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INNEHÅLL

I hela sitt liv har Röstångabördiga Malin 

Pettersson varit en riktig hästtjej. När 

hon var liten bodde familjen på hästgård 

i Härsnäs utanför Skäralid. Sedan gick 

fl yttlasset till en ny hästgård i Barsebäck 

och sedan tillbaka till Åstratorp utanför 

Klippan, där hon red fram tills hon fl yt-

tade hemifrån. Numera bor Malin i Dor-

sten i Tyskland, en liten stad strax norr 

om Düsseldorf. 

- Jag går en beridareutbildning här och 

läser hästvetenskap med inriktning mot 

ridning, berättar hon på telefon från 

Tyskland. 

Welsh show
Malin reser runt i Europa och tävlar i grenen 
welsh show. Det är en slags bedömnings-
sport där man visar upp sin hästs färdigheter 
i alla gångarter. Det ekipage som får fl est po-
äng av domarna vinner. I år har hon kommit 
tvåa i en stor tävling i England och i augusti 
vann Malin en så kallad internationell show i 
Holland tillsammans med sin häst Chess, el-
ler Cwmtynant Santes Eiddwen, som är det 
fullständiga namnet. 
- Internationella shower hålls bara vartannat 
år, så det är absolut det största jag har vunnit, 
säger Malin. 

Trivs jättebra
Malin har bott i Tyskland i två och ett halvt 
år. Anledningen till att hon fl yttade från Sve-
rige var att hon fi ck en möjlighet att arbeta 
för Patrik Kittel, en svensk dressyrryttare som 
tävlade i OS i Peking 2008. När hon slutade 
hos honom fi ck hon ett erbjudande om att 
påbörja den beridareutbildning hon just nu är 
mitt uppe i och som är slut i juli 2010. 
- Jag trivs jättebra. Vad som händer efter ut-
bildningen har jag inte bestämt. Det är lika 
bra att inte planera något eftersom saker och 
ting kan ändras efterhand. 

Att läsa till beridare kan öppna många dörrar 
inom hästvärlden – möjligheterna är många. 
- Jag skulle kunna tänka mig att arbeta med 
ryttare och ta emot hästar för utbildning och 
försäljning och tävling. Man kan även jobba 
som ridlärare. 

Welsh show
Malin reser runt i Europa och tävlar i grenen 
welsh show. Det är en slags bedömnings-

Att läsa till beridare kan öppna många dörrar 
inom hästvärlden – möjligheterna är många. 
- Jag skulle kunna tänka mig att arbeta med 

En riktig hästtjej!

P

Vinnare Annonsjakten - Aug
1:a pris Elsa Lindkvist, Kvidinge
2:a pris Bertil Driman, Klippan
3:e pris Ing-Britt Ahnfeldt, Klippan



33

worldwide

Din bästa
vän på resan

Onsdagen den 30 september kl. 10.00 - 15.00

VÄLKOMMEN PÅ 

DU SOM ÄR 55+

Järnvägsgatan 31, Klippan
www.corpus-fitness.com

0435-718899

Vi bjuder på:

Vi visar:

KOM TILL OSS FÖR EN HÄNDELSERIK DAG

Missa inte chansen att vinna 1-års träning

öppet hus

Storgatan 3 Klippan • 0435 -130 50 
klippan@lanshem.se • www.lanshem.se

Högtryck 
- både vädermässigt och 
på bostadsmarknaden
Funderar du på att sälja nu eller i höst? 
Vi hjälper dig med ditt livs affär! 
Välkommen att kontakta oss med alla 
dina frågor och för en kostnadsfri värdering.

Camilla
Storgatan 3 Klippan • 0435
klippan@lanshem.se • www.lanshem.se

Högtryck 
- både vädermässigt 
på bostadsmarknaden
Funderar du på att sälja nu eller i höst? 
Vi hjälper dig med ditt livs affär! 
Välkommen att kontakta oss med alla 
dina frågor och för en kostnadsfri värdering.

Lina

Herman

– för en ljusare framtid!

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

TAKPLÅT Tp 20  
från 64.95/m2

Prima plåt

HÄNGRÄNNA 
125 MM SV/VIT  
37.95/m
Alla detaljer och flera kulörer i lager

Tel 0413-730 62 
Fax 0413- 730 81 www.birgittasplat.se

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

Skvattemölla Kvarn
Östra Ljungby 
Mårtensbord, Gås eller Kalkon, minst 10 pers.
Boka senast 15/10 -09.

Julbord, minst 20 pers. Boka senast 31/10 -09.

Öppet lör. & sön.13-18 • 0435-21705Boka tidigt - 10% rabatt

En riktig hästtjej!
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Det blåser förändringens vindar på Klip-

pans Kultur Center. Kurt och Britta 

Svensson, som äger hela fastigheten, 

har tillsammans med platschefen Pia 

Williamsson styrt om fokus från lunch-

servering till föreläsningar, möten och 

konferensverksamhet. Även catering står 

på programmet. 

- Vi arbetar precis lika gärna med före-

tag, föreningar och privatpersoner – alla 

är välkomna, säger Pia Williamsson. 

Julshow
Just nu håller man också som bäst på att pla-
nera en julshow tillsammans med dansfören-
ingen Saltito, som tillsammans med Klippans 
Musikskola och Teater Amabile hyr lokaler 
på Klippans Kultur Center. Även lärarna från 
Klippans Musikskola ska medverka. Konfe-
rencier blir Ann Wilson från Helsingborg, 
mera känd som en av de fyra domarna i TV-
succén Let’s Dance. Från sin egen dansskola 

Julshow och Konferenser 
på Klippans Kultur Center

Wilson Dance Center tar hon med sig några 
elever som kommer att vara med i showen. 
- Biljetterna kommer släppas den 21 septem-
ber och kan köpas här på Kultur Center, säger 
Pia Williamsson. 

Samspel 
Satsningen på möten och konferenser är i sin 
linda, men ska förhoppningsvis ta ordentlig 
fart under hösten. Förutom mat och lokaler 
kan Klippans Kultur Center också erbjuda 
olika former av teambuildning och konfe-
rensaktiviteter. Under rubriken Samspel kan 
konferensgrupperna under ett antal timmar 
få lära sig att spela olika instrument och ska-
pa musik efter sina egna förutsättningar. 
- Det är en lite annorlunda upplevelse som 
kan ge upphov till många skratt och som ska-
par samhörighetskänsla i gruppen, säger Pia 
Williamsson. 

Ekologiskt kronhjortshägn
Kurt och Britta Svensson äger också Ingels-
torps gård i Ljungbyhed, och där hålls en an-

nan konferensaktivitet – en guidad tur runt 
det ekologiska kronhjortshägnet. Här får be-
sökarna lära sig om de majestätiska djuren 
och deras beteenden. 
- Det upplevs ju som lite exotiskt, speciellt 
bland folk som inte bor på landet, så det hop-
pas vi mycket på, säger Pia Williamsson. 

Det går naturligtvis också att ordna så att 
konferensgästerna får smaka på kronhjorts-
kött under middagen på kvällen. 
- Det känns kul att kunna bjuda våra gäster på 
närproducerad mat, tycker Pia Williamsson. 

Naturligtvis serveras annat än kronhjort, till 
exempel fi nns möjligheter att få smaka på 
vildsvin (ej ekologiskt). 

Gäster från hela Skåne
Klippans Kultur Center riktar sig till gäster 
från hela Skåne, och har haft besökare från 
såväl Malmö och Kristianstad som Ängelholm 
och Helsingborg. 
- Vi riktar så klart främst in oss på Klippans 
kommun, men vi blickar även ut mot resten 
av Skåne, avslutar Pia Williamsson.

på Klippans Kultur Centerpå Klippans Kultur Centerpå Klippans Kultur Center

Wilson Dance Center tar hon med sig några nan konferensaktivitet – en guidad tur runt 

Foto: www.acephoto.se

Det blåser förändringens vindar på Klip-Det blåser förändringens vindar på Klip- Wilson Dance Center tar hon med sig några Wilson Dance Center tar hon med sig några Wilson Dance Center tar hon med sig några 
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Ö. Teatergatan 7, 264 38 Klippan 
0435 - 101 09, 0702 - 84 23 06 
Fax: 0435 - 101 41
www.klippanskulturcenter.se
info@klippanskulturcenter.se

Catering
Smörgåstårtor - Landgångar 
Kalla fat - Exotisk platta 
Sallader - Varmrätter m.m.

Mat & dryck
God mat & dryck hör ihop med en lyckad 

konferens. Restaurangen erbjuder fika, 

husmanskost, á la carte och viltmeny. 

(Egen uppfödning av kron- & dovhjortar.  

Vi kan även erbjuda vildsvin m.m.)

Klippans
Kultur 
Center

Konferens
Vi har moderna rymliga lokaler med plats för 8-250 sittande gäster. 
Skjutbara väggar gör lokalerna flexibla. Grupprum, inbyggd hörslinga, 
trådlöst internet, pc-kanon, mikrofoner m.m. kan tillhandahållas enligt 
överenskommelse.

LOKALUTHYRNING & CATERING
 

Välkommen att ringa 
0702 - 84 23 06 
0435 - 101 09

Julbord - med början V 48

Julshow på Kultur Center

Konferencier Ann Wilson (domare från det 

populära programmet Lets dance)

Vuxna ....................................
 .........

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.

Två erfarna jägare söker jaktmark. Gärna på Söderåsen då 
stort intresse föreligger på hjort- och vildsvinsjakt. 
Problem med vildsvin? 

All jakt av intresse, även mindre mark för pyrschjakt. 
Tveka inte att kontakta oss. 
Vi satsar på viltvård och långvarig viltförvaltning.

Prata med Jonas: 0707-32 80 79 eller ring Johan: 0709-95 28 50

Jaktmark sökes!

-

-

www.lanshem.se
Storgatan 32, Klippan
tel: 0435- 130 50 e-post: klippan@lanshem.se

12 nya ljusa och moderna lägenheter, varav 6 st i mark-
plan, upplåtes med bostadsrätt. Lägenheterna är fördelade 
på 2 resp. 3 rum och kök. Läget är centralt nära handel, 
service och tågstation. Vid tidig anmälan finns möjlighet 
att påverka val av inredning såsom ytskikt och material. 
Inflyttning kan preliminärt ske till våren år 2010. 
Lägenheterna uppföres av Gudmundsson Bygg AB och 
försäljning sker genom Länshem, kontakta oss för ytterlig-
are information!

LOKALUTHYRNING & CATERINGJulshow och Konferenser 
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Sedan urminnes tider har männis-
kan utnyttjat och skötte bina, för 
honungen. Biodlarna fi ck 1892 en 
riksorganisation. Bygdens ”urcell” 
för biodlare bildades i Röstånga 
1894.
Bin fanns före människan och fi nns 
i bärnsten. Honung blev tidigt en 
delikatess. Honungsskörd visas på 
en klippmålning i Aranagrottan i 
spanska Valencia, som antas vara 
15 000 år gammal. Där honung tas 
ur en klippskreva. Biskötsel fanns 
i Egypten i stor skala för 5 000 år 
sedan, hade yrkesbiodlare. Bisköt-
sel nämns i Gamla testamentet, i 
Indiens äldsta heliga böcker - Rig-
veda - för 3 000 år sedan. Första 
bilden av biskötsel är från 2 600 
år f. Kr, från Egypten. Koranen till-
ägnar biet hela 16: e kapitlet. I Kina 
och Japan fanns tidigt biodling.
  Biet har använts som ”vapen” mot 
fi ender. Det nämns i Maya–stammen 
Quiches heliga bok – Popol Vuh: En 
stad blev belägrad, bin släpptes lös 
och fi enden fl ydde i panik.

  Bisamhället har även tagits som 
modell för mänskliga samhällen: 
Som den upplysta monarkin, med 
en överhet som alla övriga lyder.
  Bin är spridda över hela världen. I 
Norden fi nns en ras som klarar hårt 
klimat. Biskötsel fanns på stenål-
dern i Sverige. En ihålig trädstam 
blev första bikupan, då bin gjordes 
till ”husdjur”. I Magnus Erikssons 
landslag från 1347 är dödsstraff in-
fört för bistöld.
  ”Flitig som ett bi” sägs det. Un-
dersökningar har visat att bin be-
höver göra 50 000 utfl ykter för ett 
kg honung.
  För att få ordning på biodlandet, 
upplysning, marknadsföring och 
endast en riksorganisation bilda-
des Sveriges Biodlares Riksförbund 
1892. Redan 1894 bildades ”Norra 
Åsbo Biodlareförening” med bok-
bindare J Andersson, Röstånga, 
som förste ordförande. Det skedde 
i Röstånga folkskola den 24 mars 
som först fi ck namnet ”Röstånga 
med omnejds biodlareförening”.

Med stor förvåning och oro kon-
stateras under senare år att marken 
kring läderfabriken är starkt förore-
nad av giftiga kemikalier, sanering 
krävs. Det undras: Slog ingen larm 
tidigare? 
  Sveriges första chromläderfabrik 
startades i Klippan 1906, bygg-
des successivt ut. 1917 ödelade en 
brand fabriken, den byggdes upp 
och blev tre gånger större. Eko-
nomiska svårigheter, konkurshot, 
ägarskifte följde innan läderfabri-
ken upphörde 1988.
  Nya processer, nya kemikalier in-
fördes hela tiden. Protester hördes 
tidigt mot odör. Efter 1917 skärptes 
tonläget. Hälsovårdsnämnden hade 
”överseende”. 1920 fi ck närboende 
nog. Torkning av hudar ute spred 
”olidlig stank”, så också från öppna 
bassängen med 1000-tals kg stin-
kande massa. Värst var staken från 
processen, som vädrades ut, fram-
hölls i anmälan till nämnden.
  Företaget ”viftade bort” kritiken: 
”Torkningen” ska fl yttas till andra 

sidan av fabriken, bassängen fl yt-
tas, fönstren ska stängas. Nämn-
den godkände detta. Lagen då gav 
inga andra möjligheter.
  Men 1922 gjordes anmälan till 
Länsstyrelsen, genom Martin Pers-
son – s-politiker och närboende. 
Länsstyrelsen lämnade allt till lands-
fi skalen i kommun för utredning. 
  Då var det allvarligt: ”Läderfa-
briken släpper ut så giftiga och 
frätande gaser att personer i fabri-
kens närhet kräks och får röst- och 
talorganen tillfälligt förstörda, alla 
löv och frukter försvann på träd 
och buskar, gaserna tränger in i bo-
ningshusen och förpestar luften så 
att folk och djur blir sjuka.” (Det var 
salt- och svavelsyra).
  Nu fi ck åtgärder vidtas. I takt med 
att lagstiftningen skärptes fi ck lä-
derfabriken anpassa sig. Men hela 
tiden låg läderfabriken i ”lagens 
nederkant” och hann kraftigt föro-
rena närmiljön. Idag sägs allt vara 
”en tickande miljöbomb”. Sane-
ringen blir dyr. 

Vanliga ringduvan, sällsynta skogs-
duvan och turkduvan – samt ny-
tillskottet i vår miljö - turkduvan. 
Det är våra fyra vilda duvarter. Lilla 
turkduvan beundras, men förväxlas 
ibland med andra arter. 
”Den snabbaste och framgångs-
rikaste expansion man känner till 
hos en fågelart i Sverige.” Den be-
skrivningen ges av fågelexperter. 
I Söderåsbygdens kommuner är 
turkduvan vanlig, även om det inte 
rör sig om stora bestånd.
Turkduvan kommer ursprungligen 
från Indien, blev Europeisk häck-
fågel i slutet av 1700-talet. Sedan 
etablerade turkduvan sig allt mer i 
Europa. Men det gick trögt under 
1800- och början på 1900-talet. 
Den bröt fram i en kil mot nordväst. 
Första häckningen i Ungern kom 
1928, tio år senare i Österrike och 
Tjeckoslovakien, i Tyskland 1946, 
Polen 1949, Danmark 1950 och 
1951 i Sverige – i Harlösa i Skåne. 
Men två år tidigare hade fågel ob-
serverats vid Råö i norra Halland.
Turkduvan är påtagligt mindre än 
t ex ringduvan. Den är svagt beige 
ljusgrå, har ett kurrande och knor-
rande läte. Den etablerar sig i bo-
stadsområden, med tillgång till 
ogräsområden med rik förekomst 
av frö. Det sägs också att turk-
duvan är en utpräglad ”kultur-
följeslagare och häckar uteslutande 
i anslutning till mänsklig bebyggel-
se”. Favoritsittplats är gatulampor. 
Fågel har inget fl yttmönster, utan 
är stannfågel. Det tuffa vinterkli-
matet har satt gränsen för expan-
sionen norrut.  

”Spotta är naturligt och hälsosamt, 
samt renar kroppen.”
(Författaren C J L Almqvist lovprisar 
spottlådan 1839).

”Här är ett himmelrike att bo. Vi 
har gasspis, vask, linoleummatta, 
badkar och varmvatten.”
(Fyrabarnsfamilj efter infl yttning i 
barnrikehus 1937).

Boktipset
Riksantikvarieämbetets ”Land-
skap bortom traditionen” 
visar forntid längs E 4:an från 
Åstorp till Sk Fagerhult. 

Bygdens biodlare 115 år - ”urcellen” i Röstånga

Gaslarm i Klippan – Läderfabriken orsaken Klippan blev 
”mörkare”

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

Sedan urminnes tider har männis-
kan utnyttjat och skötte bina, för 
honungen. Biodlarna fi ck 1892 en 
riksorganisation. Bygdens ”urcell” 
för biodlare bildades i Röstånga 
1894.
Bin fanns före människan och fi nns 
i bärnsten. Honung blev tidigt en 
delikatess. Honungsskörd visas på 
en klippmålning i Aranagrottan i 
spanska Valencia, som antas vara 
15 000 år gammal. Där honung tas 
ur en klippskreva. Biskötsel fanns 

Bygdens biodlare 115 år - ”urcellen” i Röstånga

BRAUNS SIDA
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Som sagt...

Turkduvan 
– miljöns nytillskott

Bin är nödvändiga för pollinering.

Celler för honung. Mynt från antikens Kreta och 
Efesus, med bin.

Första numret av Biodlarnas 
tidning kom 1880.

Biodlarnas skyddshelgon: 
Sankt Ambrosius.

Det blev ”mörkare” i Klippan 1921, 
i delen kring Källans Mejeri. 
  Det ansåg intilliggande Klippans 
Bryggeri, Läderfabriken och 16 
grannar i villor. Rök och sot kom från 
mejeriets skorsten i sådan omfatt-
ning att miljön färgades i mörk ton, 
vädring var omöjligt, liksom att 
hänga ut tvätt. Det klagades hos 
hälsovårdsnämnden, med krav på 
snabb bättring. Mejeriet framhöll 
att skorsten och byggnad funnits 
länge, utan klagomål. Men med-
gav att det eldats med kolstybb. 
Dessutom kunde skorstenen byg-
gas på med fem meter, som skulle 
ske inom ett halvt år.

P



7

Malin och Johnny Lindberg
Malin och Johnny Lindberg

Välkomna!

Handgjorda ledstänger 
från lokal fabrik!
Hos oss kan du beställa en ledstång som 
passar just dina trappmått. Välj bland 
många fina träslag och storlekar!

Titta gärna in till oss på Klostergatan 40  
i Ljungbyhed för mer information!

Reparerar antika och nya ur med garanti.
Även batteribyten.

Lars-Eric Carlsson, Röstånga  
Tel. 0435-911 08 / 09, Mobil 0705-14 25 71, E-post lecarlssonur@telia.com

3:e generationen urmakaresedan 1910

Östergatan 28, Kl ippan •  0435 -  109 20
Din personliga verkstad

GOTT PÅ GÄSTIS!

Välkomna!
Välkomna!
Välkomna!

BOKA GÄRNA 
ERT JULBORD 
REDAN NU!

Ät vår goda 

Gåsamiddag
Tor - Sön 1/11 - 15/11 
425:- /person

Boka bord: 0435-120 10

Ta en fika med 
hembakt på 
CoffeeHouse!

Allégatan 11, Klippan

TEL. 101 36

Öppna dina ögon i höst!

Hästsläp i högsta kvalité!
Vi har modell Spirit årsmodell 2009 för visning i Röstånga.

Spirit har en tjänstevikt på 718 kg, 
och 2 öppningsbara fönster. (Total-
vikt 1300 – 2000 kg.) Ligger fint på 
vägen och har en bredd på 1,70 m 
samt är 2,30 m hög. Inredd med 
mjuk mellanvägg och panikbom-
mar. Ett ljust och rymligt släp för ett 
mycket bra pris.

 

Välkomna att ringa för visning eller mer information. 

Öppethållande: 
Tisdag 17-18.30, torsdag 17-18.30, 
lördag 10-12 samt efter överenskommelse.

Välkommen till vår avhämtnings- och visningslokal i Ljungbyhed!

Välkommen till vår avhämtnings- och visningslokal i Ljungbyhed!

Adress: Infanterigatan 2A (mittemot Lantmännens stora silo...)

Adress: Infanterigatan 2A (mittemot Lantmännens stora silo...)

Vi firar med ett
1 års-erbjudande!
Klippning 200:-

ord. pris 290:-

Erbjudandet gäller tom den 11 oktober -09

Storgatan 17, KLIPPAN

Tel. 0435 - 100 23



Välkommen!
Violeta & Malin
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PROFILEN:

Magnus Ströbeck

8

För fotbollsintresserade Klippanbor är Magnus Ströbeck ett väl-

bekant namn. Karriären i Klippans BIF tog sina första stapplande 

steg nere på gräsplanen vid tegelbruket bakom brandstationen 

någon gång i mitten av 70-talet. 

Efter 31 år, över 1000 matcher och över 300 mål så rundade Magnus 
av karriären med ett år i grannklubben Östra Ljungby, där han förutom 
giftig anfallare också agerade hjälptränare. Men att vara tränare på seni-
ornivå var ingenting för Magnus.
- Det var kul att prova på och Östra Ljungby är en jäkligt bra förening, 
men någon seniortränare är jag inte.

Ungdomstränare
I år har han däremot blivit ungdomstränare i Klippans FF, som ju KBIF 
heter numera efter sammanslagningen med Forsby IF för några år sedan. 
Det är klubbens P95:or, där sonen Filip också spelar, som får ta del av 
Magnus tränartips.
- Det är roligt att träna ungdomar, men det är inte så lätt som man kan-
ske tror. Man måste hela tiden vara aktiv och hitta på nya övningar. 
Laget går ganska bra och ligger i skrivande stund på en tredjeplacering i 
sin serie. Som ungdomsledare har Magnus fi losofi n att glädje ska gå före 
resultat. Därför ser han till att alla får spela lika mycket varje match. 
- Som gammal spelare har jag ju lite vinnarskalle, och i början ville jag 
toppa laget i varje match, men det känns helt fel. Alla som är med och 
tränar ska få spela. Därför försöker jag att ge alla samma speltid varje 
gång. 

Provträning med HIF
Höjdpunkterna i Magnus fotbollskarriär är många. En träningsmatch 
1989 mot engelska ligalaget Charlton (lapp på luckan på Åbyvallen) är 
en, det första avancemanget till division 3 under sent 90-tal en annan. 
Både Magnus och tvillingbrodern Mikael hade ögonen på sig från betyd-
ligt större klubbar. I början av 90-talet var de båda iväg och provtränade 
med HIF under ett par veckor. 
- Vi trivdes inte riktigt, och ville väl inte lägga ner så mycket tid som det 
krävs på den nivån. Det var mer lagom att spela hemma i Klippan. 

Eget företag
Även om Magnus inte direkt ser sig själv som ett seniortränarämne så 
är han ändå en ledartyp i det civila. Han är sedan tio år VD för det egna 
fastighetsförvaltningsföretaget Bosab. Bosab startades av Magnus och 
Bertil Olsson 1999, men sedan en kort tid tillbaka har Bertil dragit sig 
tillbaka och Magnus har gradvis tagit över ägandet i verksamheten. Man 
arbetar med fastighetsskötsel och ekonomisk förvaltning till bostads-
rättsföreningar samt till kommunala och privata fastigheter. Magnus har 
sju säsongsanställda och en heltidsanställd och just nu arbetar man med 
att inreda en ny kontorsfastighet på Vedbyvägen i Klippan. 
- Vi har köpt Klippan Bils gamla lokaler och kommer att fl ytta dit från 
Norra Skolgatan i oktober om allt går som planerat. 

Bra blandning
Magnus tycker att det känns bra att få egenägda kontorslokaler. Tidigare 
har man alltså huserat i kontorsfastigheten på Norra Skolgatan. 
- Till exempel har vi haft alla maskiner utomhus. I de nya lokalerna får vi 
utrymme att ta in dem, och det är en stor fördel. 
Annars rullar det på bra för Bosab. Magnus har som plan att satsa mer 
på privatkunder som inte vill, kan eller orkar sköta sina trädgårdar själv, 
och därför behöver hjälp. Han varvar det administrativa arbetet med att 
vara ”ute på fältet”, och trivs bra med det. 
- Kroppen mår bäst av förändring. Det går inte att sitta på kontoret hela 
dagarna. 

Inget fotbollsspelande längre
På tal om rörelse, hur är det, ägnar sig den gamle måltjuven åt någon 
form av aktivt fotbollsspel fortfarande?
- Nej inte nu längre. Jag spelar i ett oldboyslag i mån av tid. Man har fullt 
upp med jobbet och familjen, och nu när jag blivit ungdomstränare har 
det blivit mer sällan. Har man spelat i 30 år så är det dags att varva ner, 
säger Magnus med ett skratt.

Från fotboll 

till eget 

företag...

Citykänsla med retrostuk 

lockar klippkunder!

E
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Nybakad student
Frida, som i våras tog studenten från Petri Frisörskola i Helsing-
borg är en mycket driftig tjej som direkt bestämde sig för att 
satsa på egen salong. Målsättningen är klar. 
- Jag vill locka de som bor i och kring Klippan men även de som 
åker till Helsingborg och klipper sig idag. Man ska kunna gå till 
en modern salong i Klippan också. Jag har lagt mycket energi 
och 120 liter färg på att kunderna ska trivas här och det har gett 
resultat!

Frida använder sig mycket av sin hemsida som marknadsförings-
kanal. På www.hardrocksalong.com kan man få reda på priser 
och se olika frisyrer på bild. När man kommer in och klipper sig 
kan man också beställa ett VIP-kort.  
- Hittills har det verkligen varit alla typer av kunder – från ett till 
80 år. Många har velat pröva något nytt. 

Trenden – var unik
På frågan vad som är höstens trender har Frida inget entydigt 
svar. Trenden är väl i så fall att vara unik – det gäller bara att 
våga! 
- Nu till hösten är röda och lila toner givna men jag tillgodoser 
allas önskemål. Många vill förnya sin frisyr ofta. Ett tips till tjejer 
med lite längre hår som inte vill klippa sig kort är att prova på en 
annan lugg, detta får känslan av något helt nytt.

Under skoltiden deltog Frida i olika frisörmästerskap, bland an-
nat hamnade hon på prispallen i Skånemästerskapen. I och med 
detta gick hon sedan vidare till SM på Elmia i Jönköping, där hon 
tog hem en hedrande silvermedalj.  

Kul med det sociala
Det är alltså en mycket nöjd Frida Lundblad som varje dag med 
glädje tar bilen från Örkelljunga där hon bor och kör till jobbet 
i Klippan. Som nyutbildad frisör med egen salong lever hon sin 
dröm just nu. Just den sociala biten i yrket lockar henne allra 
mest. 

- Jag är väldigt social och tycker om att prata med både unga 
och gamla, jag inspireras mycket av mina kunder som driver mig 
till att vara på topp - varje dag.

Leksaker för barn i alla åldrar! 

LEDIGA LOKALER NÄRA E4:AN
Industiområdet, Östra Ljungby 

Tel: 070-664 08 89

astorpsindustriserviceab@telia.com

Nyöppnade Hard Rock Salong 

på Allégatan i Klippan sam-

manfl ätar 2000-talets moderna 

inredningsstil med 60-talsde-

taljer som vitröda skinnsof-

for och en klassisk jukebox. 

Ansvarig för denna blandning 

av gammalt och nytt är Frida 

Lundblad, nyutbildad hårfrisör-

ska som startat egen salong. 

Citykänsla med retrostuk är 

programförklaringen. 

- När jag bestämde mig för att 

starta eget ville jag ha mycket 

rymd, sköna möbler och unik, 

fräsch salong, förklarar hon. 

Nybakad student
Frida, som i våras tog studenten från Petri Frisörskola i Helsing-
borg är en mycket driftig tjej som direkt bestämde sig för att 
satsa på egen salong. Målsättningen är klar. 
- Jag vill locka de som bor i och kring Klippan men även de som 
åker till Helsingborg och klipper sig idag. Man ska kunna gå till 
en modern salong i Klippan också. Jag har lagt mycket energi 
och 120 liter färg på att kunderna ska trivas här och det har gett 

Citykänsla med retrostuk 

lockar klippkunder!
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Den 1 oktober är det på dagen 10 år se-

dan som Mikael ”Mille” Jönsson tog över 

Åby Bilelektriska på Åbytorpsvägen i 

Klippan. Detta fi rar han med att på tioårs-

dagen bjuda alla inkommande kunder på 

kaffe och tårta. Och när Mille ser tillbaka 

på sina tio första år som egen företagare 

känner han sig nöjd. 

- Det har varit ömsom vin och ömsom vatten 
som i de fl esta branscher. Vi följer konjunktu-
rerna, konstaterar han. 
Innan Åby Bilelektriska arbetade Mille som 
lastbilschaufför. I grund och botten är han 
bilmekaniker. 
- Efter ett antal år som anställd föddes tan-
ken på att driva en egen verksamhet. När jag 
hörde att Åby Bilelektriska skulle säljas så slog 
jag till. 

Alla som servar sin bil under 
oktobermånad bjuder vi på ett 
presentkort värde 250:-

ÅBY BILELEKTRISKA AB 
Åbytorpsvägen, KLIPPAN 
Tel. 0435-133 60

JUBILEUMSERBJUDANDE!

DIN BILVERKSTAD

VÄLKOMNA!

Fullservice – inte bara bilelektronik
Trots att vi nu är inne i lågkonjunktur har den 
inte drabbat Åby Bilelektriska så hårt. 1999, 
som ju var tiden för Mille Jönssons överta-
gande, arbetade man mest med bilelektronik. 
Under årens lopp har dock utvecklingen gått 
mot att man även erbjuder service och repa-
rationer på alla förekommande bilmärken. 
- Jag skulle vilja säga att vi fungerar som en 
fullserviceverkstad idag. Vi har våra specia-
liteter, som till exempel montering av 
alkolås, taxametrar till taxibilar och 
färdskrivare till lastbilar. Utöver det så 
gör vi vanliga servicearbeten och kan 
också hjälpa till om en startmotor eller 
en generator gått sönder. Det fi xar vi 
på studs om det skulle behövas.

Auktoriserade alkolåsmontörer
Kundkretsen består av både privat-
personer och företag. När det gäller 

specialiteterna har Åby Bilelektriska kunder 
från både Helsingborg och Ängelholm. Trots 
att det fi nns liknande fi rmor på nära håll har 
ett antal åkerier och taxiföretag därifrån valt 
att få sina taxametrar och färdskrivare inmon-
terade i Klippan. Dessutom är man ensamma 
i Klippanregionen när det gäller montering av 
alkolås. 
- Vi är auktoriserade på de två största mär-
kena, berättar Mille Jönsson. 

Åby Bilelektriska 
tioårsjubilerar

fullserviceverkstad idag. Vi har våra specia-
liteter, som till exempel montering av 
alkolås, taxametrar till taxibilar och 
färdskrivare till lastbilar. Utöver det så 
gör vi vanliga servicearbeten och kan 
också hjälpa till om en startmotor eller 
en generator gått sönder. Det fi xar vi 

kena, berättar Mille Jönsson. 

Vill du att vi skriver 
om ditt företag 
också?
Kontakta 
Anna Rosén Jönsson

0435-77 90 55

Vill du att vi skriver 
om ditt företag 
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Avskeds- & jubileumskonsert 

med Kefas Gospel

11

Billingevägen 8 i Röstånga 
Tel. 0435-915 70  

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

www.begr-byra.se

Den 15 september påbörjar Klippans församlings organist 
och tillika mannen bakom Kefas Gospel, Anders Wilhelmsson, 
en ny anställning i Rydebäcks församling. Den 13 september, 
efter tio års framgång med gospelkören han själv startade 
1999, hölls en kombinerad avskeds- och jubileumskonsert i 
S:t Petri. Söderås Journalen hälsade på under repetitionerna 

veckan innan föreställningen. 

Hur känns det att lämna Klippan?
- Det är lite tråkigt, men nu är det dags att gå vidare. Jag ser 
fram emot min nya anställning i Rydebäck.

Varför har Kefas Gospel blivit en sådan framgång ?
- Vi har inte bara sjungit gospel utan gjort lite annat också. 
Tyngdpunkten har ju så klart legat på gospel, men vi har 
sjungit jazz, pop, schlager och afrikansk musik till exempel. 
Variationen har varit den röda tråden. 

Hur tycker du att kören har utvecklats under de här tio åren?
- Väldigt mycket. Många har ju varit med från början och har 
blivit mer och mer rutinerade. Och under åren har vi fått med 
solister som varit mycket duktiga. 

Hur kom det sig att du startade Kefas Gospel?
- När jag började i Klippan 1998 startade vi en nybörjarkör 
för vuxna. Då framkom önskemål om att ha en gospelkör, och 
nybörjarkören blev 1999 Kefas Gospel. Sedan anslöt folk från 
lite olika håll efterhand. 

Vad är den största skillnaden mellan gospel och en ”vanlig” 
kör?
- Gospel handlar mycket  om att lära sig först och sjunga 
sedan. Vi använder inte noter, och textblad försöker vi överge 
så fort som möjligt. I traditionella körer sjunger man till noter. 
Jag tycker att man får mer kontakt med publiken i en gospel-
kör. Det är så lätt att noterna blir en barriär mellan publiken 
och sångaran. 

Vad tar du med dig från Klippan och Kefas Gospel till din nya 
anställning?
- Alla trevliga minnen och alla människor. När det gäller 
musiken så har jag lärt mig att hitta ett friare hållningssätt till 
musiken och till framförandet. 

Fabriksvägen 8, Klippan, Tel/Fax 0435-155 02
Mobiltel. 070-511 42 77, 070-747 01 62, Jour dygnet runt

VI  BYTER BILRUTOR
på nästan alla bilar!

HELGESSONS GLAS AB

S

Byggsåg     Nu 2995:- 
Serva  KGK 205a   Ord. pris 5995:-

Metabo Skruvdragare     Nu 1595:-
BSZ 12 v. Ord. pris 3295:-            

Mebo Bygghammare        Nu 1955:- 
BHE. Ord. pris 3595:-  

Reservation för 
slutförsäljning!

L

Vi � rar vår 1 årsdag 
på Nova med 

10% 
på ALLT i butiken!

Gäller endast vecka 39 och på ord. pris!

Vero Moda

Åbyplan 2    264 33 Klippan
Tel:  0435-151 30

Öppet: Mån - Fre 10-18
Lördag 10-14

Många andra fi na

erbjudande i butiken!

Välkomna! 

Jennie, Madde & Lotta
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Adapt Media producerar inte bara Söder-

ås Journalen utan är en reklambyrå som 

har många andra ben att stå på. 

Söderås Journalen står för 20 

procent av omsättningen i 

företaget. Adapt Media star-

tades den 1 juli 2007 och har 

alltså lite över två år på nack-

en. Och trots lågkonjunkturen 

så har det rullat på bra med 

mycket jobb under 2009. 

- Vi har märkt av en stor uppgång 

de senaste åtta-nio månaderna och 

har ökat volymen med 30 procent rent 

omsättningsmässigt. Detta beror säkert 

på att vi jobbar mycket med försäljningen 

och bearbetar nya möjliga kunder inten-

sivt. Positivt är också att fl er och fl er nya 

kunder hör av sig själv och vill ha hjälp, 

vilket så klart är jättekul, säger ägaren 

och vd Bengt Wetterberg. 

”Hela paketet”
Utöver Söderås Journalen så arbetar Adapt 
Media bland annat med att producera före-
tags- eller produktbroschyrer och hemsidor. 
Man har också en egen fotostudio som både 
företag och privatpersoner besöker. Dessut-
om fi nns en digitalpress på företaget. 

- Det är viktigt att kunna erbjuda kunderna 
olika saker. Vi vill att en kund ska känna att 
man får ”hela paketet” när man anlitar Adapt 
Media. Du ska inte behöva ha några reklam- 
eller marknadsföringsärenden någon annan-
stans än hos oss. Förutom trycksaker, hemsi-
dor och foto bistår vi naturligtvis med övriga 
tjänster också, såsom presentreklam eller klä-
der med reklamtryck. 

Mitt i centrum
Huvuddelen av kunderna kommer från Klip-
pan och nordvästra Skåne, men även från 
andra håll. 
- Jag arbetade ju tidigare på Ljungbergs Tryck-
eri i 34 år, och tack vare vårt goda samarbete 
med dem har vi fått en hel del kunder i Stock-
holm exempelvis, säger Bengt Wetterberg. 

Adapt Media hyr kontorsutrymme i Åke 
Dahls fastighet på Norra Skolgatan 2 mitt i 
Klippan. Ett strategiskt läge som gör det lätt 
för kunder att komma förbi. Både stora och 
små företag fi nns bland kunderna, även om 
huvudmålgruppen är lite mindre företag som 
kanske inte riktigt haft någon egen mark-
nadsföring tidigare. 
- Många saknar en företagsbroschyr, och när 
vi producerar en sådan åt ett företag kan det 
leda till fl er saker. När företagsprofi len och 
dess grafi ska profi l är satt är det lätt att uti-
från detta göra en hemsida, brevpapper och 
en massa andra reklamprodukter, konstaterar 
Bengt Wetterberg. 

Anpassar sig 
Oavsett storlek på företaget så kan Adapt Me-
dia hjälpa till och ge kunden precis de mark-
nadsföringsinstrument man vill ha. Adapt 

Medias målsätt-
ning fi nns delvis till 
och med i företags-
namnet. 
- Att adaptera betyder anpassa, och 
det är precis vad vi gör. Vi är väldigt fl exibla 
och är villiga att göra allt för kunden. Härom 
veckan kom det till exempel in en lokal fö-
retagare vid fredag lunch som behövde 500 
blad i 4-färgstryck till kvällen, och då kunde vi 
hjälpa till med det. Det är en fördel när man 
har en digitalpress – man kan trycka i små 
ändamålsenliga upplagor. 

Har kul under arbetets gång
Som tidigare påpekats vänder sig Adapt Me-
dia inte bara åt företag. Om någon privatper-
son eller förening behöver hjälp med inbjud-
ningar, fl ygblad eller andra liknande saker så 
är det bara att vända sig till Adapt Media. 
Den del av verksamheten som lockar fl est pri-
vatpersoner är fotostudion. 
- Vi fotograferar mycket familjer, husdjur och 
nyfödda barn. Det går bra att ringa hit på för-
middagen och komma hit och bli fotografe-
rad på eftermiddagen, vi är fl exibla även med 
sådant. 

Vad är det då som kännetecknar Adapt Me-
dia mest av allt? Bengt Wetterberg har svaret 
klart: 
- Vi har väldigt roligt på jobbet. Adapt Media 
består av ett litet och tight gäng som hela ti-
den jobbar för varandra och hjälper varandra. 
När vi ska göra en broschyr eller en hemsida 
brukar vi ta en fi ka och sätta oss ner allihop för 
att brainstorma fram en idé om hur slutpro-
dukten ska se ut. Det blir alltid mycket bättre 
än om man lägger ansvaret på en person. 

Adapt Media 
- reklambyrån med fl era ben

1212

Man ska leva i nuet, här och nu. 
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ResTeamet
WEEKENDRESOR/JULMARKNADSRESOR
Spreewald 4 dgr 17/9 fr 2195:-
Bremen Ölfestival 3 dgr 29/10 1995:-
Harz/Goslar 3 dgr 4/12 Halvp 2095:-
Schwerin 3 dgr 20/11, 1/12, 11/12 fr 1795:-
Hamburg 3 dgr 27/11, 11/12 1995:-
Lübeck 3 dgr 4/12, 7/12, 11/12 fr 1995:-
Bremen 3 dgr 27/11 1995:-
Celle 3 dgr 27/11, 4/12, 7/12, 11/12 fr 1895:-
Stade 3 dgr 27/11, 4/12, 11/12, 
 1 middag ingår 1995:-
Wismar 3 dgr 27/11, 4/12 1995:-
Rostock 3 dgr 20/11, 1/12, 11/12 fr 1895:-
Centrala ´´´´ - ´´´´´ hotell 
 med frukostbuffé!

www.resteamet.se

DAGSTURER
Arlövsrevyn 2010. 7/3, 20/3, 28/3 
 inkl kaffe/räksmörgås ............................675:-
Bok & Biblioteksmässan i Gbg 26/9...........390:-
Äppelmarknad i Kivik 27/9 ........................500:-
Julmarknad/Huseby 10/11, 12/11 ...............600:-
Julmarknad/Tjolöholm 19/11 .....................550:-
Julmarknad/Wapnö Slott 19/11 ..................490:-
Julmarknad/Liseberg 10/12 ........................400:-
Ullared 5 tim stopp 15/9, 1/10, 15/10, 
 28/10, 11/11 mfl ....................................190:-
Bordershopen Puttgarden 10/9, 22/9, 
 6/10, 20/10 mfl ......................................370:-
Heiligenhafen Shopping 
 29/9, 27/10, 14/11, 25/11  .....................390:-

Företaget med lagstadgad resegaranti!

KLIPPANS BOWLINGHALL

Dagens rätt
serveras

 måndag - fredag
11 - 14

Familjepris
på söndagar!

120:-/tim

www.klippansbowling.com

Välkomna!

Pelle Tina Pia

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

Väggfärg
TakfärgTakfärgTakfärgTakfärg

SOBER NATUR
Miljövänlig färg från        !Miljövänlig färg från        !Miljövänlig färg från        !

Den 5 september 
fi rade den föräldra- och 

förskolan Villa Villerkulla 

20 arsjubileum for Villa Villerkulla
Barn, pedagoger och föräldrar samlades på 
Tornsborg för lek, god mat och underhållning 
från Madaroarna.  
- Det var ont om förskoleplatser i kommunen 
1989, och kommunen tipsade några föräldrar 
om att man kunde starta ett föräldrakoope-
rativ och så blev det, säger Ingrid Johansson, 
förskollärare som varit med sedan starten.

Dryga 40-talet barn
Idag hyser Villa Villerkulla 24 förskolebarn 
(1-5 år) och 19 fritidsbarn (6-10) som kom-
mer efter skolan. En hel del har ändrats under 
årens lopp.
- Vi började med 15 barn 1989 och var då 
ett rent föräldrakooperativ. 1994 utökade vi 
med fritidshemmet och då ombildade vi till 
ett föräldra- och personalkooperativ istället, 
säger Ingrid Johansson. 

På ytan skiljer sig inte ett föräldra- och per-
sonalkooperativ sig så mycket mot en vanlig 
förskola.Eftersom det fi nns en läroplan att 
följa så har alla förskolor samma mål och rikt-
linjer. 
- Föräldrarna ska vara engagerade och känna 
sig delaktiga. Vi har olika arbetsgrupper där 
föräldrarna är med. Det fi nns en för renove-
ring och reparationer, och en annan för triv-

selaktiviteter till exempel. Vi lägger också stor 
vikt vid skapande, rörelselekar och utevistelse, 
säger Ingrid Johansson. 

Låg personalomsättning
En annan fördel är att man har väldigt låg 
personalomsättning, vilket skapar kontinuitet 
och trygghet för barnen. Om någon av lärar-
na blir sjuk kan oftast någon förälder rycka in 
och hjälpa till. 
- Det är sällan vi behöver ta in vikarier utifrån. 
När föräldrarna är med i verksamheten lär de 
känna varandra och varandras barn och det 
skapar en vikänsla, säger Ingrid Johansson.

Inga halvfabrikat
Kön till Villa Villerkulla är förhållande vis kort 
just nu. Syskon har förtur, men i övrigt är det 
lika för alla. 
- Barnantalet har sjunkit de sista åren, och 
lågkonjunkturen med arbetslöshet gör också 
sitt till, säger Ingrid Johansson. 

I Villa Villerkullas eget kök existerar inga halv-
fabrikat, utan förskolans egen kokerska lagar 
all mat på egen hand. 
- Det är ju alltid godast med hemlagat och 
barnen uppskattar det väldigt mycket ,säger 
Ingrid Johansson.
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fi rade den föräldra- och fi rade den föräldra- och 

förskolan Villa Villerkulla förskolan Villa Villerkulla 

Den 5 september Den 5 september 
fi rade den föräldra- och fi rade den föräldra- och 

förskollärare som varit med sedan starten.

Dryga 40-talet barn
Idag hyser Villa Villerkulla 24 förskolebarn 
(1-5 år) och 19 fritidsbarn (6-10) som kom-
mer efter skolan. En hel del har ändrats under 
årens lopp.
- Vi började med 15 barn 1989 och var då 
ett rent föräldrakooperativ. 1994 utökade vi 
med fritidshemmet och då ombildade vi till 
ett föräldra- och personalkooperativ istället,
säger Ingrid Johansson. 

På ytan skiljer sig inte ett föräldra- och per-
sonalkooperativ sig så mycket mot en vanlig 

Den 5 september Den 5 september 
fi rade den föräldra- och fi rade den föräldra- och 
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Familjen

En pojke född 090515 
Vikt: 3 140 gr 
Längd: 49 cm

Victor
Jenny &Lars 
Stålhammar

Albert, Calvin

En fl icka född 090527
 Vikt: 3 730 gr
Längd: 50 cm

Cilla
Evelina &Pierre Ryd

Oliver

En fl icka född 090525
 Vikt: 3 500 gr
Längd: 49 cm

Olivia
Linda & Magnus

Ottosson
Amanda

En kille född 090526, Vikt: 3 280 gr, Längd: 49 cm

Anton
Sofi a Lidborn & Mikael Löhr

En fl icka född 090610, Vikt: 2 790 gr, Längd: 50 cm

Moa
Cecilia Nilsson & Sebastian Ekelund

Låt oss fånga
 ett minne!

Ring 0435 - 77 9
0 54!

Hur känns det?
- Väldigt roligt såklart. Det ä ren riktig sporre och pengarna kommer 
att komma väl till pass eftersom jag ska åka som utbytesstudent till 
Queens University i Kanada om ett par veckor (slutet av augusti, så 
när du läser detta är Carl redan ”over there” /Red.anm.). 

Du läser till civilingenjör med inriktning mot eko systemteknik. 
Varför har du valt denna inriktning?
- Jag har alltid varit intresserad av vattenvård. För några år sedan läste 
jag en jägarexamenskurs som var ganska närbesläktad med ekosys-
temteknik och då blev jag inspirerad att välja det som inriktning. Det 
är en väldigt bred utbildning och jag hoppas kunna arbeta med att 
förändra någonting till det bättre. 

Vad är drömjobbet då?
- Jag skulle gärna vilja jobba ett par år i något utvecklingsland med 
dricksvattenhantering eller något liknande. Därefter fl yttar jag gärna 
helm till Sverige och arbetar med någon form av energiframställning. 

Vad kommer du att studera under året i Kanada?
- Det är själva inriktningen mot ekosystemteknik. De första tre åren i 
Lund har jag läst basblocket i miljöteknik, och nu blir det vattenresurs-
hantering.

Var i Kanada ligger Queens University?
- I Ontario i öster, precis mellan Toronto och Montreal. Jag kommer 
att bo tillsammans med fem-sex andra studenter och de ska bli jätte-
spännande.

Carl Johansson, Lundastuderande 
civilingenjör från Klippan som fått 
Klippan Rotaryklubbs stipendium på 
15 000 kronor för sina studier i eko-
systemteknik.

Ett ögonbli
ck… 

FASTIGHETSSKÖTSEL
TRÄDGÅRDSSKÖTSEL

ANLÄGGNINGSARBETE
FABRIKSALLÉN 25
264 36 KLIPPAN

lillaklosterab@telia.com
0709-49 83 28

- Väldigt roligt såklart. Det ä ren riktig sporre och pengarna kommer 

Klippan Rotaryklubbs stipendium på 

RÖRMONTAGE AB
STORGATAN 16, 264 00 KLIPPAN
Tel. 0435 - 71 12 75, fax 0435 - 100 25

Vi har möblerna,
badkar/massagebad
duschkabiner, duschdörrar
& blandare!

Vi har möblerna,

Är det dags för

BADRUMSRENOVERING?
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information från klippans kommun

Välkommen till Friskvården 
i Ljungbyheds idrottshall

Här kan du träna både maskinträning, konditionsträning 

och med fria vikter i vår kraftsportslokal.

Instruktörstider:

Måndag 08.00-11.00 samt torsdag 16.00-19.00. 

Övriga tider egen träning.

För mer info : www.klippan.se

Nu har Badhuset öppnat!

För öppettider och priser se www.klippan.se

Har du provat vår massagestol?Njut av en avkopplande massage i vår massagestol på Klippans Badhus.
För mer info: 0435-281 95 eller www.klippan.se

Öppet hus
Klippans Gymnasieskola i Ljungbyhed 

och 
Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby

Lördagen den 26:e september 
KL.10.00-13.00

Ljungbyhed:

 gymnasieutbildningar 
 samt 12 olika sporter 

 traktor och grönyte-
 maskiner.

Östra Ljungby:

Den här månaden lottar Adapat Media och Söderås 
Journalen ut ett fototillfälle i vår fotostudio. Du kan fo-
tografera dig själv, din familj eller ditt husdjur – det är 
helt upp till dig!

I priset ingår ett fototillfälle samt tre förstoringar av de bilder 
som du själv blir mest nöjd med. Adapt Media kan printa ut 
på vanligt fotopapper, pearl eller canvasduk, och du kan få 
förstoringar i A3-, A4- och A5-storlek. 

Hur otroligt det än verkar så är det bara dryga två och en halv 
månad kvar tills det är dags att börja tänka på julklappsshop-
pingen! Genom att fotografera familjen eller barnen i fotostu-
dion ligger du redan steget före alla andra. Bilder är ju alltid en 
populär julklapp till mor- och farföräldrar till exempel. 

Skicka därför in ett brev där du förklarar varför just du ska 
vinna det här priset. Därefter väljer vi på Adapt Media och 
Söderås Journalen ut den bästa motiveringen och gör ett litet 
reportage om fototillfället i ett kommande nummer. Värdet på 
priset är 1500 kronor. 

Du skickar ditt bidrag till följande adress: 
Adapt Media 
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN
Märk kuvertet ”Fototävling”.  

Lycka till!

NY TÄVLING!!!

Vinn gratisfotografering 
hos adapt media!

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 28 sept -09 i brev frankerat med brev 
  porto. 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:                                                             

Adress:                                                      

Telnr:  Ålder:

ORDET ÄR:

GISSA VILKET 
ORD SOM 

JAG GÖMMER!
Växer på träd...

ENDAST för barn 
upp till 12 år!

SÖDERÅS JOURNALENS 
BARNTÄVLING!



Vad är         ?
Adapt Media står för anpassad marknadsföring. Stort eller litet 

företag? Förening, organisation eller privatperson? Vi anpassar 

oss hela tiden och ger varje kund vad den vill ha. 

Vad är         ?
Adapt Media står för anpassad marknadsföring. Stort eller litet 

företag? Förening, organisation eller privatperson? Vi anpassar 

Vem är du?Du har behov av att marknadsföra dig. 

Du vet inte exakt hur materialet ska se ut eller 

vilka budskap det ska innehålla. Du vill 

arbeta med någon som har den stora 

reklambyråns förmåga och det lilla 

företagets smidighet. Du behöver hjälp 

med den sista pusselbiten. Adapt Media 

snidar till den så att ditt marknads förings-

pussel blir komplett.

Adapt Media klarar 
av alla former av  
textframställning. 

Text

Hennes sexårige son vill bli fotbollsproffs, 

den åttaåriga dottern siktar på en karriär som 

tävlingsryttare. Camilla Asp hade också hon 

ganska tidigt klart för sig vad hon skulle bli 

när hon blev stor: Hon skulle arbeta med att 

sälja hus. Och så blev det också. Idag är hon 

egenföretagare och franchisetagare till Läns-

hem Klippan.

- Jag har alltid varit väldigt fascinerad av hus, 

och mycket intresserad av inredning. Tydligen 

så har jag ända sedan jag var liten pratat om 

att sälja hus, skrattar hon.

Inga problem att flytta
Camilla kommer ursprungligen från Ålstorp, ett litet sam-
hälle utanför Löddeköpinge. I de tidiga tonåren, samtidigt 
som mäklardrömmarna började gro, flyttade Camilla tillsam-
mans med sina föräldrar och två yngre syskon till faderns 
hemtrakter i Ljungbyhed. Det kan ju vara jobbigt att flytta 
från skola och kompisar när man precis står på tröskeln till 
tonåren, men det var inget som bekymrade Camilla .
- Det var så klart tråkigt att lämna släkt och vänner i Åls-
torp, men jag tyckte det var spännande att pröva någonting 
nytt. Vi letade gård bland annat för att kunna ha våra hästar 
hemma och fastnade för ett ställe iLjungbyheds utkant.

Trivs på landet
När det var dags för gymnasieval fanns det ingen tvekan 
om vad Camilla skulle välja. Barn och fritidsprogrammet var 
det självklara valet. Knappast det traditionella valet för en 
blivande mäklare, men det gick ju bra ändå.
- Jag läste upp de kurser jag behövde för att få högskole-
behörighet sista terminen i trean och sedan flyttade jag till 
Gävle och läste till fastighetsmäklare på högskolan där.

Studietiden minns hon med värme, men är man uppvuxen 
på landet så är man.
- Det är kul att ha provat på stadslivet, men jag upptäckte 
ganska snart att det inte var någonting för mig. Jag åkte 
hem ganska mycket under tiden i Gävle och trivs bättre på 
de små orterna.

Utmaning att vara sin egen
Direkt efter avslutad utbildning fick Camilla jobb på Svensk
Fastighetsförmedling i Klippan, som hade många kontor 
med samma ägare runt om i nordvästra Skåne. 2001 star-
tade ett samarbete med Länsförsäkringar och Länshem bil-
dades. Några år senare blev det bestämt att Länshem skulle 
bli rikstäckande och att kontoren skulle drivas av så kallade 
franchisetagare. Camilla fick ett erbjudande om att driva 
Klippankontoret.
- Jag var först lite osäker och visste inte om det passade 
eftersom jag hade två små barn. I samma veva fick jag ett 
arbete som butikschef i en stor klädaffär. Jag funderade lite 
på det, men tackade nej. Jag trivdes så bra med mitt arbete 
på Länshem och såg en utmaning i att bli egenföretagare.

Ett varierat arbete
Camilla är nöjd med sitt jobb på alla sätt och vis. Variationen 
är det allra bästa.
- Två dagar ser aldrig likadana ut. Telefonsamtal som varvas 
med visningar, kontraktsskrivningar, tillträden på bank och 
besiktningar. Kundkontakterna är det allra roligaste. Våra 
kunder har alla en sak gemensamt: De står inför en av sitt 
livs största affärer antingen för att köpa eller sälja sitt bo-
ende, men i övrigt är de i olika situationer, allt ifrån ett par 
som ska flytta ihop till skilsmässor eller dödsbon. Det känns 
bra att kunna hjälpa till i alla sammanhang.

Arbete vs fritid
När man frågar egenföretagare om det finns några nackde-
lar med att vara sin egen brukar de flesta svara likadant: Att 
det är svårt att skilja på arbete och fritid och att man aldrig 
känner sig riktigt ledig. Camilla går emot den strömmen och 
tycker inte att det är några problem.
- Man måste kunna unna sig att vara ledig också. Jag har 
tagit ett beslut om att skilja på jobb och fritid. För att jag ska 
kunna utföra mitt arbete på bästa sätt så måste jag må bra 
privat och kunna vila mellan varven också. Man förlorar nog 
i längden på att aldrig koppla ur.

Inga problem att flytta
Camilla kommer ursprungligen från Ål
hälle utanför Löddeköpinge. I de tidiga t
som mäklardrömmarna bör
mans med sina föräldrar och t
hemtrakter i Ljungbyhed. Det kan ju var
från skola och kompisar när man precis står på t
tonåren, men det var inget som
- Det var så klart tråkigt att läm
torp, men jag tyckte det var spännan
nytt. Vi letade gård bland annat för att kunna 
hemma och fastnade för ett ställe 

Trivs på landet
När det var dags för gymnasieval fanns
om vad Camilla skulle välja. Barn och fritidsprogr
det självklara valet. Knappas
blivande mäklare, men det gick j
- Jag läste upp de kurser jag behövde för 
behörighet sista terminen i trean och sedan fly
Gävle och läste till fastighetsmäklare 

Studietiden minns hon med värme, m
på landet så är man.
- Det är kul att ha provat på stadslivet
ganska snart att det inte var någonting
hem ganska mycket under tiden i Gävl
de små orterna.de små orterna.

PROFILEN:

Camilla Asp

Alltid på 
språng!

8
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tidningar, tidskrifter, 
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I Adapt Medias foto- 
studio fotograferar 
vi det mesta.
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I Adapt Medias foto-
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Vår tidning
Adapt Medias egen tidning Söderås Journalen 

ges ut i 11 400 ex i Klippan med omnejd. 

Kontakta Anna Rosén Jönsson på tel 0435- 

77 90 55 om du vill m
arknadsföra dig här.

77 90 55 om du vill m
arknadsföra dig här.
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om jag 
får be!
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