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Vår Annonsjakts-tävling är riktigt het just på Marknadsdagen. 
För de som köper vår årsbok Söderås Journalen de Luxe för 99:- och sam-
tidigt lämnar in Annons jaktstävlingstalongen för juni månad till oss i vårt 
marknadsstånd lottar vi ut en extravinst på 1000:- i presentkort på ICA 
Kvantum i Klippan! Lycka till!

Vi blir jätteglada om du kommer till vårt  
stånd på årets Åby Marknad. 
Det kan faktiskt löna sig väldigt väl…

Adapt Media tar även studiokameran  
med ut på Åby Marknad! 
För 99:- tar vi en ”marknadsbild” på dig. En timme  
senare kan du hämta en 21x30 förstoring i vårt 
marknadsstånd. Och förstoringen ingår i priset!

  Söderås

Vinnarna i tävlingarna meddelas personligen efter marknaden  
och presenteras i Söderås Journalens augustinummer.

Nu ÄR DET MARKNAD IGEN!

99:-

Bland de som köper en marknads- 
bild med förstoring lottar vi ut  
en studiofoto grafering  
i FotoStudion på Adapt Media.

I vår återkommande Annonsjaktstävling brukar vi 
lotta ut presentkort från olika butiker bland de rätt 
inkomna svaren.
 

Här är Kjell som vann förra 
årets studiofotografering!

Trevlig sommar önskas alla våra läsare! 
Vi ses igen i Augusti...

KLIPPAN 17 JuNI
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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

Stängt hela juli.

Öppnar åter den  

1 augusti !

BOWLINGHALLEN
I KLIPPAN0435 - 152 60

     

TREVLIG SOMMAR!
Stackarpsvägen 5 
264 39 Klippan

ÖPPET HELA SOMMAREN!

Allégatan 11
KLIPPAN

0435 - 149 60

ÖPPET i butik:
Onsdagar 14 - 18

Ring för kostnadsfria hembesök!

0435 - 149 60Ring för kostnadsfria hembesök!

0435 - 149 60Ring för kostnadsfria hembesök!

0435 - 149 60

Viivilla_helsida_andmark2007_ÅF.indd   1 07-02-16   08.24.54

Viivilla_helsida_andmark2007_ÅF.indd   1 07-02-16   08.24.54

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

Semesterstängt 

v 28 - 29

 

Öppet: 
Mån - Fre kl. 7 - 14  
fr.om 16 juni

Tel. 0435 - 71 95 66
Välkomna!Bakar HELA sommaren!

BRÖDKASSE 
3 bröd
Gäller v. 25 tom 33 65:-

Kyl KSF 1175
Energiklass A
Nettovolym 350L

9.990:-
1.200:- i rabatt!

Frys FSF 1175N
Energiklass A
Självavfrostande
Nettovolym 240L

PAKETPRIS!

Vinnarna i tävlingarna meddelas personligen efter marknaden  
och presenteras i Söderås Journalens augustinummer.

Nu ÄR DET MARKNAD IGEN!
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I augusti går flyttlasset för eleverna på 

Svenska Golfförbundets golfgymnasium 

med riksintag vid Klippans Gymnasiesko-

la. Efter att i många år ha bott och tränat 

i Perstorp så är det Ljungbyhed som blir 

deras nya hem. 

- Vi vet att golfgymnasiets placering i 

Ljungbyhed kommer att innebära ett nära 

samarbete med eleverna och det kommer 

sannolikt också att locka fler golfare till ba-

nan, säger Thomas Anderberg, styrelsele-

damot i golfklubben och ordförande i dess 

driftbolag, Ljungbyheds Golfcenter AB. 

Positivt med idrottscentrum
Det var för två år sedan som frågan om ett 
idrottscentrum i Ljungbyhed väcktes. Klip-
pans kommun ville marknadsföra sig genom 
att erbjuda specialinriktade utbildningar och 
man har satsat stora resurser på att förverk-
liga projektet. Idag finns redan flygmekani-
kerutbildning och trafikflyghögskola på plats. 
Den sistnämnda lyder under Lunds Universi-
tet. Till hösten tillkommer förutom golfarna 
även brottningsgymnasiet och naturbruks-
gymnasiets greenkeeperutbildning.  
- Det är mycket positivt för vår del. Redan nu 
har vi haft flera representanter från Svenska 
Golfförbundet här och man har förlagt mö-
ten och träningsläger för bland annat knattar 
och juniorer till Ljungbyhed. Det kommer sä-
kert att bli ännu mer sådant framöver. 

Ljungbyheds Golfklubb 
redo att ta emot golfgymnasiet

Ljus framtid med fler  
medlemmar och gäster
Två nya hål har byggts, och två av de gamla 
kommer istället att bli övningsområde för 
golfeleverna. Även medlemmar och gäster 
får tillgång till detta. En inspelningsgreen 
med bunkrar och en stor puttinggreen har 
också anlagts. 
- Vi hoppas att detta ska locka många nya 
och framförallt yngre medlemmar, säger Tho-
mas Anderberg. 

Landets golfklubbar har utvecklats explo-
sionsartat de senaste 10-15 åren. Nu har 
dock utvecklingen stagnerat. De så kallade 
brevlådeklubbarna har blivit allt fler. Något 
som gör att golfklubbar som inte ligger vid 
havet eller i en storstadsregion har fått det 
lite tuffare. Thomas Anderberg menar att 
man måste skapa ett mervärde för medlem-
marna. Allt för att befrämja gemenskapen 
och klubbkänslan.
- Vi ordnar regelträffar med utbildade do-
mare och ger möjlighet till inomhusträning 
under vintersäsongen. senaste exemplet är 
en kurs i hjärt- och lungräddning som klub-
bens utbildningskommitté ordnar i juni med 
anledning av att en medlem för någon vecka 
sedan fick föras till sjukhus.

Anrik historia
Ljungbyheds Golfklubb går alltså en ljus fram-
tid till mötes. F5 AB, PEAB och Activus är hu-
vudintressenter när det gäller hela områdets 
utveckling, det finns en intilliggande flygplats 
och gäster kan bo på gångavstånd från ba-
nan, som är en av de äldsta i landet. 
- Det var dåvarande översten, flottiljchefen 
och dåvarande arvprinsen Gustav adolfs 
adjutant, Åge Lundström som klippte upp de 
första hålen på 1930-talet, berättar Thomas 
Anderberg. 

Klubben blev medlem i Svenska Golfförbun-
det 1956 och firade 50 år 2006. Fram till fly-
gets nedläggning 1997 krävdes svensk med-
borgarskap för att komma in på området och 
till golfbanan. 
- Det är kulturhistorisk mark. Då tänker jag 
inte bara på fornminnen utan också på den 
speciella känslan av att spela golf på en bana 
där man kan se spåren av att dragoner, infan-
terister och andra enheter från vårt försvar hu-
serat i flera sekler, säger Thomas Anderberg. 

Ängelholms FF med sponsorer 
spelar gärna på dessa natur-
sköna  banor.

Ljungbyheds 
Golfklubb 
2008

Kansli: 0435 - 44 80 75
Hemsida: www.ljhgk.nu

En klubb i förvandling
Golfgymnasium
IBL Invitational

4
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Klippans Friidrottsklubb verkar vara på väg att få fram 
en riktigt stor löpartalang. 13-åriga Sarah Lahti tävlar 
för det mesta i F14-klassen men det hindrar henne inte 
från att vinna. Senaste stora segern kom i Göteborg, 
där hon tog hem Lilla Göteborgsvarvet i mitten av maj. 
I sommar är det dags för Världsungdomsspelen på Ul-
levi i samma stad. Sarah, som går i sjätte klass, bör-
jade springa för tre år sedan. 
- Min storebror Oscar höll på med löpning på medel-
distans och jag följde med honom och tyckte att det 
var kul, berättar Sarah. 

Sex gånger i veckan
Sarah tränar hela sex gånger i veckan, det är bara freda-
garna som är ”vita” i kalendern än så länge. 
- Jag springer en mil tre gånger i veckan, och de andra pas-
sen kör jag intervaller. Två dagar i veckan är det träning med 
KFK och sedan kör jag resten på egen hand. 

”Musse” idolen
Många friidrottare provar sig fram för att se vilken gren som 
är roligast och vad de är bäst på, men för Sarah har det varit 
löpningen som har gällt från början. Hon hoppar lite höjd 
ibland, men annars är det bara löpning som gäller. Förebil-
den är given. 
- Mustafa Muhammed, svarar hon så snabbt att man förstår 
att det svaret inte krävde någon större eftertanke. 

Det är väl inte så troligt att den då 37-årige ”Musse” håller 
på när det vankas sommar-OS 2016. Men kanske har vi ett 
annat blågult löparhopp att heja fram? Man vet aldrig! 

Ljungbyheds Golfklubb 
redo att ta emot golfgymnasiet

På språng  
mot nya 
segrar!

Glad Sommar!
Bryggerigatan 16, Klippan   Tel. 0435-109 86
Skolgatan 2, Ljungbyhed Tel. 0435-44 04 80

Tandläkare
Pehr Erlandsson 

önskar

 

SEJRBO & SON AB 
TEL: 0435 - 151 60

Midsommar!
Nu ska vi snart fira midsommar och vi 
säljer som vanligt rökt ål, varm-kallrökt lax 
och våra andra delikatesser. Nytt för i år 
är att vi också kommer att sälja matjessill, 
både i lös vikt och i 1kg spannar.

Våra öppettider under 
midsommarveckan V.25
måndag – tisdag 10.00 – 16.00
onsdag  – torsdag 10.00 – 18.00
Midsommarafton 9.00 – 12.00

PS. Vi finns även på  
Åby Marknad vid Bruksgatan.

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

VI HJÄLPER
- utan remiss!
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Först en hyllning till solen, sedan till 
Johannes Döpares födelsedag, nu 
profan högtid, där nypotatis, sill, 
nubbe och jordgubbar är viktiga in-
slag. Det handlar om midsommar-
firandet.
Midsommarfirandets olika inslag ses 
av folklivsforskare som ett ”konglo-
merat av seder och traditioner”. Vi 
och Finland har lövad ”stång”. Vad 
som är förkristet eller kristet, urnor-
diska eller europeiska inslag anses 
svårt att avgöra. Klart är att som-
marsolståndet (årets kortaste dag) 
firades i forntiden. Då länder krist-
nades var kyrkans taktik att lägga 
kristna högtider på gamla högtids-

dagar för att neutralisera och slå ut 
det förkristna. Men ibland lyckades 
det inte. Midsommarfirandet är 
exempel på detta. Här finns fortfa-
rande mytiska inslag som t ex: ”att 
plocka sju sorters blommor”, mid-
sommarnattens speciella kraft mot 
sjukdomar och för lycka. 
 På midsommar ska Johannes Dö-
pares födelsedag firas. Det beslöts 
i Rom på 300-talet. Det skedde ti-
digare med midsommareldar – som 
finns kvar i bl a Danmark – men 
flyttades till valborgsmässoafton, 
majfesten flyttades till midsommar. 
Som bekant har vi ”majstång”. 
 Majstången är en 1200-tals sed 

från Frankrike, England och Tysk-
land, antas ha kommit till Sverige 
från Tyskland på 1300-talet. Först 
på 1900-talet fick majstången 
spridning i Sverige. Numera har de 
kyrkliga och hedniska inslagen un-
dertryckts så att ingen längre tänker 
på dessa. Midsommar har blivit en 
hembygdens fest. I Klippan började 
firandet i Tvärby 1938, som svar på 
en uppmaning: Vi måste göra något 
för ungdomarna! Midsommarfesten 
flyttade från ett litet grönområde till 
parken och fanns där till 2004. Nu 
är Tingsgården i Stidsvig platsen för 
dem som vill fira en traditionell mid-
sommar.

potatis är både ett baslivsmedel och 
festlig midsommarprimör. Denna 
sydamerikanska rotfrukt trivs på 
lätta jordar, som söderåsbygden är 
så rikt på och därför blev ett ”pota-
tisland”.
Potatis har odlats i Sydamerika i  
10 000 år. I Peru ”upptäckte” span-
joren Gonzalo Jimenez de Que-
sada potatisen (patata ”rotknölar”) 
1530, förde den till Spanien 1539. 
1572 finns bevis på potatisodling 
i spanska Salamanca. Rotfrukten 
spreds till Italien, England och öv-
riga Europa. Växthistoriker anser att 
det var under 30-åriga kriget (bör-
jade 1632) som potatisen fördes till 
Sverige, av soldater.
 1658 odlade Olof Rudbeck po-

tatis i Uppsala botaniska trädgård, 
som en exotisk växt. Franske väva-
ren Jonas Alströmer anses ha in-
troducerat potatisen i Sverige. Men 
hans odling – start 1724 i Alingsås 
- var varken först eller störst. Man 
han spred engelska ordet ”potato-
es” som ersatte ”tartuffler” (jord-
äpple).
 Missväxten i slutet av 1700-talet 
gjorde potatisen känd. 1800-1820 
började potatis odlas på åkrar. 
Kravet på stort lagerutrymme och 
frostkänsligheten gav problem. Po-
tatisen måste konsumeras samma 
säsong. Ny användningsform sök-
tes. Brännvinstillverkningen blev 
svaret. Tillverkningen hade Eva de 
la Gardie beskrivit 1748. Brännerier 

anlades i områden med lättare jor-
dar, som kring Åby (Klippan) som 
blev ett ”potatisland”. Bränneriet 
vid Klippans station hade kapaci-
teten 300 000 liter 50-procentig 
sprit per säsong. Byggnaden brann 
1955.
 Nypotatis hör midsommaren till. 
1898 infördes seden. Då hade Mar-
tin Larsson i Görslöv på Kullahalvön 
fått fram nypotatis till midsommar, 
övertalade tveksamma hotell- och 
restaurangägare i Mölle att köpa. 
Det blev succé. Nästa år var det 
kamp om primörerna. Till allmänhe-
ten fördes nypotatisen ut via torg-
handel i Höganäs och Helsingborg. 
Nu är Bjärehalvön primörpotatis-
land.

svenskt flygs vagga stod i Ljungby-
hed. 1926 startade F5, genomförde 
sitt 70-årsjubileum 1996. Då låg 
nedläggningshotet över flottiljen, 
som verkställdes 1998. 
Drömmen om att flyga har funnits 
länge. Märkliga skapelser togs fram. 
Varmluftballong med bröderna 
Montgolfier (1783) flög först. Vät-
gasballonger kom. Principen var: Lät-
tare än luft. För ”tyngre än luft” var 
bröderna Wright (1903) föregång-
are. Först 1909 flögs det i Sverige 
– av fransmannen Legagneux. Via 

Oskar Ask, Hjalmar Nyrop och Enock 
Thulin sattes Ljungbyhed på flygkar-
tan, som förstärktes 1926 då ”Femte 
flygkåren” (F5) startade. Flygbullret 
blev trygghetsfaktor – ”flygplan i luf-
ten är bra för orten”. Utbildningens 
topp nåddes under världskriget.
 Från 1970-talets slut började 
hot om nedläggning av F5 höras, 
som få trodde på - inte ens 1996, 
till att börja med. Ju längre året 
gick desto allvarligare blev hotet. 
Trots lokal utredning som visade 
att miljardbelopp kunde sparas på 

F5, trots uppvaktningar, besök, rät-
tade felaktigheter och annat.
 I oktober 1996 tändes ”hoppets 
fackla” på torget som skulle brinna 
till den 13 december, då riksdagen 
tog beslut om F5. Det var samling 
vid facklan, mobiler var på, F5-
chefen Sven Sjöling var först med 
beskedet: F5 läggs ned! En dyster 
luciakväll i bygden började...
 Den 30 juni 1998 verkställdes 
beslutet, som föregåtts av en stor 
jubileumsshow den 25 augusti 
1996 inför 50 000 besökare.      

Vardagshistoria, arbetsplatshisto-
ria, fritidshistoria skrivs sällan och 
ses ofta ”över axeln”. Men skrivs 
historian då blir det succé och ett 
intressant tidsdokument för efter-
kommande. Så är det med ”Kol-
leberga Skvadron”, skriven av 
Carl-Gustaf Encrantz 2008, som 
1941-44 var flyglärare på F5 med 
ridning som fritidssyssla. På ett 
lättsamt sätt beskrivs: Kamratskap, 
”skvadronens” uppkomst, ”bil-
der” från övningar, medlemmarna 
presenteras – bl a Hans Rehnvall 
från Klippan – ”pampiga shower” 
nämns, Hubertusjakter beskrivs 
och – det var viktigt - ”ha kommit 
med i Helsingborgs Dagblad”.  
 

1858 invigdes Ö. Ljungby kyrka. 
Till hösten ska det firas jubileum. 
På den plats där kyrkan byggdes 
1857-58 fanns en medeltida kyrka. 
Den gamla kyrkan hade fått nytt 
torn 1841, som fick långbyggnad. 
Pastoratet hade vuxit. En större 
kyrka behövdes. Det blev en i tra-
ditionell stil. Inventarier från gamla 
kyrkan bevarades: Dopfunten från 
omkring 1200-talet, dopfatet från 
1500-talets senare del, rikt snidade 
predikstolen från 1600-talet. 1707 
års orgel köptes 1860 i Osby.

1898. Åby (Klippan) ansöker om 
att få bli stad för första gången av 
fyra.

1918. Musikgruppen ”Lädertutor-
na” bildades, som senare blev Klip-
pans musikkår.

 ”En skönhetsfläck i samhället.”
(Landsfiskal Elis Ohlin i Åby (Klippan) 
1899 om gamla spruthuset).

”Man kallade vårt hus för knack-
fursthuset.”
(Guno Holst om HsB-fastigheten Ca-
pella – det första HsB-huset i Klippan 
- med inflyttning 1948).

Ö Ljungby kyrka 
150 år

Märkesdagar

Boktipset: Christer Bodéns ”Minnesskrift över S:t Petri kyrka i Klippan” ger mycket kunskap. 

Midsommarhögtid – uråldrig ”solfest”

Söderåsbygden – ett ”potatisland”

F5:s nedläggning – jubileum ingen vill fira

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

Kolleberga skvadron

6

Som sagt...

Midsommarfesten går numera i hembygdens tecken.

• ”Lövning” på gång. • Midsommarstången reses trots regn. • Ringlekar följer ofta. • Glad fest följer, som del i Lars Hillerbergs målning 
visar. • P S Kröyer har i sin mäktiga målning (en del ses) skildrat tändningen av S:t Hans elden.  
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Boktipset: Christer Bodéns ”Minnesskrift över S:t Petri kyrka i Klippan” ger mycket kunskap. 
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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

SOMMAREBJUDANDE!
Robota pumpautomat
för vatten
Motor 1x230V 
Kapacitet 40l/min

AGE 050/5

1600:-

Se utförligt program på www.svenskakyrkan.se/klippan

Vägkyrka 
i S:t Petri kyrka
Öppen varje dag 29/6-13/7 kl.11-17
Andakt varje dag kl. 14
Gudstjänst söndagar kl.11
Visning av S:t Petri kyrka tisdag 1/7 & 8/7 ca. 14.30
Aktiviteter för barnfamiljer 3/7 kl. 15-16 & 10/7 kl.11-12
Försäljning av fi ka, böcker och rättvisemärkta produkter.

Sommarmusik i Klippans kyrkor 
under lördagar och torsdagar juni-augusti

50%
042 - 589 00

Upp till....

KvalitetsREA!

CYKELAFFÄREN I CENTRUM

5.395:-

TREK STANDARD C420
Kolla in nya Trek Nordic Line Citycyklar
SPECIALERBJUDANDE!

ekstrands.indd   1 06-04-03   10.47.56

EKSTRANDS CYKEL 0435-71 14 13
Storg 17, KLIPPAN

Cykelkläder från

Herr & Dam

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

Snygga sommarkläder!

Piké 
flera färger 
 

199:-
3/4 Shorts 
m. bälte 399:- 3/4 Byxa 

flera färger 199:-
T-shirt 
m. tryck 
 

149:-ord.179:-

Dina arbets-
kläder köper 
du hos oss!

Marieholmsvägen 6  
Röstånga, tel. 0435- 914 35

Kustvägen-korsning-Vallbergav. till vänster se skylt.
Öppet: ons 15-20 / tors-fre 12-17 / lör 10-13.

Öppnar åter i Röstånga den 6 aug
med StorREA!
Modevisning den 6/10 boka plats.

Butiken stänger den 14/6 i Röstånga.  
Sedan finns vi i Skummeslövsstrand !

Ha en skön sommar! 
Gun

 

Öppet:
Mån-Fre 9.30-18.00 Lör 9-13
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På självaste nationaldagen den 6 juni 

slog Klippans Biltvätt upp portarna. Klip-

pans Biltvätt är en gör-det-själv-tvätt där 

man kan tvätta sin bil dygnet runt på ett 

smidigt, billigt och miljövänligt sätt. 

- Anläggningen är modern och miljöan-

passad och håller våra vattendrag fria 

från olja och föroreningar, berättar Fred-

rik Andersson, som tillsammans med sin 

bror Marcus står bakom Klippans Bil-

tvätt. 

Liknande biltvättar på andra orter
Varför har då bröderna Andersson, som också 
är föreståndare för Preem-macken i Klippan, 
valt att satsa på det här?
- Det har börjat komma i fler och fler orter. Vi 
har sett likadana biltvättar i Höganäs och Ås-
torp till exempel. I Eslöv finns det tre stycken 
– då är det ju inget som säger att det inte 
ska kunna fungera med en i Klippan, menar 
Fredrik Andersson. 
Placeringen på industriområdet är vald med 
omsorg. 
- Det är många som passerar där förbi, så vi 
kommer förhoppningsvis att få en del drop 
in-kunder som bara kör förbi och ser att vi 
finns där vi finns, säger Fredrik Andersson. 

Olika sorters tvättprogram
Det finns sex olika tvättprogram att välja mel-
lan. 
- Kunden kan välja om han använder sig av 
allihopa eller om man bara vill köra en avspol-
ning, säger Fredrik Andersson. 

Ska man använda samtliga tvättprogram så in-
leder man med en högtryckstvätt som rengör 
med varmt avhärdat vatten och rengörings-
medel. Därefter tvättar man bilen med skum-
borste och spolar av schampo- och skumres-
ten med kallt vatten. Under efterspolningen 
förbereder man vaxningen genom att spola 
av fordonet med behandlat vatten. Vaxning 

Miljövänlig biltvätt  

startad i Klippan

Fabriksvägen 6 .  264 39  Klippan

erbjudandet gäller t.o.m.  1/8-08 och så långt lagret räcker

350kr/lpmmoms tillkommerBANDEROLL i 4-färgs
Perfekt till företag och idrottsklubbar som vill synas för ett vettigt pris!
Max höjd 1,4m annars fri längd. Erbjudandet gäller vid färdigt PDF material och husets banderoll väv.

förstärker lackskyddet och ger en smutsavvi-
sande yta. Till sist gör man en högglansbe-
handling med Osmose-renat vatten. 
- Det ger en riktigt fläckfri finish. Osmose-re-
nat vatten är renare än destillerat vatten. Det 
syns inga fläckar på bilen ens om man lämnar 
den blöt i solen. Man behöver alltså inte stå 
och torka bilen med sämskinn efteråt, säger 
Fredrik Andersson.

Både kort och kontant
På Klippans Biltvätt finns totalt fyra tvättbås 
och möjlighet till dammsugning. Helt enkelt 
allt som behövs för att bilen ska bli fräsch ef-
ter avslutad tvätt. Det går bra att betala för 
tvättpolletterna både med sedlar och konto-
kort.
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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

Storgatan 4 • Ljungbyhed • Tel 0435 - 294 50

GRILLTIDER!

ELPOTATISSKALARE
Melissa

  

 695:-
Fyrkantsgrill 

Landmann

GRILLBESTICK 

49:-

269:-

12 delar

Öppet som vanligt  
hela sommaren!

Wrams Gunnarstorp  
trä & Bygghandel 

 
Vard.  8.00 - 17.00,  Lörd.  9.00 - 14.00 
 Tel 042-815 50 ● Fax 042-815 53 

You say it
We got it
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Ett ögonblick…
. 

Att man flyger, åker bil, tåg, buss eller till och med båt till spelningarna har 
man ju hört talas om. Men att åka på turné till häst? 
- Ja jag tyckte det var dags att återknyta min roll som trubadur till mitt riddarur-
sprung (skratt) (släkten Crafoord hör till riddarhuset/Red anm.)

Hur kommer det hela att ordnas rent praktiskt?
- Vi rider dit vi ska spela och sedan sover vi över där på kvällen och sedan rider vi 
vidare dagen därpå. Det är inga konstigheter egentligen. Jag har gjort en turné i 
Värmland med moped en gång, det är betydligt svårare att rida än att åka moped, 
det kan jag lova! Vi svenskar tror att det är så svårt och komplicerat att rida, men 
det är bara att hoppa upp på hästen och låta den göra jobbet. 

Vad är det som lockar med Söderåsen?
- Det finns en väldigt fin natur runt söderåsen som är ganska oupptäckt – i alla fall 
för oss stockholmare. Dessutom är det en miljö som formligen skriker ut: Kom hit 
med häst! Rid här! Sedan finns det en otroligt skön samling människor däromkring, 
det är kanske det allra viktigaste. 

Vad kan publiken förvänta sig?
- Det blir en mycket personlig show. Om man någonsin vill se oss i ett lite intimare 
sammanhang så ska man passa på nu. Vi kommer att ha en väldigt liten scen, så det 
blir inget Rocktågsupplägg direkt. För publiken ska det vara som att komma och 
hälsa på oss i vårt vardagsrum ungefär. 

Hur känns det att åka ut med just Tina Ahlin och Arja Saijonmaa?
- Jag är väldigt lycklig över att de ville följa med. Tina och jag har gjort några en-
staka grejer ihop tidigare, och jag och arja gjorde en föreställning på Vasateatern i 
stockholm för några år sedan där vi sjöng Lars Forsell-texter och kemi uppstod. Det 
ska bli väldigt roligt att åka ut på hästryggen tillsammans. 

Wille Crafoord, som tillsammans med Tina Ahlin och Arja Saijonmaa rider 
runt på Söderåsen och ger konserter bland annat vid Tomarps Kungsgård,  
Herrevadskloster, Knutstorp och Stenestad den 1-5 augusti. 

Projektarbete i skolan
Det egentliga projektarbetet tar inte sin början förrän till hös-
ten, när Andrea och Caroline påbörjar sitt tredje och sista år i 
skolan. Men eftersom de hela tiden varit inriktade på att göra 
ett projektarbete som hade med träning att göra så tyckte de 
att det kunde vara bra att dra igång redan nu. 
- Till hösten ska vi arbeta med att plocka fram någon form av 
produkt som man kan äta efter träning. Vi kommer att göra 
en liten marknadsundersökning på Bonnarpsloppet bland del-
tagarna för att höra efter vad de vill att en sån ska innehålla, 
säger Caroline Pålsson. 

Tre olika banor
Bonnarpsloppet består precis som vanligt av tre olika banor, 
där man själv väljer vilken man vill springa. Banorna är 0,9, 1,8 
respektive 2,9 kilometer långa. Andrea och Caroline har satt 
ihop ett uppvärmningsprogram som de kommer att hålla för 
alla deltagarna strax före start. 
- Vi har engagerat kompisar och familj som funktionärer, så 
förutom uppvärmningen kommer vi nog mest att gå runt och 
se till att allt flyter, säger Caroline Pålsson 
Arrangörsduon har budgeterat med ungefär 60 startande. Det 
är däromkring deltagarantalet har legat de senaste åren. Men 
de hoppas så klart på fler. 
- Det är bara att anmäla sig om man vill vara med, säger Andrea 
Hjelm. 

Bonnarpslopp!

Den 22 juni är det återigen dags för det årliga Bonnarpsloppet. Barn, 

ungdomar och vuxna med barnasinnet i behåll är alla hjärtligt väl-

komna till löptävlingen i Bonnarp utanför Ljungbyhed. Nytt för i år är 

att det är två gymnasieelever, Andrea Hjelm (Perstorps Gymnasium) 

och Caroline Pålsson (Klippans Gymnasieskola), som håller i hela 

arrangemanget.  

- Carolines föräldrar har varit ansvariga tidigare men i år är det för-

sta gången vi håller i allting själva, säger Andrea Hjelm. 

Dags får året
s

Vinn biljetter till

showen i Knutstorps

 borg den 31 juli!

Se sidan 19



1111

pris 275 kr

Förköp ticnet.se, tel 077-170 70 70, 
via turistbyrån eller direkt i kassan. 

31 jul Knutstorps borg | 1 aug Stenestads kyrka    
2 aug Tomarps Kungsgård | 3 aug Herrevads kloster | 4 aug Konga kyrka

tid kl 19.30

Bonnarpslopp!

WWW.COLORAMA.SE
MÅNDAG - FREDAG 7.30 - 18, LÖRDAG 9.30 - 13

KÖP 30 L BESTÅ GRUND  

ELLER TÄCKFÄRG...  

...FÅ EN QUICK BRUSH 

PÅ KÖPET! Värde ca 890:- 

Gäller vid ett köptillfälle 

tom v 29.

25- 26 - 27 Juli
Röstånga StorMarknad

Ca. 2 km Marknadsstånd

Fredag 17-21, tivoli öppet till 23
Lördag 09-21, tivoli öppet till 23
Söndag 11-16, tivoli öppet till 16

 
(Lördag 09-12)

(Söndag 13) 
(Lördag 19)

Vi önskar dig 

en trevlig sommar!

Lina
Storgatan 32, Klippan
0435-130 50  www.lanshem.se Camilla och Herman

Här på Länshem Fastighetsförmedling värdesätter vi det 
personliga mötet och vill att du ska kunna prata med oss 
om allt mellan himmel och jord. Det finns inga dumma 
frågor när man ska göra en av sitt livs viktigaste affärer.
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Den 15-16 augusti är det återigen dags 

för ortsborna att gå man ur huse och 

fynda på Ljungbyheds Gammelmark-

nad. Upplägget är i stort sett som vanligt 

– hundratals knallar på tillfälligt besök 

i Ljungbyhed och tivoli vid torget mitt i 

byn. Nyheten för i år är att marknadsdan-

sen och grillningen flyttas från centrum 

till Spångens Gästgivaregårds trädgård. 

- Kvällsevenemanget har varit uppskattat 

och trevligt, men klagomål från knallar 

och omkringboende gör nu att vi provar 

att lägga dansen på Spången i stället, sä-

ger Lars Andersson, handlare på Hemköp 

och medlem i marknadskommittén. 

Biljetter till marknadsdansen
Tidigare år har marknadsdansen varit gratis 
och funnits mitt i byn. För att bättre hålla koll 
på stökiga element så får man i år köpa bil-
jetter till detta evenemang, som alltså hålls 
i trädgården på Spångens Gästgivaregård. 
Dansbiljetten kommer att kosta 75 kronor, 

och vill man dessutom få tillgång till grill-
buffén kostar det 120 kronor till, 195 totalt 
alltså. En bar som säljer öl, vin och smårätter 
kommer också att iordningsställas. Spångens 
krögare Martin Olsson ser fram emot freda-
gen den 15 augusti, då Chiquitas orkester 
bjuder upp till dans. 
- Det ska bli jättetrevligt. Får vi bara fint väder 
så kan det bli hur bra som helst. 
Biljetter till marknadsdansen finns att köpa i 
några av butikerna inne i Ljungbyhed samt på 
Spångens Gästgivaregård. 

Dags för Gammelmarknaden

Ljungbyheds Gammelmarknad
15 - 16 augusti

Marknad och tivoli 
Fredag kl 12 - 20 • Lördag kl 9 - 18

Marknadsdans till Chiquitas orkester
Den 15 augusti på Spångens Gästgivaregård. 

Dansbiljett 75 :-

Dansbiljett med Grillbuffé 195:- ”Endast förköp på Grillbuffén”
Biljetter finns att köpa på Konditoriet i Ljungbyhed,  

Olanderssons Blommor, Hemköp, Hairport, Lokalföreningen 
och Spångens Gästgivaregård

Välkomna!



 PlusMånadens

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 per brev 
(Adapt Media N. Skolgatan 2, 264 33 Klippan) 
eller mail (johan@adaptmedia.se). 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. 

Vilken härlig weekend!
Vi vill utbringa ett stort TACK till Ulla,  
Sven, Ingbritt och Kurt i Östra Ljungby för 
att ni ordnade en sådan underbar week-
endresa till Slagelse. Skön avkoppling, god 
mat och dryck, fint hotell, dixielandmusik, 
papegojor och muggar... Ja, en härlig 
skön ”sommarblandning” blev det!  

”Vi som var med”
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Familjen 

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

En flicka född 080313. Vikt: 3 640 gr. Längd: 50 cm

Alma
Ulrika Persson och Ian Nilsson

Hannah

En pojke född 080408. Vikt: 3 805 gr. Längd: 50 cm

Melwin
Samantha Hammarström och Kristofer Olsson

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:- 

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

Nyhet!

FOTO: 
Vill du ha din annonsbild utskrivet som foto? 
Vi kan nu erbjuda detta. 
Prisex:
10x15 cm.........................................41:-
21x30 cm.........................................99:- 
30x42 cm.......................................149:-

Vill du ha ännu fler bilder från fotograferingen
kostar detta 150:- per motiv + kostnaden för 
vilken utskriftstorlek du väljer.

Vill du också fotografera dina barn?
Ring 0435 - 77 90 54 
för tidsbokning!

ÖPPET HUS
Koloniföreningen Hjorten håller 
ÖPPET HUS för allmänheten
Söndagen den 29 juni kl. 10-15

Tipspromenad
Kaffe
Liten loppis

Hjärtligt Välkomna!

Ett stort plus i kanten
Till parkarbetarna som sköter om Ljung-
byhedsparken. Alltid lika fint när ni har 
varit i farten! Tur att ni finns!

”Tacksam Ljungbyhedare”

Sommaren är här igen. Vi på Söderås Journalen 
skulle bli väldigt glada om våra läsare vill dela 
med sig av sina sommaraktiviteter. Har du gjort 
en trevlig semesterresa? Gjorde du ni något kul 
i våra trakter? Gjorde du något som inte var 
så dyrt? Skicka gärna in några rader med en 
tillhörande bild så kanske fler får upp ögonen 
för just ditt semestermål. 

Skicka in till
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN

Märk kuvertet: ”semestertips”. 

Blir ditt bidrag publicerat får du ett gratis- 
exemplar av söderås Journalen de Luxe. 

Vad ska du göra i sommar?

eller
Ring oss på
0435 - 77 90 54
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När Cecilia Jörlevik var 14 år tog hon sina 

första stapplande steg in i restaurangvärl-

den som diskare på Skäralids Restaurang. 

Vad som då verkade som en avlägsen dröm 

har nu blivit verklighet: Cecilia, nu 20 år äldre 

och utbildad kock och livsmedelsinspektör, 

har nämligen tagit över Skäralids Restau-

rang. 

- Det här är den bästa arbetsplats man kan 

ha – titta bara på utsikten, utbrister hon!

Väder och gäster samspelar
Det speciella med att ha en restaurang i anslutning till 
nationalparken ute i Skäralid är att antalet gäster står 
i nästan ständigt samband med hur vädret är. Cecilia 
hoppas därför naturligtvis på mycket sol i sommar. 
- Vädret är både en risk och en utmaning. Jag ska så 
klart försöka locka hit folket avsett vilket. 

Livsmedelsinspektör
Cecilia har många år i kockyrket bakom sig. De senaste 
två åren har hon dessutom studerat till livsmedelsin-
spektör vid Lunds Tekniska Högskola. Allt för att få 
förståelse om vilka kemiska processer som inträffar vid 
matlagning. 
- Med den utbildningen jag har läst får jag koll på allt 
kemisk, mikrobiologiskt och kan kvalitetssäkra köket. 

Inte en chans att det finns några bakterier i Cecilias kök 
alltså! Hon strävar också efter att laga mat på ett så 
ekologiskt och miljövänligt sätt som möjligt. 
- Mat som är lagad med ett gott samvete smakar bättre 
helt enkelt.

Ekologiska råvaror
Cecilia försöker hela tiden att köpa in så mycket när-
odlade råvaror som möjligt. Till exempel köper hon in 
glass från Engelholmsglass och använder sig av Skå-
nemejeriers mjölk. Priserna på ekologiska varor tende-
rar ju oftast att bli högre eftersom de kostar mer att 
producera. Följden blir kanske ofta att ”vanligt folk” 
vill handla ekologiskt men inte har råd och därför fort-
sätter att handla icke-ekologiskt. Cecilia har hittat ett 
motmedel. 
- Jag sänker priserna på mina ekologiska varor och hö-
jer på de konventionella så att man ökar produktionen 
av ekologiska livsmedel. 

Med i ekoförteckning 
Skäralids Restaurang är också med på www.ekokrogar.
se, en förteckning på nätet som listar krogar som ser-
verar ekologiska varor. 
- Folk tänker mer och mer på vad de äter och kan de 
hitta oss via nätet så är det bara positivt. 

Skäralids Restaurang Ny ägare på...

Skäralids Restaurang
Möjlighet för Catering, samt för fi rmafest, födelsedagskalas, 

bröllopsmeny, barnkalas eller picknick i det gröna.
Vi skräddarsyr festen efter era önskemål!

”Vi kör upp Ert kaffe på Kopparhatten”

Öppet alla dagar 10 – 18
För beställning ring 0435 - 44 23 32

www.skaralidsrestaurang.se

14
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10 år10 år
Det firas i Ljungbyheds parken 

den 21/8 kl.19 med 

Danne Stråhed och orkester
Vi säljer: ka�e & kaka, korv & bröd, läsk & ka�e

Vem vinner vår 

överraskning?

Alla får ett numrerat 

programblad 

- vinnaren dras 

bland dessa...

Ljungbyheds Framtid och Nattöga fyller

Alla hjärligt välkomna!
Fri entré - kom i tid!

Tack till alla våra sponsorer!

Skäralids Restaurang 

Griljerad skinka   hg  12.90
Varmrökt bog hg 79.90

Flintastek

Priserna gäller tom 22/6 eller så långt lagret räcker.

Prova kontantuttag 
med ditt bankkort hos ICA!

29.90 

Matjesfilé Varbergs Fisk  800g 59.90
Varmrökt Lax  kg    179:-

/kg

 

ZOEGAS

Coca Cola  24x33cl   69.90 +PANT 
Aqua

Mineralvatten  1 liter 3st 20:-+PANT 

Kassler
49.90 /kg

GREENDAL

GRILLKOL
14 liter  

24.90 

ca 800gr
Kaffe 3 st

59.90 
3x500gr

När du handlar 

för 100:-

Svenska jordgubbar & potatis 

till EXTRA PRIS!
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I vimlet på Klippans Gästis 
Coffee House, bar och uteservering på Gästis

Torsdagen den 29 maj firade Klippans Gästis att om-
byggnaden av bottenvåningen blivit färdig genom 
att anordna en VIP-kväll för speciellt inbjudna gäs-
ter. Efter den första renoveringsetappen har Klippan 
begåvats med sitt första Coffee House som också 
innehåller bar och uteservering. Gästerna lät sig väl 
smaka av snittar, champagne och ekologisk glass 
samtidigt som man lyssnade till NC Brännborns VD 
Jan Roth när han berättade om de vidare planerna 
för fastigheten. 

16
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I vimlet på Klippans Gästis 

HOTELL
40 rum till vettiga
landsortspriser!

Förlägg ditt
 födelsedagsfi rande

eller den lilla
 konferensen till

gästis!

GÄSTIS BAR
Tänk dig en after work i 
kvällssolen på vår ute-

servering. Carlsbergs öl,
goda drinkar och viner!

LUNCHBUFFÉ
2 rätter, husmanskost

& ett lättare sommaralternativ!

Köp 10 luncher 
& njut av 11!

Öppet: Måndag - Fredag 8-21 Lördag 9-21 Söndag 10-21
www.klippansgastis.se

COFFEEHOUSE
Köp italienskt kaffe,
när det är som bäst!

Även baguetter, pajer, hemgjord 
hamburgare & italiensk glass!

Välkommen!
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När Jessica Hildingsson läste Söderås Jour-

nalen och såg annonsen att man kunde vinna 

en middag på Mors dag började hon direkt att 

fila på ett brev. Jessica kom som fosterbarn till 

Gertie Leonardsson och hennes man Gert som 

nioåring och blev mottagen med öppna armar. 

- Hon har aldrig gjort någon skillnad på mig 

och sina biologiska barn. När jag bodde hem-

ma och hade kompisar på besök så ställde hon 

också alltid upp, säger Jessica Hildingsson. 

18

Vinnaren av Mors dags-middag!

Tack för att du finns!

Ovan: Självklart vill 
alla barnen, barn-
barnen och maken 
deltaga i hyllningen 
av en alldeles speciell 
mamma. En kvinna 
med ett stort hjärtat 
med plats för väldigt 
många. 

TV: En rörd Gertie 
läser brevet som 
Jessica skickat in till 
redaktionen. 
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SÅ HÄr gÖr dU:
•	Varje pusselbit i Annonsjaktens 8 fält passar in i någon av 
annonserna 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 25 juni - 08.

Vinnarna i annonsjakten den här gången får biljetter till 
Hovturnéns (Wille Crafoord, Tina Ahlin, Arja Saijonmaa) konsert 
på Knutstorps borg den 31 juli. För att du ska vara med i utlott-
ningen så måste vi ha ditt svar senast den 25 juni. 

vinSTer:
1:a pris 4 st Biljetter till Hovturnén ( se sid 10-11) 1100:–
2:a pris 3 st Biljetter till Hovturnén ( se sid 10-11) 825:–
3:e pris 2 st Biljetter till Hovturnén ( se sid 10-11) 550:–

Namn:      Tel:

Adress:                                    
Glad Sommar!

Bryggerigatan 16, Klippan   Tel. 0435-109 86
Skolgatan 2, Ljungbyhed Tel. 0435-44 04 80

Tandläkare
Pehr Erlandsson 

önskar
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

CYKELAFFÄREN I CENTRUM

5.395:-

TREK STANDARD C420
Kolla in nya Trek Nordic Line Citycyklar
SPECIALERBJUDANDE!

ekstrands.indd   1 06-04-03   10.47.56

EKSTRANDS CYKEL 0435-71 14 13
Storg 17, KLIPPAN

Cykelkläder från

Herr & Dam
Öppet ALLA dagar 

9 - 21!

BOWLINGHALLEN
I KLIPPAN0435 - 152 60

     

Stackarpsvägen 5
264 39 Klippan

LUNCH 
Mån - fre kl.11 - 14 

 

Öppet: 
Mån - Fre kl. 7 - 14  
fr.om 16 juni

Tel. 0435 - 71 95 66
Välkomna!Bakar HELA sommaren!

BRÖDKASSE 
3 bröd
Gäller v. 25 tom 33 65:-

 

Öppet:
Mån-Fre 9.30-18.00 Lör 9-13
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TÄVLA i Annonsjakten!

Griljerad skinka   hg  12.90
Varmrökt bog hg 79.90

Flintastek

Priserna gäller tom 22/6 eller så långt lagret räcker.

Prova kontantuttag 
med ditt bankkort hos ICA!

29.90 

Matjesfilé Varbergs Fisk  800g 59.90
Varmrökt Lax  kg    179:-

/kg

 

ZOEGAS

Coca Cola  24x33cl   69.90 +PANT 
Aqua

Mineralvatten  1 liter 3st 20:-+PANT 

Kassler
49.90 /kg

GREENDAL

GRILLKOL
14 liter  

24.90 

ca 800gr
Kaffe 3 st

59.90 
3x500gr

När du handlar 

för 100:-

Svenska jordgubbar & potatis 

till EXTRA PRIS!

Vinn GRILLfat!

Elva personer smörjde kråset
Därför ville Jessica överraska sina fosterföräldrar med en middag på Klip-
pans Gästis på Mors dag. Och det blev en väldigt lyckad tillställning. I 
priset ingick mat och dryck för 1 800 kronor – överstegs denna summa 
fick man betala resten ur egen ficka. Totalt blev det ett sällskap på elva 
personer som satte sig till bords på Klippans Gästis klockan 13 på Mors 
dag. 
- Maten var jättegod. Det var Toast skagen till förrätt, fläskfilé eller fisk till 
varmrätt och vaniljglass med jordgubbar till efterrätt. Det blev en väldigt 
lyckad dag! 

På hösten packar man med sig en varm kanna kaffe och ett par 
ostsmörgåsar och går på långpromenad. Till vintern stannar man 
inomhus, värmer glöggen och öppnar pepparkaksburken. När vå-
ren börjar visa sitt glada anlete äter man den första glassen. På 
sommaren gör man i ordning grillen!    

För att fira sommarens ankomst så lottar Söderås Journalen i 
samarbete med Bjärhus Gårdsbutik ut ett stort fat med allsköns 
läckerheter som en lycklig vinnare kan lägga på grillen. Bjärhus 
Gårdsbutik ser till att alla går hem mätta och belåtna. Priset är för 
10-15 ”normalportioner”, så vet du med dig att dina gäster är 
extra stora i maten så bjud in några färre för att vara på den säkra 
sidan. Det är ju trevligt att få kött över också!

Skicka in en motivering till varför just du ska vinna det här priset. 
Vi vill ha ditt bidrag senast den 25 juni. Du som vinner måste ha 
genomfört grillfesten senast den 31 augusti. Vi kommer nämligen 
att utrusta dig med en digitalkamera (om du inte redan har en) så 
att du kan ta lite trevliga bilder på dig och dina vänner. Sedan gör 
vi ett reportage som kommer att finnas med i ett senare nummer 
av Söderås Journalen.

Skicka ditt bidrag till: 
Adapt Media,  
Norra Skolgatan 2,
264 33 KLIPPAN 
Märk kuvertet ”Grillfat”

Klippans Gästis bjöd på 
vackert dukat bord, 
god mat och trevlig personal! En skål för v

år Mamma!

Missa inte vår utökade tävling 
i annonsjakten!
Läs mer på sidan 2

NY TÄVLING!!!
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Militärer i släkten
Marco arbetade under 15 år inom försvaret och 
bodde och arbetade i Hässleholm, Skövde och 
Stockholm. 1991 återvände han till sin barndoms 
Röstånga för att som femte generationen ta över fa-
miljegården, och driften av skogsfastigheten Nack-
arp, i byns norra utkanter. Sedan dess sköter han 
skogsbruket på sina marker, men framför allt har 
författandet tagit mer och mer tid  i anspråk. Under 
90-talet arbetade Marco som skribent för försvaret 
och skrev fem böcker som användes som läromedel 
på försvarshögskolan men som också sålde bra ci-
vilt. Sedan början av 2000-talet skriver han dock för 
sig själv och är inte anställd av försvaret. Böckernas 
inriktning är dock densamma – militärhistoria. 
- Både farfar och morfar var militärer och även om 
jag aldrig hann träffa dem så fick jag höra histori-
erna om dem berättas och de fascinerade mig. 

Bok om Vietnam
Boken Marco arbetar med just nu handlar om Viet-
nam och dess krigshistoria från 1880 och 100 år 
framåt. 
- Oavsett vad jag skriver om så försöker jag alltid att 
se orsakssammanhang och det är dessa jag försö-
ker lyfta fram i ett militärt perspektiv. 

Böckerna Marco skriver har också en stor publik 
utanför försvarshögskolan. Det nästkommande al-
stret torde inte bli något undantag. 
- sydostasien har blivit ett allt större turistmål för 
svenskarna. Många svenskar var engagerade mot 
amerikanerna i slutet av 60-talet och det finns en 
stor medvetenhet om detta krig som präglar alla 
oss som levde då. Jag hoppas att min bok ska väcka 
intresse kring detta. 

Tillbakavisar myter
I ”Vietnamkrigen från 1880 till 1980” tillbakavisar 
nämligen Marco en del myter om Vietnamkriget. 
- Vi i västvärlden matades med information genom 
något slags politiskt och moraliskt filter. Usa vånda-
des också. De åkte dit för att hejda kommunismen. 
Den amerikanska militären avrådde länge, men 
kommenderades av politikerna att ställa upp. Dess-
utom bröt både Usa och nordvietnam mot interna-
tionella regler genom att bomba Laos, men det har 
aldrig kommit fram riktigt här i sverige.

Mycket litteraturstudier
Hur går man då tillväga när man skriver en bok av 
det slag som Marco nu gjort åtskilliga gånger under 
de senaste 20 åren? Det är en lång och spännande 
procedur som för Marcos del oftast börjar på biblio-
teket i Röstånga. 
- Först läser jag tre eller fyra böcker i ämnet rakt 
igenom för att få en övergripande bild.

- sedan köper/lånar jag uppåt 100 böcker om det 
ämne jag ska skriva om. Därefter plockar jag lite bi-
tar här och lite bitar där och lägger ett stort pussel. 
Marco har disciplin i sitt författande och skriver var-
je dag. Oftast tar det ungefär ett år för honom från 
start till mål. sedan tar det ungefär tre månader för 
förlaget att sätta ihop boken innan den är redo för 
tryck och utgivning.  
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PROFILEN:

Marco Smedberg

En del är så lyckligt lottade att de 

livnär sig på sin hobby. Vid första 

anblick kan detta synas vara alla 

yrkesarbetande människors dröm, 

funderar man vidare så kan det lika 

gärna slå över till andra hållet. När 

hobbyn professionaliseras och blir 

det arbete som sätter mat på bordet 

kanske passionen som en gång gjor-

de att man började samla frimärken/

skåda fåglar/programmera datorer 

eller vad som helst att svalna? Så är 

det inte, i alla fall inte enligt förfat-

taren och militärhistorikern Marco 

Smedberg från Röstånga. 

- Än så länge har jag inte drabbats 

av det i alla fall. Varje nytt bokpro-

jekt jag påbörjar innehåller ju ett nytt 

ämne där man får lära sig nya saker. 

Det är en stor förmån att kunna job-

ba med sin hobby. 

Marco lever 
på sin hobby
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1 augusti 
Sven Stures poporkester
Arr. Kultur & Fritidsförvaltningen

Talangjakt
Empty Hearts
Prebens Pågar

2 augusti
Talangjakt 
Allsång i Parken
House of Fun
Hasse Andersson
Watch Out
 

Arr: TEATER AMABILE          ÖL & MATSERVERING                FRI ENTRÉ

För program & mer info: www.klippanfesten.se

Välkomna!
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information från klippans kommun

Friskvårdens öppethållande under 
ombyggnadstiden
16 juni - 22 augusti 2008 

Måndag 08.00–21.00 Body pump 18.00–19.00
Tisdag 06.00–21.00 Body combat 18.00–19.00
Onsdag  08.00-21.00 Body pump 18.00–19.00
Torsdag  06.00–21.00 Body combat 18.00–19.00
Fredag  08.00–15.00

Solarierna
Måndag-torsdag 08.00-20.30
Fredag  08.00-14.30
Solning övrig tid efter telefonbokning. Gäller ej automatisk telefonsvarare.

Friskvården kommer att vara öppen för tränande med 
giltigt träningskort. Inga dagsbiljetter kommer att säljas. 

Försäljning av nya träningskort, bokning av visning eller massage sker 
måndag – torsdag kl. 17.00 - 18.00 i receptionen.  

Ombyte och duschmöjlighet fi nns i begränsad omfattning i idrottshallens 
omklädningsrum. Där fi nns inga skåp för inlåsning av tillhörigheter (kläder 
m.m.). 

Entrédörren och dörren in till friskvården kommer att hållas låsta och trä-
ningskortet kommer att användas som låskort. Endast kunder med giltigt 
träningskort äger tillträde till lokalerna.

Föreningar som ska vara i idrottshallen ska använda dörren som fi nns 
mellan matsalen och idrottshallen. 

Försäljning av nya träningskort, bokning av visning eller massage sker 
måndag – torsdag kl. 17.00 - 18.00 i receptionen. Övrig tid kommer det 
att fi nnas personal någonstans i huset. Ring för betjäning. Telefon kommer 
att fi nnas vid receptionen.
Telefonnummer 282 03 (områdeschef) eller 281 95 (personal).

Byggnadsarbeten kommer att pågå mån – fre 07.00-16.00.
Buller, damm, strömavbrott, vattenavstängning m.m. kan förekomma 
i olika omfattning dagligen. Det kan också inträffa att friskvårdsavdel-
ningen stängs helt med kort varsel då olägenheterna anses vara för stora. 
Anslag med information sätts då upp på entrédörren.
 
Alla giltiga friskvårds-, kombi- och solkort kan användas under om-
byggnadstiden. Ingen kompensation kommer att ges om man väljer att 
använda kortet inköpt till ordinarie pris. Däremot kan man frysa alla kort 
under ombyggnadstiden. Kortet skall då lämnas in till personalen och 
kortet förlängs med kvarstående giltighet när ombyggnaden är klar. Kort 
kan lämnas in för frysning fr.o.m. 1 mars 2008.

Ett speciellt kort som gäller under ombyggnadstiden kommer att säljas. 
Det kommer att kosta 500 kr oavsett när man väljer att köpa det under 
ombyggnadstiden. Kortet gäller både friskvården och gruppträningen och 
är giltigt fr.o.m. 31 mars 2008 tills anläggningen öppnar på nytt. Detta 
kort kan inte frysas.

Vi rekommenderar alla att frysa 10ggr-badkort och månads badkort då de 
annars kommer att vara ogiltiga när simhallen öppnar igen. 

Den bästa tiden för träning på friskvårdsavdelningen kommer troligtvis att 
vara tidigt på morgonen och efter kl. 16.00.
Vi hoppas ni kommer att fortsätta träna och orkar stå ut med alla olägen-
heterna så kommer allt att bli mycket bättre när ombyggnaden är klar. 
Fråga gärna personalen om det är något ni undrar över.

VÄLKOMNA!

Ang. sommaröppettider 
med instruktör i Ljungbyheds 
friskvårdsavdelning:
Fr.o.m 14 juni t.o.m den 24 augusti 2008

Kommer friskvårdsavdelningen i Ljungbyhed att 
ha öppet med
Instruktör måndagar mellan kl. 17.00 - 20.00
Ingen instruktör v. 28, 29

Trevlig sommar

Verksamheten är gratis för barn mantalsskrivna 
i Klippans kommun

 Plask & lek: 4 år 
 Simskola nybörjare: 5 år + vattenvana
 Simskola fortsättning 1: 10 m simning
 Simskola fortsättning 2: 25 m simning

Deltagarkortet berättigar till fritt inträde på 
friluftsbaden sommaren 2008.

Anmälan via Klippans simhalls telefon 0435-281 95 
2 juni - 12 juni.

Kultur– och fritidsförvaltningen och 
Klippans simsällskap i samarbete.

måndag, onsdag, fredag 10.00 – 19.00
tisdag, torsdag  07.30 – 21.00
lördag, söndag 10.00 – 17.00
midsommarafton stängt
mån 18/8  10.00 – 19.00 
tis 19/8  07.30 – 21.00
ons 20/8 – fre 22/8  16.00 – 19.00
lör 23/8 och sön 24/8  10.00 – 17.00

måndag, onsdag, fredag 10.00 – 19.00
tisdag, torsdag  07.30 – 21.00
lördag, söndag 10.00 – 17.00
midsommarafton stängt

Ljungbyheds friluftsbad
öppethållande

14 juni – 24 augusti 2008

Verksamheten är gratis för barn mantalsskrivna 
i Klippans kommun

Simskola
16 juni - 11 juli 2008

Ljungbyheds friluftsbad

PS! Friluftsbadet i Östra Ljungby är tills vidare stängt p g a en större vattenläcka.
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Program för sommarlovsaktiviteter finns på Klippans 
kommuns hemsida   

www.klippan.se
Det går också bra att hämta programmet på  

biblioteken i Klippan, Ljungbyhed och Ö Ljungby.

Information om Camp Cowboy, Camp Hjälmsjövik, 
Camp Fotboll samt Camp Äventyr kan ges av  

Annika H Nildén 0734-39 86 98

Övrig information om Sommarkul kan ges av  
Janåke Karlsson 0734-39 86 48

Kultur- och fritidsförvaltningen och  
Barn- och utbildningsförvaltningen i samverkan 

med Socialförvaltningen och föreningslivet.

 

information från klippans kommun

SOMMARKUL 2008BIBLIOTEKENS SOMMARTIDER  
I KLIPPANS KOMMUN
16 JUNI – 17 AUGUSTI

KLIPPANS BIBLIOTEK
Tfn 0435-281 76
Mån, tis och tors 10.00 - 13.00, 16.00 – 19.00
Ons och fre  10.00 – 13.00 
Tidningsrummet öppnar 9.00 
Lördag och söndag stängt

LJUNGBYHEDS BIBLIOTEK
Tfn 0435-281 24
Mån och tors  14.00 - 19.00
Tis och ons  10.00 - 14.00
Fredagar stängt

ÖSTRA LJUNGBY BIBLIOTEK 
Tfn 0435- 281 87
Mån och tors  16.00 – 19.00
Tis och ons   11.00 – 15.00
Vecka 28-30 öppet 
endast mån  16.00 – 19.00

TREVLIG SOMMAR!



Boka tid!
0435 – 77 90 54

 Porträttfoto!
Familjefoto!

Studentfoto!

Vi är den personliga fotostudion som ser till att Du 
känner Dig avslappnad och ledig vid fototillfället. När 
vi säger Hejdå till våra kunder brukar de gå härifrån 
med sitt “fotoleende” kvar på läpparna!!! 

STUDIOFOTOGRAFERING (PORTRÄTT, GRUPP, FAMILJ OSV)
I priset ingår 3 olika motiv för förstoring.
PRIS .................................................................450:-
Sen tillkommer kostnaden för fotoutskrift.

PRISEXEMPEL FOTOUTSKRIFT

ANTAL 21X30 CM 30X42 CM

1 ST 99:- 149:-
2 ST 80:-/ST 120:-/ST

3 - 5 ST 74:-/ST 110:-/ST

5 ST OSV 63:-/ST 100:-/ST

Självklart kan vi också göra mindre eller större foton! 
Kontakta oss för prisuppgift!

Företagaren som behöver nya visitkort. 
Klubbordföranden som ska trycka upp nya programblad. 

Den blivande 50-åringen som vill ha inbjudningskort till sin fest. 
Vad har dessa tre rätt olika personer gemensamt? 

Jo, de vill få fram bästa möjliga resultat på kortast möjliga tid och till bästa möjliga pris. 
Och de vill inte göra det själv.  Det som förenar dem är att de alla 

kan ta hjälp av Adapt Media – den gemensamma nämnaren. 

Adapt Media 

och små upplagor helt efter 
önskemål och produkt.


