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18 febrUarI 28 jaNUarI

17 marS 25 febrUarI

21 aprIl 31 marS
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dinA tips oCH FörslAg vill vi
gÄrnA HA insÄnt till:

söderÅs journAlen/redAktionen
AdApt mediA, norrA skolgAtAn 2,
264 33 klippAn (v.g mÄrk med ”MIna TIps”)

Söderås

Vinnare aNNoNSjakteN - oktober.
1:a pris yvonne ohlsson, ljungbyhed
2:a pris Ann-louise svensson, klippan
3:e pris Åsa ljungqvist, klippan GRA

TTIS
!

söderås journalen (f.d klippan journalen) har skrivit om bygdens före-
tag, föreningar, intressanta profiler i snart 20 år! när man gräver i arki-
vet ser man hur fort utvecklingen gått, och så mycket som har hänt.

vi kommer från och med i år att ge ut en årsbok
med utdrag från alla dessa års tidningar.

Fr o m den 1 december finns
boken att köpa på:
• ICA Kvantum, Klippan
• ICA Supermarket, Klippan
• Tvärby Tobak, Klippan
• Hemköp, Ljungbyhed
• Eriks Lanthandel, Östra Ljungby
• Ica Nära, Röstånga
• Matöppet, Kvidinge

Boken kan också beställas direkt från
på tel 0435 – 77 90 51 eller via www.adaptmedia.se/deLuxe

AdApt mediA
TEL. 0435-77 90 50 • fax 0435-77 90 59

OBS!

Vinn
gratis pizza!

Att laga mat är kul. Men ibland kan det vara

skönt att slippa. Tänk att istället få ringa

och beställa något gott istället.

Nu har alla pizzaälskare chansen att vinna något

alldeles speciellt – nämligen en gratispizza hos

Restaurang & Pizzeria Chaplin varje månad.

Det enda du behöver göra är att skicka in en moti-

vering till varför just du förtjänar priset. Därefter

väljer vi på Söderås Journalen en vinnare och gör ett

litet reportage om denna i ett kommande nummer.

Skicka in ditt bidrag senast
den 3 december 2007 till

Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN

Lycka till!

NY TÄVLING!!!!Söderås

De Luxe
Nr. 1

PRIS:189:-
(inkl.moms)

E

ÅRETS
Julklapp!
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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

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

Storgatan 32. Klippan » 0435/130 50 »
klippan@lanshem.se

www.lanshem.se

Gillar
mäklare
lutfisk?

Lär känna våra mäklare och få ut lite mer
av din bostadsaffär.

Som en del av Länsförsäkringar kan
vi erbjuda dig samlad kunskap om bl.a
lån och försäkringar men det finns också
utrymme för personlig kontakt.

JULBONUS! Lämna din fastighet
till försäljning hos oss under december-
januari och du får 5 000:- i rabatt på
mäklararvodet. Gäller endast i Klippan,
Perstorp och Åstorps kommuner.
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LJUNGBYHED 0435-44 10 30
Öppet: mån- fre 9-20, lör & sön 9-18

Priset gäller vecka 48 med reservation för slutförsäljning.

Zoegas
kaffe

45:-

Max ett köp per kund!

2 för

Julskinka Ryggbiff

Stjärnägg
Frigående, 893 gr, 15 pack

Revbens-
spjäll

Dansk
Fläskfilé

39.90 119:-

19.9039.9069:-

/kg /kg

/st/kg/kg

Max 2 st per kund!

kokt

Välkommen!
Lars & Fia

med personal

VI HAR

“KLAPPARNA”
som killar gillar

Björn B
org Parfym

&under
kläder Björn B

org Parfym
&under

kläder Björn B
or

“KLAPPARNA”
som killar gillar

“KLAPPARNA”
som killar gillar

VI HAR

“KLAPPARNA”
Björn B

org Parfym
&under

kläder
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&under

kläder Björn B
org Parfym

&under
kläder Björn B

or
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Julskyltningsdags
i Klippan
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Skyltsöndag
Klippan

den 2 dec kl 13-17
Massor med JulKul!
Lotterier, Tomtegrotta, Musik,

Vinn våra presentkort i butikerna!

Butikerna har öppet.

Skyltsöndag 2 dec 13-17
Torsdag 20 dec Kvällsöppet till 20
Lördag 22 dec Öppet till 17
Söndag 23 dec ”Lille Jullafton” 11-17
Julafton 24 dec 9 -12

Nyårsafton 31 dec Öppet till 13
Trettondagsafton 5 jan Öppet till 13

Nr:4321

00:-1K

t
h

.

lippan cen rum - är é vi.... .

KLIPPANS KÖPMANNAFÖRENING

100 kr

KLIPPAN-CHECKEN

Ibland kan det vararoligt och bekvämt att fåvälja sin Egen Julklapp!

Ge bort Klippans Köpmanna-förenings fina presentkort somgäller i alla våra butiker.
Dessa kan köpas påBent Nielssons Symaskinerpå Järnvägsgatan 32.Tel 0435- 138 66.

JULKLAPPSTIPS!

Öppettider för butikerna
i Klippan Julhelgen 2007

VÄLKOMNA!

Kerstin Långberg,
Fonus Klippan

- Jag går inte varje år, men
oftast blir det en sväng ner i
byn. Det är alltid trevligt att
träffa lite folk och ta lite lotter
så att man gynnar föreningsli-
vet. Ett minne från förr är när
Brohällans byggde upp hela
landskap med Märklintåg. Det
tyckte man var fint som barn.

Tommy Björck,
ordförande Åby IBK

- Vi i Åby IBK har sålt lotter vid en
del julskyltningar så det är nog det
jag förknippar det med mest. Har vi
intematch den 2 december så är det
nog inte omöjligt att jag går dit.

foto: richard Slater

Camilla Patulski (PatC Miller),
sångerska

- när jag hinner brukar jag gå dit. Jag har ska-
dat knäet så jag vet inte riktigt hur det blir i
år, men det lutar åt att jag går. Det är mysigt
med julskyltning, det är då man känner att
den första julstämningen infinner sig och att
det börjar närma sig jul.

Den 2 december är det dags för det som blandmånga

Klippanbor räknas som startskottet på julfirandet

– julskyltningen. Många ser det som en chans att

komma igång med julklappsshoppingen i tid, andra

bara som en mysig eftermiddag där man tittar lite i

de olika skyltfönstren, dricker glögg och köper några

lotter. Butikerna har öppet mellan 13 och 17. Söderås

Journalen har gjort en liten minienkät med en trio

kända Klippanbor för att höra hur de ser på julskylt-

ningssöndagen.
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Ny värmepump
Luft/vatten till villor

RÖRMONTAGE AB

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

WPL 10
Vi önskar

våra kunder

God Jul &

Gott Nytt År!

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

ENGELHOLM

Bumling Glass 2 lit 19.90
ICA

Mat & bakmargarin 1 kg 12.90
SKÅNEMEJERIER

Cremefraiche 0,5 l 16.90

KOKT/RÖKT Lönnebergaskinka hg 13.90
Hemlagade pajer st 29.90

Skinkstek

Priserna gäller tom 2/12 eller så långt lagret räcker.

I vår manuella delikatessavdelning

Prova kontantuttag
med ditt bankkort hos ICA!

59.90
Kaffe 500 gr

I vår manuella fiskavdelning

Rödspättafilé kg 99:-
Vittlingfilé kg 89:-

FÄRSKVARUBUTIKEN MED MANUELL DELIKATESS OCH FISKAVDELNING

Högrev
59.90 3 st 65:-

AFK

Strykjärn 99:-
Kronljus vit 25 p 34.90
Morgonrock fleece fr.129:-
Herrskjorta rutig 99:-

/kg /kg

Smakfullt • Bekvämt • Prisvärt Tel. 0435-29 600

Öppet alla dagar 9-21
ZOEGAS

BENFRI BENFRI

Sånggruppen Quattro kommer att sjunga in julen i Klip-
pan vid inte mindre än två tillfällen under december må-
nad. På skyltsöndagen den 2 december uppträder man
i konsthallen mellan 15 och 17 och veckan efter, den 8
december hålls en julkonsert i kapellet klockan 16.30.
Quattro består av Helene Jakobsson, Kerstin Persson samt
Per och Bodil Mjörnemark.
- Vi började sjunga ihop under förra året och har varit ute
och uppträtt lite grann i kyrkor, säger Helene Jakobsson,
som själv är kantor i Kågeröd-Röstånga församling.

Vill bjuda på underhållning
Att sjunga in julen i Klippan
tycker Helene och hennes kol-
legor ska bli kul.
- Vi vill gärna bjuda Klippan-
borna på lite underhållning och
även visa att vi finns, menar hon.
Vi gör detta helt ideellt och det
är fritt inträde.

På repertoaren står både sak-
rala och profana julsånger som
framförs både á capella och till
pianokomp.

Quattro sjunger
in julen

Öppet Hus
På Julskyltningssöndagen
den 2 december kl. 13 -16

Visning och utställning av konst och konsthantverk.
Julfrimärke visas av Klippans frimärksungdom.
Försäljning av konsthantverk.
Vi bjuder på glögg och pepparkaka.

Studiegården 47:an
Storgatan 47 Klippan

Välkomna!
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Från hedersplats i hemmet till
”skräpkammaren” – nu kulturhisto-
risk skatt. Den ”resan” har gåramål-
ningarna gjort. Denna bygds store
gåramålare var paul nelson.
Slott och herresäten har länge

avbildats, av väletablerade, dyra
konstnärer. Bondesamhällets bas
var de tätbebyggda byarna. Skiftes-
reformen från 1800-talets början
sprängde byarna. Var gård blev en
enhet. Några utvecklades väl. Stolta
ägare ville ha gården på bild - till låg
kostnad. Det var då de ”målande
vagabonderna” dök upp. De blev
allt fler. Några erkänt skickliga. Går-
dar målades för någon ”tia”. Tavlan
hamnade på hedersplats.

Gåramålningen är dokumentär.
Denkännetecknasav:Naivitet, spän-
nande, kanske onaturligt perspektiv.
Stor detaljrikedom i byggnader, red-
skap och annat, hjulspår syns, som
krukväxter i fönster m m. Gårdens
ägare fick säga sitt – lägga till och
dra ifrån. T ex planerad flaggstång
kom med, skymmande saker togs
bort så gården syntes osv. Detaljri-
kedomen ger inblick.
Så kom fotot och flygfoto. Gåra-

målningarna ställdes undan, ibland
förstördes. En kulturskatt var på väg
att försvinna.
Det insåg museiintendent Gustaf

Åberg i Simrishamn. 1970 arrang-
erades en utställning på Österlens

museum. Begreppet ”gåramålning”
lanserades. 1971 initierade Inger
Bonge-Bergengren på Nordiska
Museet en landsomfattande inven-
tering. Utställningar ordnades i byg-
derna. Många gåramålningar kom
fram. Fler finns säkert att ”rädda”,
av bland annat Paul Nelson. Född i
danska Sjelle 1849, studerade konst
i Paris, var vän med Nils Forsberg –
han med ”En hjältes död”. Kom till
Ängelholm 1878, Stackarp 1880,
Kvidinge 1883, Stackarp igen 1890,
Hyllstofta 1912 och dog på kom-
mungården i Ankarlöv 1934. Andra
namn är: Fritz Altenburg, Carl Ljung-
berg, Eugen och Sten Sandgren,
Carl Sjunnesson, Edvin Nilsson.

I många kommuner finns ”Egna-
hemsområde”. Klippan är en, Ås-
torp en annan. Från 1904 startade
egnahemsrörelsen som förverkli-
gade mångas drömmar: att får ”en
egen härd”.
Vid förra sekelskiftet fanns: Kraf-

tigt ökande befolkning, stor utvand-
ring, otillräckligt med livsmedel, mer
odlingsbar mark behövdes, industri-
er ”blommade upp” och drog till sig
allt fler från landet, boendet var ofta
miserabelt. Egnahemsrörelsen blev
en reaktion mot detta. Fältropet
var ”Egen härd är guld värd”. 1904
gavs första statliga lånen till ”mindre
bemedlade”, främst som lantarbeta-

restöd, men blev även industriarbe-
tarestöd. Statens Egnahemslånefond
inrättades. Typritningar togs fram.
Det blev billigt. Kravet var: Ingen be-
byggelse i stadsplananlagt område.
Egnahemsrörelsen vara igång - till år
1940. Kristianstads län var tidigt ute.
Det kan inte studeras. Då handling-
arna försvann vid arkivflytt.
Sverige var inte unikt. Många

länder var före. Preussen blev före-
gångsland. Problematiken var den
samma. Dessutom fanns en sidoam-
bition: Att bromsa upp framväxan-
de socialismen. Den som har egen
bostad antogs inte intresserad av
den idén. Det blev tvärt om. Egna-

hemsrörelsen blev en del i svenska
socialdemokratisk ”Folkhemmet”.
1919 infördes ”ansvariga låneför-
medlare” som kunde vara aktiebo-
lag, ekonomisk förening eller annan.
På egen risk förmedlade de lån.
I Klippan blev det indirekt Tegel-

bruket, med disponenten N P Pers-
son som pådrivare, som stod bakom
egnahemmen. Från 1920 började
byggandet utmed Föreningsgatan,
Västra och Östra Solgatan samt ga-
torna mellan dessa. Det blev små
hus uppförda i 1,5 plan med hög
takresning.
Ett gatunamn minner om detta

– och så hus som blev ”egen härd”.

säg perstorp och ”Ättikan” och
”perstorpsplattan” tonar fram.
plasten blev tydligaste identiteten,
med eget museum som speglar or-
tens 90-åriga ”plasthistoria”.
1907 fick Leo H Baekeland pa-

tent på en råvara. Det var härd-
plasten ”bakelit”. Perstorp var inte
långt efter med isolit, hyllning till
indiske kemisten Das Gupta.
Han var i Perstorp under första

världskriget, för att utveckla lä-
kemedel. Fick av Wilhelm Wendt
uppgiften: Ta fram en ny säljbar
produkt. Så blev det.

Das Gupta lyckades få fram schel-
lackersättning, kallad indolack,
blandade i beck och tjära och Isoli-
ten var uppfunnen. Bakelittillverkar-
na krävde svar: Har intrång skett på
våra 200 patent? Nej. Perstorps för-
sta isolitprodukt blev knivströmbry-
taren, kom 1917 - i Skandinaviens
första plastindustri, från 1945 även
Skandinaviens största. Produkter
tog fram och utökades till 10 000-
tal. Isoliten blev succé. Tekniskt la-
minat blev ”milstolpe”. Formlaminat
visade vägen mot Perstorpsplattan.
En ljus variant togs fram. Klippan

pappersbruk levererade högkvalita-
tivt papper.
Export var omöjlig. Behovet i Sve-

rige klarades inte ens. Specialkvali-
teter av ”plattan” togs fram. Fram-
gångsrikast blev den brandklassade.
Termoplasten kom, sågs som

ett hot men integrerades i verk-
samheten. Nu utvecklades allt från
hushållssaker till ”skräddarsydda”
produkter. Det blev allt mer ke-
miska produkter: formalin, vinyl-
plast, material för plastgolv. Nya
områden beträddes, som fortgår i
världsföretaget Perstorps AB.

Tomten är en av våra mest odlade
grönsaker. I flera hundra år var den
giftförklarad. Tomaten kommer
från Peru, odlades först i Mexico.
Namnet härleds ur aztekernas
språk. 1521 stormade spanske er-
övraren Hernan Cortes in i Mexico
City, fick se, åt och tog tomater
med till Europa 1523. I Italien kal-
lades den ”kärleksäpple”, för fär-
gen. Beskrevs i Pietro Matthiolus
botaniska storverk 1544 och gift-
förklarades - i flera hundra år. På
1780-talet kom tomten till USA,
odlades och åts. Motstånd fanns
tills Robert Gibbon Johnson 1820
inför publik åt en korg tomater.
Han mådde bra. Några i publiken
svimmade. Var det en frukt el-
ler grönsak? Grönsak sade USA:s
högsta domstol 1893 och gladde,
för då beskattades importerade
tomater.

Det fanns en tid i bygden kring
Rönneå då drängar fick med i avtal
att de bara behövde äta lax tre da-
gar i veckan. Det är för drygt 200
år sedan. Nu är det annat. Klippans
sportfiskeklubb ordnade ”Laxens
dag” – som andra föreningar –
och samtidigt satte historien i cen-
trum. Välutrustade medlemmar
gick igång med fisket. Resultat:
Inte en enda fisk landades. Då var
det alltså annat förr…

1922. Klippan ansöker för andra
gången om att få bli stad – men
blev för dyrt.
1952. Vedby skola ska byggas –
25-årigt lån beslöts.

”Flera kyrkoråd och kyrkostämmor
har sammankallats utan att någon
infunnit sig”
(Kyrkoherde Axel Fröst i Gråmanstorp
noterar detta för 1888).

”De svarta fåren i min församling
är godtemplarna.”
(Kyrkoheder Axel Fröst igen, nu 1891).

Dag utan lax

Märkesdagar

Boktipset: I Hugo Wallins bok ”Minnen från en skogsbygd” ges inblick i ”händernas kultur”.

Gåramålningar – en kulturhistorisk skatt

Egnahemsrörelsen förverkligade dröm

Perstorp – en ”inplastad” ort

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

Tomat
– frukt eller grönsak

6

Som sagt...

• Klippans hembygdsförening äger verket, av A Niva. • Edvin Nilssons verk från 1919. • Carl Sjunnessons verk från 1907.

Ett verk av paul nelson från 1898.

L
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Vi bjuder
på limmet
vid köp av
tapeter och
glasfiberväv!

COLORAMA KLIPPAN
KAROSSVÄGEN 1

TELEFON 0435-142 62
WWW.COLORAMA.SE

MÅNDAG-FREDAG 7.30-18
LÖRDAG 9.30-13

Ny gång-
matta till jul?

Vi har nya
i lager!

Dessa erbjudande gäller
tom 8 december 2007.

VÄLKOMNA!

God Jul
önskar vi al

la

våra kunder

Välkommen till oss!
Tel. 0435- 44 04 87

• Bilverkstad
• Försäkringsskador

• Däckservice
• Gratis lånebil vid service

BOSCH STYRDIAGNOS

Låga Priser på Dä
ck!

Den lilla
julklappsbutiken
med det breda
sortimentet!

Välkommen!
Öppet
Mån - Fre 9.30 -18
Lör 9 -13

God Jul!
en hälsning från
Din verkstad!

VI ÖNSKAR VÅRA KUNDER EN GOD JUL

OCH TACK FÖR DET GÅNGNA ÅRET!

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

Jom
anda Taxi & Bud
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JULATIDER
i Ljungbyhed!

vid Hemköp

Hemköp

Ljungbyheds Julskyltning
med Julmarknad

Söndag 9 dec kl. 15 - 18

(-16.30)
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Vemär Tomten som sitter i skylten på Lokalföreningen?

NAMN:

Skriv ditt namn och tel. nummer här:

BARN VUXEN
1 X 2 1 X 2KUPONGTILL JULKLAPPSJAKTEN!

1. VERTEBRAVO
2. Ljungbyheds Bilrekond.
3. Ljungbyheds Konditori
4. Åke Dahls Fastighets AB (vid Kondis)

5. Tandl. Pehr Erlandsson
6. GN Lufthygien
7. LR-System
8. Elsys shop
9. Nockes Bil och Kenoc AB
10. Handelsbanken
11. Susannes Hälsomassage
12. Monicas Nagelstudio
13. A-G Blommor
14. Herners EL
15. Milvus Fotvård
16. Hairport
17. Planewood (vid Hairport)

18. Engmans Idé & design
19. IB´s snickarservice
20. Hydro
21. Hemköp
22. Mona Scotts Städ (vid Hemköp)

23. Swedbank
24. Lokalföreningen
25. Olanderssons Blommor

Vinster: Julklappsjakten är LKFF´s presentkort.
“Vemär Tomten” vinner en julskinka.Vinnarna meddelas
personligen och på uppsatta lappar i byn. Julkommittén
rättar alla svaren och vinnare utses genom lottning om
flera har samma antal rätt.Lycka till!

Klipp ut och spara!!!

Julklappsjakten!
Klipp ur kupongen
och ta med på din

runda bland Ljung-
byheds skyltfönster.

OBS! Alla företag
har inte egna
skyltfönster,

de lånar av andra!

samma lokal

Söndagen den 9 december är det återigen dags
för den traditionsenliga julskyltningen i Ljung-
byhed. En åtta man stark kommitté har under
hösten arbetat för att ge ljungbyhedarna en så
mysig skyltsöndag som möjligt. Massor av akti-
viteter är planerade.
- Ljungbyheds Framtid anordnar julmarknad där
man säljer handarbeten och det blir en mängd
olika lotterier där man kan vinna både det ena
och det andra, sägerAnn-Louise Persson Norén
från julskyltningskommittén.

Många barnaktiviteter
Julskyltningen är i mångt och mycket till för barnens
skull – och för tredje året i rad kommer det att fin-
nas en tomtegrotta på torget. För 20 kronor får alla
barn prata lite med tomten och dessutom få en liten
julklapp. Men det blir även andra tomteaktiviteter.

- Vi kommer att ha en hemlig tomte sittandes i
Lantmännens skyltfönster. Förbipasserande får
gissa vilken känd Ljungbyhedsprofil som finns
bakom tomteskägget. Den som gissar rätt kan
vinna en julskinka om man har lite tur!

Tipsrunda och Lucia
Ett annat populärt inslag är tipsrundan Julklapps-
jakten.
- Det kommer att finnas frågor med både jul- och
Ljungbyhedsanknytning uppsatta i butikernas
skyltfönster, säger Ann-Louise Persson Norén.

Hela julskyltningen avslutas med att Ljungbyheds
Lucia kröns. Dessutom delar tomten ut godis till
alla barn som vill ha.

D
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Julskyltningen i Ljungbyhed (se
annan artikel) har de senaste fem
åren avslutats med att Ljung-
byheds Lucia kröns. Traditionen
med en egen Lucia har fem år på
nacken. Förslaget kom ursprung-
ligen från Eva Jönsson, ordföran-
de för Ljungbyheds Framtid.

- Jag har alltid tyckt att julen är lite
speciell, och frågade köpmännen
varför man aldrig ordnat något
eget Luciatåg. så när jag tog upp
det, tyckte de att jag skulle ordna det
och på den vägen är det, skrattar
Eva Jönsson.

Samarbete med Lions
Luciakröningen sker i samarbete
med Lions, som ger ett bidrag till
verksamheten. Nomineringspro-
cessen är fri – de restriktioner som
finns är att tjejerna ska vara mellan
14 och 20 år och ha anknytning till
Ljungbyhed. Man behöver alltså
inte bo på orten utan det räcker
att ha föräldrar som är boende där
till exempel. Men det är nästan
bara tjejer boende i Ljungbyhed
som ställer upp.
- I har vi nio kandidater som man
kan rösta på. Den 1 december finns
allihop i butikerna i Ljungbyhed och
då går det bra att lämna sin röst.
Dessutom kommer de att vara med
på julkonserten i flygarhallen den 8
december. Varje röst kostar 20 kro-
nor, säger Eva Jönsson.

Repat sedan oktober
Redan i mitten av oktober började
repetitionerna för det Luciatåg som
på Luciadagen den 13 december i
Ljungbyheds Framtid och Lions regi
ska åka runt till främst äldreboen-
den men även andra ställen för att
lussa och skapa julstämning. Datu-
met som gäller för tillkännagivandet
är alltså på julskyltningen den 9 dec.
strax efter klockan 17 på torget.

Julkonsert
med

Åby Kammarkör
under ledning av Glenn Nilsson från Klippan

FLYGARHALLEN
Lördag den 8 dec

kl 15 och 18
Köp biljetter from den 15 okt:
• Olanderssons Blommor
• Ljungbyheds Konditori
• Brittans Mack
• Turistbyrån i Klippan

Vuxen 150:-
Pensionär 125:-,
Barn (under 15 år) 80:-
Under pausen säljs fika
av Ljungbyheds Konditori

Välk
omna!

Ljung
byhed

s Fra
mtid

Biljettpris:

OBS!
Din röst måste
vara inlämnad

innan den
8/12

kl.12.00

Klipp ut!

Detta är din
RÖSTSEDEL

Lägg din röst och
20 kr i ett kuvert!

Jag röstar på
kandidat nr _____ som
lucia i Ljungbyhed.

Vem skall bli Ljungbyheds Lucia?

Röstsedeln
kan lämnas på

Hemköp och Lokalfören-
ingen eller skickas till:
Lions Club, Klippan

J. Johansson,
Hjortstigen 10,

260 70 Ljungbyhed

Kröningen sker på
Julskyltningen den 9 dec

i Ljungbyhed

Nr 1. Hanna Molin Nr 2. Natalie Shüler -Lundblad Nr 3. Susanna Stål Nr 4. Amanda Amilon Nr 5. Rebecca Holm

Nr 6. Johanna Andersson Nr 7. Evelina Snygg Nr 8. Elise Andersson Nr 9. Elin Svensson

Rösta fram årets Lucia !

INFÖR 1:A ADVENT
Ljusstakar i stor sortering Pris fr. 65:-
Tomte med lykta X-pris 59:- ordn. 79:-
Muggar med disneymotiv X-pris 49:- ordn. 59:-
Värmeljus 100 st X-pris 29:- ordn. 39:-

Ferax Digitalt skjutmått
4-funktion. X-pris 225:- ordn. 350:-
Regelsökare, Stanley X-pris 149:- ordn. 252:-
Brandsläckare pulver 6 kg X-pris 449:- ordn. 938:-

Ljungbyheds Lucia avslutar julskyltningen



1010

Det har kommit ytterligare en bilhandlare

till Klippan. Helsingborgsföretaget Bilhu-

set Nr1 i Hbg AB som varit verksamma

i branschen sedan 1985, öppnade i sep-

tember en filial i lokalen på Norra Frid-

hemsgatan 23. Kire Skoglund, VD på Bil-

huset hoppas att etableringen i Klippan

ska gynna både företaget och Klippan-

borna.

- Vi startar med att sälja begagnade bilar

och tar inbyte av alla märken.

Ny bilfirma
öppnad i Klippan

Uppfräschning av lokalen

Lokalen på Norra Fridhemsgatan har Kire
Skoglund ägt och hyrt ut i ett tiotal år, men
nu tar han själv, och därmed också Bilhuset,
den i besittning.

- Vi har fräschat upp lokalen, lagt klinkers och
fått en väldigt trevlig miljö.

Kire Skoglund har anställt Göran Lindskog
som ansvarig för Klippanfilialen. Göran har
varit i branschen sedan 1995 och sålt både
nya och begagnade bilar. Han hälsar nya och
gamla kunder hjärtligt välkomna till Bilhuset
i Klippan.

Positivt för bygden

Till en början blir det som sagt begagnatför-
säljning, men om någon bilsugen Klippanbo
vill köpa en fabriksny bil så går det så klart att
ordna. Bilhuset är auktoriserad återförsäljare
för Dodge, Chrysler, Jeep och SEAT.

Kire Skoglund hoppas att Klippanborna ska
få upp ögonen för Bilhuset.

- Lokalen ligger lite undanskymt och det har
inte funnits några skyltar tidigare. nu försö-
ker vi synas och höras så mycket som möjligt
och hoppas att Klippanborna ska hitta till oss.
Med de nya skyltarna så ser passerande från
storgatan att vi finns här.

Kire Skoglund tycker etableringen i Klippan
känns spännande och menar också det är bra
för Klippan och Klippanborna att det händer
något i bygden.

Kire skoglund och Göran Lindskog
utanför Bilhuset.

Göran möter du i butiken i Klippan.
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VÄLKOMNA TILL ER NYA BILFIRMA I KLIPPAN!
N Fridhemsvägen 23 Klippan • Tfn: 0435 - 151 70 • Mob: 0705 - 40 51 70 • bilhusetklippan@telia.com

ÖPPET: TIS, ONS & FRE 11 - 18. LÖR 11-15. (MÅN & TIS endast mobil 0705-40 51 70) SÖN STÄNGT • Se 200 bilar på www.bilhuset-hbg.se

KLIPPAN

N Fridhemsvägen 23
Tel. 0435-15170

96 F Escort 1,8 rs HGV 22 700 Säljes som renoveringsobjekt Mörkblå 29 900 kr 11 100 kr
92 Ch Voyager 3,3 Se 27 500 Airbag, C-lås, Drag, Elhissar, Elspeglar, Farth- Rep objekt Vit 29 900 kr 12 900 kr
91 Nissan Primera 2,0 Kombi 17 791 C-lås, Drag, Elhissar, Elspeglar, Servo Röd 24 900 kr 14 900 kr
94 Hyundai Sonata 2,0 16v 12 560 ABS, Airbag, Elhissar, Elspeglar, Stolvärme fr, Servo Grön 29 900 kr 24 900 kr
97 Ford Escort 1,6 style 17 719 Airbag, C-lås, Rails, Stereo, svensksåld Vit 34 900 kr 29 900 kr
98 Opel Vectra 1,8 16v 21 770 ABS, AC, Airbag, Lm-fälgar, C-lås, Elhissar fr Silvermet 39 900 kr 34 900 kr
98 Suzuki Baleno 1,6 glx kombi 7 518 2xAirbag, C-lås, Drag, Elhissar, Elspeglar, Fullservad, Servo, Rails, Stolv Vit 44 400 kr 39 500 kr
97 Honda Accord 2,2 4D VTEC 22 500 ABS, 2xAirbag, C-lås, Elhissar, Elsepglar, Lm-fälgar, Servo, AC-ur funktion Röd 46 400 kr 39 900 kr
99 Renault Laguna 3,0 V6 16 416 Aut, ABS, ACC, 2xAirbag, GPS, Skinn, Larm, Elhissar, Elspeglar Grönmet 79 900 kr 45 900 kr
97 Audi A4 2,6 11 250 2xAirbag, ACC, ABS, Elhissar, Elspeglar, Färddator, Yttertemp, Servo, Import Grönmet 79 900 kr 49 000 kr
00 Ford Mondeo 2,0 HGV 11 865 ABS, ACC, 2xAirbag, Lm-fälgar, Rails, Elhissar fr, Elspeglar, Elstol förare Mgrönmet 69 900 kr 55 000 kr
00 Kia Sephia Ls HB Automat 5 282 ABS, AC, 2xAirbag, C-lås, Servo, Elhissar, Elspeglar, Stolvärme Mgrönmet 69 900 kr 55 000 kr
99 Daewoo Lanos 1,6 Sx 5 889 AC, 2xAirbag, Elhissar fr, Servo, Motorv, Stolvärme fr Vit 59 900 kr 55 000 kr
01 Mazda 626 2,0S 12 895 ABS, AC, 2xAirbag, Avtagbart drag, Elhissar, Elspeglar, Farth, Lm-fälgar Silvermet 89 900 kr 79 900 kr
02 Hyundai Elantra 2,0 GLS 6 570 ABS, ACC, 2xAirbag, Avt drag, Elhissar, Farth, Fjärr Clås, Elspeglar Grönmet 99 900 kr 74 900 kr
02 Renault Scenic 1,8 10 821 ABS, ACC, 2xAirbag, CD, Drag, Elhissar, Elspeglar, Fjärrstyrt C-lås, Skinn Grönmet 99 900 kr 84 000 kr
98 Audi A4 2,4 Avant/AUT 17 700 2xAirbag, ACC, ABS, Elhissar, Elspeglar, Farth, LM-fälgar, Skinn, m,m Silvermet 99 900 kr 84 900 kr
00 Ch Voyager 3,3 Limited 11 544 ABS, AC, Elstol, 16” lm-fälg, Farth, Färd, Antispinn, Yttertemp, 2xAirbag Silvermet 89 900 kr 84 900 kr
04 Peugeot 406 2,2 kombi 8 300 ACC, Elhissar, Regnsensor, Fjärr Clås, Farth, CD, ESP, LM-fälg, Drag, Färddat Rödmet 119 900 kr 109 900 kr
04 Hyundai Santa Fe 2,7 Ex Aut 8 735 ACC, 4WD, 2xAirbag, 16” Lm-fälgar, Farth, Tonade rutor, En ägare, ABS Silvermet 149 900 kr 124 000 kr

Hyundai Matrix 1,8 GLS
2003 • 8 972 mil • Röd

89 900 kr Nu 79 900 kr

Mits Colt 1,5 CZT 3D
2005 • 2 700 mil • Svart

149 900 kr Nu 124 900 kr

Ford Galaxy 2,0
1998 • 19 580 mil • Mörkblå

59 900 kr Nu 49 900 kr

Volvo S80 2,4
2003 • 6 200 mil •Silvermet

149 900 kr Nu 139 000 kr

Saab 9-5 2,3 T kombi
2003 • 8 200 mil • Lbrun

149 900 kr Nu 139 000 kr

ÅR MODELL MIL INFO FÄRG FÖRR NU!

25 ST PRISPRESSADE BILAR HOS OSS!

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

IS
to
ck
ph
ot
o

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

• BESTÄLLNINGSSNICKERIER
• FÖRSÄLJNING AV BÄNKSKIVOR & SKÄRBRÄDOR

EKSTRANDS CYKEL 0435-71 14 13
Storg 17, KLIPPAN

www.tvahjulsmastarna.se

God Jul!

Dermi Hud & Harmoni

VÄLKOMNA!

Auktoriserad Hudterapeut och Spaterapeut
Godkänd av SHR och Cidesco, Dipl.massör

JULERBJUDANDE

PÅ ALLA BEHANLINGAR
OCH PRODUKTER!

Ett presentkort kan vara
en fin julklapp.

Missa inte! Julkonsert med Backakören och Munkakören
Lördagen den 8 dec kl. 16 i Klippans Kultur Center och Söndag den 9 dec kl.18 i Idrottshallen i Örkelljunga.

För mer info:
www. munkakoren.se

M
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2007 ska snart bli 2008, och på nyårsnatten, i det allmänna
glädjeruset, är det många som bestämmer sig för att ”ta tag
i träningen” på allvar när helgerna är avklarade.Alltså borde
ju gymmen ha som mest att göra när julpyntet är nerplockat
och januari står för dörren. En kontroll med Marie Carlsson,
ägare till Corpus Träning & Hälsa i Klippan, visar att teorin
stämmer.
- Januari och februari är toppmånader, men september och okto-
ber brukar också vara bra. Det är många som vill komma i form
inför julen.

Inte bara ”biffiga killar”
Att träna på gym är något som fler borde göra enligt Marie Carls-
son. Hon tror att många skräms bort av fördomar.
- Gym förknippas med biffiga högljudda killar och snygga smala
tjejer, men hit till Corpus kommer folk i alla åldrar.
Man ska alltså inte känna sig obekväm, varken på grund av ålder,
vikt, kondition eller något annat.
- på Corpus kan alla träna, säger Marie Carlsson.

14 dagars provträning
Till alla som vill prova på hur det är att träna på Corpus har Marie
ett generöst erbjudande. Nya medlemmar får nämligen testträna i
14 dagar innan man bestämmer sig för teckna medlemskap. På så
sätt behöver man inte vara rädd för att köpa grisen i säcken.
På Coprus finns tre olika träningssalar där man håller pass samt en
lokal med träningsmaskiner. Populära pass finns det gott om.
- spinning, att motionscykla i grupp, kan alla vara med på efter-
som man helt och hållet själv bestämmer vilket tempo man ska
hålla. Det är skonsam konditionsträning. Man belastar inte lederna
på samma sätt som när man springer, vet Marie Carlsson.

Du bestämmer själv
Finns det då något annat än spinning som kan vara bra för en
nybörjare? Ja, även så kallad body pump fungerar utmärkt. Body
pump är ett kombinerat konditions- och styrketräningspass där
man helt och hållet själv bestämmer hur tunga vikter man ska ar-
beta med. Men hur ofta ska man träna?
- Det är individuellt. Vi har motionärer som är här en gång i veckan
och sedan finns det de som kommer fyra gånger i veckan. Det vik-
tigaste är att man tränar i någon form. Man ska träna för att må
bra och för att få en bättre väg till ålderdomen.

Öppnar tebutik
Men Corpus handlar inte bara om träning. Den 26 november star-
tar Marie Carlsson också en tebutik i samma lokal. Var är egentli-
gen länken mellan träning och te?
- Te främjar också hälsan, det är känt sedan många år i öst. Kineser
och japaner har till exempel alltid druckit te för hälsans skull.

Välkommen till
Corpus tebutik

Järnvägsgatan 31
Klippan

0435-71 88 99
ord.pris 2

8-35 kr/hg

Max 2 hg av varje sort
/ pers.

Nu 9.90 kr/hg

Erbjudandet gäller V. 48

Öppningserbjudande:

Nu kan man köpa
te i lösvikt i Klippan

Träna för a
tt

må bra

Den 12 november firade Snyggatorpsskolan i Klippan
40-årsjubileum. För första gången i skolans historia be-
stämde man sig för att fira ett jubileum lite extra.
- Eleverna bjöds på bakelser på förmiddagen och sedan skick-
ade vi hem dem vid lunchtid för att hålla öppet hus för alla
som ville komma, säger skolassistentAnn-Sofi Berggren.

Det blev en lyckad jubileumsdag med många kära återseen-
den. Man räknade in mellan 100 och 120 minglande besö-
kare, varav ett 50-tal var gamla lärare som pensionerats eller
slutat. Det bjöds på smörgåstårta i matsalen och på skärmar
kunde man se gamla foton av lärarkollegiet från skolkatalo-
gerna genom åren.
- Det blev mycket lyckat, många gamla lärare har ringt och
tackat och tyckte allting var jättetrevligt, säger Ann-Sofi
Berggren.

40-årsjubileum för
Snyggatorpsskolan

12
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Klippan - Väster
Med närhet till skola (F-9) och
bra förbindelser finns denna rym-
liga 2 plans villa med källare.
Tillbyggd -98. Inglasat uterum.
Dubbelgarage.

Ljungbyhed
I populärt område med fritt läge
på hörntomt ligger denna 1-plans
villa strax utanför Ljungbyhed.
Närhet till Spångens Gästgiveri.
Vattenburen värme genom värme-
pump. Växthus.

Klippan - Söndraby
Trevlig 1½ plans villa i Söndraby
belägen på hörntomt. Modern
öppen spis. Stort, öppet kök.
Med närhet till skola (F-5).
Luftvärmepump 2 st. Fristående
garage.

7 rok varav 5 sovrum 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

Perstorp - Bälinge
Lantligt och lugnt belägen 1½
plans fastighet med närhet till
skog och sjö invid Bälinge.
Vedkamin. Vattenburen pellets.
Ekonomibyggnad förberedd för
pannrum och tvättstuga.

Klippan – Forsby

Klippan
Trevlig BR-lägenhet om 2 rum och
kök på centralt läge. Egen ingång
via trevlig loftgång. Hiss finns.
Tryggt och säkert med bra läge.
Lämpligt för den ensamstående el-
ler paret. Även lämplig för den
med lätt handikapp.

Kvidinge
Nu finns det tillfälle att förvärva
denna 1½-plans med strandtomt
och fantastisk utsikt över Rönne-å
& Söderåsen med dess natur.
Öppen planlösning, stort uterum,
2 braskaminer, bastu.

www.fastighetsbyran.se

Klippan
0435-180 70

Fastighetsbyrån

Östra Ljungby
Möjlighet att förvärva Östra Ljungby
gamla kyrkskola. Charmigt hus
med stora ytor. En del renove-
ring återstår. Rymligt kök. Mycket
stort vardagsrum med högt i tak.
Vattenburen ved.

Klippan - Storäng
På populära Storäng finns denna
1½ plans villa med många möj-
ligheter. Belägen i återvändsga-
ta med lekplatsen som närmaste
granne. Perfekt för barnfamiljen.
Luftvärmepump.

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

En nyttig julklapp...
Presentkort till nagelvård
finns att köpa hos mig!Ja
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www.beatas.nagelvard.bighost.pl

Torra händer?
- varm parafin hjälper!

end.50:-

Dipl. Hand och nagelteknolog
tel. 0739-365 733

Köpmansgården, Klippan

BEATAS
N A G E LV Å R D

(Ord.pris 180:-)

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

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

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

En nyttig julklapp...

Nagelförlängning.....................450:-
(Ord.pris 500:-)

Är det dags för

”akut”nagelvård

innan jul och nyår?

GÄLLER ENDAST V. 48

Välkommen!

Östergatan 28, Kl ippan • 0435 - 109 20

Vi önskar
alla våra kunder

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

TORKTUMLARE
Elektro Helios
TK 7554

ord. pris 6 990:-

NU 5 490:-
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Elei Clothing, med sitt centrala läge mitt
på Storgatan i Klippan, har en ny ägare.
Det är Ljungbyhedstjejen Maria Hansson
som har tagit över – och passat på att för-
nya sortimentet en aning.

- Det enda av de gamla märkena som är kvar
är Fransa. Annars har jag tagit in flera nya,
säger hon och nämner ISAY, SaintTropez och
Kaffe som tre exempel.

Många butiker
Det finns några olika butiker på Storgatan
som säljer damkläder, och Maria tycker att
det finns plats för alla tre eftersom de inte
lockar exakt samma målgrupp.
- Jag har valt märken som går hem hos de lite
yngre och som jag själv gillar och då blir det
lättare att stå för dem.

Maria tog över Elei Clothing den 1 juni och
öppnade ”på riktigt” den 23 augusti. Innan
dess putsades och fejades det lite i butiken
och det hölls utförsäljning av det gamla sorti-
mentet. De första månaderna har gått enligt
förväntningarna.

- Det är många gymnasieelever som kommer
in på luncher och raster och det tycker jag är
toppen. Det är precis så jag vill ha det!

Makeup
Prismässigt har Maria lite olika kategorier.
Man kan hitta toppar mellan 149 och 399 till
exempel. När det gäller byxor är spektrat lite
bredare.
- Man kan hitta jeans för 499 ända upp till
tusenlapppen.

Förutom att sälja kläder erbjuder också Maria
sina tjänster som makeupartist. Hon har gått
en tioveckors utbildning på Makeupstudion
i Malmö och har ”alltid” varit intresserad av
allt som har med smink att göra.
- Det är likadant för alla tjejer, skrattar hon.

Kanske frisör så småningom?
Det är alla typer av makeup som gäller – det
spelar ingen roll om det är till fest, bröllop eller
något annat. Maria kan även hjälpa till med
rådgivning. Från början tänkte hon läsa till fri-
sör, men det här kom emellan. Maria utesluter
dock inte en frisörutbildning längre fram.
- Det hade varit jättekul.

Nya tider för
Elei Clothing

HANDLA FÖR 1100:-
OCH FÅ EN

GRATIS MAKEUP
värde 395:-

20%
på valfritt plagg

Medtag kupongen!
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Klipp ut!

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 3 december -07 i brev frankerat
med brevporto. Glöm inte ange ”BARNTÄVLING”
utanpå kuvertet!

VINSTER
1:a pris PRESENTKORT på Inges Lek & Hobby, Klippan 500:–
2:a pris PRESENTKORT på Inges Lek & Hobby, Klippan 300:–
3:e pris PRESENTKORT på Inges Lek & Hobby, Klippan 100:–

OBS! Skicka in ditt svar före den 3 december-07.
Vinnarna underrättas per brev och kungöres i nästa nr.

Namn:

Adress: Telnr: Ålder:

ENDAST för barn upp till 12 år!
?

14

ORDET ÄR:

GOD JUL
ALLA BARN!

GISSA VILKET
ORD SOM

JAG GÖMMER!

”Grötsak”...
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CE Friskvård
Bryggerigatan 2 Klippan
Tel 0435 - 108 90 (Kupolen)
Mobil 0702 - 93 64 81 (vid mobilsvar lämna meddelande)

Claes Engström - Massör med ortopedmedicinsk inriktning.

Jag önskar alla mina kunder
God Jul & Gott Nytt År!

Koppla av i jul...
gå på massage!

En nyttig Julklapp

– presentkort till massage!

Finns att köpa på Kupolen.

HELGESSONS GLAS AB
önskar

God Jul
❅

❅

❅
❅

❅

❅

❅

❅ ❅ ❅

Leksaker för hela familjen!

Julen har kommit till leksaksaffären!
Jul på

Sånnagården i Kvidinge

Öppet alla dagar mellan kl. 13-17 t o m jul (21 dec)
Andra tider efter överenskommelse
Även gruppbesök

Mobil: 073 - 99 52 763
Vägbeskrivning: I Kvidinge väg mot Starby, 2 km intill växthusen.

Två julbodar!
Kaffe med fyra sorters hembakat 50:-

Välkomna!

Välkomna!
Tänk på att
remiss behövs ej.

Bryggerigatan 2, 264 33 Klippan, Tel. 0435-108 90

SPECIALITETER

Vi önskar
alla en

God Jul!

Ring och boka tel. 0435-91305

Vid större grupper

Julbord på Odengården

Den 8:e och 9:e december.

även andra datum.

Internet: www.odengarden.se e-post: reception@odengarden.se

Pris
395 kr/person
Barn 0-2 gratis
3-12 år 15 kr/år

Röstånga

Underhållning av trubadur.

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!
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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

Om några dagar,den 1 december närmare
bestämt,måste alla bilägare ha bytt till vin-
terdäck. För Leif Karlsson och hans perso-
nal på KlippansVulkverkstad är november
en hektisk månad. Men för varje år som
går blir folk mer och mer förutseende.
- Sedan 1999 måste man ju ha vinterdäck
från den 1 december och då är det många
som ser till att fixa det lite i tid för att inte
hamna i kö de sista veckorna, säger Leif
Karlsson.

Dags att byta däck
Första frosten tydlig signal
Annars brukar den första frosten vara en tyd-
lig signal till bilförarna att det är dags att ta
tag i däckbytet. Leif Karlsson rekommenderar
att man går till en fackman om man känner
sig osäker på hur man ska göra.
- Det är en rad olika moment som måste bli
helt rätt. Även om man är ”bilmänniska” och
vill spara pengar så tycker jag att däckbyte
är en av de sämsta grejerna man kan spara
pengar på.

Dubbdäck eller ej?
En ständig diskussion och avvägning är huru-
vida man ska använda dubbdäck eller ej när
man skor bilen för vinterväglag. Leif Karlsson
menar att folk pendlar och inte riktigt vet vad
som är bäst
- När det kommer in någon hit som är tveksam
brukar jag intervjua dem och kolla upp vad de

använder bilen till. Bor du i Klippan och pend-
lar till Helsingborg där man kör på motorväg
nästan hela vägen då finns det ingen anled-
ning till att köra omkring med dubbar.

Inte bara personbilar
Däremot är det annorlunda om man istället
jobbar i Hässleholm till exempel.
- Pendlar man åt andra hållet ska man ha
dubb. Det är alltid kallare inåt landet och det
är mycket sämre väg.

Klippans Vulkverkstad byter inte bara däck
på personbilar. Man hjälper till med allt inom
däck, om de sedan sitter på lastbilar, motor-
cyklar, lastmaskiner eller skottkärror spelar
ingen roll.
- Det är sällan två dagar ser likadana ut och
det är väldigt kul. Omväxling förnöjer, menar
Leif Karlsson.

Leif Karlsson

Här är firmans ryggrad!
Killarna som ser över däcken...

A
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BLOMSTERCHECK
VÄRDE 25:-

Din första julklapp...

när du köper
blommor
för 200:-

Gäller tom vecka 49.

Klipp ut ochmedtag kupongen!

— alltid gott och nybakat!

Allt inom julbaket!
Pepparkakshjärtan, Lussekatter,
Marsipan figurer, Vörtbröd m.m.

Välkomna in!
Ljungbyheds Konditori Tel. 0435 - 44 17 22

Alltid nybakat!
STORA

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

www.maklarcentrumskane.se

LEDAMOT MÄKLARSAMFUNDET

Tack för att jag fått förmånen
att förmedla så många fantastiska

hus under året som gått.

Varje hus är unikt och bör behandlas därefter.
Min ambition är att överträffa alla förväntningar, så att
MäklarCentrum blir ett naturligt val om och om igen.

Ha nu en riktigt lugn,
skön och God Jul

och ett Gott Nytt År!
önskar

MäklarCentrum
mötesplatsen för nöjda säljare och köpare.

Trygg försäljning med Mäklarsamfundets förmånliga Ansvarsförsäkring!

Margareta Prabin

Jag tackar alla
mina kunder
för ett fint år

God Jul & Gott
Nytt år!

En julklapp till DIG som klipper
sig eller gör en behandling
under tiden 1 dec - 23. dec. -07

Tel. 0435- 100 33
Allégatan 12 a Klippan

❅

❅

❅

❅
❅

Salong Klipp & Kryll

❅

❅

❅
❅

❅ ❅

Välkommen!

ÖPPET:
Mån - Fre 09.30 - 18.00
Lunch 12.45 - 13.30
Lördag 09.00 - 13.00

HANDLA DIN SYMASKIN NU PÅ HUSQVARNA-VIKING-KONTO BETALA I JANUARI -08

Emerald 183

83 SÖMMAR & SÖMFUNKTIONER

TYDLIG INFORMATIONSDISPLAY

ALFABET

SVENSK DESIGN

2+3 ÅRS GARANTI

NÅLTRÄDARE OCH MYCKET MER!

Emerald 116
16 sömmar (inkl knapphål)

liggande spole - garanti 2+3 år

PASSA PÅ PRIS!

ÖPPET:

2.995:-

16 sömmar (inkl knapphål
liggande spole - garanti 2+3 år

PASSA PÅ PRIS!

5.995:-
JUST NU!

ord.pris 7.495:-

Emerald 183

5.995:-5.995:-
JUST NU!

RABAT
T 1.5

00
:-

Stort utval av diverse

Julband
ex. Guld och Silver, Röda band upp till 5 cm bred

Massor av Presentartiklar
för perfekta julklappar.
Speciellt för mamma?

Huskystar E20
med de viktigaste sömmarna

OBS! Se PRISET!

Stort utval av diverse

1.995:-ord.pris 2.295:-

Emerald 116
16 sömmar (inkl knapphål)

Emerald 116
16 sömmar (inkl knapphål

Huskystar E20
med de viktigaste sömmarna

1.995:-1.995:-ord.pris 2.295:-ord.pris 2.295:-

RABAT
T 30

0:-

Begränsat antal!
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Vinnaren av ”Gör om mig”!
Från trött småbarnsmamma till...

SNYGG TJEJ
MED TVÅ BARN!

För ett par nummer sedan handlade
Söderås Journalens månadstävling återi-
gen om att bjuda någon av våra läsare på
en Gör om mig-dag. Många skickade in
förslag,både på sig själv och på andra – och
den som gick segrande ur striden hette
Robert Nilsson. Han anmälde sin hustru
Linda, som en dag i slutet på oktober fick
komma till Adapt Medias kontor mitt i
Klippan för att sedan få en riktig ”lyxdag”.
Först bjöds hon på frukost och därefter
intog hon fotostudion för ”före”-fotogra-
fering. Sedan begav sig Linda tillsammans
med Adapt Medias Anna Rosén-Jönsson
iväg till Ankan & Co, där Anncaroline ”An-
kan” Landgren var redo att sätta saxen i
håret.
- Jag hade bestämt mig redan i förväg för att
låta henne bestämma allting när det gällde
frisyren, så när hon sa att det var dags att
kapa hästsvansen så var jag beredd.

Linda fick en helt ny look
Champagne och choklad
Istället för ”totten” som Linda sparat på i
många år blev det nu en kortare frisyr med
lite olika färgningar som satte ytterligare
touch på anrättningen. Väl på plats i frisör-
stolen bjöds Linda även på champagne och
choklad från Adapt Media – allt för att få da-
gen så lyxig som möjligt.

Efter avklarad klippning var det dags för
sminkning, även detta hos Ankan & Co. Linda
fick en riktig Hollywoodlook och några små
tips för hur man med små medel kan ”piffa”
till sig riktigt ordentligt.
- Salongen ordnar sminkkurser, så det blir
nog att jag deltar i en sådan lite längre fram.
Jag är inte så bra på sånt själv, och det krävs
inte så mycket för att det ska bli en stor för-
bättring.

Snygg outfit från Gunns Mode
När Linda och Anna ätit lunch på Spisekam-
maren var det dags att utöka garderoben.

På Gunns Mode valde hon ut ett par tighta
jeans med hög midja, ett linne och en snygg
blus med matchande halsband. Perfekta var-
dagskläder som även passar vid lite festligare
tillfällen.
- Det är ju sällan man går på fester där det är
så finklätt att det inte räcker med något sånt
här, menar hon.

Allt som allt var Linda väldigt nöjd med sin dag.
Frisyrbytet var nog pricken över i:et trots allt.
- Jag är inte främmande för att klippa det
ännu kortare längre fram. Jag brukar vara
rätt feg med sådant annars, så den här dagen
kom precis i rättan tid.

Nöjd, glad och tacksam
Det var alltså en nöjd Linda som kom hem till
döttrarna och maken i Östra Ljungby framåt
kvällen.
- Jag är väldigt tacksam för den här dagen. Jag
önskar att alla fick vara med om sånt här.
Nästa gång kan det vara din tur!

Hej!Blev så glad när jag läste om”gör om mig”- tävlingen fördetta skulle min fru må bra av.Efter två täta graviditeter vet jagatt hon känner sig obekväm i attinte lyckas få till en fräschlook. Hon har svårt att hittaen stil hon trivs med eftersombåde kropp och sinne förändratssedan hon blev mamma.Jag hade blivit så glad om honfick uppleva denna lyxdag!!!
MVh Robert
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Lite olika
stilar provas...

Jätte nöjd!

Violeta ger Linda en
fräsch sminkning!

Nu sätter vi igång!
”Ankan” formar till en helt ny

fräsch stil!

Helena plockar
fram helt rätt stil!

Fint smycke till!

Det gäller att våga!

FÖRE...

Klippning, färgning (alt. permanent).
Färgning av ögonbryn och fransar
samt plockning.
Make-up.

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

TOTAL MAKEOVER!
1290:-

Gäller tom 15 dec
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“Sicken vicka”

Storgatan 32, Klippan
Tel. 0435- 101 15

stuprörsmodell
stl. 26-31 tum

Storgatan 32, Klippan
19995

VILA
Jeans

Tag2 överdelar
från VILA

betala för 1
Den billigaste
på köpet,
priser från 89:-

Erbjudanden gäller hela “vicka” 48

Detta blir ju helt
PERFEKT för mig!

Byxorna och skjortan
sitter som gjutna!

Vilken hårförvandling!

...EFTER!!!
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”gamla polishuset”
På onsdagskvällen den 24 oktober anordnade Företagarna
i Klippan en uppskattad visning av verksamheten i kontors-
fastigheten på Norra Skolgatan/Storgatan för sina medlem-
mar. Fastigheten ägs idag av Åke Dahl Fastighets AB och
har ett antal företag bland hyresgästerna. Värdar för kväl-
lens visning var Åke och Marie Dahl, som också bjöd på
tilltugg för de medlemmar som kom.

Totalt fanns 43 personer på plats för att lyssna till vad företagar-
na i huset sysslar med. Varje företag i fastigheten fick tio minu-
ter på sig att till kaffet presentera sina verksamheter och sedan
ordnades en guidad visning där samtliga lokaler visades upp. Tu-
ren började hos Adapt Media, som håller till på andra våningens
norra flygel och slutade hos värdarna, Åke och Marie Dahl.

Arrangemanget betraktades som mycket lyckat och förutom de
43 deltagarna från olika Klippanföretag deltog även kommunal-
rådet Bengt Svensson.

I huset finns följande företag: Adapt Media AB • BDO-Nordic • Bosab
• Capio Citykliniken • ErgoFalk AB • Feel Good • HR-redovisning
• Klippans Kiropraktormottagning • Klippans Revisions AB • Komvux
• Margareta Björklund • Meridies Data • Skatteverket • Skriv- och
bokföringstjänst • Åby Massage • Åke Dahl Fastighets AB

Uppskattad
visning av

li medlem!

e 35 - 55
r e

enni o an on Klippan Kiropra tormottagning

r 9 e 35 - 55
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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 !

Varje år får en del av sistaårseleverna på Klippans
gymnasieskola prova på hur det är att driva
företag. Det handlar om studenterna på sam-
hällsprogrammets ekonomiska inriktning samt
handels- och idrottsprogrammen. Efter att i två
år fått lära sig företagsekonomi på det teoretiska
planet är det i trean dags att testa kunskaperna
i praktiken genom kursen Ung Företagsamhet,
oftast kallad UF. Ledsagare för eleverna är eko-
nomilärarna Ulf Robertsson och Lars-Göran
Borgqvist. Söderås Journalen fick en pratstund
med den förstnämnde för att reda ut vad kursen
egentligen går ut på.

- Eleverna får gå ihop i grupper och får redan i
tvåan i uppgift att börja spåna fram en affärsidé
som ska gå att ersätta i praktiken. I trean får de
sedan ett par schemalagda veckotimmar där de
arbetar med sitt företag, säger Ulf Robertsson.

Många olika projekt
Bland affärsplanerna för årets UF-kurs finns
en mängd olika projekt. Några elever från
golfgymnasiet erbjuder under företagsnam-
net Golf Event golfaktiviteter för företag,
föreningar och grupper. Man får boka golfe-
leverna (som är i Sverigeelitklass i sin ålders-
grupp) som tränare, kanske spela en tävling
och sedan äta en bit mat. Men det är bara en
av många goda idéer.

- Vi har även ett företag som producerar
en recpetbok med nyttiga recept som de
ska sälja, ett annat gör egendesignade pins
som de ska sälja och skänka till välgörenhet.
Sedan har vi ett företag som ska köpa in äkta
bärnsten för att göra personliga smycken till
de som vill ha, säger Ulf Robertsson.

Fem moment
I princip kan man alltså välja att göra vad som
helst. Det viktigaste är att man får lära sig hur
det är att vara entreprenör. I kursen ingår en
mängd olika delmål.

- Företagen ska registreras, organiseras med
VD och andra befattning, en affärsplan med
budget ska upprättas och man ska skapa för-
säljningstillfällen för sin produkt. Dessutom
åker vi på UF-mässor där eleverna kan mark-
nadsföra sin produkt ytterligare.

I maj, någon månad innan det är dags att
sjunga om studentens lyckliga dagar, ska
företagen upplösas. För de som vill så finns
så klart möjligheten att starta upp dem igen,
men det är sällan det händer.
- De flesta sprids ju vind för våg efter gymna-
siet, menar Ulf Robertsson.

Fler borde välja UF
I dagsläget ges alltså UF-kursen på tre pro-
gram, men det finns möjligheter för övriga
program att välja den som så kallat individu-
ellt val. Något Ulf Robertsson tycker att fler
borde göra.
- Speciellt på de praktiska programmen är
det bra – det är många där som är precis lika
lämpade att starta eget. Är man byggare till
exempel är det ju inte fel att veta hur man
blir en duktig entreprenör.

Det kan nämligen visa sig vara en god inves-
tering för framtiden. Ulf Robertsson har sta-
tistik som stärker den tesen.

- Det gjordes en undersökning härförleden
som visade att 23 procent av de ungdomar
som bedrivit UF-företag hade företagarerfa-
renhet tio år senare. Motsvarande siffra för
övriga ungdomar var 4 procent.

Statistik ljuger aldrig!

Fr. v: Oskar Strand, Jakob Nordström, Christoffer Arvidsson.
Frånvarande: Victor Szigeti.

UF – lära för livet N
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PROFILEN:

Hjördis Nilsson

I Söderås Journalens förra nummer
porträtterades Klippans turistsam-
ordnare Eivor de la Cueva.Tanken var
att det skulle handla om henne per-
sonligen, men som samtalet utforma-
de sig så blev det mer en hyllningstext
till varför man ska bo i Klippan. Efter
ett nyss avslutat samtal med Hjördis
Nilsson från Röstånga, som bland an-
nat är ordförande i Röstånga Turist &
Hembygdsförening, är känslan den-
samma. Liksom sin kollega i Klippan
vill hon hela tiden prata om Röstånga
och varför det är en förträfflig plats
att bo på och att besöka. Hjördis trivs
i Röstånga,det råder ingen tvekan om
den saken.
- Röstånga är jättefint. Vi har ju natio-
nalparken ändå in på oss och behöver
inte åka någon annanstans för att få
uppleva vacker natur, säger hon entusi-
astiskt.

Många smultronställen
Hjördis har många andra smultronställen runt
om i Röstånga.
- Jällabjär är fantastiskt också. Naturen och
den kuperade terrängen är verkligen Röstång-
as styrka! Sedan har vi medeltidskyrkan från
1100-talet.

Det finns även andra anläggningar som inte är
så fokuserade på natur och historia som Hjör-
dis vill rekommendera när hon har chansen.
- Gästgivaregården och Odengården med
sina konferensanläggningar, vi har vandrar-
hemmet och Stationshuset som är helt unika
och sedan finns campingen och friluftsbadet
som har fått in jätteduktiga ägare. Det är en
stor styrka att ha sådana företagare i en sån
här ort.

Uppvuxen i Ljungbyhed
Trots att Hjördis bara har vackra ord att säga
om Röstånga så har hon lika varma känslor
för grannorten Ljungbyhed, där hon är född
och uppvuxen. Hennes föräldrar bodde kvar
i hennes barndomshem under hela livet så
när som på de sista åren och fadern Sven,
eller ”Posta-Sven” som han kallades, var vida
känd i Ljungbyhed. Han dog i våras, 104 år
gammal – äldst i församlingen.

Känt namn
Som ICA-handlare, tidigare ägare till pap-
pershandeln i byn, ordförande i Turist & Hem-
bygdsföreningen, lokalpolitiker och arrangör
av konserterna vid Odensjön är Hjördis ett
känt namn hos Röstångaborna. Vad är det då
som gör att hon engagerar sig i så många
olika saker?
- Jag vet inte riktigt, det har nog bara blivit så.
När jag var liten var jag otroligt blyg, men det
har försvunnit.

Odensjökonserterna
I år firade konserterna vid Odensjön, som
Hjördis är en av krafterna bakom, 15-årsju-
bileum. Den speciella akustiken som uppstår
när artisterna står på en stor flotte ute i vatt-
net blir något alldeles extra och har lockat
många av Sveriges största artister.
- Första året ringde vi Elisabeth Assarsson-
Marsh som kom hit och sjöng. Det blev bör-
jan på alltihop.

De första åren gick ändå med förlust, och
då fick man hjälp av Svalövs kommun, som
täckte upp. Tredje året fick Hjördis och hen-
nes kollegor Loa Falkman till Odensjön och
då smällde det till ordentligt. Helen Sjöholm,
Arja Saijonma och Ainbusk tillhör de som
också har uppträtt där.
- Loa tyckte att det var det mest fantastiska
han varit med om. Det är något helt annor-
lunda att ställa sig på en flotte mitt ute i vatt-
net än att sjunga på en scen. Och när en stor
artist har varit här så sprids det inom bran-
schen, förklarar Hjördis.

Röstånga behöver fler bostäder
Vid sidan om ordförandeskapet i Röstånga
Turist & Hembygdsförening så ägnar alltså
Hjördis en stor del av fritiden åt politik. Hon
sitter i Svalövs kommunfullmäktige för folk-
partiet och är dessutom med i kommunsty-
relsen och ekonomiberedningen
- Vi har fått in lite nya människor i partiet i
Svalöv och jag trivs väldigt bra.

Hjördis brinner för att få mer byggnation i
Röstånga, där det i dagsläget enligt henne
inte finns några lediga bostäder.
- Vi måste få nybyggnation i Röstånga så att
våra äldre kan sälja sina hus och istället skaffa
marklägenheter. Det kämpar jag hårt för just
nu.

Hon trivs
i Röstånga

Som ett komplement till anhörigcaféet
på Rickmansgården i Ljungbyhed sista
måndagen i varje månad startar nu
Röda Korset Kupans anhörigcafé.Varje
måndag mellan 14 och 16 kan anhöriga
till sjuka som känner att de vill träffa
andra i samma situation bege sig tillAl-
légatan 12B. Då håller nämligen anhö-
rigcaféet öppet för att man ska kunna
prata och fika tillsammans. Fikat köps
till självkostnadspris.

- Syftet med Röda Korsets café är att öpp-
na upp en ny mötesplats där man kan ta
en kopp kaffe och prata om vad som helst.
Det är inte uppstyrt med föreläsare eller
några aktiviteter som på Rickmansgården,
utan det handlar bara om att människor
ska få träffas, säger Lena Åberg, enhets-
chef inom äldreomsorgen och ansvarig för
anhörigstödet i Klippan.
Har du frågor kring anhörigcaféet, ring
0435 - 101 12. Telefonen är bemannad
under caféverksamheten.
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Olika anhörigcaféer kompletterar varandra
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information från klippans kommun

Servitör/servitris
startar våren 2008, 1 termin

För info ring SYV tel 0435-283 55

Undervisning är kostnadsfri.

Du betalar bara litteraturen. CSN-berättigad.

www.klippan.se/vuxenutbildningen

Jubileumskonsert - 10 år
med

Huaröds kammarorkester

Mats Rondin, dirigent
Staffan Scheja, piano

S:t Petri kyrka i Klippan
Söndag 2 december kl 18.30

Förköp:
Ljungbyheds, Östra Ljungbys och

Klippans bibliotek, Klippans Turistbyrå

Entré:
150 kr. Vid uppvisande av HD-passet 120 kr.

BIBLIOTEKET ÖPPET
JULSKYLTNINGS-SÖNDAGEN 2/12

13.00-17.00
BOK- OCH TIDSKRIFTSFÖRSÄLJNING

MUSIKUNDERHÅLLNING
Emma, Rebecca och Emil

sjunger in julen
15.00 Sånggruppen Quattro

Tävling

Vi bjuder på glögg
och pepparkakor!

Ny utbildning!!

Tyck till på
www.klippan.se

Favorit

i repris!

Arrangör: Klippans kommun

Fo
to
Sc
he
ja
:H
en
rik
M
åw
e/
Ju
lia
M
us
to
ne
n

Lämna din önske-
lista till tomten!

Välkomna!
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Julklappstips!

Wood´s MDR 25 Avfuktare
Lämplig för avfuktning av källare, torkrum,
sommarstugor, husvagnar m.m. Med
löstagbar display med inbyggd
fuktighetssensor. Ny funktion: Om rums-
temperaturen ligger under 4°C i 4 minuter
slås kompressor och fläkt av. När tempera-
turen stiger och förblir 5°C eller mer under
8 minuter så startar avfuktaren igen.
Rek. arbetsområde 7-115m².
Max.arbetsområde 240m².
Ord.pris 4695:-

3995:-

Sågbänk ETC
För Kap- och Geringssåg ETC 95-211
Underlättar mycket vid kapning av
långa brädor och reglar.

Nu595:-

Kap- och Geringssåg ETC 95-211
Kraftfull såg med 1600 wmotor och med dubbelslide
funktion. Dettamedger kapningar upp till 300mm, utan att
behöva vända arbetsstycket. Sågkapacitet vid 90 grader är
60x300 mm och vid 45 grader 60x200 mm.

Nyhet!
Tigersåg - B&D RS1050EK
Tigersåg med stark motor - 1050 w, variabel hastighet 0-2400 slag/
min, 28 mm slaglängd, snabbfäste för sågblad, justerbart handtag,
justerbar sågfot i 3 positioner och gummerat grepp. 3 blad samt
väska medföljer.

1249:-

Skruvdragare 12 v
B&D HP126F3BH
Kraftfull borrmaskin och skruvdragare
(34 Nm), steglös med 2 växlar och
motorbroms. Snabbchuck 10 mm, 32
stegs momentinställning och vänster-/
högergång. Levereras med 2 st -1,5Ah
NiMH batteri och 1 timmes laddare,
som stänger av sig vid fulladdat batteri.
Förvaringslåda medföljer.

Nu1099:-

Nyhet!
Slipmus - B&D KA168K
Slipmusen med Zone-sander som
vägleder till optimalt tryck. Slip- och
polermaskin för trä- och detaljslip-
ning, metall- och fönsterpolering
samt rostborttagning. 11 000 v/min.
Väska med tillbehör medföljer.

Byggfläkt 2 kW
Helt i metall, skyddsklass IP 44,
230v. Ställbar effekt mellan
1000W och 2000W.
Termostat och frostvakt.
Ord pris 1140:-

Byggfläkt 9 kW
Helt i metall, skyddsklass IP 44,
400v. Fläkten har ställbar effekt
mellan 2000 w - 9000 w.
Termostat och frostvakt.
Ord pris 2488:-

Korslaser
B&D LZR6TP
Självinställande laserpass med
kryssfunktion. Var för sig justerbara
linjer, vågrätt och lodrätt. Perfekt för
att sätta undertak, bygga kök, sätta
kakel, hyllmontage m.m. Marknadens
mest mångsidiga laser. Leveras med
stativ.
Ord pris 995:-

Nu459:- Nu1299:-

699:-

Nu895:-

Nu895:-

God Jul
önskar vi på


