 11 - 22

Fre 11 - 23

Lör 12 - 23

Sön 12 - 22

Tel . 0435-107 86

Vi förenar mat 
med nöje...
Håll utkik!
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Billingevägen 8 i Röstånga    Tel. 0435-915 70 www. begr-byra.se

RÖSTÅNGA BEGRAVNINGSBYRÅ

Personlig service dygnet runt
Mikael Karlsson

Begravningsbyrån med fullservice inom begravning och familjejuridik

Auktionshallen

Sälja?
Ring oss på

0435-21526
eller på mobil

070-5863955
 070-7874354

Köpa?
Besök våra auktioner, 
Vettinge - Östra Ljungby

torsdagar
18.30 ojämna vecko.nr

Bilder på bättre föremål på
www.auktionshallen.netMargareta Nilsson Tel 0435 – 33001

e-post: quilthjärtat@hotmail.com www.quilthjartat.se

Quilthjärtat
Försäljning av:

• Quiltmaterial • Tyger • Batikfärgat garn
• Täcken och andra färdiga alster i lappteknik

• Waldorfdockor

Kurser i olika lapptekniker: dag-, kvälls och helgkurser. 

MUNKA CHARK

Grillkorv                 kg  39.90
ENGELHOLM

Bumling Glass  2 lit                  16.90
ICA

Pytt i Panna          kg  26.90

MUNKA CHARK Kallrökt Skinkinnanlår   hg 14.90
UGGLARP Bryssel Kotlett            hg 16.90

Lövbiff

Priserna gäller tom 26/8 eller så långt lagret räcker.

Prova kontantuttag 
med ditt bankkort hos ICA!

99:-
Räkmacka

Sillfilé kg 34.90
       Rödspätta filé  kg  99:-

NYGRILLAD Kyckling
34.90 49.90

Säkerhetstimer 49:-
Resväska Hård 80 cm 890:-
Kubbspel  59:-

/kg

EGET KÖK

/st /st

Smakfullt • Bekvämt • Prisvärt

ÅKE. P
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Olanderssons Blommor är en riktig institution i Ljungbyhed. 
När Ljungbyhedsborna ska fi ra bröllop, konfi rmation, stu-
dent eller någon annan stor högtid är det ”hos Kjerstin” 
man ordnar blommor. Efter 37 år som föreståndare för af-
fären är Kjerstin Lindkvist på förnamnsbasis med de fl esta 
av ortsborna. Hon är född Olandersson och tog över den då 
nio år gamla blomsteraffären från sin mamma 1970. 

- Det är så längesedan att man nästan inte vågar tänka på 
det, skrattar hon. 

Stora förändringar

Kjerstin gick ut sin fl oristutbildning 1970 och yrket har för-
ändrats en hel del sedan dess. Trender kommer och går, och 
sätten att beställa blommor förändras. De senaste tio åren 
har förmedlingen av blommor via Internet blivit en del av 
vardagen för de fl esta innehavare av blomsteraffärer. Olan-
derssons Blommor är medlem både i Interfl ora och i Eurofl o-
rist. Vill man skicka en blomma via nätet är det bara att gå in 
på deras respektive hemsidor, så ordnar Kjerstin resten. 

Home styling

Förutom försäljning av blommor hjälper även Olanderssons 
Blommor till med så kallad home styling. Kjerstin och hen-
nes medarbetare Annelie Gripenborg ser till så att blommor 
blir placerade på rätt plats och kommer med tips på hur 
man med lite grön fägring kan ”piffa upp” sitt hem eller sin 
plantering i trädgården. 

- Vi fi xar kundernas fönsterkarmar och sätter dit krukor med 
snygga krukor så att de får lite extra fi nt. 

Kundernas vanor har förändrats under Kjerstin Lindkvists 37 
år i yrket. Idag ställer kunden högre krav och är betydligt 
mer medveten om utbudet än för ett par decennier sedan. 

- Kunderna vill gärna ha mer exklusiva blommor idag än på 
70- och 80-talen. Nu är det mycket orkidéer och storblom-
miga rosor som gäller, och folk har högre binderikrav på 
snittblommor till exempel. 

Kurs i binderi

Binderier ja. Kjerstin kommer under hösten att ordna en 
kurs i just binderi. I grupp får man lära sig hur man binder 
sin egen höstkrans, och när december står för dörren, även 
juldekorationer. 

- Jag hade en binderikurs för två år sedan som blev väldigt 
populär, och sedan har folk velat att jag skulle ordna en ny. 
Är man intresserad av att medverka är det bara att ringa el-
ler komma in i butiken och anmäla sig.

Under de senaste åren har Holland utkristalliserats som det 
stora föregångslandet inom fl oristvärlden. Och då är det 
inte bara på tulpanfronten som man kanske skulle kunna 
tro. 

- Nej, mycket av mitt sortiment kommer från Holland. Det 
fi nns inte lika många svenska odlingar idag som för 20 år 
sedan. Hårda vintrar och höjt oljepris har gjort att det är 
svårare att odla här uppe. 

Många kontakter

Kjerstin köper numera in hela sitt sortiment från Holland, 
Danmark och även från de svenska odlingar som trots allt 
fi nns kvar. Under sina många år som fl orist har hon knutit 
en hel del kontakter. Trots att hon samverkar med andra 
fl oristföretag är hon helt och hållet sin egen.  

- Jag vill kunna vara min egen och köpa precis vad jag vill. 
Det är skönt att slippa bli styrd av någon annan. 

En riktig 
blomsterveteran

BLOMSTERCHECK
VÄRDE 37:-
när du köper höstblommor för 200:- 

Klipp ut och medtag kupongen!
Gäller under aug. och sep. -07

Ovan vänster: Här binder Kjerstin en bröllopsbukett till Hanna Ahlqvist.
Höger: Kjerstin och  Annelie i full fart. Under: Höstkrans.
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Aukt. bilglasmästeri
Stenskottslagning
Fri lånebil
Isolerglas - ombyggnad

Uterum
Tavelinramning
Allt inom glas!

Länsförsäkringar, IF, Folksam, Trygg Hansa, Aktsam ,Volvia och mfl.

Välkommen/Bjarne

Köpmangatan 19 Perstorp Tel/fax 0435-346 68

HÖSTNYHETER

Pris 300 kr
stl. 36-41
Finns i två modeller!

Välkommen att kontakta:
Bennys Golv i Klippan AB • Tel/Fax: 0435-106 90 • Mobil: 0736- 230 410

Björkvägen 11 • 264 37 Klippan

Specialist på läggning av 
plast / parkett / kakel / klinker

Försäljning av golvmaterial

BEN
NYS  GOLV

I KLIPPAN AB
Tel. 0736-230410

1 ÅRS JUBILEUM
den 1 september.

Beställning på jobb under 
september lämnas 15% 

rabatt på arbetet!

Östergatan 28, Kl ippan •  0435 -  109 20

Nicky, Daniel, Kjell-Åke, Thomas och Joel  

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

Vi säljer:
Reservdelar

Tillbehör
Däck

Vi säljer:
Reservdelar

Tillbehör
Däck
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För de fl esta Klippanbor är nog Bengt Wik-
ström mest känd som gitarrlärare på musik-
skolan. Nästa år är det 30 år sedan han gav 
sina första lektioner i de gamla lokalerna på 
Storgatan. När han inte lär traktens ungdo-
mar att spela klassisk gitarr musicerar han 
gärna på egen hand. Under årens lopp har 
Bengt släppt tre album med klassiska gitarr-
stycken – och nu kommer den fjärde. Skivan 
heter Lariane. 

- Den här gången har jag valt stycken från 
olika länder som alla har folkmusik i grunden. 
Jag spelar kompositörer från Spanien och 
England och faktiskt också från Sverige. 

Lättillgängligt

Bengt Wikström beskriver den senaste skivan 
som ganska lättillgänglig ”salongsmusik”. 
Han hoppas naturligtvis att den ska nå så 
många konnässörer som möjligt av klassisk 
gitarr. Inom den världen är Bengt ett bekant 
namn. Han har gett konserter över hela Skan-
dinavien, i England samt i Tyskland och Öster-
rike. Den senaste skivan har redan fått fi na 
recensioner i en italiensk gitarrtidskrift. Men 
de mest långväga fansen slår det mesta. 

- Jag blev lite förvånad när det kom en be-
ställning från Argentina. Det var några styck-
en där som ville ha en av mina skivor efter att 
jag spelats i ett program i argentinsk radio. 

Inspelad i Klippan

Den nya skivan är inspelad i Magnus Thorn-
bergs Studio Fenrir i Klippan. Tidigare alster 
har spelats in i Radio Kristianstads studio, 
men nu har Bengt spelat in på hemmaplan 
för första gången. 

Gitarrlärare 
släpper ny skiva!

- Magnus är väldigt duktig. Jag har fått myck-
et beröm för ljudet på den här skivan. 

Bengt har spelat gitarr ända sedan 60-talet. 
Han var medlem i rockbandet Dailtones och 
hanterade sitt instrument helt okej, men när 
en av bandkollegorna också började spela 
gitarr och blev väldigt duktig triggades täv-
lingsnerverna. 

- Jag tyckte att det var konstigt att jag inte 
kunde spela lika bra som honom, så jag gick 
till en lärare som undervisade i klassisk gitarr 
för att lära mig från grunden. Sedan var jag 
fast. 

Har skrivit pedagogiska böcker

Häromåret släpptes en bok om rockband från 
60-talets Nordvästskåne där Dailtones med-
verkade. På releasepartyt i Höganäs Folkets 
Park spelade alla de gamla banden vars 20 
minuter. 

- Det var väldigt kul. Spela kunde vi göra 
allihop nu också, men vi var inte lika unga 
som förr i tiden! 

Vid sidan av lärararbetet och konserterna har 
Bengt också skrivit två pedagogiska böcker 
för gitarrspel. Han tyckte att det behövdes 
då många av nybörjarböckerna blir på tok för 
svåra för fort. 

- Det är alldeles för mycket pang på rödbe-
tan i många böcker, och då är det lätt för en 
tioåring att sluta när det går emot. De som 
skriver undervisningsböckerna är ju klassiska 
gitarrister själv och tycker att allt är jätte-
lätt. Då är det lätt att man glömmer att vara 
pedagogisk. 

Drömjobb

Tillvaron på musikskolan i Klippan beskri-
ver han som ett drömjobb. Den där typiska 
”måndagsmorgonen” som många stönar 
över ibland, är inget som Bengt kan relatera 
till. 

- Jag tycker det här jobbet är så himla roligt. 
Jag har aldrig suckat och sagt ”usch, nu är 
det dags att gå till jobbet igen” utan alltid 
gått i väg med glädje. Vi har så himla trev-
liga elever på musikskolan att man aldrig kan 
tröttna. 

Han trivs också med att vara anställd av 
kommunen. 

- Klippans kommun är jättebra att jobba för. 
Det fi nns en positiv inställning till musik bland 
både politiker och tjänstemän som är bra för 
musiklivet. för gitarrspel. Han tyckte att det behövdes 

då många av nybörjarböckerna blir på tok för 
svåra för fort. 

The elegant guitar player Bengt Wikström presents 54 minutes of  

Romantic and virtuoso music from last century and beyond, mostly 

with the light touch of  an entertainer in the salon. This is the third 

CD Bengt released - earlier we could hear his playing on Lagrima 

(WGW1) and Liebeslied (WGW2) and now he carries his masterly 

playing further on nosag records. Welcome to enjoy a real artist!

Order from: www.nosag.se

Distr: cda@cda.se
www.bengtwikstrom.com

New inspiration CD!
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BILVÅRD I
VÄRLDSKLASS!
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Ängelholm
Hammargatan 6
0431- 41 00 24

Klippan
Storgatan 39
0435- 158 38

Nya lokaler 
(f.d Samshine)

Montera solfilm!

Boka NU och få

10% rabatt.

Erbj. gäller t.om. 31/8 -07 och

ENDAST mot kupongen!

Vi hjälper dig med:

Allt inom bilvård
 Polering & Vaxning  
 Lackförsegling 
 Helrekonditionering  
 Riktning av bucklor
 Montering av sol�lm  
 Spotrepair-punktlackering

Solen är här!

VÄLKOMNA!

Har man hund bör man aktivera den på nå-
got sätt utöver de obligatoriska promena-
derna. Sandra Svensson, ordförande i Rönne 
Hundungdom i Klippan, förklarar varför: 
- Att bara ta med hunden ut på en promenad 
eller en löprunda är inte tillräckligt. Hunden 
får i och för sig motion men den lär sig aldrig 
att jobba med huvudet. 

Kommer närmare hunden

Genom att gå på agility, lydnadsträning, free-
style eller något annat, kommer man närmare 
sin hund. 

- Hundarna tycker att alla former av träning 
är jätteroligt. Att köra till exempel agility gör 

Aktivera din hund
också att hunden blir lydigare. Under agilityn 
vet den om att om den lyder matte eller husse 
så blir det roligt. Då kan hunden bli lydigare 
utanför agilityn också. 

Gamla hundar kan sitta

Sitter du nu därhemma med en sjuårig hund 
och tänker ”ja det hade varit kul, men min 
hund är för gammal”? Så är det inte. Man 
kan nämligen, tvärtemot talesättet, lära gamla 
hundar att sitta. Det fi nns till och med vissa 
träningsformer som lämpar sig nästan bättre 
för lite äldre hundar. 

- Sök och spår passar perfekt för en lite äldre 
hund. Då får den använda alla sina sinnen, 

som är välutvecklade när de är några år gamla. 
Det händer ofta att äldre hundar piggnar till 
och blir som unga på nytt när de aktiveras.

Freestyle populärt

Alla hundar fungerar för alla former av träning.  
Det fi nns givetvis de raser som passar bättre 
för vissa träningar – sheltie är till exempel väl 
lämpade för agility, men i regel kan alla raser 
prova på vad som helst. Den senaste fl ugan är 
så kallad freestyle – en tävlingsform där hund 
och förare har tränat in ett synkroniserat rörel-
seprogram som utförs till musik. 

- Det är väldigt populärt. Vi har folk i kö till 
våra freestylekurser. 

Lotta, Enzo och Martin 
är tre glada och pigga 
hundar som gärna 
tränar agility.
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PROFILEN:

Annika 
Ingelström- Nilsson

Hon är känd hos Klippanborna som Folk-
partiets förstanamn i kommunen. Hon sitter 
med i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
och arbetsutskottet. Men vad gör egentligen 
Annika Ingelström-Nilsson när hon inte syss-
lar med politiken? Sitt dagliga arbete utför 
hon på skolorna i Östra Ljungby och Stidsvig 
där hon är specialpedagog.  

- Jag arbetar med barn som har inlärnings- 
eller sociala svårigheter. Det kan handla om 
att hjälpa till med att stimulera deras läsut-
veckling till exempel. Det är ju grunden för så 
mycket annat. 

Vikarierande rektor

Annika är förskolelärare från början, men 
utbildade sig i slutet av 90-talet till special-
pedagog. Just nu är hon också vikarierande 
rektor i Östra Ljungby och Stidsvig, vilket gör 
att arbetsdagarna ser lite annorlunda ut än 
brukligt. 

- Det blir lite mer adminstrativt arbete än 
vanligt. 

När Annika inte är på jobbet eller arbetar 
politiskt är det scouting som är den stora fri-
tidssysselsättningen. Hela familjen Ingelström 
är hängivna scouter och har varit på massor 
av trevliga resor. När Söderås Journalen talar 
med Annika står en så kallad jamboree för 
dörren om några veckor. Då ska hon tillsam-
mans med dottern Anna åka till England för 
att där träffa massor av andra scouter från 
jordens alla hörn. 

- Scoutingen fi rar 100 år i år och eftersom 
alltihop började i England så är det dit vi ska 
den här gången. 

Scouter från jordens alla hörn

Jamborees hålls vart fjärde år och samlar 
40 000 scouter från hela världen. Det är strikt 
reglerat hur många som får följa med – om alla 
scouter i hela världen skulle ha åkt hade ar-
rangemanget varit aningen svårarrangerat… 

- Inget land får dominera. Inte ens värdlandet 
får ha för många deltagare med. 

Den svenska delegationen är på 250 perso-
ner. Annika ska med som funktionär och dot-
tern Anna åker som deltagare. 

- Barn mellan 14 och 18 får vara med på en 
jamboree. Förra gången var mina söner med, 

men nu är de för gamla. Är man vuxen åker 
man med som funktionär istället. 

Knyter samman människor

Annika har varit scout sedan barndomen. 
Hon tilltalas av enkelheten och att företeel-
sen attraherar människor med helt olika bak-
grund. 

- Scoutingen knyter samman människor. Det 
spelar ingen roll vad man har för roll i ”den 
riktiga världen”. Träffar man nya bekant-
skaper inom scouterna dröjer det ofta länge 
innan man ens vet vad den andre sysslar med 
till vardags. Alla är jämlika och det gillar jag. 

Som scout får man också lära sig att ta hand 
om sig själv och om naturen – något som 
Annika tycker är väldigt bra. 

- Man får lära sig att vara både ledare och 
deltagare i en grupp och hur man visar hän-
syn. Det är många av de ledande företagarna 
i Sverige som har sin bakgrund i scoutrörelsen 
till exempel. 

Fadern var politiker

Och så var det ju det här med politiken. An-
nika växte upp i Östra Ljungby med en far 
som var politiskt aktiv för folkpartiet. 

- Då var jag bergsäker på att jag aldrig skulle 
bli politiker, jag märkte hur mycket tid det tog 
för honom. 

Trots att den unga Annika absolut inte kun-
de tänka sig bli politiker så var hon inte helt 
ointresserad. 

- Jag blev uppfostrad till att bry mig och inte 
bara acceptera allting – det var nog rätt na-
turligt att jag så småningom engagerade mig 
politiskt. 

I kommunfullmäktige sedan 1985

Annika har suttit i kommunfullmäktige för 
folkpartiet sedan 1985. Då liksom nu tillta-
las hon av den liberala grundtanken och hon 
brinner lite extra för jämställdhetsfrågor. Om 
Klippans politiska klimat har hon bara positivt 
att säga. 

- Det är en väldigt bra stämning när vi debat-
terar. Man tycker ju olika, annars hade det 
inte varit så stor mening överhuvudtaget… 
Men det är aldrig några personangrepp och 
vi politiker är goda vänner vid sidan av. 

Vinnaren av 
DELIKATESSFATET

Politiker, 
scout och 
specialpedagog
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Vinn 
sportartiklar!

Vinn Vinn 
sportartiklar!sportartiklar!

NY TÄVLING!!!!

Sugen på ett par nya löpskor? Är det kanske dags att byta ut ditt badmintonracket? Eller 
behöver du några collegetröjor att värma dig med nu när hösten snart är här? I så fall 
ska du vara med i månadens tävling!

Den här gången tävlar du nämligen om ett presentkort för 1 500 kronor hos 
SportklippAn. Tillsammans med oss på Söderås Journalen åker du till sportbutiken 
mitt i centrala Klippan och väljer ut varor. Du kan välja att lägga hela summan på en 
sak, eller sprida ut gracerna så mycket du vill. 

Det enda du behöver göra är att beskriva varför just du förtjänar det här priset...

Skicka in din motivering senast den 3 september till: 
Adept Media, Box 100 , 264 22 KLIPPAN
Märk kuvertet ” Sportartiklar”

Stor familjefest med 
ICA Kvantums delikatessfat

Vinnaren av 
DELIKATESSFATET

Lotta Ahlbeck från Krika är, enligt egen ut-
sago, ett riktigt ”tävlingsfreak”. Hon anmäler 
sig till så många tävlingar hon någonsin kan 
– förr eller senare måste man ju vinna, enligt 
logikens alla regler. Den här gången drog Lot-
ta det längsta strået – eller snarare skrev den 
bästa motiveringen. Lotta och hennes make 
Ingvar har en stor familj. Förutom tre egna 
barn har de också fosterbarn. Och det var för 
att välkomna 14-åriga fosterbarnet My in i 
familjen som Lotta och Ingvar ville ställa till 
med lite fest. 

- Vi fi ck jättefi na exotiska fat från ICA Kvan-
tum med rostbiff, kassler, grillspett och 
mängder av frukt och ost – det var jättegott 
alltsammans, säger Lotta Ahlbeck. 

Samlade hela familjen

Lotta och Ingvar samlade hela familjen – inklu-
sive alla barn och fosterbarn – totalt 19 perso-
ner – men maten räckte länge i alla fall. 

- Ja det var inga problem. Det var lite synd att 
de ösregnade på kvällen när vi grillade, men 
vi lånade ett tält av scouterna, så det funge-
rade hur bra som helst, säger Lotta Ahlbeck. 

Lotta kan mycket väl tänka sig att använda 
sig av ICA Kvantums tjänster igen. 

- Jag fyller 40 snart, så det är inte omöjligt att 
beställer nya fat då. 

Lycka till!
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Tyck till
på www.klippan.se

Nu har du möjlighet att på ett 
enkelt sätt tala om vad du 
tycker. Välkommen att besöka 
klippan.se och klicka in på 
symbolen Synpunkt Klippan”.”

information från klippans kommun

  Motionssim Bad för alla Friskvård Solarier

  Måndag 10.00-19.30 STÄNGT 08.00-20.00 10.00-19.00

  Tisdag         06.30-19.30 14.00-19.30  06.30-20.00 06.30-19.00

  Onsdag       12.00-16.00 STÄNGT 08.00-20.00 10.00-19.00

  Torsdag 06.30-19.30 14.00-19.30 06.30-20.00 06.30-19.00

  Fredag         10.00-18.30 12.00-16.45 08.00-19.00 10.00-18.00

  Lördag         11.00-16.30 11.00-16.30 10.00-17.00 11.00-16.00

  Söndag 11.00-16.30 11.00-16.30 11.00-17.00 11.00-16.00

KLIPPANS SIMHALL
 nya öppethållandetider!

Gäller fr.o.m måndagen den  2007-08-27 t.o.m 2008-06-13

Presidentbyte och 
vatten- och sanitetsprojekt 
hos Rotary
Rotarys Klippanavdelning bytte den 1 juli pre-
sident. Lena Peterson lämnade då vidare ord-
förandeklubban till Karl-Gustav Lundberg, 
som innehar posten de kommande tolv må-
naderna. Lundbergs första uppdrag blir att 
tillsammans med tolv andra Rotaryklubbar i 
norra Skåne och i Småland starta ett treårigt vatten- och sanitets-
projekt tillsammans med Rotaryklubben i Beira i Moçambique. 
- Behovet av rent vatten och fungerande toaletter som inte förore-
nar vattnet är enormt stort därnere, säger Karl-Gustav Lundberg. 

Många saknar rent vatten
Idag saknar 2,6 miljarder människor världen över tillgång till fung-
erande toaletter. 1,1 miljarder av dessa har inte heller tillgång till 
rent vatten. Därför vill Rotary göra en insats. Att det blev just Beira 
var en ren slump. 
- En Rotarymedlem i Vejbystrand tipsade om en granne som hade 
bott nere i Moçambique och som jobbat med vatten- och sani-
tetsfrågor där nere. Vi tyckte det var bra att tillgång till en expert 
på området och därför valde vi Beira. 
Under de kommande tre åren ska alltså brunnar och toaletter 
byggas. Men Rotary som organisation har annat också på agen-
dan. Man har i många år arbetat för att utrota polio – och är snart 
framme vid målet. 
- Det fi nns bara fyra länder som fortfarande har polio kvar, kon-
staterar Karl-Gustav Lundberg nöjt. 

Utdelning av stipendium
Man delar också ut stipendier, både från organisationen i stort 
och lokalt inom de olika Rotaryklubbarna. I Klippan kan högskole- 
och universitetsstuderande inom tekniska eller naturvetenskap-
liga ämnen söka penningmedel. 
- Kriterierna är att man måste ha slutfört 40 högskolepoäng och 
gått sin gymnasieutbildning på Klippans Gymnasieskola, säger 
Karl-Gustav Lundberg. 

TÄVLA i Annonsjakten!

SÅ HÄR GÖR DU:
• Varje pusselbit i Annonsjaktens 8 fält passar in i någon av annon-
serna i detta nummer. • Du skall hitta annonserna till vilka bitarna 
hör. Skriv sedan annonsörens firmanamn under resp. ruta. • Du 
skall alltså INTE ange tidningssidans nummer • Sänd lösningen till 
Adapt Media, Box 100, 264 22 KLIPPAN i brev frankerat med 
brevporto. Glöm inte ange ”Annonsjakten” utanpå kuvertet! 
REDAKTIONEN TILLHANDA SENAST DEN 3 SEPTEMBER- 07

VINSTER:
1:a pris PRESENTKORT på Ankan & Company, Klippan 500:–
2:a pris PRESENTKORT på Restaurang Chaplin, Klippan 300:–
3:e pris PRESENTKORT på Optimera, Klippan 100:–

Namn:

Adress:                                   

Tel:

Avfuktare Ruby Dry 
med absorptionsteknik
InduktIonsprIs

3 995:-
Ordn. Pris 4 500:-

NYHETER!!

2 995:-
Ordn. pris 3 595:-

Avfuktare Woods ds 15

Storgatan 4 • Ljungbyhed • Tel 0435 - 294 50

Ridgid Inspektions-
kamera i microstorlek
InduktIonsprIs

3 190:-
Ordn. Pris 3 970:-
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Heta tips!

Ljuset & värmen
följer dig in i höstmörkret...

Varför inte kolla 
förutsättningarna 

för en braskamin 
redan nu?!

Lagerutförsäljning

Motorgräsklippare

15%
Vi rensar ut!

Kom hit
 och fynda! HANDÖL 32A

Klippan - Stidsvig
I Stidsvig ligger denna 1 plans vil-
la med källare. Överbyggd uteplats 
i söderläge. Sovrumsavdelning 
med 3 sovrum. Trädgård med gott 
om fruktträd och bärbuskar.

• Boyta 85+85
• Pris: 695.000:- utgångspris
• Stidsvigsvägen 55
• webbnr 6290-6699

Ljungbyhed – Skäralid
Nybyggd 1 plans villa (Willa Nordic) i vinkel för året runt eller fri-
tidsboende. Påkostade material med fint utförande. Belägen i härliga 
Skäralid med sin mäktiga natur. Del i samfällighet med pool, bastu, 
minigolf, tennis, lekplats mm. 

• Boyta 90 kvm
• 4 rok varav 3 sovrum
• Pris:  1.695.000:- utgångspris
• Rönnbärsbacken 26
• webbnr 6290-6823

Ljungbyhed – Skäralid
Välbyggd och tillbyggd villafastig-
het belägen i populära Ljung invid 
Skäralids nationalpark. Påkostad 
tillbyggnad med stora glaspartier.
Samfällighet vilket omfattar pool, 
tennis, fotboll och festlokal m.m.

• Boyta 91 kvm
• 6 rok varav 4 sovrum
• Pris: 795.000:- utgångspris
• Smultronstället 25
• Webbnr 6290-7035

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 - Stidsvig
På lugnt läge ligger detta lilla fri-
tidshus om 2 rok och inglasat ute-
rum. Liten gäststuga innehållande 
sovrum och toalett med dusch. 
Något för den lilla familjen som 
söker en plats att stressa av på. 
Underbar tomt!

• Boyta 38 kvm
• Pris:295.000:- utgångspris
• Kungsleden
• webbnr 6290-7005

Ljungbyhed - Riseberga
I Riseberga finns denna 1½ plans 
villa i vinkel med delvis källare. 
Med närhet till både friluftsbadet, 
Rönneå och Bandsjön. 200 meter 
till skolan.

• Boyta 170 kvm
• 6 rok varav 4 sovrum
• Pris: 995.000:- utgångspris
• Riseberga 1090
• webbnr 6290-6847

Klippan - Stidsvig
I Stidsvig finns denna 1½ plans 
villa med källare. Härligt ute-
rum och trädgård med damm. 
Vidbyggt garage och fräsch käl-
lare med klinkers till största delen. 
Badrum med kakel, klinkers och 
golvvärme.

• Boyta 77+ 63 kvm
• Pris: 830.000:- utgångspris
• Stidsvigsvägen 43
• webbnr 6290-6937

Klippan - Lycke
I natursköna Lycke ligger denna 
fastighet för fritidsboende alterna-
tivt året runt boende. Härlig, ku-
perad naturtomt. Gäststuga om ca 
30 kvm. Med närhet till sjö. 

• Boyta 74 kvm.
• Pris: 695.000:- utgångspris
• Lycke 48
• webbnr 6290-6800

Klippan - Solslätt
Mycket välhållen 1 plans villa på 
populära Solslätt. Tillbyggd, ned-
sänkt del innehållande del av var-
dagsrum samt sovrum. Härligt 
inglasat uterum. Med närhet till 
härlig natur, skola (åk F-9) samt 
centrum. 

• Boyta 130+42
• Pris: 1.095.000:- utgångspris
• Västra Solgatan 8
• webbnr 6290-6869

www.fastighetsbyra.nu

Klippan
0435-180 70

Fastighetsbyrån

Ljungbyhed
Mindre 1½ plans villa med käl-
lare i Ljungbyhed. Mysig, lummig 
trädgård. Lämpar sig väl för den 
mindre familjen. 

• Boyta 91 kvm
• 4 rok varav 2 sovrum
• Pris: 525.000:- utgångspris
• Föreningsgatan 1
• webbnr 6290-69585

Allétorget 17, 264 33 Klippan, Tel 0435-155 35, www.maklarcentrumskane.se

...fantastiska år som inneburit
glädjande möten med trevliga
säljare och köpare! 

...på väg mot första decenniet med samma höga ambition 
som de första fem åren: att överträffa alla förväntningar så att

MäklarCentrum blir ett naturligt val, om och om igen...

-års-jubileum!

Chansningen som gick hem...
2002–2007

5000:-5000:-5000:-

5
0
0
0
:-

5
0
0
0
:-

Det ska firas genom 

utlottning av 5 st 

resepresentkort á 5000:-!

Lämna fastigheten till försäljning i 

perioden augusti-december 2007 så har

ni stor chans att fylla på reskassan!

Kursstarter i 
linedance

Nybörjare Tisdagen den 21/8 kl. 18.30-20.00
Country/Mix Torsdagen den 23/8 kl. 18.30-20.00

Plats: Ängelholmsgatan 35, Klippan
Välkomna!

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

RÖSTÅNGA BEGRAVNINGSBYRÅ

Personlig service dygnet runt
Mikael Karlsson

Begravningsbyrån med fullservice inom begravning och familjejuridik
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information från klippans kommun

Foto: Libris förlag
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