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OJCO IT:s koncept bygger på att ha med arbetare som även privat brinner 

för de saker vi sysslar med. Vi som arbetar på OJCO IT lämnar alltså inte 

jobbet ”på jobbet” utan håller oss även ”up to date” på fritiden eftersom 

vi alla är väldigt intresserade av utvecklingen inom data och IT. Genom att 

anlita oss kan du få tillgång till den kunskap som bara riktigt passionerade 

har. 

När du använder OJCO IT för företagets infrastruktur kan du vara förvissad  

om att alltid vara uppdaterad vad gäller förändringar på IT-marknaden. 

Det är nu mer än 14 år sen vi på OJCO IT började arbeta med 

terminalserverlösningar såsom Microsoft terminal server samt Citrix. 

Utvecklingen för OJCO IT har inte stannat där. Numera ingår även virtuella 

serverlösningar samt virtuella applikationer för att nämna några. OJCO IT 

erbjuder nu såväl support som övervakning av sina kunders IT-struktur på 

distans med möjlighet till upplägg på fastpris. Denna tjänst benämner vi 

som distanstjänst. Distanstjänst skapar översikt och trygghet åt OJCO IT:s 

kunder såväl ekonomiskt som strukturellt och passar alltifrån enmansföretag 

som multinationella företag. 

Vi har partnerskap med en mängd olika märken. Förutom Fujitsu-Siemens 

som det står mer om på annan plats i broschyren så samarbetar vi även 

med Microsoft, Citrix, WM Vare, Clavister och IBM. 
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Märker du inte vårt arbete?...

...då har vi gjort vad vi ska!
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NILSSONSMARK & DIAMANT AB

Att som företag ha någon form av företagsbroschyr där man på 
ett fördelaktigt möjligt presenterar verksamheten ger ett pro-
fessionellt intryck. Adapt Media kan erbjuda dig en specialan-
passad lösning som i korta drag går till så här:

Vi kommer ut till dig på ditt företag och diskuterar vilken typ av 
broschyr du vill ha, vad den ska innehålla, vilken typ av papper 
och format som passar bäst för ändamålet och hur många ex-
emplar som ska tryckas. Därefter får du en offert med ett fast 
pris som du tar ställning till innan vi sätter igång med intervjuer, 
foto, text och layout.

På så sätt får du en broschyr som blir precis som du vill ha den 
- till ett pris som du själv godkänt.

Du godkänner själv broschyren 
- och priset!

Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan
Tel 0435 - 77 90 50
Fax 0435 - 77 90 59
info@adaptmedia.se
www.adaptmedia.se
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Storgatan 74, 264 32 Klippan, tel 0435-104 06
Kommunens enda auktoriserade byrå. S.B.F.   
AKUT JOUR DYGNET RUNT
 

AB KLIPPAN LJUNGBYHEDS BEGRAVNINGSBYRÅ

PICKNICKFORM
Fogelberg       

PUMPTERMOS 1,9 L Sjöberg   
Vit eller silver
Ord. pris 299:-

KOCKKNIV Oxelgren   
Ord. pris 279:-

  

S

99:-

 Extrapris 
179:-
 Extrapris 
129:-

Prisexempel Z8820P:

 

     Nu kan du bli en
  Demidekkare
hos oss också! 

   
   

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

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

0738 - 06 12 98
0435 - 71 19 65

380:- Nagelförlängning, gelé   Ny metod!

300:- Vaxning, halva ben + bikini   
Gäller tom 30 juni - 09 SUPERERBJUDANDE!

Öppettider mån-fre 8-17
Väg 108, 2 km norr Marieholm

TAKPLÅT Tp 20  
från 64.95/m2

Prima plåt

10% rabatt 
på ståltakpanna
Beställningsvara. Gäller under maj månad!

Tel 0413-730 62 
Fax 0413- 730 81

www.birgittasplat.se

Priset är uträknat på nominell yta
0,4x2500/3000/3500/4000

Viivilla_helsida_andmark2007_ÅF.indd   1 07-02-16   08.24.54

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
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ÅSBO 
PONNYKLUBB

Vi firar det med jubileumsfest i augusti för alla medlemmar genom åren.Se vidare information på vår hemsida: www.klippan.se/asbo-pk/Vi arrangerar loppmarknad på vår anläggning i Gråmanstorp 
den 28 juni och tar gärna emot saker kontakta Anna 0708-75 38 05

Åsbo Ponnyklubb 40 år 2009

2009 fyller Åsbo Ponnyklubb 40 år. Den 

riktiga ”födelsedagen” ägde rum den 

13 maj, men fi randet kommer att spri-

das ut över sommarmånaderna. Den 21 

maj hålls till exempel en hopptävling för 

ponny, den 6-7 juni är det dressyrtävling 

och 29-30 juni är det storhästarnas tur att 

hopptävla. 

- För att fi ra lite extra kommer vi att dela 

ut specialtillverkade jubileumsrosetter i 

pris under hela året, säger Åsbo Ponny-

klubbs ordförande Gunilla Persson.

fyller 40 år!
Loppmarknad
Den 28 juni ordnar Åsbo Ponnyklubb också 
en loppmarknad på anläggningen uppe i 
Gråmanstorp. 
- Vill man lämna till loppmarknaden är det 
bara att ta kontakt med vår loppmarknads-
general Anna-Cederström på 0708-753805, 
säger ordföranden Gunilla Persson. 

Men arrangemangen slutar inte där. I augusti 
blir det också offi ciella jubileumsfestligheter 
för gamla och nya medlemmar. 

Duktiga tränare
Annars är Åsbo Ponnyklubb en mycket pigg 
och vital 40-åring. Totalt fi nns runt 170 med-
lemmar i alla åldrar. Tyngdpunkten ligger på 
tjejer mellan 12 och 30 år. Majoriteten kom-
mer från Klippanområdet, men det fi nns även 
medlemmar från Åstorp och Ängelholm. 
- Vi har lyckats knyta till oss duktiga träna-
re och speciella kurser, till exempel körning 
och körkortsutbildning för E-körkort, så att 
man kan köra bil med hästsläp. Vissa av de 
här kurserna lockar även ryttare från andra 
föreningar, och det är ett kvitto på att vi har 
lyckats, säger Gunilla Persson. 

Ryttare kan hyra in sig
Sedan några år tillbaka saknar man en egen 
ridskola, så det är en nödvändighet att ha 
egen häst för att kunna vara medlem. 
- Vi har ett brett underlag med egna medlem-
mar. Idag skaffar man egen häst tidigare än 
man gjorde förr.  

Jultävling
Åsbo Ponnyklubbs stora stund under året in-
träffar i december då man ordnar en av Sveri-
ges största julhoppningar för ponnys. Redan 
i mitten av november julpyntar man hela an-
läggningen för att kunna ta emot storhäst-
ekipagen sista helgen i månaden. Veckan 
därpå, första helgen i december kommer 
ponnyerna. 
- Julhoppningarna har vid fl era tillfällen blivit 
fulltecknade på kort tid, säger Gunilla Persson. 

A

Länshem + Länsförsäkringar Skåne
=

en trygg fastighetsaffär!
Under våren har vi på Läns hem i Klippan förstärkt med Henrik Peyron från  
Läns försäkringar Skåne. Hos oss kan du prata bank, försäkringar och fastighets-
för medling!

Storgatan 3 Klippan • 0435 -130 50 
klippan@lanshem.se • www.lanshem.seLina, Henrik och Camilla Södergatan 15 Helsingborg • 042-633 80 00
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Planeringen för Klippanfesten är i full 

gång. För tredje året i rad kommer 

den av ortsborna mycket uppskattade 

Klippanfesten att hållas i Stadsparken. 

Datumen som gäller i år är 31 juli-1 aug-

usti. Ulf Bengtsson, Eivor de la Cueva, 

Heléne Lindquist och Bengt Wetterberg 

sitter i festkommittén. 

Förberedelserna är i full gång
Trogna Klippanfestbesökare kommer att 
känna igen sig, men förhoppningsvis också 
märka av en del förändringar.
- Under året har vi fått mycket positiv re-
spons från Klippanborna, vilket är väldigt kul. 
Många har efterfrågat någon form av dans-
musik, så i år kommer vi att ha ett speciellt 
danstält där Donnez spelar på fredagen och 
Riivaz på lördagen, säger Bengt Wetterberg.

Coverbandet Watch Out gjorde ett succé-
artat framträdande 2008, och återkommer 
även i år. Festkommitténs egen Heléne Lind-
quist, som ju också är artist och en av driv-
krafterna bakom Teater Amabile, kommer 
också att uppträda med en countryshow. På 
lördagen kommer även Sarek, mest kända 
från Melodifestivalen, där de slog igenom 
2003 med Genom eld och vatten.
- Vi har ordnat en kurs i körsång för alla som 
är intresserade av att sjunga i Klippanfestens 
egen kör, som ska sjunga tillsammans med 
Sarek, säger Heléne Lindquist.

För första gången kan Klippanfesten också 
presentera Skånes egen ”nationalskald”, 
Danne Stråhed – en artist vars attraktions-
kraft aldrig tycks försvinna.

- Det känns jättekul att kunna bjuda publiken 
på Danne i år. Han spelar på lördagskvällen. 
På fredagen kommer också Klippanbandet 
Grapestompers att uppträda, berättar Eivor 
de la Cueva.

Ett arrangemang av Klippanfestens dignitet 
är naturligtvis beroende av sponsorer. Därför 
har festkommittén satt samman ett utskick 
som kommer att skickas ut till företagen i 
Klippan.
- Alla bidrag är välkomna. Är man intresserad 
av att sponsra Klippanfesten är det bara att 
höra av sig, uppmanar Ulf Bengtsson.

För första gången kan Klippanfesten också För första gången kan Klippanfesten också 
presentera Skånes egen ”nationalskald”, presentera Skånes egen ”nationalskald”, 
Danne Stråhed – en artist vars attraktions-Danne Stråhed – en artist vars attraktions-
kraft aldrig tycks försvinna.

5
31 juli - 1 

augusti!

5
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En gång frimärkssamlare, alltid 
frimärksamlare. Så är det ofta. 
Frimärkssamlandet ger omvittnat 
mycket, inte minst kunskap i histo-
ria. I Klippan har det tillverkats fri-
märkspapper sedan 1890. 
Redan vid 1500-talets början kun-
de allmänheten sända post, som 
betalades individuellt, per vikt och 
avstånd. Postverk uppstod i Euro-
pa 100 år senare, i Sverige 1636. 
Frågan om enhetstaxa för postför-
sändelser kom upp. Tidigast kända 
föregångaren till frimärket (märke 
för fri befordran) är generalinten-
denten Fouquets i Paris ”stämpel 
för post” från 1653. Det blev ingen 
succé och glömdes bort till 1818 då 
frågan återkom på Sardinien.
 På förslag 1837 från Rowland Hill 
infördes enhetstaxa för postförsän-
delser i Storbritannien från 1840. 
Världens första frimärke – ”One 
penny black” – kom den 6 maj 
1840. Men fl era gånger tidigare 
hade Laurents Koscher i Österrike 
och James Chalmers i Skottland 
framfört tanken på ”stämplat pap-
per”. 1834 hade Chalmers tagit 
fram exempel i frimärke, som inte 
ansågs behövas. I Sverige kom löjt-

nant Curry Gabriel Treffenberg re-
dan 1823 med liknande föreslag, 
då som omslagspapper på post.
 Efter förebild från Storbritannien 
utkom Sveriges första frimärke den 
1 juli 1855. Då hade redan fl era 
länder infört frimärke, bl a Dan-
mark 1851. Första svenska frimär-
ket ingick i ”skilling Banco-serien”, 
med väldigt värdefulla ”tre skilling 
Banco-märket”. 1855 genomfördes 
en myntreform i vårt land, där öre 
infördes. 1855-58 kunde frimärke 
användas som mynt.
 Hög kvalitet på frimärkspapper 
var krav. Det tillverkades först på 
Tumba pappersbruk till 1886, se-
dan på tyskt pappersbruk och från 
1890 vid Klippans pappersbruk - 
första frimärket på Klippanpapper 
kom hösten 1891 - och tillverkning-
en har pågått till 2006.
 Idag är frimärkssamlandet – fi -
lateliet – och stor hobby, som ger 
mycket och är inkörsport till histo-
ria. Klippans fi latelistklubb bildades 
1938, har 73 medlemmar samt 
ungdomsklubb med 52 medlem-
mar. Ett stort årligt inslag är auk-
tionen, som samlar köpare/säljare 
från hela landet.      

Alla broar har en historia, knyter 
samman och förkortar avstånd. Ib-
land tar det tid innan en bro för-
verkliga, som i Tranarp, Stackarp 
och stenbron vid Pappersbruket - 
som nu jubilerar.
Första bron var en trädstam, häng-
broar av lianer och fl ätat material 
kom. Brobyggnadstekniken utveck-
lades. Trots att sumererna 2 000 år f 
Kr använde valv, så är det Romarriket 
som blev antikens stora brotekniker. 
En tidig valvbro är Fabriciusbron från 
år 62 f Kr. Som stenbrobyggnads-
konstens antika mästerverk framstår 
akvedukterna. När Romariket föll 
samman glömdes tekniken, att byg-
ga broar av sten, fram till 1100-talet. 

Då återupptäcktes den. Bron över 
Donau kom år 1146. ”Elipsvalv” an-
vändes från 1500-talet, nådde höjd-
punkten på 1700-talet. Första bron 
i gjutjärn är Ironbron över fl oden 
Severn i England från 1779, armerad 
betong användes från 1890-talet, 
konstruktion av hängbroar följde. 
Tekniken har starkt utvecklats. Ald-
rig tidigare har det byggts fl er stora 
broar än nu.
 I vår bygd kan pekas på tre vik-
tiga småbroar. Vid pappersbruket 
fanns en smal träbro på stenfunda-
ment. Pappersbruket gav stora vin-
ster. Bruksägare Sven Magnus Sun-
nerdahl renoverade, byggde nytt 
och uppföra en bred stenbro över 

Rönneå. Bron var färdig för 165 år 
sedan (1844).
 I Tranarp fanns länge färjetrafi k 
över Rönneå. På 1830-tal blev kra-
ven på bro allt starkare och ledde 
till möten. 1848 på Ö Ljungby gäst-
givaregård visades ritningar på bro, 
1849 (160 år sedan) togs beslutet 
att uppföra bro. Numera fi nns en 
annan, ståtlig nybyggd bro.
 I Klöva Hallar och Stackarp ville 
allt fl er få bro över Rönneå. De bo-
ende fi ck ta sig till V Sönnarslöv eller 
Pappersbruket för att komma över 
Rönneå till Åby/Klippan. 1919 (90 
år) öppnades den nya bron, som N P 
Persson, M J Forsberg och A Nyberg 
från Klippan väckt förslag om.

Historia kan föras ut i en berättelse. 
Det kan levandegöra en bygd, per-
son eller en dialekt på ett lättläst 
sätt, som trion Bror Johansson, Alf 
Norderyd och Ulla Grett Jonsson 
gjort.
Bror Johansson har genom släkt-
forskning tagit fram fakta om livet 
på norra sidan av Söderåsen, som 
fl ätats in i berättelser. Fem böcker 
har getts ut, som började med 
”Klangen”. Det handlar om hur det 

var på 1700-talet, hur livet gestal-
tade sig, bygdens orter dyker upp 
och ger närhet. Allt har invävts i 
ramberättelser.
 Alf Norderyd har i romanform – 
”Han älskade livet” - skildrat Albin 
Paulssons liv, mest känd som ”Vis-
Albin” som bodde i Ö Ljungby. 
Utgångspunkt är Albin Paulssons 
egen livsberättelse i boken ”Gro-
dornas år”, författaren Jan Mell-
heds intervju med Albin Paulsson 

och egna intervjuer med personer 
som känt ”Vis-Albin”.
 Ulla Grett Jonsson har speciali-
serat sig på den lokala dialekt som 
talas i NV Skåne och med tyngd-
punkten i M Ljungby. Det har bli-
vit ett antal berättelser på dialekt 
som samlats i böcker. Dessutom är 
Ulla Grett Jonsson uppskattad fö-
redragshållare. Trions berättelser är 
väl värda att läsas – dessutom är de 
lättlästa.  

I kommunen talas det om miljoner 
kronor hit och dit. Annat var det 
1945. Det fi ck tre kommunalarbe-
tare erfara. De ansökte om att få 
fria reparationer av sina egna cyklar, 
som användes i Klippans köpings 
tjänst. Tekniska nämnden – dit an-
sökan gick – ville fundera. Kommu-
nalingenjören ”lade ett gott ord för 
arbetarna”.
 Frågan kom upp igen i tekniska 
nämnden den 16 maj. Nu beslöts 
”att enhälligt tills vidare låta be-
kosta reparationer av kommunal-
arbetarnas egna cyklar i köpingens 
tjänst”.

1904 uppstod ”Röstånga akade-
mi”. Det ”akademiska Lund” hade 
upptäckt möjligheterna till en an-
norlunda och billig lantlig vistelse. 
Sommaren 1899 fanns Axel Da-
nielsson, Bengt Lidforss med fl era 
på Röstånga Gästgivaregård. Helin-
ackorderingen var ”oerhört billig” 
därför att gästerna ”var duktiga på 
att dricka punsch och öl”. Röstånga 
blev omtalat i Lund, nya besök gjor-
des innan ”akademiska invasionen” 
skedde 1904 av bl a Sam Ask, An-
ders Österling, Bengt Lidforss, Edvin 
Malmström med fl era. Vistelsen be-
skrivs vara ”studier och orgier”. Det 
var i gamla gästgivaregården, som 
brann 1908.

1914. Klippans Boll- och idrottsför-
ening bildas, som nu är Klippans 
Fotbollsförening.

1924. Kooperativa fi lialen i Tvärby 
fl ytta in i nybyggt affärshus, som 
lades ned 2001.

”Historia kan upplevas som det 
helt och hållet förgångna.”
(Sven Åke Rosenberg, hembygds-
forskare, författare, hovpredikant).

”En delvis ny syn på historian har 
vuxit fram – som bakgrund och 
groningsmylla.”
(Samme Rosenberg).

Röstånga akademi

Märkesdagar

Boktipset: I Mark Griffi ths bok ”Orkidéer” förenas kultur och växthistoria på läsvärt sätt.

Frimärke – en samlad historia

Jubilerande broar – i Bruket, Tranarp och Stackarp

Historia i romanform – lättläst om bygden

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

En gång frimärkssamlare, alltid 
frimärksamlare. Så är det ofta. 
Frimärkssamlandet ger omvittnat 
mycket, inte minst kunskap i histo-
ria. I Klippan har det tillverkats fri-
märkspapper sedan 1890. 
Redan vid 1500-talets början kun-
de allmänheten sända post, som 
betalades individuellt, per vikt och 
avstånd. Postverk uppstod i Euro-
pa 100 år senare, i Sverige 1636. 
Frågan om enhetstaxa för postför-

Frimärke – en samlad historia

BRAUNS SIDA

6

Som sagt...

En kronfundering

Dennis Biarner får ut mycket av sitt frimärks-
samlande.

100 år frimärks-
papper har tillver-
kats i Klippan.

Nedan: Sverige-
samling såldes på 
auktion – utom 
”3-skillingmärket”.

Historia 
speglas.
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Kanske döljer det sig några blivande konstnärer hos 

förskolan Mullvaden på Bruksskolan i Klippan. Sedan 

några år har man nämligen anammat traditionen att 

varje påsk ordna en egen konstutställning där elevernas 

”verk” ställs ut. 

- Den här gången fi ck barnen prova på totalt 16 olika tek-

niker, de fi ck själva välja vad det ville göra, säger förskol-

läraren Babs Carlberg. 

Swedbank och Kristallen

Under april månad fanns ett urval av barnens konstverk att be-
skåda först i ett av fönstren på Swedbank mitt i Klippan, för att 
sedan fl yttas vidare till Treklöverns gemensamhetslokal Kristal-
len i det så kallade ”sjuvåningshuset” vid torget. 
- Vi fi ck många positiva reaktioner. Många har sagt att teck-
ningarna är jättefi na. Några har till och med velat köpa några 
alster, men vi har låtit barnen behålla sina teckningar själva. 
Ska man sälja dem måste man bestämma det från början så att 
barnen är beredda på det. 

Startade för några år sedan

- För några år sedan fi ck vi en förfrågan från Kulturkrafterna 
om vi kunde göra en påskutställning med påsksaker. När vi 
hade gjort det tyckte vi att det kunde vara roligt att göra något 
liknande nästa år, men att inte begränsa sig till påsktemat. Då 
fi ck barnen fria händer och fi ck själva välja vad de skulle göra.
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Billingevägen 8 i Röstånga 
Tel. 0435-915 70  

RÖSTÅNGA
BEGRAVNINGSBYRÅ
En hjälpande hand när det behövs
dygnet runt, året om.

www.begr-byra.se

Det ska bOrjas i tid...

 
Capio Citykliniken, Norra Skolgatan 2a i Klippan, tel 0435-294 40

Välkommen till oss på BVC  
Capio Citykliniken i Klippan
 

Vi önskar dig som väntar eller har barn, välkommen 
till oss! Här möter du duktig och vänlig personal som 
förstår dig och ditt barns behov. Med vårdcentral och 
specialistläkare i allmänmedicin i samma hus blir det 
tryggt och enkelt för dig och din familj. 

Listningsblanketter för att anmäla ditt val �nns på  
www.capiocitykliniken.se/klippan eller ring 0435-294 40.

Ditt bästa hälsoval i Klippan är Capio Citykliniken.

P

Ta en tur till natursköna 
Skvattemölla Kvarn
Östra Ljungby 
Obs! Förhandsboka för Mors dag
Öppet sön.12-17 Övriga tider ring för info

Mat eller fika?
Slippa diska...
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Stolta barn visar upp sina alster.

Fin teckning av Bruksskolan.

Dina arbetskläder 
köper du hos oss!

 

– för en ljusare framtid!



88

PROFILEN:

Görel Engstrand

När Görel Engstrand var liten tog 

hennes mormor, som bodde vid 

Fredriksdalsskogen i Helsingborg, 

alltid med sitt lilla barnbarn till 

Fredriksdalsteaterns sommarfö-

reställningar När Görel med egna 

ögon såg hur buskarna på scenen 

rörde sig och att det regnade saker 

ner på scen från till synes ingen-

stans, då visste hon vad hon ville 

syssla med som vuxen. 

- Det fanns bara två alternativ – 

teater eller cirkus, minns hon till-

baka. 

Textilingenjör från början

Det blev teater för Görel. Hon utbilda-
de sig till textilingenjör i Borås i mitten 
av 60-talet och hade målet utstakat. 
Och Görel, som aldrig varit blyg av sig, 
tog sig direkt an svensk teaters hög-
borg – Kungliga Dramatiska Teatern i 
Stockholm. 

- Jag var och hälsade på min farmor i Stock-
holm och gick förbi Dramaten. Jag tänkte 
att om jag vill komma någonstans så måste 
jag vara modig, och vill man lära sig något 
om hur man göra scenkostymer så är det 
ju lika bra att gå till den största teatern i 
den största staden i Sverige, där måste de 
ju veta. 

Kungastipendium

Görel gick helt enkelt in på Dramaten och 
fi ck där prata med Marik Vos, som var 
chefsscenograf till Ingemar Bergman. Hon 
hade ett tips. 
- Jag skulle åka till Östberlin och lära mig 
hur man kostymerar. Lyckades jag med det, 
så var jag välkommen tillbaka. 

Marit Foss måste uppenbarligen ha sett 
något speciellt i den nyutexaminerade tex-
tilingenjören från Helsingborg, för hon såg 
till att Görel fi ck ett så kallat kungastipen-
dium, som skulle fi nansiera utbildningen i 
Östberlin. Några veckor senare befann hon 
sig i DDR, mitt under kalla kriget, för att 
arbeta på den legendariska teatern Berliner 
Ensemble. 
- Det var en oerhörd upplevelse att vara 
bakom järnridån. De första tre månaderna 
fi ck jag inte lämna öst överhuvudtaget. Det 

var ju stenhårt på den tiden, de östtyska 
gränsvakterna sköt ju folk som försökte 
fl y. 

Arbetade med Bergman

Efter ett år var Görel färdigutbildad och 
åkte hem till Sverige. 1969 fi ck hon an-
ställning på Dramaten som ansvarig för 
patinering och bearbetning av special-
kostymer, och fi ck arbeta bland annat 
med Alf Sjöberg och även den störste av 
dem alla, Ingemar Bergman. Och precis 
som alla andra som arbetat med Sveriges 
mest berömde regissör genom alla tider 
så har Görel tonvis av Bergman-historier. 
Som den här till exempel: 
- Vi hade en öppen repetition för en pjäs 
som hette Woijtec. Några av rollfi gurerna 
skulle ha gamla fi ltar på sig som skulle se 
smutsiga ut. För att det ska fungera så 
tar man en blåslampa och blåser av lud-
det på yllet. Men jag hade så bråttom att 
jag inte han lufta och vädra fi ltarna innan 
repetitionen började. Det spred sig en 
stank i hela salongen. Repetitionen bör-
jade men vi fi ck bryta när Bergman skrek: 
”Det luktar ju svedd höna här, vad är det 
som har hänt?” Det blev en massa skratt 
och jubel och vi fi ck lyfta bort fi ltarna för 
att kunna fortsätta, skrattar Görel. 

ÄKTA SKÅNSK MYLLA...
Paljetter, siden och
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Bor på Hillesgården

Vän av ordning undrar kanske vad som mo-
tiverar att Görel Engstrand är profi l i Söderås 
Journalen. Hon är ju född i Stockholm och är 
uppvuxen i Helsingborg, som ju ligger långt 
utanför tidningens distributionsområde. Vi 
ska inte bli svaret skyldiga. Sedan tio år till-
baka bor Görel på Hillesgården i Fastarp. Det 
var när Görel arbetade med kostymerna till 
Eva Rydbergs Fredriksdalsteater Sicken Ärta 
som hon besökte anläggningen för första 
gången. 
- Det tog bara fem minuter sedan visste jag 
att det var här jag ville bo och verka. 

Gröna rum

Görel arbetade som fast anställd ett år på 
Dramaten, mellan 1969 och 1970. Sedan 
dess har hon verkat som frilansare. Förutom 
ett helt liv som kostymör har hon också hun-
nit med att utbilda sig till holistisk terapeut i 
Danmark. Vid sidan om arbetet har hon alltid 
haft ett genuint trädgårdsintresse, och det 
var detta hon tog ett steg längre i samband 
med fl ytten till Hillesgården. 
- Jag arbetar som nyanläggningsansvarig här, 
och ritar trädgårdar. Min mormor, som jag 
bodde mycket hos som barn, var väldigt för-
tjust i trädgårdar, och det är inte förrän nu i 
vuxen ålder som jag förstått hur mycket jag 
lärt mig av henne. Just nu är jag mitt uppe i 
att omskapa vår örtträdgård. 

Nybliven pensionär

Den 1 maj blev Görel pensionär. Hon har lagt 
arbetet inom teatervärlden på hyllan och av-
slutade på toppen med en Shakespearebalett 
på Hamburgoperan. 
- Jag blev så himla smickrad när jag fi ck en 
förfrågan därifrån, det kändes som ett bra 
sätt att sätta punkt. 

Framöver kommer hon att ägna sig åt träd-
gårdsanläggningen på Hillesgården och dess-
utom planera den stora Eva Rydberg-utställ-
ning som ska hållas där i sommar. Dessutom 
är Görel ansvarig för Hillesgårdens egen kosty-
muthyrning, där man kan hyra de mest fanta-
sifulla kreationer till maskerader till exempel. 
- Här fi nns bland annat ABBA-kostymer, be-
rättar Görel.

Kristina från Duvemåla

ABBA ja. Det säger väl det mesta om hur 
mycket Görel Engstrand har hunnit med i sin 
karriär när vi så här på sluttampen tar upp 
faktumet att det är hon som ligger bakom 
kostymerna i Björn & Bennys musikalsuccé 
Kristina från Duvemåla. Görel hade arbetat 
mycket tillsammans med regissören Lars Ru-

dolfsson, och behövde inte fundera många 
sekunder innan hon tackade ja. 
- Kristina från Duvemåla är det ultimata öns-
kejobbet. Underbar musik, stor dramatik och 
vacker koreografi  – den är en slags syntes av 
allting jag har sysslat med under 40 år. 

Karriärens höjdpunkter

När Görel ska ranka tre höjdpunkter från kar-
riären är alltså Kristina från Duvemåla en av 
dessa. Vilka är då de övriga?
- Då skulle jag nog säga Elddonet som jag 
gjorde tillsammans med Göran Stangertz på 
Helsingborgs Stadsteater och Sicken Ärta 
med Eva Rydberg. Sicken Ärta var den första 
föreställningen jag gjorde på Fredriksdal och 
det var något speciellt eftersom jag mer eller 
mindre växt upp där. 

Några av Görels kreationer visas nu 
upp på utställningen om Eva Rydberg som fi nns 
att beskåda på Hillesgården. 

Här står Görel i en av ”sina” blomsterrabatter som 
snart väntas prunka av blommor och grönt. I Hil-
lesgårdens härliga park får hon nu utlopp för all sin 
designförmåga och sitt stora trädgårdskunnande. 
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Vinnarna av vårstädningen!

Två glada vinnare välkomnade Städpatrullen. Leif 
hade redan förberett sig med tvättning av gardiner 
och mattor. 

FÖRE EFTER

Vinnarna av vårstädningen!

Två glada vinnare välkomnade Städpatrullen. Leif 
hade redan förberett sig med tvättning av gardiner 
och mattor. 

FÖRE EFTER

Härligt med 
nystädat...

...nu skiner solen 

i Ljungbyhed!

Vårsolen skiner in genom 
blanka nyputsade fönster!

Vinterns slaskiga period har 

satt sina spår på fönsterna!

Ann-Kristin och Leif 
vann vårstädningen
Det blev jubel och till och med glädjetårar när det stod 

klart för Ann-Kristin och Leif Persson att det var de 

som hade vunnit Söderås Journalens vårstädnings-

tävling. Det var dottern Maria Lindahl som anmälde 

föräldrarna. 

- Det blir Leif som får städa eftersom jag sitter i rullstol. Vi 
blev mycket glada när Anna från Söderås Journalen ringde 
och sa att det var vi som vunnit. Maria hade inte berättat 
för oss att hon hade skickat in, så det blev en riktig över-
raskning. Jag grät av glädje och ringde till min dotter och 
berättade direkt, säger Ann-Kristin Persson. 

Trerumslägenhet
Paret Persson bor i en trerumslägenhet på Infanterigatan 
i Ljungbyhed – och den fi ck sig en rejäl ”genomkörare” 
av den duktiga personalen från Städpatrullen. Tre personer 
arbetade under en förmiddag och lämnade inte Leif och 
Ann-Kristin förrän de nästan kunde spegla sig i den nyput-
sade parketten. 
- Vi är mycket nöjda, de var hemskt duktiga. Det är inte 
alls omöjligt att vi anlitar Städpatrullen igen framöver, säger 
Ann-Kristin Persson. 
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Vinn 
Mors dags-middag!

Vinn Vinn Vinn 
Mors dags-middag!Mors dags-middag!
NY TÄVLING!!!

En av Söderås Journalens mest uppskattade tävlingar 
bland er läsare är när vi lottar ut en Mors dags-middag. 
Vi får varje år in mängder av tävlingsbidrag, och hoppas 
att det ska bli så även i år. Precis som i fjol så lottar vi 
ut en Mors dags-middag på Klippans Gästis. Värdet på 
priset är 1800 kronor, och du väljer själv hur många du 
vill ta med dig (förutom mamma givetvis!). Alla kostna-
der över 1800 kronor står vinnaren själv för.

Skicka in en motivering till varför just din mamma för-
tjänar det här priset, så väljer Söderås Journalens re-
daktion ut en vinnare bland de inskickade bidragen. 
Mors dag infaller i år den 31 maj, och det är då
middagen på Klippans Gästis inträffar. Därför måste 
vi ha ditt bidrag senast den 27 maj. I ett kommande 
nummer av Söderås Journalen gör vi ett reportage om 
vinsten.

Skicka till följande adress:

Adapt Media
Norra Skolgatan 2 
264 33 KLIPPAN

Märk kuvertet ”Mors dag” 

Lycka till!

En fl icka född 090306, Vikt: 3 500 gr, Längd: 53 cm

Wilma
Helen och Jonas Blomqvist

Emil, Rasmus

Mors dags-middag!Mors dags-middag!Mors dags-middag!Mors dags-middag!
NY TÄVLING!!!

En av Söderås Journalens mest uppskattade tävlingar 
bland er läsare är när vi lottar ut en Mors dags-middag. 
Vi får varje år in mängder av tävlingsbidrag, och hoppas 
att det ska bli så även i år. Precis som i fjol så lottar vi 
ut en Mors dags-middag på Klippans Gästis. Värdet på 
priset är 1800 kronor, och du väljer själv hur många du 

...nu skiner solen 

i Ljungbyhed!

En fl icka född 090311 
Vikt: 3048 gr
Längd: 51 cm

Elina
Anette Bladh
Burim Nikqi

En fl icka född 090223, Vikt: 3260 gr, Längd: 49 cm

Maja
Pernilla Sjöström & Fredrik Hjalmarsson

En fl icka född 090209 
Vikt: 2010 gr
Längd: 41 cm

Ellinore
Anna &Mattias 

Christiansson
Frida 
Calvin
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En fl icka född 090131
 Vikt: 3500 gr
Längd: 51 cm

Ebba
Anna de la Cueva 
Daniel Pettersson

Vi gör rent i ditt hem

Ring oss 0435-182 70
www.stadpatrullen.se                       stadpatrullen@mail.com

Vi gör rent i ditt hem!

Ring oss 0435-182 70
www.stadpatrullen.se                         stadpatrullen@mail.com
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Förutom Östra Ljungby hembygdsförenings arrangemang så har det inte funnits nå-
got midsommarfirande i Klippans kommun sedan 2004-2005. Är det därför ni tar tag 
i det nu?

- Ja, det kan man väl säga. Vi har ju träffats några midsomrar och cyklat ut en runda på efter-
middagen och slagits av hur fattigt med arrangemang det har varit i Klippan. Därför tyckte vi 
att det var dags igen nu. Folk går ju man ur huse på Klippanfesten i augusti, nu hoppas vi att 
man gör detsamma till midsommar. 

Vad har ni för förhoppningar på midsommarfirandet i stadsparken?

- Vi hoppas först och främst på vackert väder så att det kommer mycket folk. Folk får gärna 
själva ta med lite blommor för att klä stången. Vi reser den och klär den gemensamt innan dans 
och lekar sätter igång. Det blir en riktig familjefest med ridning på islandshäst och godisregn 
för barnen. Dessutom serverar vi kaffe, läsk, våffl or, kakor och korv med bröd. 

Är det tänkt att det här ska bli ett återkommande evenemang?

- Ja, det hoppas vi, men det är ju lite beroende på hur många personer som kommer. Det ska 
som sagt vara en riktig familjeföreställning. Ju fl er desto roligare! 

Jan Olsson, Katharina Hartman Miram, Rune Lundström och Kerstin Jönsson 
som ordnar midsommarfi rande i stadsparken. Ett ögonbli

ck… 

VÄLKOMMEN ATT FIRA 

MIDSOMMAR 
I STADSPARKEN I KLIPPAN

FREDAGEN DEN 19 JUNI 13.00 – 16.00

NILSSONS
MARK & DIAMANT AB

BEN
NYS  GOLV

I KLIPPAN AB
Tel. 0736-230410

LEIFS BYGGSHOP
KLIPPAN 
”Flygrakan 21:an”

Tel. 0435- 150 05

HELGESSONS GLAS AB

HELGESSONS GLAS AB

 

HELGESSONS GLAS AB

 

HELGESSONS GLAS AB

 

tel. 0435- 77 92 50

Smörgåskupén

Tel: 070-278 48 93

Program
 13.00 Godisregn till barnen
  Turridning på Persbackes Islandshästar
  Alla har vi tagit med oss blommor och grönt
  för gemensam klädning av stången
 14.00 Resning av midsommarstången 
  Spelemän bjuder in till sång och dans kring
  midsommarstången
 15.00 Sång och musik av elever från Åbyskolans   
  estetlinje
 16.00 Godisregn till barnen som avslutning

Kaffe, läsk, kaka, våffl or med sylt och grädde, 
korv med bröd fi nns för servering.

FRI ENTRÉ!
Vi tackar våra medhjälpande företag:

Dansmusik och allsång 
på Klöva Hallar i sommar
Sommaren är snart här. Är du dans-
sugen och känner för ett par steg på 
parketten så är det bara att bege dig 
till Klöva Hallar utanför Klippan. Från och med den 24 maj 
bjuder band som Cornix, Bengt Hedins och Erik Arnolds upp 
till dans varje söndagseftermiddag mellan 15.00 och 18.30. 

Den 2 juni blir det dessutom allsångskväll med dragspelsgrup-
pen Seniorerna från Falkenberg. En härlig kväll med luften fyll 
av dofter från klorofyllen och den rika grönskan som omger 
scenen utlovas. Se till att ta med en varm tröja. Skulle det bli 
regn så fl yttas evenemanget inomhus. 

För mer info se www.klovahallar.se

P

DyallKarl Lindbl
adHanna

MirroRennie

vid Odensjön i Röstånga
Kultur i Natur 2009

I år kommer musikalarti ster av  
yppersta klass och suveräna 

sånggruppen Vocal Six.
Läs om arrangemanget och boka

biljett er på Internet:

www.rostanga.info
eller på telefon:  0435-910 81

13, 14, 15 augusti

Arr. Röstånga Turist-och Hembygdsförening i samarbete med
Räddningstjänsten, Hemvärnets Intresseförening, Vuxenskolan, Naturvårdsverket, 

Svalövs Kommun samt föreningar i byn



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 juni -09 i brev frankerat med brev  
 porto. Glöm inte ange ”BARNTÄVLING” utanpå kuvertet! 

VINSTER
1:a pris PRESENTKORT på Lokalföreningen, Ljungbyhed   500:–
2:a pris PRESENTKORT på Lokalföreningen, Ljungbyhed   300:–
3:e pris PRESENTKORT på Lokalföreningen, Ljungbyhed   100:–
Vinnarna underrättas per brev och kungöres i nästa nr.

Namn:                                                             

Adress:                                                      

Telnr:  Ålder:

  

?
ORDET ÄR:

GISSA VILKET 
ORD SOM 

JAG GÖMMER!

Man kan göra det 
på ett eller två 

ben... 

Vinnare Annonsjakten - April
1:a pris Gertie Magnusson, Klippan
2:a pris Lena Witzäll, Klippan
3:e pris Marie Jönsson, Klippan
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Ta ditt 
studentfoto hos 
Adapt Media
Det är bara några veckor kvar innan eleverna på Klippans Gymnasieskola 
släpps ut till ett hav av vänner, släktingar, blommor och studentplakat.

Under veckorna kring studenten är det mycket som ska ordnas: Mottagning, klän-
ning, kostym - och foto. Adapt Media kan varken bidra med kläder eller festar-
rangemang   men foto, det hjäper vi mer än gärna till med. 

Därför håller vi öppet hus i vår fotostudio måndag-fredag 9-16 under veck-
orna 22, 23 och 25. Då Adapt Medias kontor är beläget på Norra Skolgatan 2 
är det lätt för eleverna både på Ãbyskolan och Tegelbruksskolan att titta in på en 
rast eller en håltimme. Man behöver inte boka något i förväg, utan det är drop-in 
som gäller.

Alla som fotograferar sig får en A4-utskrift och en annons i Söderås Jour-
nalen för 299 kronor. Ordinarie pris för detta är 429 kronor, så man sparar 
130 kronor på vårt drop in-foto. Vill man köpa fl er bilder går det naturligtvis 
också bra.

DROP IN... FÖR STUDENTFOTO!

ENDAST för barn upp till 12 år!
SÖDERÅS JOURNALENS BARNTÄVLING!

En A4-utskrift och en annons 
i Söderås Journalen för 

299 kronor!
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Fritidsgården Bunkern, som ligger i 

Ljungbyhedsskolans källare har blivit 

mycket uppskattad bland ortens ung-

domar. Sedan starten den 6 februari 

har man hållit öppet fredags- och lör-

dagskvällar. Speciellt fredagarna är 

mycket välbesökta. 

- Fredagskvällar har vi nog i snitt mel-

lan 50 och 55 besökare hittills. På lör-

dagarna, då det varit öppet för års-

kurs 7 och uppåt, har det inte varit lika 

många. Därför öppnar vi upp från och 

med den 8 maj för årskurs 4 och upp-

åt, både fredag och lördag, säger Åsa 

Holmquist, vice ordförande i fritidsgår-

dens styrelse och även församlingspe-

dagog i Svenska Kyrkan. 

Sjätteklassarna i majoritet

Det var i höstas som frågan om en fritids-
gård väcktes i Ljungbyhed. Svenska Kyrkan, 
Ljungbyheds Framtid, Ljungbyhedsskolan, 
Brottsförebyggande rådet, Ljungbyheds IF 
och Föräldrar som bryr sig bildade tillsam-
mans Modell Ljungbyhed, som tillsammans 
organiserat det här projektet. 

På skoltid är lokalen 
uppehållsrum endast 
för högstadiet, men 
när man håller öppet på 
kvällstid är även barnen i 
årskurs 4-6 välkomna. 
- Jag tror att de som går i 
sexan nu kommer att fort-
sätta komma hit i höst, och då 
kommer fritidsgården att leva 
vidare, säger Åsa Holmquist. 

Tidigare hade Ljungbyhed en del problem 
med skadegörelse lite varstans i centrum. 
Sedan Bunkern öppnades har det inte va-
rit några incidenter överhuvudtaget. 
- Det behövs en lokal där ungdomar kan 
samlas, menar Åsa Holmquist. 

Biljard, pingis och cafeteria

På Bunkern kan ungdomarna ägna sig åt 
bland annat TV-spel, biljard, pingis eller 
fotbollsspel. Det fi nns också en cafeteria 
där man kan äta och dricka något gott 
och bara umgås. Fritidsgården har själv-
klart nolltolerans mot alla former av dro-
ger och alkohol.
- Totalt är vi ungefär 70 frivilliga vuxna 
som står bakom det här. Det är alltifrån 
pensionärer till föräldrar och andra vuxna 
som vill hjälpa till. Tidigare har det bara 

Fritidsgården Bunkern, som ligger i 

Ljungbyhedsskolans källare har blivit 

mycket uppskattad bland ortens ung-

domar. Sedan starten den 6 februari 

har man hållit öppet fredags- och lör-

dagskvällar. Speciellt fredagarna är 

mycket välbesökta. 

- Fredagskvällar har vi nog i snitt mel-

lan 50 och 55 besökare hittills. På lör-

På skoltid är lokalen 
uppehållsrum endast 
för högstadiet, men 
när man håller öppet på 
kvällstid är även barnen i 
årskurs 4-6 välkomna. 
- Jag tror att de som går i 
sexan nu kommer att fort-
sätta komma hit i höst, och då 
kommer fritidsgården att leva 
vidare, säger Åsa Holmquist. 

Många ungdo
mar på 

B u n k e r n !

funnits fotboll, innebandy, skytte och 
kyrkans verksamhet för barnen om de vill 
aktivera sig, men det är ju inte alla som är 
intresserade av det, säger Åsa Holmquist. 

Framöver kommer olika temakvällar att 
anordnas. Pyssel, dans och livemusik är 
några av förslagen. Det handlar lite om 
vilka önskemål ungdomarna själva har. 

Många lokala sponsorer 

Man har haft stor hjälp från näringsidka-
re och privatpersoner i Ljungbyhed med 
omnejd, som har bidragit både med pen-
ning- och prylsponsring. 
- Vi är mycket tacksamma för det, utan 
dessa generösa bidrag hade det varit 
svårt att genomföra det här, säger Åsa 
Holmquist. 

I mysrummet kan det vara 
trångt och varmt!

För att alla ska trivas fi nns det 
även här lite regler att följa.

H
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information från klippans kommun

Klippans skolors arbete med att kvalitetscertifi era skolmaten 

fortsätter. Den 14 april var det Vedby skola och Bofi nkenskolan 

som förärades med Livsmedelsverkets och Skolmatens Vän-

ners diplom som förkunnade att skolköken där nu uppfyller de 

kriterier som krävs.

- Vårt mål är att ha samtliga grundskolor samt gymnasiesko-

lan och naturbruksgymnasiet certifi erade innan årets slut, 

säger kostchef Anita Broddesson. 

20-30 minuters lunchrast
För att få ta emot diplomet måste varje skolkök uppnå 35 olika punk-
ter. Bland annat måste man alltid erbjuda två huvudrätter, ett vege-
tariskt alternativ och en omfattande buffé. Dessutom måste skolorna 
lägga schemat så att eleverna har 20-30 minuters lunchrast och vux-
ennärvaro i matsalarna. 
- Alla dessa aspekter är viktiga ur ett folkhälsoperspektiv för att barnen 
ska växa ordentligt och klara av skolan, säger Anita Broddesson. 

Ingen snabbmat
Undersökningar visar att övervikten bland ungdomar har ökat. Anita 
Broddesson menar att detta beror på dåliga mat- och levnadsvanor. 
- Söta drycker som till exempel läsk har ökat lavinartat. Ungdomarna 
äter mer godis och snabbmat som pizza och hamburgare. Vi här i 
Klippan har tagit ett policybeslut att inte servera sådan mat överhu-
vudtaget. Skolan ska stå för bättre kost än så – pizza och hambur-
gare äter barnen på annat håll i alla fall.  

Vuxennärvaro ger lugn
Kritiska röster har höjts mot att två huvudrätter varje dag samt ett 
vegetariskt alternativ leder till att man kastar mer mat. Detta stäm-
mer inte enligt Anita Broddesson. 
- När man har vuxennärvaro i matsalarna får eleverna lugn och ro 
och då äter man upp den mat man har tagit på tallriken. 

Klippans skolors arbete med att kvalitetscertifi era skolmaten 

sätter. Den 14 april var det Vedby skola och Bofi nkenskolan 

som förärades med Livsmedelsverkets och Skolmatens Vän-

ners diplom som förkunnade att skolköken där nu uppfyller de 

Viktigt med 
bra mat!



Vi hjälper dig med begravning, gravsten, juridik 
och försäkringar. Du är varmt välkommen in på 
vårt kontor.

Vi finns, om du 
behöver oss

Storgatan 28, Klippan
Tel. 0435-102 15
www.fonus.se

Vi gör även hembesök och har jour dygnet runt.

Öppet: Måndag-fredag kl. 09.00-13.00.

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

RÖRMONTAGE AB
STORGATAN 16, 264 00 KLIPPAN
Tel. 0435 - 71 12 75, fax 0435 - 100 25, Jour 070-32 04 979

WPL 10

Luft/vatten värme-
pump till villor!

Tänk på att du kan 
utnyttja rotavdraget!

Kom in och prova 

världens bästa 

solglasögon!

Vi hälsar 
alla hjärtligt 
välkomna!

Vi hälsar 
alla hjärtligt 
välkomna!

NYHET! 

Bistromeny 

samt 

à la carte

Byggarna har gjort ett fantastiskt 
arbete och nu är alla våra hotell-
rum färdigrenoverade. Köket och 
restaurangen samt vårt coffee-
house kan välkomna alla till 
Klippans nya samlingspunkt!

Bistro-meny och 
à la carterätter
Från kl 12 kan du nu beställa ur vår Bis-
tro-meny, varför inte en härlig äggakaga 
med knaperstekt varmrökt fläsk, kara-
melliserade äppelklyftor och  rårörda 
lingon… Eller en underbar lammrygg på 
kvällen…

Coffee-house med mersmak
Nu är vårt nya coffee-house färdigt, titta gärna in och 
smaka någon av Zoégas goda kaffesorter eller nån av 
våra hembakade goda kakor.

Hotellrum med härlig frukost
Nu är samtliga rum renoverade och badrummen har 
blivit underbart fräscha med sin nya kakelinredning. 
På morgonen njuter du av Gästis goda frukost.

Uteservering för varma 
sommarkvällar
I vår nya uteservering kan du njuta av en öl eller glas 
vin tillsammans med nån enkel maträtt eller varför inte 
vår hemtillverkade glass, som snart börjar säljas.

V Ä R D E K U P O N G
Prova på vårt nya coffee-house!
Köp en kaffe och Gästis hembakta någon gång mellan kl 14 
och 17 valfri dag så betalar du endast 10 kr om du lämnar in 
denna kupong. Kupongen gäller tom den 7/6 -09, max 2 pers.

NU ÄR GÄSTIS OMBYGGT!

Klipp ut och ta med!


