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Vinn 
två dubbellektioner på 
Berntssons Trafikskola

NY TÄVLING!!!

Dags att skaffa det där körkortet? 

Då kan kanske Söderås Journalen hjälpa dig en bit på  

traven! Vi lottar ut två dubbellektioner (2 x 70 min) på  

Berndtssons trafikskola, till ett värde av 1520 kronor. 

Skicka in en motivering till varför just du förtjänar detta 

pris, så väljer vi på Söderås Journalens redaktion ut vem 

vi tycker har den bästa motiveringen. I ett kommande 

nummer av tidningen gör vi ett reportage om dig och din 

vinst. Vi behöver ditt bidrag senast 29 februari 2012

Härlig fest-
stämning på
Sinnenas 
Kulturnatt!
Se webbartikel  
med bilder på  
Klippanshopping.se

Skicka ditt tävlingsbidrag 
till följande adress: 
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN 
Märk kuvertet ”Körlektion”
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EN sport för HE
la familjEN

Bowling är en riktig familjesport. Och 
då är det inte bara föräldrar och de-
ras barn som spelar, även mormor och 
morfar, eller farmor och farfar vill vara 
med.

Pia Persson är lagledare för damlaget Friska 
viljor i Perstorp! Pia tränar också ungdomarna. 
Just nu är bowling på nedgång bland de unga. 
Det finns för mycket annat att prova på.
– Men de vi har är väldigt duktiga. Åldern är 
från 5 år och uppåt. I a-laget är den yngsta 
14 år och den äldsta 60. Det är det som är så 
kul med bowling att man kan blanda gam-
mal och ung!

Seniorerna störst
Om bowling just nu har en nedgång bland 
unga så är det mer populärt än någonsin 
bland seniorerna.
–  Det finns ett enormt intresse. De har tre 
lag som spelar seriespel. Vi ser att det lätt 
blir att hela familjen engagerar sig i bow-
lingen. pappan spelar och så tar han med 

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

AB KLIPPAN LJUNGBYHEDS BEGRAVNINGSBYRÅ

barnen och då blir mamma lite sugen på att 
prova. sen märker man att även farmor och 
farfar och mormor och morfar också spelar. 
så det är ju en riktig familjesport. I korpen 
kan barnbarnen till exempel möta farmor 
och farfar, säger Pia Persson.

BK 47 är en av seniorklubbarna. Och där är 
Yngve Hansen ordförande. Han talar fram-
förallt om gemenskapen som en stor anled-
ning till att han spelar bowling. 
– Det är en social sport och det är bra för 
den fysiska hälsan. 

Han har just kommit hem från en match i 
Klippan med en vinst på 16 - 4. De spe-
lar i en serie som heter Alliansen Ringen 
som har upptagningsområde i Landskrona, 
Höör, Eslöv, Tyringe, Örkelljunga, Båstad, 
Helsingborg, Bjuv, Åstorp och Klippan. 
– Vår klubb har ett femtiotal medlemmar 
och vi tränar tre gånger i veckan. De äldsta 
är runt 85-90 år gamla och vi spelar blandat 
damer och herrar och det är alltid lika god 
stämning!  

För drygt två år sedan firade Per-
storps bowlinghall 50-års jubileum 
och Jerry Persson, driftsansvarig för 
hallen och ordförande i BK Frigg vän-
tar ännu på presenten som står högst 
på önskelistan – en 8 banorshall. 

– Bowling är stort i perstorp om man ser 
till hur många invånare vi är. som det är 
nu får halva laget sitta och vänta medan 
det andra spelar. Det är som att spela på 
en halv fotbollsplan.

300 000 kronor
I nuläget har Perstorps bowlinghall 4 ba-
nor. Kommunen har borgat för 300 000 
kronor för bowlingföreningens inköp av 
maskiner och banor som nu står magasi-
nerade i väntan på ny lokal.
– Jag har jobbat här i 15 år och har hela 
tiden pushat för det här. så min förhop-
pning är att vi kan få använda våra 8 ban-
or snart. Just nu känns det ju närmre än 
någonsin.

Irritation hos lag utifrån 
Även Pia Persson, lagledare för damlaget 
Friska viljor! önskar inget hellre än en ny 
lokal. 
– Det är nog bara vår bowlinghall som har 
4 banor i serien. Många av dem som kom-
mer hit tycker att det då tar lång tid att 
spela.  Men det har inte funnits pengar 
och det är en stor apparat att hitta något 
ställe att vara på. 

I väntan på 
8-banors-

hallen

3



Judo som betyder ”den mjuka vägen” är en 
japansk kampsport som har sitt ursprung 
från jujutsun. 2005 hittade denna tredje 
största OS-sport till Ljungbyhed via Rich-
ard Wieland. Klubben har idag ett 60-tal 
medlemmar som håller till i idrottshallen i 
Ljungbyhed. 

När Richard Wieland startade Ljungbyheds judo-
klubb var det för att han kände att idrottsutbudet 
i Ljungbyhed behövde breddas. Och det visade sig 
att ett det fanns ett stort intresse. Idag finns det allt- 
ifrån lekisjudo för de allra minsta till motionsjudo 
för vuxna som är anpassat för de med till exempel 
dåliga knän och ryggar och ”som inte vill tampas 
med vildtuppar i övre tonåren” som Richard ut-
trycker det. 

När vi ber honom göra reklam för judo så 
radar han upp en mängd fördelar. 
– Det är en allsidig och rolig motions- och tävlings-
sport. Judo är också bra träning för barn och ung-
domar då det inte finns några slag och sparkar. Du 
kan börja träna när som helst i livet, den yngsta i vår 
klubb är i 4-årsåldern och den äldsta är runt 50. 

Kan man börja träna judo i 
30-årsåldern och sedan tävla? 
– Visst funkar det. Det finns veteranklasser. en god 
vän började träna när han var 50 och tog svart 
bälte när han var 60. Man kan lägga träningen på 
olika nivåer. Det kan vara en väldigt fysiskt tuff sport 
samtidigt som den kan vara mjuk om man vill.

Vad har du för förhoppningar på klubben i 
framtiden?
– Jag hoppas framförallt på en klubb där alla kan 
känna sig välkomna. att den ska vara något bra 
för de som bor i ljungbyhed och huvudsyftet är 
inte att vara framgångsrik i tävlingar utan det är att 
upptäcka judo som sport. Jag tror att vi kommer 
att växa ett tag till. Vi har möjlighet att ta emot 10-
20 medlemmar till men sen är det fullt.

övre raden: alexander cedervall, 

lukas lindqvist, sandra Holmbäck 

svensson, Ida Mustafa, regina 

flensburg,  kevin kromolicki, elise 

kennethsdotter. Mellersta raden:  

Åke Wieland, Veronica cedervall, 

rickard andersson. sittande längst 

fram: amanda persson, Isaak Holm-

bäck svensson, emil svensson

jUdo - Både tuff 
och mjuk sport!

Måns Wieland (i blått) blir slängd av  
Elise Kennethsdotter.

Bo Svensson (i blått) sitte
r på 

knä och instruerar.

Öppettider
Mån - Fre 10 - 18
Lör 10 - 14

Brödrost
TA5040

Elvisp
HM5040

TV Grundig 40VLE8160
TV:n som inte bara har en bra 
bild utan även ett bra ljud tack 
vare 2 inbyggda subwoofers.

8495:-

429:-

349:-

31 april släcks dE analoGa 
kanalErna på asTra!
Vi har digitalmottagare

Från 995:-
Ord. pris 499:-

Ord. pris 399:-

DVB-S/T2/C

A
40

63W92kWh
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RÖRMONTAGE AB
STORGATAN 16, 264 33 KLIPPAN
Tel. 0435 - 71 12 75, fax 0435 - 100 25

Kom till oss: TORSDAGEN 23/2 kl.14-17
Sugen på att renovera 

badrummet?
Tillsammans med Benny´s Golv 
ger vi tips och råd.
Vi bjuder på kaffe och våfflor!
Vi ses på Storgatan 16 i Klippan!

Utnyttja 

Rot-avdraget!

BEN
NYS  GOLV

I KLIPPAN AB
Tel. 0736-230410

Massor av 

vårnyheter!

Öppet: Mån-Fre 10-18 • Lör 10-14 • Åbyplan 2 • Klippan • Tel:  0435-151 30  

Se våra nyheter på

Hallå där
,

lEif maNN
Erström!

fo
to

: T
om

as
 y

eh

Herr - nu hos oss!

Öppet:  Mån-Fre 9.30-18.00/Lör 9.00-14.00 • Storgatan 32 • Klippan • Tel 0435-157 15

Stjärnkocken Leif Mannerström är gäst i ”Klippan-
soffan” på Klippans bibliotek nu på söndag. Utfrå-
garen Per Johansson utlovar en spännande kväll 
och Söderås Journalen kan avslöja att det kan bli 
frågor kring Mannerströms tid i Helsingborg och 
bekantskapen med stjärnor som Mick Jagger och 
Bruce Springsteen. 

Du är gäst i ”Klippansoffan” nu på söndag. Vad vet du 
om Klippan och Söderåsen?
- Där finns en fin golfklubb, fantastiska brottare och sen 
köpte vi vår första hund där.

Känner du till någon restaurang? 
- Nej inte direkt.

Säger Spångens Gästgivaregård dig något?
- Jodå! Men tänkte inte riktigt på att den låg där. Jag har 
inte varit där, men jag har sett filmen (Kalle på Spången, 
reds anm.)

Vad har du för relation till Skåne?
- Jag har bott i Helsingborg ett par år som ung. Min moster 
bodde på eskilsminne och gjorde en sjuhelsikes god skånsk 
senapsstek! 

Har du någon skånsk favoriträtt?
- skånsk kryddsill är gott! österlen har sin Brantevikssill och 
sen har vi skånsk kalops! Jag har stor respekt för skåne som 
matregion.

Hur skulle du bota en sådan som mig som är lite tafatt 
i köket?
- Jag skulle hålla dig därifrån! Du hade kunnat ställa upp i 
Sveriges mästerkock nästa år – där finns det många som är 
väldigt duktiga…

REA-FINAL
30% 50% 70%

på vinterns stövlar och kängor!

PAX

Nu packar vi upp vår- 
nyheter varje dag!

Köpmangatan 19 Perstorp Tel 0435 - 346 68

Välkommen!

jUdo - Både tuff 
och mjuk sport!
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Från ”bruk av skog” till ”skogsbruk”. 
Så utvecklades svensk skogsnäring. 
Uttaget från skogen ökade, som 
krävde att skogen brukades väl. 
”Proffs” behövdes, som utbildades i 
bl a Kolleberga.
Redan på 1500-talet oroade tanken 
om ”brist på skog”. Men synen var: 
”Skogen i Sverige räcker.” Visserli-
gen bedrevs på 1600-talet skogs-
bruk i liten omfattning. Gustaf Vasa 
införde en lag om skogsodling – som 
ingen följde. Det blev som vanligt: 
Det togs vad som behövdes – utan av 
lagskyddade trädslag som bl a ek.
 Situationen var annan i Sydeu-
ropa. Redan i antikens Rom bedrevs 
skogsbruk, skogsutbildning och litte-
ratur fanns, som satte avtryck i Eu-
ropa. Skogsodling nämndes i skrift i 
Tyskland 1368, frö odlades, förädling 
gjordes, skogsbruket utvecklades.
 Skogsbruk återkom i Sverige, av  
bl a Carl von Linné på 1700-talet. Det 
dröjde till 1800-talet innan egentligt 
skogsbruk kom. Pådrivare var: Kraftig 
befolkningsökning, stort uppodlings-

Rollatorn – befriare
Det syns allt fler rollatorer ute i sam-
hällen. Allt fler äldre och funktions-
hindrade kan röra sig tämligen fritt i 
sitt närområde. Friheten och livskva-
liteten ökar. Uppfinningen är svensk. 
Rollatorer finns i allt fler länder. Aina 
Wifalk från Västerås är uppfinnaren. 
Hon utbildade sig till sjuksköterska, 
fick polio och ändrade utbildningen 
och blev kurator. Dels ville hon själv 
och dels såg hon behovet hos andra 
att få ett hjälpmedel så att det gick 
att klara sig ute i samhället. Hon 
tog fram idén på rollator 1978, fick 
stöd från utvecklingsfonden och för-
medlades till ett företag som hjälpte 
henne med konstruktionen. 

Träsko blev toffla
En tid satt det träskor på nästan 
varje skånings fötter, till vardags och 
till fest. Träskor var helt gjorda i trä, 
inte med läder ovanpå. Bondeledaren 
Nils Månsson i Skumparp skrev till 
Kungl. Patriotiska sällskapet och fö-
reslog att dyra importerade läderskor 
ersättas av träskor – som sparar 
miljoner kronor åt staten. Förslaget 
vann gehör. Landshövdingarna ver-
kade för detta – utan framgång. Trä-
tofflor kom – de med ovanläder och 
träskor försvann. Träskor fanns inte 
på medeltiden, började användas i 
Sverige på 1500-talet. De kom från 
Frankrike, som haft träskor – sabot - 
sedan 1400-talet. 

Märkesdagar
1907: Klippans pappersbruk genom-
förde sin första lockout.
1922: Josef Andersson (s) föreslog att 
kommunskatt drogs direkt från lönen. 

Som sagt
”Vi behöver perspektiv både bakåt  
och framåt.”
(Nils-Arvid Bringéus, professor 
emeritus)

”Ett nu som saknar minnen blir  
historielöst.”
(Samma Bringéus)

  

Boktipset: ”Örkelljungaminnen” – intressant, trevlig läsning även i grannkommunerna.

Skogvaktare ”spreds” från Kolleberga

Förfalskning av dokument – även på Klippanpapper

Fyra historiska utflyktsmål i Söderåsbygden

behov, kraftig byggnation, industriella 
utvecklingen. Skogsbruksfrågan kom 
i centrum. Oro uppstod – ”att skogen 
inte räcker och den viktiga exporten 
försvinner”. Skogsbruk behövdes, av 
kunnig personal. Utbildning krävdes. 
1828 togs initiativ till statligt skogs-
institut ”för utbildning av förvaltande 
skogspersonal”, som bl a ledde till 
start av skogsskolor - för utbildning 
av ”skogvaktare och plantörer”. 
 Statliga skogsskolor startade: 1860 i 
Tierp, Omberg, Böda och Hunneberg, 
1861 i Sillre. Samt 1864 i Danielslund 
i Ängelholm, med skog vid staden. 
Mer mark behövdes. Domänverket 
tog över f d ryttmästarbostället i Kol-
leberga 1880. 1883 flyttades skogs-
skolan dit. Kronopark bildades.
 Utbildningsvolymen var störst på 
1960-talet. Då fanns sju statliga och 
en privat skogsskola i landet. 1970 
upphörde skogsskolorna. Två skogs-
institut bildades. Sedan 1994 är ett 
kvar: Bispgården i Jämtland. 1970 
försvann även titeln ”skogvaktare” 
och ersattes av ”skogstekniker”. 

Kolleberga är ett ”skogsbegrepp”.

…och så nås Braun på 

Tfn 0435-71 11 50 

mobil 0739-79 34 54

E-post: leb.klippan@passagen.se

BRAUNS SIDA
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Förfalskningar av dokument redo-
visas i massmedia, som inte är nå-
got nytt. Det har pågått länge. Även 
papper från Klippans pappersbruk 
har använts – och bidrog till av- 
slöjade.-
När det betalades för gamla hand-
lingar och namnunderskrifter öpp-
nades en förfalskaremarknad. Det 
började 400 år före vår tideräkning, 
i en bokhandel i antikens Aten. Även 
kyrkliga förfalskningar fanns. Dess-
utom förfalskning av protokoll, som 
”Sions vises hemliga protokoll”, 
”Hitlers dagböcker”. Drivkrafter 
var: Att tjäna pengar. Att påverka 
skeende. 
 Stora uppsvinget för autografsam-
landet kom efter Napoleonkriget 
på 1800-talet, främst i Frankrike. 

En stegrad ekonomisk, social och 
kulturell ambition bidrog. Det gav 
status att uppvisa värdefulla auto-
grafer. Sådana dök upp i massor. 
1800-talet blev ”det kommersiella 
förfalskandets gyllne tid”.  Legen-
dariska förfalskare uppstod. En 
var Varin Lucas. Han sålde falska 
handlingar till en expert i Franska 
akademien. Det var från Sokrates, 
Vergilius, Herodes, Maria Magdalena 
och ja även från Julius Caesar. Alla 
skrivna på franska!!! Sammanlagt 
27 345 handlingar - 22 var äkta. Han 
förlorade 140 000 franc, blev vanä-
rad och utskrattad. Docent Ingemar 
Carlsson konstaterade spydigt i sin 
bok ”På lögnens vägar”: ”Så fick vi 
alltså reda på att Caesar använde 
”antikens världsspråk franskan” då 

han skrev brev”. Varför franska? Lu-
cas behärskade inget annat språk? 
Varför köptes breven?  
 Sverige var inte förskonat, närmast 
tvärt om. Framförallt en såg till att 
”marknaden mättades” - Mauritz 
Samuelsson. Han var konstnär, bok-
handlare, antikhandlare – och för-
falskare. Av en händelse upptäcktes  
falsarier, eftersökningar skedde, 
kända svenska arkiv genomgicks. 
Det var illa ställt. En stor del var för-
falskningar.
 En handling var undertecknad av 
härförare Moritz av Sachsen som 
levde 1521-1553. Han hade skrivit på 
maskintillverkat papper med vatten-
stämpel från Klippans pappersbruk 
– som fanns först från 1832 - nästan 
300 år efter sin död.
 

Intresset för historia ökar, även för 
utfärder i bygdens historia. Fyra 
verkliga ”klenoder” finns i Söderås-
bygden, utöver hembygdsgårdarna. 
”Pärlan” är Tomarps kungsgård i 
Kvidinge. 
Att färdas eller gå i lokalhistorian ger 
mycket. Ibland även en känsla av 
”historiens vingslag”. Men alltid en 
ökad förståelse för sin bygd. Talesät-
tet är: ”Till mer man kan om sin bygd 

till intressantare blir den, som ger 
ökad trivsel och trygghet och alltså 
ökad livskvalité.”
 Söderåsbygden har åtta hembygds-
föreningar. Var och en med intressan-
ta historiska miljöer. Sedan tillkommer 
fyra anläggningar av stort historiskt 
värde. Två är privata och endast den 
yttre miljön kan studeras. Det är Her-
revadskloster och Bjersgård. En är 
inlagd i ett område av ”rikshistoriskt 

intresse”, Klippan pappersbruk.
 Sedan finns Tomarps kungsgård - 
bygdens förnämsta inslag: Har rika 
möjligheter till upplevelser – av ut-
ställningar, av att ”känna den his-
toriska miljön”, via museum, har en 
historia från 1258, spännande miljö, 
olika ombyggnadsepoker syns, även 
en borggård finns. För kulturintresse-
rade är ett besök på Tomarp något av 
ett måste.

Tidigare skolbyggnader.

Utsatta granplantor.

Plantorna färdiga att 
sättas ut i skogs-
miljö.



Låt oss ta hand om 
det tråkiga, medan 
du gör något roligt!

Just nu får du 
2 st biobiljetter
när du bokar 

en flyttstädning
innan den siste 

februari*.
Uppge “Söderås Journalen”

vid bokningen för att få biljetterna.
* Bokningen ska göras innan den  

siste februari, men städningen kan 
utföras när som helst under året.

Öppningserbjudande:

NYTT SET
Gäller tom 10 april

Tel: 0435-106 64 • 0737-00 47 99
Järnvägsgatan 31 • 264 32 Klippan

Öppet: mån-fre 10-18, lör 10-15

Premiär!

Allt inom modern nagelvård - inget är omöjligt för oss!

Nageldesign, pedikyr, manikyr

Premiär!

199:-

Primula
Fönsterviva, 50:-/st

2 st för

60:-

10 rosor
Superkvalitet

55:-

Gäller tom 3/3

Klirr i kassan till din lokala klubb? 
Genom att ny- eller omteckna ditt elhandelsavtal 
hjälper du din förening en bit på vägen. Läs mer och 
anmäl ditt intresse om Klubbenergi på: 

www.kreab-energi.se/klubbenergi
Klubbenergi

Vi ses!

Optikern Lasse  
från Ögonvrån är
på Alma Kläder & Ting:
Onsdagar 10-18
Lördagar 10-13

Ring och boka tid: 0435-342 40

Gratis
synundersökning!

Välkomna!
Lasse, 

Marie-Louise  
& Camilla

Köpmangatan 15 • Perstorp
www.almaklader.se

Aukt. bilglasmästeri
Stenskottslagning
Fri lånebil
Isolerglas 

Skyltfönster 
Uterum
Tavelinramning
 Allt inom glas!

Länsförsäkringar, IF, Folksam, Trygg Hansa, Aktsam ,Volvia och mfl.
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Stidsvig

Dagens lunch

E&T Catering
Kärrvägen 1, Stidsvig

Tel 0435-224 41, 0708-97 35 38
www.et-catering.se

Dagens kostar 65 kr inkl. dryck, salladsbuffé, bröd, smör, 
kaffe & liten kaka. Häfte med 10 lunch kuponger kostar 

550 kr inkl. dryck, salladsbuffé, bröd, smör, kaffe & liten kaka.
Vi tar tyvärr inte kortbetalning.

Vecka 8  Måndag Dansk sjömansbiff
 Tisdag Pocherad kungsflundrafilé med vitvinssås
 Onsdag Fylld lunchkorv med potatismos
 Torsdag Bruna bönor med stekt fläsk  
 Fredag Entrecote med bakad potatis, persiljesmör

 alternativ 1 levergryta med lingon
 alternativ 2 pastagratäng med skink- och ostsås 
 paj köttfärs med grönsaker
 sallad kyckling, pasta, räkor

Vecka 9 Måndag Viltkryddad färsbiff
 Tisdag Stekt makrill med spenat
 Onsdag Cidermarinerad skinkstek 
 Torsdag Gammaldags köttsoppa, dessert
 Fredag Tjälknöl med potatisgratäng 
 alternativ 1 stekt blodkorv, fläsk och lingon
 alternativ 2 risotto 
 paj Broccoli med skinka
 sallad knaperstekt bacon, rökt skinka 

Vecka 10  Måndag Kåldolmar med lingon  
 Tisdag Sprödbakad fisk med dillmajonnäs
 Onsdag Persilje- och äpplefylld kotlettrad 
 Torsdag Ärtsoppa, pannkakor
 Fredag Kasslergratäng med ostsås, ris 

 alternativ 1 Bratwurst med surkål, stekt potatis 
 alternativ 2 pastagratäng med skinka 
 paj Mozarella
 sallad Melon med skinka, västkust

Vecka 11  Måndag Engelsk fattigmanspaj  
 Tisdag Bräckt färsklax med citron, Hollandaiseås
 Onsdag Honugsglaserad kotlettrad, gräddsås
 Torsdag Vitkålsstuvning med stekt falukorv
 Fredag Dansk fläskstek med rödkål

 alternativ 1 Makaronstuvning med stekt falukorv 
 alternativ 2 stekt potatis, falukorv, ägg 
 paj skinka och ost
 sallad Brieost, Tonfisk
 
Vecka 12  Måndag Köttfärslåda med lök, tomat,ost 
 Tisdag Spätta med remouladsås, 
 Onsdag Fläsk med löksås
 Torsdag Ärtsoppa, pannkakor  
 Fredag Soya- och honungsglaserad  
  kycklingklubba med sesamkål

 alternativ 1 pasta med kyckling, citron, rosmarin 
 alternativ 2 stekt potatis, ägg, bacon 
 paj rökt kalkonbröst  
 sallad Melon och parmaskinka, räkor 

Du vet väl att man kan  
lägga in föreningsnyheter 
på klippanshopping.se! testa!

När vi kommer in på Nova i Klippan är rean i full gång, 
men här och var syns färgklickar av vårens nya och 
fräscha mode. Med andra ord finns här både något 
för den som vill fynda och den som vill ha något nytt! 
Men Nova har inte bara fått in nya färgglada kläder 
utan också en glad ny delägare! 

Den nya delägaren heter Sahra Burnesson Johansson och är 
sedan tidigare vän med den nuvarande ägaren Madeleine 
Andersson, mest känd som Madde. Men de har aldrig tidi-
gare jobbat ihop.
– Det känns bra att få in nytt blod!  sahra är väldigt kreativ och 
har öga för det estetiska. Hon kommer att vara bra smakråd 
för våra kunder! samtidigt vill vi tacka rebecca svensson, 
som har gjort ett fint jobb hos oss, men som nu slutar.

Vi kompletterar varandra bra
Sahra är 29 år och bosatt i Klippan med man, tre barn och 
en soft coated wheaten terrier. På fritiden tränar hon hunden 
som hon även ställer ut. Hon har sedan tidigare jobbat som 
undersköterska, men har även butikserfarenhet från Smycka. 
Intresset för kläder är mycket stort och hennes egen stil be-
skriver hon som romantisk och feminin. 

De som jobbar på Nova nu är alltså Madde, Sahra och Lotta.
– Vi har alla tre olika stil, därför kompletterar vi varandra bra, 
säger Madde.

Här finns något för alla
På Nova kan de flesta hitta kläder - Gammal som ung, tjej 
som kille! Bland dammärkena finns Only, Vero moda, Pieces 
och Kaffe Clothing. En nyhet är underklädesset från Trofé. En 
upplysning till killarna är att Nova även har herrkläder från 
Selected, Jack and Jones och Frank Dandy.  
– en annan nyhet är att vi har barnkläder för de allra minsta, 
från 0-12 år. Meningen är att alla ska känna sig välkomna 
hit, säger Sahra.

Vad har ni för visioner för butiken?
– Vi vill få folk att stanna i klippan när de ska shoppa. Vi har 
faktiskt ett bra utbud av butiker och vi vill poängtera att det 
finns fler butiker än de på storgatan. 

– Vi är ett bra alternativ till de stora köpcentren då du får 
mer personlig service plus att vi har mer än vad folk tror. Det 
märker man på praktikanterna som är här. De blir förvånade 
hur mycket vi faktiskt har, fyller Sahra i. 

Det går inte att sticka under stol med att tjejerna på Nova en-
gagerar sig för det lokala och de har ambitioner att försöka 
dra igång VIP-kvällar igen . 
– Det kommer också att bli en modevisning lite längre fram 
med vår - och sommarmode. och håll utkik i nästa nummer 
av söderås Journalen för då kommer en spännande tävling! 
Vi finns också på facebook, gå in och gilla oss! 
 

Nytt aNsiktE på Nova!
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VILLA KLIPPAN
1 1/2 plans villa på Storäng. 4 sovrum. Ingl uterum m trädäck.

ADRESS KASTANJEVÄGEN 41
BOYTA 145 M2 / 6 ROK
TOMTYTA 842 M2

PRIS 925 000 KR/HBJ

VILLA KLIPPAN
Renoverat 2008. Ångbastu, fräscht köket m.m. Pool m trädäck ute.

ADRESS VEDBYVÄGEN 32
BOAREA 110 M2 / 5 ROK
TOMT 910 M2

PRIS 1 195 000 KR/HBJ

VILLA KLIPPAN
Välplanerad i 1 1/2 plan. Insynsskyddad tomt, uteplats under 
tak. Separat förrådsbyggnad m snickarverkstad, tvättrum.

ADRESS BYGELSTIGEN 3
BOYTA 125 M2 / 5 ROK
TOMT 1461 M2

PRIS 495 000KR/HBJ

VILLA PERSTORP
1 1/2 plans kedjehus. Helkaklade badrum, uterum, garage.

ADRESS ALVÄGEN 27
BOYTA 127 M2 / 6 ROK
TOMTYTA 350 M2 (HöRNTOMT)
PRIS 895 000 KR/HBJ

VILLA STIDSVIG
Bra skick. Helkaklat badrum, fräscht kök. Garage och uterum.

ADRESS KÄLLVÄGEN 23
BOYTA 120M2 / 4 ROK 
TOMTYTA 1 037 M2

PRIS 1 175 000 KR/HBJ

VILLA STIDSVIG
Kedjehus. Renoverat 2011. Lättskött tomt, fina uteplatser.

ADRESS KÄLLVÄGEN 21
BOYTA CA 120 M2 / 4 ROK
TOMT 1061 M2

PRIS 1 495 000 KR/HBJ

STORGATAN 32 KLIPPAN    0435 -130 50
KLIPPAN@LANSfAST.SE    www.LANSfAST.SE

Camilla Asp 
Reg.fastighetsmäklare 

Kurs i första hjälpen för barn!

Flyttdags! 
Vill du att din 

bostad ska 
marknadsföras här?

Välkommen att kontakta oss 
med alla dina frågor och 

för en kostnadsfri värdering.

Vi visar ditt hus  
på bomässa i  
Köpenhamn!

Lördagen den 28 april 2012 kan 
vi presentera din villa eller ditt 

fritidshus på vår bomässa i 
Köpenhamn.

Intresset börjar öka igen bland 
danska köpare för både villor och 
fritidshus i Sverige. Ta chansen 

att presentera din fastighet för en 
mängd intresserade och köpstarka 
spekulanter. Kontakta oss redan 

idag för att förbereda din 
försäljning inför våren.

Flytta med Länsförsäkringar

Martin Olofsson
Reg.fastighetsmäklare 

Lina Gudmundsson
Reg.fastighetsmäklare 

RING 0435-130 50
FÖR TIDSBOKNING!

föR MER INfORMATION OM OBJEKTEN SE PÅ

En isglass mot getingstick i munnen, bara ljummet, inte kallt vatten på 
brännskador och medicinskt kol om man svalt något giftigt. Det är några 
av de råd du får på vår utbildning i första hjälpen för barn.

Ambulanssjuksköterskan Mathias Wittgren som håller i utbildningen lär dig 
agera rätt i väntan på ambulansen. Han varvar teori med praktik på dockor, och 
fokuserar på enkla praktiska råd för de vanligaste förekommande tillbuden. 

Den 7 mars kl. 18.00 kommer han till Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Klippan. 
Anmäl dig till utbildningen på lansforsakringar.se

Som kund i Länsförsäkringar Skåne är ditt pris subventionerat. För en person kostar utbildningen 195 kr 
(390 kr för icke kund) och 250 kr för ett par (500 kr för par som icke är kund).
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– Det var som att hela jorden försvann under mina föt-
ter, så beskriver Niloofar Mehrali känslan när hon för ett 
år sedan fick veta att hon hade bröstcancer. Resan mot 
tillfrisknandet har varit lång och mörk. Men efter en opera-
tion, 6 cellbehandlingar, 33 strålbehandlingar och mycket 
kämparglöd är hon på fötterna igen. Med träningskortet på 
Kupolen Friskvårdscenter hoppas hon på att få sin kondi-
tion tillbaka!

Niloofar Mehrali är säkert bekant för en del av er läsare då hon är 
lärare i matte och no på Snyggatorpsskolan. När Söderås Journalen 
träffar Niloofar på ett träningspass på Kupolen möts vi av en ung 
kvinna med ett starkt engagemang både i sitt yrke som lärare och 
privat. Ett härligt skratt ligger alltid nära tillhands. Kanske var det 
denna positiva energi som hjälpte henne i kampen mot cancern?
– Jag är en väldigt stark person, men jag har mycket att tacka min 
familj för - min syster från Iran lämnade allt och kom och tog hand 
om mig i 2 månader. Mina vänner, elever och kollegor har också 
varit ett stort stöd för mig. Min man sa hela tiden till mig att du 
är stark! Du klarar det här! för det fanns ju så klart tillfällen då jag 
blev arg över att ha fått cancer och kände att jag inte orkade vara 
stark. cellbehandlingen var som en mardröm i början. Men varje 
gång jag var på väg att ge upp, tittade jag på mina två döttrar och 
kramade om dem. 

Vill hjälpa andra
Med cellbehandlingarna kommer håravfallet och Niloofar förbe-
redde sina döttrar, då 10 och 13 år, på sitt eget lilla vis. 
– Jag bestämde att jag skulle klippa av mitt hår innan det blev tus-
sigt och trillade av. Jag satte mig i badkaret och lät flickorna leka 
frisörer. och när det bara var 1 cm kvar fick de skrika på pappa så 
att han kunde ta det sista med rakapparaten. 

Niloofar fick också ett stort stöd från Ann-Sofie Karlsson som är 
KBT-terapeut på Kupolen. De båda har pratat om att starta en 
grupp för att hjälpa unga tjejer som drabbats av bröstcancer. 
– Man kan anmäla sitt intresse till kupolens expedition från och 
med den 20 februari och en månad framåt.  Vi får se hur stort in-
tresset är och sedan bygga våra träffar utifrån det.

Lev livet fullt ut
Cancern har också gett Niloofar en tankeställare om livet. 
– Jag vill att folk ska tänka på hur de lever - att de lever livet fullt 
ut och prioriterar saker och ting.  Ta det lugnt, var tacksam för det 
du har - du vet inte vad som kommer att hända imorgon. så njut 
av här och nu. 

Att höra Niloofar säga att man ska ta det lugnt låter lite motsägel-
sefullt då hon i nästa svep berättar hur mycket nytt ansvar hon fått 
på Snyggatorpskolan. Hon har blivit kamratstödjare, matteansvarig, 
nyckelperson för den nya kursplanen, ämnesansvarig i matte och 
ekonomiansvarig för sitt arbetslag. Det tycks inte finnas någon hejd 
på engagemang! 
– Men jag tycker bara det är roligt! Jag har längtat så mycket efter 
undervisning, mina elever och att känna sig viktig i samhället igen, 
säger hon och tar ett ordentligt grepp i handtaget på en av trä-
ningsmaskinerna. 

För att anmäla intresse till gruppen för kvinnor med bröstcancer 
ring Kupolens reception 0435-108 90

viNNarEN av träNiNgskort  
på kUpolEN friskvårdscENtEr!

Niloofar vann kampen 
mot bröstcancern!
Nästa utmaning 
- att få konditionen tillbaka...
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Tel. 0435-108 90
kupolen.se

Klippans största 
friskvårds- och hälsocenter

SPARA 498:-*
*Vid TecKnAnde föRe  
15/3 AV 12-månAdeRS  
TRäningSKoRT!

Sista 

chansen!

Besök oss på Bruksgatan 5 Klippan (f.d. ekstrands Vapen)

Vi BRyR oSS om huR du måR! göR du? 

häR finnS:
SjuKgymnAST
KBT-TeRAPeuT
KiRoPRAKToR

mASSöR
foTVåRdSSPeciAliST

BehöVS en  
”SPARK i BAKen”?
Kom Till oSS!

15% vinterrabatt 
på våra Markiser
Beställ dina markiser nu, för
montering senast den 15 mars, 
så bjuder vi på hela monterings-
kostnaden! 

Allégatan 11, Klippan
Öppet i butiKen:

Onsdagar 14 - 18

Gäller fram 

t o m den 

29 februari

Ring för kostnadsfria hembesök!

0435 - 149 60
Ring för kostnadsfria hembesök!

0435 - 149 60

Egna ringar
Ett bevis på Er kärlek
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Kreativitet + 
digitaltryck=

Pusselbitarna faller på plats...

Framtidens reklamproduktion 

finns nu på 

Adapt Media!
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Från början var det bara tidningen du 
just nu håller i din hand. Men efter 
snart fem år har Adapt Media utveck-
lats i rasande takt. Nu går man vidare 
efter att under hösten ha investerat i 
ett fullödigt digitaltryckeri.
– Vi inte bara trycker, utan efterbehand- 
lar med häftning, perforering och allt 
som hör där till.

Inom reklambranschen inriktar man sig van-
ligtvis antingen på idé, text, foto och layout 
eller så jobbar man endast med tryckeribi-
ten.  Bengt Wetterberg menar att det kon-
cept som Adapt Media nu har skapat hos 
sig är framtidens vinnare inom reklampro-
duktion. Det går helt enkelt ut på att kunna 
serva kunderna med allt från idé till färdig 
produkt. För kunden går det givetvis också 
bra att endast välja någon eller några av de 
tjänster som Adapt Media erbjuder. 

Bengt menar att poängen för kunden är att 
man endast behöver ha kontakt med ett före-
tag när man producerar sitt reklammaterial.
– på så sätt blir allt enklare och båda parter 
vinnare!

Från ax till limpa
Den färdiga produkten kan vara ett enkelt 
inbjudningskort, visitkort, hemsida, annons, 
företagsbroschyr, roll-ups, bildekaler, skyltar 
med mera – endast fantasin sätter gränser!   
– Behöver en kund en broschyr så kan vi ha 
den klar i princip på två-tre dagar inkluderat 
text, foto, layout och tryck!

Bland Adapt Medias kunder finns både min-
dre och större företag i Nordvästra Skåne, 
organisationer, kommunala bolag, förening-
ar men även privatpersoner. Man har lyckats 
knyta en stor del företag från Klippans kom-
mun till sig och vill med det profilera sig som 

den naturliga lokala reklamproducenten på 
hemmaplan. Kundregistret uppgår till cirka 
700, vilket är ett resultat av intensiv och 
målmedveten kundbearbetning och många 
kundbesök. 
– Vår målsättning är att det ska vara enkelt 
att jobba med oss. Vi är väldigt service - och 
kundorienterade. Här existerar inga lunch - 
eller kafferaststängningar. så länge någon 
av oss finns på plats så servar vi våra kunder 
så mycket vi någonsin kan. 

Hur ser du på Adapt Medias framtid?
– som för alla andra företag tar det 4-5 år 
att etablera sig och nå en stabil verksamhet. 
nu känns det som att vi ”äntligen är där” 
och vi ser väldigt ljust på framtiden. Vi märk-
er att det säljarbete vi gör resulterar i att fler 
och fler kunder hittar direkt till oss numera. 
Under fjolåret lyckades vi också öka omsätt-
ningen på vår tidning söderås Journalen 

med 20 procent. nytt sedan förra numret är 
att vi återigen kommer ut med tidningen i 
perstorp. Detta har gjort att upplagan ökat 
med 32 procent, från 11 300 till 14 900 
ex. nu hoppas vi att företag och butiker i 
perstorp annonserar i söderäs Journalen 
framöver så att utgivningen kan permanen-
tas där. Besöken ökar också hela tiden på vår 
internetsajt klippanshopping.se som nu varit 
igång i två år. 

Det är inte bara kompetensen inom Adapt 
Media som breddats, utan även lokalerna har 
brett ut sig från 125 till 300 kvadratmeter. 
– I samband med expansionen med digital-
tryckeri har vi också fixat till våra lokaler på 
olika sätt. Vi har en ljus och fräsch miljö att 
jobba i, och alla som är nyfikna på hur vi har 
det på adapt Media är hjärtligt välkomna på 
ett besök hos oss på skolgatan 2 i klippan 
centrum. 
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www.kickes-snickeri.se
Fabriksväg. 8 Klippan

Nytillverkning eller renovering 
av t.ex. dörrar, trappor, fönster,  
möbler, inredning och bänkskivor. 
Specialsnickerier och montering.

  

Behöver du en ny 
snygg trätrappa 
eller din gamla 
behöver en upp-
fräschning?  
 Vi fixar det!

Tandläkare Pehr Erlandsson 

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

”Vi vårdar gärna dina tänder”

Nu kan vi 
åter ta emot 
nya patienter!
Välkomna!
Pehr, Ingrid och Lena

Östergatan 28, Klippan • 0435 - 109 20

Järnvägsgatan 30
Klippan • 0435-105 79

Sportlov! 

Här finns spel  

och annat kul!

När vi kommer in på Kickes Snick-
eri på Åbytorpsområdet i Klippan står 
Fredrik Kristiansson och slipar på ett 
gammalt köksbord. 
– folk slänger ofta köksmöbler som 
det inte är något fel på. Med lite slip-
ning och lim blir de som nya igen! Det 
behöver inte bli så dyrt. Det kostar 
runt 300 kronor per stol! 

Från praktikant till ny ägare
Fredrik Kristiansson har gått hant-
verksprogrammet med inriktning 
finsnickeri på Rönnowska skolan i 
Helsingborg. Därefter har han job-
bat både på Swedoor i Åstorp och på 
Svenska Fönster i Edsbyn. Till ”Kicke” 
kom han först som praktikant. När 
praktikperioden led mot sitt slut var 
det dags för ägarbyte och då var Fred-
rik ett givet val!

Tycker om utmaningar
Hos Kickes Snickeri kan du få hjälp 
med renovering av gamla fönster eller 

låta tillverka helt nya fönster i samma 
stil som dina gamla. Det gäller likaså 
dörrar och dörrkarmar. Ingen beställ-
ning är för konstig för Fredrik. En 
gång fick han en beställning på en re-
ceptionsdisk helt klädd i lammull (!)

Den roligaste utmaningen för 
Fredrik är trappor 
– Det är så många moment och det är 
kul och se hur trappan växer fram! 

För den som inte vill byta ut hela trap-
pan finns det även renoveringskit att 
köpa. 

Inte så dyrt som man tror
– folk är lite rädda för att komma hit 
för att de tror att det är dyrt. Men så 
himla dyrt är det inte med tanke på 
att ditt hus exempelvis får behålla sin 
gamla karaktär med fina gamla fön-
ster - det kan vara värt någon krona 
extra. sedan är kvaliteten i träet bät-
tre, du behöver inte byta ut dem efter  
tio år.  

För Fredrik Kristiansson på Kickes Snick-

eri är ingenting omöjligt. Det mesta går 

att beställa efter dina önskemål! Hyllplan 

till dina skåp, garderober, köksluckor 

med mera. 

– Jag sågar upp det helt efter dina mått 

och monterar det till dig. Vi renoverar och 

nytillverkar även fönster, dörrar, karmar 

och trappor. Träet är förstås av högsta 

kvalitet för bästa hållbarhet!

sNickEri EftEr 
diNa öNskEmål!
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TÄVLA i Annonsjakten!
ViNSTeR:
1:a pris Kaffe- och espressomuggar i porslin
2:a pris Smörgåsgrill
3:e pris Högtalare för ipod

Vinnarna meddelas personligen och vinsterna hämtas av vinnarna 
på Adapt Media i Klippan.

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! Om denna märkning inte finns med deltar man inte i tävlingen! 
REDAKTIONEN TILLHANDA SENAST den 29 februari 2012.

Namn:     Tel:

Adress:

Vinnare Barntävling - Januari
1: Signe Persson & Wilda Örnbärg, Ljungbyhed
2: Alex Bülow, Perstorp
3: emilia Losell, Ljungbyhed

Primula
Fönsterviva, 50:-/st

2 st för

60:-

10 rosor
Superkvalitet

55:-

Gäller tom 3/3

  Insläpp kl 18.30 • Bar öppen till 01.00

Inköp biljetter: Vincents Kök, 
Perstorp Pappershandel, 

Brohällans Blommor i Klippan

Reservation för eventuell slutförsäljning.

Biljettpris: 180:-  
(Vid dörr: 200:-)

I detta pris ingår inträde 
och en irländsk buffé.

presenterar
lördagen den 24 Mars

EN VÄLDIGT SPECIELL 

IrlÄndsK aFTOn
i Folkets park – Perstorp med

 The legendary TUllaMOre lads
och COnneMara COMBO

Pane & Tole från snillet Bengtsson
WWW.COLORAMA.SE

MÅNDAG - FREDAG 7 - 18, LÖRDAG 9.30 - 13

Vid köp av 
kakel och klinkers 

lämnar vi 
25% 

på fix & fog!
Erbjudandet gäller 

t.o.m 31 mars

Herr - nu hos oss!

Öppet:  Mån-Fre 9.30-18.00/Lör 9.00-14.00 • Storgatan 32 • Klippan • Tel 0435-157 15

Öppningserbjudande:

NYTT SET
Gäller tom 10 april

Tel: 0435-106 64 • 0737-00 47 99
Järnvägsgatan 31 • 264 32 Klippan

Öppet: mån-fre 10-18, lör 10-15

Premiär!

Allt inom modern nagelvård - inget är omöjligt för oss!

Nageldesign, pedikyr, manikyr

Premiär!

199:-

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.

Vill du att ert företag ska synas i  
Söderås Journalen eller på 
Klippanshopping.se?
Kontakta oss 0435-77 90 50

 
    

Välkommen till vår Barnmorskemottagning
Hos oss får du ett personligt bemötande och bra tillgänglighet. Även 
du som inte är listad hos oss kan besöka våra barnmorskor. Alla besök 
är kostnadsfria (utom gynekologiskt cellprov).

På Barnmorskemottagningen jobbar vi med graviditetsövervakning, preventiv- 
medelsrådgivning, sexuell hälsa och gynekologiska hälsoundersökningar. 

Välkommen att kontakta våra barnmorskor i Klippan:
Carina Byrlén 0435-77 90 38 och Ingela Larsson 0435-77 90 39
Capio Citykliniken Klippan, Norra Skolgatan 2, tel. 294 40, www.capio.se Ingela Carina

Capio Citykliniken Klippan, Norra Skolgatan 2, tel. 294 40, www.capio.se

Dagens rätt 55:-

Fabriksvägen 8
Klippan 
0706 - 72 55 37

Serveras mellan 11.00-14.00
Måndagar:  Raggmunk med stekt fläsk  
 och lingon
Tisdagar:  pannbiff med mos, lök och   
 lingon
Onsdagar:  Stekt sill med mos och lingon
Torsdagar:  Ärtsoppa och pannkakor med sylt
Fredagar:  Bamsekorv med mos och lingon,
 alt bostongurka
33 cl läsk/vatten ingår

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

Informationslektion för nya 

elever måndagar kl. 16.15. 

Handledar- och riskettan-

utbildningar.

KörKort i vår? 

15



profil:

jim vagEr
stam

Den ständige 
optimisten!
 Jim Vagerstam är en person som 
vill dra sitt strå till stacken. Med 
uppdrag som Festivalgeneral, ord-
förande i KK Karpen, ledamot i 
Köpmannaföreningen och Före-
tagarna i Perstorp har han dragit 
många strån. 
– Det är inspirerande att bo i Per-
storp och det är spännande att föl-
ja ortens utveckling.

Men som ni säkert har förstått är Jim 
inte den som följer utan driver. 

Det är tufft för handlare på mindre orter 
och Jim Vagerstam från Perstorp är inte 
ett undantag.  Men en person som Jim 
ger inte upp i första taget. Han har haft 
sin tobaksaffär på Köpmangatan i 20 
år. Under tiden har den utvecklas till att 
bli en kombinerad tobaksaffär och pap-
pershandel.
– Man får göra så för att kunna stå på 
benen i en liten ort. Men det är tuff 
konkurrens från köpcentrum och inter-
nethandel. Därför tog jag i september 
förra året chansen till en ny karriär som 
operatör på perstorps aB. frun har nu 
hand om tobaksaffären. 

Stort engagemang
Jim Vagerstam har varit ordförande i 
simklubben KK Karpen i 9 år. 
– Jag simmade som ung, men nu engag-
erar jag mig mest för barnen. Min 14-
åriga dotter och 22-årige son simmar, 
men min 19-årige son har slutat.

Perstorpsfestivalen
Sedan fyra år tillbaka är Jim Vagerstam 
festivalgeneral för Perstorpsfestivalen.
– Vi ville skapa en ”vi-känsla” i kommu-
nen. om vi är starka tillsammans kan 
mycket hända om vi bara vill. Det är 
ett inspirerande jobb. förra året hade vi  
140 000 i budget och fixade ihop två 
dagar. Vi hade teater i stadsparken, 
dansband som spelade och grillade gris i 
göingehövdingens festsal.

Hur blir sommarens festival? 
– Det är för tidigt att säga ännu. Men 
den kommer gå i ungefär samma anda 

som innan med fokus på hemmaartister, 
lokala företag och föreningar.

Vad får du ditt engagemang ifrån?
– Jag är en ständig optimist. Man kan 
göra förändringar om man bara vill. 

Turismen framtiden för Perstorp
Jim Vagerstam tror stenhårt på att tu-
rismen är framtiden för Perstorp.  Han 
var med och startade turistföreningen Vi 
i Perstorp.
– Det var på den tiden då kommu-
nen inte satte någon fokus på turism. 
föreningen slogs så småningom ihop 
med köpmannaföreningen och företa-
garna i perstorp, där jag var ledamot i 
ca 5 år. Det var en bra tid - vi trampade 
många på fötterna och det börja hända 
lite saker.

Drömmen om en snapphaneby
Tillsammans med Anders Thoresson och 
Gun Ekenskog har Jim en idé om en 
äventyrspark med temat snapphanar. För 
att kunna prova idén fick de EU-pengar 
från det så kallade Leaderprojektet. Det 
resulterade i en aktivitetsdag med skatt-
jakt och teaterföreställning med ridande 
soldater och där han faktiskt själv upp-
trädde i 1600-talskläder.

Tror du att drömmen blir  
verklighet? 
– Vi måste skapa en marknad för att ut-
veckla landsbygden och bestämmer vi 
oss för det i perstorp så kan vi lyckas, 
det är upp till oss alla.

Fyra snabba…
Beskriv dig själv med tre ord?
– optimist, engagerad, tålamod.

Film du skulle vilja vara med i? 
– Då måste jag ju säga Braveheart!

Kaffetermos i skogen eller kaffe 
latte på stan?
– egentligen både och. Jag är mång-
sidig, men det får bli skogen.

Vad har du för fritidsintresse? 
– familj, skidor och dykning.
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Vill du också 
att ditt företag  
skall synas på  
första parkett 
i Klippan?

KFF erbjuder reklamplats till företag på planket 
framför Åbyvallen, vid västra infarten i Klippan. 
Priset är 3 500:-/år. Kostnad för skylttillverkning tillkommer. 
För intresseanmälan eller frågor ring Niclas Rosenkvist på 
tel. 0703-99 96 35 eller skicka in talongen nedan. 

Namn: ...................................................................................................................................

Företag: ................................................................................................................................

Gatuadress: .........................................................................................................................

Postnummer/ort: ..............................................................................................................

Telefon: .................................................................................................................................

E-post: ...................................................................................................................................

 

Jag är intresserad av annonsplats:

Adapt Media i Klippan AB

SVARSPOST
20506587
264 20 Klippan

Klipp ut och skicka in. Portot är redan betalt!

Frankeras ej. 

Mottagaren 
betalar portot.
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familjEN RiNg 0435-77 90 54 OcH 
BOKA eR FOTOTid!

En Kille
Född: 111116

Vikt: 3 325 gr
Längd: 51 cm

Felix
Martina Lundh 

och 
Lars Thulin

En Kille
Född: 111001
Vikt: 5 210 gr
Längd: 55 cm

Karl-
Fredrik
Diana Broman 

och 
Ulf Jönsson

ÅRETS BILD 2012!

En Tjej
Född: 111026

Vikt: 3 490 gr
Längd: 52 cm

Minna
Sofia Hermansson

och 
Conny Svensson

Moa

Nu går startskottet för ”Årets bild 2012”! 2011 års täv-
ling visade att det finns många talanger bland våra 
läsare och vi hoppas på minst lika många bilder i år.

Skillnaden mot förra året är att vi delar in tävlingen i 4 olika ka-
tegorier: Natur/djur, Människor, Ögonblicket och Lokala 
motiv (där det ska framgå att bilden är tagen inom tidning-
ens utgivningsområde). Du får deltaga med max 5 bilder totalt 
men du kan delta i varje kategori. Det enda kravet är att bilden 
ska vara tagen 2012.

Om du redan har lyckats knäppa av årets bild är det bara att 
gå in på Klippanshopping.se och ladda upp den där. I Söderås 
Journalens januarinummer 2013 presenterar vi en vinnare i 
varje kategori. Vinnarna får vardera 1000 kr i pris i form av 
så kallade Klippancheckar att handla för i Klippans köpman-
naförenings butiker.
Lycka till! 

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

Vid köp av 
kakel och klinkers 

lämnar vi 
25% 

på fix & fog!
Erbjudandet gäller 

t.o.m 31 mars

Var med i ny f
ototävling

...
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förEtagsträff
dEN 8 fEBrUari

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

Husqvarna!

- Ger mer för pengarna!

SATSAPÅ

7 990:- 6 990:-6 990:-
Värmepumps-
tumlare QW7270
• LCD-display  
• Energikapacitet  A -40% 
• Justerbar torrhetsgrad  
• Elektronisk fuktavkänning
 

Tvättmaskin  
QW167270
• Högsta energieffektivitets- 
märkning A+++
• Marknadens största 
trumöppning!
• Lättanvänd tvättmaskin 
med silverdesign.
• Skonsamma tvättprogram 
för ylle- och handtvätt.  
• Protex skontrumma som 
är extra skonsam mot 
textilierna. 
• 1600 varv centrifugering
 

Diskmaskin 
QB6262W
• Mycket tyst ProClean™  
diskmaskin med invändig  
belysning. 
• Extra Silent - extra tyst  
diskprogram med 42dB(A). 
• ProClean™-diskmaskin 
med satellitsprayarm och  
fem spolnivåer för perfekt  
diskresultat oavsett hur
oavsett hur och med  
vad du fyller diskmaskinen.

 

RENOVERA DINA 
ELINSTALLATIONER 

- UTNYTTJA 
ROT-AVDRAGET!

5-års garanti!

Perstorp • Tel 0435-77 95 50 

Öppet alla dagar 8-20
www.ica.se/icaperstorp

Har du frågor ring gärna Per Eriksson 
på telefon 0435-77 95 52.

Hur vill du handla din mat?
Butik - Matkasse - Internet

Vi har alla alternativen!

890:-

Februarifynd!
Microugn MM2010
17,9 liter, 700w

 

Den 8 februari var det återigen dags för företagslunch på 
Hotel Best Western i Klippan. I vanlig ordning rapporterar 
Söderås Journalen/Klippanshopping.se några av de äm-
nen som avhandlades. 

Företagslunch blir Företagarträff
Anders Lindberg som är näringslivsutvecklare på kommunen be-
rättade att de i fortsättningen kommer att sprida ut mötena på 
morgnar, luncher och kvällar så att fler kan delta. 

Hört på...

Bästa Best Western hotell i Klippan
Mikael Lundin, som tillsammans med 
sin hustru Susanne driver Best Western 
i Klippan, berättade i ett lättsamt före-
drag att de blivit utnämnda till Sveriges 
bästa hotell inom Best Western-kedjan. 
Tävlingsresultatet baseras på en Nöjd-
kundmätning. Mikael Lundins mål inför 
2012 är mer lunchservering, visning av 
OS och fotboll på uteserveringen samt 
att öka den genomsnittliga intäkten per 
gäst och natt från 237 till rikssnittet som 
är 400 kr. Avslutningsvis uppvaktade 
Anders Lindberg från Klippans kommun 
med en blomsterkvast. 

Körschema klart för Pilotutbildningen i Ljungbyhed
Den nuvarande pilotutbildningen på Ljungbyhed kommer att 
upphöra 2013-2014. Detta med anledning av att regeringen 
har beslutat att Yrkeshögskolan ska ta över all pilotutbildning. 
- Det kommer att öppnas ett ansökningskonto mellan den 
28 februari och 9 maj. Den 17 september kommer det sedan 
att offentliggöras vem som blir ansvarig för pilotutbildningen, 
säger Hans-Göran Dahl, konsult, Ljungbyhed Park/SIKAB.

Vill ha kvar utbildningen
Ljungbyhed flygplats är ytterst 
angelägen om att få fortsätta ut-
bildningen. Samtidigt ställer bland 
annat EU-direktiv nu nya krav på 
landningsbanorna med en sam-
manlagd kostnad på flera miljoner. 
Var flygutbildningen hamnar kom-
mer att avgöra om det ska läggas 
miljoner på flygplatsen eller inte.

Upphandlingar
Joergen Borgstroem, inköpssamordnare på kommunen, 
meddelar att personalkontoret i Klippans kommun söker 
webbaserat IT-stöd för systematiskt arbetsmiljöarbete. Det 
finns också en upphandling på ledningsrenovering, det vill 
säga renovering av vattenledningar. All information finns på 
kommunens hemsida under upphandlingar.
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Varje måndag 9:30 samlas ett gäng SPF:are på studi-
egården 47:an i Klippan. De läser och samtalar kring 
Bodil Jönssons bok När horisonten flyttar sig: Om att bli 
gammal i ny tid!  Söderås Journalen tittade in. 

I boken när horisonten flyttar sig: om att bli gammal i ny tid! re-
flekterar Bodil Jönsson över fyrtiotalisternas åldrande och menar 
på att en nybliven pensionär idag inte alls är lika gammal som 
en nybliven pensionär för en generation sen. Framförallt betonar 
hon att de fortfarande både kan arbeta och lära sig saker. 
– Man känner igen sig i det hon skriver. Hon förklarar vad som 
händer när man blir gammal. Bland annat att man inte kommer 
ihåg på samma sätt som förr. Det behöver inte betyda att du är 
dement utan det är åldern som tar ut sin rätt helt enkelt, säger 
Anna Carlsson.

– Ja och det vill man inte riktigt erkänna ibland, säger Liselott 
Stenberg och alla skrattar.
– sedan tar hon upp att äldre faktiskt kan lära sig. Hon talar om 
bekanta till henne som hon känt sedan de 65 och som nu är 90 år.

Hon tycker att de är mer aktiva och kan mer nu när de fyllt 90 
än när de var yngre. Folk har för sig att äldre inte kan lära sig, 
fortsätter Anna Carlsson.
- Det tar bara lite längre tid, flikar Ingrid Johansson in.
- Hjärnan utvecklas även under gamla dar, säger Agne Lindberg.

När de så småningom har läst ut boken väntar en föreläsning 
med Bodil Jönsson, vilket de alla såklart ser fram emot. Men hu-
vudsyftet med kursen är mycket den sociala biten, att sitta och 
diskutera Bodil Jönsson tankegångar.

pro ocH spf 
vill 

krossa fördo
marNa! 

Söderås Journalen blev lite nyfiken på vilka aktiviteter Klip-
pans pensionärsorganisationer har att erbjuda. Finns det 
några skillnader på att vara pensionär idag än för en genera-
tion sedan? Tycker de om att göra samma saker? Vi frågade 
en PRO:are och en SPF:are.

Både Gudrun Aldén som är vice ordförande på PRO och Eleonor 
Ståhl, aktivitetsansvarig på SPF är överens om att vara gammal idag 
är något annat än att vara gammal i mitten på 1900-talet. Hälsan 
hos dagens pensionärer är bättre och de är piggare högt upp i åld-
rarna. De vill inte riktigt kännas vid att de blivit gamla.

Vill ha kul
– Vi vill göra saker och ha roligt. Vi lyssnar inte på krämporna! om 
man tog en pilla för 20 år sedan tänkte man ”Åh nu är jag jättesjuk 
och måste vara hemma”, men så tänker vi inte idag, säger Eleonor 
Ståhl.

Både SPF och PRO har i genomsnitt nästan en aktivitet om dagen 
där medlemmarna träffas, pratar och diskuterar. Bland aktiviteterna 
finns bland annat gympa, stavgång, läsecirklar och utflykter - både 
endags och resor som sträcker sig 3-4 veckor. 

Mycket fördomar
Eleonor Ståhl tycker det är viktigt att bekämpa fördomarna mot pen-
sionärsföreningarna. 
– när jag växte upp hade en 64-åring huckle och gick i kyrkan. sam-
tidigt fanns det inte så mycket annat att göra för de äldre. problemet 
är att den uppfattningen av äldre lever kvar än idag - att vi sitter i 
gungstol och stickar strumpor. Därför tror jag att många drar sig 
för att gå med i en pensionärsförening. De tror inte att vi har det 
roligt! 

– Dagens pensionärer är på något sätt yngre. när mina föräldrar var i 
samma ålder som mig kändes de äldre. Men det är klart idag lever vi 
på ett bättre sätt och är vid bättre hälsa, säger Gudrun Aldén.

Vill hålla sig uppdaterade
Många av dagens pensionärer vill också hänga med i utvecklingen 
och dagens teknik. PRO har bland annat kurser i data och att lära sig 
mobiltelefon.
– Det är många som vill lära sig att betala räkningarna på nätet eller 
kolla mejl. se artikeln ”Det är aldrig för sent att lära sig något”.

”Hjärnan utvecklas även 
under gamla dar”
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Verkstadsgatan 12 • 284 34 Perstorp

0435 - 77 95 40

El - entreprenad • El - service 
• Tele/Data

www.prenad.se

  Insläpp kl 18.30 • Bar öppen till 01.00

Inköp biljetter: Vincents Kök, 
Perstorp Pappershandel, 

Brohällans Blommor i Klippan

Reservation för eventuell slutförsäljning.

Biljettpris: 180:-  
(Vid dörr: 200:-)

I detta pris ingår inträde 
och en irländsk buffé.
Tel. 0435-345 23

presenterar
lördagen den 24 Mars

EN VÄLDIGT SPECIELL 

IrlÄndsK aFTOn
i Folkets park – Perstorp med

 The legendary TUllaMOre lads
och COnneMara COMBO

Pane & Tole från snillet Bengtsson

Så resonerar de pensionärer Söderås Journalen träffar 
på PRO i Klippan. Vi kikade in på deras nybörjarkurser 
Data och Mobilär.

På nybörjarkursen i Mobilär får man lära sig det mesta om mo-
bilens funktioner. På bordet ligger en liten instruktionsbok som 
stöd, men de flesta tycker att kursledaren Siv Nilsson förklarar 
bättre. Kerstin Sjöland som sitter mittemot får dotterns avlagda 
mobiler.
– nästa gång blir det en sådan, säger hon och nickar mot min 
Iphone.

Gunnel och Kerstin gick med i PRO för att slippa att bara sitta 
hemma.
– Här är nästan något varje dag, jag har gått på data, vattengym-
pa och balansträning, säger Gunnel Krull.

Karin Pålsson, var med första gången förra torsdagen och nu har 
hon köpt sin första mobil, en modell med lite större knappar.
– Våra mobiler är så antika att ingen vill stjäla dem, säger Siv 
Nilsson och skrattar.

Hon sitter just nu och hjälper Britt Ardenvik med att sätta av och 
på knapplåset.
– Jag vill ha den som säkerhet när jag är ute och går med min 
rollator. Jag använder inte den annars. 

Men när det väl kommer till kritan så berättar hon att hon fak-
tiskt skickat iväg ett par sms till både vänner och barnbarn. 
– Ibland ringer de tillbaka och säger ”vad menar du farmor?” 

Du funderar inte på att gå datakursen? 
- Jag har så fullt i mitt huvud så jag kan inte gå på datakurs just 
nu, säger hon och alla brister ut i ett skratt. 

”Man kan inte bara sätta sig framför tv:n”
I nästa rum sitter ett gäng framför sina datorer och lär sig göra 
gratulationskort i word. Det är nybörjarkurs i data under ledning 
av Sven Pettersson. 

Eivor Olsson har redan avancerat till facebook. Hon tycker det är 
ett bra tidsfördriv och hon kan hålla kontakt med barnbarnen. 
Sedan finns det förstås en stor fördel i att betala räkningarna på 
nätet. 

Lite längre bort sitter paret Gun och Kjell Persson.
– Det är barnen som har inspirerat oss. De kom hem med en da-
tor och sa att nu ska ni lära er.

Gun brukar gå ut på nätet för att kolla handarbete och trädgård. 
– Vi brukar delta i sommarcyklingen sen går jag på qui gong och 
vattengympa. Det är aldrig för sent att lära sig något, säger Gun. 

Kursledaren Sven Pettersson är själv ett bevis på att det inte är 
för sent att lära sig, han är 86 år gammal och har gått kurs i data 
på ABF, men är i övrigt självlärd.
– Jag har hållit på i tio år nu, jag tar en kurs i sänder. Det är väldigt 
nyttigt att hålla igång, man kan inte bara sätta sig framför tv:n.

Det är aldrig för sent  
att lära sig något
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BRANSCHREGISTERSöderås

• De företag som är markerade med svart cirkel hittar Du ännu mer information, erbjudanden och annonser om på www.klippanshopping.se

Akvariefisk
• Tropisk Fisk, Bokbindaregatan 14, 264 31 Klippan ................................ 0435-136 05  
Bank

• SEB, Allegatan 17, 264 33 KLIPPAN ..................................................... 0771-621 000
  www.seb.se, christer.johansson@seb.se
• Swedbank, Storgatan 38, 264 33  KLIPPAN ...........................................  0435-260 00
  www.swedbank.se, klippan@swedbank.se

Bildelar 
• Stigs Autoshop, Storgatan 64, 264 33 KLIPPAN ...................................... 0435-147 00
  www.stigs-autoshop.se, order.stigsautoshop@telia.com

Bilförsäljning 
• BilPartner i Klippan, Klostergatan 47, 264 37 KLIPPAN ......................... 0435-44 89 00
  www.bilpartner.se, anders.hallberg@bilpartner.se

Bilverkstad 
• Börjessons Bil, Östergatan 28, 264 34 KLIPPAN ..................................... 0435-109 20
  www.borjessonsbil.se, joel.mattiasson@borjessonsbil.se
• Krooks Bilverkstad, Storgatan 90, 264 31 KLIPPAN ................................. 0435-135 07
  www.krookbilverkstad.se, krook.kjell@telia.com
• Åby Bilelektriska, Åbytorpsvägen 8, 264 39 KLIPPAN .............................. 0435-133 60
  bilelektriska@telia.com

Blommor 
• Brohällans Blommor, Storgatan 27, 264 33, KLIPPAN .............................. 0435-151 51
  brohallansblommor@telia.com
• Maywis Blomsterhandel Eftr, Järnvägsgatan 32, 264 33 KLIPPAN ......... 0435-71 18 04
  miss_misan@hotmail.com

Byggnadsarbeten 
 Bengtas Bygg & Montage, Sävgatan 10A, 284 33 Perstorp ..................... 0704-334071
  bengtas_byggmontage@telia.com
• Jonssons Ledstångsfabrik, Klostergatan 40, 260 70 LJUNGBYHED  ...... 070-555 41 94
  www.jonssonsledstang.se, jonsson.ledstang@telia.com
• Mojo Betong & Bygg, Åsbogatan 1, 264 71, ÖSTRA LJUNGBY .............. 0730-45 68 76
  info@mojobetong.se
• Sandströms Bygg AB, Gästgivaregatan 5, 265 71 ÖSTRA LJUNGBY  ..... 0706-88 08 77
  sandstromsbygg@telia.com
• Ljungbyhed Gräv-Entreprenad AB, Svenstorp 897, 264 51 LJUNGBYHED . 0737-06 23 12
  billyocarina@telia.com

Byggvaror 
• Algot Anderssons Trä & Byggvaror, Sånnavägen 8, 260 60 KVIDINGE ...... 042-22 10 55
  www.anderssonstraobygg.se, info@anderssonstraobygg.se
• BVL Söderåsen, Böketoftavägen 19, 268 77 KÅGERÖD ........................... 0418-803 55
  www.bvlab.se, henrik.sjogren@bvlab.se
• Optimera Klippan, Ängelholmsgatan 15, 264 31 KLIPPAN ...................  0435-44 89 50
  www.optimera.se, klippan@optimera.se

Cykelaffär
• Ekstrands Cykel, Storgatan 17, 264 33 KLIPPAN ................................. 0435-71 14 13
  www.tvahjulsmastarna.se, klippanscykel@telia.com

Däck 
• Klippans Vulkverkstad, Fabriksvägen 14, 264 39 KLIPPAN ........................ 0435-10307
  info@klippansvulk.se

Elektriker
• Herners El, Storgatan 5, 260 70 LJUNGBYHED  ..................................... 0435-440417
  info@hernersel.se
• Söndraby EL, Järnvägsgatan 28, 264 33 KLIPPAN .................................. 0435-139 60
  www.sondrabyel.se, sondraby.el.ab@telia.com
• IVT Ragnarssons El & VP Service, Apoteksgatan 6, 264 33 KLIPPAN ......... 0435-24168
  www.ivt.se, ken.r@telia.com

Fastighetsbolag 
• Riksbyggen Klippan, Storgatan 35, 264 21 KLIPPAN ............................. 0771-860 860
  www.riksbyggen.se
• Sandbanken Fastighets KB, Storgatan 34, 264 33 KLIPPAN  ................ 073-556 50 91
  svaton@btinternet.com
• Treklövern Bostads AB, Storgatan 43, 264 32 KLIPPAN ........................... 0435-121 00
  www.treklovern.se, kundtjanst@treklovern.se
• Åke Dahl Fastighets AB, Storgatan 26, 264 33 KLIPPAN ....................... 0435-71 94 11
  www.dahlfastighetsab.se, info@dahlfastighetsab.se

Fastighetsmäklare 
• Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Storgatan 32, 264 33 KLIPPAN ...  0435-130 50
  www.lansfast.se/klippan, klippan@lansfast.se

Fastighetsskötsel 
• Bosab Fastighetsförvaltning, Vedbyvägen 41, 264 31 KLIPPAN ................ 0435-105 18
  www.bosabfastighetsforvaltning.se, bosabmagnus@gmail.com
• Lilla Kloster Service AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN ....................  0709-498 328
  lillaklosterab@telia.com

Frisör 
• Salong Monica, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN  ........................... 070-278 48 81
  salongmonica@hotmail.com

Färg - Tapeter 
• Colorama, Karossvägen 1, 264 21 KLIPPAN ........................................... 0435-142 62
  www.colorama.se/klippan, klippan@colorama.se

Garn 
• Kerstins Garn & Handarbete, Görslövs Byaväg 65, 263 92 JONSTORP .. 070-960 33 57
  susanneochsandra@live.se

Gravstenar
• T Hagelins Gravstensvård, V. Forestad 4036, 264 54 LJUNGBYHED ...... 0435-77 01 09
  t.hagelin@bredband.net

Gårdsbutik 
• Bjärhus Gårdsbutik, Bjärhus,  264 93 KLIPPAN ........................................ 0435-10295
  www.bjarhus.se, elisabeth.hansson@lm.lrf.se

Hantverk & Hemslöjd
A-ateljén, Storgatan 59, 264 32 KLIPPAN ............................................... 0708-69 85 37
  www.aateljen.se, aateljen@tele2.se
• Glaskonst, Klöva Hallar 2289, 264 92 KLIPPAN  ................................... 0707-197 333
  www.glaskonst.se, glaskonst.mek@telia.com

Hotell & Pensionat 
• Ljungbyhed Park, Thulinvägen 5, 260 70, LJUNGBYHED....................... 0435-44 00 00
  www.ljungbyhedpark.se, bokning@ljungbyhedpark.se 
Inramning

• Idé Rika Ram, Ekbacken 693 Bonnarp, 264 53 LJUNGBYHED ............... 0704-49 05 48
  lennartsaflund@almered.se

Juridik
• Phronesis Juridik, Norra Skolgatan 2, 264 33 Klippan ........................ 072-722 32 52
  www.phronesischeck.info

Kaffe
• KaffeKompaniet, Garnisonsgatan 48, 254 66  HELSINGBORG ................. 042-27 08 00
  www.kaffekompaniet.se, patrik.sjoberg@kaffekompaniet.se

Kläder
• Basthi, Storgatan 32 C, 264 33 KLIPPAN ................................................ 0435-157 15
• Carlssons Kläder, Storgatan 32, 264 33 KLIPPAN ................................... 0435-104 97
  carlssonsklader@telia.com
• Gunns Mode, Storgatan 32D, 264 33 KLIPPAN ....................................... 0435-101 15
  www.gunnsmode.se, info@gunnsmode.se
• Nova, Åbyplan 2, 264 33 KLIPPAN ......................................................... 0435-151 30
  nova.klippan@hotmail.com

Kommun
• Klippans Kommun, Trädgårdsgatan 12, 264 80 KLIPPAN ......................... 0435-280 00
  www.klippan.se, kommun@klippan.se

Konditori
• Conditori Hjärtat, Järnvägsgatan 32, 264 33 KLIPPAN ............................. 0435-103 30
  www.conditorihjartat.se, pegelows@hotmail.com

Konferens
• Klippans Kultur Center, Östra Teatergatan 7, 264 38 KLIPPAN............... 0702-84 23 06
  www.klippanskulturcenter.se, info@klippanskulturcenter.se

Livsmedelsbutik
• ICA Kvantum, Ladugårdsvägen, 264 36 KLIPPAN .................................... 0435-296 00
  www.ica.se/kvantumklippan, hakan.cronberg@kvantum.ica.se
• ICA Supermarket, Storgatan 21, 264 33 KLIPPAN ................................... 0435-106 04
  www.ica.se, thomas.c.carlsson@supermarket.ica.se

Forts. nästa sida
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BRANSCHREGISTERSöderås
Markiser

• MP Solskydd, Allegatan 11, 264 33 KLIPPAN ....................................... 0734-43 44 66
  www.mpsolskydd.se, info@mpsolskydd.se

Massage
• MJ Nail & Thaimassage, Storgatan 46A, 264 33 KLIPPAN ....................... 0435-148 00
  www.mjnail-massage.se, info@mjnail-massage.se
• PM Friskvård – Akupunktur För Alla, Storgatan 58, 264 32 KLIPPAN ..... 0736-74 23 99
  www.akupunkturforalla.se, patrik@akupunkturforalla.se

Maskinuthyrning
• Cramo Sverige AB, Värmevägen 2, 264 39 KLIPPAN .......................... 070 - 245 96 32
  klippan@cramo.com, www.cramo.se  ............................................. 070 - 980 29 80

Mekaniska Verkstäder
• Klippans Hisservice, Ravingatan 12, 264 39 KLIPPAN ............................. 0435-125 35
  klippanshiss@telia.com

Målare
• FB Måleri, Storgatan 69, 264 33 KLIPPAN ........................................... 0708-86 88 56
  frank@asbomaleri.se

Möbler
• Tullssons Möbler, Hembygdsgatan 2, 264 36 KLIPPAN ............................ 0435-140 55
  www.tullssonsmobler.se, marietullsson@hotmail.com

Optiker
• Glasögonhuset, Järnvägsgatan 32, 264 33 KLIPPAN ..............................  0435-134 10
  www.glasogonhuset.com, glasogonhuset@telia.com

Parfymeri
• Fräck & Fin, Storgatan 42, 264 33 KLIPPAN ..........................................  0435-108 15
  www.frackochfin.se, info@frackochfin.se

Personalstrateg
• Våga-Leda, Wessmantorpsvägen 2, 264 52 Ljungbyhed  .........................0733-72 60 31
  www.vagaleda.se, peter@vagaleda.se

Radio-TV
Antennsystem Skåne, Allarp 763, 260 70 LJUNGBYHED ............................ 0435-508 20
  www.antennsystem.com, info@antennsystem.com
• CGA Radio TV, Billinge 1514, 241 95 BILLINGE .................................... 0413-54 23 14
• Görans Ljud & Bild, Bruksgatan 29, 264 33 KLIPPAN .............................. 0435-131 67
  www.klippan.euronics.se, klippan@euronics.se

Redovisning, Revision
• HR Redovisning, Storgatan 26, 264 33 KLIPPAN ..................................... 0435-152 91
  www.hr-redovisning.se, jenny@hr-redovisning.se
Wilsons bokföring & redovisning, S. Bäckastigen 11, 264 37 KLIPPAN ..... 0709-78 05 66

Reklam
• Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN ............................... 0435-77 90 50
  www.adaptmedia.se, info@adaptmedia.se

Restaurang & Pizzeria
• Bambu Thai, Järnvägsgatan 31, 264 33 KLIPPAN .................................. 0435- 132 44
  thu_luyensw@yahoo.com
• Bowla.net, Stackarpsvägen 5, 264 39 KLIPPAN ...................................... 0435-152 60
  www.bowla.net, info@bowla.net
• Evas Catering, Kärrvägen 1, 264 70 KLIPPAN ......................................... 0435-224 41
  www.et-catering.se
• Katellas Express, Fabriksvägen 2, 264 39 KLIPPAN .............................. 0733-26 75 42
  jogge27@yahoo.gr
• Nya Pålles, Fabriksvägen 8, 264 39 KLIPPAN ...................................... 0706-72 55 37
  bohaget@hotmail.com
• Restaurang & Pizzeria Chaplin, Åbyplan 2, 264 33 KLIPPAN .................... 0435-107 86
• Smörgåskupén, Ängelholmsgatan 25, 264 34 KLIPPAN........................ 0702-78 48 93
  www.smorgaskupen.se
• Valentinas Grill & Kebab, Klostervägen 2, 264 35 KLIPPAN ...................... 0435-125 40
  valentinas.ke_1@hotmail.com

Skogsarbete
• JSE Skogsentreprenad, Kastanjevägen 72, 264 37 KLIPPAN ................ 0707-98 25 05
  www.jseab.se, info@jseab.se

Smycken
• Guld o Silversmedjan, Storgatan 46, 264 33 KLIPPAN ............................. 0435-135 30
  www.guldosilversmedjan.com, klippan@silversmedjan.se

Snickeri
• Jolu AB, Fabriksallen 11, 264 39 KLIPPAN ........................................... 0435-711 999
  www.joluab.se, joluab@telia.com
• Kickes Snickeri, Fabriksvägen 8, 264 39 KLIPPAN .................................. 0435-109 05
  www.kickes-snickeri.se, fredrik.kristiansson@kickes-snickeri.se
• Ydhags Specialsnickeri, Förrådsvägen 11, 260 70 LJUNGBYHED .......... 0707-41 10 63
  www.ydhag.net/snickeriet/, snickeriet@ydhag.net

Städfirmor
Städpatrullen Nordvästra Skåne AB, Storgatan 63, 264 32 KLIPPAN ........... 0435-182 70
  www.stadpatrullen.com, stadpatrullen@mail.com 

Tandläkare
• Bert-Åke Andersson, Storgatan 20, 264 33 KLIPPAN .............................. 0435-104 69
  www.tandklippan.se, liba1@telia.com 
Oral Design, Järnvägsgatan 11, 264 38 KLIPPAN ...................................... 0435-153 10
  www.oraldesign.se, info@oraldesign.se
• Tandläkare Pehr Erlandsson, Bryggerigatan 16, 264 33 KLIPPAN ............. 0435-109 86
  www.pees.se, pehr.erlandsson@pees.se

Taxi
• Åsbo Taxi, Karossvägen 2, 264 31 KLIPPAN............................................ 0435-140 05
  www.asbotaxi.se, info@asbotaxi.se

Tryckeri
• Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN ............................... 0435-77 90 50
  www.adaptmedia.se, info@adaptmedia.se
• BI Reklam, Makadamgatan 13, 254 64 HELSINGBORG .......................... 042-15 01 17
  www.bireklam.se, post@bireklam.se
• Lindholms Reklam, Kristoffers väg 48, 264 36 KLIPPAN ....................... 0733-40 70 82
  www.lindholmsreklam.se, pelle.lindholm@telia.com

Trädgård
• Bjärhus Växtbutik, Bjärhus 7742, 264 93 Klippan .................................. 0435-102 95
  www.bjarhus.se, vaxtbutik@bjarhus.se
• Billy & Carina Trädgårdanl. HB, Svenstorp 897, 264 51 LJUNGBYHED ... 0705-54 88 14
  billyocarina@telia.com

Träning
• Corpus Träning & Hälsa, Järnvägsgatan 31, 264 33 KLIPPAN ............... 0435-71 88 99
  www.corpus-fitness.com, corpus.fitness.ab@telia.com 

Tyger
• KlippAnns Tyger, Järnvägsgatan 32, 264 33 KLIPPAN .........................  0736-83 86 61
  klippann@live.se

VVS & Rörmokare
• Rörmontage, Storgatan 16, 264 33 KLIPPAN ....................................... 0435-71 12 75
  www.rormontage.se, rormontage.tommy@telia.com
Theisners Rör, Östergatan 3, 264 35 KLIPPAN ........................................ 070-632 74 94

Vill du också synas 
11 gånger om året hos  

13 660 hushåll och 
1240 företag?

Anmäl då ditt företag på:
www.soderasjournalen.se/bransch 

eller ring 0435 - 77 90 54


