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Jag heter Andreas Tancred och är 18 år. 

Jag går tredje året på Klippans Gymnasie-

skola under programmet Samhälle/Idrott 

och på fritiden spelar jag fotboll i Klippans 

FF. Jag tycker att engelsk fotboll är den 

bästa samtidigt som jag mer än gärna ser 

Helsingborgs IF vinna SM-guld 2011.

Just nu har jag en veckas praktik på Adapt 
Media där jag fick i uppdrag att skriva en ar-
tikel om mig och Therese, som också är prak-
tikant här.

Mitt syfte med praktiken är att få en inblick 
i företaget och få vara med och se hur en 
tidning blir till från grunden. Det ger även 
erfarenhet som är väldigt bra då min tanke 
är att någon gång, efter gymnasiet, studera 
vidare inom ämnet journalistik. Adapt Media 
var därför en perfekt plats att praktisera på 
eftersom jag samtidigt kan skaffa mig en upp-
fattning om yrket.  

Tanken är att kunna bli sportjournalist då 
i stort sett all sport intresserar mig väldigt 
mycket. En bra journalist ska kunna förmedla 
sin fakta på ett sätt som tilltalar och underhål-
ler läsaren. Detta är egenskaper jag tror mig 
besitta och att få skriva mina egna åsikter och 
tankar om bland annat sporthändelser är nå-
got som lockar mig.

Snabba puckar med Therese Månsson, 20 år 
– praktikant på Adapt Media!

Var gick du gymnasiet? Vilken linje?
- klippans Gymnasieskola på Barn och fritid.

Vilka är dina intressen? Vad gör du på fritiden?
- fotning, musik och på fritiden dansar jag.

Hur länge har du praktikplats på Adapt Media?
- Jag har varit här i fyra veckor nu och ska vara här 
i fyra till, alltså åtta veckor sammanlagt.

Vad är ditt syfte med praktiken? Varför just Adapt 
Media?
- syftet är att utvecklas inom foto och att få erfa-
renhet. Det var jobbcenter som fixade praktiken 
här till mig.

Känner du att du måste prestera bra när du får 
uppdrag att göra?
- nej jag arbetar utan någon större press och gör 
så gott jag kan. sedan får man ändra i efterhand 
om något blir fel.

Har du trivts bra här och är personalen hjälpsam 
om du behöver hjälp?
- Ja, personalen är väldigt trevlig och om jag kör 
fast är det bara att fråga så får jag hjälp.

Har praktiken varit lärorik än så länge?
- Ja, jag tycker att jag har lärt mig mycket nytt sen 
jag kom hit.

Hur ser din framtid ut om du får bestämma?
- Jag vill starta eget företag inom fotobran-
schen.

Avslutningsvis! Beskriv dig själv med 3 ord!
- omtänksam, glad och hjälpsam.

foto: 
Therese Månsson
f
Therese MånssonTherese Månsson

Jag heter Andreas Tancred och är 18 år. Snabba puckar med Therese Månsson, 20 år Hur ser din framtid ut om du får bestämma?

På väg ut i yrkeslivet
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Text: andreas Tancred

Klippanshopping.se startade den 25 januari 
2010. Sajten har blivit väldigt väl mottagen 
av både annonsörer och användare. Detta 
vittnar inte minst siffran 119.180(!) besök om. 
I dagsläget har vi 320 företag med i databa-
sen. Vi försöker alltid ”vara nära” både våra 
kunder och användare. Genom att lyssna på 
olika önskemål om förändringar förbättras 
Klippanshopping.se hela tiden. 

Detta har lett till följande:   

27 augusti 2010: Samtliga butiker som finns I 
Klippan presenteras med bild och namn 
13 september 2010: Möjlighet till att göra 
egna Texterbjudanden
1 oktober 2010: Namnbyte från söderasshop-
ping.se till klippanshopping.se och ny layout
6 december 2010: Fler företag i databasen
30 december 2010: Möjlighet att lägga in 
egen informationstext

Just nu förbereder vi ännu en nyhet som vi 
kommer att presentera framöver i Söderås 
Journalen…

Det är en tjänst och produkt som 
vi tror både Söderås Journalens 
läsare och Klippanshopping.se- 
användare och annonsörer 
kommer att tycka är en bra 
grej! 

Men som sagt, mer 
om detta framöver!

Bengt Wetterberg
adapt Media

Info från Det är en tjänst och produkt som 
vi tror både Söderås Journalens 
läsare och Klippanshopping.se- 
användare och annonsörer 
kommer att tycka är en bra 
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Efter Willez succé under Dansbandskam-

pen i höstas pockar nu ett nytt band från 

Klippans kommun på uppmärksamhet. 

Callinaz, med sångerskan Carolina Skaa-

rup-Olsson, har fått en flygande start på 

dansbandskarriären. 

- Vi gjorde vår premiärspelning den 25 

augusti, sedan har det bara rullat på. Vi 

gör en heltidssatsning direkt och hoppas 

kunna försörja oss på musiken så snart 

som det är möjligt, säger Carolina Skaa-

rup-Olsson. 

Annons på nätet
Carolina inledde faktiskt sin dansbandskarriär 
tillsammans med kompisarna i Willez (som då 
hette Millez). Under en period delade hon och 
Linus Troedsson på sången i bandet. Carolina 
slutade i bandet efter studenten 2009 då hon 
åkte till England under det kommande året. 
När hon kom hem igen i somras bestämde 
hon sig för att starta ett eget band, och tog 
kontakt med ett par gamla skolkamrater från 
musikestetiska programmet i Klippan.
- sedan la jag ut en annons på nätet också för 
att få ihop hela bandet, och det var många 
som svarade. 

Efter Willez succé under Dansbandskam

Klippans nya 
dansbandshopp

Efter några auditions var Callinaz bildat. Ban-
det består förutom Carolina också av Mikael 
Rosenqvist (bas), Andreas Holmberg (trum-
mor), Johannes Widén-Eklund (gitarr, sång) 
och Magnus Ehnberg (klaviatur). 

Mycket marknadsföring
Under hösten har Carolina arbetat hårt med 
att marknadsföra Callinaz så mycket det bara 
går. Och man får säga att hon har lyckats 
ganska bra. Den 5 februari har bandet relea-
separty för sin första singel på Gästis i Klip-
pan. Titelspåret heter ”Så länge hjärtat slår i 
mig”och är skriven av de i branschen kända 
namnen Markus Persson, Ulf Georgsson och 
Roger Ljunggren. Och inspelningen skedde 
i en studio i den svenska dansbands- och 
schlagermusikens ”Mecka” – Skara. Men hur 
ordnar ett nystartat dansband från nordvästra 
Skåne utan kontakter i branschen ett sådant 
upplägg egentligen?
- Jag har använt mig mycket av facebook för 
att nätverka, och det var där jag kom i kon-
takt med Markus persson. sedan har det ena 
gett det andra. 

Viktiga spelningar i vår
Tack vare Carolinas envetna marknadsföring 
och kontaktskapande har man skapat sig ett 
namn i branschen redan. Under hösten har 

Callinaz gjort ett 15-tal privata spelningar 
och tränat in en repertoar som ska hålla en 
hel danskväll. Den 20 mars spelar man på 
ett så kallat bokningsforum i Huskvarna, där 
massor av arrangörer och bokningsbolag står 
i publiken. Dessutom blir det en tur till Norge 
i mitten av februari. 
- Vi ska göra ett par provspelningar för ett 
norskt bokningsbolag. Gillar de oss så kan 
det bli mer spelningar i norge framöver, så 
det hoppas vi verkligen på, säger Carolina 
Skaarup-Olsson. 

Punk och hardcore – inte nu längre!
Callinaz spelar traditionell dansbandsmusik. 
Förebilderna är många, men Drifters och 
Streaplers är de som Carolina nämner först. 
Och tänk – för några år sedan var dansband 
det värsta Carolina visste!
- när jag började med Millez på gymnasiet 
tyckte jag att dansband var skitfjantigt. Jag 
lyssnade på punk och hardcore och hade eget 
punkband redan på mellanstadiet. Med Mil-
lez spelade vi ju mest popcovers från början, 
men när vi repade in några dansbandsklas-
siker hörde jag hur bra de var. nu för tiden 
lyssnar jag nästa bara på dansband, skrattar 
hon. 

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

Boka tid för 
GRATIS 
översyn av 

dina lås.

Låssats  
Assa 2000 
3 695 kr 
inkl. montering

TL-detect 
villa larm 

3 995 kr
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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!

Vill du att barn och ungdomar 
i Ljungbyhed ska ha en meningsfull 

sysselsättning på fritiden?

Bli stödmedlem i FK Viljan 
– föreningen för barn, ungdomar och 

vuxna som vill spela innebandy och ha kul!

Frågor? E-post: info@�viljan.se
Valfritt bidrag på Bg: 5975-8854

Hur ser dina 
sommardäck ut?
Planera ditt 
däckbyte i tid!
Mellan 22 feb och 15 mars 
har vi en “planeringsrabatt” 

med 50:-/ däck.

Lina Gudmundsson 
Reg.fastighetsmäklare 

 

Funderar du på 
att sälja din bostad?

Med flera års erfarenhet av
fastighetsförmedling kan du 
vara säker på att vi har 
mycket god kunskap om 
fastighetsmarknaden i
Klippan och Perstorps
kommuner.

Det kan vara avgörande
för att du ska få en så trygg 
och bra affär som möjligt. 

Kontakta oss tel 0435-130 50,
så planerar vi 
försäljningen tillsammans.

Storgatan 32 Klippan • 0435 -130 50
klippan@lansfast.se • www.lansfast.se

Camilla Asp 
Reg.fastighetsmäklare
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kylan och snön i december fick 
många att tala om ”vargavinter”.  
Men det är inget mot hur det var 
under istiden. eller ens under ”lilla 
istiden”, som 1658 bl a gjorde att 
skåne blev svenskt. 
Klimatet diskuteras ofta. Av debat-
ten verkar förändringar ha skett 
först på senaste tid. Så är det inte. 
Även om jordens medeltemperatur 
under 1990- och 2010-talet varit 
högre än under senaste 1 000-talet 
år, så går det mot en ny istid. Den is-
tid som tog slut för 11 500 år sedan 
började drygt 100 000 år tidigare, 
kulminerade för 20 000 år sedan: 
Snön smälte inte på sommaren, 
isen blev fler kilometer tjock, vatten 
bands upp i is, havsnivån sänktes 
med 120 meter. Under senaste tre 
miljoner åren uppskattas att vi haft 
20-tal istider, följda av korta värme-
perioden. Totalt sett har 90 procent 
av tiden varit istid.
 Regelbundenhet finns i växling-
arna: På ungefär 100 000 år växlar 
jordens bana runt solen mellan cir-
kel och till en svag oval, som innebär 

skäralids unika natur har i århund-
raden lockat besökare. Järnvägen 
från 1892 underlättade besök. 
Hotell behövdes. De kom: ett en-
kelt, sedan turisthotell och kop-
parhattsservering.
Naturen har en säregen lockelse, 
till märkligare till mer lockande. 
Skäralid blev en attraktion. Mycket 
var annorlunda, blev nationalpark 
2001 invigd av Carl XVI Gustaf.
 Besöksskaran behövde hotell, 
gärna med matservering. Så blev 
det också – 1894 - men ett så kal-
lat ”småländskt gästgiveri”. Vad 

det innebar berättar Nils Bergdahl 
i boken ”Här och där” från ett be-
sök 1901. Han beställde mat, men 
fick beskedet: ”Mat serveras en-
dast på söndagar.”
 1905 brann hotellet, som var ett 
ombyggt torp. Det återuppbygg-
des inte. Däremot byggdes Skära-
lids Turisthotell på Domänverkets 
mark och stod klart 1906. Det blev 
ett såväl omtyckt som välbesökt 
hotell, som givetvis hade restau-
rang. 1920 tog Erik Albin Grund-
ström från Markaryd över och 
drev detta till 1965, och blev lite 

av en legend. Fyra år senare revs  
hotellet.
 ”Kopparhattens restaurang” bör-
jan som en liten caférörelse av ”fru 
Persson” från Sjöleden i slutet på 
1890-talet vid Kopparhattens topp 
och blev en populär träffpunkt, 
inte minst sedan dansbana tillkom-
mit. 1952 köpte Riseberga skytte-
förening dansbanan som flyttades 
till Högakull vid Spången. Oriente-
ringsklubben Skäret arrenderade 
serveringsstället tio år med början 
1954. Redan 1966 revs byggna-
den.

2005 presenterades konstnären Nils 
Forsberg (1842 – 1934), född i ett 
torp vid Riseberga kyrka, i Söderås 
Journalen. Frågan blev: Varför inte 
en utställning i Klippan om honom? 
Nu blir det så, i augusti 2011. Men 
”Forsberg jubilerar” 2012: Föddes 
för 160 år sedan (1842), hade första 
utställningen i Paris för 140 år sedan 
(1872), minnesstenen restes i Rise-
berga för 60 år sedan (1952), han 
presenterades i hemkommunen på 
utställningen ”K 82” för 30 år sedan 
(1982), där bl a verket ”En hjältes 
död”, som fick guldmedalj på världs-
utställningen i Paris 1988, visades.
 Hans far Ola var kyrkovaktmästa-
re, modern hette Stina. Barndomen 
var torftig, kyrkan hans studierum. 
Blev målarlärling i Helsingborg, ge-
säll 1867, reste till Göteborg, bör-
jade studera konst, sedan till Paris 
för studie i historiskt måleri. Han 
stannade i Paris i 30 år.     

Skog – stor som liten – ger karaktär 
åt landskap och bygder, utöver att 
ur näringslivssynpunkt vara värde-
full. Söderåsbygden är rik på skog 
– samt har delar av ris- och slätt-
bygdslandskap. I FN regi arrangeras 
”Naturens år” där delar av naturen 
sätts i fokus. 2011 har utnämnts till 
”Skogens år”, där nationer, myn-
digheter och organisationer kraft-
samlar och lyfter fram skogens 
värde ur olika aspekter. 

1906. Klippans pappersbruk blir 
medlem i Sveriges arbetsgivarför-
ening.
1946. Beslut togs att fria skolmål-
tider successivt skulle införas i Klip-
pans grundskolor.

”Tiden är sanningens bästa vän.”
(Charles Caleb Colron 1780-1832)
”Man förstår livet baklänges – men 
måste leva det framledes.”
(Danske filosofen Sören Kierke-
gaard 1813-1855)

Boktipset: Lars Magnussons ”Sveriges ekonomiska historia” ger bred, intressant kunskap

Lilla istiden gjorde så att Skåne blev svenskt

Hotellet i Skäralid – fick ta med egen mat

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...

Nils Forsberg ”visas”

Mörker sammanknippas med ne-
gativa, onda saker. I dagens sam-
hälle är de flesta omgivna av ljus 
dygnet runt. Dock upptäcker allt 
fler mörkrets ”ljusa sidor”.
Dagsljus, månljus och eldhärd var 
läge våra enda ljuskällor. Dock till-
kom talgljus av get- och fårfett och 
lyssticka. Övergripande ledstjärna 
var: Att inte slösa med belysning. 
Fyra faktorer avgjorde arbetsryt-
men i korta och långa perspektivet 
i gamla bondesamhället: Hästen 
arbetstakten. Årstiden arbetets art. 
Dagsljuset utomhusjobben längd. 
Eldstadens ljus arbetet inomhus.
 Det var inte tal om att tända ljus, 
förrän det var absolut nödvändigt. 

Tiden då det blev för mörkt ute att 
arbeta tills mörkret föll ”kurades 
skymning”, som gav tid för eftertan-
ke, gav avslappning och gjorde att 
sömnhormonet melatonin ökade.
 Talgljus tändes sällan. 15 räckte 
ett år. Det sågs som ”ogudaktigt 
slösaktigt” att tända ljus för att leta 
upp något vardagsföremål. På den 
tiden gällde i högsta grad: Var sak 
på sin plats.
 Så kom stearinljus, men bara för 
välsituerade då ljusen var dyra. Det 
var i Paris som stearinljus började 
tillverkas på 1830-talet, i Sverige 
1839 på Liljeholms stearinfabrik i 
Stockholm. Fotogenlampan kom 
i mitten av 1800-talet, sedan det 

upptäckts olja i USA och att foto-
gen kunde framställas. I Sverige 
kom fotogenlampan på 1860-talet, 
elektrisk belysning på 1900-talet.
Stearinljus används nu allt mer, som 
stämningshöjare. Kyrkans första 
advent och julottan är stora ljus-
upplevelser, i äldre tider en enorm 
ljusfest.
 Skansen började för 20-talet år 
sedan med ”mörkervandringar”. 
En ”ny värld” upptäcktes. Andra 
sinnen än ögonen dominerar orien-
teringen. Hembygdsföreningar ge-
nomför ”mörkervandringar”. Målet 
är: Att påtagligt ”beträda vårt kul-
turarv, med mycket mörker och lite 
ljus”.     

Mörkervandring – något allt fler vill uppleva

Skogens år 2011

Märkesdagar

olika mycket ”solvärme”. Jordens 
axellutning varierar med en period 
på 41 000 år, som påverkar tempe-
raturskillnaden mellan sommar och 
vinter. Med en period på 20 000 år 
vrider sig jordaxeln, som påverkar 
temperaturen geografiskt. Istider 
och värmeperioder beror i huvud-
sak på dessa växlingar.
 Andra faktorer som påverkar: 
Golfströmmen, vars vatten mot 
polerna kyls av issmältningen och 
bromsas, som ger lägre medel-
temperatur, isbildning tilltar som 
ytterligare sänker temperaturen. 
Kontinentförskjutningar har ändrat 
havsströmmar. Fler faktorer finns. 
Människan har starkt börjat på- 
verka klimatet, mot högre medel-
temperatur.
 Sedan kan det bli variationer i va-
rierandet. En sådan period var ”lilla 
istiden”, mellan år 1430 och 1850 - 
kallaste 1550 till 1650. År 1658 frös 
danska Bälten till. Karls X tåg över 
isen till Själland och tvingade till sig 
bl a att Skåne. Sentida ”stränga” 
vintrar var 1940-42 samt 1985-87.

på isbelagda Themsen hölls marknader, 
som 1683-84, som Thomas Wykes verk 
visar.

stränga vintern 1564-65 målad av holländske 
konstnären pieter Brueghel dä.

konstnär Johann philip lemkes målning  
visar svenska truppens marsch över Bälten is. 

Bred kompetens 
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Boktipset: Lars Magnussons ”Sveriges ekonomiska historia” ger bred, intressant kunskap

stränga vintern 1564-65 målad av holländske 
konstnären pieter Brueghel dä.

HP Borrningar i Klippan är Skånes största borr-

ningsfirma. Företaget startade 1959 i Hallaröd. Ef-

ter några år gick flyttlasset till Klippan, där man va-

rit verksamma sedan dess. HP Borrningar har jobb 

över hela södra Götaland. 

- Vi har fullt upp för tillfället, och det rullar på väldigt 

bra, konstaterar en nöjd Mikael Johansson, ingen-

jör på HP Borrningar.  

Vattenanalys
HP Borrningar arbetar inom en mängd olika verksam-
hetsområden. Till exempel kan man hjälpa sina kunder 
med vattenanalys. 
- Vi kan kontinuerligt ta fram prover på kundernas vat-
ten från deras grävda eller borrade brunn. sedan tillhan-
dahåller vi prisvärda vattenanalyser och kan även bidra 
med åtgärder för att rena vattnet om det skulle behövas, 
säger Mikael Johansson. 
En tänkbar anledning till att vattentäkter kan påverkas 
negativt är snösmältning. 
- Då kan en analys vara ett billigt sätt att kontrollera 
att vattensystemet fungerar som det ska, menar Mikael 
Johansson. 

Borrningar
Förutom vattenanalys kan HP Borrningar också borra för 
vattentäkter. Man arbetar både med enskilda fastigheter 
och med bevattningsborrning för lantbruk. Det blir även 
en hel del kommunala jobb. HP Borrningar har också ett 
digert utbud av sänkpumpar. 
- Vi hanterar effektivt pumpar i djupborrade brunnar. 
Vårt lager av pumpar är stort, och för att minimera drifts-
störningar för våra kunder ser vi också till att alltid ha 
gott om reservdelar hemma, säger Mikael Johansson.

När det gäller borrning för bergvärme samarbetar HP 
Borrningar med olika värmepumpsinstallatörer kring 
bergvärme för villafastigheter. 

- Är man villaägare kan bergvärme visa sig vara en bra inves-
tering, speciellt med tanke på de kalla vintrar som varit de 
senaste två åren, konstaterar Mikael Johansson.

Geoenergi
Ett växande verksamhetsområde hos HP Borrningar är geo-
energi. Geoenergi är klassat som förnyelsebar energi, och 
kan ses som ett billigare och miljövänligare alternativ till 
fjärrvärme. Uttag och lagring av värme och kyla kan göras 
till kommersiella fastigheter som hyreshus, lagerlokaler eller 
varuhus. 
- Just nu arbetar vi med att byta ut fjärrvärmen i 17 hyres-
fastigheter hos Thulehem i lund mot geoenergi. Det blir en 
gynnsam investering för dem, både ur kostnads- och miljö-
synpunkt, säger Mikael Johansson

Bred kompetens 

HP Borrningar i Klippan är Skånes största borr-HP Borrningar i Klippan är Skånes största borr-HP Borrningar i Klippan är Skånes största borr - Är man villaägare kan bergvärme visa sig vara en bra inves-

och fulltecknad kalender

77
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Vinnaren av varor från 
Görans Ljud & Bild

Det blev en rejäl överraskning för Lotta Karlsson från 

Klippan att hon hade vunnit Söderås Journalens månads- 

tävling. Hon visste nämligen inte ens om att hon var an-

mäld, då detta gjordes av väninnan Maria Cedervall. 

- Jag blev väldigt glatt överraskad, och så klart tacksam 

gentemot Maria att hon tänkte på mig. 

Maria tyckte nämligen att Lotta behållit sin gamla ”tjock-TV” 
alldeles för länge, och när hon läste i Söderås Journalen att 
det lottades ut en möjlighet att välja varor från Görans Ljud 
& Bilds utbud tänkte hon direkt på sin väninna och skickade 
in ett brev. 

Hjälp med installationen
Lotta valde att lägga lite extrapengar utöver summan som 
vinsten var på, och kunde lämna butikens som en mycket 
nöjd ägare till en 32-tums platt-TV från Sharp. Hon fick även 
hjälp med installationen. 
- Jag är inte så tekniskt lagd, så det var väldigt bra att få lite 
assistans. 

Lotta har handlat andra varor på Görans Ljud & Bild tidigare, 
och kommer att återvända när det behövs. 
- Det är skönt att det finns en butik med bra sortiment här i 
klippan, det blir lite enklare att få hjälp – och skulle det vara 
något krångel är det lättare att ha butiken i klippan än att 
behöva åka till Väla till exempel. 

Blandad TV-smak
Vilka program ser då Maria helst på den nya TV-apparaten?
- Det är ganska blandat. Jag ser gärna film och serier, men 
oftast blir det barnen som bestämmer.
Och vad blir det då?
- Det är olika, igår ville min minsta se ”sveriges värsta bilfö-
rare” och då var det det som gällde, skrattar Lotta Karlsson. 

Det blev en ny 
platt-TV!

lotta hade funderat på 
att antingen ta ut priset 
som en kamera eller en 
TV. efter lite funderingar 
blev det ett stort platt 
paket som fick följa med 
hem!
- Mycket snyggare och 
tar mindre plats än den 
gamla tjocka, konstaterar 
en glad vinnare.

Benny visar Lotta hur 
kameran fungerar.kameran fungerar.

W
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Öppettider
Mån - Fre 10 - 18
Lör 10 - 14

Vi har egen service-
verkstad och utför även 
montering av antenner 
och paraboler.

FRI HEMKÖRNING OCH INKOPPLING 
AV TV I NV SKÅNE!

Elegant design i borstad aluminium och 
vridbart bordsstativ i glas.

40” Fine Arts LED
Full-HD, 100 Hz, 4 HDMI
USB med inspelningsfunktion

9990:-
Finns även i 46” 11990:-

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

Järnvägsgatan 30 • Klippan • 0435-105 79Järnvägsgatan 30 • Klippan • 0435-105 79

Kött- och Charkprodukter 
Gårdsbutiken öppen torsdag & fredag 15-18.

Övriga tider: Ring!

0435 - 44 01 65 • 0708 - 14 01 65 • www.bonnarpshjort.se
Vårt sortiment: Hjort, Vildsvin, Älg, Rådjur, Hare, Kanin, Fasan, Vildgås och Gräsand.

Rum och Frukost, öppet året om!

”Viltkött – NaturligtVis”

Ring HP Borrningar  
på tel 0435-109 00 

så skickar vi 
provflaskor

Priserbjudande för 
kemisk/teknisk undersökning: 

700 kr inkl moms och frakt

Hög tid att 
kontrollera Ert

Ring HP Borrningar  
på tel 0435-109 00 
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Allégatan 11
KLIPPAN

0435 - 149 60

ÖPPET i butik:
Onsdagar 14 - 18

PASSA PÅ....PASSA PÅ...PASSA PÅ...

25% rabatt 
på utvald kollektion

Black and White
plissegardiner

25% rabatt 
på utvald kollektion

Black and White
plisségardiner

Priserna gäller på 
beställning tom 15 mars!

Markiser 
15 % rabatt

Fri montering!

PASSA PÅ....PASSA PÅ...PASSA PÅ...

Ring för kostnadsfria hembesök!

0435 - 149 60Ring för kostnadsfria hembesök!

0435 - 149 60Ring för kostnadsfria hembesök!

0435 - 149 60

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

Tegelbruksg. 10 

Informationslektion för  
nya elever måndagar kl. 16.15. 
Handledar- och riskettanutbildningar.

www.berndtssons.nu

Egna ringar
Ett bevis på Er kärlek
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När Fredrik Danielsson muckade från 

lumpen 2004 var tanken att han skulle 

fortsätta på officersskola. Men nedmon-

teringen av försvaret, den här gången i 

form av anställningsstopp, gjorde att han 

valde en annan väg. Idag kombinerar den 

27-årige Söndrabykillen, boende i Hel-

singborg sedan några år tillbaka, jobbet 

som HR-ansvarig (human resources) på 

NH Logistics i Ljungbyhed med fritids-

sysslan som nybliven spelande tränare i 

fotbollens division 6, närmare bestämt i 

moderklubben Vedby/Rönne. 

- Det är mycket att göra, samtidigt ger det 

en erfarenhet och utmaningar. Tempot blir 

högt hela veckorna, men jag försöker att 

återhämta mig så mycket jag kan och um-

gås med vänner och familj. 

Trainee utbildning
Det har alltså gått drygt sju år sedan Fred-
rik Danielsson lämnade militärtjänsten på 
P7 i Revinge. Han trivdes bra, rentav bättre 
än han någonsin hade trott, och blev som 
grädde på moset också utsedd till bäste be-
fälselev. När officersskoleplanerna gick om 
intet på grund av anställningsstoppet 2004 
påbörjade han en traineeutbildning hos NH, 
där han fick lära sig företaget. Sedermera re-
sulterade detta i en tjänst som trafikledare, 
något som han trivdes alldeles utmärkt med. 
Tiden vid P7 hade dock gjort att han verkli-
gen fått smak för det där med ledarskap, och 
därför passade Fredrik också på att parallellt 
med arbetet vid NH utbilda sig. Under tre års 
tid pendlade han till högskolan i Halmstad 

och det arbetsvetenskapliga programmet 
med inriktning mot plattformer såsom orga-
nisation, psykologi, ekonomi och personal. 
- Det blev en del ”flängande”, vi hade två-
tre föreläsningar i veckan och därefter blev 
det ofta jobb i ljungbyhed för att avsluta da-
gen med ett trevligt fotbollspass i klippan. 
efter utbildningen i Halmstad ändrades min 
tjänst från trafikledare till personalassistent, 
och sedan fick jag jobbet som Hr manager i 
november 2010. 

Utvecklande att arbeta med människor
Vad innebär det då rent konkret att vara HR- 
manager? 
- Jag får nästan ge dig min arbetsbeskrivning 
för att det ska gå att förklara (skratt). Mest 
handlar det om frågor som rör operativa 
personalfrågor, lön, rekrytering, fackliga för-
handlingar, arbetsmiljö, processkartläggning 
och bollplank till chefer.  

Fredrik Danielsson trivs med att arbeta med 
människor. 
- De är en oerhörd resurs i alla företag och 
organisationer. Det är alltid utmanande att 
försöka få ut det bästa möjliga i en grupp 
individer, vare sig det är på jobbet eller i en 
fotbollstrupp. 

Spelande tränare
Fotbollen ja – Fredrik är alltså även nybliven 
spelande tränare i Vedby/Rönne. Efter en 
femårig utflykt till Klippans FF återvände han 
förra säsongen till moderklubben som spelare  

och styrelseledamot. När det under hösten 
skulle rekryteras ny tränare fick Fredrik frå-
gan om han kunde tänka sig att ställa upp. 
Han kände sig sugen, men hade ett villkor 
– att få barndomskompisen Karl-Johan Jöns-
son, också aktiv i Vedby/Rönne sedan länge, 
som assisterande tränare. 
- Vi kompletterar varandra bra som personer 
och har känt varandra sedan barnsben. Det 
stora jobbet nu under hösten har varit att 
skapa sig goda förutsättningar när det gäl-
ler att få ihop en trupp och upplägg. Det var 
en något tunn trupp förra året som behövde 
breddas. B-laget fick dra sig ur seriespelet 
efter sommaruppehållet men i år kommer vi 
att kunna ställa upp med två vassa lag i både 
a- och B-lagsserien.

Åker skidor 
När det ändå blir några timmar över ibland 
är det som tidigare nämnts familjen och vän-
nerna som gäller. Det blir både besök hos 
lillasystern i Malmö och hos föräldrarna i 
Söndraby där han ibland övernattar för att 
spara tid mellan arbetet och fotbollen. Resor 
är också ett stort intresse – gärna till lite kal-
lare trakter. 
- Det blir en skidresa med kompisarna varje 
år, antingen till alperna eller till fjällen. nu 
senast var vi i sälen över nyår.

Det är med andra ord en utvilad och ”bat-
teriladdad” Fredrik Danielsson som står klar 
för 2011 och alla dess utmaningar – både på 
jobbet och i fotbollen!

PROFILEN:

Fredrik Danielsson
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Ted Wiegerth,  
Klippan
- Träna och umgås  
med vänner.

Emeli Andersson,  

Klippan

- Vara med kompisar, ta 

det lugnt och shoppa.

Vinn nya 
vårkläder!

Vinn nya Vinn nya Vinn nya Vinn nya Vinn nya Vinn nya Vinn nya NY TÄVLING!!!

Vad ska du göra på 
Sportlovet?

Emeli Andersson,  

Klippan

- Vara med kompisar, ta 

det lugnt och shoppa.

Sportlovsveckan, och därmed den första välbehövliga ledigheten 
efter jullovet för alla skolungdomar, är här. De flesta har säkert pla-
ner av något slag. Det är ju nu man har tid att göra allt det där roliga 
man inte annars hinner med. Söderås Journalen frågade några ung-
domar om deras planer för veckan.

ull
art
ör
redrik! Carolina Holmkvist, 

Klippan
- Vara med kompisar, 
shoppa och chilla.

Angelica Holmkvist, 

Klippan

- Jobba, shoppa och ta en 

fika med väninnorna.

Angelica Holmkvist, 

Klippan

- Jobba, shoppa och ta en 

fika med väninnorna.

Janne Nilsen Risdal, 

Östra-Ljungby

- Träffa pojkvännen och 

umgås med vännerna.

Janne Nilsen Risdal, 

Östra-Ljungby

- Träffa pojkvännen och 

umgås med vännerna.

Efter en vinter där det varit ”lager-på-lager” och 
funktion som varit huvudprioriteringarna ser väl 
alla klädintresserade fram emot våren, då man änt-
ligen kan välja kläder efter hur snygga man tycker 
de är snarare än hur mycket de skyddar mot vär-
men. Därför lottar Söderås Journalen i samarbete 
med Basthi ut möjligheten att få välja kläder för 
1800 kronor ur Basthis utbud.

Är du intresserad av detta, eller om du vill föreslå någon 
annan för ändamålet, skicka in din motivering till oss på 
Söderås Journalen, så väljer vi ut den vi tycker är bäst. I 
ett kommande nummer av Söderås Journalen gör vi ett 
reportage om dig och din vinst.

Skicka in ditt bidrag till oss senast måndagen den 7 mars 
på följande adress:

Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN

Märk kuvertet ”Vårkläder”

L

Vill du att ert företag  
ska synas här eller på
Klippanshopping.se?
Kontakta 
Anna Rosén Jönsson 
0435-77 90 55

ska synas här eller på
Klippanshopping.se?

Pannbiff med mos

40:-
Inkl. stekt lök och lingon

Erbjudandet gäller t o m till den 31/3-2011
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Capio Citykliniken i Klippan har utökat 

sina lokaler på Norra Skolgatan 2. Klip-

pans Djurfoder har flyttat lite längre ner 

på ”Storgatansidan” av fastigheten, och 

efter lite ombyggnader har Capio Citykli-

niken tagit över dessa lokaler. 

- Vi har varit trångbodda under en tid och 

behövde även utöka personalstyrkan. 

Det känns jätteskönt att det gick att lösa 

på det här sättet så att vi inte behövde 

flytta, säger verksamhetschefen Maja 

Johansson. 

Hälsoval Skåne
En avgörande faktor till flytten har varit det 
så kallade hälsovalet, eller Hälsoval Skåne, 
som är det officiella namnet. Sedan årsskiftet 
har nämligen Region Skåne bestämt att alla 
medborgare själva får bestämma vid vilken 
vårdcentral man vill lista sig. Ju fler patienter 
en vårdcentral får, desto mer pengar får den 
av Region Skåne. 
- Tidigare har det funnits ett ”listningstak”. Vi 
har haft en maxgräns för hur många patien-
ter vi kan lista, och har tvingats att säga nej 
till folk, och det har inte känts så kul. enda 
sättet att kunna lista sig hos oss nu på slutet 
har varit om någon annan har listat om sig, 
säger Maja Johansson. 

Mer personal
För att möta det ökade patientantalet har 
Capio Cityklinken utökat sin personalstyrka. 
Maja Johansson har anställt ytterligare en lä-
kare (numera finns totalt tre stycken), samt 
även fått in en kurator, en arbetsterapeut och 
en sjukgymnast. Dessutom intensifierar man 
samarbetet med Dennis Johansson på Klip-
pans Kiropraktormottagning, som hyr lokal av 
Capio Cityklinken sedan ett par år tillbaka. 
- Dennis ingår i hälsovalet sedan årsskiftet, 
vilket gör att vi kan erbjuda hans tjäns-
ter till våra listade patienter, säger Maja  
Johansson. 

Kvar sedan tidigare finns fyra sjuk- och tre di-
striktssköterskor samt en BVC-, en diabetes- 
och en astma/KOL-sköterska. 

Snabba remitteringstider
Fördelen med att vara en del av den stora  
Capio-koncernen är att man får ett bra så kal-
lat flödesschema för patienterna. Det innebär 
att patienterna snabbt kan remitteras vidare 
inom Capio om det skulle behövas. 
- om någon behöver en endoskopi till exem-
pel, då kan vi remittera vidare till capio i lund 
utan att det ska behöva bli alltför lång vänte-
tid, säger Maja Johansson. 

Samarbete med kommunen
Capio Cityklinken har också ett väl fungeran-
de samarbete med Klippans kommun. Bland 
annat fungerar man som stöd till personalen 
inom hemsjukvård. 
- Vi finns på ”stand by” under telefontid om 
hemsjukvårdspersonalen behöver oss. Dess-
utom ordnar vi en del läkarföreläsningar. 

Capio CityklinikenCapio CityklinikenCapio CityklinikenCapio CityklinikenCapio CityklinikenCapio CityklinikenCapio CityklinikenCapio CityklinikenCapio CityklinikenCapio CityklinikenCapio CityklinikenCapio CityklinikenCapio CityklinikenCapio CityklinikenCapio Citykliniken
Capio Citykliniken i Klippan har utökat 

sina lokaler på Norra Skolgatan 2. Klip-

pans Djurfoder har flyttat lite längre ner 

på ”Storgatansidan” av fastigheten, och 

efter lite ombyggnader har Capio Citykli-

niken tagit över dessa lokaler. 

Kvar sedan tidigare finns fyra sjuk- och tre di-
striktssköterskor samt en BVC-, en diabetes- 
och en astma/KOL-sköterska. 

Snabba remitteringstider
Fördelen med att vara en del av den stora  
Capio-koncernen är att man får ett bra så kal-
lat flödesschema för patienterna. Det innebär 

får större lokaler
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Låt oss fånga 
ett minne! 

Ring 
0435-

77 90 54!

   
F
a
m
i
l
j
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n

En pojke
 Född: 101112 
Vikt: 2 640 gr 
Längd: 45 cm

Melker
Lena Nilsson

&
Fredrik 

Kristiansson

En flicka
 Född: 100921 
Vikt: 3 450 gr 
Längd: 50 cm

Jazmine
Nicolina Brihem

&
Daniel Kristiansson

Moa

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

VINSTER:
1:a pris PRESENTKORT på Inges Lek & Hobby, Klippan 
2:a pris PRESENTKORT på Inges Lek & Hobby, Klippan 
3:e pris PRESENTKORT på Inges Lek & Hobby, Klippan 
Vinnarna underrättas per brev och kungöres i nästa nr.

Namn:                                                             

Adress:                                                      

Telnr:  Ålder:

  

   

ORDET ÄR:

gISSA VIlKEt 
oRD SoM  

jAg gÖMMER!
Rolig typ!

Vinnare Annonsjakten - januari
1:a pris Ann-margreth Johansson, Ö-Ljungby
2:a pris Lena witzäll, klippan
3:e pris margareta Lindström, klippan

?
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C

får större lokaler
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
• Sjukgymnast
• Kiropraktor

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

En pojke • Född: 101105 • Vikt: 3 980 gr • Längd: 53 cm

Noel
Sara Nilsson & Petri Manninen

Liam, Nova, Enya

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

   
3 skålar (119:-) 85:-
UTFÖRSÄLJNING!

 
Resterande lager 
 75% rabatt
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Här presenteras några 
UF-företag i Klippan

Flitens lampa lyser som vanligt stark när eleverna på Klippans Gymnasieskolas ekonomiprogram har bildat egna så kallade 

UF-företag. UF är en förkortning av Ung Företagsamhet, och är en kurs där eleverna omsätter de studier de tillförskansat 

sig under de två första gymnasieåren till praktik. Eleverna bildar grupper, plockar fram en produkt/tjänst de ska sälja, mark-

nadsföra och göra affärsplaner och budgetar för – exakt enligt den ordning man använder sig av i verkligheten. Här nedan 

presenterar Söderås Journalen några av årets UF-företag. 

Light-Up UF
elever: Joy Håkansson, nina lind, sabina Widell, 

Magdalena rosenqvist

Produkt: Har importerat hopfällbara fickspeglar 

från Kina. Samtliga speglar har en inbyggd LED-

lampa, som är praktisk och som fungerar bra i 

mörker. 

Smek UF
elever: albane Dushku, Julia samuelsson, 

Darlynna Van, Johanna persson Dahl, 

sandra Grandicki, robin Thelandersson

Produkt: Ett ”värmehjärta”, perfekt att ha med 

på romantiska promenader, på väg till jobbet el-

ler på en ömmande kroppsdel. Genom att trycka 

på en metallknapp sätts kemiska reaktioner igång 

som värmer upp ”hjärtat” till 55 grader. Går att 

återanvända flera gånger. 

The Measure UF
elever: fredrica Bengtsson, rebecca Holm, 

Melanie Johansson, evelina snygg

Produkt: En måttsats innehållandes sju olika mått 

(1 dl, ½ dl, 1 msk, ½ msk, 1 tsk, 1 krm, 1 portion 

spagett). Inköpt från www.smartasaker.se. Tillver-

kade i Sverige, finns i flera olika färger.  

Cards UF
elever: robin Berg, Maria karlsson, 

sandra olander, Maj nilsson, Mikaela pedersen

Produkt: Kortetui till bra pris i olika färger. Inköp-

ta från ett svenskt företag som säljer etuin i stora 

mängder till olika företag.

Tornado UF
elever: emil andersson, nikolai andersen, 

Delia pedersen, Malin christensen, nikki önnered, 

sandra Turesson

Produkt: Laptopfläktar importerade från Kina. 

Produkten består av en platta med två små fläktar 

som man lägger under laptopen. Därefter kopplar 

man in den i USB-uttaget för att kyla ner datorn. 

Photopix
elever: emma sander, Matilda lindberg, 

rebecca svensson, andrea carlsson, 

emelie nielsen, caroline Hofer

Tjänst: Porträttfotografering. Säljer alla typer av 

fotografering – allt ifrån porträtt- till student- , 

bröllops- eller djurbilder. Erbjuder också styling. 

Välj mellan att fotograferas i studio eller ute i  

naturen. 
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information från klippans kommun

N

information från klippans kommun

Här presenteras några 
UF-företag i Klippan
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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.

www.borjessonsbil.se

Däck från 
Continental, 
Gislaved och 

Semperit!

Basservice från 1495:-

Välkommen in till oss, Din personliga VW, Audi, 
Skoda och VW-transportbils verkstad!

Vid köp av induktionshäll &  
inbyggnadsugn får Ni 

1000:- tillbaka
Om Ni dessutom köper en  
integrerad diskmaskin får Ni  

ytterligare 500:- tillbaka

Gäller Electrolux, Husqvarna och Elektro Helios  
(Erbjudandet varar 1 februari till den 30 april)

CASH BACK 
-kampanj i butiken!

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

Tvätt med 5-års garanti!
                          EWF147312
Mycket låg energiförbrukning  A -20%.
Kapacitet på 7kg torr bomull och 1400 
varvs centrifugering. LCD-display som visar 
tiden och starfördröjning. 5-års garanti 
(Ord pris: 6.990:-)

4.990:-

 

Åbytorpsvägen - 264 39 Klippan - www.klippansbuss.se - info@klippansbuss.se

Ystad International Military Tattoo 2011
Ett Militärmusikaliskt fyrverkeri i världsklass

Den 17 - 20 augusti 2011 genomförs Ystad International Military Tattoo. Detta 
militärmusikaliska fyrverkeri som äger rum på det anrika Regementsområdet i 

Ystad räknas idag till de främsta tattoon i världen. Det är med andra ord 
bäddat för en oförglömlig musikupplevelse tillsammans med musiker från 

många olika länder och mängder av intressanta uppvisningar.
Till 2011 års Tattoo i Ystad har följande 
musikkårer och förband inbjudits:

Vi på Klippans Busstrafik har nöjet 
att erbjuda er resa och biljett i bästa 

kategori till

 Tattooföreställningen 
lör den 20 augusti 2011 kl. 20

Pris för resa och inträde är 690:-

OBS! Det är stor efterfrågan så boka NU! 
Begränsat antal biljetter.

Bokar gör ni till Tommy Karlsson på 

tel. 0708 – 28 20 55 
Hjärtligt välkomna att höra av er! 

32 år
på bygdens vägar

1979-2011

Hyresledigt
Nybyggd marklägenhet i Klippan
4 rok, 80 kvm. Värmeåtervinningspump.
Kallhyra 7 500 kr/mån.

Ring 0435-71 94 11
info@dahlfastighetsab.se F A S T I G H E T S  A B

ÖPPNINGS-

ERBJUDANDE! Fotvårdsbehandling 320:- 
Ord pris 380:-. Gäller tom 31 mars.

ÖPPNINGS-ÖPPNINGS-ÖPPNINGS-

ERBJUDANDE!
ERBJUDANDE! FotvårdsbehandlingFotvårdsbehandling 320:-
Fotspecialisten i Klippan

Ann Louise Berg
Medicinsk fotterapeut

Ansvarsförsäkring • Avtal med Region Skåne 
Medlem i Sveriges Fotterapeuter

Hantverksgatan 4
Boka tid!
0435- 133 50
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