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NUMMER MANUSStOPP  UtG. DAtUM          

AUGUStI 2 AUGUStI  19 AUGUStI 

SEPtEMBER 30 AUGUStI  20 SEPtEMBER 

OKtOBER 4 OKtOBER  25 OKtOBER 

NOVEMBER 1 NOVEMBER  22 NOVEMBER 

DEcEMBER 29 NOVEMBER  20 DEcEMBER

 AnsvArig utgivAre |
 Bengt wetterBerg
 bengt@adaptmedia.se 

 
 AD, LAYOut, FOtO | 
 CAmiLLA H. PeureLL 
 camilla@adaptmedia.se

 AnnOnser, LAYOut, FOtO | 
 AnnA-LenA LunDin
 anna-lena@adaptmedia.se

 LAYOut, FOtO | 
 ALBin LunDBerg 
 albin@adaptmedia.se

 reDAktiOneLL text |
 JOHAn wetterBerg  
 johan@adaptmedia.se

 AnnOnsFÖrsÄLJning, FOtO | 
 AnnA rOsén JÖnssOn 
 anna@adaptmedia.se 
 tel 0761 - 35 34 05, 
 0435 - 77 90 55

BrAuns siDA | LArs-erik BrAun
trYCk | LJungBergs trYCkeri

  Söderås

ADAPt meDiA 
TEL. 0435 - 77 90 50 • fax 0435 - 77 90 59

www.soderasjournalen.se

 DinA tiPs OCH FÖrsLAg viLL vi  
 gÄrnA HA insÄnt tiLL:

 sÖDerÅs JOurnALen/reDAktiOnen
 ADAPt meDiA, n. skOLgAtAn 2, kLiPPAn  
 (v.g mÄrk meD ”MIna TIps”)

VI reserVerar oss för eV. Tryckfel

NÄSTA NR

INNEHÅLL

Vill du 
också 
bli en 
vinnare?

Anmäl din förening eller företag på

Företagsregister • Föreningsregister 

Dagens lunch • Forum • Evenemangskalender

Vi tackar våra medhjälpande företag:

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

 

tel. 0435- 77 92 50

Program
 13.00 Godisregn till barnen
  Turridning på Persbackes Islandshästar
  Alla har vi tagit med oss blommor och grönt
  för gemensam klädning av stången
 13.15 Cirkusclownen CITO leker med barn och vuxna
 14.00 Resning av midsommarstången 
  Spelemän bjuder in till sång och dans kring
  midsommarstången
 15.00 Sång och musik av gymnasieelever 
 15.15 Allsång i parken där alla sjunger med
 16.00 Godisregn till barnen som avslutning

Kaffe, läsk, kaka, våfflor med sylt och grädde, 
korv med bröd finns för servering.

FRI ENTRÉ!

VÄLKOMMEN ATT FIRA 

MIDSOMMAR 
I STADSPARKEN I KLIPPAN

FREDAGEN DEN 25 JUNI 13.00 – 16.00

Trevlig sommar!
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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

Tisdagen den 22 juni är det dags för årets upplaga av Åby Mark-

nad. Omkring 15 000 besökare väntas handla marknadsattiraljer 

från omkring 320 knallar. Två av dessa är Sune Olofsson och hans 

hustru Mai-Britt, som har åkt runt med sin munkvagn på olika 

marknader sedan 1991. 

- Vi hade igång en taxiverksamhet tidigare, men när den lades när 

så började vi åka ut på marknader istället, säger Sune Olofsson. 

Sune och Mai-Britt bor i Gyllebo, som ligger en mil utanför Simrishamn. 
Att vara marknadsknallar är inte någon heltidssysselsättning för deras 
del, utan mer en rolig fritidssysselsättning. 
- Det är inte det här som försörjer oss, utan vi gör det mest för att det är 
roligt. Vi rör oss mestadels i skåne, den marknad vi åker till som ligger 
längst bort är långås i Halland. 
Paret har varit med på Åby Marknad i många år, och där trivs de utom-
ordentligt bra. 
- Den är mycket trevligt upplagd och välskött. Turistchefen eivor de la 
cueva ska ha en stor eloge, tycker Sune. 

Vad är det då förutom logistiken som gör Åby Marknad så speciell. Sune 
svarar: 
- Många av de marknaderna vi är ute på ligger en bit utanför orterna. 
Man kanske samlar en hel marknad ute på ett speciellt ställe. I klippan 
håller man sig inne i samhället, och då blir det aldrig någon riktig träng-
sel. Det är lätt för folk att gå och titta som man vill och göra vad man 
känner för. 

När Sune och Mai-Britt åker ut spänner de fast sin munkvagn bakom hus-
bilen. Till skillnad från många andra knallar så slipper de alltså hela pro-
jektet med att packa upp och packa ner hela tiden– något som är ganska 
skönt. Munkarna bakar de själva från en färdig mix. Denna doppas och 
kokas sedan i flottyr. Förutom munkar säljer de också kaffe och läsk. 

Det bästa med att vara ute på marknader som knalle är att man träf-
far mycket folk. På de flesta marknaderna kommer besökarna i en strid 
ström hela dagen – det finns alltid någon som är sugen på munkar, vad 
klockan än är!
- Många ska kanske hem till någon god vän och dricka förmiddagskaffe 
innan man går ut på marknaden, då brukar de titta förbi här först och 
köpa med sig några ringar för att ha med sig istället för en blomma. 

Många fina
erbjudande 
hela dagen!

Marknadsdagen

22 juni
flyttar vi ut på

marknaden kl. 9-20!
Butiken öppet som vanligt!

strl 36-46

Kille & tjej 104-152 cl

Åbyplan 2    264 33 Klippan
Tel:  0435-151 30

Öppet: Mån - Fre 10-18
Lördag 10-14

hela dagen!hela dagen!

Välkommen!
Madde & Lotta

Många finaMånga finaMånga fina

MIDSOMMARFIN!

Tisdagen den 22 juni är det dags för årets upplaga av Åby Mark-

nad. Omkring 15 000 besökare väntas handla marknadsattiraljer 

från omkring 320 knallar. Två av dessa är Sune Olofsson och hans 

hustru Mai-Britt, som har åkt runt med sin munkvagn på olika 

marknader sedan 1991. 

- Vi hade igång en taxiverksamhet tidigare, men när den lades när - Vi hade igång en taxiverksamhet tidigare, men när den lades när 

så började vi åka ut på marknader istället, säger Sune Olofsson. 

Vad är det då förutom logistiken som gör Åby Marknad så speciell. Sune 
svarar: 
- Många av de marknaderna vi är ute på ligger en bit utanför orterna. 
Man kanske samlar en hel marknad ute på ett speciellt ställe. I 
håller man sig inne i samhället, och då blir det aldrig någon riktig träng
sel. Det är lätt för folk att gå och titta som man vill och göra vad man 
känner för. 

När Sune och Mai-Britt åker ut spänner de fast sin munkvagn bakom hus

Dags igen för ÅBY MarKnaD

Öppet kl. 8-20 på 
marknadsdagen!

Marknadsfika 25:-
Brödkasse 3st 75:-

(Ord.pris 90:-)

0435 - 102 53
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Fredrik Persson, ägare till Fredrik 

Perssons Åkeri, blev på fredagskväl-

len den 21 maj utsedd till Årets Före-

tagare i Klippan. 

Kristina Nilsson, representant för Företa-
garna Syd, delade ut priset (ett diplom och 
en vacker glasstatyett) till Fredrik Persson 
vid en ceremoni på Klippans Gästis. 
- Det känns kul, men oväntat. Det är alltid 
roligt att bli uppmärksammad, säger Fredrik 
Persson. 

Sprida positiva budskap
Årets Företagare delas ut inom Företagarna både på lokal och på  
regional nivå. Sedan 2007 delas även ett pris ut till Årets Företagare 
i Sverige, och Fredrik Persson är i och med sin lokala utmärkelse med 
och tävlar även om denna hedersbetygelse. 
- när företagare utvecklar sina företag i rätt riktning vill vi från  
företagarna visa vår uppskattning. Det är viktigt att sprida ett  
positivt budskap till allmänheten att det är viktigt att öka förståelsen 
för företagandets nödvändighet. samtidigt motiverar det andra före- 
tagare att utvecklas, säger Tomas Karlsson, ordförande i Företagarna 
Klippan. 

Viktigt att locka medlemmarna
Det blev en mycket trevlig kväll på Klippans Gästis. 60-talet företagare 
och särskilt inbjudna, däribland kommunstyrelsens ordförande Bengt 
Svensson (m) och näringslivsansvarige Hans-Göran Dahl, serverades 
en välsmakande oxfilé med tillhörande potatisgratäng och barbecue-
sås, grekisk salladsbuffé och goda drycker. Företagarna Klippan hade 
också dagen till ära passat på att ordna en mycket uppskattad drink-
provning.  
- en utmaning för många föreningar idag är att få medlemmarna 
intresserade för de fasta arrangemang man anordnar. Vi har tidigare 
provat att kombinera aktiviteter som öl- och whiskeyprovning med 
informationsträffar, och det har fungerat väldigt bra. Är nyfiken- 
heten på aktiviteterna stor så lockar det fler deltagare, säger Tomas 
Karlsson. 

Fredrik Persson blev 
Årets Företagare

Sommarmusik i Klippans kyrkor under 
lördagar och torsdagar juni-augusti

Vägkyrka i S:t Petri kyrka

Öppettider mån-fre 7.30-16.30

Väg 108, 2 km norr Marieholm www.birgittasplat.se
Tel 0413-730 62   Fax 0413- 730 81

10% rabatt på ståltakpanna vid köp av
komplett tak. Finns i flera modeller. 

(Gäller vid beställning i juni och juli)

Semesterstängt  5/7 – 23/7

Erbjudandet gäller t.o.m. 31 augusti 2010
och vid tecknande av medlemskap

/ DAG

   
 T

RÄNA FÖR

Järnvägsgatan 31, Klippan
www.corpus-fitness.com

0435-718899

Du tränar 90 dagar för 90 kronor,
70 dagar för 70 kronor o.s.v. 

Ju tidigare du kommer igång,
desto större värde.

Vill du att vi skriver om ditt  
företag också?
Kontakta 
Anna Rosén Jönsson 0435-77 90 55

Vill du att vi skriver om ditt 
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Fredrik Persson blev 
Årets Företagare

Hantverkaregatan 2 & 5, Perstorp
Tel Fleurs: 0435-358 88

Tel Interieur: 0435-358 87
Storgatan 27, Klippan
Tel: 0435-151 51

ERBJUDANDE!

98:-
69:-

Öppet: Mån-fre 9-18 / Lör 9-13

Öppet:  Mån-Fre 9.30-18.00 
Lör 9.00-13.00

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

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

Pris från 130 - 245 KR
Även med LED-belysning

Nya modeller av 
handduschar 
i krom NYPOTATIS 

Ombud för

YPOTATISYPOTATISYPOTATISYPOTATISYPOTATISYPOTATISYPOTATISYPOTATIS

Vi marinerar 

vårt eget grillkött

-ring för beställning! Jordgubbs-
försäljning

 utanför 
butiken hela 
sommaren.från lokala odlare!

FEST
Nu har vi valp- och 

kattungepaket 
veckorna 25 och 26! 

Norra Skolgatan 2
KLIPPAN

Handla något i butiken och få:

75 kr rabatt på 1,5 - 4 kg-säcken

eller 

100 kr rabatt på 6,5 - 20 kg-säckenGäller under veckorna 
25 och 26 och kan ej 
kombineras med andra 
erbjudande.

Vi gör om 

succén!

Den 5-25 juli har vi fullt upp!

N. Skolgatan 2 - Klippan, Tel 0435 - 77 90 50, www.adaptmedia.seN. Skolgatan 2 - Klippan, Tel 0435 - 77 90 50, 

Vi har Semester!

Den 5-25 juli har vi fullt upp!Den 5-25 juli har vi fullt upp!
Dock inte med det vi brukar göra... 
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en 80-åring kan firas i klippan - 
parken eller stadsparken som det 
sägs. Den 30 juni 1930 invigdes 
”stora, pampiga, vackra” parken, 
som var ett ”nödhjälpsarbete” för 
arbetslösa i en svår tid.
Parker är tätorters lungor och mö-
tesplatser, ger livskvalitet, bra kli-
mat och skapar trivsel. Till 1800-
talets mitt fanns få parker, men 
många privata trädgårdar. 1874 
års byggnadsstadga betonade par-
ker – mest för brandsäkerhet. De 
blev allt mer oaser i samhällen, käl-
lor till glädje med omväxlande ve-
getation, ofta med musikpaviljong, 
scen och lekplats. Klippan tog  
efter.
 I Åbys (Klippans) östra utkant 
fanns allmänningen som blev mark-
nadsplats från 1764 (inte 1767) till 
1910. Området plöjdes upp 1912. 
Tanken fördes fram: Anlägg en 
park. Det blev nej. 1914 började 
kriget, odlingslotter behövdes. 
”Marknadsplatsen” pekades ut. 
1917 beslöts om odlingslotter där.
 1920-talets lågkonjunktur djupna-

en ambulans ger trygghet. så har 
det varit sedan 1700-talets slut – i 
det militära - och vid 1800-talets se-
nare del på civila området. I söder-
åsbygden från 1920.
 Begreppet ”ambulans” är latinskt, 
betyder ”vandra omkring”, senare 
uttolkat till ”ett flyttbart sjukhus”. 
Historien om ambulanser börjar i 
antiken, där ”kärror användes för 
att med våld bortforsla obotligt 
sjuka”. I Spanien talas det om akut-
transporter av skadade 1487. Först 
1797 är frågan om ambulans ”på 
fast mark”. Vid Napoleons fälttåg 
i Italien beskrivs hästdragna kärror 

som förde skadade till ”vårdplatser”.
Röda Korset bildades 1863. Det var 
de som såg till att ambulanser även 
kom i civilt bruk. År 1900 fanns 
enstaka hästdragna ambulanser i 
Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Nyttan av ambulanser uppmärk-
sammades. Ambulanser sattes upp 
runt om i landet. 1910 kom första 
motordriva ambulansen i Sverige. 
1930 fanns 140 ambulanser. 1964 
kom enhetliga bestämmelser för hur 
ambulanser ska vara. Då krävdes att 
”vård ska kunna påbörjas redan på 
hämtningsplatsen”. Det ledde till att 
landstingen allt mer tog över ansva-

ret för ambulansverksamheten.
 Klippan tog initiativ till en ”bil-
förening för sjuktransporter” i juni 
1920. Kringliggande kommuner 
inbjöds att vara med: V Sönnars-
löv, Kvidinge, Vedby, Riseberga, Ö 
Ljungby och Källna. Pådrivare var 
Röda Korset. En ambulans köptes 
för 11 000 kr, som stationerades 
i Klippan. Inträdesavgiften var 25 
öre per invånare. Även bidrag gavs: 
Pappersbruket 3 000 kr och Bryg-
geriet 2 000 kr. Årsavgiften blev tio 
öre per invånare, avgiften vid sjuk-
transport till Ängelholm 70 kr.  

I dessa tider då landets försvar åter 
hamnat på den politiska agendan, 
kan det ha sitt intresse att ta del av 
Klippans kommuns behandling av 
en ansökan om anslag på 500 kro-
nor från Klippans hemvärn 1949. 
Frågan behandlades av socialde-
mokraterna, som hade egen ma-
joritet i kommunfullmäktige. Erik V 
Karlsson inledde. Han såg hemvär-
net som en hobby och ”ville inte att 
skattepengar gick till en hobby”. 
Otto Bengtsson ville inte att kom-
munen ”uppmuntrade till denna 
form av hobby”. Oskar A Persson 
gick längst i kritiken. Han ansåg 
att ”krigspsykos drivs fram med en 
sådan hobby”. Det blev avslag på 
ansökan. 

Korskyrkan inom Örebromissionen 
flyttar från villan vid Storgatan, 
mitt emot gymnasieskolan, till mis-
sionshuset på Bryggerigatan. Till-
sammans med Klippans EFS bildas 
Andréaskyrkan, som invigdes den 
2 maj i år. Det var 1940 som Kors-
kyrkan inledde verksamheten – då 
kallat Tabernaklet. Med vid invig-
ningen 1940 var Dagmar Karlsson, 
som även var med vid invigningen 
av Andreaskyrkan. Villan vid Stor-
gatan säljs och byggas om till två 
lägenheter. ”Visst skiljer det mellan 
oss och EFS. Men mer förenar”, sä-
ger Birger Andersson, Korskyrkan. 

1920. Klippans municipalfullmäk-
tige beslöt köpa ”Askagården” för 
85 000 kronor.
1970. Tullsons möbelvaruhus i Elf-
dalen invigs.

”Det amerikanska folkets främsta 
uppgift är att göra affärer.”
(USA:s vice predident Calvin 
Coolidge 1924).
“Han glömde aldrig en fiende.”
(Erik Pettersson, historiker från Lin-
köping, om Karl IX) Boktipset: Lars och Ursula Sjöbergs bok ”Stolar, taburetter och fåtöljer” ger perspektiv på ”anonym” möbel.

Parken i Klippan – en 80-åring att hylla

Ambulans – ”rullande trygghet”

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

”Hemvärn farlig hobby”

sommar, sol – kanske bad i hav.  
Behovet blev allt större för skolbarn 
till längre tid de tillbringar i skolan. 
sommaren kan bli torftig för en del. 
Det ändrade majblommor och gå-
vor på i V sönnarslöv.
1842 började obligatoriska folksko-
lan. Då var Sverige inne i en indu-
strialisering, som ledde till torftiga, 
osunda miljöer, ibland misär. Hygie-
nen blev därefter. Ett ”Lort-Sverige” 
uppstod. Sjukdomar grasserade, 
ohyra i form av löss och loppor var 
betydande. Barnen drabbades hårt. 
En radikalt ändrad syn på hygien 
krävdes. Den kom. Skolan blev fö-
rebild. Skolhälsovården utvecklades. 

Den kompletterades med behovs-
prövad kolonivistelse och badresor. 
Majblomman - från 1907 - blev 
intäktskälla, även gåvor från fören-
ingar och andra. Sommaren ändra-
des från torftig till häftig, för en del 
barn. Hur löstes detta i små kom-
muner? Hur finansierades allt? 
 V Sönnarslöv var en liten kom-
mun. En Majblomkommitté tillsattes 
1933. Den hade ambitioner, visioner 
och vilja. Att ge 10-12 barn koloni-
vistelsen i Magnarp kom första året. 
Läkaren Gunnar Englert tog ut de 
som mest behövde kolonivistelse. 
Majblommor såldes. Men redan 
1934 gav Forsby – Stackarps syför-

ening bidrag – 203 kronor. Andra 
föreningar, organisationer, företag 
och enskilda följde efter. Kolonivis-
telsen var fem veckor, ökade till sex. 
Det satsades även på idrottslägret 
i Skälderviken och på badresor. 
Majblomkommittén ville att V Sön-
narslöv köpte/byggde egen kolo-
nistuga. Det blev diskussion, även 
pengafrågan löstes. När V Sönnars-
löv och Vedby slogs samman med 
Klippan avskrevs egen koloni – där-
för att Klippan inte ville satsa på 
koloni. Det blev pengar över, som 
satsade på dels en lekplats och dels 
på barnbespisning vid skolorna i  
V Sönnarslöv.

Majblompengar gav barn ”sommaräventyr”

Korskyrkan flyttar

Märkesdagar

de. ”Nödhjälpsarbete” behövdes. 
Det blev allt svåre att hitta projekt. 
Åter kom parkfrågan upp, nu som 
ovanligt lämplig: Krävde manuellt 
arbete, inga maskiner och låga 
kostnader. Beslut togs. Trädgårds-
arkitekt Victor Anjou tog fram 
förslag, trädgårdsmästare Edvin 
Olofsson blev arbetsledare. Den 1 
september 1929 började arbetet.
Parken blev en triangel. 350 meter 
utmed Kloster- och Vedbyvägen, 
300 meter där Marknadsvägen 
anlades. 180 holländska lindar 
och 40 lönnar köptes för 5 657:68 
kronor. Ett allésystem som en ram 
anlades, ett monogramliknande 
gångsystem utformades. 
 Så kom andra världskriget. Par-
ken plöjdes upp. Klippanbor fick 
odlingslotter. Återställandet sked-
de enligt ”raka linjernas” princip. 
1942 fick parken en lekplats, den 
första kommunala. 1948 invigdes 
musikpaviljongen, 1954 byggdes 
kiosken. Kyrka var inritad sedan 
1915. Den 27 november 1966  
invigdes S:t Petri kyrka.
 

Musikpaviljong invigdes 1948.

1942 fick parken kommunens 
första lekplats.

Häckar ger lugn miljö.
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Boktipset: Lars och Ursula Sjöbergs bok ”Stolar, taburetter och fåtöljer” ger perspektiv på ”anonym” möbel.

Allarp 842, 260 70 Ljungbyhed
Telefon: 0722 - 477 444
www.pensionatsoderasen.se

Pensionat Söderåsen 
vid Skäralid erbjuder 
såväl B&B som lägen-
heter för självhushåll-
ning i naturskön och 
rofylld miljö. Boka oss 
också för din myshelg 
med vänner, företags-
kickoff, konferens eller 
släktträff. 

Pensionat Söderåsen

Nyöppnat!

De har bytt storstaden mot landsbygden. 

Stefan och Frida Svedrin lämnade vid års-

skiftet Stockholm bakom sig och flyttade 

till det gamla vårdhemmet i Skäralid, där 

de under våren ägnat sig åt renovering. 

Nu står Pensionat Söderåsen upprustat 

och klart! Stefan och Fridas mångåriga 

dröm om ett eget pensionat är därmed i 

hamn. 

- Vi har vänner och släkt boende här nere, 

och när vi förra sommaren förstod att det 

här fantastiska huset var till salu bestäm-

de vi oss för att slå till, säger Stefan. 

Föll pladask
Stefan och Frida är båda två ursprungligen 
officerare inom flottan, men har de senaste 
åren arbetat med personalfrågor, rekrytering 
och marknadsföring i Försvarsmakten. Stefan 
är bördig från Linköping och Frida kommer 
från början från Karlskrona, och de har länge 
längtat tillbaka ut på landet efter många år i 
storstan. 
- Vi blev helt förälskade i det här stället. Det 
ligger fantastiskt vackert med den ljuvliga ut-
sikten över söderåsen och skäralidsravinen 
som det lilla extra, säger Stefan. 

Rofyllt och familjärt
Som vana resenärer har Stefan och Frida be-
sökt ett och annat hotell, vandrarhem och 
bed & breakfast under årens lopp, både i Sve-
rige och utomlands. När de påbörjade renove-
ringsarbetet var visionen tydlig. 
- Vårt mål var att skapa ett rofyllt och familjärt 
boende, en plats att koppla av på och bara 
njuta av livet och den fantastiska naturen. 
att avsluta en dag med att sitta i kvällssolen 
och njuta av panoramavyn över söderåsen är 
verkligen balsam för själen, säger Frida. 

Omfattande renovering
På Pensionat Söderåsen finns sju sovrum i 
pensionatflygeln, och i den norra flygeln 
finns två lägenheter för självhushållning. 
Stefan och Frida har under vintern och våren 
arbetat med renoveringen och målat, lagt 
golv, satt in nya brandörrar, installerat ven-
tilation och brandlarm. Dessutom har man 
byggt ett nytt kök och gjort ett nytt matrum. 
Det mesta, förutom de bitar som kräver att 
arbetet blir fackmannamässigt utfört, har de 
gjort själva – med viss assistans. 
- Våra vänner och familjer har verkligen ställt 
upp. De har kommit hit på rena arbetshel-
ger, vilket vi är oerhört tacksamma för, fram-
håller Frida. 

Teambuilding och konferens
Pensionat Söderåsen är inte bara tänkt som 
ett boende där nationalparksbesökare kan 
få tak över huvudet. Stefan och Frida hoppas 
också att kunna attrahera så väl förbipasse-
rande som konferens- och teambuildinggäs-
ter. Det här är verkligen ett perfekt ställe att 
samla ihop vänner eller släkt för att umgås, 
spela spel, laga mat och njuta av naturen.
- Under lågsäsongen är tanken att vi ska ha 
andra typer av evenemang, där både företag 
och privatpersoner kan hyra lokalerna för 
olika arrangemang. Vi har stor erfarenhet av 
att ordna teambuilding och kan vara en re-
surs för gästerna även där, säger Stefan. 

Billingevägen 8 i Röstånga 
Tel. 0435-915 70  

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

www.begr-byra.se
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sökt ett och annat hotell, vandrarhem och 

- Vårt mål var att skapa ett rofyllt och familjärt 
boende, en plats att koppla av på och bara 
njuta av livet och den fantastiska naturen. 

tt avsluta en dag med att sitta i kvällssolen 
öderåsen är 
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Midsommarkasse

(Inne på Köpmansgården)

GÖR TVÄTTEN TILL
ETT RENT NÖJE!

Mån-Fre: 9.30-18.00
Lördag: 9.30-13.00

2490:-

2690:-

Kyl K1085 Frys F1085

Kyl och frys: 83,8 cm höga och  
54 cm breda, A-klassade.

PASSA PÅ! EXTRA KYLA!PASSA PÅ! EXTRA KYLA!

Hjärtligt 

välkomna!

Ring 120 10
vid bords-
bokning!

Goda tider!
V. 24 sparkar vi igång 
med vår nya 
sommarmeny.
 

SOMMAR PÅ GÄSTIS!

Mer information 
om våra menyer 
finner ni på vår 

hemsida.

Öppet  
alla dagar
från 9.00

Maywis Blomsterhandel har fått tillökning
Under våren har dets putsats och fe-

jats för fullt på Maywis Blomsterhan-

del. Ägaren Maria Frohm beslutade sig 

nämligen i julas för att bygga ut på buti-

kens baksida in mot Köpmangården.

- Nu har vi fått ett litet ”orangeri” på 22 

kvadratmeter genom att både göra en 

liten nybyggnad och en renovering av 

den lilla lokal vi hade på baksidan. 

Inredningsartiklar
I samband med utbyggnaden har Maywis 
Blomsterhandel också tagit ett steg framåt 
och börjat sälja inredningsartiklar. Från att 
tidigare ha varit en renodlad blomsteraf-
fär tittar man nu alltså lite åt presenthållet 
också. 
- Det är många som kanske bara vill köpa 
en liten blomma, och sedan ”fylla upp” 
med någon liten present som varar längre 
än vad en blomma gör. Därför har vi börjat 
sälja lite ljusstakar, figurer och andra ”in-
redningsgrejer”, säger Maria Frohm. 
Mottagandet och reaktionerna från kun-
derna på det ökade utrymmet och sorti-
mentet har varit översvallande positiva. 

Butiken har varit ganska liten tidigare. 
Skulle det vara så att det uppstår väntetid 
när kunderna kommer in kan de gå runt i 
butiken och kika på ett helt annat sätt. 

Försäljning på Köpmangården
I och med utökningen in mot Köpman-
gården har Maria Frohm också kunnat 
utöka försäljningen av ”uteblommor”. 
- Det är så himla fint där på baksidan, 
och nu när vi har byggt till där så kan 
vi ha blommor även ute på gården till 
försäljning. Tidigare har det inte gått ef-
tersom vi inte haft någon uppsikt över 
köpmangården. stamväxter och amplar 
är alltid populärt så här års, och har gått 
åt en hel del. 
Det har nu gått ett och ett halvt år se-
dan Maria Frohm köpte Maywis Blom-
mor. Med lite perspektiv kan hon tillstå 
att verksamheten har rullat på bättre än 
hon vågade hoppas på. 
- Man var väl lite rädd i början vad man 
hade gett sig in på, men vi har fått nya 
kunder och även lyckats behålla de 
gamla. Det har till och med varit till-
strömning av folk från andra kommu-
ner, vilket känns extra roligt. 

Svårt att få tiden att räcka till 
Maria Frohm menar att det viktigaste 
är att man erbjuder bra produkter 
(man är specialister på brudbinderi och 
begravningsdekorationer), har trevlig 
personal och hela tiden arbetar med 
att tillfredsställa alla kunders behov.  
Hon kan inte direkt hitta några nack-
delar med att vara sin egen annat än 
den gamla klassikern – tiden. 
- Det blir inte så många timmar över 
för fritid. Jag får mycket hjälp av min 
revisor, men fakturering och sådant 
måste man ju hinna med själv, och det 
blir ju att man gör det när man är ledig 
istället. Men jag klagar inte utan trivs 
jättebra!
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Husband: 
Edvard Perssons Hjältar

www.spangen.se

ENDAST  ENTRÉ 125 KR

Info - Priser
ALLSÅNGSPAKET:

Logi, supé é
985 kr/pers. i dubbelrum.

ALLSÅNGSMENY: 
Supé é

385 kr/pers.

ENDAST  ENTRÉ 125 KR

Info - Priser
ALLSÅNGSPAKET:

Logi, supé, ka�e-kaka inkl. entré
985 kr/pers. i dubbelrum.

ALLSÅNGSMENY: 
Supé m. ka�e-kaka inkl. entré

385 kr/pers.

Husband: 
Edvard Perssons Hjältar

www.spangen.se

26 JULI
2010
kl.19

19 JULI
2010
kl.19

VÄLKOMNA!

9

BÄST I TEST – IGEN!!!  
Nyligen presenterade Sverker Olofsson i SVT’s PLUS, Folksams stora färgtest. 
Av 45 olika målningssystem som testades visade sig Demidekk ULTIMATE 
och Alcro BESTÅ vara bland de sju som var bäst i test. Testet representerar 
90% av alla färger på marknaden. Inte nog med att ULTIMATE och BESTÅ tål 
väder och vind exceptionellt bra, de är även ett utomordentligt bra miljöval! 
Än en gång är det bevisat att kvalitet är det som består! 

KLIPPAN:
Karossvägen 1

tel 0435-142 62
www.colorama.se

Vi har 
färgen!

Cylinda tvätt FT 272, 

7 kg, 1200 V, display, 
fördröjd start. 
Energi A + AB

Cylinda tork TK200, 

7 kg, belysning samt
15 praktiska program 

Energi B

4 990:-/stPremiärpris Sommar-

erbjudande!Severin 2000w (ord. pris 695:-) 499:- 

4-pack  (ord. pris 99:-) 85:-
6-pack  (ord. pris 55:-)  39:-
Ryobi 18 v  1499:-
Ferax 1200 mm (ord. pris 152:-)  99:- 

(ord. pris 324:-)  249:- 

Maywis Blomsterhandel har fått tillökning
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Med himlen som 
arbetsfält!

PROFILEN:

Bertil Gerhardt

Tunnan, Gripen, 
Spitfire och många 
fler därtill har Bertil 
flugit genom åren. 
Här till höger ses 
han stående vid 
Vampiren som 
fortfarande flygs 
kontinuerligt.

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.

1. Har ni spelat i Klippan tidigare?

2. Vad kan publiken förvänta sig av er?

3. Vilken är er mest önskade låt och varför?

3 artister, 3 frågor, 3 svar 
Var med och 
påverka politiken!

Aktivera dig i 
Klippancentern!

www.centerpartiet.se/klippan

Fo
to:

 Pe
ter

 Er
lan

ds
so

n

Fo
to:

 Ad
ap

t M
ed

ia

Läs mer om 
artisterna på 

klippanfesten.se

Han har tillbringat över 30 000 timmar i luften, och byggt upp en fram-

gångsrik karriär både inom flygvapnet och inom det civila. Men trots 

att han uppnådde pensionsålder häromåret har Ljungbyhedsbon Bertil  

Gerhardt inga planer på att trappa ner. 

- Jag trivs med att hålla ett högt tempo, konstaterar han.
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Med himlen som 
arbetsfält!

 

Din lokala fastighetsskötare!
Gödning
Gräsklippning Mossrivning
Nyplantering Snöskottning

Rabattskötsel Städning

Häckklippning

Mats Kärrlid, Bob Stevens
1. Ja, halva bandet kommer ju härifrån så det är ju hemmaplan. vi spelade på 
gamla klippanfestivalen på 90-talet, men det här blir första gången i stads-
parken, det ska bli väldigt kul. 
2. Bob stevens spelar mogen och traditionell dansmusik där vi blandar origi-
nallåtar med kända covers.  
3. utan tvekan no more boleros. Det är en holländsk låt som jag hörde på 
radio i början av nittiotalet. Jag tyckte den var riktigt bra, och vi spelade in 
den, och den har blivit vår absolut största hit. vi gör en nyinspelning av den 
på vår senaste skiva Boleros. 

Lena Ström, CC & Lee
1. nej, det är första gången faktiskt. vi spelade på ekebo i vintras, och där var 
det bra drag, så vi hoppas på bra stämning i klippan också. 
2. Alla låtar vi spelar ska gå att dansa till, så i den bemärkelsen är det dans-
musik, men vi försöker att vara moderna och göra någonting nytt av gamla 
klassiker. vi är influerade av ABBA, och har mer gemensamt med pop och 
schlager än med traditionell dansbandsmusik. vi vill locka ungdomarna ut på 
dansbanorna. 
3. vi slog igenom i Dansbandskampen med en egen version av Leende guld-
bruna ögon som blev väldigt populär, den vill folk ofta höra – gärna ett par 
gånger per kväll (skratt). 

Gunars Jaunupe, Partypatrullen
1. vi har gjort spelningar i många år på Helsingborgsfestivalen, men aldrig i 
klippan. Det är alltid roligt att möta ny publik. 
2. riktigt bra drag! vi har spelat i massor av olika konstellationer med olika 
artister i alla sammanhang. under 30 år lär man sig hur man anpassar mate-
rialet efter publiken, och det gör att vi förhoppningsvis ska kunna ge klippan-
publiken precis vad den vill ha. 
3. vår publik gillar schlager, hårdrock och allsång, så du kan få en av varje: 
Björn skifs michelangelo, AC/DC: s Highway to hell och så en kväll i juni med 
Lasse Berghagen.

 

Lång meritlista
Bertil, som är bördig från småländska Store-
bro, slog ner bopålarna i Ljungbyhed redan 
1963, när han kom till F5 som officersaspi-
rant. Som elev på flygskolan tog han certifi-
kat för SK50 Safir och SK28 Vampire. Däref-
ter följde några år vid Malmen i Linköping, 
där Bertil utbildade sig till jaktförare på J29 
Tunnan. Kadettskolan genomförde han i 
Uppsala, och därefter fortsatte Bertils flyg-
tjänst på J35 Draken vid F11 Nyköping och 
F13 Norrköping fram till 1973. Från 1968 
var det dock Ljungbyhed som var basen i 
familjen Gerhardts liv. 
- Det var meningen att jag skulle stanna här 
som flyglärare i tre år. när den tiden hade 
gått var det ont om personal och då blev 
jag kvar, först som flyglärare och sedan som 
divisionschef och flygchef vid den militära 
flygutbildningen. 

Arbetar även för Biltema
1983 blev Bertil också flygchef och chefs-
instruktör vid Trafikflyghögskolan (TFHS), 
och han har under åren också haft en kar-
riär inom den civila luftfarten och fungerat 
som flyglärare, skolchef samt varit pilot i en 
rad olika flygföretag. Bertil har alltså flugit 
de flesta typer av flygplan. Sedan 1978 har 
han också flugit företagspersonal inom Bil-
tema över hela världen, och det är detta 
han nu ägnar sig åt på heltid. Resorna går 
såväl inom Europa som till Kina och USA. 

- Det har varit ett mycket intressant jobb. 
Inom Biltema får jag möjlighet att flyga de 
allra modernaste maskinerna. Det är verkli-
gen skilda världar gentemot en Vampire eller 
en spitfire till exempel.

Spitfire – klassiskt flygplan
Spitfire ja – det brukar kallas världens vack-
raste flygplan, och användes under andra 
världskriget av brittiska styrkor för att störta 
Hitlerregimen. Biltema har köpt in två plan 
som man använder i marknadsföringssyfte 
under olika ”air shows”, och det är Bertil 
som har äran att sitt bakom spakarna. 
- Det är en pojkdröm att få möjligheten att 
flyga plan som medverkat i andra världskri-
get, väldigt inspirerande. Jag åker runt på 
uppvisningar nästan varje helg på somrarna. 

Tid med barnbarnen
Flygandet har alltså varit en stor del av Bertils 
liv, men även om han inte direkt har trappat 
ner så har han ändå tid över för annat. Fa-
miljen äger tre olika hus – ett på Orust, ett 
i Småland och så det i Ljungbyhed, och nå-
gonstans pågår för med mesta någon form 
av renovering. Bertil tillbringar också mycket 
tid med skaran av barnbarn, där den äldsta 
medlemmen just nu är fem år. Börjar det 
månne bli dags för första flygturen med mor-
far?
- De står i kö och vill upp och flyga, så det är 
väl snart tid, skrattar Bertil.  
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Vinnaren av en Mors dag-middag

Tack älskade 
mamma för att 
du är du...

Midsommarafton och midsommardagen stängt

www.skvattemolla.se

0435-21705

Skvattemölla Kvarn
Östra Ljungby

Öppet söndagar 12-17
Annan tid beställning

Midsommaraftonstängt
Midsommardagenstängt

Varmt välkomna!

Hon ställer alltid upp för sina barn och barnbarn, 

Sylvie Gustavsson från Östra Ljungby. Är något av 

de tre barnbarnen sjuka kan deras föräldrar ringa 

sin mamma när som helst, till och med mitt i nat-

ten, för att få assistans. Därför anmälde dottern 

Ann-Sofie Hemme henne till Söderås Journalens 

tävling där man kunde vinna en fin Mors dags-

middag på Skvattemölla kvarn. 

- Det var jättetrevligt och jättegott. Trots att vi bor 

i Östra Ljungby har jag aldrig varit där tidigare, 

det blir väl ofta så när det är för nära inpå. 

Fantastisk svampsås
Sylvie och hennes sällskap av barn och barnbarn (totalt sju personer) 
serverades en riktigt välsmakande trerättersmeny. Till förrätt blev 
det snittar med lax och räkor, varmrätten var kalkon med svampsås 
och potatis, och till dessert bjöds kaffe och tårta. 
- allting var jättefint, men svampsåsen vi fick till kalkonen var fan-
tastisk. Den var riktigt saftig och gräddig, man kunde nästan ha ätit 
den med sked, skrattar Sylvie. 

Familjen brukar alltid fira mors dag, men kanske inte så här extra-
vagant. Och nu när Sylvie har fått upp ögonen på Skvattemölla 
kvarn kommer hon definitivt att återvända dit. Och allt detta bara 
för att hon när en så uppskattad farmor och mormor. 
- Det är min plikt tycker jag – man ska hjälpa sina nära och kära, 
avslutar Sylvie.

En riktigt lyckad Mors dag
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Lycka till!

EXTRA VINSTER!
Vi kommer även 
att dra tre extra 
vinnare som  
får en Adapt 
Media-kasse 
var.

TÄVLA i Annonsjakten!
VINStER:
1:a pris Presentkort hos Maywis Blommor, Klippan 500:–
2:a pris Presentkort hos Maywis Blommor, Klippan 300:–
3:e pris Presentkort hos Maywis Blommor, Klippan 100:–
Samtliga vinnare får också en Söderås Journalen de Luxe-bok!

SÅ HÄR GÖR DU:
•	Varje pusselbit i Annonsjaktens 6 fält passar in i någon  

av annonserna i detta nummer. 
•	Du skall hitta annonserna till vilka bitarna hör. Skriv  

sedan annonsörens firmanamn under resp. ruta.
•	Du skall alltså INTE ange tidningssidans nummer.	
Sänd lösningen till: Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN i 
brev frankerat med brevporto. Glöm inte ange ”Annonsjakten” utanpå 
kuvertet! REDAKTIONEN TILLHANDA SENAST den 26 juli 2010.

Namn:     Tel:

Adress:

 

Din lokala fastighetsskötare!
Gödning
Gräsklippning Mossrivning
Nyplantering Snöskottning

Rabattskötsel Städning

Häckklippning

FEST
Nu har vi valp- och 

kattungepaket 
veckorna 25 och 26! 

Norra Skolgatan 2
KLIPPAN

Handla något i butiken och få:

75 kr rabatt på 1,5 - 4 kg-säcken

eller 

100 kr rabatt på 6,5 - 20 kg-säckenGäller under veckorna 
25 och 26 och kan ej 
kombineras med andra 
erbjudande.

Vi gör om 

succén!

Husband: 
Edvard Perssons Hjältar

www.spangen.se

ENDAST  ENTRÉ 125 KR

Info - Priser
ALLSÅNGSPAKET:

Logi, supé é
985 kr/pers. i dubbelrum.

ALLSÅNGSMENY: 
Supé é

385 kr/pers.

ENDAST  ENTRÉ 125 KR

Info - Priser
ALLSÅNGSPAKET:

Logi, supé, ka�e-kaka inkl. entré
985 kr/pers. i dubbelrum.

ALLSÅNGSMENY: 
Supé m. ka�e-kaka inkl. entré

385 kr/pers.

Husband: 
Edvard Perssons Hjältar

www.spangen.se

26 JULI
2010
kl.19

19 JULI
2010
kl.19

VÄLKOMNA!

Sommarmusik i Klippans kyrkor under 
lördagar och torsdagar juni-augusti

Vägkyrka i S:t Petri kyrka
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Vinn grillkött!
Sommaren är äntligen här och därmed är det också dags 
att plocka fram grillen. För att fira att den ljusaste av 
årstider har anlänt lottar Söderås Journalen i samarbete 
med Bjärhus Gårdsbutik ut grillfat med blandade läcker-
heter till ett värde av 1000 kronor. Skicka in en motive-
ring till varför just du förtjänar detta. 

För att du ska komma ifråga måste vi ha ditt svar senast den 
26 juli. Söderås Journalen kommer i vanlig ordning att göra 
ett litet reportage i samband med att du grillar köttet, och 
detta reportage finns sedan med i ett kommande nummer. Du 
som deltar måste ha möjlighet att genomföra din ”grill-
fest” senast lördagen den 30 augusti. 

Märk kuvert med ”Grillfat” och skicka in till följande adress: 

Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN

NY TÄVLING!!!
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RIDSKOLAN
Herrevadskloster Ljungbyhed
Ridskolan startar igen v34, 
lektioner måndag-fredag. 

Anmälan för nya och gamla elever: 
Ridskolechef Camilla Björnsson 070-231 09 10 
ridskolan@asborf.se

Välkomna!

Boxar uthyres i nybyggt stall
Uppvärmd sadelkammare, spolspilta mm. Strö, grovfoder och morgonfodring ingår. 
Fler tjänster kan köpas till. Anläggning med ridhus 33x60m, belyst utebana 55x100m 
körhinder och underbar ridterräng.
Information och bokning Ulla Herner 070-397 21 51 bra_87@hotmail.com

Välkomna!
Tänk på att 
remiss behövs ej.

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

SPECIALITETER

Förverkliga dina 

trädgårdsdrömmar

på Bjärhus!

Bjärhus Växtbutik
Tel. 0435 - 102 95  
www.bjarhus.se

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

Tandläkare
Pehr Erlandsson 

önskar

På torsdagskvällen den 3 juni satte 

Åsbo Ryttarförening punkt för en 

mycket framgångsrik vår. Då hölls 

nämligen avslutning för barnens rid-

skola, komplett med både såväl hopp-

nings- som ryktningstävling. Och det 

är med stor tillförsikt som ridskolan 

tar lite sommarledigt. Vecka 33 och 34 

startar ridskolan igen. 

- Vi kommer att ha åtta egna hästar på 
plats då, och kan tänka os satt hyra in 
ännu fler för att möta en ökad efterfrå-
gan. Dessutom vill ha lite extra fokus på 
att vi har uppstallning för privatryttare. Vill 
man stalla upp här hos oss och ha tillgång 
till ridhus och ridbana är man hjärtligt väl-
kommen, säger ordförande Åsa Ericsson. 

100 ungdomar
Våren har varit intensiv period för Åsbo 
Ryttarförening. Det nya ridhuset, som in-
vigdes i höstas, har blivit en riktig succé 
och har genererat många nya medlem-
mar i alla åldrar. 

Lyckad avslutning för

- Just nu har vi uppåt 100 ungdomar i för-
eningen, och vi har även lång kö till våra 
vuxengrupper. Till hösten är planen att 
kunna utöka den delen av verksamheten 
när vi får in fler hästar, säger Åsa Ericsson. 

Samarbete med Niklas Arvidsson
Tillsättandet av Camilla Björnsson som 
ridskolechef har fallit mycket väl ut, och 
hon kommer att fortsätta sin tjänstgöring. 
Åsbo Ryttarförening har också etablerat 
ett samarbete med den lokale landslags-
ryttaren Niklas Arvidsson, som blivit väldigt 
uppskattat. 
- Vissa kvällar i veckan finns niklas tillgäng-
lig på vår hoppbana, och då kan man vara 
med på hans träningar och få många vär-
defulla råd och tips. Det spelar ingen roll 
om man har egen häst eller om man rider 
föreningens hästar, alla är välkomna. 

När det gäller dressyr så har Åsbo Ryttar-
förening den välmeriterade Ditte Egholm 
Herbsgaard som föreningstränare. Det har 
inneburit att ponnylaget tagit sig till elit-
klassen, och att damlaget startar i så kallad 
knockoutdressyr. 

Körnings-SM i september
Ytterliggare ett kvitto på att Åsbo Ryt-
tarförening är en attraktiv samarbets-
partner fick man i början av juni, då 
man fick en förfrågan om att anordna 
SM i körning den 16-19 september. 
- Det blir tävlingar för enbet och par 
för ponny och häst, samt ungdoms-
klasser, och öppna klasser för utländ-
ska kuskar. för oss är det naturligtvis 
en stor ära och ett erkännande av vår 
förening och våra funktionärer, säger 
Åsa Ericsson. 

till ridhus och ridbana är man hjärtligt väl

ÅSBO Ryttarförenings ridskola
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information från klippans kommun



Midsommarfest
Direkt från kolgrillen:




