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För att orka med storhelgernas fester

Tar vi på Adapt Media i några dagar semester

Vi öppnar klappar, äter gröt och firar jul

Efter årsskiftet är vi sedan tillbaka

Med Klippanshopping.se, Söderås Journalen 

och en massa annat kul!

God Jul och 
Gott Nytt År!
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Nyheter på                                     !

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

AB KLIPPAN LJUNGBYHEDS BEGRAVNINGSBYRÅ

•	Vi	 har	 utökat	 vår	 databas	 så	 att	 vi	 nu	 presenterar	 320	 olika	 butiker	 och	 företag	 i	 Klippan.	 Klippans	 
 handels- och näringsliv har med andra ord en stor potential att kunna erbjuda ett mycket stort och brett  
 utbud av varor och tjänster. Använd gärna Sök-funktionen för att testa!

•	Saknas	Ditt	företag	i	registret?	Klicka	på	Anmäl Er här!	på	Välkomstsidan!

•	Saknar	Du	som	konsument	något	företag	i	registret?	Föreslå	butiken	eller	företaget	att	de	anmäler	sig 
 genom att klicka på Anmäl Er här!	på	Välkomstsidan	eller	kontakta	Adapt	Media	på	0435	–	77	90	50!

•	Företag	markerade	med	Blå text har Grundinformation i form av företagets namn och adress.

•	Företag	markerade	med	Fet Svart text har utökad information i form av verksamhetsbeskrivning, bilder,  
 annonser från Söderås Journalen, erbjudandesida, telefonnummer, besöks- och postadress, mailadress,  
 internetadress och öppettider.

Klippans Gästis kommer från och med 

den 14 december att bli med Harrys-

pub. Dessutom kommer man att kny-

tas till en av de större svenska hotell-

kedjorna, och dessutom också erbjuda 

ytterliggare ett lunchalternativ varje 

dag.

Dessa	glada	nyheter	kunde	den	nye	arren-
datorn Mikael Lundin från Örebro meddela 
på	 tisdagseftermiddagen	 den	 29	 novem-
ber	då	Brännborrns	Fastigheters	VD	Rikard	
Thulin överlämnade arrendet till honom 
och	hans	fru	Susanne.	Kommunstyrelsens	
ordförande Bengt Svensson var också på 
plats för att hälsa honom välkommen till 
Klippan.	
- Du får en bok om söderåsen så att du 
som nyinflyttad får veta mer om din nya 
hembygd, sa Bengt Svensson. 

Två lunchrätter
När det gäller lunchserveringen kommer 
man alltså att erbjuda ytterligare ett dagens-

alternativ	varje	dag	–	eller	snarare	ett	vecko-
alternativ om man ska vara petig. 
- Vi fortsätter att servera en unik dagens rätt 
varje dag, och sedan kompletterar vi med en 
stående rätt som serveras måndag-fredag 
under en veckas tid, innan vi byter till något 
annat, säger Mikael Lundin. 

Öppet varje dag
Den	 nya	 Harrys-puben	 kommer	 att	 vara	
öppen	varje	dag.	De	exakta	tiderna	är	 inte	
hundraprocentigt satta än, men mycket talar 
för	att	det	blir	ungefär	17-24.	Där	kommer	
gästerna	i	sann	Harrys-anda	äta	och	dricka	
gott i den exklusiva miljön, och dessutom 
kunna	titta	på	sportevenemang	på	TV.	
- Vi vill att folk ska se Harrys-puben som ett 
ställe dit man går efter jobbet och kanske 
blandar upp sig med hotellgästerna. Vi vill 
ha en så levande miljö som möjligt och sat-
sar verkligen på att ha öppet mycket. Jag 
har sedan barnsben fått lära mig uttrycket 
”Min vardag, andra människors fest”, det 
är ett bra motto att arbeta efter, sa Mikael 
Lundin. 
läs hela artikeln på klippanshopping.se

Det händer 
spännande  
saker på 
Gästis 
i Klippan

3

98 263 besök i år!

Nu är det 64  73 företag 

med som har utökad 

information!



4

Vad önskar du dig i 

julklapp?

Jessica Rantala, Klippan

Hampus Ljungberg, Örkelljunga

Gunnel Persson, Klippan

Robin Möller, Åstorp

Linda Theodoridis, Klippan

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.

Vi önskar er 
en riktigt 
God jul 
och ett

Gott Nytt År!
 

Tegelbruksg. 10 • 264 35 Klippan • Tel. 0435-122 00
www.berndtssons.nu

Glöm inte boka...
handledarkurs, Riskettan 

och körkortsutbildning!

PRESENTKORT 
I JULKLAPP?!

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

 

WC-stol 
Gustavsberg Nordic 2000

Tvättställ 
Gustavsberg  2560
samt konsoller, vattenlås, 
FMM tvättställsblandare 9000E 
och pop-up bottenventil
Erbjudandet gäller tom 28 februari -11

5 000:- 
inkl. moms
exl.arbete

Paketpris!

God Jul och 

Gott Nytt År! 

T

- Jag har redan 
fått min bästa 
julklapp i form 
av en häst som 
jag fick i slutet 
av november. 
Det är ett halv- 
blod som heter 
Camille.

- Jag kan inte komma 

på någonting så här 

på direkten. Jag har 

det mesta jag behöver! 

(skratt)

-  Det är så kallt nu att jag skulle behöva en ny vinterjacka som värmer lite bättre. 

- Jag skulle vilja ha 
en fritös. Jag har 
kollat in en som 
bara kräver en 
matsked fett, och  
då kan man göra  
pommes med den  
som inte blir alltför 
onyttiga. 

- En upplevelse av  

något slag. Jag vet  

inte riktigt vad,  

men det skulle 

vara trevligt i alla

 fall. 
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Vad önskar du dig i 

julklapp?

Bowlinghallen i Klippan 
önskar God Jul och 

Gott Nytt År!

Dagens 
Lunch
65:-
mån - fre 

kl. 11.30 - 13.30
Ingen lunch 

3 - 7/1

Familje- 
bowling

20/12 tom den 9/1

139:-/h

Öppet
20/12 - 9/1
Dagligen 11 - 18
Stängt 24 - 25/12

31/12 - 1/1

Bowling med buffé 
Start den 13/1

Fredagar Tacobuffé 18 - 23
Lördagar Hamburgerbuffé 17 - 23

Håll dig uppdaterad, se kalendern på 
vår hemsida. Bokningar för barnkalas, 
privata sällskap, företag och föreningar 
görs enklast genom vår hemsida
www.bowla.net eller 
per telefon 0435-15260. 
Stackarpsvägen 5, 26439 Klippan 

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

Leg. Kiropraktor - Dennis Johansson
Medlem i Kiropraktiska Föreningen Sverige, KFS

N. Skolgatan 2. 0435-71 95 10

God Jul 
och 

Gott Nytt År!Vi gör rent i ditt hem

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

Ring oss 0435-182 7050% 

God Jul 
och

Gott Nytt 
År!

God Jul & 

Gott Nytt År   
Severin (795:-) 549:-
Severin upplad.bar (449:-) 299:-
Luna (1219:-) 795:-
Ferax 500 mm (114:-) 79:-
inkl. podie (2495:-) 1995:-

Kvidinge KFUK-KFUM Scoutkår och 

stödföreningen Kvidinge Scoutvänners 

julmarknad har över 50 år på nacken 

och är en riktig julklassiker i Kvidinge. 

Söndagen	 den	 5	 december	 var	 det	 återi-
gen dags på parkeringen vid den före detta  
scoutgården.	 Den	 här	 gången	 i	 en	 snöfyll	 
inramning värdig en målning eller julkalender. 
- Vi hade kanske lite mindre folk än vad vi 
brukar. De senaste åren har ju andra fören-
ingar också ordnat egna julaktiviteter, och 
då sprids ju besökarna ut lite mer. Men vi 
är nöjda. Det är ju inte varje år det är snö, 
och de bidrar ju till ännu mer julstämningen,  
säger	 Jessica	 Thulinsson,	 sekreterare	 i	 Kvi-
dinge	KFUK-KFUM	Scoutkårs	styrelse.	

Stödföreningen ursprunget
Det	var	stödföreningen	Kvidinge	Scoutvän-
ner som startade julmarknaden en gång i 
tiden.
- Tanken de hade var att samla in pengar till 
scoutkåren för att kunna få ner medlems- 
avgifterna, berättar Jessica Thulinsson. 

Precis som vanligt var det scouternas jul- 
lotteri som lockade allra mest. Scouter-

Scouternas julmarknad 
– en klassisk jultradition

na och deras stödförening har under många 
år lottat ut egentillverkat priser, till exempel 
hembakt, olika sorters träsaker (pallar, fågel- 
matare och pennskrin för att nämna några) och  
blandat julpynt. 
- sedan säljer vi dessutom dörrkransar och 
scouternas egen almanacka, som man kan 
köpa om man är intresserad, säger Jessica  
Thulinsson. 

Utöver detta sålde man även kaffe, korv, ham-
burgare och våfflor, samt hade en tomte på 
plats som delade ut godispåsar till barnen. Även  
ponnyridning erbjöds, till de mindre barnens 
stora uppskattning.

Tradition på andra advent 
Men en aktivitet av detta slag kräver sin plane-
ring. 
- Vi brukar ha ett första möte i augusti. Under 
hösten pågår sedan planering och tillverkning av 
priserna till lotteriet, säger Jessica Thulinsson. 

Det	är	tradition	att	ha	julmarknaden	den	andra	
söndagen i advent, och har så varit i många 
år. 
- Jag har själv varit med i scouterna i knappt 
30 år, och jag har inget minne av att vi haft 
marknaden vid något annat tillfälle
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Det beklagas att julförberedelser 
och julskyltning börjar tidigt. Dock 
är detta bara en blek avspegling av 
forna tiders julförberedelser i bon-
desamhället med självhushållning.
”Jul” eller ”jol” är fornnordiskt ord, 
dyker	upp	på	900-talet,	är	svårt	att	
härleda.	Det	har	sitt	ursprung	i	forn-
tidens offerfest vid midvinter, som 
kristenheten neutraliserade genom 
att lägga ”Jesus födelse” där. Julen 
ses	 som	 stor	 kristen	 högtid	 –	 och	
familj- och släkthögtid - men dess 
seder och bruk har mycket lite med 
kristendom	 att	 göra.	 Dessutom	 fi-
rades inte ”Jesus födelse” under de 
300	första	åren.	Då	ansågs	det	även	
fel att fira födelsedagar.   
 I gamla bondesamhället började 
julförberedelserna tidigt, fårslakten 
redan i oktober. Sedan kom i allt 
snabbare takt övrig slakt, ölbrygg-
ning, ljusstöpning, lutfisksblötlägg-
ning, bakning av matbröd, småka-
kor,	vetebröd,	städning	–	och	julbad	
- till att bonader och textilier togs 
fram och sattes upp, maten kom 

Inslag av stjärngossar har ingen 
stor plats i sveriges jultradition. 
Men annat är det i länder med 
katolsk tradition. Där skriver även 
stjärngossar ”välsignelseformel” 
på bostäder.
Stjärngossarna symboliserade de 
”vice männen” som enligt bibliska 
berättelsen uppvaktade Jesusfa-
miljen. I bibeln står inget om anta-
let.	Det	antogs	vara	 tre,	eftersom	
tre gåvor lämnades. Med tiden fick 
trion	 namn:	 Kaspar,	 Melkior	 och	
Baltasar. I de katolska länderna är 
stjärngossar och Betlehemsstjär-
nan framträdande inslag i tretton-
dagsfirandet.

Dessutom	 fanns	 ett	 annat	 inslag,	
även	i	Tyskland	och	Österrike.	Det	
var att stjärngossar drog fram, 
tiggde och där de fick gåvor skrevs 
en välsignelseformel ovanför dör-
ren till bostaden. Mellan kom-
mande års två första siffror och två 
sista skrevs in C M B med stjärnor 
mellan bokstäverna. Alltså skrev 
t	 ex	 20*C+M+B*11.	 Bokstäverna	
uttolkades ofta felaktigt som nam-
nen på de tre vice männen (Cas-
par, Melkior och Baltasar). Men C 
M B är en förkortning av latinska 
”Christos Mansionem Benedicat” 
(Kristus	välsigna	detta	hus).	
I Norden var stjärngossetraditionen 

	starkast	i	Norge	och	Danmark,	som	
gemensamt	 förbjöds	1735.	De	 två	
länderna var ett kungadöme. Nu 
på	2000-talet	har	 traditionen	bör-
jat blomma upp igen. I Sverige kom 
stjärngossarna att sammanblandas 
med staffansridningen. Traditionen 
har bleknat bort. I Göteborg gjor-
des	försök	1988	att	återväcka	tradi-
tionen, men stjärngossarna förblev 
i släptåget efter Lucia.

Julen är en högtid för familjen 
och släkten. Men även en tid för 
”uppdatering” av släkt- och vän-
skapsband. Julkorten, nu även via 
Internet,	 har	 i	 drygt	 100	 år	 varit	
”mediet” för detta i vårt land. Men 
det	var	1843	i	England	som	julkor-
tet presenterades första gången. 
Under	 1870-talet	 blev	 det	 snabb	
spridning över Europa. Tidigare 
hade nyårshälsningar skett även 
i	 vårt	 land	 via	 posten.	 Från	 1894	
kom Jenny Nyströms julkort, med 
bl a tomtar. Julkortet hade kommit 
till Sverige och blev allmänt spridd 
i	 landet	 på	 1910-talet.	 Idag	 finns	
en ny typ av julkort: Tomtar i vin-
termiljö i för orter välkända sam-
manhang.

Mistel är ett gammalt inslag i jultra-
ditionen. Även att ”den som står 
under misteln i jultid får kyssas”. 
Den	 seden	 kommer	 från	 keltiska	
kulturen, där misteln var en frukt-
barhetssymbol. Mistelväxten är en 
parasit	 som	 utnyttjar	 lövträd.	 Den	
har gröna blad året runt, som gav 
mystisk kraft. I nordiska mytologins 
mord på guden Balder fanns mis-
teln med. I gamla svenska kulturen 
”höll den spöken och troll borta”. 
Misteln	–	namnet	betyder	gödsel	-	
har stort utrymme inom folkmedi-
cinen, var urindrivande, tumörhäm-
mande.	Hjälpte	mot	ofruktsamhet	
och cancer, finns nu i preparatet 
Iscador mot cancer. 

1955. Beslut tas att bygga vägen 
Klippan-Ängelholm	på	gamla	ban-
vallen. 
1970. Tullssons möbelvaruhus i 
Klippan	invigs.

”Åtgärder borde vidtas mot över-
handtagande kaffemissbruket.” 
(Finansminister	Henric	Tamm	1920)
”Tändstickor har betytt oerhört 
mycket för vardagslivet.” (Janne 
Fredlund	i	boken	”Så	levde	vi”) Boktipset: Johansson/Forsells	”Stora boken om familjebilder” puffar för släkt- och familjehistoria.

Gammaldags jul – förbereddes i två månader

Välsignelseformel – skrevs av stjärngossar

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...

Julkort - ”en nyare sed”

klippans kapells historia tog kon-
kret form 1887, men började byg-
gas först 1933 och invigdes 1935. 
Men byggstarten föregicks av 
protester, namninsamling, diskus-
sioner och omröstning.
Järnvägens invigning fick Åby (som 
Klippan	 då	 hette)	 att	 expandera,	
befolkning	 ökade.	 Kyrka	 och	 be-
gravningsplats fanns i Gråmans-
torp, som sågs ligga för långt bort. 
Åbyborna ville ha egen begrav-
ningsplats,	 med	 kapell.	 1887	 års	
stadsplan	 hade	 detta	 med	 –	 pla-
cerad mellan stadsparken och Elf-
dalen. Beslutet dröjde. I takt med 
ökad	 befolkning	 i	 Åby/Klippan	
ökade kraven. Namninsamling för 

kyrkogård	och	kapell	i	Klippan	ge-
nomfördes. En kyrkogårdskommit-
té	tillsattes.	1929	lades	ett	förslag	
fram:	 Kapell	 och	 två	 hektar	 stort	
område	 i	 Elfdalen.	Kyrkostämman	
tvekade.	 De	 ville	 ha	 kostnadsför-
slag.	 Det	 kom	 1931,	 för	 17	 000	
kvm	mark	i	Elfdalen	var	det	40	öre	
kvm,	och	beslöts	1932.
 Martin Persson (s) protesterade 
och	ville	ha	frågan	bordlagd.	Han	
föreslog att kyrkogården i Grå-
manstorp utvidgades, men rösta-
des	 ned.	 1933	 beslöt	 kyrkostäm-
man anlägga kyrkogård och bygga 
kapell i Elfdalen, på den plats som 
pekades	 ut	 1887.	 Kostnaden	 be-
räknades	 till	 35	 000	 kronor,	 men	

blev	41	118	kronor	-	15	850	kronor	
för	 kyrkogård,	 25	 768	 kronor	 för	
kapell,	1	500	kronor	för	ekonomi-
byggnad. Ytterligare saker behöv-
des,	summan	ökades	med	10	000	
kronor.	 Ett	 40-årigt	 lån	 togs	 -	 på	
60	 000	 kronor.	 Även	 invigning-
en	 blev	 dyrare	 än	 beräknat.	 200	 
kronor	var	anslagna,	det	blev	350	
kronor som togs från anslaget till 
orgel	 som	 sänktes	 från	 1	 300	 till	 
1	150	kronor.
	 Kapellklockan	köpte	från	”Ohls-
sons	klockgjuteri”	i	Ystad	för	2	300	
kronor.
	 1985	lades	kyrkogården	om	och	
kapellet rustades upp för totalt  
1	167	000	kronor.	

Klippans kapell 75 år – i stadsplan 1887 

Mistel – inslag i jul

Märkesdagar

fram, julfriden inställde sig och jul-
ottan	besöktes	som	1896	ändades	
från kl tre till fem.  
 I äldre tider var inte advent, och 
idag andra välkända inslag, förlö-
pare	 till	 julen.	 Det	 var	 istället	 An-
nadagen, Luciadagen, där forsk-
ning visat att lucia har förkristen 
tradition, och Thomasdagen - den 
9:e,	13:e	respektive	21:e	december	
–	som	innebar	i	tur	och	ordning	att	
”lutfisken lades i blöt”, ”julgrisen 
slaktades” och  ”marknadsdagen 
besöktes”. 
 Nutida inslag i Sverige är mest 
lån, särskilt från Tyskland. Ad-
ventsljus varje söndag kom år 
1896,	julgranen	1741	”spreds	från	
slott till koja” och blev allmän på 
1900-talet,	 utomhusjulgran	 bör-
jade	i	Köpenhamn	1915	och	kom	
sedan	 över	 till	 Sverige.	 Klippan	
har genom åren fått beröm för 
sin stora gran på Åbyplan och har 
haft granar runt om i kommunen, 
som nu börjat ersättas med ”ljus i 
träd”. 
 

sofia olsson med en julkärve.

Äldre tiders folktro på gårdstomte ingick i 
jultomten.

 Julmarknader dyker upp som svampar ur 
jorden i november.

numera är stjärngossar med i luciaföljet. 
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Vi övergår till att bli en vårdcentral i Hälsoval Skåne och därmed  
utökar vi nu vår verksamhet och erbjuder följande vårdtjänster. 

• Läkarmottagning
• Vaccinationsmottagning
• Distriktssköterskemottagning 
• Kurator
• Barnavårdcentral
• Rökavvänjning
• Hälsokontroller
• Livstilsmottagning

Vi har öppet alla helgfria  
vardagar kl. 8-17.  

Helger hänvisar vi till 
Privatjouren i Helsingborg.
Öppet lör, sön samt helgdagar
kl. 12-15. Tel. 042- 450 90 70, 
tel. tid kl. 10-14.

Välkommen!

Personalen 
Capio Citykliniken i Klippan

Hög tillgänglighet
Kort väntetid
Kontinuitet

Hög kompetens
Vänligt bemötande

Vår vårdcentral i Klippan blir  
en del i Hälsoval Skåne.

Norra Skolgatan 2 a, 
Tel 0435-294 40, www.capio.se

Söderåsjournalen 

10,7 x 7,1 

RRÖSTÅNGAÖSTÅNGA  
BBEGRAVNINGSBYRÅEGRAVNINGSBYRÅ 

 

Billingevägen 8  -  Röstånga -  0435-91570 

Läs gärna mer på vår hemsida 
www.begr-byra.se 

 

 
En hjälpande hand när det behövs 

dygnet runt, året om 
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Mikael Karlsson 

Allégatan 11
KLIPPAN

0435 - 149 60

ÖPPET i butik:
Onsdagar 
14 - 18

GOD JUL 
och

Gott Nytt År!

GOD JUL
och

Gott Nytt År!

Ring för kostnadsfria hembesök!

0435 - 149 60Ring för kostnadsfria hembesök!

0435 - 149 60Ring för kostnadsfria hembesök!

0435 - 149 60

Vi stöder Team  
Missions arbete  
med barn i 
Filippinerna  
och Lettland
Många barn skickas ut på  
gatan för att försörja sig själva. 
Föräldrarna har inte råd att ge 
sina barn mat.

Team Mission förmedlar hjälp  
som når fram. Tusentals barn  
har genom åren fått hjälp till  
skolgång, mat, kläder, medicinsk  
hjälp och en ny framtid.

Att vara fadder gör skillnad!

Vill även Du stödja detta arbete?

Team Mission har 90-konto och 
står under kontroll av SFI. 

För mer info:
Se www.teammission.net 
eller e-maila till 
info@teammission.net

God Jul 
&
Gott 

Nytt År
önskar

Delad glädje = dubbel glädje
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PROFILEN:

Tommy Scott

8

Den 10 juni nästa år firar han 50-årsju-

bileum som postanställd. Men Ljungby-

hedsbon Tommy Scott är inte alls trött på 

brevbäraryrket. 

- Jag jobbar som lantbrevbärare sedan 

några år tillbaka och det är den roligaste 

tjänsten man kan ha. 

Kul att prata
Han	var	alltså	inte	ens	15	fyllda	när	han	tog	
sina	första	stapplande	steg	 inom	det	Kung-
liga	Postverket.	Under	de	knappat	50	år	som	
gått sedan dess har Tommy Scott provat på 
det	mesta.	Tjänsten	som	lantbrevbärare	i	Fä-
ringtofta,	Riseberga,	Stidsvig,	Östra	Ljungby	
och	Källna	är	alltså	den	roligaste	hittills.	Vad	
är	det	då	som	gör	den	så	speciell?
- folket ute på landet har ofta mer tid och 
tycker det är kul när man kommer med pos-
ten. De är alltid gladlynta och tycker det är 
kul att prata, och det gör jag ju själv också. 
annars kan man inte ha ett jobb av den här 
typen. 

Skönt att gå upp tidigt
En typisk arbetsdag för Tommy börjar redan 
halv	 sju	 på	 morgonen.	 Då	 är	 det	 sortering	
som gäller fram till tio, då det är dags att 
bege	sig	 iväg.	Därefter	kör	han	ut	post	och	
paket i ungefär fem timmar innan han är till-
baka	på	kontoret	i	Klippan	strax	före	tre.	Då	
redovisar han kassan och går hem för dagen. 
Och	med	nästan	50	års	postrutin	är	ju	frågan	
berättigad: Är han brevbärare för att han är 
morgonpigg eller är han morgonpigg för att 
han	är	brevbärare?
- Jag har alltid tyckt om att gå upp tidigt. en 
dag i månaden börjar jag inte förrän elva och 
jobbar ända till åtta på kvällen. Då blir dagen 

alldeles för lång. Man är som effektivast på 
morgonen och då är det ju lika bra att jobba 
på, säger Tommy med ett skratt. 

Före detta brandman 
och fotbollsspelare
Efter bara några minuters samtal med Tom-
my förstår man direkt att man inte har med 
någon lugn soffpotatis att göra. Många sa-
ker	i	gång	samtidigt	–	då	trivs	han	som	allra	
bäst.	För	Tommy	har	hunnit	med	en	hel	del.	
Han	har	gjort	mellan	500-600	matcher	 för	
Ljungbyheds	IF,	var	en	av	krafterna	som	star-
tade	FK	Viljan,	som	du	kunde	läsa	om	i	Sö-
derås	Journalens	novembernummer,	på	80-
talet och har dessutom vid sidan om yrket 
på posten även arbetat som deltidsbrand-
man	under	15	år	på	80-	och	90-talen.	
- Det var en jäkla kamratskap inom brand-
kåren, och så klart både roliga och sorgliga 
upplevelser under den tiden.

Tungt arbete
Ett par händelser han minns lite extra utspe-
lade	sig	på	samma	ställe:	utkiksplatsen	Kop-
parhatten	ute	i	Skäralid.	Där	var	Tommy	med	
och räddade en flicka som tillsammans med 
sin hund ramlat ner på en klippavsats. En 
annan	gång,	 i	början	av	90-talet	var	det	en	
dansk kvinna som råkat illa ut. 
- Hon hade också ramlat ner. Vi bar henne 
en lång sträcka uppför branten, och det var 
ingen liten dam. Hon vägde uppåt 100 kilo. 
Jag har nog aldrig varit så trött tror jag!

Hemkär
Tommy är född och bodde sitt första år i 
västgötska Lidköping. När han var ett år 
gammal flyttade familjen till Ljungbyhed, 
och där har han blivit kvar. Tommy tycker 
att Ljungbyhed är en precis lagom stor by 

där	 det	 mesta	 man	 behöver	 finns.	 Han	 är	
helt	 enkelt	 väldigt	 hemkär	 –	 något	 som	 
kanske gjorde att han inte fick den fot-
bollskarriär hans talang troligtvis förtjänade. 
- Jag blev erbjuden att spela för stattena på 
70-talet i division 1, och de samarbetade en 
del med HIf på den tiden. Men jag var tro-
gen ljungbyhed. Mina bröder var likadana. 
De hade också erbjudanden från klubbar hö-
gre upp i seriesystemet, till exempel perstorp, 
som låg i division 1 på den tiden, men de 
blev också lIf trogna.  

Aktiv fritid
Tommy är fortfarande mycket idrottsintresse-
rad,	och	följer	både	Rögle	och	HIF	med	stor	fre-
nesi.	Det	han	benämner	som	den	”stora	kryd-
dan” i livet är att träffa barn och barnbarn. 
- Vi har tre små vildar till barnbarn som är 
helt underbara. 
Annars går Tommy gärna ut på skogspro-
menader med hustrun Irén och tvååriga 
shih-tzun Wille. Wille är för gammal för att 
ha blivit döpt efter Ljungbyheds egna dans-
bandskämpar Willez, som dock har en stor 
supporter i Tommy. 
- Jag delar ut post till sångaren linus mamma 
varje dag, så vi pratar mycket om dom Jag tror 
att de går till final, sedan kan allt hända. 
Du	som	 läser	det	här	vet	 redan	om	Tommy	
hade rätt eller fel i sin gissning, eftersom 
Dansbandskampen	är	avgjord	när	tidningen	
kommer ut.

 

Den glade ”postagubben”!
alltid
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Lycka till!

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

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 4 januari -2011 i brev frankerat med brev  
	 porto.	Glöm	inte	ange	”BARNTÄVLING”	utanpå	kuvertet!	

VINSTER:
1:a pris PRESENTKORT på 2 biobiljetter, Bio Grand 
2:a pris PRESENTKORT på 2 biobiljetter, Bio Grand 
3:e pris PRESENTKORT på 2 biobiljetter, Bio Grand 
Vinnarna underrättas per brev och kungöres i nästa nr.

Namn:                                                             

Adress:                                                      

Telnr:  Ålder:

  

   

ORDET ÄR:
GISSA VILKET 

ORD SOm  
JAG GÖmmER!

Kul att åka 
på vintern!

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

Vinnare Annonsjakten - oktober
1:a pris gunnel Ohlsson, klippan
2:a pris mari-Ann nilsson, klippan
3:e pris Linn Carlsson, röstånga

?
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Tandläkare Hans Åhlund 
 Järnvägsgatan 11 • Klippan • Tel. 0435 - 153 10

VI SKAPAR DITT LEENDE

FÖRE

EFTER

önskar alla en riktigt

GOD JUL & 
GOTT NYTT ÅR!

God Jul och Gott Nytt År
önskar vi alla våra  

kunder och leverantörer
och ser fram emot ett  
nytt händelserikt 2011

Torbjörn med personal

Välkommen att kontakta:

BEN
NYS  GOLV

I KLIPPAN AB
Tel. 0736-230410

Nu även 
slipning av 
parkettgolv!

att använda

Vi önskar 
God Jul och Gott Nytt År 

till alla våra gamla och nya kunder! 30% 
på barn-, jul- och höstbroderier

Gäller tom 
31 januari -11
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Vinnaren av Söderås Journalens 
makeover!

på Huvudsalongen fick Towe 
hjälp att hitta sin hårstil. 
Towe behövde lite färg och 
form som lyfte fram hennes 
vackra drag. Med vana händer 
formade linda och anki till en 
helt ny tjej. Towe tittade efter 
förvandlingen förundrat på sig 
själv i spegeln, blinkade och 
skojade:
- Jag tror jag måste flörta lite 
med mig själv....

på Gunns Mode blev Towe 
väl omhändertagen av 
Helena. efter ett rådslag om 
färg och smak så plockades 
några olika förslag fram. 
Helena hittade precis rätt. 
Towe fann sin favorit men 
skulle nog kunnat komma 
hem med betydligt mer till 
sin garderob.
- rätt färg, snyggt och lätt 
att röra sig i. Det är härligt 
med den personliga service 
man får här. Då vågar man 
prova sånt som man annars 
inte skulle gjort, konstaterar 
hon.

FÖRE EFTER

Härlig dag  

för Towe!

Vad lite ögonfransar kan göra...

linda visar Towe en 
annan frisyr med 
samma klippning
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EFTERFÖRE

VILL DU 
OCKSÅ HITTA 
DIN EGEN
PERSONLIGA 
STIL?

Den stora 
modebutiken 

mitt i city med 
personlig service.

Vi �nns här 
för DIG!

Kom in så hjälper vi dig!
Välkomna önskar Helena med personal

 

Storgatan 32, Klippan
Tel. 0435 - 101 15

www.gunnsmode.se

HUVUDSALONGEN
Storgatan 35
264 32 Klippan 0435-153 53

Ögonfrans-
förlängning

800:-
ord.pris 1.200:-

Vinn varor från
Görans Ljud & Bild!
Gillar du hemelektronik? I så fall ska du titta hit! 
Den här gången lottar nämligen Söderås Journalen i 
samarbete med Görans Ljud & Bild ut möjligheten att 
få plocka ut valfria varor ur butikens sortiment till en 
kostnad av 1 800 kronor. Skicka in en motivering till 
varför just du eller någon närstående förtjänar det här 
priset, så drar vi på Söderås Journalens redaktion fram 
den vinnare vi tycker levererar den bästa motiveringen. 
I ett kommande nummer gör vi ett reportage om dig 
som vann. 

Du skickar in ditt tävlingsbidrag till följande adress: 

Adapt Media 
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN

Märk kuvertet med ”Hemelektronik” 

Vi behöver ditt bidrag senast den 4 januari

NY TÄVLING!!!

Towe fick en  
ny ”look”
För femte året i rad lottade Söderås Journalen under 

rubriken ”Gör om mig” ut en ”makeover” till en av våra 

läsare. Vinnare den här gången blev Towe Breiner från 

Klippan, som anmäldes av sina barn. 

- Jag hade inte den blekaste aning om att de hade skick-

at in till den här tävlingen och blev jättechockad när jag 

fick samtalet, säger Towe Breiner. 

Som ett barn på julafton
Towes	”vinstdag”	började	med	ett	besök	på	Huvudsalongen	i	
Klippan,	där	hon	blev	sminkad,	klippt	och	tillfixad	i	håret.		
- De var väldigt duktiga på Huvudsalongen också. Den lilla 
miniplattången som de lockade mitt hår med var så bra att 
jag köpte med en hem, så jag kommer att fortsätta med den 
här nya frisyren. 

Towe blev särskilt förtjust i ögonfransförlängningen hon fick 
hos	Huvudsalongen.	Ögonfransförlängning	innebär	att	man	
på konstgjort vis förlänger ögonfransarna, vilket gör att ögon-
färgen lyfts fram ännu mer. 
- Jag blev jättenöjd med den. 

Vidare till Gunns Mode
Därefter	styrdes	kosan	vidare	ett	par	hundra	meter	österut	på	
Storgatan, nämligen till Gunns Mode, där Towe fick välja ut 
lite nya kläder. 
- Man blir som ett barn på julafton när man kommer in i en 
klädesaffär och kan välja bland alla fina kläder. Jag har aldrig 
handlat på Gunns Mode tidigare, men jag kommer att åter-
vända fler gånger. Det var bra att man fick hjälp att välja, och 
personalen var mycket hjälpsam och trevlig.

”Du är jättevacker”
När Towe kom hem till familjen igen möttes hon av spontana 
jubelrop!
- De sa ”mamma du är jättevacker”, och ”wow vad snygg du 
är”! Det är man ju inte van vid att höra från barnen precis, 
skrattar Towe Breiner. 

F
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God Jul & Gott Nytt År 
önskas alla våra kunder!

Öppet: Mån - Fre 11 - 22 • Lör - Sön 12 - 22 • Tel: 0435 - 182 00

Kvalité 
Service 

 Bästa råvaror

Pizzeria Hörnan presenterar

nya goda rätter!

Välkomna!
Tänk på att 
remiss behövs ej.

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

SPECIALITETER

Vi önskar 
alla en

God Jul!

Pizzeria Hörnan i Klippan kom-

mer efter årsskiftet inte bara 

att servera pizza och kebab. 

Då kan nämligen de som är 

sugna på plankstek, pasta och 

olika kötträtter beställa även 

detta på Pizzeria Hörnan. 

- Vi vill utveckla menyn och 

erbjuda lite mer variation, och 

kommer även att göra en sats-

ning på sandwichpizzor, eller 

langos, som man också kan 

kalla dem, säger ägaren Yasar 

Milli. 

Lyssnar på kunderna
Pizzeria	Hörnan	försöker	alltid	att	
lyssna på kundernas synpunkter. 
Det	har	hänt	ibland	att	pizza-	el-
ler kebaköpande kunder frågat 
varför de inte har annan mat på 
menyn, och när Yasar Milli hört 
den frågan ett antal gånger bör-
jade han fungera på att utöka. 

- Jag har en släkting som är kock 
och som verkligen kan restau-
rangbranschen, så vi kommer 
att ha nytta av hans kunskaper.  
Genom att jobba tillsammans får 
vi det bästa av två världar – han 
kan restaurangbiten och jag har 
jobbat med pizza länge, säger  
Yasar Milli. 

Många nya rätter
Målet är att locka en delvis ny 
kundkrets	–	de	som	gärna	vill	äta	
restaurangmat.	 Detta	 ska	 man	
försöka uppnå genom att pre-
sentera en mängd nya, vällagade 
kompositioner.	Ett	Dagens	Pasta-
alternativ tillkommer.  
- Våra pastarätter ska vara lite 
mer speciella så vi kommer att 
plocka fram lite mer avancerade 
recept, som riktigt ska få det att 
vattnas i munnen på kunderna, 
säger Yasar Milli. 
Förutom	att	utöka	med	pasta	blir	
det alltså en mängd nya kötträt-
ter	 på	 Pizzeria	 Hörnans	 meny	
efter	 årsskiftet.	 Den	 nya	 me-
nyn kommer att skickas ut som  

reklam, och det är från och med 
utskicksdatumet den gäller. 
- Vi kommer att erbjuda alltifrån 
lövbiff till schnitzel, entrecote 
och black & white. Det blir rik-
tigt fina köttbitar som kunderna 
kommer att uppskatta väldigt 
mycket, det är jag säker på,  
säger Yasar Milli. 

Bra råvaror
Annars rullar det på som aldrig 
förr	 för	 Pizzeria	 Hörnan.	 Man	
har sin kärna av stamkunder som 
handlar med jämna mellanrum, 
men även nya kunder hittar dit i 
strid ström. 
- alla trivs och tycker att de får 
god mat och bra service. De är 
glada och tacksamma när de är 
här, och då blir vi också glada och 
tacksamma. 
Att arbeta med bra råvaror är A 
och	 O	 för	 Yasar	 Milli.	 Dessutom	
arbetar han så lite som möjligt 
med halvfabrikat. 
- Vi bakar pizzadeg på recept 
och gör alla såser och pizzasallad  
själva, säger han. 
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En pojke • Född: 100929 • Vikt: 3 270 gr • Längd: 50 cm

Charlie
Maria &Martin Ekberg

Cornelia, Colin

Låt oss fånga 
ett minne! 

Ring 
0435-

77 90 54!
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En flicka • Född: 100512 • Vikt: 3 655 gr • Längd: 50 cm

Inez
Camilla & Patrik Fredriksson

Oliwer, Molly, Ella

En flicka född 100910
 Vikt: 3 245 g
Längd: 48 cm
Tilde

Carola Nilsson
Eric Benngård

En pojke • Född: 100801 • Vikt: 4 460 gr • Längd: 51 cm

Charlie
Linda Eriksen & Jimmy Danso

Sebastian, Pontus, Lukaz

En pojke född 101024
 Vikt: 4 620 g
Längd: 55 cm
Tirion
Annika &
Calle Lindh

Silas

En flicka
 Född: 101015
Vikt: 4 200 gr 
Längd: 52 cm

Moa
Linda &

Bo Karlsson
Filip

 Victor 
Albin

T

WWW.COLORAMA.SE
MÅNDAG - FREDAG 7 - 18, LÖRDAG 9.30 - 13

Vi önskar våra kunder en 

riktigt God Jul och ett 

Gott Nytt År!
önskar Per-Anders med personalPRESENTKORT 

FYRVERKERI-
FÖRSÄLJNINGEN 

FRÅN LINDERS
STARTAR MÅNDAG DEN

 27/12

Sista minuten-
julklapp!

JULPRISER!    
MENY Hamburgare 150 gr,    
Pommes och 33 cl läsk

Cheeseburgare 90 gr    

59:-
20:-

Erbjud. gäller året ut!

Öppettider:
Julafton 9-15
25/12 stängt
26/12 9-20
Nyårsafton 9-16
Nyårsdagen stängt

GOD JUL
och

Gott Nytt År!

Välkommen!

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

Tandläkare
Pehr Erlandsson 

önskar

GOD JUL!
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Gör dig &

Frisyrer från Ankan´s Hårvård
Kläder från Nova
Sminköser: Miranda Furevi  
& Lovisa Fröjdegård
Foto: AO Media

Inga-Lill före och efter styling!

20%  
på alla kemiska
 behandlingar 
hos Ankan´s

Hårvård
under januari

Välkommen  
in till oss!
Vi gör dig 
fin till jul 
och nyår!

(tis & tors - kvällsöppet till 20, endast vid tidsbest)
0435 - 71 94 77

 

ANKAN´S
HÅRVÅRD

ANKAN´S
HÅRVÅRD
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information från klippans kommun



Vi önskar våra kunder
en riktigt 

God Jul & Gott Nytt År!

Östra Storgatan 120 - Kvidinge - 0435-251 15

  God Jul & Gott Nytt År!

Vi har ett stort paket med tjänster, som 
hjälper dig när det blir dags att fi ra jul 
någon annanstans.

Fastighetsbyrån i Klippan 
0435-180 70

God Jul & Gott Nytt År!

Gränden
Klippan

NY LÄGENHET PÅ ÖNSKELISTAN?
Nr 9 och 10 finns kvar!

Treklövern Bostads AB  Box 183  (Storgatan 43)  264 22 Klippan   Tel: 0435-121 00  

Lägenhet 10 
3 r.o.k 69 kvm
Vindsvåning

-Gott om förvaring

-Kök med moderna och 
 eleganta vitvaror

-Tvättmaskin/torktumlare i badrum

Bofaktablad
Valhalla 22 & 23

Klippan

0 1 5 m432

Plan 
Skala 1:100

Principplan

Med reservation för eventuella ändringar, gäller även exakta lägenhetsytor

Kyl/frys

Städskåp

Spis

Tvättmaskin/
torktumlare

Diskmaskin

Klädstång

Garderob

3 rum och kök, 69 kvm,
vindsvåning

Treklövern Bostads AB  Box 183  (Storgatan 43)  264 22 Klippan   Tel: 0435-121 00  

Lägenhet 9 
3 r.o.k 85 kvm
Vindsvåning

-Gott om förvaring med praktisk     
 klädkammare i sovrum

-Kök med moderna och 
 eleganta vitvaror

-Tvättmaskin/torktumlare i badrum

Bofaktablad
Valhalla 22 & 23

Klippan

0 1 5 m432

Plan 
Skala 1:100

Principplan

Med reservation för eventuella ändringar, gäller även exakta lägenhetsytor

Kyl/frys

Städskåp

Spis

Tvättmaskin/
torktumlare

Diskmaskin

Klädstång

Garderob

3 rum och kök, 85 kvm,
vindsvåning
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Kontakta oss gärna 
för mer information
tel. 0435-121 00 Storgatan 43 | Box 183 | 264 22 Klippan | 0435-121 00

Succé för Gränden 
– skynda dig att 
boka lägenhet!
Den 1 april står Färgfabriken mitt 
i Klippan färdig att ta emot nya 
hyresgäster. De 10 lägenheterna 
är i absolut toppskick. Det finns 
två lägenheter kvar, så du som är 
intresserad av nytt fräscht boen-
de har fortfarande chansen. En 
extra bonus är att i hyran ingår 
en plats i flerbilsgaraget på Järn-
vägsgatan 15.


