
FEBRUARI • 2008

NY Tävling! 

sidan 17

www.adaptmedia.se/soderasjournalen

  Söderås
Innehåller även
information från

Cleasby, 
om jag 
får be!

sidan 18
Ett glatt gäng
sidan 12



2

 AnsvArig utgivAre | 
 Bengt wetterBerg
 bengt@adaptmedia.se 
 
 projektledAre, Ad, Foto | 
 CAmillA H. peurell 
 camilla@adaptmedia.se

 redAktionell text | 
 joHAn wetterBerg  
 johan@adaptmedia.se

 Annonser | 
 AnnA rosén jönsson 
 anna@adaptmedia.se 
 tel 0761 - 35 34 05, 
 0435 - 77 90 55

BrAuns sidA | lArs-erik BrAun
tryCk | ljungBergs tryCkeri  

INNEHÅLL
4 klippans gästis

6 BrAuns sidA

7 klippans Filatelistklubb

8 Helgessons glas

9  sparbanksstiftelsen

10 treklövern

12  madaroarna

13 Hur blir 2008?

14  smörgåskupén

15 Familje-& plussidan

16 vinnaren av bilrekonditionering

17 ny tävling! vinn leksaker
 Annonsjakten

18 proFil: lotta Cleasby

19 - 20 kommunsidor

21 - 23 sportlovsprogrAm

 2008

 UTgivningSdag ManUSSTopp

 17 MarS 25 febrUari

 21 april 31 MarS

 19 Maj 24 april

 16 jUni 26 Maj

 18 aUgUSTi 28 jUli

 22 SepTeMber 1 SepTeMber

 20 okTober  29 SepTeMber 

 24 noveMber 3 noveMber

 15 deceMber 24 noveMber

 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

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

www.adaptmedia.se/soderasjournalen

PRISLISTA FÖR
FAMILJE- & PLUSSIDAN
(samtliga priser inkl. moms)

FOTO FÖR ANNONSERING:
1 foto i studion ..............................100:-  

ANNONSERING:
Liten annons med bild och text 
i Söderås Journalen ........................100:-

Stor annons med bild och text 
i Söderås Journalen ........................200:- 
FÖR FLER DIGITALA FOTO: 
Vill du ha fler foto från annonsfotograferingen  
kan du få det på CD-skiva för fritt användande:
1 bild .............................................300:- 
2 bilder ................................ 275:- per st 
3 bilder ................................ 250:- per st  
4 bilder ................................ 225:- per st 
5 bilder eller fler ................... 200:- per st 
Dessa digitala bilder är bearbetade och kan  
användas för framkallning på det sätt som 
du själv vill.

MÅNADENS PLUS ............................0:- 
Du skickar eller ringer in texten till Adapt Media.
Vi förbehåller oss rätten att formulera annonsen
på ett korrekt sätt. Vill Du inte ha med Ditt namn
i tidningen kan Du använda en signatur. Vi måste 
dock ha Ditt namn och telefonnummer för att vi
skall publicera.

I de fall platsbrist uppstår för införande av 
Månadensplus har Söderås Journalen rätten  
att välja ut det som publiceras.

för bokning av ovanstående 
tjänster kontakta: 

Telefon 0435 – 77 90 54 
eller 0761 – 35 34 04

Söderås Journalen (f.d Klippan Journalen) har 
skrivit om bygdens företag, föreningar, intres-
santa profiler i snart 20 år! När man gräver i 
arkivet ser man hur fort utvecklingen gått, 
och så mycket som har hänt.

boken finns att köpa på:
• ICA Kvantum, Klippan 
• ICA Supermarket, Klippan
• Preem, Klippan
• Tvärby Tobak, Klippan 
• Hemköp, Ljungbyhed 
• Eriks Lanthandel, Östra Ljungby
• Ica Nära, Röstånga 

Norra Skolgatan 2, Klippan
Tel: 0435 - 77 90 51
info@adaptmedia.se
www.adaptmedia.se/deLuxe

189:-
inkl moms

Du  kan köpa den
 i en 

butik nära dig ell
er 

beställ den hos oss!

Årets gåva!

Beställ 

gärna här!
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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

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

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

Boka handledarkurs och 
körkortsutbildning hos oss!

www.berndtssons.nu
Storgatan 44 B, KLIPPAN

Tel 0435-152 90, Fax 0435-152 95

Jenny Roth & Elna Hallberg

”UTFÖR LÖPANDE REDOVISNING,
BOKSLUT OCH DEKLARATIONER”

Allégatan 11, KLIPPAN

0435 - 149 60

ÖPPET i butik:
Onsdagar 14 - 18

0435 - 149 60

 SLUTSPURT! 

Vinterkampanj på markiser 

med 20% RABATT & 

FRI MONTERING 

Gäller vid bes
tällning t.o.

m 1 mars.

Ring för kostnadsfria hembesök!

0435 - 149 60Ring för kostnadsfria hembesök!

0435 - 149 60Ring för kostnadsfria hembesök!

0435 - 149 60

Grattis Berit Tönnemo som vann vårt 
presentkort på 5000:- i samband med 
vårt 5 årsjubileum nov -07.

 

Veckans lunch:  
Bakpotatis eller paj med tillbehör

45:-
Blanda som du vill 

10 bullar 35:-

Öppettider mån-fre 8-17
Väg 108, 2 km norr Marieholm
Tel 0413-730 62 
Fax 0413- 730 81
www.birgittasplat.se

  
 
Hendersons 

Försäljning och tillverkning

Din lokala revisor

Jan Svensson 0736- 29 80 05
Peter Jelinek 0707- 10 54 30
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Mot en ny vår...
Klippans Gästis bästa namnet

Sedan övertagandet vid årsskiftet har etablis-
semanget också bytt namn. Nu är det alltså 
Klippans Gästis som gäller och inget annat. 
Det gamla namnet Klippans Hotell fick aldrig 
riktigt något fäste. 
- Jag har testat namn på varje människa jag 
träffar här i Klippan och nästan alla tycker att 
Klippans Gästis är det bästa. Det är ju så man 
har sagt hela tiden oavsett vad det har he-
tat officiellt, säger Jan Roth, som själv är före 
detta Klippanbo. 

NC Brännborns planerar en rejäl ansiktslyft-
ning för hela fastigheten, både in- och utvän-
digt. Redan den 1 mars ska renoveringen av 
restaurangdelen vara så gott som färdig. Man 
kommer även att titta över menyn och spetsa 
till den lite grann.  
- Vi ska behålla det som är uppskattat från 
den gamla menyn, men även fräscha upp lite 
grann och följa de trender som råder i mat-
världen, säger Jan Roth. 

Hiss på utsidan

För att förändra fastighetens utseende även 
på utsidan skissar man just nu på något som 
säkert kommer att väcka en hel del uppmärk-
samhet. 

De senaste 20 åren 
har Klippans Gästis 
pendlat mellan olika 
ägare som inte fått 
riktig snurr på verk-
samheten. Nu ska det 
bli ändring på detta! 
Fastighetsbolaget NC 
Brännborn har köpt 
fastigheten vid Åby-
plan och gör nu en 
storsatsning. 

- Vi ser en stor poten-
tial, både för Gästis och 
för Klippan överlag, sä-
ger NC Brännborns VD 
Jan Roth.

- Tanken är att vi ska ha en hiss mellan vå-
ningsplanen som ska ligga utanpå fastighe-
ten. Det kommer att förändra utseendet på 
byggnaden och göra den mer modern. 

NC Brännborns har fastigheter i Örkelljunga, 
Båstad, Ängelholm, Åstorp och vid Väla – ja 
kort sagt en stor del av nordvästra Skåne. När 
man under fjolåret sökte fler orter att etable-
ra sig på började man fundera på Klippan. 
- Klippan har haft ett oförtjänt dåligt rykte  
i några år och som vi tror är på väg att försvinna. 
när vi sedan hörde att Gästis-fastigheten var 
till salu bestämde vi oss för att satsa på den. 

Jan Roth tror också att det finns ett uppdämt 
behov hos Klippanborna att Gästis finns kvar. 
- Vi har redan fått många positiva tillrop och 
en hel del erbjudanden. 

Allt klart till hösten

När restaurangen, baren, foajén och köket 
gåtts över under våren kommer även de 40 
rummen att få en rejäl uppiffning. Framåt 
höstkanten är det tänkt att allting ska vara 
klart. 
- när nordvästskåningarna kommer för att 
äta sina julbord på Klippans Gästis då gör 
man det i en ny fräsch miljö, med nya fräscha 
rum, lovar Jan Roth.
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RÖRMONTAGE AB
STORGATAN 16, 264 00 KLIPPAN
Tel. 0435 - 71 12 75, fax 0435 - 100 25, Jour 0746 - 23 97 66

 Servar fastigheter

 Utför allt inom VVS

 Värmepumpar

 Butik & utställning Jour dygnet runt!

Klippans Gästis i ny regi!

KLIPPANS
GÄSTIS
hotel restaurang bar

VÄLKOMNA!

Östergatan 28, Kl ippan •  0435 -  109 20

 

Markus, Daniel, Kjell-Åke, Nicky, Thomas och Joel  

Välkommen in till oss!
Din personliga 

Audi  Skoda - verkstad

Vi säljer:
Reservdelar

Tillbehör
Däck

Vi säljer:
Reservdelar

Tillbehör
Däck

Välkommen att kontakta:Välkommen att kontakta:

Specialist på läggning av 

BEN
NYS  GOLV

I KLIPPAN AB
Tel. 0736-230410

REA
EXEMPEL

Tvättmaskin QW14790, 7kg,  
centrifug 1400 varv, A+AB  
Rek pris 7.790:-   NU 6.290:-
Torktumlare QW450T, 6kg
elektronisk, belysning 
Rek pris  7.325:-   NU 5.490:-
Begr. antal av var je modell!

Kvalitetsrea!
HUSQVARNA - TVÄTT OCH TORK

Flera olika modeller finns!
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Bostadskooperationen kom sent till 
denna bygd. privata initiativ blev 
vägvisare. Ökat intresse finns för den 
spridda, medlemsstyrda boende- 
formen. Äldst i Klippan är privata 
”Lyran” - från 1942.
 1800-talets andra del hade kraf-
tig befolkningsökning, industria-
lismens start som lockade många. 
Tätorter uppstod. Boendet blev ofta 
miserabelt, allt för ofta utnyttjat av 
privata fastighetsägare. Drömmen 
för allt fler blev: Bra boende till rim-
lig kostnad med inflytande.
 Så var det här och så var det i 
världen. Bostadskooperation, blev 
särkilt viktiga inslag i Sverige och 
Norge.

 Ursprunget till bostadskoopera-
tionsrörelsen finns i Frankrike och 
England. Mönstret för svenska 
föreningar blev ”Arbejdernes Byg-
geforening” i Köpenhamn, som 
bildades 1865. Det satte ”avtryck” 
i Sverige på 1870-talet. Men det 
var först på 1900-talet som den 
egentliga bostadsföreningsrörel-
sen på kooperativ grund bildades 
i vårt land. Första föreningen av 
detta slag blev ”Bostadsföreningen 
Framtiden” i Enskede från 1912. 
Det typiska för svensk bostads-
kooperation är upplåtelseformen 
”bostadsrätt”, där tre grenar finns: 
HSB från 1923 – som införde bl a 
badrum, sopnedkast och gemen-

sam tvättstuga som standard, Riks-
byggen kom 1940 och Fristående 
föreningar har anor från 1870.
 I bygden finns de tre grenarna 
representerade. I Klippan är det fri-
stående Brf Lyran vid Åbygatan och 
Brf Kungsfiskaren i Bruket. Sam-
manlagt nio HSB-föreningar finns, 
äldst är Brf Capella från 1948. Tio 
Riksbyggeföreningar – äldst är för-
eningen vid Klostervägen 8 och 
10 - från 1954. I Perstorp finns sex 
HSB-föreningar och två Riksbygge-
föreningar. HSB-föreningen ”Kas-
tanjen” är från 1946. Kvidinge har 
en HSB- och en Riksbyggeförening, 
i Ljungbyhed finns tre HSB och en 
Riksbyggeförening.     

En stadsplan är till hjälp, ger ordning, 
reda och förutsägbarhet i ett sam-
hälle. Förslag kan överraska, ja rent 
av chockera, som i Klippan 1912.
 Enkel plan: By med hus på båda 
sidor om en väg. Till fler byggna-
der, boende och verksamheter till 
mer planering. En långtida själv-
klarhet. 10 000 åriga ”plandoku-
ment” finns från Irak, Egypten och 
Turkiet - hos oss från bronsåldern. 
Alla folkcentra planerades inte. Två 
grundtyper fanns: De anlagda, pla-
nerade. De fritt utvecklade, där ter-
rängen avgjorde.
 Stark påverkan på stadsplaner 
fick romerska härlägren, med rut-
nätsplaneringen - två korsande 
breda huvudgator och området 
uppdelat i fyrkantsmönster.

 Sverige fick stadsplanering sent 
- i slutet av 900-talet. Under 1800-
talet kom planering av städer och 
större orter i centrum. Kraftig be-
folkningsökning, industrialismens 
framväxt och järnvägens utbygg-
nad drev på. Första gången ”stads-
plan” nämns var 1853. 1862 in-
fördes begreppen: Landskommun 
och stadskommun. Från 1874 finns 
stadsplanbegreppet med i lagstift-
ningen. 1947 infördes planområ-
den, från 1971 ska alla kommuner 
styras lika, 1987 kom plan- och 
bygglagen. 
 Åby (Klippan) väcktes till liv av 
järnvägen 1875. Kraftig expansion 
följde. Det spretade iväg. Samhäl-
let behövde ”redskap” för att styra. 
1886 ansöktes om byggnads- och 

brandstadgar som erhölls 1887. 
Stadsplaneförslag kom 1886 och 
antogs 1894 - en anpassning till 
befintliga förhållanden. Så var det 
1898. Och så var det tänkt 1912 - 
men det blev annat. 
 Kungliga Överstyrelsen blandade 
sig i. Insända förslaget kallades 
”underligt och löjligt”. Med sän-
des en pampig stadsplan som bl a 
innehöll: Solfjäderformat gatunät 
från järnvägsstationen, breda ga-
tor, park vid Gästgivaregården. När 
chocken lagt sig i Klippan fram-
hölls: ”Vi har inte råd att lösa in alla 
fastigheter som krävs. Kan vi inte få 
vår plan godkänd får hela förslaget 
falla”. Klippan segrade.  
 

Ljungbyheds idrottshall kan i år fira sin 
40-åriga tillvaro. Men det blev kamp 
in i det sista – på det politiska planet.
 En form av idrottshallar, kallade  
gymnasier, fanns under antiken 
ofta kombinerade med bad, kal-
lade termer.
 I Sverige dröjde det till 1800-
talet innan idrottshallar kom. Dock 
fanns tennishallar – för välbeställda. 
Gymnastikens fader, Henrik Ling, 
propagerade för gymnastiska öv-
ningar - även på vintern. Det blev 
populärt. Då krävdes gymnastik-

hallar. Först efter andra världskriget 
kom inomhusidrotterna igång på 
allvar, idrottshallar byggdes. Hand-
bollen och gymnastiken drev på. 
Skolans gymnastiksalar räckte inte.
 Ljungbyhed hade fått en ny 
skola, utan gymnastiksal. Gymnas-
tiken fick hålla till i Folket Hus. Krav 
på ”enkel byggnad för gymnas-
tik” fördes fram, ”billigt och bra”. 
Andra ville ha ”stor idrottshall med 
läktare på båda långsidorna”, som 
sågs som för dyrt. Beslut skulle tas 
1963. Då pekade Eric Jönsson på 

ett tredje alternativ: Idrottshall med 
läkare på en sida. Han fick med sig 
övriga ”idrottshallsförespråkarna”.  
Förslaget segrade. Hallen kostade 
kring 2,1 miljoner kronor och kun-
de invigas 1968. Det blev inte ju-
bel, utan tvärt om.
 ”Den utskällning jag fick från 
de som ville ha gymnastikbygg-
nad glömmer jag aldrig”, säger Eric 
Jönsson, som övervägde att lämna 
kommunalpolitiken.
     
 

Klippan sammanknippades med 
läder, genom Klippan läderfabrik. 
Fler verksamheter fanns där läder 
ingick - som skofabrik. Fabriken var 
igång mellan 1922 och 1929, sys-
selsatte 15 personer. Anor räknas 
från 1893, då August Andersson 
startade hantverksmässig tillverk-
ning av skor och ridstövlar. Rö-
relsen utvidgades 1918 och 1922 
uppfördes en fabrik på tomten, en 
tvåvåningsbyggnad med affärer på 
bottenplan. Den fanns ungefär där 
polisstationen ligger idag. Tillverk-
ningen var exklusiv, läder köptes 
från Tyskland, USA, Danmark och 
givetvis från Klippan. Handgjorda 
skor var specialiteten, som blev för 
dyrt och ledde till att fabriken la-
des ned efter sju år. 

Skånes ”järnbälte” går från Hel-
singborg till Bromölla. Mitt i detta 
– som ett ”järncentrum” – finns 
Klippanbygden. Järn framställdes 
ur sjö- och myrmalm i bläsugnar, 
här mellan 100 f. Kr – 200 e. Kr. 
Tekniken kom från Turkiet. Äldsta 
belägget för järnframställning i 
Skåne är från Väla, från yngre 
bronsåldern. Men fynd från Klip-
pan, Stidsvig, V Sönnarslöv och 
Kvidinge kommer inte långt efter.

1863. Sjukkassa bildas vid Klip-
pans pappersbruk, på initiativ av 
bruksägarna.

1898. Anna Samuelsson blev för-
sta kvinna i Åby som fick ett fack-
ligt uppdrag.

”Underligt och löjligt och svarar 
inte mot de krav som kan ställas.”
(Kungliga Överstyrelsen sågar Klippans 
stadsplaneförslag 1912.)
”Plantering i centrala Klippan be-
hövs inte. Klippanborna kan bege 
sig till Bjersgård.”
 (Moteld från Klippan mot Kungliga 
Överstyrelsen motförslag.)

Klippan – järncentrum

Märkesdag

Boktipset: Holmquist/Drejares bok ”En flugskit i kosmos – Klippanpopen 30 år” en viktig kulturspegel.

Bostadsrätter – privat vägvisning i bygden

Stadsplan i Klippan – gav hjälp men chockade

Idrottshallen 40 år – kamp och ett lyft

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

Skofabrik – till 1929
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Som sagt...

Brf Lyran i Klippan är från 1942.

• Första HSB-föreningen i Klippan – Capella. • Kapellgatan – Åbygatan har koncentration av bostadsrättsboende. • Riksbyggens första fören-
ing från 1954. • Capella finns närmast järnvägen i Klippan. • Lyran ligger vid Åbygatan.
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Hur länge har du hållit på med det här?

- Det är väldigt länge. Det började redan på 
80-talet när Sätt & Tryck Center producerade 
tidningen. Jag var sekreterare i Klippans Filate-
listklubb och var ansvarig för klubbens lotterier. 
sven Johansson var kommunens lotterikontrol-
lant och vi hade en del med varandra att göra. 
En gång när jag var inne hos honom fick jag syn 
på en massa inskickade tävlingskuvert och på 
den vägen är det. 

Vad gör du med alla de frimärken som  
Söderås Journalens läsare skickar in?

- Det är lite olika. De flesta tar man loss från kuver-
ten, men ibland sparar jag även hela kuvert. senast 

fanns två kuvert som var stämplade med ”skadat 
vid posthanteringen” och det är inte så vanligt fö-
rekommande ur posthistorisk synpunkt så då be-
håller man kuverten i sitt ursprungliga skick. 

Får man inte en hel del dubletter?
- Jo, men då använder man dem till bytesändamål 
för att på så sätt få ännu fler unika frimärken. 

Hur började ditt intresse för  
frimärkssamling?
- Ja, vad säger man, jag vet inte riktigt. Männis-
kan är ju en typ av ekorre – alla samlar på nå-
gonting (skratt). Jag har alltid varit intresserad. 
Frimärken har ju varit samlarobjekt ända sedan 
mitten av 1850-talet när de började användas. 

 

7

BODY STEP!

Anmälan och info. 
0435 - 71 88 99
Järnvägsgatan 31, Klippan
www.corpus-fi tness.com

Nu utökar Corpus med 
ytterligare ett LesMills koncept 

BODY STEP 
Vi har BodyPump sedan tidigare. 
Hos oss kan du även träna Spinn, Box´n kick, 
Magstark m.m. eller i vår Gym avdelning.

14 dagars gratis ”prova på” 
för nya medlemmar!

Välkomna!

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

www.lanshem.se

Dra nytta av vårt breda kontakt- 
nät när du ska sälja din bostad,  
och kanske köpa en ny. Vi får  
nämligen ständigt in önskemål  
om boende i ditt område. Vill  
du så förmedlar vi gärna dessa  
kontakter och ser till att du får ut 
högsta möjliga pris för ditt hus. 
 
Vi erbjuder dig en helhetslösning  
med fastighetsmäklartjänst, 

Funderar du på att sälja?

försäkringar och förmånliga bank- 
villkor. Tack vare vår koppling till 
Länsförsäkringar kan vi även ge  
din köpare snabba besked om 
förmånliga lånevillkor, vilket gör  
att vi tillsammans kan genomföra 
affären i det tempo du önskar.

Slå en signal om du har några 
frågor, eller är intresserad av en 
kostnadsfri värdering.

Ett ögonblick... 
... Nils Westergren, Klippans Filatelistklubb, som varje månad tar hand om frimär-

kena från Söderås Journalens tävlingspost. Dessa går sedan vidare till filatelist-

klubbens ungdomsavdelning.
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Tidigare, när de anställda på Helgessons 

Glas har arbetat med isolerglas har detta 

varit mycket krävande – både tidsmäs-

sigt och när det gäller den fysiska an-

strängningen. Nu har företaget emellertid 

moderniserat rejält genom att köpa in 

en traversanläggning med en tillhöran-

de maskin som lyfter de ibland 100 kilo 

tunga isolerglasen. 

- Det har varit ett arbete för två tidigare. 

Nu med hjälp av de nya maskinerna kan 

vi till exempel byta bilrutor på en man. 

Det går betydligt snabbare och är skon-

sammare för ryggen, säger en nöjd Hen-

rik Helgesson. 

Nödvändig investering
Investeringen är på 300 000 kronor, men Henrik Helgesson 
menar att detta är en nödvändig utgift. 
- Vi måste tänka på hälsan också, ett par av våra anställda 
har börjat få problem med ryggen så det är viktigt att spara 
kroppen. Dessutom betalar det sig inte att stå två man inom-
hus och bearbeta isolerglas. på det här sättet kan vi komma 
ut på fältet betydligt mer. 

Ännu snabbare service
Det Helgessons Glas kan locka med som inte alla glasmäste-
rier klarar av är snabb service. Om en kund får en ruta kros-
sad och vill ersätta denna så snabbt som möjligt så är det till 
Helgessons Glas man ska ringa. De har isolerglas hemma i 
lager och nu klarar man dessutom av att skära till rutorna 
ännu fortare än förut. 
- normalt sett, om man inte har isolerglas i lager vilket vi har, 
så tar det tio dagar att få det levererat. Tidigare har vi kunnat 
leverera ett färdigt glas på ett dygn, nu kommer det att gå 
ännu fortare, säger Henrik Helgesson nöjt. 

Henrik och Tony håller på för fullt att 
modernisera sin maskinpark.

Ensamma i Skåne
Helgessons Glas nya maskinpark är unik i sitt slag, 
i alla fall söder om Hallandsåsen. Ett glasmästeri i 
Växjö har ungefär samma utrustning. Innebär detta 
att Helgessons Glas nu tar sig an Småland, Halland 
och Blekinge också?
- Det vet man aldrig. I första hand riktar vi in oss på 
Klippan, Åstorp och övriga nordvästra Skåne. Vi kom-
mer inte aktivt att söka jobb längre upp i landet. Men 
visar vi bara upp en god service och en god vilja så 
tror jag att ryktet kommer att sprida sig, konstaterar 
Henrik Helgesson. 

Fabriksvägen 8, Klippan, Tel/Fax 0435-155 02

Mobiltel. 070-511 42 77, 070-747 01 62, Jour dygnet runt

EGEN TILLVERKNING AV ISOLERGLAS

HELGESSONS GLAS AB

8
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Innan tävlingarna i Cup Klippan tog sin 

början i idrottshallen den 26 januari tog 

Klippans Brottarklubb och dess ordfö-

rande Tommy Dahlman emot en check 

på 85 000 kronor. 

Guldregn över  
Klippans Brottarklubb
Pengarna var projektanslag från Sparbanks-
stiftelsen Skåne och delades ut av Swedbank 
Klippans kontorschef Tomas Jaensson och 
Carl-Axel Wilhelmsson, förtroenderåd för 
Klippan inom stiftelsen. Checken kommer väl 
till pass enligt Tommy Dahlman. Förutom de 
kostnader som uppkommer i samband med 
världens största brottningsturnering Lady 
Open varje år så är 2008 ett speciellt år för 
Klippans Brottarklubb. 
- Vi firar 75-årsjubileum i år och det är många 
kostnader förenat med detta. Vi har gjort en ju-
bileumsbok och ska ha en stor jubileumsfest på 
spången den 12 april. Det är mycket folk som 
ska bjudas in till den och det kostar pengar. 

Deadline 30 mars
Sparbanksstiftelsen Skåne delar ut projektan-
slag till klubbar och föreningar inom idrott, 
forskning, kultur, näringsliv och utbildning 
två gånger varje år. Det står fritt för alla för-
eningar att lämna in ansökningar. 
- Har man ett projekt som behöver stöttas så 
ska man absolut söka, menar Tomas Jaensson. 

- nästa deadline är den 30 mars. Man kan 
kontakta swedbank i Klippan eller gå in på 
www.sparbanksstiftelsenskane.se. Där står 
allt man behöver veta, lägger Carl-Axel Wil-
helmsson till. 

Kommer att söka fler gånger
Det är första gången som Klippans Brottar-
klubb får projektanslag, men kanske inte 
sista. Tommy Dahlman säger att man absolut 
kommer att söka fler gånger. 
- Det finns massor av saker vi skulle behöva 
hjälp med att finansiera, ledarutbildningar till 
exempel. Det gäller att ”vara på tårna” för att 
föreningen ska överleva, menar han. 

Tomas Jaensson tycker det är viktigt att trak-
tens föreningar känner till möjligheterna med 
projektanslagen. 
- Vi försöker hela tiden göra det här så synligt 
som möjligt så fler Klippanföreningar söker. 
Det är bra för föreningslivet. ska man tjäna 
in de pengar som brottarklubben fått på lott-
försäljning eller sponsorer så får man ligga i 
ordentligt. 

Nyhet!
Nu erbjuder vi dig bra bil- och hemförsäkringar också.
 

Fråga oss gärna!

Killar vågar också förändra sig 
Klipp och färg alt. slingor
 

0435 - 71 15 77 
Storgatan 44, Klippan

endast vid tidsbest)

Killar! Nu en helt 
ny avdelning endast för er... 

 ...titta på Sporten medan du blir klippt!

690:-

Violeta har nu ”egen stol” hos Ankan!

STICKCAFÉ
FENIX I SAMARBETE MED KERSTINS GARN & HANDARBETE

På Fenix i Klippan samlas vi varje tisdag med start den  
4 mars kl. 19 - 22. Vi stickar, fikar och har trevligt!

Alla är välkomna! 
(Barn från 8 år och med vuxet sällskap)

NYHET!

Ann, Lena , Anna Mona och Johanna

9
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Det var ständigt ”spring i dörrarna” när 

Klippans kommunala bostadsbolag Tre-

klövern firade dubbelt upp den 26 januari. 

Förutom att man under 2008 firar 20-års-

jubileum hölls också öppet hus i de nya 

lokalerna på Storgatan 43. Treklövern har 

tagit över efter Capio Cityklinikens – och 

gjort en rejäl renovering!

- Vi har i princip blåst lokalerna här. Väg-

gar har slagits ner och satts upp för att 

det ska passa våra behov så bra som 

möjligt, säger Ulf Bengtsson, VD för Tre-

klövern. 

Stor skillnad
Och det är verkligen skillnad gentemot de 
gamla lokalerna ett par hundra meter bort. 
Parkettgolvet och de nylagda klinkerplattorna 
i blågrått ger en atmosfär som är sober och 
inbjudande på samma gång. Kronan på ver-
ket är det akvarium, ståendes mitt i lokalen, 
som man ”adopterat” från Capio Cityklin-
ken. Planlösningen är öppen och samtliga av 
de nio anställda har egna kontor som ligger i 
anslutning till varandra. 
- Förut satt jag och ekonomichef sonja Lindell 
alldeles för långt ifrån övrig personal. Varje 
gång man ville prata med någon av de andra 
fick man resa sig och gå en bra bit. när du 
gjort det 20 gånger om dagen är du rätt trött 
på det. nu får vi ett annat, bättre flyt i jobbet, 
menar Ulf Bengtsson. 

Snittar och choklad
Många hittade alltså till Treklövern på lör-
dagsförmiddagen den 26 januari. Mellan 10-
14 höll man öppet hus för dem som ville titta 
förbi – och det var det många som gjorde. I 
vimlet syntes både hyresgäster, politiker och 
nyfikna Klippanbor. Treklövern bjöd på snit-
tar, god tryck och delade dessutom ut små 
lådor med jubileumschoklad som alla gäster 
fick ta med hem och njuta av. Och samtliga 
gäster som Söderås Journalen talade med var 
positiva till de nya lokalerna. Även Ulf Bengts-
son är nöjd. 
- Vi får egentligen bara 30 kvadrat mer än 
vad vi haft tidigare, men eftersom vi kan an-
passa lokalerna efter våra behov så känns det 
som betydligt mer. 

 

Treklövern
Dubbelfirande för
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Med värmepumpen börjar du spara pengar från första dagen. 
Du får dessutom vår unika IVT Nöjd-Kund-Garanti och 

teknik i absolut toppklass.

Årets stora klipp!

Köp IVT värmepump nu!
Värdecheck Stiga 6.995 kronor!

Lägg till 6.995 kr så får du en 
Stiga Primo, värd ca 15.000 kr

Värdechecken löses in mot en 
Stiga Pro 504s INOX, värd 6.995 kr

 www.ivt.se 

Erbjudandet gäller  fr o m 1 januari och t o m 29 februari 
2008 vid köp av IVT PremiumLine X15 eller IVT Greenline. 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Gäller endast 
för köp av Stiga Pro 504s INOX eller Stiga Primo. Ingen 
motsvarande produkt, eller ekonomisk kompensation, kan 
erbjudas den som icke önskar ta detta erbjudande.

Apoteksgatan 6 
Klippan

Ragnarssons El & VP Service
Tel. 0435-184 82

LA - Montage
Tel. 0435-184 80

S

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

med 50:-/ däck.

Välkommen till Storgatan 43!

Storgatan 43  |  Box 183  |  264 22 Klippan
0435 - 121 00  |  www.treklovern.se

KANONPRIS på 
Laminatgolv
Arena 6 mm. Bok eller Ek 79:-/m2

30% på Colorama 

Tak & Väggfärg
(Även brutna kulörer)

Erbjudandet 
Gäller endast 

i Klippan 
18/2 - 23/2 - 08

WWW.COLORAMA.SE
MÅNDAG - FREDAG 7.30 - 18, LÖRDAG 9.30 - 13
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Vad kan man förvänta sig av showen?
- allt (skratt!). nej, allvarligt talat: normalt sett så uppträder vi ju 
våra 45-60 minuter och är klara sedan. nu kommer vi att spexa i 
flera omgångar och däremellan kommer peter andersson att un-
derhålla publiken med dans-, party- och trubadurmusik. 

Lite som Wallmans Salonger kan man säga då?
- Ja ungefär. 

Vad skiljer det här spexet från de ni brukar göra?
- I och med att vi kommer in i flera omgångar så finns det många 
fler möjligheter till att byta kläder och dela in showen i olika te-
man. Och vi brukar ju mest uppträda för föreningar och på privata 
fester, så det känns kul att spela offentligt för Klippanborna, det är 
nog nästan första gången. 

... som tillsammans med sina  
kollegor Marie Fransson, Marie 
Balkhag och Maria Jönsson i  
Madaroarna ska showa på 
Restaurang Chaplin i Klippan 
den 1 mars!

Vi samarbetar med trubaduren Peter Andersson 
som spelar till maten/allsången och dansen.

www.madaroarna.se

MADAROARNA
Gör just ER fest till något utöver det vanliga.
Vi skräddarsyr en spexshow med sketcher och  

stämsång på nordvästskånsk dialekt.
MARIE • MARIA • MARIE • SITA

Ni fick ett av Klippans kommuns kulturstipendier i slutet av 2007. 
Hur kändes det?
- Det var väldigt roligt. 

Hur ska ni använda prissumman (3000 kronor)?
- Vi har faktiskt bokat in ståuppkomikern Martin Svensson. Han ska under 
två dagar hålla lite ”seminarium” för oss och lära oss att ”slipa snacket” 
lite. Vi är ju vana vid och bra på att skriva texter och sjunga, men brister 
ibland i pratet, tycker vi själva i alla fall (skratt). Martin har varit och filmat 
ett par av våra föreställningar och så ska han ge oss feedback på vad som 
är bra och på vad som kan förbättras. 

Varför just Martin Svensson?
- Eftersom vi fick priset från kommunen så tyckte vi det kändes som en 
bra idé att ha lite lokal förankring och Martin kommer ju från Ljungby-
hed från början och har gått i gymnasiet i Klippan.

Vad händer annars för er framöver?
- Vi har en del spex inbokade på lite olika ställen. Chaplin är den offentliga 
föreställning vi gör, sedan är det fester både hos privatpersoner, företag 
och föreningar. Vi skriver specialanpassade nummer till varje ändamål, så 
det tar en hel del tid i anspråk att skriva och repa. 

Ett ögonblick 
Sita Menberg…

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



Ett ögonblick 
Sita Menberg…

Susanne Hall:
- att 2008 blir ännu bättre 
än 2007, att jag fortsät-
ter leva sunt och att vi på 
Carlssons Kläder får ännu 
ett år med blomstrande  
affärer. 

Tommy Dahlman:
 - Förväntningar på 2008? 
Ja, då ska jag ha kul med 
vår nya lilla cockerspaniel-
valp! 

Göran Kvist:
 - Jag hoppas att det ska bli 
bättre både i sverige och 
ute i den stora världen. Det 
är alldeles för mycket som 
är tokigt just nu.

Kristina Persson:
- Jag hoppas att man får 
vara frisk och glad. 

Förväntningar  
på det nya året 2008?!

Vi är snart två månader in på det nya året. 

Ändå känns det inte riktigt som att allt har satt 

igång än. Vi är på rätt väg, februari är på väg 

att bli mars och helt plötsligt, innan man rik-

tigt förstått det – är våren äntligen här. Under 

januari, som ju av många brukar anses som 

en lite ”tyngre” månad, var Söderås Journalen 

ute på byn några gånger för att höra efter hur 

”allmäntillståndet” såg ut bland ortsborna. Vi 

ställde en enkel fråga för att få svar på detta: 

Vad har du för förväntningar på 2008?

Maria From:
- Jag hoppas på bättre 
väder den här sommaren 
än förra och att familj och 
släkt ska få vara friska.  
sedan vill jag så klart ha 
ett bra år för oss på Koch’s  
Bageri!

Henrik Koch:
- Fint väder på sommar-lo-
vet. Och så skulle jag vilja 
ha en ny dator och många 
nya spel. 

Gert Hertzberg:
- Jag förväntar mig att det 
blir ett bra år för Klippans 
FF!

Magnus Nilsson:
- Jag hoppas på många 
roliga tillfällen både inom 
jobbet och privat. 
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Vi börjar med att damma av  

en gammal ordspråksklas-

siker: Var ska sleven vara om 

inte i grytan? När Smörgås-

kupén lämnar sina tågvagnar 

på Åbytorp så flyttar man, helt 

logiskt, istället in i stations- 

huset precis intill järnvägs- 

spåret istället. Åsa Hanöl och 

Ann-Theres Blomberg hoppas 

att de med sitt intåg vid perrong-

en ska skaka lite liv i stations- 

området.

- Till våren har vi tänkt att vi ska 

ha en uteservering på perrong-

en och även få ut lite bord och 

stolar i väntsalen. Lite längre 

fram ska vi försöka ordna vin- 

och öltillstånd så att vi kan ha 

öppet på kvällarna också, säger 

Åsa Hanöl när Söderås Journa-

len hälsar på vid invigningsfest-

ligheterna den 26 januari. 

Smörgåskupén  
livar upp stationshuset!

Stora utrymmen
Efter fyra och ett halvt år i de trånga tågvagnarna 
på Åbytorp kan duon inte riktigt greppa att man nu 
har gott om utrymme genom att flytta till Åsbo Taxis 
gamla lokal i stationshuset, och dessutom tillgång 
till alla de faciliteter som man tidigare saknat. 
- Bara att ha en egen toalett, varmvatten och 
diskmaskin känns nästan som en lyx, skrattar Åsa 
Hanöl. 

- Vi trivdes jättebra nere på Åbytorp också, men 
det känns väldigt skönt att ha fått lite mer plats. 
nu kan vi vara så långt ifrån varandra att vi nästan 
får skrika ibland, säger Ann-Theres Blomberg och 
skrattar ikapp med kollegan Åsa.  

Nya projekt på gång
Smörgåskupén kommer även efter flytten till andra 
sidan järnvägsspåret att erbjuda baguetter, lunch-

smörgåsar och smörgåstårtor. Men de ökade 
ytorna medför också att man kan satsa på lite 
nya projekt. 
- Vi kommer att utöka cateringen och har redan 
nu börjat undersöka möjligheterna för att ha 
varmcatering, säger Åsa Hanöl. 

Bakverk och fikabröd?
Redan nere på Åbytorp började man så smått 
med att servera en dagens rätt varje dag, och det 
är något man kommer att fortsätta med. Och 
det blir förhoppningsvis ännu mer nyheter längre 
fram. 
- nu när vi har möjligheten så ska vi försöka servera 
lite bakverk och fikabröd också, men vi tar en sak i 
sänder, säger Ann-Theres Blomberg. 
- Det gäller att inte rusa på för fort utan att först kol-
la upp vad folk verkligen vill ha, fyller Åsa Hanöl i. 

Både resenärer och förbipasserande
Åsa och Ann-Theres hoppas kunna locka både 
de som reser med tåg till och från Klippan samt 
de ”vanliga” Klippanborna. Och att Smörgåsku-
péns flytt är efterlängtad bland framför allt Klip-
panskolornas elever fick man ett handfast bevis 
på dagen innan Söderås Journalen hälsade på. 
- några högstadiekillar kom hit och skulle handla 
varsin baguette. De hade gått hit från skolan och 
hade inga kontanter med sig. Men de gick ner 
till närmaste bankomat i byn och sedan gick de 
tillbaka hit igen för att handla. Vi trodde aldrig 
att de skulle komma tillbaka, men det gjorde de, 
skrattar Åsa Hanöl.
 
Tydligare bevis på kundernas lojalitet än så är svår 
att få, eller hur?

Smörgåskupén

Vardag 05.45 – 16.00
Lördag 10.00 – 13.00

Vi finns nu inne på 
Stationshuset i Klippan!

Tel: 070-278 48 93

Ba
gu

ett
er 

• F
est

fat • Dagens Lunch • Smörgåstårtor • Sallader

Ann-Theres och Åsa
skålar för de nya  
lokalerna!
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En pojke född 070908. Vikt: 3 220 gr. Längd: 50 cm
Wilmer

Jessica Serwe och Christian Olsson

15

   
Familjen 

 Plus

Vill du också fotografera 
dina barn?

Ring 0435 - 77 90 54  
för tidsbokning!

Månadens

Lyxigt!

Fick du ett extra trevligt mottagande av 
chauffören senast du åkte buss? Eller kan-
ske ett extra leende i kassan på ICA? De små 
sakerna i vardagen som vi ofta tar för givna 
premieras alltför sällan. Vill du med några 
egna rader lyfta fram någon person, hand-

ling eller företeelse lite extra? Tveka inte!  
Ta kontakt med Söderås Journalen. Antingen 
så skriver du ihop en egen liten text eller så 
tar du hjälp av oss – vilket går precis lika bra.  
Ta chansen och lyft fram någon, eller några, 
bortglömda vardagshjältar. 

Jag skulle vilja ge ett litet plus till de ideella 
krafter som ser till att vi i Ljungbyhed inte be-
höver köra till Helsingborg eller Ängelholm 
för att gå på bio. Det är lätt att ta saker och 
ting för givet och nu när biografen funnits i 
så många år så kanske många gör just det. 
Jag tycker det är fantastiskt att Bengt-Arne 
Bodén och hans kollegor fortfarande kämpar 
på med biografen och ger oss på ”landet” 
tre tillfällen i veckan då vi kan se nya filmer. 
Senast såg jag Arn – Tempelriddaren. 

Ett stort tack till alla som arbetar med
biografen!

”Filmälskande Ljungbyhedsbo” 

Änglar finns

En pojke född 080105. Vikt: 4 260 gr. Längd: 54 cm
Emil

Jennie och Roger Almén
Calle

En flicka född 071211. Vikt: 3 870 gr. Längd: 51 cm
Emma

Sofie och Christian Olsson
Anton

En flicka född 070927. Vikt: 3 675 gr. Längd: 52 cm
Wilma

Linda Lundgren och Jimmy Nilsson
Michelle

En flicka född 071222. Vikt: 4 100 gr. Längd: 53 cm
My

Jessica Blomkvist och Henrik Holst
Rasmus

Många känner nog inte till korttidsenheten 
i Klippans kommun, så därför skulle vi vilja 
lyfta fram dem och ge lite extra beröm. En 
dam hörde av sig till redaktionen och berät-
tade att hennes mor nyligen varit inlagd på 
sjukhus. När det var dags för henne att åka 
hem var hon inte tillräckligt stark för att klara 
sig själv och fick därför under en mellan-
period bo hos just korttidsboendet på Åby-
hem i Klippan. De hjälpte henne med sådant 
som hon inte klarade av själv och var ett stort 
stöd, både för henne och för de närstående. 
Dottern menade att denna hjälp är ovärderlig 
och den fantastiska personalen förtjänar ett 
stort tack! 

Redaktionen

Varje månad lottar vi ut: 
1 fotografering

+ 5 foto på CD-skiva 
+ stor annonsering

till någon av de som anmäler sig för 
annonsering under ”familjen”!

Gäller tom 080630

Bengt-arne Bodén i den 
”kultiga” biljettkuren
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Vinnaren av  en Bilrekonditionering

Min gamla trotjänare 
blev som ny!

Jag har en vän, en vän som troget ställt upp för mig och för mig dit jag velat komma från 1:a dagen den lämnade bilhallen den 9/6 1997 med mätarställ-ningen 0. Mazda 323 – 97 års modell, röd. Röd och vacker. Varenda tankning,  service, däckbyte och hjulbyte  (sommar-vinter) är nerskrivet med  datum och mätarställning. Endast 1 gång har den vägrat starta. Det var en mycket kall vinterdag för  3 vintrar sedan då batteriet fick bytas pga av en klammer som var sprucken så batteriet inte hade kunnat ta någon laddning. 
Bilen har idag rullat 15604 mil och fortfarande med originalavgassystemet. Den blekande sommarsolen och vint-rarnas saltade och sandade vägar och asfaltstänk har tagit hårt på lacken. Den 29/1 är det dags för besiktning. Min vän skulle verkligen vara värd en rekonditionering inför denna dag. 

När hon läste i Söderås Journalen att man 
kunde vinna en bilrekonditionering skicka-
de hon in ett bidrag direkt – och motive-
ringen (som kan läsas här intill) vann juryns 
gillande. 
- Vintertid kör jag på saltade vägar, sommar-
tid står den i en parkering i stekande sol och 
när jag har den hemma står den i carport. 
Bilen har aldrig stått i ett riktigt garage. Den 
röda färgen har blivit sliten efter alla dessa 
år säger Karin. 

In- och utvändig rekonditionering
Priset Karin vann var alltså en fullskalig bilre-
konditionering hos Ljungbyheds Bilrekond. I 
slutet av januari lämnade hon in en Mazda 
323 som var lätt oxiderad i lacken – dagen 
därpå hämtade hon ut en bil som nästan 
såg ut att vara i nyskick.  
- Det var helt otroligt. Lacken blev nästan 
som ny, jag trodde knappt det var sant. 

Även invändigt fick bilen en rejäl putsning. 
Alla rutor tvättades, sätena dammsögs och 
bilmattorna fräschades till.

- De hade fixat mattorna så att de också såg 
nästan nya ut, det var riktigt fint!
Karin var alltså mer än belåten med tävlings-
vinsten. 
- Jag är helnöjd! Ett stort tack både till er på 
söderås Journalen och till Ljungbyheds Bilre-
kond. 

En smutsig och saltstänkt bil!

Karin Svensson från Röstånga köpte sin röda Mazda 323 helt ny 1997. 

Bilen har under årens lopp nästan blivit mer som en gammal vän för  

Karin. Ekipaget har nämligen till dags dato rullat nästan 16 000 mil ihop. 

En försvarlig mängd av dessa har körts mellan Röstånga och Malmö, 

där Karin jobbar. 

Göran, Knut och Karin 
är alla lika nöjda med resultatet!
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Lycka till!

Vinn 
Leksaker!

Julafton i efterskott!
I månadens tävling riktar vi fokus till alla 
barn under 12 år. Trots att tomten knappt 
hunnit hem till Nordpolen efter jul så är 
det snart julafton igen – i alla fall för dig 
som vinner! Skickar du in en tillräckligt bra 
motivering för att blidka oss på Söderås 
Journalens redaktion så får du tillsammans 
med vår fotograf åka till Inges Lek & Hobby 
i Klippan. Där får du välja ut precis vad du 

Skicka in ditt bidrag till oss senast den 27 februari. 
Adapt Media, Norra Skolgatan 2,
264 33 KLIPPAN  Märk kuvertet ”Leksakstävling”. 

vill ur leksaksutbudet till ett värde av 900 kronor. En 
dyr leksak eller tio billiga – det är upp till dig, bara 
slutvärdet inte överstiger 900. 

I ett kommande nummer gör vi ett reportage kring dig 
som vinner och ditt besök på Inges Lek & Hobby.

NY TÄVLING!!!

En smutsig och saltstänkt bil!

Bilen blänker  - fast inte solen skiner. Som ny även innuti!Är detta verkligen min bil?!

Mån - Fre 8 - 18

 I SAMBAND MED 1 ÅR JUBILEUM LÄMNAR VI 

10% RABATT PÅ ALL POLERING  

VID BOKNING UNDER FEBRUARI MÅNAD!

 (efterbehandling varje 24:e månad)

Nytt!

Tel 0435 - 44 10 13, 070 - 404 41 74
Vi erbjuder polering och handtvätt samt service. Vi finns i Pumps lokaler.

SÅ HÄR GÖR DU:
•	Varje pusselbit i Annonsjaktens 8 fält passar in i någon av annon-
serna i detta nummer. •	Du skall hitta annonserna till vilka bitarna 
hör. Skriv sedan annonsörens firmanamn under resp. ruta.  
•	Du skall alltså INTE ange tidningssidans nummer. 
Sänd lösningen till:Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 
KLIPPAN i brev frankerat med brevporto. Glöm inte ange 
”Annonsjakten” utanpå kuvertet! REDAKTIONEN TILLHANDA 
SENAST DEN 29 FEBRUARI- 08.

vinSTer:
1:a pris PRESENTKORT på Colorama, Klippan 500:–
2:a pris PRESENTKORT på Colorama, Klippan 300:–
3:e pris PRESENTKORT på Colorama, Klippan 100:–

Namn:      Tel:

Adress:                                    

STICKCAFÉ
FENIX I SAMARBETE MED KERSTINS GARN & HANDARBETE

På Fenix i Klippan samlas vi varje tisdag med start den  
4 mars kl. 19 - 22. Vi stickar, fikar och har trevligt!

Alla är välkomna! 
(Barn från 8 år och med vuxet sällskap)

NYHET!

Ann, Lena , Anna Mona och Johanna

Smörgåskupén

Vardag 05.45 – 16.00
Lördag 10.00 – 13.00

Vi finns nu inne på 
Stationshuset i Klippan!

Tel: 070-278 48 93

Ba
gu

ett
er 

• F
est

fat • Dagens Lunch • Smörgåstårtor • Sallader

BODY STEP!

Anmälan och info. 
0435 - 71 88 99
Järnvägsgatan 31, Klippan
www.corpus-fi tness.com

Nu utökar Corpus med 
ytterligare ett LesMills koncept 

BODY STEP 
Vi har BodyPump sedan tidigare. 
Hos oss kan du även träna Spinn, Box´n kick, 
Magstark m.m. eller i vår Gym avdelning.

14 dagars gratis ”prova på” 
för nya medlemmar!

Välkomna!

Killar vågar också förändra sig 
Klipp och färg alt. slingor
 

0435 - 71 15 77 
Storgatan 44, Klippan

endast vid tidsbest)

Killar! Nu en helt 
ny avdelning endast för er... 

 ...titta på Sporten medan du blir klippt!

690:-

Violeta har nu ”egen stol” hos Ankan!

Allégatan 11, KLIPPAN

0435 - 149 60

ÖPPET i butik:
Onsdagar 14 - 18

0435 - 149 60

 SLUTSPURT! 

Vinterkampanj på markiser 

med 20% RABATT & 

FRI MONTERING 

Gäller vid bes
tällning t.o.

m 1 mars.

Ring för kostnadsfria hembesök!

0435 - 149 60Ring för kostnadsfria hembesök!

0435 - 149 60Ring för kostnadsfria hembesök!

0435 - 149 60

Grattis Berit Tönnemo som vann vårt 
presentkort på 5000:- i samband med 
vårt 5 årsjubileum nov -07.

Vi samarbetar med trubaduren Peter Andersson 
som spelar till maten/allsången och dansen.

www.madaroarna.se

MADAROARNA
Gör just ER fest till något utöver det vanliga.
Vi skräddarsyr en spexshow med sketcher och  

stämsång på nordvästskånsk dialekt.
MARIE • MARIA • MARIE • SITA

 

Veckans lunch:  
Bakpotatis eller paj med tillbehör

45:-
Blanda som du vill 

10 bullar 35:-
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TÄVLA i Annonsjakten!

Med värmepumpen börjar du spara pengar från första dagen. 
Du får dessutom vår unika IVT Nöjd-Kund-Garanti och 

teknik i absolut toppklass.

Årets stora klipp!

Köp IVT värmepump nu!
Värdecheck Stiga 6.995 kronor!

Lägg till 6.995 kr så får du en 
Stiga Primo, värd ca 15.000 kr

Värdechecken löses in mot en 
Stiga Pro 504s INOX, värd 6.995 kr

 www.ivt.se 

Erbjudandet gäller  fr o m 1 januari och t o m 29 februari 
2008 vid köp av IVT PremiumLine X15 eller IVT Greenline. 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Gäller endast 
för köp av Stiga Pro 504s INOX eller Stiga Primo. Ingen 
motsvarande produkt, eller ekonomisk kompensation, kan 
erbjudas den som icke önskar ta detta erbjudande.

Apoteksgatan 6 
Klippan

Ragnarssons El & VP Service
Tel. 0435-184 82

LA - Montage
Tel. 0435-184 80



1818

 
Klasborg? Klingsby, Klassby? Nej, Cleasby 

(Kliisby om vi ska prata fonetik) ska det 

vara. Men sedan giftermålet med brit-

tiske Stuart har Lotta Cleasby fått höra 

de mest konstiga varianter av sitt engel-

ska efternamn. Men aldrig hade hon trott 

att förnamnet skulle vålla henne några 

problem. Nitiska amerikanska passregler 

satte nämligen käppar i hjulet när famil-

jen Cleasby (Lotta, Stuart och de två dött-

rarna) skulle åka till Florida nu i julas. 

- Mina svärföräldrar ville bjuda familjen till 

Florida över jul och bokade flygbiljetter till 

oss allihop. Men de hade inte koll på att jag 

var döpt till Liselott, jag har kallats för Lotta 

så länge jag kommer ihåg. Och har man inte 

samma namn i passet som på flygbiljetten så 

är det omöjligt att komma in i USA. 

Ringde Skatteverket
Lotta fick ringa till Skatteverket i Ängelholm 
och fick ut sitt pass två dagar innan avresan på 
juldagen. Men då fick istället Stuart problem. 
- Han hade ingen streckkod i sitt pass och där-
med var det inte giltigt. De var stenhårda. Han 
fick boka nya biljetter och kom till Florida fyra 
dagar efter oss andra… 
Det är så här det är att prata med Lotta Cleas-
by. Under hela intervjun får jag uppslag till 
långt mycket mer än vad vi får plats med här 
i form av tre-fyra andra dråpliga och likadels 
tragikomiska historier från USA-resan, men de 
får vi spara till en annan gång… Ett tacksamt 
intervjuobjekt är hon i alla fall, trots att hon, 
som hon säger, ”själv är van att hålla i för-
hören, inte bli förhörd”. När hon inte brottas 
med passregler, ombokningar av flygplan och 
andra logistiska problem arbetar Lotta, som 
polis i Klippan där hon är uppvuxen. 
- Jag gick ekonomisk linje på gymnasiet och 
siktade väl på att arbeta med ekonomi i någon 
form, men det var ändå språken som intres-
serade mig mest. 

Kibbutz i Israel
Vurmen för språk tog Lotta till Israel, där hon 
arbetade på kibbutz i ett och ett halvt år. När 
hon kom hem bestämde hon sig för att göra 
helt om och satsa på att bli polis. 1989 gick 
flyttbilen i riktning mot Stockholm och polis-
högskolan. Efter examen arbetade Lotta fem 
år i Jakobsberg utanför Stockholm. 
- Jag var singel under min tid i stockholm, men 
kände ändå att om jag skulle träffa någon och 
skaffa barn, så ville jag inte att de skulle växa 
upp i en så stor stad. 

Cleasby 
– absolut inget annat!

PROFILEN:

Lotta Cleasby
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Många fritidsintressen
Under Stockholmsåren föddes ett stort fritidsin-
tresse, som fortfarande idag är viktigt för Lotta. 
- Jag började övningsköra motorcykel men tog inte 
kortet förrän jag flyttade hem till Klippan igen. Det 
är en stor frihetskänsla att bara glida iväg. Jag är 
ingen ”hastighetsidiot” precis. 
Fritiden i övrigt ägnar hon oftast åt familjen, den 
åtta månader gamla rottweilervalpen, innebandy 
med ”oldladies”-laget i Åby IBK, körsång i Kefas 
Gospel och i showgruppen Sound of Joy. 

Hem till Klippan
Tillbaks till poliskarriären igen då. 1994 sökte Lotta 
för tredje gången en utannonserad tjänst i hemor-
ten och den här gången gick det vägen. Hon bör-
jade som närpolis och fick åka ut på inbrottslarm 
och göra trafikkontroller. Ingen större skillnad mot 
vad hon gjorde i Jakobsberg, förutom på en punkt. 
- på en mindre ort kommer man betydligt närmare 
folket, och det är ju mycket mer intressant. 

Turbulent i Klippan 
När Lotta kom till Klippan var orten inne i en turbu-
lent tid. Hon trodde knappt sina ögon när det ena 
mordet efter det andra begicks. 
- Det var patrik nadji-mordet, kofotsmordet, trip-
pelmordet i Forsmöllan, spädbarnsmordet – man 
trodde knappt det var sant ett tag. 

Men nu har det blivit betydligt bättre. I år har 
brottsligheten i Klippan sjunkit med 20 pro-
cent jämfört med samma tid under förra året. 
De tråkiga omständigheterna i Klippan gav 
ändå Lotta en rejäl utmaning rent arbetsmäs-
sigt. Något som hon menar var utvecklande. 
- Vi hade ju helt andra arbetsuppgifter här än 
vad jag sysslat med i stockholm. Vi arbetade 
mycket med ungdomarna som bråkade, både 
bland svenskarna och bland invandrarna. 

Ungdomsutredare
Lotta märkte att hon trivdes med att arbeta 
med ungdomar och fortsatte på den banan. 
Idag sitter hon som så kallad ungdomsutreda-
re. Det innebär att hon hanterar ärenden där 
brottslingen är under 18 år.  
- Jag förhör den misstänkte och den som 
har blivit drabbad, och ser i samarbete med  
socialkontoret till att ungdomarna har föräld-
rar och advokater med sig vid förhöret. 

Just nu går dock Lotta och väntar på svar från 
trafikavdelningen vid Helsingborgspolisen där 
hon sökt en ny tjänst. 
- Min bästa kompis från polisskolan jobbar där 
och vi kom till att prata i höstas om att vi ald-
rig gått ett enda pass ihop. när jag såg att de 
sökte folk så bestämde jag mig för att prova. 
Vi får väl se hur det går. 

information från klippans kommun

Tyck till
på www.klippan.se

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

Tyck till på 
www.klippan.se

Ensamstående föräldrar se hit !!!

 ,

i samarbete med  
Kommunens Vuxenutbildning 

inbjuder till ett informationsmöte 

onsdagen den 5 mars 
 

 

Mer information finns på:
 www.klippan.se/vuxenutbildningen - aktuellt

Föranmäl dig direkt till makalösas  
Helen Rydberg (0708 - 77 31 08)

Kan du inte komma men är intresserad 
 av familjenätverk, kontakta oss.

Obs! Alla barn och vuxna är välkomna

 

 

 

 
Riksorganisationen som vill synliggöra och förbättra villkoren för 

 ensamstående föräldrar och deras barn; www.makalosa.org 
 
 

 

Nu startar våra 
påbyggnadsutbildningar!

Trafiklärare,  
60 v – kursstart 10/3 och 9/6 

Yrkesförare godstransporter (lastbil),  
40 v - kursstart 3/3, 17/3, 6/10

Ansökan snarast!
 

För mer info ring SYV tel 0435 - 283 55  
www.klippan.se/vuxenutbildningen

 

 

 

 
Riksorganisationen som vill synliggöra och förbättra villkoren för 

 ensamstående föräldrar och deras barn; www.makalosa.org 
 
 

 

 
klockan 18.00 - 20.00

Vuxenutbildningen,  
Storgatan 9 

eller
 

klockan 10.00 - 12.00
”Gamla Polishuset” i Klippan,  

Storgatan 24

 

 

 

 
Riksorganisationen som vill synliggöra och förbättra villkoren för 

 ensamstående föräldrar och deras barn; www.makalosa.org 
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”VARA VETTIG VUXEN”
En kurs för dig som vill hjälpa de 

barn/ungdomar som växer upp i skuggan  
av missbruk, våld osv.

5 måndagskvällar med start  
den 25 februari • Tid: 18.30-21.00

Plats: Norrehus, Bryggerigatan 13
Pris: Kursavgift 150 kr

För mer information och anmälan kontakta:
Carina Andersson,  

tel. 0435-101 07, 070-260 93 36

information från klippans kommun

Känner du något barn...
som varit med om våld, missbruk, psykisk sjukdom eller 
svåra separationer i familjen?

Familjecentrum bedriver kontinuerligt Fuzzy-grupper för 
barn som behöver stöd och hjälp.

Kanske gäller det ditt barn eller barnbarn.

Kontakta gärna Viveka på Familjecentrum, tel 283 15.
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KLIV IN I EN NY VÄRLD!
KLIV IN I BÖCKERNAS VÄRLD!

Så har vi ett helt nytt spännande läsår framför oss!
Vi på biblioteken i Kommunen håller öppet som vanligt! 

PÅ huvudbiblioteket i Klippan är du välkommen 
veckans alla dagar!

BADBIBBLAN 
– KLIPPANS SIMHALL

Onsdagar 17.00-19.30
Vi håller öppet fram till den 19/3  

förutom vecka 8 då vi tar vi sportlov.

Titta gärna in på vår blogg: http://badbibblan.blogspot.com/

VÄLKOMNA!

BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER
Klippans bibliotek

       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 

TELE: 0435-281 77

Ljungbyheds bibliotek
Måndag och torsdag kl. 14-19 

Tisdag, onsdag och fredag kl. 10-14
TELE: 0435-281 24

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

TELE: 0435-281 87

VÄLKOMMEN TILL DITT BIBLIOTEK! 
HÄR FINNS NÅGOT FÖR ALLA!

För utställningar i  

Konsthallen  
se hemsidan www.klippan.se  

eller vänd dig till biblioteket 0435- 281 77

SPORTLOVSBAD  
I KLIPPANS SIMHALL

11.00 – 16.00
18 februari – 22 februari

LEK I ALLA BASSÄNGER
MED GUNGAN OCH SJÖSTJÄRNAN I VATTNET.

   OBS!  INGEN MOTIONSSIMNING

PRIS: 10 kr för alla över 2 år som går in i simhallen,  
även om de inte ska bada.  

VÄLKOMNA



Föreningar m.fl. i Klippans kommun presenterar tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen 

SPORTLOVSAKTIVITETER 2008
 ”AMATÖRRADIO”

Åby Radioklubb
Måndag 18/2.........kl. 19.00-21.00
Introduktion till Amatörradio på  
Agentastället vid väg 21.
Kontaktperson: Jan Emanuelsson,  
tel. 070-717 42 38.

BADMINTON

Klippans Badmintonklubb
Fredag 22/2……kl.13.00 – 16.00
Badmintonspel i Idrottshallen.
Åldersgrupp: 10-20 år.
Kostnadsfritt. Tag med inneskor och 
träningskläder. Du får låna  badminton-
racket och bollar. 
Drop in i mån av plats.
Kontaktperson: Niklas Furevi,
tel. 0435-151 52, 0734-23 75 50.
www.klippansbadminton.com

GRAND BIO - LJUNGBYHED
SPORTLOVSFILM 17/2 –27/2

17/2 Sön
Kl. 15.00 – Lilla spöket Laban
 -Spökdags
Kl. 17.00 – Bee Movie
Kl. 19.00 – Råttatouille
18/2 Mån
Kl. 15.00 – Lilla spöket Laban
 -Spökdags
Kl. 17.00 – Bee Movie
Kl. 19.00 – Råttatouille
19/2 Tis
Kl. 15.00 – Lilla spöket Laban
 -Spökdags 
Kl. 17.00 – Bee Movie
Kl. 19.00 – Råttatouille
20/2 Ons
Kl. 15.00 – Råttatouille
Kl. 17.00 – Lilla spöket Laban
 -Spökdags
Kl. 19.00 – Bee Movie
21/2 Tor
Kl. 15.00 – Lilla spöket Laban
 -Spökdags
Kl. 17.00 – Bee Movie
Kl. 19.00 – Råttatouille
22/2 Fre
Kl. 15.00 – Råttatouille
Kl. 17.00 – Lilla spöket Laban
 -Spökdags
Kl. 19.00 – Bee Movie
24/2 Sön
Kl. 15.00 – Lilla spöket Laban
 -Spökdags
Kl. 17.00 – Bee Movie

24/2 Sön forts.
Kl. 19.00 – Råttatouille  
27/2 Ons
Kl. 19.00 – Bee Movie

Åldersgränser/Filmlängder:
Lilla spöket Laban-Spökdags (sv. tal) 
Barntillåten. Längd: 43 min
Bee Movie (sv tal). Barntillåten. Längd 
1 tim 30 min
Råttatouille (sv.tal) Barntillåten från  
7 år. Längd: 1 tim 52 min
Besökare yngre än åldersgränserna får 
i vuxet sällskap se filmerna.
Biljettpris: 60 kr
Biljettbokning: Tel  070-731 21 81
Kontaktperson: Bengt-Arne Bodén
Internetadress:
http://bio.ljungbyhed.just.nu

BRANDSTATIONEN, ÖPPET HUS

Räddningstjänsten i Klippan,
Torggatan 47
Tisdag 19/2………kl.10.00 - 12.00
För dig som vill titta på Räddningskå-
rens resurser under sakkunnig ledning,
kom till brandstationen i Klippan.
Kontaktperson: Per-Olof Hermansson, 
tel. 0435- 100 44.

BROTTNING

Hos Klippans Brottarklubb får du  
prova på brottningsträning
i Brottarlokalen, Storgatan 47,
tisdag 19/2, kl. 16.00-17.00
torsdag 21/2, kl. 16.00-17.00

Åldersgrupp: 7-15 år. Tag med gympa-
kläder , skor och handduk
Kontaktperson: Jesper Hernodh,  
tel. 073-6877850

FRIMÄRKSBYTE, ÖPPET HUS,  
UTSTÄLLNING M.M.

Klippans Frimärksungdom
Tisdag 19/2………kl. 14.00-17.00
Åldersgrupp: 7-18 år
Information för nybörjare m.m. i 
klubblokalen på ”47:an”,
Storgatan 47 i Klippan.
Kontaktperson: Thorild Carlsson, 
tel. 0435-71 19 28

RADIOSTYRD BILSPORT

MHF-Ungdom ger dej möjlighet till 
körning på stor 1:18 bana med hyrbi-
lar på inomhusbanan mitt emot sim-
hallen, Ängelholmsgatan 7 
Tisdag 19/2…….kl. 18.00-20.00
Onsdag 20/2……kl 18.00-21.00
Torsdag 21/2……kl 18.00-21.00
OBS! Ej söndag 25/2 då det är tävling.
20:-/10 min. körning.
Åldersgrupp: 7-15 år.
Kontaktperson: Magnus Månsson,  
tel. 0768-72 89 20
www.klippan-rc.se

information från klippans kommun
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RIDNING/KÖRNING

Åsbo Ryttarförenings anläggning  i 
Herrevadskloster.
Tisdag 19/2…….kl 13.00-16.00
Där vi håller lite information om 
ridning och hästar
Om vädret tillåter blir det ponnyridning 
och en åktur med häst och vagn 

Torsdag 21/2……….kl. 18.00
Föredrag av Jeanette Lilja agronom                
Foderstatslära- vad ska hästen äta och 
varför.
Avgift 80 kr inkl. fika.
Anmälan till Ulla Herner
Kontaktperson: Ulla Herner, 
tel. 0435-44 06 87 070-3972151 

SKYTTE 

Riseberga Ungdomsskytteförening 
ger dej möjlighet att prova på luftge-
värsskytte i g:a Ljungby skola
Onsdag 18/2……kl. 18.00-19.30

Åldersgrupp: 7-25 år
Utrustning lånas ut och deltgar- 
avgiften är 10:-/dag.
Ramp finns för funktionshindrade!
Kontaktperson: Camilla Olsson,  
tel. 0435-44 32 34  070-4813554 

SCHACK

Klippans Schackklubb anordnar 
schack för alla, både för nybörjare och 
för de som redan kan spela i klubblo-
kalen i Elfdalens motionsanläggning 
(camping)2:a vån. till höger.
Onsdag 20/2…….18.30-20.00.
Åldersgrupp: 7-20 år.
Kontaktperson: Lena Mäkelä,  
tel. 0435-231 37. 070-2328321

SKYTTE 

Klippans Pistolklubb 
anordnar luftpistolskytte i Söndraby 
fritidsgård:
Tisdag 19/2…… kl. 17.00-20.00
Åldersgrupp: 8-18 år
Avgift: 10:-/30 skott
Kontaktpersoner:
Roland Stampfl, tel. 0435-44 09 26 
Lars Roslund, tel. 0435-133 12 
 
 SKYTTE                 

Hyllstofta Skytteförening
Måndag 18/2  från kl. 18.00
Onsdag  20/2  från kl. 18.00 
Luftgevärsskytte (10 m) i
Stenevistugans källare i Hyllstofta
Utrustning finns för utlåning
Åldersgrupp: Från7 år
Avgift: 10:-/ 25 skott 
Kontaktpersoner: Ola eller Carina  
Persson Tel: 0435- 240 32

SMYCKETILLVERKNING

ABF Nordvästskåne arrangerar 
smycketillverkning i ABF Järnvägs-
gatan 34 Klippan
Tisdag 19/2……kl 14.00-16.30
Materialkostnad 75 kr
Max 8 deltagare anmälan senast 
14/2 Ålder minst 13 år
Kontaktperson Kerstin Johansson
042-59046   

ÖPPET HUS

Klippans Hembygdsförening håller 
Åby museum vid Elfdalen öppet med 
utställningen ”Tecknade porträtt” Det 
finns även möjlighet att göre ett eget 
porträtt.Information och guidning.

Torsdag 21/2, kl. 13.00-16.00
Fredag 22/2, kl. 13.00-16.00
Barn, ungdomar och vuxna
är hjärtligt välkomna! 
Kontaktperson: Ingrid Larsson, tel. 
0435-125 66 eller 070-530 45 66.

Föreningen Veteranjärnvägen vid 
Järnvägsstationen i Klippan håller 
lokstallet öppet för besök samt visar 
klubbhuset där moduler för modell-
järnväg är under uppbyggnad. Liten 
modellbana kommer att köras!
Onsdag 20/2, kl. 13.00-1700 
Kontaktperson: Bo Larsson,
Tel. 0435-152 84, 0709-78 13 02.

SPORTLOV  I  FÄRINGTOFTA

Färingtofta IK / Svenska kyrkan 
i Färingtofta
Tisdag 19/2 kl. 09.30 – 11.30
Hobbyverkstad med fika.
Åldersgrupp: Från 7 år.
Färingtofta församlingshem. 
Kontaktpersoner: 
Anna-Greta Andersson, 
tel 0435- 44 31 61 
och Nils Svensson, 
tel 0435-77 00 56. 

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

SPORTLOV  I  LJUNGBYHED

Svenska Kyrkan, 
Riseberga församling
Torsdag 21/2……kl. 13.30-14.30
Tipspromenad med korvgrillning.
Start från församlingshemmet Ljung-
byhed, Kungsgatan 8.
Alla åldrar, icke läskunnig i vuxens 
sällskap.Kontaktperson: Anna-Greta 
Andersson, tel. 0435-44 11 34.
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KULTUR- o FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Barnteater, ”Prinsessan som inte 
ville leka” med Sagofèn Isadora
Onsdag 20/2 
Klippans konsthall……kl 09.30
Ljungyheds bibliotek…kl 13.00 
Biljetter finns att köpa på   biblioteken 
fr.o.m. måndag 11/2
Pris: 10 kr.
Ålder: 3-6 år

Prins och prinsesspyssel
Hela veckan på biblioteket i Klippan

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

SPORTLOVSBAD

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

ÖPPEN UNGDOMSVERKSAMHET

Fritidsgården i centrum – Norrehus
Bryggerigatan 13, Klippan
Ordinarie öppettider på fritidsgården 
Norrehus är:
Måndag, ……… kl. 17.00 - 21.30
Onsdag ………   kl. 17.00 - 21.30
Fredag …………kl. 18.00 - 22.30
Tel. 0435-134 85
I övrigt se programanslag på  
Norrehus.

Vid ”tjänlig väderlek”: ”Pulkarace” 
i ”Strandsa Backe”, medtag pulka!

SPORTLOVS-PROGRAM
FÖR BARN- och UNGDOMS- 
HABILITERINGEN

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

Måndag  18/2……kl. 13.00-15.00
Prova på att spela biljard i Biljardhallen 
i Ängelholm.
Avgift: 50:-/deltagare
Ring ”Pelle” senast fredagen den 15/2!

Tisdag 29/2…….kl. 10.00-12.00
Prova på ridning och hästpyssel på 
Kronoslätt i Ängelholm. Avgift 20:-/
deltagare och då ingår lättare fika.. 
Varmt välkomna till Ängelholms ryttar-
förening. Anmälan senast söndag 
17/2 till Cecilia Sköldbäck,  
tel. 070-256 92 35 eller  
Cecilia.skoldback@skane.se

Tisdag 19/2…kl. 14.00-15.00
Prova på Gym/gympa hos Friskis och 
Svettis i Ängelholm. Avgift: 20:-.
Ingen anmälan behövs, Pelle
kommer att vara där tillsammans med 
träningsinstruktör Fredrik P.

Onsdag  20/2…..kl. 10.00-17.00 
Tåg-dataspel, modelljärnvägar, simula-
tor, lego och allt kring järnvägens och 
tågets historia.
Ingen anmälan, bara kom till
”Banmuseet” i Ängelholm.

Torsdag 21/2….kl. 09.00-12.00
Hästpyssel på Kronoslätt i Ängelholm. 
Avgift 20:-/deltagare och då ingår 
även lättare fika. . Varmt välkomna till 
Ängelholms Ryttarförening!
Anmälan senast söndag 17/2 till Ceci-
lia Sköldbäck tel. 070-256 92 35 eller 
cecilia.skoldback@skane.se

Torsdag 21/2….kl. 14.00-15.00
Prova på Gym/gympa hos Friskis och 
Svettis i Ängelholm. Avgift: 20:-.
Ingen anmälan behövs, Pelle kommer 
att vara där tillsammans med tränings-
instruktör Fredrik P.

Sportlovsprogrammen kan 
också ses på 

Klippans kommuns hemsida:

www.klippan.se

Fredag  23/2…kl.13.30-15.30
Prova på att köra Mini-racing på MHF i 
Ängelholm.
Alla kan vara med!
Anmälan till ”Pelle”senast onsdagen 
den 20/2! 

Vi vill att ni tar 
kontakt med 

”Pelle” Sköldbäck, 
fritidskonsulent 

på barn och 
ungdomshabiliteringen 
för att anmäla intresse 

för de olika aktiviteterna, 

tel. 0431-582570, 
per.skoldback@skane.se

Ha ett 

härligt sportlov!

information från klippans kommun
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SÅ HÄR FUNKAR DET
Upprepade kampanjutskick till både potentiella och  
existerande kunder är ett bra sätt att göra sig sedd i 
mediebruset och det genererar mer försäljning.

SÅ HÄR GÖR VI DET
Adapt Media tar hand om allt arbete som rör dina trycksaker. 
Vi kläcker idéer, skriver text, fotograferar, producerar 
original och digital-trycker trycksakerna. Därefter levererar 
vi produkten till dig. Under arbetets gång har du den insyn 
du önskar – vi anpassar oss efter dig.

Norra Skolgatan 2  |  264 33 Klippan
Tel 0435-77 90 50  |  info@adaptmedia.se  |  www.adaptmedia.se

MUNKA CHARK

Wienerkorv kg  49.90
EGET KÖK

Baguetter st     29.90
HALMSTAD

Cider 6 x 50cl  26.90 

MUNKA CHARK

Gammeldags rökt skinka hg  12.90 
SCAN

Delikatess medvurst hg  6.90
 

Skinkstek

Priserna gäller tom 24/2 eller så långt lagret räcker.

Prova kontantuttag 
med ditt bankkort hos ICA!

69.90 
Multipinnar

Sillfilé  kg 39.90
Pangasiusfilé kg  59:-

Fläskfärs
43.90

TELIA 

Väggtelefon 69:-
TECHNICA 

Mp3 spelare 359:-
PC 
Spel  89:-

/kg /st

Smakfullt • Bekvämt • Prisvärt 

ENGELHOLM

18.90/stFlerpack

Benfri
JM

1,5 kg 
Jmfp 29,27kg

(+ pant)


