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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!

R
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Storgatan 74, 264 32 Klippan, tel 0435-104 06
Kommunens enda auktoriserade byrå. S.B.F.   
AKUT JOUR DYGNET RUNT
 

AB KLIPPAN LJUNGBYHEDS BEGRAVNINGSBYRÅ

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

  
 
Hendersons 

Försäljning och tillverkning

Björn Borg underkläder

Ta 3
betala för 2

Björn Borg underkläder

Ta Ta 
betala för betala för Passa på!

Dam & Herr

Gäller t o m 23/8
Höstens nyheter
på väg in!

Storgatan  4 • Ljungbyhed • Tel 0435 - 294 50

Avfuktare
Comfort Air CA 252

3495:-
Ord. pris 3995:-

 

Höstens utbud 2008 Studieförbundet Vuxenskolan Klippan-Perstorp  
För övrigt se SV:s studieprogram 2008-2009 finns för avhämtning på expeditionen.
.Akryl, Klippan måndag 10x3 tim. 15.00-17.30. 18.00-20.30 750:- 

Akvarell, Klippan, Perstorp 10x3 725:-
Oljemålning, Klippan, Perstorp 10x3 tim 725:-
Akvarellmålning i Natursköna Bonnarp 
Kurs 1 v. 38-39 20/9-21/9 & 27/9-28/9 1.500:-
Kurs 2 v. 40-41 11/10-12/10,& 18/10-19/10 1.500:-
Kurser kan skräddarsys för t.e.x. Lärargrupper eller Kamratkretsar.
Konsthistoria, Klippan Sveriges måleri efter 1945. Start 19/9 kl 9.30
8x3 tim 800:-,
Porslinsmålning ,Östra Ljungby, mån. & ons. 10x3 tim 725:-.
Vävning Klippan 10x3 tim 250:- Kamratgrupp. 
Smyckesmide i silver, Klippan 4 Fredagar  9.00-15.45, 4x8 tim. 975:- 
Ring för info om tider.
Smyckesmide i silver, Klippan Lördag-Söndag  9.00-16.00, 2x8 tim. 475:- 
Ring för info om tider.
Gör annorlunda smycken, Klippan, Perstorp, Ljungbyhed. Smycken av gummi, 
muttrar, skruvar eller vad du hittar i verktygslådan, även återbruk av kas-
serade eller söndriga smycken. Ring för info 1x 6 tim 400:-
Knyppling, Klippan, Perstorp Ett gammalt hantverk som kommit tillbaka. Vi 
knypplar spetsar, smycken och dansk mönsterknyppling. 10 x 3 tim 725:-
Nyhet! Decoupage, Lär dig tekniken att dekorera m. hjälp av servetter, bok-
märken o vackra presentpapper. Kl 10.00-16.00, 1x8 tim, 200:-
Svenska, Perstorp Nybörjare. 10x3 tim 750:-

Spanska, Klippan, Perstorp Nybörjare & forts. 8x2 tim 500:-
Kinesiska (Mandarin) Perstorp. Nybörjare 10x2 tim 500:-
Släktforskning nybörjare & forts. 10x3 tim 725:- 
Qi-gong, Klippan, Perstorp, Ljungbyhed Nyb. & forts.” De 8 silkesbro-
kaderna” 8x2 tim 750.-
Do- In, Klippan, Perstorp, Ljungbyhed Do-in är en japansk träningsform 
6x2 tim. 650:-
Babymassage, Klippan, Perstorp, Ljungbyhed En lugn stund för barn och 
förälder 6x1 tim 560:-
Nya Jägarexamen, Klippan, Perstorp 20x3 tim 1.400:- start okt.-08
Vildsvin, Klippan, Perstorp 10x3 tim. 800:-
Nyhet! Stresshantering, Klippan. 6x2 tim 1000:-
Chakra = Din inre energi, Perstorp, 10x3 tim. 1.250:-
Meditation, Perstorp, Lär dig meditera, 5x3 tim. 450:-
Aktiekurs grundkurs, Klippan, Perstorp 8x3 tim. 800:- 
Nyhet! God man eller Förvaltare, Klippan, Perstorp. 5x3 tim 800:-
Data Nybörjare, forts 10x3 tim 1.250:-.
Digital bildhantering, Perstorp 10x3 tim 1250:-, ring för info. 
Distansutbildning, i Data ovanstående kurser finns även som  
distansundervisning Krav: tillgång till Internet 10ggr. 1.250:-, 
Mobiltelefon, Klippan, Perstorp Grundkurs i mobiltelefoner och dess 
funktioner 3x3 tim 275:-
Datakurserna kan anpassas till företag, lantbruk eller privat hus-

hålls ekonomi även dagtid.
I samarbete med Hillesgården i Fastarp,”www.hillesgarden.se”:
De Rui Qi-gong nyb. 10x2 tim 1.200:-
Ökad livskvalitet, bygg upp din reservbank och lev i nuet med ökad livsglädje.  
Kursens innehåller såväl teroi som praktik 2x8 tim. 1.200:- 
PowerYoga kurs.10x 2 tim. 1.200:-
Qi- gong. Nybörjare & forts. 10x2 tim. 1.200:-
NPL-va é dé? 1x3 tim 29)9 17.00-20.00  300:-
Skaparglädje i färg & form. 2x8 tim 1.200:- (ink. kost)
I samarbete med SPS Åby ”Seniorer i tiden” Cirklarna är förlagda på dagtid:
Data. Nyb, forts. Kost & hälsa, Litteratur cirkel, Skånska slott, Matlagning för her-
rar, Sömnad, Konsthistoria, Järnspikar. ”Hackekorv & Tabbera, Mat & traditioner 
i Astrid Lindgrens värld, Digital bildhantering, Gymnastik & hälsa + 65, Trafik + 
65, 350 år sedan Skåne blev svenskt, Engelska, Körsång, Läs & Res våren -09,
Kamratcirklar -Klippan: Oljemålning, Amatörgeologi, Klippans frimärksung-
dom, Stickcafé, Pärlbroderi.
Har du någon idé eller är ni några kamrater som träffas och gör något 
tillsammans. Vi hjälper till att ta fram material och lokaler som ni kan 
vara i. Ring för info. 
Kursmaterial tillkommer cirkeln. 
Välkommen med din anmälan på tel: SV Klippan 0435-71 12 26, 
Sv Perstorp 0435-312 86. E-mail: klippan.perstorp@sv.se 
Hemsida: sv.se/klippan/perstorp
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Milstolpar i Klippan Ljungbyheds Begravningsbyrås historia
1923 Sven Danielsson startar Klippans Begravningsbyrå på Järn-

vägsgatan 20. Hans bror Otto tar över kort där efter. 
50-talet En liten begravningsbyrå i Kvidinge köps upp och in för livas 

i verksamheten. 
1969 Per Danielsson övertar rörelsen från fadern Otto. 
1974 Per Danielsson fl yttar kontoret till nya lokaler intill bosta-

den på Storgatan 74. 
1994 Familjen Pernelings Begravningsbyrå köps upp. Namnet 

ändras till Klippan Ljungbyheds Begravningsbyrå. 
2008 Peter Danielsson tar över efter fadern Per. 

Vid årsskiftet ägde ett generationsskifte 

rum hos Klippan Ljungbyheds Begrav-

ningsbyrå. Det är Peter Danielsson som 

tagit över efter fadern Per. Per Daniels-

son är dock fortfarande aktiv och håller i 

kundmottagningen, arbetet ute på fältet 

tar Peter hand om. Många begravnings-

byråer är familjeföretag. Peter Daniels-

son menar att det beror på att många be-

gravningsentreprenörer skolas in i jobbet 

via sina fäder. 

- Döden är ju det mest naturliga som fi nns. 
Det enda som är riktigt säkert i livet det är att 
någon gång föds man och någon gång dör 
man, så är det ju, konstaterar han.

”Vi går till Per och Peter”
Att vara begravningsentreprenör på en ort 
av Klippans storlek innebär att man kom-
mer i kontakt med mer eller mindre hela 
ortsbefolkningen för eller senare. Oftast kan-
ske Klippanborna inte ens anlitar ”Klippan 

Ljungbyheds Begrav-
ningsbyrå” när nära 
och kära gått bort, 
man ”går till Per och 
Peter” istället. Och 
fi nare betyg än så går 
det väl knappast att 
få, eller?
- Förra året kom en 
gammal farbror in till 
oss som sa att de all-
tid hade anlitat oss i 
deras familj. Far kän-
de inte igen honom först, men sedan visade 
sig det sig att senast någon i hans familj dött 
var 1949. Men han tyckte ändå att de ”alltid” 
anlitat oss. Det känns rätt gott att höra. 

Alltid i tjänst
Klippan Ljungbyheds Begravningsbyrå har 
i alla år tillhört Sveriges Begravningsbyråers 
Förbund (SBF). SBF organiserar de privata by-
råer som är auktoriserade och täcker drygt 60 
procent av marknaden. Anslutningen till SBF 
är en kvalitetssäkring till fördel för kunden.

4

Klippan Ljungbyheds 
Begravningsbyrå 

- Vår styrka är att vara ett litet företag med 
hög personlig servicenivå till ett för kunden 
vettigt pris, menar Peter Danielsson. 

Som begravningsentreprenör är Peter Da-
nielsson alltid i tjänst. Vare sig det är jul- eller 
midsommarafton, höst eller vår, sommar eller 
vinter, så fi nns han alltid tillgänglig om hans 
hjälp skulle behövas. 
- Våra kunder vet att vi ställer upp omgående 
dygnet runt om något skulle inträffa, och det 
är en trygghet för dem.

fyller 85 år
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Milstolpar i Klippan Ljungbyheds Begravningsbyrås historia
1923 Sven Danielsson startar Klippans Begravningsbyrå på Järn-

vägsgatan 20. Hans bror Otto tar över kort där efter. 
50-talet En liten begravningsbyrå i Kvidinge köps upp och in för livas 
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Wrams Gunnarstorp  
trä & Bygghandel 

 
Vard.  8.00 - 17.00,  Lörd.  9.00 - 14.00 

 Tel 042-815 50 ● Fax 042-815 53 

På takpanneplåten tillkommer en ställkostnad på 400:- 
vid beställning på mindre än 100kvm.
Vi reserverar oss för eventuell tryckfel.

Alla priser är per/kvm och gäller tillsvidare.

Från

Inkl. hemtransport

Inkl. hemtransport

Inkl. hemtransport

Klippan Ljungbyheds 
Begravningsbyrå 

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:-

Kochs Café´

ÖPPET:
Måndag
Tisdag
Onsdag
Fredag

7-14
Torsdagar 7-18

Fr.o.m 18/8-08 

MER ÄN BARA BRÖD OCH BULLAR! 
BAGUETTER - LUNCHER - CAPPUCCINO

LATTE - M.M

0435 - 71 95 66

Nu åter joggabullar & kumminbröd!

Östergatan 28, Kl ippan •  0435 -  109 20

 

Nicky, Daniel, Kjell-Åke, Thomas och Joel  

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

Vi säljer:
Reservdelar

Tillbehör
Däck

Vi säljer:
Reservdelar

Tillbehör
Däck
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Allén är ett ”glömt” kulturinslag. 
1996 inventerade Regionmuseet i 
Kristianstad och Vägverket Skånes 
alléer. Enstaka alléer fi nns kvar i 
Söderåsbygden från 1800-talets 
början.
  Plantera träd i linjeräta rader har 
skett i årtusenden. Väggmålningar 
och reliefer visar detta i kulturerna 
i Mesopotanien och Egypten. Ro-
marna såg alléer praktiskt. Träd 
planterades längs gator, torg och 
landsvägar för att ge skugga på 
sommaren.
 Renässansen (antiken var ideal) 
tog upp alléer. Italienska arkitekten 
Palladios byggnadslära från 1570, 
där alléer ingick, blev stilbildande 
även i norra Europa. Dock antas att 
trädrader hade planterats tidigare. 

Nu blev det mode; i parker för att 
binda samman rätlinjiga kvarter.
 Barocken ändrade på detta. 
Frankrike blev inspirationslandet. 
Höjdpunkten nådde barockens 
trädgårdskonst på 1600-talet. Kom 
till Sverige via adeln. Ordet ”allé” 
(franska för ”gång”) infördes i 
svenska språket 1663 – alléer är en 
enkelsidig, dubbelsidig eller fl er-
dubbelsidig trädrad.
 På 1700-talet sker stort uppsving 
i Skåne för alléplantering, även ut-
med vägar.
 Först vid gods, sedan storgårdar 
och sist vid mindre gårdar. En- och 
fl erartsträdalléer anlades. Alm do-
minerade under 1800-talet. Lind, 
lönn och kastanj fanns också. 

I Bjersgård blev en björkallé från 
1840-talet stilbildande. Kvar fi nns 
lindallédelen närmast borgen, i öv-
rigt en ny ensidig ekeallé (på vägens 
ena sida). En blandallé (lind, lönn, 
kastanj) från 1800-talet fi nns vid 
Gångvads gård vid Källna.
 Vid inventeringen studerades äld-
re kartor (där alléer är utsatta) och 
vad som fanns kvar 1996: Skånska 
rekognoseringskartan (1812-1820), 
Generalstabskartan (1860-1869) 
och Häradskartan (1910-1915 för 
M-län, 1926-1934 för L-län). 
 1920-30-talet tillkom alléerna i 
Klippans centrum och park – som 
nödhjälpsarbete. Åter planteras al-
léer. Senaste i Klippan: Allén vid Fa-
briksvägen, som ersatte Bruksallén.  

Många har överraskats av den – få-
geln på skylten vid infarter till Klip-
pan Inte alla vet vad det är för få-
gelart. Ibland glöms var fågelskylten 
sågs, men inte skylten.
  Fågelarten är kungsfi skare (Alcedo 
atthis), som Klippan ”tilldelades” av 
Skånes ornitologiska förening 1992 
då värdkommuner utsågs i Skåne 
för ”sårbara eller hotade art, som 
fi nns i kommunen”. Här – i Bjers-
gård – och i Årup vid Ivösjön upp-
täcktes kungsfi skare först i Sverige 
och blev den 258:e arten i landet. 
Här har största antalet häckande 
kungsfi skare under en säsong i en 
kommun noterats. 1975 häckade 
17 av Skånes totalt 50 par här. Mest 

spridd är kungsfi skaren i Skåne, Ble-
kinge, Halland och Småland - fi nns 
upp till Mellansverige.
  90-tal kungsfi skarter fi nns i värl-
den. Europeiska arten är extremt 
färggrann och fi nns mest i syd- och 
mellersta Europa, upp till England. 
Första gången fågelarten nämns i 
litteraturen var i Sven Nilssons verk 
”Svensk fauna” från 1835. Den 
hade då upptäckts – i Bjersgård – 
”strax efter 1830”, kallades ”Blåryg-
gig isfågel” efter tyskans ”Eisenfo-
gel” (järnfågel). Döptes sedan efter 
engelskans ”kingfi sher”.
  Första noterade häckningen i vårt 
land var 1872 - i Småland. I Skåne 
1899, vid Rönneholmsån vid Ring-

sjön. Första bofyndet i Klippan gjor-
des 1939, då en häst trampat ned i 
en bokammare vid Rönneå. Kände 
ornitologen Sten Svensson gjorde 
upptäckten. Han följde kungsfi ska-
rens utveckling i kommunen 1939 – 
1978, som blev skriften ”Kungsfi s-
karen i Klippantrakten – förekomst 
och biologi”. Fågeln fl yttar till Mel-
laneuropa på vintern, några stan-
nar. Blir vintern sträng kan häckning 
uteblir, som 1984-87. Kungsfi ska-
ren indikerar bra miljö. Nu ger den 
Klippans kommun PR.

Då ”huset” togs in höjdes hygien - 
och livskvalitén. Latrintunnorna för-
svann. Så var det då klosetten inför-
des från förra sekelskiftet i Klippan.
 Så länge människan funnits har 
näring intagits, ”restprodukter” le-
vererats. Då folkcentra uppstod be-
hövdes sanitära arrangemang. Det 
blev latrintunnor, en slitsamt, illaluk-
tande och ohygienisk hantering. Nå-
got nytt söktes. Det kom i form av 
vattenklosetter, en engelsk uppfi n-
ning 1775 av Alexander Cumming, 
där vattenlåset var revolutionerande 
inslag, som stängde ute lukten.

 Första vattenklosetten i Sverige 
togs i bruk 1862 på Djurgården. 
Kungliga Operan hade vattenklo-
sett från 1887. Utbyggnad skedde. 
I Stockholm förbjöds användning av 
vattenledningsvatten i wc-anlägg-
ningar 1900 - 1904. Antalet offi -
ciella wc-anläggningar hade 1910 
stigit till 200 000 i huvudstaden. 
Sedan fanns alla de inoffi ciella.
 Klippan hade vid 1900-talets in-
gång tre vattenklosetter. Då togs 
vatten ur egna brunnar. Det fanns 
på 1920-talet 350 grävda och 119 
borrade brunnar, som började sina. 

Det drev på frågan om vattenverk, 
som kunde invigas 1936 - i Tvärby. 
Då fanns 339 vattenklosetter i Klip-
pan.
 1937 hade Klippan 2 934 invåna-
re. Det hade lagts ut 10 858 meter 
avloppsledningar. 431 av samman-
lagt 507 boningshus i municipalor-
ten var anslutna till systemet. Allt 
fl er skaffade vattenklosett. Epoken 
med latrintunnor började sina ut. 
Men så långt fram som in på 1970-
talet hämtades enstaka latrin-
tunnor här.

Ärtväxten lupin syns genom stora 
färggranna ”vargtandliknande” 
blommor (latinets lupus betyder 
varg). Den kom till Sverige från 
Amerika i mitten av 1800-talet, 
fanns i små odlingar. 1937 pre-
senterade engelsmannen Georg 
Russel sina ståtliga olikfärgade 
hybridlupiner, kallade ”Regnbågs-
lupiner”. Det blev succé. Trädgår-
darna skulle ha lupiner, som gav 
spridning till naturen - som syns 
lite varstans. Idag fi nns 200 arter. 
Lupiner har använts som föda för 
människor och djur. Frön har malt 
med kaffe. Växten binder kväve ur 
luften. Men har även egenskapen 
att ta upp och oskadliggöra giftiga 
ämnen ur jorden. Massor med lu-
piner har därför planterats kring 
ryska kärnkraftverket i Tjernobyl, 
där en olycka inträffade 1986.
 

Egen domsaga 1878

När blev Åby tingsställe? Det 
undras det över eftersom olika 
årtal nämnts. Det var 1682, en-
ligt domböcker som lätt hittas 
i Riksarkivet via Internet. Norra 
och Södra Åsbo härader var en 
domsaga 1682-1877, utökad 
med Bjäre härad från 1691. En-
ligt Kungl. brev 1877 blev Norra 
Åsbo egen domsaga 1878 och 
var så till 2001, då Klippans 
tingsrätt upphörde.

1898. Klippans tegelbruk startar – 
modernast i vårt län.

1933. Klippans samrealskola fl yttar 
in i ”Gula byggnaden”.

”Egna livet ses allt mer som länk i 
generationskedja.”
(Sociologiprofessor Lars Tornstam 
om äldre ”förklarar ökande histo-
rieintresset”).
”Många människor, särskilt kvin-
nor, har vidunderlig förmåga att 
föredraga stank.”
(Fröléns konversationslexikon från 
1914, då frågan om klosetter redo-
visas). 

Tingsrätt

Märkesdagar

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

Alléer – landskapets ”glömda” kulturelement

Kungsfiskaren – Klippans praktfågel på skylt

Klosetten från 1900 – ”huset” togs in

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

Lupin vapen mot gift
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Som sagt...

 Enradsallé vid Bjersgård.

• Parkens ”lövsalsallé” i Klippan. • Lindallén vid Bjersgårds borg från 1840-talet. •  Blandallén vid Gångvads 
gård i Källna. • Bruksallén från 1897, som försvann 2004.• Senaste allétillskottet vid Fabriksvägen i Klippan.

Å



77CYKELAFFÄREN 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

359:-
ord.pris 549.-

Cykelhjälm med lysdioder
                   Urban-I Zoomlite

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

Leksaker för barn i alla åldrar! 

ljus röster människor historia konst färg  form musik tomarp ljus röster

Mån-Fre 9.30-18.00 Lör 9-13 

HALVA REA PRISET!
TAG 3 REAPLAGG
 BETALA FÖR 2!

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

Redo för 

anslutning till 

solpanel

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

KLIPPAN   070-378 36 39   0435-145 35

     • VÄRMEPUMPAR  •  ELINSTALLATIONER  •  FASTIGHETSTVÄTTUTRUSTNING •

VILL DU SÄNKA DINA 
VÄRMEKOSTNADER?

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

KOSTNADSFRITT
HEMBESÖK!
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Programledarna Uffe Chrix och Jojje Jönsson 
höll i trådarna och presenterade artister som 
till exempel Danne Stråhed, Olle Jönsson och 
Thomas Pettersson. 
I år var första gången ni körde allsång 
med stora kända artister. Hur skulle du 
vilja summera sommaren?
- Det blev en riktig succé.Vi hade fullsatt för-
sta måndagen med 800 personer och veckan 
därpå kom 730, så det kan inte bli så mycket 
bättre. Både restaurangen och hotellet har 
varit överfulla och vi har fått tacka nej till 
bokningar.

Det måste väl innebära att allsången 
lockade många långväga gäster. Hur 
kommer det sig tror du?
- Vi har inte bara annonserat i Söderås Jour-
nalen och lokalpressen utan också i Kvälls-
posten och Aftonbladet så det kom folk från 
såväl Malmö som Trelleborg och Göteborg. 
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Men allsång på Spången är ingen helt 
ny företeelse väl?
- Nej, vi har haft det sedan sommaren 
2005, men då i lite mindre skala och med 
lokala artister. I år tyckte vi att det var dags 
att ta upp det till nästa nivå. Uffe Chrix ar-
betar på artistbokningsbolaget 2Entertain, 
och eftersom jag känner honom sedan 
10-årsåldern från Falkenberg så tog vi in 
honom som program-, projekt- och all-
sångsledare. Han gör allting väldigt bra. 

Blir det allsång även nästa sommar?
- Ja det blir det absolut. Det blev så fram-
gångsrikt i år att vi kommer att förlänga 
och köra tre måndagar då. Till slut skulle 
jag också vilja tacka alla gäster som kom. 
Det är roligt när ortsborna ställer upp och 
kommer när man ordnar något. 

Ett ögonblick…

PRO Klippan startar höstens 
aktiviteter i September!

ALLA pensionärer 
är välkomna att 
prova på något. 
Avgiftsfritt medlem-
skap året ut. Där-
efter 220 kr/år, 
försäkring, gratis 
kurser m m ingår.

Måndag:

Onsdag:
Fredag:

Kurserna är gratis, du betalar endast ev. material. Kontakta Dorthy 0435-143 17. 
Dessutom har vi dans, resor, möten med underhållning 1 gång i månaden.

Välkomna!

Fabriksvägen 6 .  264 39  Klippan

erbjudandet gäller t.o.m.  20/9-08 och så långt lagret räcker

Visitkort 
250st       350kr
500st       500kr
1000st    800kr

Priserna gäller vid färdig PDF-fil.
Inga startavgifter tillkommer.
För tryck på båda sidor eller fler än 1000st begär offert.
Moms tillkommer på ovanstånde priser.

Martin Olsson, krögare på Spången 
som under sommaren haft succé med 
två allsångs kvällar den 21 och 28 juli.
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Hög 
kunskapsnivå 
bland eleverna i 
Klippan!

Klippan har duktiga skolelever. Detta slås fast i den rapport som efter sko-
lans slut i juni presenterades av Sveriges kommuner och landsting (SKL). 
Rapporten beskriver skolans resultat utifrån betyg, ämnesprov och om-
världskunskap samt resurserna utifrån kostnader och personal. Data kom-
mer från vårterminen 2007. Skolchefen i Klippans kommun, Claes-Göran 
Widén, är nöjd med det goda resultatet. 
- Det är naturligtvis vanskligt att dra slutsatser av ett enskilt år, men resul-
taten jämfört med landets övriga grundskolor är mycket bra, säger han. 

Med ett meritvärde på 205,3 är Klippaneleverna bland de absolut främsta 
i Skåne Nordväst. Det modellberäknande meritvärdet (SALSA-värdet) var 
197, vilket placerar Klippan på 62:a plats av totalt 290 kommuner över 
hela landet. Även på de nationella proven för eleverna i klass 5 och 9 
hamnar Klippan högt i den riksomfattande statistiken. Det är också fl er 
elever som är behöriga till gymnasieskolan, 91 procent gentemot riksge-
nomsnittet 89,1. 

Satsningen på att höja kunskapsnivån bland Klippaneleverna har med 
andra ord lyckats!

Rebecka Karlsson blev årets segrare i 
Talangjakten. Amanda Persson kom tvåa. 
Sara Johansson, Emma Johansson och Maria 
Nilsson kammade hem tredjepriset.

Hélene Lindquist, arrangörskommittén 
och Teater Amabile
- Hela helgen var otroligt rolig. Jag tycker att vi i orga-
nisationskommittén har haft ett bra samarbete och det 
har varit kul att jobba med det här. Sedan vill jag ge en 
eloge till Klippanborna som skötte sig utmärkt. 3 000 
personer i rörelse och bara en enda polisanmälan, det 
är riktigt bra. 

Hasse ”Kvinnaböske” Andersson
- Det var ”knögafullt” i tältet under spelningen och mel-
lan låtarna drog några ungdomar igång ”alla ni som 
älskar Hasse klappar nu”, helt fantastiskt. Jag har ju en 
massa gamla vänner både från Östra Ljungby och Klip-
pan, både gamla kompisar och gamla fjällor (skratt). Det 
var kul att träffa dom igen. 

Anders Ehrenstråle, Empty Hearts
- Det är alltid kul att spela i Klippan eftersom vi ju kom-
mer härifrån från början. Det kommer alltid fram gamla 
Klippanbor och snackar när man är här. Jag är själv upp-
växt på Klostervägen mitt emot parken så det är roligt 
att uppträda där. 

Eivor de la Cueva, arrangörskommittén och 
turistsamordnare
- Ett mycket lyckat arrangemang där alla besökare bjöd 
på sig själva. Vädret var perfekt och jag har redan fått 
många positiva reaktioner av folk som kommer in på 
turistbyrån. Poliserna säger att de hade mindre att göra 
än en vanlig helg. Succé med andra ord!

Hört från... 
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BOWLINGHALLEN I KLIPPAN

Dagens rätt

serveras

 måndag - fredag
 måndag - fredag
 måndag - fredagVi önskar såväl

nya som gamla kunder 

hjärtligt välkomna!

Pelle  Tina  Pia

Bowlinghallen numera en familjeaffär

Konceptet kommer att vara detsamma som 
tidigare – det vill säga bowling på dag- och 
kvällstid samt servering av dagens lunch och 
mat från à la carte-menyn på kvällarna. Pelle 
Montén hoppas kunna locka alla åldrar efter-
som bowlingen, som vi tidigare varit inne på, 
appellerar till såväl gammal som ung. 
- Vi ska försöka satsa lite på att få hit skolung-
domar på idrottsdagar och vi vill också få mer 
fart på den ungdomsverksamhet 
som fi nns.

Bowlinghallen i Klippan har hittat en ny 

arrendator. Det är Norrtäljebon Pelle 

Montén som har lämnat Uppland för syd-

ligare breddgrader. Driften av bowlinghal-

len och den tillhörande restaurangen blir 

en ren familjeaffär: Pelle sköter nämligen 

bowlingen medan frun Tina och systern 

Pia tar hand om restaurangen. 

- Vi vill locka tillbaka ortsbefolkningen till 

bowlinghallen. Jag har förstått att besö-

karantalet gått ner de senaste åren och 

det blir en utmaning att försöka vända 

trenden, säger Pelle Montén. 

Sport som passar alla
Bowling är en sport som verkligen alla kan 
ägna sig åt – både som idrott och som ren 
nöjes- eller fritidssysselsättning. Pelle Montén 
argumenterar också för att det är en av få 
sporter som är jämlik både när det gäller kön 
och ålder. 
- Tittar du på rent tävlingsspel så kan en 
13-åring spela jämt mot någon som är 65. 
Bowling är tekniskt väldigt krävande, och det 
tycker jag är väldigt spännande. 

Pelle Montén har i många år varit verksam 
inom bowlingen i Norrtälje både som spelare, 
tränare och ledare. Han har varit anställd på 
bowlinghallen på hemorten sedan 2001, och 
bestämde sig för ett tag sedan för att försöka 
bli arrendator för en egen hall. 
- Jag och min fru Tina var inställda på att för-
söka hitta en bowlingverksamhet en bit upp-
åt i landet, men det känns riktigt bra att ha 
kommit hit till Klippan, säger Pelle Montén. 

Satsar på ungdomar
Familjen Monténs väg till 
Klippan har gått 
via en kollega 
i Helsingborg, 
Stefan Linderoth. 
- Han ville ha ner 
några av mina bow-
lingadepter från Norr-
tälje till träning i Hel-
singborg, och då sa 
jag, lite halvt på skämt 
och halvt på allvar att 
”du får väl fi xa en hall 
åt mig”, och då nämnde 
han att bowlinghallen 
här i Klippan sökte nya 
arrendatorer. 

Pelle Montén, hustrun Tina och systern Pia Montén 
hälsar alla Klippanbor välkomna till bowlinghallen.

Vi önskar dig 

en fortsatt 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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Rökt Mölleskinka  hg   14.90
Ananassallad Hemlagad hg  6.90

Karré

Priserna gäller tom 24/8 eller så långt lagret räcker.

Prova kontantuttag 
med ditt bankkort hos ICA!

59.90 

         Sea Bass        kg        99:-
         Svärdfiskfilé  kg       195:-

/kg

 

Kiviks Krämen  1 L       9.90  
Drick yoghurt     5 dl   2 st      16:-
Falukorv        800 GR       19.90 

Hot Dogs 3 st 
35:- 

SEVERIN

KAFFEKOKARE
  

189:- 

Benfri
500 gr

Creme fraiche 2 st 
12:- 

2 dl

ICA

JM

JM CHARK

Sommaren är härlig. 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 har du gjort i sommar?

eller Ring oss på
0435 - 77 90 54

KJOL     399:-
SKJORTOR, OLIKA MÖNSTER  449:-
TOPPAR  299:-

042-589 00

Vill du också annonsera 
i Söderås Journalen?

  Tel. 0435 - 77 90 55
  eller 0761 - 35 34 05
Ring Anna!

Telefon 0435 120 10 

VÄRDEKUPONG

Öppet Mån-Tor 8-21, Fre 8-22, Lör 9-22, Sön 10-21

Köp valfritt kaffe ur vår meny 
+ Gästis kärleksmums el. motsv.
Ord. pris 30-40 kr.
Prova-på-kupong gäller t.o.m. 31/8 2008 varje dag fr kl 14.00, max 2 pers.

15:-

Välkomna tillb
aka

 efter sommaren!

Har du hunnit besöka 
Gästis Coffee-House?

Utnyttja kupongen och
 sitt ner och njut...
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BilPartners 
nya lokaler något alld

eles extra!

BilPartner har under det senaste året 

byggt om i princip hela sin anläggning i 

Klippan. Nu är allting klart och den nya 

huvudbyggnaden är verkligen iögonfal-

lande. En inte allt för vågad gissning är att 

många som egentligen inte är det minsta 

sugna på ett bilköp kommer att stanna till 

vid BilPartner i alla fall. 

- Vi kommer defi nitivt att locka nya kunder 
tack vare arkitekturen på den här nya bygg-
naden, säger Anders Hallberg, försäljnings-
chef på BilPartner. 

Överträffat alla förväntningar
Anders Hallberg menar att det gäller att sy-
nas för att locka kunder. Redan när den nya 
glasfasaden började torna upp för ett par må-
nader sedan så stannade förbipasserande för 
att höra sig för om vad det var man byggde. 
- Det har verkligen överträffat alla förvänt-
ningar. 

Ombyggnaden av BilPartners lokaler innebär 
att man får 300 kvadratmeter ytterligare i för-
säljningsyta. Tack vare de nya fräscha lokaler-
na hoppas Anders Hallberg kunna sälja ännu 
större volymer än tidigare. Man gör dessutom 
en nysatsning på lätta lastbilar från Opel. 
- Opel är en av Europas största aktörer på lät-
ta lastbilar. Det känns väldigt bra att ha fått in 
även den delen av deras modellprogram. 

BilPartner säljer annars förutom Opel även 
Saab, Honda och Cadillac. 

Inspirerande med nya lokaler
De nya lokalerna är inte bara en 
”ögonbrynshöjare” utifrån. Även 
insidan av lokalerna är något all-
deles extra. Takhöjden har för-
dubblats till dryga fem meter för 
att ge extra rymd. Glasväggarna 
skänker lokalerna en air av exklu-
sivitet. 
- För oss som arbetar här är det 
väldigt inspirerande med det här 
kvalitetslyftet. Det är verk-
ligen roligare än någonsin 
att gå till jobbet, tycker An-
ders Hallberg. 

Kostnad: 20 miljoner
Även verkstadsdelen har 
fått en rejäl ansiktslyftning. 
De fl esta förknippar kanske 
bilverkstäder med smuts, 
oljefl äckar på golvet och 
avgaser, men att kliva in i 
verkstaden på BilPartner är 
något helt annat. Eller som 
Anders Hallberg uttrycker 
det: 
- Det fi nns nog inte så många bilverk-
städer med vitt klinkergolv. 

BilPartner bygger just nu om på fl era 
olika anläggningar runtom i Skåne. 
Ombyggnationen i Klippan beräknas 
kosta runt 20 miljoner. Offi ciell in-
vigning av lokalerna kommer enligt 
Anders Hallberg att ske någon gång 
framåt höstkanten. 
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OMBYGGNADS-

REA på begagn
at!

www.bilpartner.se
Klippan 0435-44 89 00
Klostervägen 47
KLIPPAN

SAAB 9,3 1,8 T        210 900:-
Biopower  175 hk   ACC  Elfönsterhissar

OPEL  Astra 1,6     134 900:-
115 hk  5-d  M5

Opel Corsa Eco 1,3 118 900:-
(efter avdragen statlig miljörabatt) Ecoflex 75hk

NYA BILAR:



13

 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. 

Bli inte hemmablind
Jag vill ge ett stort plus till Hillesgården i 
Östra Ljungby! Som kommuninvånare blir 
man lätt hemmablind. Detta har defi nitivt 
gällt mig när det gäller detta fi na ställe! 
Vid ett besök med min familj för några 
veckor sedan konstaterade jag hur lugnt 
och skönt det är att ta en promenad i om-
rådet. Rent och snyggt, en liten djurpark, 
minigolfbana, pariserhjul(!), loppis, goda 
våffl or med grädde, fi n restaurang. Jag 
kan verkligen rekommendera alla, oav-
sett ålder, att göra sig tid för ett besök 
på Hillesgården!

En som fi ck upp ögonen

   
Familjen 

En fl icka född 080509. Vikt: 3 060 gr. Längd: 49 cm

Olivia
Emma Carlsson och Jacob Ohlsson

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

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 fl er bilder från fotograferingen
kostar detta 150:- per motiv + kostnaden för 
vilken utskriftstorlek du väljer.

Låt oss fånga ett minne!
Ring 0435 - 77 90 54 

för tidsbokning!

Bra poliser i Klippan
Jag skulle vilja plussa Klippanpolisen och 
tacka för deras fi na insatser och trevliga 
sätt. De är alltid vänliga och hjälpsamma 
har alltid tid att lyssna på oss medborga-
re. Som boende i Klippan känner man sig 
både glad och trygg att vi har så duktiga 
poliser.  

15%
 rabatt på

Alcro Bestå

Sommarpris!!

WWW.COLORAMA.SE
MÅNDAG - FREDAG 7.30 - 18, LÖRDAG 9.30 - 13Erbjudandet gäller tom 30 /8-08

Låt oss fånga ett minneLåt oss fånga ett minneLåt oss fånga ett minne

för tidsbokning!

Låt oss fånga ett minne!Låt oss fånga ett minne

Anne Westring - Senior
L
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Grisuppfödning
Monica hade under några år en egen fi rma 
som födde upp grisar på familjen Gyllenstier-
nas gård Lyckås. Och här handlar det verkli-
gen om de gladaste av glada grisar – de levde 
nämligen helt och hållet utomhus. 
- Vi födde upp dem och sedan sköts de i ha-
gen och slaktades. Det blev fantastiskt kött. 

Återigen, för den oinvigde kan det ju låta lite 
lustigt att höra en vegetarian tala sig varm för 
grisslakt och ”fantastiskt” kött, men Monica, 
som lagar kött nästa varje dag tycker inte att 
det ena behöver utesluta det andra. Att köt-
tet är fantastiskt behöver man inte smaka det 
för att inse. 
- Det räcker att se på de som äter, man ser 
direkt att det är något extra. 

Uppvuxen i lägenhet
Monica är född och uppvuxen i lägenhet, 
men har så länge hon kan minnas längtat ut 
på landet. Hon började tidigt gå på ridskola 
och ville inget hellre än att fl ytta från Pap-

PROFILEN:

Monica Gyllenstierna

Grisuppfödning

Hon är vegetarianen som har fött 

upp grisar, hobbykonstnären med 

förkärlek för gamla förfallna hus 

och hemmafrun som tar hand 

om de tre sönerna medan maken 

Knut arbetar med skogsbruket 

på familjens ägor. Monica Gyl-

lenstierna sitter aldrig sysslolös 

på släktgården Lyckås och rullar 

tummarna. Men hur kan egentli-

gen en kvinna som är vegetarian 

sedan 25 år börja med grisupp-

födning?

- Ja det kan man ju fråga sig 

(skratt). Jag brukar säga att bort-

sett ifrån när grisarna slaktades 

så är uppfödningen det roligaste 

jag någonsin gjort.

persbruket. Idag lever hon på en stor gård 
med hund, höns, myskankor och hästar. De 
sistnämnda både rider hon och kör enbet 
med. Enbet, som för den oinvigde kan förkla-
ras som fyrspann fast med en häst istället. 
- Det är verkligen en häftig känsla när man 
åker bakom hästen. Det är lite som att köra 
cabriolet. Jag antar att det är för att man inte 
har samma kontroll över hästen som man har 
när man sitter på hästryggen, som gör att det 
känns lite snabbare. 

Målar och skriver
Monica har alltid haft lätt för att skriva och 
när hon har lite tid över sätter hon sig gärna 
ner för att skriva om saker hon upplevt i li-
vet. 
- Jag brukar säga att när jag blivit gammal 
nog så ska jag skriva en bok!

Kanske kan hon då illustrera den själv också. 
Monica målar nämligen också en hel del. Från 
början tecknade hon med blyerts, men kom 
på andra tankar.  

- Min syster tog med mig på en korgmålar-
kurs där man skulle måla blommor på korgar, 
men jag var helt värdelös på det. Jag använde 
istället färgerna och penslarna till att måla 
landskap och sedan har jag fortsatt därifrån. 

Fallfärdiga hus
Helst av allt föredrar alltså Monica att måla 
av gamla fallfärdiga hus. På sina hundpro-
menader  kring familjen Gyllenstiernas ägor 
har hon hittat ett och annat hus som blivit 
avbildade. 
- Ibland hittar jag något som passar perfekt 
och då försöker jag komma ihåg att jag ska ta 
med en kamera dit ut nästa gång. När jag har 
ett foto så sätter jag igång och målar. 

Dragningen till gamla övergivna hus kan hon 
inte riktigt förklara. Den fi nns bara där. 
- Det känns verkligen i kroppen när jag är i 
närheten av gamla hus, jag kan inte förklara 
det riktigt. Moderna hus och villaområden sä-
ger mig ingenting. 
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Eva Jönsson, ordförande i 10-årsjubilerande 

Ljungbyheds Framtid, som fi rar jubileet med att 

bjuda in Danne Stråhed den 21 augusti för en 

gratiskonsert i parken i Ljungbyhed. 

Varför blev det just Danne som ackompanjerar 
ert jubileum?
- Det är ett önskemål på allmän begäran skulle man 
kunna säga. Folk häromkring tycker Danne är jätte-
bra och vill lyssna på honom.

Ljungbyheds Framtid har 570 medlemmar 
totalt nu. Det fi nns 1700 hushåll i Ljungbyhed. 
Vad har du för kommentar till de siffrorna?
- Jag tycker det är fantastiskt kul. Vi har ett gott sam-
arbete med våra medlemmar och har under de tio år 
som har gått lyckats påverka vad som händer i Ljung-
byhed. 

Kan du ge några exempel?
- Vi har fått ett räcke i ”dödskurvan” på vägen från 
Klippan, en gång- och cykelbro vid Spången har 
byggts och slamhögen som planerades på F5 blev 
inte av. Nu senast hade vi en dust med Region Skåne 
när det gällde folktandvården. Den blev kvar i byn 
trots att man ville ta bort den. 

Varför behövs föreningar som Ljungbyheds 
Framtid?
- Man måste värna om det lilla samhället. Vår önskan 
är att Ljungbyhed ska få fi nnas kvar som det är idag 
och det är det vi hela tiden arbetar för. Jag tycker att 
vi har ett bra samarbete både inom föreningen och 
med kommunen. 

Vad har ni för förväntningar på jubileums-
kvällen?
- Fint väder och massor med folk, det är allt som 
behövs! Det fi nns inga stolar uppsatta så det vore 
bra om folk tog med sina egna. Alla är hjärtligt 
välkomna!

Ett ögonblick…

Madeléne Herner och Eva Jönsson sitter i parken 
och planerar inför 10-årsjubileet.
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Fri form
Föreställningens form är väldigt fri. Det 
kommer att bjudas på dans, poesi, bil-
der och solosång av Elisabeth Assarsson-
Marsh. Berättelser, sägner och intryck från 
Kvidinge och Tomarps Kungsgård vävs 
samman med den speciella miljön. Ensem-
blen består som sagt av personer från or-
ten, många utan scenerfarenhet.
- Det är en helt unik ensemble som har ett 
stort mod och en vilja att kasta sig in i det 
här. Jag tycker att det har varit väldigt kul 
att möta all den hängivelse och glädje som 
människorna i Kvidinge har bidragit med, 
säger Jeanette Sollén. 

Namnet kräver sin förklaring
Till sist måste vi väl också förklara namnet. 
Qwith-withQ syftar på det forndanska or-
det för maggrop (qwith), som fi ck ge namn 
åt Kvidinge, eftersom Kvidinge är placerat 
i en grop på Söderåsen. Tillägget ”withQ” 
blinkar kärleksfullt tillbaka på att Kvidinge 
förr i tiden stavades med Q. Qwithinge 
med Q helt enkelt!

En unik 
kulturupplevelse

En unik kulturupplevelse, eller en 

musikaldramatisk fantasia om 

man så vill. Det är i alla fall så 

kompositören och den konstnär-

liga ledaren Jeanette Sollén vill 

beskriva Qwith-withQ, föreställ-

ningen som spelas vid åtta tillfäl-

len mellan 21 och 30 augusti på 

Tomarps Kungsgård i Kvidinge. 

- Jag ville göra något som verkli-

gen tog avstamp och utgick från 

Kvidinge och dess historia efter-

som jag inte själv kommer däri-

från. Därför var min grundtanke 

att samla människor från orten 

som ville medverka på något sätt, 

säger Jeanette Sollén.

len mellan 21 och 30 augusti på 

Tomarps Kungsgård i Kvidinge. 

- Jag ville göra något som verkli-

gen tog avstamp och utgick från 
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säger Jeanette Sollén.
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Vinnaren av Delikatessfatet!

Lyckad, men        sommarfest 
för det gamla kompisgänget!

Det blev en het kväll när Mikael Sjöstedt 

samlade sitt gamla kompisgäng hemma 

på Föreningsgatan i Ljungbyhed. Den 25 

juli var nämligen vädergudarna på sitt allra 

mest soliga humör och temperaturen låg 

på uppåt 30 grader långt in på kvällen. Trots 

värmen så smakade ICA Kvantums delika-

tessfat med kallskuret kött, massvis med 

frukter och grönsaker och potatisgratäng 

alldeles utmärkt. 

- Egentligen brukar man ju inte vara så 

sugen på mat när det är så varmt, men 

det var jättegott. 

Full rulle hela kvällen
För ett par nummer sedan lottade alltså 
Söderås Journalen ut möjligheten att vinna 
delikatessfat från ICA Kvantum i Klippan till 
ett värde av 2 300 kronor. Mikael skickade 
in en motivering där han förklarade att alla 
i hans gamla kompisgäng fått barn och att 
man inte hinner träffas så mycket nuför-
tiden. En sommarfest hade varit det per-
fekta sättet att samla ihop alla igen. Och så 
blev det. Mikael valde dessutom att köpa 
till mat utöver de 2 300 kronorna för att 
kunna bjuda in fl er personer. Till sist blev 
det en respektabel skara av gamla vänner, 
deras respektive och barn. 
- Totalt blev vi 35 personer inklusive alla 
barn, så det var full rulle hela kvällen!

16

En härlig delikatessbricka 
från Ica Kvantum i Klippan 
serverades på festen!

Mikaels mingelbilder från 
kvällen med kompisarna.
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SÖDERÅS JOURNALENS 
BARNTÄVLING!

SÅ HÄR GÖR DU:

• Sök efter “Klippantrollet” i tidningen. 
Ta reda på vilken bokstav som han håller i 
handen. Bilda sedan ett ord av dessa bokstäver 
och skriv det i de vita rutorna nedan.

•  Sänd lösningen till Adapt Media AB, 
 Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN 
 senast den 1 september -08 i brev frankerat 
 med brevporto. Glöm inte ange 
 ”BARNTÄVLING” utanpå kuvertet! 

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

Vinnarna underrättas per brev och kungöres i nästa nr.

Namn:                                                             Ålder:

Adress:                                                      Telnr:   

ENDAST för barn upp till 12 år!

?

ORDET ÄR:

GISSA VILKET 
ORD SOM 

JAG GÖMMER!

Blått och gott!

Lyckad, men        sommarfest 
för det gamla kompisgänget!

Under förkvällen på Klippanfestens andra dag intog Sparbanks-
stiftelsen Skåne i form av Tomas Jaensson, kontorschef Swed-
bank Klippan och stiftelsens förtroenderåd för Klippan, Carl-
Axel Wilhelmsson scenen. Med sig hade de checkar till ett antal 
föreningar. 

Sparbanksstiftelsen Skåne beviljar anslag till näringsliv, forskning, 
utbildning, och kultur. Thomas Jaensson uppmanade alla föreningar 
i Klippan att söka. Anslagen delas ut två gånger om året och sista 
ansökningsdag för nästa period är 30 september. För mer info se 
www.sparbanksstiftelsenskane.se. 

De som mottog anslag den här gången var följande: 

Vinnare Annonsjakten - Juni
1:a pris Eva Knoll, Kvidinge
2:a pris Eva Rosenberg, Klippan
3:e pris Siv Hall, Kvidinge

Extravinsten:
Bengt Bengtsson, Klippan

Vinn gratisfotografering 
hos Adapt Media! 
Priset i tävlingen den här månaden står vi på 
Adapt Media och Söderås Journalen för. Vi lottar 
nämligen ut en tid i vår egen fotostudio! Du kan 
välja att fotografera dig själv, din familj, ditt hus-
djur eller vad som helst – endast fantasin sätter 
gränserna. 

Det som ingår i priset är alltså ett fototillfälle samt för-
storingar av de tre bilder som du själv blir mest nöjd 
med. Du kan få förstoringar i såväl A3-, som A4- och 
A5-format.

Tycker du att det var alldeles för längesedan du eller 
familjen gick till fotografen är det här en gyllene möjlig-
het. Skickar in en motivering till varför just du ska vinna 
så väljer vi den vi tycker passar bäst. I ett kommande 
nummer av Söderås Journalen gör vi ett litet reportage 
om din fotografering. Värdet på priset är 1450 kronor. 

Du skickar ditt bidrag senast den 1 september 
till följande adress: 

Adapt Media 
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN

Märk kuvertet ”Fototävling”.  

Lycka til
l!

17

Välkommen att kontakta:Välkommen att kontakta:

Sparbanksstiftelsen Skåne 
delade ut nya anslag

Teater Amabile ........................50 000 kr
Klippans Musikkapell ..............10 000 kr
Klippans Scoutkår ...................10 500 kr
PRO Klippan ............................12 000 kr
Klippans Teaterförening ..........16 000 kr

Åby IBK ...................................20 000 kr
Klippans Simsällskap ...............10 000 kr
Åsbo Ponnyklubb ....................30 000 kr
Klippans FF .............................10 000 kr
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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

För mycket att jobba sju dagar i veckan
Magnus var inte med i fi rman från början. När 
Lars-Erik startade Lilla Kloster Service drev Mag-
nus nämligen en spelbutik i Perstorp. 
- Jag trivdes bra med det, men det blev lite väl 
mycket att i princip jobba sju dagar i veckan. När 
farsan fi ck mer att göra än vad han hann med så 
började jag hjälpa honom mer och mer. 

Fler privatkunder
Spelbutiken är såld sedan länge och nu står 
alltså Magnus Ågren i begrepp att ta över verk-
samheten. Lilla Kloster sysslar med fastighets-
skötsel, det vill säga häckklippning, räfsning 
i rabatter och allt annat som behövs för att 
utomhus miljön skall vara fi n. Man gör också 
trädgårdsanläggningsarbete. Inomhus kan man 
bidra med att till exempel byta packningar i kra-
nar och glödlampor och annan liknande service. 
Företag och bostadsrättsföreningar är de mest 
frekventa kunderna. Men sedan den borgerliga 
regeringen införde skattelättnader på tjänster av 
den typ som Lilla Kloster Serivce utför har även 
privatpersoner börjat anlita dem i allt större ut-
sträckning. 
- Privatkunderna har nog ökat med fl era 100 
procent för vår del. Det är alltifrån äldre par till 
folk som tjänar bra pengar och som vill betala 
för att låta någon annan klippa häcken. 

Kraftstationer
Förutom fastighetsskötsel och trädgårdsan-
läggning så sköter även Lilla Kloster Service de 
kraftstationer som fi nns runt om i Klippan. Upp-

Fixar din 
trädgård!

draget fi ck man för ett par år sedan och 
det innebar att Lars-Erik och Magnus fi ck 
lära sig lite nya saker. 
- Vi står för underhållet i kraftstationerna 
och har även jour så att vi åker ut dygnet 
runt året om i fall något skulle gå fel. 

Fyra heltidstjänster
Det är speciellt under vinterhalvåret man 
lägger mycket tid på kraftstationerna. 
Fast de senaste åren har ju som bekant 
väderbegreppen glidit in i varandra. 
- Den skånska vintern har varit rätt be-
haglig de sista åren och det underlättar 
för oss. Man kan klippa häckar och rulla 
ut gräs ända in i november, konstaterar 
Magnus Ågren. 

Totalt sysselsätter Lilla Kloster Serivce fyra 
heltidstjänster som har fullt upp. 
 -På sommaren tar vi in lite extrafolk när 
det är mycket att göra, säger Magnus 
Ågren.

Det började i liten skala när Lars-Erik Ågren 

1999 tog över bil, släp och en gräsklippare 

från en annan mindre fastighetsskötare som 

skulle lägga ner sin verksamhet. Idag, när vi 

skriver 2008 i almanackan, så är byggandet 

av Lilla Kloster Services egen maskinhall 

snart färdigt. Lars-Eriks son Magnus ska ta 

över fi rman från fadern, som står i begrepp 

att trappa ner.  

- Han bromsar och jag gasar, säger Magnus 

Ågren med ett skratt. 

FASTIGHETSSKÖTSEL

TRÄDGÅRDSSKÖTSEL

MINDRE REPERATIONER

FABRIKSALLÉN 25

264 31 KLIPPAN

lillaklosterab@telia.com

0435-44 06 77
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12:e året i rad för 
Stadsparkens dag

Lördagen den 23 augusti är det återigen dags 

för kommunens föreningar att marknadsföra sig 

lite extra. Då går den tolfte upplagan av Stads-

parkens dag i gång. Klippans turistsamordnare 

Eivor de la Cueva hoppas på fi nt väder och 

mycket folk. 

- Det brukar komma runt 2-300 personer och 

det är bra tycker jag. 

Sedan 1996
Stadsparkens dag har hållits varje år i slutet av au-
gusti sedan 1996. Kristdemokraterna i Klippan kom 
med ett förslag som handlade att man skulle använda 
stadsparken som en möjlig arena för olika aktiviteter. 
Dåvarande ordföranden i kultur- och fritidsnämnden, 
Eva Nemeti (s) kläckte då idén om Stadsparkens dag. 
Sedan dess har arrangemanget hållits varje år. 
- Det är ett bra sätt för föreningarna i kommunen att 
locka nya medlemmar, menar Eivor de la Cueva. 

Underhållning och information
Alla medverkande föreningar har varsitt bord där man 
svarar på frågor och lämnar ut informationsmaterial 
till den nyfi kna allmänheten. För underhållningen 
på Stadsparkens scen står bland annat Madaroarna,
Klippans Musikkår och Munkakören. 

information från klippans kommun

Inbjudan
KLIPPANS GYMNASIESKOLA

50 år
Samtliga anställda och tidigare anställda vid Klippans 
Gymnasieskola inbjuds till skolans 50-års jubileum i 
Klippans Idrottshall.

Fredagen den 19 September kl. 14.00

Efter programmet i idrottshallen sker samling i 
gymnasieskolan, ”Torget” för enkel förtäring.

Anmälan om deltagande senast den 1 september till 
0435-284 31, eller via email
till monika.persson@klippan.se

Varmt välkommen!

Per Dahl
Gymnasiechef

Tyck till på 
www.klippan.se

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

BIBLIOTEKEN I 
KLIPPANS KOMMUN
Från den 18 augusti har 
vi ordinarie öppettider. 

Mer information fi nns på kommunens 
hemsida www.klippan.se eller ring 
huvudbiblioteket 0435-281 76. 

Stadsparkens dag, 
Klippan
Lördag 23 augusti kl 13.00 - 16.00
Föreningsaktiviteter, underhållning mm
Arr: Kultur- och fritidsförvaltningen 

Friskvården i Klippan 
och Ljungbyhed
Fr. o m 25 aug –08 ändras 
Friskvårdens öppettider. 

Mer information fi nns på kommunens 
hemsida eller ring receptionen 0435-281 95.
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SÖNDRABY EL AB

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

HELGESSONS GLAS AB

Klippans Revisions AB

Måleri AB

Tandläkare
Pehr Erlandsson 

RÖRMONTAGE AB

Tel. 0435-296 50   www.narab.se

Smakfullt Bekvämt Prisvärt 


