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norrA skolgAtAn 2
264 33 klippAn

v.g mÄrk med ”MINA TIPS”

Söderås

Anpassad marknadsföring

Söderås

Vi har flyttat och finns nu på
Norra Skolgatan 2 i Klippan!
Vxl. 0435- 77 90 50 • Fax. 0435- 77 90 59

Kollektionerna och broschyren här ovan hittar

du hos din Colorama-handlare.
Paris

Stringblad

Mio Wall & Color Collection. Med Mios fem inredningsstilar som utgångspunkt har de två nya

kollektionerna tagits fram.Tapeter och kulörer kompletterar varandra och garanterar stilsäkerhet.

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

12 tapeter och 32 kulörer
i samarbete

www.adaptmedia.se
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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

EKET Troedstorp 405
Fritt belägen med utsikt över böljande
ängar ligger denna trivsamma 1 1/2-
plans villa. Perfekt boende för den
större familjen. Jordvärme.

Boyta: 175 kvm
Antal rum: 7 varav 4 sovrum
Tomt: 2 165 kvm
Pris: 895 000 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 »

KLIPPAN Trädgårdsmästaregatan 6
Välskött villa med många sovrum och
luftig atmosfär belägen nära bla skolor
o centrum. Lummig trädgård med
uterum o trädäck samt nytt stort garage.

Boyta: 159 kvm
Antal rum: 7 varav 5 sovrum
Tomt: 819 kvm
Pris: 1 200 000 kr eller högstbjudande

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

SÅLD

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

Välkommen!
Lars & Fia
med personal

Priset gäller vecka 39 med
reservation för slutförsäljning.

Priset gäller vecka 39 med
reservation för slutförsäljning.

Våra godaSmörgåstårtorpå beställning!
Prisex.
Skinka/Räkor 12 pers. 480:-Rostbiff 12 pers. 480:-Lax/ Räkor 12 pers. 600:-

Ring
44 10 30!

Coca Cola, Fanta,
Sprite 1,5 lit

2st för 25:-
Revben 39.90/kg

Grillad kyckling 29.90/st

(1 kg)
+ 4:- pant

PÅGENS

Jätterasker el. Jättefranska 15:- /st

www.klippan.se/naturbruksgymnasiet • tel 0435-286 75

Öppet hus
på Naturbruksgymnasiet
lördag 29 september kl. 10-13
Hästshow, hundshow, kor • Plöjningstävling
• Driving Range • Försäljning och fika
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KLIPPANS
GYMNASIESKOLA

Lördagen den 13/10 kl:10.00-13.00
Program bl a krockkuddesprängning, helstekt

gris, flygvisning, modevisning

KLIPPANS KOMMUN

HUS
ÖPPET

�
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Det är få förunnat att kunna livnära sig på sin
hobby. Fiskeintresserade Jimmy Andersson
är en av de lyckliga.

- Jag ser det som ett privilegium. Det är kul att
få jobba med det man tycker är roligt. Jag kan
tänka mig att de som drömt om att bli fotbolls-
proffs när de var små och sedan kan försörja
sig på det känner ungefär som jag gör, skrattar
han.

Alltid fiskeintresserad

Jimmy har alltid varit intresserad av fiske och i
många år åkt på fiskeresor till Norge, både ar-
rangerade och privata. För några år sedan åkte
han med en researrangör till ett ställe i Norge
som inte alls var lika bra som Söröya, dit han
själv brukade åka. Då fick han idén: Varför inte
försöka ordna egna resor till Söröya? Söröya
ligger, som Jimmy säger ”nästan” så långt
norrut man kan komma i Norge och fisket är
enligt hans utsago fantastiskt.

- Här finns stor variation i fisket. Man kan få
stor hälleflundra, kungsfisk, stor torsk – ja all-
ting från små fiskar på något hekto till hälle-
flundror på över 100 kilo. Vårt camprekord på
hälleflundra är 103,5 kilo.

Förutom fisket så får man också en helt fantas-
tisk naturupplevelse.

- Vi ser ofta både tumlare, havsörnar och valar.

Allt ingår i paketet

Om man reser med Nordic Sea Angling ingår
allt – paketresorna innehåller flyg, busstrans-
fer, boende och tillgång till Norges bästa ut-
hyrningsfiskebåtar. På plats uppe i Söröya finns
även guider som hjälper resenärerna. Till en
början var Jimmy med själv på alla resor, men
efterhand som Nordic Sea Angling växt sig
större och större så är han mer inriktad på det
administrativa. Men han åker med upp ibland.

- Jag åker upp med lite jämna mellanrum och
avlastar guiderna.

Mycket skandinaver

Arbetet med Nordic Sea Angling går så bra så
att Jimmy inte vågar översätta hemsidan till
engelska, som var planen från början. Det är
mest skandinaver som åker upp, främst svenskar
och danskar, men även andra nationaliteter.

- I somras hade vi en grupp fransmän som var med.
En av dem var en 78-årig man som fick en hälle-
flundra på 51 kilo, säger Jimmy med ett leende.

Flyg från tre ställen

Man kan boka resor som varar antingen en eller
två veckor, och det är upp till var och en om
man ska flyga eller vill åka själv. Flygavgångar
går från Stockholm, Köpenhamn och Oslo. Kör
man själv får man dock vara beredd på att re-
san förlängs en aning:

- Ja härifrån Klippan är det 225 mil enkel resa,
så om man tycker om att åka bil kan det ju vara
ett bra alternativ!

www.nordic-sea-angling.se
Mobil: +46(0)70-211 23 40. E-post: info@nordic-sea-angling.se

Nordic Sea Angling AB är anslutet till den Svenska resegarantin Kammarkollegiet.

Avgångar från:

KÖPENHAMN 7 dgr 8.950:- SEK
STOCKHOLM 7 dgr 8.950:- SEK
OSLO 7 dgr 7.500:- SEK
inkl. flyg, busstransfer, boende, förstklassiga båtar m.m

Säsong: Mars-September
Skreifiske*: Mars-April
* Norges bästa stortorskfiske med chans på torskar på 30-40 kg!

UPPLEV NORGES BÄSTA HAVSFISKE!
S Ø R Ø YA – S TO R F I S K E N S R I K E

Det är få förunnat att kunna livnära sig på sin
AnderssonJimmyFiskeintresseradehobby.

lyckliga.deavenär

- Jag ser det som ett privilegium. Det är kul att
få jobba med det man tycker är roligt. Jag kan

Förutom fisket så får man också en helt fantas-
tisk naturupplevelse.

- Vi ser ofta både tumlare, havsörnar och valar.

Allt ingår i paketet

Flyg från tre ställen

ellerenantingenvararsomresorbokakanMan
två veckor, och det är upp till var och en om
man ska flyga eller vill åka själv. Flygavgångar
går från Stockholm, Köpenhamn och Oslo. Kör

Fiske i världsklass

Drömmen för
en fiskare!

Th :
En ”nöjd”
Jimmy.

Nyhet!

VÄLKOMNA!
Järnvägsg. 31

KLIPPAN

Nyhet på Corpus Träning & Hälsa!

Rodd som gruppträning
Vi tränar i grupp på roddmaskiner.
En effektiv och rolig träning för hela
kroppen, som ger både kondition och
styrka.

För mer info ring 0435 - 71 88 99
eller titta in på
www.corpus-fitness.com
14 dagar gratis ”prova på”
för nya medlemmar.

Odengården söker extra personal för

servering
företrädesvis kvällar och helger!

Städning på andra tider kan förekomma.
Kontakta
Holger Brede eller Chatarina Carlsson
Tel: 0435 - 913 05
reception@odengarden.se

www.odengarden.se
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Foto ovan: Kenneth Ekeklöw
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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

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

Mån - Fre 8 - 18

Nu aNväNder vi Nya lackskyddet PerMa 5

Med 2 års HållbarHet

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

Värmepump idag,
solvärme imorgon?

Solklart!

Redo
för

ansl
utnin

g till

solp
anel

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!

JULMARKNAD/WEEKENDRESOR
Ölfestival i Bremen 3d 26/10, 2/11 1895:-
Spreewald 4d 4/10 1995:-
Rostock 3d 2/11, 23/11, 30/11, 3/12, 7/12, 10/12, 14/12 fr 1795:-
Schwerin 3d 2/11,23/11, 30/11, 7/12, 10/12, 14/12 fr 1695:-
Lübeck 3d 30/11, 3/12, 7/12,14/12 fr 1895:-
Burg/IFA 2-3 dgr halvp 10/11, 24/11, 30/11, 15/12 fr 1195:-
Stralsund 3d 30/11, 3/12, 14/12 fr 1595:-
Hamburg 3d 3/12, 7/12 fr 1795:-
Celle 3d 30/11, 7/12 1795:-
Stade 3d halvp 7/12, 14/12 1895:-
Centrala 3*** - 4**** hotell med frukostbuffé.

DAGSTURER
Vita hästen inkl lunch 1d 14/10, 21/10, 11/11 695:-
My Fair Lady 1d 27/10 1050:-
Ullared 1d 27/9, 4/10, 11/10, 18/10, 25/10 mfl 170:-
Heiligenhafen 1d 25/9, 30/10, 27/11, 18/12 340:-
Bordershopen 1d 18/9, 2/10, 16/10, 23/10 mfl 320:-
Äppelmarknad i Kivik 1d 30/9 490:-
Bokmässan i Gbg 1d 29/9 375:-
Julmarknad/Wapnö 1d 23/11, 29/11 450:-
Julmarknad/Tjolöholm 1d 22/11 500:-
Julmarknad/Liseberg 1d 12/12 390:-
Julmarknad/Huseby 1d 14/11 575:-
Arlövsrevyn 1d 24/2, 2/3, 16/3 630:-

ResTeamet

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

H
o

s
o

ss
b

o
ka

r
n

is
m

id
ig

t:
SA

S,
SJ
,C

on
ne

x
,Ö

lv
em

ar
ks
,S

ca
nd

or
am

a,
SE
M
BO

,T
T-
lin
e,

Sc
an

dl
in
es
,S

te
na

-L
in
e,

W
in
be

rg
s,
H
yl
lin
ge

Bu
ss
,G

ul
liv
er
s,
Li
on

A
lp
in

m
.fl
.

Företaget med lagstadgad resegaranti!Företaget med lagstadgad resegaranti!

Järnvägsstationen
KLIPPAN 0435-100 01
www.resteamet.com

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

Östergatan 28, Kl ippan • 0435 - 109 20

V
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En ”bro” mellan dåtidens bonde-
samhälle och vårt moderna sam-
hälle. Så framstår folkdräkten eller
riktigare hembygdsdräkten, som
kommit i skymundan för Sverige-
dräkten.

Det finns drygt 540 bygdedräkter
i bruk i Sverige, mest för högtid. De
flesta är rekonstruerade – modernt
material, delar av äldre dräktplagg
är förebild. Sverigedräkten konstru-
erades 1903. Redan på 1770-talet
utformade och fastställde Gustav III
en dräkt, kallas ”Svenska dräkten”.
Ordet ”folkdräkt” är från 1817.

I det gamla självhushållande bon-
desamhället fanns en stark social kon-
troll, även för ”passande klädsel”. En

grundkonstruktion fanns för bonde-
dräkt i vardag och högtid, som se-
dan varierade i detaljer i landet och
blev en yrkes- och bygdidentitet. I
rika jordbruksområden rikt utstyrda,
ofta med dyra silversmycken.

Så var det till in på 1800-talet.
Sedan sprängdes byarna av skif-
teslagen, industrialism kom, be-
folkningen ökade, inflyttning till
tätorter, bättre kommunikationer.
Gemenskap och identitet försvann,
nymodigheter kom. På 1800-talet
upphörde bruket av ”lokalbunden
folklig dräkt” – i England på 1700-
talet. Kläderna köptes.

1800-talets mitts nya syn på all-
mogekultur väckte åter intresset för

bygdedräkterna. Vid 1900-talets
ingång bildades folkdräktsrörelsen.
Ofta var originaldräkterna borta.
Rekonstruktioner skedde efter
konstverk. Intresset för folkdräkter
växte i takt med hembygdsrörelsen.
På 1920-talet kulminerade tillverk-
ningen av folkdräkter. En ny ”våg”
kom på 1950-talet. Sedan gick det
ned, men kom igen på 1970-talet
med ”gröna vågen”.

Skåne har 17 härader. Var och en
har sin dräkt. Framförallt folkdansar-
na uppträder i folkdräkter. Klippan
Amatörernas folkdanslag är ”kultur-
bärare” och visar flertalet härads-
och sockendräkter.

Gå på kondis, café eller fik – kärt
barn har många namn – är ett avta-
gande nöje, även i denna bygd. Be-
sökskulmen hos oss nåddes i mitten
på 1900-talet.

Utvecklingen går från kaffehus till
café. Syftet – mer förr än nu – att
skapa en ”mötesplats utan formell
inbjudan”. Grunden var kaffebö-
nan och stimulerande koffeinet. I
Etiopien upptäcktes kaffets stimu-
lerande effekt först. Via Arabiska
länder, där kaffet började odlas på
1400-talet, kom det till Turkiet.
Spred sig till Indien, Amerika. Idag
är Syd- och Mellanamerika största
producenterna.

Turkiet fick en avgörande roll för
kaffets introduktion i Europa. Ef-
ter belägring och reträtt från Wien
1683 lämnades 500 säckar kaffebö-
nor kvar. ”Kamelföda”, trodde alla
- utom Frans Kolschitsky som sma-
kat kaffe, förstod värdet, tog hand
om säckarna och öppna stadens
och Europas första kaffehus. Det
blev uppskattat. Spreds till Paris och
London. Till Sverige på 1680-talet
– som apoteksvara. Karl XII införde
kaffedrickandet hos oss, efter sin
”vistelse” i Turkiet. Stockholm fick
kaffehus, nämns 1717. I mitten av
1800-talet blev kaffet svensk folk-
dryck. Sågs även som ett sätt att få

ned alkoholmissbruket.
Det togs efter Europa. På caféer

kunde tidningar läsas, underhållning
bjöds, som t ex Operacaféet.

Att gå ”på kondis” blev populärt.
Blev i stationssamhälle som Klippan
en samlingsplats med spel, musik,
tidningar. Ingen ort var för liten för
ett café. I Klippan kan ett 15-tal ca-
féer räknas in. Två är kvar. Pizzerior
kom, caféerna minskade. Andra tog
över det som funnits i caféer. Men
de caféer som finns kvar är ofta
kära samlingsplatser, som i Söder-
åsbygden.

Den ”arbetarrörelse”, som samhäl-
lets välbeställda startade i Klippan
(Åby) – år 1878 och 1887- är bort-
glömd.

Industrialismen kom till Sverige
på 1800-talet, expansion följde.
Här fick del av den ökande befolk-
ningen jobb. Det flyttade samman
i tätorter, miserabla förhållanden
uppstod i en allt djupare lågkon-
junktur. De välbeställda i landet,
vår bygd och i Åby oroades. Många
ansåg fattigdom var självförvållad.
Andra ville hjälpa. Tron var att bild-
ning, sparsamhet, nykterhet och

noggrannhet i arbetet hos arbe-
tarna skulle lyfta dem och bevara
befintlig samhällsordning.

1840-talets bildningscirklar för
arbetare, efter tyskt mönster, blev
arbetarföreningar där väletable-
rade ville hjälpa arbetareklassen
med allt från bildning till billiga
matvaror, sjukförsäkrings- och be-
gravningskassor startades. Fram-
gångsrikast blev ”ringrörelsen”,
med kooperativa locktoner, under
en period på 1880-talet.

Arbetsföreningarna blev ofta
sällskapsföreningar, regelbundna

soaréer programmets kärna, som
gav ”överskottet” till självhjälp åt
arbetare.

Så var det i Klippan (Åby). För-
sta arbetareföreningen bildades på
Gästis. Stadgar antogs, styrelse val-
des – A Ahlstedt blev förste ordfö-
randen - sedan hölls föredrag över
”Livet och döden såsom fysiska fö-
reteelser”, månadssoaréer följde,
verksamheten tynade dock bort.
Nytt försök gjordes den 1 januari
1887 – som det står på fanan. För-
eningarna försvann då socialismen
kom, som i Klippan 1896.

Ljungbyheds Folkets Hus är en vik-
tig del i ortens historia. Kunskapen
om anläggningen är begränsad.
Historiska ”fragment” antyder
en bred verksamhet. Folkets Hus
registrerades den 23 mars 1928,
byggnaden uppfördes och invig-
des 1929, föreningen avregistrera-
des först den 8 april 2002. Folket
Hus historia bör skrivas, insamling
av material – stort som smått – på-
går och kan lämnas skriftligen, via
e-post eller per telefon till mig.
Önskvärt, inte nödvändigt, är att
datum finns för olika uppgifter.
Förhoppningen är att dokument
kommer fram.

Jobbigt, men nödvändigt. Så är
loppmarknaden för många för-
eningar för att få ihop pengar. I
Kvidinge finns en av de mer kända
som 2008 firar 40 år. Marknader
har funnit i många hundra år i vårt
land. Men det handlades bara med
nya saker. Till Sverige kom lopp-
marknaden i början av 1900-talet.
Ordet kom i skrift första gången
1910 och är en direkt översättning
från franskan. För i Frankrike, sär-
skilt i Paris, har marknader med
begagnat funnits mycket länge.
Hos oss har loppmarknaden gått
vidare, från de traditionella till
garageloppis, men även auktions-
kammare som t ex Kommersen vid
Ö Ljungby.

”En utmärkt pedagog. Han lärde
oss skjuta salongsgevär, mot sko-
lans utedass”.
(Överlärare Gustaf Weiborn på 1930-
talets Bruksskola beröms.)

”Har vi blivit livegna?”
(Lågavlönade arbetare i Klippan undrar
över detta 1963, de med jobb inte fick
söka något nytt på orten).

1917. Kommunal mellanskola star-
tar i Klippan.

1952. Vedby och V Sönnarslöv slås
samman med Klippan.

Viktig loppmarknad

Som sagt...

Boktipset: ”Smuts” av Olli Lagerspetz
ger ett filosofiskt perspektiv på en
mycket vardagsnära företeelse.

Folkdräkt – festlig historisk ”bro”

”Gå på kondis” – kärt avtagande nöje

Bortglömd ”arbetarrörelse” i Klippan

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

Folkets Hus ”efterlyses”
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Märkesdagar

Fr v: • Inge Persson med Holms sockens huvudbonad. • Folkdansarna visar dräkter från olika bygder. • Rutiga huvudbonaden från N Åsbo
Härad. • Lisbeth Nilsson från Trönningedräkten. • Nore Hansson med N Åsbo härads väst.

T v. Mona Fridberg visar
N Åsbo härads dräkt.

T h: Silversmycken hörde
ofta till dräkterna.



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

• Begravningar
• Juridik
• Sten
• Försäkringar

Klippan
Kerstin Långberg

Välkommen till vårt kontor på:

Storgatan 28, Tel. 0435 -102 15
Öppet: 9 -13
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Åbytorpsvägen - 264 39 Klippan - www.klippanbuss.se - info@klippansbuss.se

KOMMANDE RESOR 2007-2008
Lördag 1 december Cats - Nöjesteatern Malmö.

Onsdag 12 mars Riverdance - Malmö.

För mer info om föreställningarna ring
Tommy Karlsson på tel. 0708-28 20 55.

Man kan handla kläder påmånga olika sätt.
Vissa åker till Ullared, andra tar en heldag
på Väla och en tredje går till den butik som
finns närmast hemmet. Pia Pålsson och
hennes företag Rosa Danica gör klädshop-
pingen till en helt ny upplevelse. Mitt ute
på landet, i Ebbarp på vägmot Oderljunga,
har Pia byggt upp en egen butik. Kläderna
hon säljer kommer från det danska märket
Green-House, somPia (danska i Skåneexil)
haft ett långvarigt samarbete med.

- Green-House är en dansk firma som endast
säljer kläder via privata återförsäljare. Egent-
ligen är det tänkt att man ska åka runt och
sälja kläder på ”home parties”, men jag gör
så här istället.

”Home parties” tidigare

I många år åkte Pia runt på ”home parties”
och visade upp kläder. Och ”visade upp klä-
der” ska tas rent bokstavligt – hon gick näm-
ligen mannekäng på de ställen hon besökte.

kläd-
butik

i det
”rosa”

Men resandet blev för slitigt i längden. Istället
har Pia satsat på att bygga upp en liten butik
i hemmet.

- Folk brukar tycka att det är spännande att
komma ut hit och titta på kläder, få en kopp
kaffe och njuta av naturen. Jag brukar säga
att jag säljer en helhetsupplevelse. Det hand-
lar inte bara om kläderna.

Mestadels damkläder

De kläder Pia säljer är till största del för kvinnor.

- Det är kläder för alla tillfällen – vardags-
och festkläder och underkläder. Det mesta är
för kvinnor och kundkretsen är mest kvinnor,
men jag har lite för män också.

Pia tror att kunderna uppskattar det lugn som
råder i hennes butik samt det faktum att de
kan boka in ett besök där de får säljarens (i
detta fall alltså Pias) odelade uppmärksamhet.

- Jag ger mycket hjälp och vägledning. Ibland
kommer folk hit och säger att ”du får klä mig”
och då ger jag tips om vad som fungerar och
hur man kombinerar färger till exempel.

Pia har en hel del kunder – och efter många
år av ”home parties” så har hennes goda
rykte spritt sig.

- Många av de som kommer hit är sådana
som jag varit hemma hos tidigare, eller som
har hört talas om mig via någon vän, granne
släkting eller något sånt.

En välkomnade lugn miljö för kunderna!”Grön”

huset!

P
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Körskola
med
personlig
service

Många är de Klippanungdomar som de
senaste elva åren tagit körkort med hjälp
av Berndtssons Trafikskola. Det är Maria
Berndtsson som tillsammans med maken
Dan driver verksamheten framåt. Familjen
bor i Munka Ljungby och har därför lämp-
ligt nog en avdelning i Ängelholm och en i
Klippan.

- Vårt största mål är att ha nöjda elever, kom-
petenta och motiverade lärare och att vi ska
vara affärsmässiga, säger Maria Berndtsson.

Många går intensivkurser

Majoriteten av kundkretsen är nyblivna 18-
åringar som inget hellre vill än vidga sina
vyer genom ett körkort. Men det finns även
”vuxna” som bestämmer sig för att ta tag i
körandet igen.

- Många av våra lite äldre elever har kört tidi-
gare men avbrutit på grund av en eller annan
anledning: De kanske har fått ett jobb som
kräver körkort till exempel. Då blir det många
gånger en intensivkurs för att bli färdig en
gång för alla.

Överlag har intensivkurser blivit allt mer po-
pulära. Berndtssons Trafikskola har elever
från hela Skåne, och ibland händer det också
att man får ännu mer långväga besök.

- Några av ”intensivarna” bor i storstäder som
Göteborg till exempel. Där är det dels svårare
att köra och det är betydligt längre väntetid
till uppkörning. Då väljer vissa att åka hit i 2,5
vecka istället och sedan efter ytterligare någ-
ra veckor återvänder de för att köra upp.

Mer personlig service

Maria Berndtsson tror dessutom att körsko-
lor på mindre orter kan ge en personligare
service än kollegorna i storstäderna. Det är
viktigt att eleverna känner sig sedda.

- Vi jobbar väldigt mycket med att alla ska
känna sig välkomna. Vår receptionist ser till
att lära sig vad alla heter och hon blir i många
fall en kompis för livet för våra elever.

1 januari 2006 infördes en regel om att alla
som övningskör privat ska gå en introduk-
tionskurs på en körskola – både elev och
handledare (eller barn och förälder, som det
ju är i de flesta fallen). Detta har blivit väldigt
uppskattat.

- De som hade sökt övningstillstånd innan
den 1 januari 2006 omfattades inte av den
här regeln, men många kom hit i alla fall ef-
tersom de tyckte att det var en bra idé.

Bra att ta ett par lektioner

När man ändå är på plats för introduktions-
kursen kan det också vara bra att ta en eller
två lektioner innan man börjar köra privat.
Det tycker i alla fall Maria Berndtsson.

- Ja, vissa grejer kanske man lär sig fel som
privatist – och då kan det vara svårt att lära
bort det felaktiga beteendet i körskolan se-
dan. Tar man en eller två lektioner hos oss
direkt får både eleven och handledaren en
knuff i ”rätt” riktning.

Trafikkunskap på schemat

Berndtssons Trafikskola har ett samarbete
med Klippans Gymnasieskola. Eleverna kan
som individuellt val välja ämnet trafikkun-
skap. Då får man gå sin teorikurs gratis på
skoltid. Kursen går över en termin och om
man väljer att köpa böcker och göra fler tester
hos Berndtssons så får man rabatt på detta.

- Att gå den kursen kan vara väldigt värdefull,
man sparar både tid och pengar, säger Maria
Berndtsson.

Grön trafikskola

De senaste åren har klimathotet diskuterats
alltmer. Berndtssons Trafikskola drar sitt strå
till stacken genom att vara en så kallad grön
trafikskola. Man lär ut hur man kör miljövän-
ligt, och bilarna man använder är Volkswa-
gens Golfmodell – som är erkänt bränslesnål.
Som en av 16 trafikskolor i hela landet är man
dessutom certifierade enligt ISO-modell.

- Det är viktigt för kvalitetskontrollen.

Fr. v. Delar av personalen: Petra Andersson, Patrik Nilsson, Lennart Carlsson, Maria Berndtsson och Agneta Henrysson. (Dan Berndtsson och Inger Axelsson fattas.)

Anne-Maj Thomasson och Carl Ahlin vid datorerna.

Lennart i en av Berndtssons Trafiksskolas blå bilar.



9

Sedan slutet av augusti erbjuder
Preem i Klippan rekonditionering av
bilar. Till detta har man anställt Göran
”Guran” Andersson, som tycker att
man har kommit igång bra. När vi ta-
las vid har verksamheten varit igång i
ungefär en vecka.

Göran har arbetat med rekonditionering
av bilar i många år och har med sig en
stor kundkrets till Preem.

- Jag har jobbat för lokala firmor tidigare
och har ett bra kontaktnät.

Företag och privatpersoner
Preems satsning på bilrekonditionering

Preem öppnar
bilrekonditionering

riktar sig dock inte bara till företagskun-
der. Privatpersoner är givetvis också väl-
komna.

- Vi hjälper till med polering, städning,
skrubbning och vaxning, motortvätt, in-
vändig klädseltvätt, fönsterputs, glansning
av vinyldetaljer – ja allting helt enkelt!

Företagskunderna kommer och går året
om av förklarliga skäl och nu på sommar-
halvåret är det fler privatpersoner som vill
ha sina bilar i topptrim. ”Guran” är den
enda anställde på Preem som arbetar
med kundernas bilar och hoppas att han
ska hinna med allt.

- Det blir säkert inga problem, avslutar han!

Glänsande
biltvätt

EFTER

FÖRE

Preem Klippan
Storgatan 7
Tel 0435 - 71 16 70 Det är din bil värd!!!

Med kunnig personal och endast
dom bästa produkterna kan vi
erbjuda din bil den bästa omsorgs-
fulla tvätten.

Varför inte ge bilen lackskydd och
polering som håller länge?!

Välkomna att boka tid!

Välkomna förbi
och prova vårt
nya koncept för
omsorgsfull
bilvård!

Nyhet!
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Klippanfamiljen Borka är en riktig motorfa-
milj. Bröderna Lukas 11, och Linus, 9 bör-
jade köra go-kart för ett par år sedan och
nu har det nästan blivit en livsstil för hela
familjen.

- Vi åker runt på tävlingar runtom i hela södra
Sverige, berättar Tommy Borka, brödernas
pappa.

Stort motorintresse

Motorintresset har alltid funnits inom fa-
miljen. Tommy körde go-kart som liten och
hustrun Birgitte har också alltid gillat bilar
och motorer. För två år sedan ordnade Car-
tingsällskapet i Klippan Cartens dag på banan
i Bolestad. Birgitte tyckte att killarna skulle få
pröva på och på den vägen är det.

- De har pysslat med andra sporter tidigare,
men har aldrig blivit så ”hookade” som de blev
med go-carten. När de spelade fotboll var det
mer ”måste vi åka och träna nu”. Nu tycker de
istället att det är tråkigt när de inte får träna.

Tävlar i Sydsvenskan

Lukas tävlar i Sydsvenskan, en cartingserie för
de allra minsta förarna, och pappa Tommy
hoppas att han ska komma topp tio den här
säsongen – än så länge ser det ut som att
detta ska kunna gå i uppfyllelse. Lillebror Li-
nus kör bara uppvisningstävlingar än så länge
eftersom han är under tio år, men nästa år tar
han upp kampen med storebror.

- Det är bra att de har varandra, det sporrar
att ha någon att tävla med.
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- Av landets totalt 291 kommuner så kom
Klippan på 289:e plats när det gällde att
samla in pengar till Världens Barn-galan förra
året. Det blir 34 öre per capita. Nu tycker vi
att Klippanborna får ställa upp mangrant och
göra ett bättre resultat.

Insamlingsbössor

Under helgen den 12-13 oktober kommer
därför alla de deltagande organisationerna att
ha insamlare utanför centrala platser runtom i
kommunen. Sven Johansson tycker att alla som
ser en insamlingsbössa ska lägga ett bidrag.

- Av någon anledning så är vi i Skåne dåliga
på det där med insamlingar. Förra året var 15
av de 30 lägst placerade kommunerna i Värl-
dens Barn-insamlingen från Skåne.

Sven tipsar också om Ljungbyheds Golfklubb,
som hela dagen den 13 oktober ställer sin
bana till förfogande.

Skänk pengar till
Världens Barn

- Alla golfspelare får spela utan att betala
greenfee om man skänker en slant till Värl-
dens Barn.

Många sätt att skänka pengar

Det finns alltså många sätt för föreningar, fö-
retag och organisationer att skänka pengar.
Lions Club, där Sven medverkar kommer till
exempel att sälja novellsamlingen ”Noveller
för världens barn”, där pengarna går oav-
kortat till insamlingen. Lions bidrar även med
egna pengar.

- Vi tar nettot som
blir över efter våra
olika aktiviteter
och lägger till
Världens Barn.

Den 12-13 oktober hålls den årliga gala-
kvällen till förmån för Världens Barn i Sve-
riges Television. Med hjälp organisationer
som Rädda Barnen, Lutherhjälpen, Röda
Korset, Plan Sverige och Lions ska man
samla in pengar till alla de barn som lider
runt om i världen. Sven Johansson från
Lions Club är kommunsamordnare för in-
samlingsarbetet i Klippan och tycker att
det är viktigt att Klippanborna ställer upp
och skänker pengar. Det har nämligen varit
lite si och så med det tidigare.
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Sponsorer välkomnas

Men det kostar på att ligga ute på tävlingar.
Precis som all annan motorsport handlar go-
kart mycket om material – och det kostar
dessutom att åka ut på tävlingar. Senast var
familjen i Uddevalla en hel helg – Linus kör på
lördagen och Lukas på söndagen. Därför är
alla former av sponsorer välkomna.

- Ska man ligga med i toppen så kostar det.
Många andra team med bättre ekonomi
har inga problem med finanserna – där byts
däcken ut inför varje tävling. Den möjlighe-
ten har inte vi. Det känns lite som David mot
Goliat.

Både Lukas och Linus har framtidsplanen klar
– formel 1 är det som gäller! Kanske får vi om
femton år en svensk motsvarighet till de tyska
bröderna Schumacher?
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Jewelultra Ltd. registrated for.

Har du lackbehandlat din bil ?

(oavsett fabrikat)
Vill du slippa kostsamma

uppgraderingar.Uppgradera NUtill Diamondbrite

Vi behandla
r även:

Lastbilar, H
usbilar, Båt

ar...

Ring för mer inf
o !

Ett ögonblick…
Fia Andersson, en av två marknadsgenera-
ler för Ljungbyheds Gammelmarknad.

Hur gick det med årets festligheter?
- Det gick jättebra. Vi var fullbelagda, inte många luckor alls.
På två dagar hade vi nästan 150 knallar.

Vad är det som gör att Gammelmarknaden är så
populär?
- Jag tror att människorna i ett litet samhälle som Ljungbyhed
verkligen uppskattar det man gör och uppskattar marknaden.
De lär känna knallarna som kommer tillbaka år efter år. Vi har
till exempel en knalle som varje år blir bjuden på kanelbullar
med kaffe av en gammal dam. Både ortsborna och knallarna
trivs här helt enkelt.

Ni har jobbat länge med planeringen av Gammel-
marknaden. Hur lägger ni upp arbetet?
- Vi börjar planeringen redan vid årsskiftet. Då gör vi utskick och
skickar en inbjudan till knallarna. Vi vill ha dessa bekräftade se-
nast den 31 maj. Sedan håller vi i allt ifrån att söka tillstånd till
avspärrningar till att bygga dansbana och ordna toaletter. Det är
många som gör en stor insats ”bakom kulisserna”.

Ett ögonblick…Många dagars förberedelser har gått redan innan man kommer till att börja måla in knallarnas
platser. Det är viktigt att allt stämmer annars blir det kaos när knallarna kommer.

Slit och släp för att få ett bra dansgolv. Här behövs många händer. Men bra blir det...

På marknadskontoret är det full rulle hela helgen. Här bjuds det även på lite fika till trötta
arbetare och knallar.

Efter marknaden dyker effektiva städare (LIF P10s familjer) i alla åldrar upp och gör fint igen.

en av två marknadsgenera-

I marknadsvimlet!
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T v. Gösta framför härliga,färgglada plädar.
Bredvid står Ulrika som arbetar i butiken.

Klippans kommuns största turistmål? Rätt gissat, det
är Nationalparken Söderåsen som är ohotad etta på
den listan. God tvåa på listan är Klippan Yllefabrik och
deras butik mitt i hjärtat av Klippan. Här säljs ett stort
utbud av utgående varor och även andrasortering till
förmånliga priser.

- Sommaren har varit helt fantastiskt försäljningsmässigt på
grund av det dåliga vädret, säger Gösta Magnusson, VD för
Klippan Yllefabrik AB och fjärde generationen Magnusson
som driver företaget.

Många turister

Turisterna hittar dock för det mesta till Klippan Yllefabrik.

- Vi har haft en explosiv utveckling de senaste tre-fyra åren
i fabriksbutiken.

Det är alltså inte bara Klippanborna som kommer in och för-
ser sig med filtar, plädar, kuddar och andra textilprodukter.
Under sommaren har amerikaner, danskar, holländare och
tyskar passerat revy i butiken. Innan sommaren gjordes dess-
utom en ombyggnad för att kunna ta emot alla besökare. Idag
är lokalen 400 kvadratmeter stor och försäljningen går bättre
än vad Gösta Magnusson någonsin kunde hoppats på.

- Det blev en oväntat stor succé, jag trodde nog inte att det
skulle bli så lyckat.

Butiken har funnits i 15 år, men har inte tagit fart ordentligt
förrän i början av 2000-talet.

- Outlets ligger i tiden, det är oerhört stor idag inom alla
möjliga branscher.

Ingen produktion i Klippan

Sedan början av nittiotalet finns inte längre någon produk-
tion kvar i Klippan. Istället produceras alla textilvaror i det
egna spinneriet/väveriet i Lettlands huvudstad Riga. I Klippan
arbetar idag 12 personer som arbetar med produktutveck-
ling. Ylleproduktionen är fortfarande basen i verksamheten,
men Gösta Magnusson har också utökat sortimentet till att
omfatta icke-textil.

- Vi försöker tänka i ett helhetskoncept och har tagit kontakt
med formgivarna Bengt Lindberg och Lotta Glave som ska-
par ljusstakar, brickor och andra bordsartiklar. Vi vill kunna
erbjuda samstämda produkter för hela bordet: Alltifrån duk
till ljusstakar och brickor. Kollektionen säljs under namnet
Bengt & Lotta och är mycket populär.

Ullfiltarna populära

Kronjuvelen i verksamheten är ullfiltarna, som exporteras till
omkring 20 länder. Japan, som i många år varit ett land där
svensk design står högt i kurs, är det land som man exporte-
rar mest till. Det finns klara beröringspunkter mellan japansk
och skandinavisk smak. Det gillar det sparsmakade, rena,
precis som vi gör.

Motsatsen till den skandinaviska smaken menar Gösta Mag-
nusson är den anglosaxiska som är mer mönsterorienterad.

- Det är mer blommor och sådant. Våra produkter känne-
tecknas mer av mönster och starka färger.

Klippans näst
största turistmål

Klippan Yllefabrik

Järnvägsg. 21, Klippan

Tel: 0435 - 44 88 86

www.klippanyllefabrik.se

Öppet: månd-fred 12-18, lörd 11-15

Fabriksförsäljning

Kom och låt dig inspireras av höstens nyheter i vår fina

fabriksbutik. Vår utfö
rsäljningsavdelning

är fylld med

förra säsongens utgående varor.

T v. Gösta framför härliga,färgglada plädar.
Bredvid står Ulrika som arbetar i butiken.



När Ljungbyhedsfrisören Bertil Anders-
son efter 70 (sjuttio!) år i yrket trappar
ner så tar Håkan Jönsson och Hairport
över Bertils rörelse. Detta innebär att
Håkan flyttar in i Bertils gamla lokaler i
centrala Ljungbyhed.

- Jag har lagt ner solarieverksamheten och
de gamla lokalerna blev lite för stora. Nu
får jag en lokal som är mer lagom i storlek,
säger Håkan Jönsson.

Bertil har alltså 70 år som frisör bakom
sig, varav de senaste 56 har tillbringats i
Ljungbyhed. Han började som ”tvålpojke”
redan som 13-åring 1937.

- Det är många minnen jag har med mig.
Den utveckling som har skett under de 70
år jag har varit verksam, det är helt otro-
ligt, säger Bertil Andersson.

Hoppfull inför flytten

Håkan Jönsson är förhoppningsfull inför
flytten, som när vi pratas vid är en vecka
bort. Från 1 september och framåt är det
nya lokaler som gäller.

- I och med att jag har tagit över en kon-
kurrerande salong så hoppas jag så klart
på att få ännu mer att göra. Den nya sa-
longen har ett bättre läge i närheten av af-
färsstråket i centrala Ljungbyhed.

Hairport
tar över
efter Bertil
Andersson

Bertil Andersson tycker det känns bra att
lämna över till Håkan.

-Det känns skönt att mina kunder kan
stanna kvar i Ljungbyhed och inte behöver
lämna byn för att klippa sig.

För att göra övergången så smidig som
möjligt kommer Bertil under den första ti-
den att vara på plats några timmar under
måndagar och onsdagar

Många trogna kunder

Håkan Jönsson har jobbat som frisör i
Ljungbyhed i 23 år, och har många trogna
kunder.

- Det är alltifrån barn till 90-åringar av
båda könen.

Inom hårklippning finns det, som inom så
mycket annat, trender. Många kommer in
med bilder på kändisar, speciellt ungdo-
mar. De stora fotbollsstjärnorna med David
Beckham i spetsen är alltid populära.

- När hockeyfrillorna kom tillbaka för några
år sedan med Chippen, Beckham och allt
vad de heter så var det många unga killar
som ville se ut som dem. Innan dess var det
Fredrik Ljungberg, men så rakade han ju av
sig håret, skrattar Håkan.

Vad är succéreceptet bakom
IBL Bildbyrå?

- Vi har duktiga och kunniga medarbetare,
bra leverantörer, bra teknik och lång erfaren-
het. Företaget har funnits sedan 1965, då min
far startade det tillsammans med en kollega.
De fick en förfrågan om att skriva läroböcker,
och så småningom behövde dessa illustratio-
ner. Sedan har det rullat på därifrån.

Hur fungerar det att driva ett
riksomfattande medieföretag i lilla
Ljungbyhed?

- Det blir lättare och lättare i och med den
digitala revolutionen. Ljungbyhed blir bara
mer och mer rätt hela tiden. Vi har ett försälj-
ningskontor i Stockholm med fyra anställda

>> Lars Modie på IBL Bildbyrå i Ljungbyhed,

som förser Sveriges medier med bildmaterial.
Ett ögonblick…

också, det är ett måste om man är i medie-
världen, men annars drivs allting från Ljung-
byhed utan problem.

Ni har ett nytt spännande projekt på
gång på Internet. Berätta!

- Vi hoppas kunna lansera en e-handelslös-
ning där vem som helst ska kunna gå in på
vår hemsida och köpa bilder. Hela arkivet ska
läggas ut så att det är tillgängligt dygnet runt.
Många på den kommersiella marknaden job-
bar dygnet runt och vill kunna gå in och köpa
en bild mitt i natten ibland.

Är det möjligt att driva hela företa-
get på nätet eller behövs ett fysiskt
kontor?

- Man måste ha ett kontor där kunderna kan
få prata med riktiga människor och support.
Det är främsta fokus för oss, att finnas till-

hands för kunderna. Vi har satt ut propåer
på hemsidan som uppmanar folk att ringa
oss om det är något de undrar över. Många
blir förvånade över detta och menar att ”kan
man fortfarande ringa till er?”

på att få ännu mer att göra. Den nya sa-
longen har ett bättre läge i närheten av af-
färsstråket i centrala Ljungbyhed.

sig håret, skrattar Håkan.
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Vinnarna av en

Personalfest är alltid ett välkommet av-
brott i den gråa vardagen. När Söderås
Journalen i ett tidigarenummer lottadeut
en grillfest med mat från Hemköp Ljung-
byhed blev det gott om kuvert i redak-
tionens brevlåda. Vann gjorde persona-
len på Badvägens äldreboende. Det var
en av de anställda på Badvägen, Helen
Lindskog, som skickade in en liten dikt
som förklarade varför man skulle vinna
priset. Något som Söderås Journalens
jury föll pladask för. Den 24 augusti hölls
en mycket trevlig grillfest hemma i träd-
gården hos enhetschef Gunilla Sjunner.

- Vi hade ändå bestämt att vi skulle ha
kräftskiva vid det datumet, och tack vare
den här vinsten så blev det grillfest också,
säger Gunilla Sjunner.

Viktigt med sammankomster
utanför arbetstid

Medan Gunillas make Kalle tog plats
bakom grillen så njöt Gunilla och hen-
nes 14 medarbetare av godsakerna från
Hemköp Ljungbyheds fantastiska kött-
disk. Man kalasade på bland annat kyck-
lingfilé, karré, kryddiga korvar, potatis-
gratäng, grekiska sallader, bröd, ost och
goda såser.

- Det var fantastiskt gott allting. Jag har
aldrig ätit kött från Hemköp Ljungbyhed
tidigare, men det är mycket möjligt att
vi kommer att hämta mat därifrån fler
gånger, säger Gunilla Sjunner.

Att hålla personalfest då och då är viktigt
för sammanhållningen menar Gunilla.

- Det är bra att ha lite sammankomster så
att man inte bara träffas på jobbet.

- Vi hade ändå bestämt att vi skulle ha

Grillfes
t!!!

Helen hämtar vinsten på Hemköp.

Vi jobbat med äldre i många år.
Helger & kvällar, ingen fritid

tillsammans vi får.
Vi vill nu bli bjudna på gille alla

och inte bara kommunens
kaffe med fralla.

Att bjuda chefen på grilla
är inte så illa.

Vi är positiva och glada
gillar alla att bada.

Vi står för bad och ni
står för grille

så vi hoppas ställa till med
ett arbetsplatsgille.

Tänk att träffas alla en dag
och känna att vi tillhör ett arbetslag!

Med vänlig hälsning
Tjejerna på Badvägens äldreboende

Lyckad personalfest tack vare Hemköp
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SÖDERÅS JOURNALENS 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 Adapt Media AB, Norra Skolgatan 2,
264 33 KLIPPAN senast den 1 oktober-07
i brev frankerat med brevporto.
Glöm inte ange ”BARNTÄVLING” utanpå kuvertet!

VINSTER
1:a pris PRESENTKORT på Lokalföreningen, Ljungbyhed 500:–
2:a pris PRESENTKORT på Lokalföreningen, Ljungbyhed 300:–
3:e pris PRESENTKORT på Lokalföreningen, Ljungbyhed 100:–

OBS! Skicka in ditt svar före den 1 oktober-07.
Vinnarna underrättas per brev och kungöres i nästa nr.

Namn: Ålder:

Adress: Telnr:

ENDAST för barn upp till 12 år!

?

ORDET ÄR:

HEJ ALLA BARN!
GISSA VILKET ORD
SOM JAG GÖMMER!
Finns i skogen...

VINNARE ANNONSJAKTEN AUGUSTI
1:a pris Per-Olof Carlsson, Klippan
2:a pris Ann-Christine Persson, Brandsberga
3:e pris Elisabeth Jönsson, Klippan
Vinnarna meddelas även personligen. GRATTIS!

15

Dags för
”Gör om mig”
-tävling igen!

förDags
NY TÄVLING!!!!

Förra hösten hade Söderås Journalen en uppskattad tävling där vi lot-
tade ut en make over-dag. Helen Turkowitch-Eriksson från Klippan fick
klippning, smink och klädstyling för ett värde över 2 000 kronor
och hon fick en liten festupplevelse mitt i den gråa vardagen. Nu tycker
vi att det är dags igen.

Därför vill vi att du skickar in ett kort på dig själv, eller någon när-
stående som du tycker behöver/förtjänar en riktig lyxdag. Både
killar och tjejer är välkomna att anmäla sig. Vi vill att du lämnar en
motivering till varför just du eller den du föreslår behöver/förtjänar
det här priset. Vi vill ha ditt bidrag senast den 8 oktober.

Observera att Söderås Journalen från och med den här gången har ny postadress.

Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPANLJUNGBYHED 0435-44 10 30 I Öppet: mån- fre 9-20, lör & sön 9-18

Välkomm
en!

Lars & F
ia

med per
sonal

Fest eller mysig
hemmakväll?!
Vi fixarmaten!

Lycka till!
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Han har vunnit den svenska melodi-
festivalen, givit ut en bok om lime-
rickar och konstruerat korsord för
flera svenska tidningar. Via Ådalen
och Stockholm hamnade norrlän-
ningen Yngve Orrmell för tiotalet år
sedan i Östra Ljungby. Dottern Åsa
hade några år dessförinnan tagit
över Wallåkra Stenkärlsfabrik och
hustrun Christina ville, som Yngve
säger, ”ha lite mer grönt omkring sig
än vad en Stockholmsvåning kunde
erbjuda”. Sagt och gjort – paret Orr-
mell hittade ett hus i Östra Ljungby
och flyttlasset gick söderut. Textför-
fattande och ordvrängeri har alltid
funnits med vid sidan om Yngves
ordinarie arbete.

- Jag har aldrig försökt att leva på det, utan
istället jobbat som bolagsjurist.

Skolkamrat med Povel Ramel

Yngve var i ungdomen under några år skol-
kamrat med en annan hyfsad ordvrängare,
nämligen Povel Ramel. Och det är från Povel
han lånar ett citat som sammanfattar Yngves
situation ganska bra:

- Jag måste hålla huvudet igång. Bara för att
man blir äldre så kan man ju inte pensionera
hjärnan. Povel sa det strax innan han dog och
det tyckte jag var väldigt bra.

När Söderås Journalen påpekar att Yngve har
fler gemensamma beröringspunkter med Po-
vel Ramel än att de gått i skolan tillsammans
blir han nästan generad.

- Nej nej, jag vill absolut inte jämföra mig
med honom, han är ju en av de bästa vi har
haft, ett nationalmonument, säger Yngve
vördnadsfullt.

Vinnare av melodifestivalen

På sextiotalet kom Yngve in i schlagervärlden
i Stockholm. Arbetskamraten Bobbie Ericson
visste att Yngve var duktig på det där med
texter och de slog sina påsar ihop. Redan på
första försöket blev det succé! Yngve skrev
under pseudonymen Bo Eneby texten till
klassikern April, april, som förutom att det är
en klassisk melodi även är känd för att Siw
Malmqvist tappade texten och började fnittra
mitt under sitt framförande i den svenska fi-
nalen. På den tiden var det ju dessutom ib-
land så att olika artister framförde låtarna i
den nationella och internationella finalen.
Det föll på Lill-Babs lott att framföra April,
april i europafinalen i franska Cannes. Men
då uppstod ett problem.

- Lill-Babs kunde inte vissla, så det blev pro-
blem nere i Frankrike. Vi frågade om det gick
bra att ha en flöjt som kunde spela visselmo-
tivet, men det gick inte för sig på den tiden.
Det var annorlunda mot idag, när de har en
hel show för varje låt.

Korsord och finländska dagsverser

Korsordsknåpandet har han hållit på med se-
dan femtiotalet. Yngve började göra korsord
till en tidskrift som gavs ut i Helsingborg som
hette Intellekt. Därefter har han gjort flera
hundra korsord till Hemmets Journal, Svens-
ka Dagbladet och flera facktidskrifter. Hur går
man då egentligen tillväga?

- Det första jag gör är att plocka ut ett antal
bilder att utgå ifrån. Sedan försöker jag att hitta
några roliga vinklar på det och sedan är det
bara att fylla på med ord. Jag sätter en ära i att
inte använda Nationalencyklopedin eller nätet.

Yngve har slutat med att göra korsord nu,
men löser fortfarande sådana.

Under många år arbetade Yngve också för
den finlandssvenska tidningen Hufvudstads-
bladet.

- Jag skrev lite små dagsaktuella satiriska ver-
ser om sådant som kunde tänkas intressera
en finländsk läsekrets. De var som mest nöjda
när jag skrev något elakt om Sverige, det gick
alltid hem!

Limerickbok

Yngve höll på med sitt versskrivande i 12 år,
men när flyttlasset gick till Skåne så fungera-
de det inte längre.

- Det mentala avståndet blev lite för långt
mellan Östra Ljungby och Helsingfors. Det var
lättare när vi bodde i Stockholm.

Yngve har också skrivit en limerickbok. Den
heter ”En ormtjusarinna från Krokom och
hundra andra limerickar” och finns på om-
kring 500 bibliotek landet runt.

- Jag anmälde mig till en limericktävling i
Sveriges Radio på femtiotalet och vann. Men
eftersom jag förstod att man troligen bara
fick vinna en gång så deltog jag under andra
namn, mina mågars till exempel. Det fung-
erade och jag vann flera gånger.

Över eller under bältet?

Man får väl säga att ändamålen helgade
medlen i de här fallen – det är ju kvalitet som
ska premieras!

Yngve fortsatte att skriva limerickar. En dag
fick han ett infall.

- Jag ringde till bokförlaget Rabén & Sjögren
och frågade om man måste heta Hasse Al-
fredsson för att få ge ut en bok med lime-
rickar. De sa att det behövde man inte, bara
limerickarna var bra.

Det är klurigt att skriva limerickar. Det gäller
att hitta rimvänliga ortnamn och sedan för-
söka få till en slutpoäng.

- Man kan slå i kartboken, eller hålla koll när
man är ute och kör bil till exempel.

Och vad kan då vara lämpligare än att avrun-
da med en av Yngves många limerickar:

- Ska det vara över eller under bältet?

Vi tar väl någonstans mittemellan:

En bonde med gård vid Zamora,

som plöjde i grannbondens fåra

fick mycken kritik

för denna trafik

dock aldrig av grannens señora

- ett liv som
ordvrängare!

Med skärpa i tanke
och blick...

PROFILEN:

Yngve Ormell
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Kommunernas ekonomi
Det råder högkonjunktur i landet vilket påverkar kommunerna och
kommunernas skatteintäkter.. De ekonomiska förutsättningarna är
goda, dock måste vi arbeta utifrån att ökningstakten så småningom
mattas av. Skatteunderlaget bedöms öka med mellan 4 och 5 %
under åren 2007—2010. Det innebär en högre ökningstakt än under
första halvan av 2000-talet.

Klippans kommun – befolkning
Klippans befolkning ökade 2006, för femte året i rad. Ökningen blev
totalt 58 personer och kommunen hade vid årsskiftet 16 106 invå-
nare. Kommunen har därmed på fem år ökat sin befolkning med mer
än 600 personer. Under första halvåret 2007 ökade befolkningen yt-
terligare till 16 181 invånare.

Vi är försiktigt positiva och tror på en balanserad ökning av invånar-
antalet under resten av 2007 och 2008. Av försiktighetsskäl har vi i
budget 2008 lagt oss på 16 100 invånare, vilket i princip är en oför-
ändrad nivå jämfört med 2006-12-31.

Klippans kommun – ekonomi
2008 års budget är en någorlunda stark budget, även om kommu-
nals löneavtal i slutvarvet frestat hårt på nivåerna. En alltför hög in-
vesteringsnivå har till en viss del kompenserats av ett årsresultat på
+15,0 mkr. Ett klart förbättrat skatteutfall har möjliggjort att 5 mkr
avsätts till inlösen av pensioner. Nämnderna kompenseras för höga
löneavtal och de flesta nämnderna får dessutom avsevärda tillskott i
budget 2008, vilket kan utläsas nedan.

Förändringar i verksamheten 2008
I den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för nästa år finns en
del förändringar som påverkar verksamheten på ett förhoppningsvis
positivt sätt. Bland förändringarna kan nämnas följande:

Kommunstyrelsen
• Utökade medel finns 2008 med 1,6 mkr för förbättrat gatuunderhåll
och 1,0 mkr för utökat fastighetsunderhåll.

• En halvtidstjänst som EU-samordnare inrättas, en tjänst som säker-
ligen ska kunna tjäna in sina egna kostnader genom att vi kommer
åt ytterligare EU-stöd.

• Ett nytt och förbättrat IT-system för löne- och personalhantering gör
att vi kan minska budget-anslaget här med 275 000 kronor

• 100 000 kronor anslås för att kommunen ska kunna förbättra sin
information utåt bl a till allmänheten

• För att komma till rätta med allmän nedskräpning i kommunen samt

för underhåll av industrispåret anslås totalt 200 000 nya kronor

Miljö –och byggnämnden

• För luftmätningar anslås 50 000 kronor 2008

Kultur –och fritidsnämnden
• Utökning sker av musikskolans rektor, från 0,25 tjänst till 0,5 tjänst
• Föreningar och aktivitetsstöd utökas med totalt 150 000 kronor
• 80 000 kronor anslås i budgeten för strövstigar/motionsspår samt
kanotled

KOMMUNFULLMÄKTIGE HAR
ANTAGIT BUDGET FÖR 2008 OCH
PLAN FÖR ÅREN 2009 - 2010

Barn –och utbildningsnämnden
• Förstärkning sker av grundskolans budget med 1,0 mkr
• För justering/förändring av avtalen med friskoleverksamheter
tillförs 1,05 mkr

• För gymnasieksolans elevavgifter tillförs 350 000 kronor. Genom
samarbetsavtal inom nord-västra skåne får dessutom gymnasie-
skolan möjlighet att höja sina avgifter vilket ger utrymme för kvali-
tetshöjningar inom skolan

Socialnämnden
• En ny tjänst inrättas inom äldreomsorgen för förebyggande samtal/
förebyggande verksamhet

• Anpassning av scheman mm till EU.s nya arbetstidsregeler kostar
700 000 nya kronor

• En tjänst som fältsekreterare inrättas inom individ –och familje-
omsorgen, en tjänst som ska arbeta förebyggande ute på fältet
och då främst med ungdomar

Investeringar under planperioden
Ett stort antal angelägna investeringsprojekt gör att investeringsbud-
geten för kommande år liksom för innevarande år ligger på en något
för hög nivå. 2008 ligger nivån på 52,2 mkr och 2009 på 44,2 mkr.
En ”normal” nivå bör ligga under 40 mkr för att vi inte i slutändan ska
behöva gå ut och låna pengar.
De största investeringarna under perioden är:
• ombyggnad av simhallen
• sanering av läderfabriken
• vatten och avlopp, huvudledning Gråmanstorp-Klippan
• nytt kostall på Naturbruksgymnasiet
• utbyggnad av ett resecentrum på stationsområdet i Klippan
• ombyggnad Snyggatorpsskolans kök
• ombyggnationer på Vedby/Bofinkenskolan samt på Ljungbyheds-
skolan

• nytt flygplan till flygtekniska gymnasieprogrammet

• ombyggnad av Rickmansgården i Ljungbyhed

Framtidsutsikter
De närmaste åren ser positiva ut för svensk ekonomi. BNP-tillväxten
bedöms vara fortsatt god om än lägre än under 2005-06. Även sys-
selsättningen fortsätter att öka. Skatteunderlaget beräknas, som tidi-
gare nämnts, växa med drygt 4 % per år under perioden 2007—10.
Med detta positiva scenario som grund blir ansvaret än tydligare på
den enskilda kommunen att inte bli ”fartblind” utan utnyttja de goda
förutsättningarna för att skapa en långsiktigt bra ekonomi och verk-
samhet för kommuninvånarna.

Bedömningen är att vi i Klippans kommun förbereder oss på ett se-
riöst sätt för de utmaningar som står för dörren. Kan vi hålla resultat-
nivåerna uppe och dessutom fortsätta med tydlighet och kraftfullhet
i ledning och styrning har vi en bra grund att arbeta utifrån. Fortsatt
arbete med att nedbringa sjuktalen samt fortsatta insatser för att yt-
terligare förbättra kommunikation och dialoger är ytterligare exempel
på faktorer som kommer att leda till framgång. Vi har i Klippan för-
bättrat våra förutsättningar och möjligheter under de senaste åren
– nu gäller det att hålla kvar greppet och se till att förutsättningarna
förbättras ytterligare inför framtiden.

information från klippans kommun

Boje Jarl
ekonomichef
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information från klippans kommun

Alkoholmottagningen
firar 25-årsjubiléum!!

Välkommen att besöka oss
torsdagen den 27 september

mellan klockan 10-14.
Då har vi öppet hus, bjuder på tårta
och visar runt i våra fina lokaler

i f.d. Rönngården (intill Vårdcentralen).

Under dessa år har vi
tagit emot över 30.000 besök av

mer än 1150 klienter och deras anhöriga.

Vi arbetar med rådgivning, bedömning, avgiftningar,
motivationsarbete, medicinska insatser, provtag-

ningar, NADA-akupunktur och anhörigstöd.

Än en gång VÄLKOMMEN!

Ulla-Britt Bert-Inge Margaretha Ingrid André
Börjesson Karlsson Krite Nytzén Sinclair

VARA VETTIG VUXEN
En kurs för dig som vill hjälpa de
barn/ungdomar som växer upp i
skuggan av missbruk, våld osv.

5 måndagkvällar med start den
1 oktober (v. 40-44).
Tid: 18.30 - 21.00

Plats: Norrehus, Bryggerigatan 13
Pris: Kursavgift 150 kr. inkl. fika

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

070 - 260 93 36

NORREHUS FRITID
Fritidsgården i centrum

Här träffas alla mellan 12-17 år

Norrehus fritidsgård, Bryggerigatan 13
Tel. 0435 - 134 85

Ida Lill och Janåke

Måndag 17.00 - 21.30
Onsdag 17.00 - 21.30
Fredag 18.00 - 22.30

Norrehus fritidsgård, Bryggerigatan 13

Måndag 17.00 - 21.30
Onsdag 17.00 - 21.30
Fredag 18.00 - 22.30
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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

Klippans bibliotek tel. 281 76
Måndag, tisdag och torsdag kl. 10 - 19
Onsdag och fredag kl. 10 - 16
Lördag kl. 10 - 13
Söndag kl. 13 - 15

Tidningsrummet
Öppnar kl. 9 måndag - fredag

Ljungbyheds bibliotek tel. 281 24
Måndag och torsdag kl. 14 - 19
Tisdag, onsdag och fredag kl. 10 - 14

Östra Ljungby bibliotek tel. 281 87
Måndag och torsdag kl. 16 - 19
Tisdag och onsdag kl. 11 - 15

VÄLKOMMEN TILL DITT BIBLIOTEK!
HÄR FINNS NÅGOT FÖR ALLA!

BADBIBBLAN
ÖPPNAR IGEN ONSDAGAR 17.00 - 19.30

VI SES! VÄLKOMNA!

önskar Biblioteks och Simhallspersonalen

Bibliotekens öppettider
fr.o.m. 20/8

Låna hem
Nationalencyklopedin
Nu kan du som har lånekort på något av biblioteken
i Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby låna hem
Nationalencyklopedin i två månader!

Det finns 190 000 uppslagsord i Nationalencyklope-
din. Den innehåller också Svensk ordbok, Svenskt-
engelskt lexikon och Årsböcker fr o m 1996. I NE
finns också korsordshjälp, vad hände en viss da-
tum, nutidsorientering och atlas.

Nationalencyklopedin uppdateras 3 gånger dagli-
gen. Artiklarna skrivs av ämnesexperter.

NE innehåller också NE junior med 4 000 uppslags-
ord som vänder sig till grundskolebarn.

Kontakta biblioteket för mer information
Klippan 0435-281 77 • Ljungbyhed 0435-281 24
• Östra Ljungby 0435-281 87

VÄLKOMMEN TILL DITT BIBLIOTEK!

Övertidsvarning
Övertidsvarning
Har du svårt att komma ihåg att lämna böckerna i
tid? Då är bibliotekets tjänst övertidsvarning något
för dig.

Vad är övertidsvarning?
Övertidsvarning innebär att biblioteket skickar ut
en påminnelse till din e-postadress ett par dagar
innan lånetiden går ut.

Hur gör jag?
Vänd dig till något av biblioteken i Klippan, Ljung-
byhed eller Östra Ljungby och anmäl att du vill få
påminnelse. Du kan också logga in på ditt konto
i bibliotekskatalogen. Under information klickar du
i rutan övertidsvarning. En förutsättning för att få
övertidsvarning är att du har en aktiv e-postadress
registrerad hos oss.

Får man varning för alla slags medier?
För alla medier som har lånetid som är mer än tre
dagar. För medier med kortare lånetid hinner vi inte
varna.

Vad händer om jag av någon anledning inte får
någon varning?
Du är alltid själv ansvarig för att lämna tillbaka det
du lånat i tid. Övertidsvarning är en extra tjänst som
hjälper dig att komma ihåg.

Aktiv höst på Friskvården
Klippans friskvårdavdelning :

Tider för Bodypump
mån 18.30 - 19.30
tis 18.00 - 19.00
ons 18.00 - 19.00
tors 19.15 - 20.15
lör 10.00 - 11.00
För mer info om priser och tider - ring tel. 0435 - 281 95!

För utställningar i Konsthallen se hemsidan www.klippan.se
eller vänd dig till biblioteket 0435- 281 77

Tider för Bodycombat
tis 19.15 - 20.15
tors 18.00 - 19.00
sön 16.30 - 17.30

Tider för Slowmotion
ons 19.15 - 20.15

Tyck till på
www.klippan.se

M
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EGET KÖK

Räksallad hg 15.90
BLÅ BAND

Soppor 1 lit 2 st 20.00
EDET

Friendly Toa 12 p 29.90

SCAN Kallrökt Skinka hg12.90
Olivmortadella hg 5.90

Lövbiff

Priserna gäller tom 30/9 eller så långt lagret räcker.

Prova kontantuttag
med ditt bankkort hos ICA!

99:-
Engelglass

Hel lax kg 64:-
Hel torsk kg 49:-

Grytbitar AV BOG

49.90 16.90

UNIVERSAL

Allglas 4p 99:-
Ljuslykta i koppar 59:-
Porslinsburk m lock 49:-
Skål på fot 99:-

/kg

ENGELHOLM

/kg /st

Smakfullt • Bekvämt • Prisvärt

1litImport

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

100:- i rabatt
vid köp av

stickad tröja och skjorta*

när du handlar för minst 500:-
* erbj. gäller tom 29/9 -07 och
endast Hector och Clipper

DISKMASKIN
Elektro Helios DI 8504

• 5 program inkl snabbprogram

ord. pris 4 390:-prisord. prisord. prisord. 390:-4 390:-4 390:-4 390:-4 390:-4 390:-4 390:-4 390:-4 390:-4

DÖRR
ELLEN, vit inkl. karm

ord. pris 7 200:-

Storgatan 4 • Ljungbyhed • Tel 0435 - 294 50

Gäller t.om 071030.Gäller t.om 071030.

EXTRA PRIS5 490:- 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


