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Adapt Media breddade sin reklamby-
råverksamhet för ett år sedan med att 
även sköta det mesta av sin tryckning 
”i huset”. Har satsningen varit lyckad, 
frågade vi Bengt Wetterberg, VD på 
Adapt Media.

– Ja, det har verkligen blivit lyckat! Vi kan nu 
serva våra kunder ännu mer än tidigare och 
det uppskattar de mycket.
– Det har också inneburit att ännu fler kun-
der har ”hittat oss”. Vi har fått in trycknings-
jobb alltifrån utbildningsmaterial, prislistor, 
vishäften till Dopinbjudningar.

Det Adapt Media har gjort är att man har 
investerat i en Canon-maskin som trycker på 
sidor på pappret samt viker och häftar pro-
dukten färdigt i en och samma tryckgenom-
gång. Vid speciell vikningar har man en sepa-
rat falsmaskin som klarar av detta. Maskiner 
för hålborrning, fyrkantsrygg och limblock-
ning har det också investerats i.
– Under hösten har vi genomfört en kampanj 
med företagsanpassade layouter för lim-
made block som företagen dels kan använda 
internt men också som så kallade giveaways 
till kunder. Det är viktigt att hitta egna pro-
dukter som kunderna lätt kan ta till sig, utö-
ver de rena reklamjobben som är den huvud-
sakliga inriktningen på adapt Media, säger 
Bengt Wetterberg.
– andra produkter som vi också numera pro-
ducerar ”i huset” är affischer för gatupratare-
skyltar och även rollUps som många företag 
idag använder i sina butiker, på mässor och 
utställningar. 
– De flesta företag trycker upp egna kuvert 
med sin logo på. Det levererar vi till många 
företag. Vi har också tagit kuvertproduktio-
nen ”ett steg längre” eftersom vi gör en säl-
jande layout och exempelvis kan lägga till ett 
erbjudande och andra budskap på kuverten 
när vi ändå trycker dem. kostnaden för tryck-
et finns ju redan där så varför inte utnyttja 
det optimalt!      

En stor fördel att vara kund hos Adapt Me-
dia är att man kan erbjuda sina kunder att 
nyttja antingen alla våra tjänster, från idé, 

Reklambyrå, tidningsutgivare 
och (numera) även tryckeri!

text, foto, layout till färdigtryckta produkter, 
eller delar av dem om kunden vill göra något 
av momenten själv. Detta plus den välkända 
”Adapt Media-andan”, som innebär att all 
byråkrati och fyrkantighet lyser med sin från-
varo på företaget. Alla på företaget har en 
inställning som innebär att man alltid ger 
100 % för kunderna och deras behov.
– Det är en rolig utveckling vi har haft under 
våra fem år, inte minst med alla dessa nya 
kringtjänster, men fortfarande är huvudinrikt-
ningen att producera reklam i olika former, ge 
ut söderås Journalen en gång i månaden och 
vidareutveckla den egna websajten www.klip-
panshopping.se!
– Under de dåliga konjunkturåren 2008 till 
2010 har det varit några tuffa år för söderås 
Journalen. Därför är vi så otroligt glada att 
vi under 2011 kunde öka den med drygt 20 
%. och inte minst att vi ökar även i år. Detta 
tryggar tidningens existens och jag vill passa 
på att tacka alla annonsörer för detta. Vi har 
ingen stor tidningskoncern bakom oss, utan 
vi äger tidningen själv, och därför är vi helt 
och hållet beroende av våra annonsörer och 
läsare. Dessa får erbjudande i annonserna, 
och lockas till att handla hos annonsörerna. 
Det i sin tur gynnar handeln i vårt utgivning-
sområde, och detta är vårt sätt att bidra till 
detta, avslutar Bengt Wetterberg.   
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Storgatan 74, 264 32 Klippan, tel 0435-104 06
Kommunens enda auktoriserade byrå. S.B.F.   

AKUT JOUR DYGNET RUNT

AB KLIPPAN LJUNGBYHEDS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

Handen på hjärtat: 
Hur många olika reklampennor har du 
samlat på dig genom åren? 
Det rör sig säkert om några hundratal, 
eller hur?
• hur många av företagsnamnen på pennorna kan du 
 nämna så här på rak arm? inte så många? 
• använder du kontaktuppgifterna som står på dem 
 (om de finns där)? nej, vi tänkte väl det!
 

Adapt Media • Norra Skolgatan 2 • 264 33 Klippan
Tel: 0435-77 90 50 • Fax: 0435-77 90 59 • www.adaptmedia.se

Vi på Adapt Media har 
samma erfarenheter själv…
finns det då ingen annan, och bättre, reklamlösning 
som gör att ditt företagsnamn, din logga och dina 
kontaktuppgifter ständigt finns bara en armslängd 
bort på kundens skrivbord?

Jo, det gör det! svaret är nämligen lika enkelt 
som genialt: 

Anteckningsblock med 
ditt företags unika design! 
vi har tagit fram en lösning som gör att vi kan producera 
personliga block på ett effektivt sätt till dig. för att visa 
hur det kan se ut för just ditt företag gör vi en personlig 
layout på ett block med rutmönster och ett block med 
linjer till dig. Blocken går också att få utan rut- eller lin-
jemönster.

Är du intresserad av vårt erbjudande så hör 
av dig till oss!

V

Reklambyrå, tidningsutgivare 
och (numera) även tryckeri!
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Till nyttan och nöje – samt ”handens 
historias” bevarare. Så är handarbete, 
som lätta kan tas fram då ”spilltid” 
uppstår – som våra förfäder gjorde. 
Höst, vinter – handarbetstid. Så är 
det ofta. Till enklare till mer avkopp-
lande, allt från att tälja till leksaker, 
lövsågning för att få fram figurer, 
knyppling och till att smida.
 Av en helt vanlig träpinne kan fi-
gurer, leksaker och annat tas fram. 
Det intygar och visade Sten Lindgren 
vid en hantverksdag i Ängelholms 
hembygdspark och som visas vid 
hembygdsdagar i Perstorp, Kvidinge, 
Klippan och Ljungbyhed. Avkoppling 
och skapandet samverkar.
 Eva Nilsson visade knyppling och 
försäkrade att det inte är svårt. Re-
sultatet blev vackra dukar, spetsar 
och annat. Knyppling är en uppfin-
ning från 1400-talet och anses ha 

Linet – till nytta och flärd
Lin är en växt som människor haft 
lång och mångbottnad relation till. 
Idag är lin inte vanligt i odling. Annat 
var det i äldre tider. När började man 
odla lin? Var det inhemsk eller hitförd 
växt? Ingen vet bestämt. Två sorters 
lin finns – oljelin och spånadslin – 
men är samma art (Linum usiattissi-
mum). Äldsta linfyndet kommer från 
sjön Bokaren i Uppsala, kring 1 000 
år f v t. Från bronsåldern kring år 800 
f v t finns starka belägg på linföre-
komst. Ur oljelinet utvanns olja (frön 
har 46 procent), främst vid första 
världskriget. Spånadslinet odlades 
mest, till kläder, blev även handels-
vara. Ett omfattande odlande fanns 
på 1100-talet. Redan på 1600-talet 
kom tillbakagång, då bl a bomullstyg 
kom. I våra dagar är lin mest att se 
som kulturarv, värt att bevara. 

”Du-reformen” 45 år
Det är 45 år sedan ”du-reformen” 
infördes i landet, av Medicinalstyrel-
sens nytillträdde generaldirektör Bror 
Rexed. Han förkunnade att han dels 
själv kom att säga ”du” till alla med-
arbetarna och dels förväntade sig 
att alla sade ”du” till honom. Detta 
spred sig snabbt över landet. Dock 
hade detta tilltal varit på gång från 
1960-talet ingång. Genom att ”titu-
lera alla med du” markerades även 
att alla ansågs ha samma värde. 
Detta med att titulera var ett sätt att 
markera överhet och förminska män-
niskor. 

Märkesdagar
1887. Tidningen Arbetet startar, lades 
ned år 2000.
1912. Arbetarnas Bildningsförbund 
(ABF) bildas.

Som sagt
”Apor kan inte sjunga, men de försöker 
inte heller.”
(Historiker Robert Lembke)
”Har du ett bibliotek så saknar du 
ingenting.”
(Marcus Tullius Cicero, antik vältalare) boktipset: I en symbolrik värld blir Jan-Öjvind Swahns bok ”Symboler” en bra guide.

Handarbete – avkopplande historiebevarare 

”Kreatur bor bättre än folket” – Klippandom 1937

sitt ursprung i en flätningsteknik. 
Under 1700-talet stod knypplingen 
på höjden i sin utveckling. Då var tek-
niken även spridd över hela Europa. I 
Norden är Tönder i Danmark, Rauma 
i Finland och Vadstena i Sverige väl-
kända knypplingscentra.
 Lövsågning av figurer, antingen hela 
eller i delar som monteras, visade Per 
Ingvar Persson. Han försäkrade att 
det bara är fantasin som sätter grän-
ser för motiven.
 Det krävs lite mer utrustning och 
utrymme för att hålla på med smide. 
Men Jimmy Larsson kunde konstate-
ra att intresset för att skaffa en hässja 
och hålla på i hemmiljön ökar.
 Dessutom finns en rad andra hand-
arbeten och hantverk att syssla med. 
Alla kan hitta sitt och alla kan få  
intressant sysselsättning – och få 
känna skapandet glädje.

…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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Sverige har haft folkskola sedan 1842 
och därmed folkskollärare. Riksdagen 
beslöt ändra skolformen. Det blev 
grundskola. Beslutet togs 1962.
Folk skulle kunna läsa, skriva och 
räkna. Det var viktigt ansåg redan 
Karl XI på 1600-talet. Undervis-
ningsuppdraget lades på socknen. 
Klockaren blev nyckelperson, med 
hjälpt av kringvandrande lärare. Det 
räckte inte. Från 1842 inrättades 
folkskola. De förmögna hade pri-
vatundervisning. Kyrkans inflytande 
över skolan minskade. Att rekrytera 
män till lärare – det var bara män 
som kom i frågan – gick trögt. Folk-
skolan var en nationell angelägenhet. 
Kvinnor behövdes i undervisningen. 

”Småskolor med småskollärarinnor” 
inrättades. Socknarnas ”sparsam-
het” tog ut sin rätt. Småskollärarin-
norna rekryterades inte så sällan från 
dem som fick fattighjälp.
 Detta höll inte. Lärarinnor behövde 
utbildning. Lärargruppen kom att 
bestå av småskollärarinnor, folkskol-
lärarinnor och folkskollärare. Olika 
fackliga organisationer uppstod, med 
övergripande mål att sprida utbild-
ningen till folket, men det streds kring 
status och lön. Utvecklingen för lä-
rarna gick framåt och beskrivs mel-
lan 1930- och 1950-talet: ”Från små 
primitiva skolhus på landet till central-
skola med moderniteter.”
 1962 beslöt riksdagen införa grund-

skola. De skilda skolformerna slogs 
samman. Dock fanns en historisk 
spegling: Småskollärarinnorna blev 
lågstadielärare, folkskollärare blev 
mellanstadielärare och vidareutbil-
dade folkskollärare blev ämneslärare 
på högstadiet. Antalet lärare hade 
ökat från 3 000 till dagens 86 000. 
Grundskolan befäste välfärdssamhäl-
let: Statlig undervisning för alla barn, 
nationella undervisningsplaner, villko-
rade statsbidrag, läromedelskontroll 
och skolinspektioner.
 Idag är grundskolan kommunalise-
rad, privata skolor har kommit. Men 
en återgång till statliga skolor disku-
teras – 50-åriga grundskolans ur-
sprungskrav.
 

Sverige var in på 1900-talet ”Eu-
ropas fattighus”. Det gäller även i 
Söderåsbygden. Vid offentligt möte 
i Klippan 1937 slog läkaren Olof 
Johnsson från Lund fast: ”Kreatur 
bor bättre än folket.”
Inventering hade skett i bygden av 
boendeförhållanden för lantarbetar-
na. Det blev en skrämmande läsning. 
Lantarbetareavdelningen i Klippan 
kallade till offentligt möte den 7 mars 
1937. Närvarande var representanter 
från facket, lantarbetsgivare, hälso-
vården och läkare. Dr Olof Johns-
son, Lund, var inledare. Han gick 
hårt fram och konstaterade, med 
utgångspunkt från inventeringen:

”Det visar sig att den gård som har 
sämsta bostäderna har de moder-
naste stallarna.”
 Sveriges situation på bostads-
fronten var undermåligt. 1928 höll 
statsminister Per Albin Hansson sitt 
”Folkhemstal”. Signalen var: Kraft-
full upprustning krävs – inte minst på 
bostadsfronten. Idérörelsen ”Den nya 
sakligheten” drev på. Internationella 
jämförelser visade hur illa det var i 
Sverige, med undermåliga bostäder, 
omfattande trångboddheten, allvar-
liga sjukdomar grasserade, misären 
var stor. Kravet var: ”Rensa upp i allt.”
1934 kom Alva och Gunnar Myrdals 
reportagebok ”Kris i befolknings-

frågan”. 1938 reste Ludvig ”Lubbe” 
Nordström runt i landet och gjorde re-
portage, som sändes i radio och blev 
boken ”Lort-Sverige”.
 Inventeringen i Klippanbygden be-
kräftade misären. 44 bostäder inven-
terades, varv 41 tvårummare. Resul-
tatet blev: Flera lägenheter var helt 
utdömda, 15 var fuktiga, 36 kalla och 
dragiga, 10 kök hade sten- och ce-
mentgolv. Det saknades eldstäder i 29 
rum och två kök, källare i 22 bostäder, 
innanfönster i 22 bostäder, tvättgryta 
fanns i tre kök. Kravet var: Rusta upp 
bostäderna. Trycket efter mötet blev 
stort: ”För inte kan det få vara så att 
kreatur bor bättre än folket?”

Folkskolan blev grundskolan – skifte 1962

Eva Nilsson 
visar ”nybörjar-
knyppling”.

Sten Lindgren i 
tälj-info-tagen..

Jimmy 
Larsson 
smider.
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Lördagen den 27 oktober kan helglediga 
och shoppingsugna Klippanbor styra ko-
san mot centrum, där massor av butiker 
håller lördagsöppet lite längre än vanligt.
– Vi tycker det är viktigt att bjuda 
Klippanborna på något lite extra med 
artistuppträdanden och andra even-
emang vid sidan av att butikerna har 
öppet, säger Kent Andersson, ägare till 
Stigs Autoshop och ordförande i Klip-
pans Köpmannaförening. 

För den musikintresserade är långlördagen 
den 27 oktober alltså ett gyllene tillfälle att 
få sig lite livemusik till livs, den här gången 
till exempel i form av Klippanfavoriterna La-
sakungen, med Svenska Popfabrikenbekan-

tingarna Mats Pettersson och Olle Bop i spet-
sen. Dessutom bjuder Heléne Lindquist och 
hennes talanger från ”Bruksspelet i Klippan” 
på musik. Båda dessa konserter går av sta-
peln vid Allétorget. Det utlovas även uppträ-
dande från Klippans Ungdomsorkester. Vi-
dare på ”kulturfronten” utlovas uppvisning 
i street-dans från Saltito utanför Brohällan. 
För de allra yngsta kommer man att bjuda på 
gratis ponnyridning. 

Tävling med fina vinster
Under dagen kan också tävlingssugna få sitt 
lystmäte. Alla som handlar i fem olika buti-
ker under dagen är nämligen med i en ut-
lottning av presentkort. 
– Man samlar stämplar från varje butik man 

handlar i, och när man fått ihop fem stycken 
fyller man i namn, adress och telefonnum-
mer. Då deltar man i utlottningen av fem 
presentkort á 1000 kronor. prisutdelningen 
sker klockan 14.45 vid allétorget. 

Inte bara centrum
Även om det av geografiska skäl ofta blir 
att man vid långlördagar mest fokuserar på 
butikerna kring Storgatan så är det även öp-
pet på annat håll. Såväl Stigs Autoshop som 
Colorama, för att nämna ett par exempel, är 
naturligtvis också med på långlördagen. 
– på lite längre sikt hoppas vi på att kun-
na ordna fler långlördagar än vad vi har 
nu, förhoppningsvis i alla fall en gång i 
månaden, avslutar Kent Andersson. 

kul hela dagen lång! P

långlÖRdag 
27 okt i klippan, öppet till 15

långlÖRdag med extRapRiseR i butikeRna! 
tävling: samla 5 stämplar från 5 olika butiker, så deltar  

du i utlottningen av 5 presentkort á 1000 kronor!
För barnen: gratis ponnyridning kl. 11.00 - 14.00

ur programmet:

kl. 11.00 utanför brohällan: dansuppvisning med dansföreningen saltito 
kl. 12.00 allétorget: musikunderhållning med heléne lindquist och talanger från  
 projektet ”bruksspelet i klippan”
kl. 13.00 allétorget: musik med lasakungen
kl. 14.00 musik med klippans ungdomsorkester
kl. 14.45 allétorget: dragning av vinnare i tävlingen ”samla 5 stämplar”

gör klipp i klippan!Välkomna!

www.köpiklippan.se
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En produkt per vecka  
sänks med hela 40% och 
gäller så länge lagret 
räcker. Välkommen in!

Allégatan 12 A | Vard 8.30 -19, Lör 9 - 16, Sön 11 - 16   

veckans vara 

 40%
rabatt

Storgatan 27, 264 33 Klippan
 Tel. 0435 - 151 51 
Mobil 076 - 83 35 755
Fax. 0435 - 134 34

Brohällans 
Blommor

PROVSMAKAREHELG!
Vi bjuder på smakbitar av höstens nyheter! 
Choklad, scones & pumpamarmelad m.m!

GRAVSMYCKNING
Med brett sortiment!

Välkomna!
Eva, Naddi, Mikaela

Långlördagsöppet till kl. 15 • Välkomna!

  

  

KAFFE

49:- 20:     -

LÅNGLÖRDAGSERBJUDANDE

2 pkt Zoegas Butiksgräddade

HANDLA FÖR

150:- SÅ FÅR 

DU KÖPA

WIENERBRÖD

MAX 1 KÖP
5 ST

Storgatan 64 • 0435-147 00 • Måndag-fredag 8-18, lördag 9-12 •  www.stigs-autoshop.se

Demonstration av 

KAMPANJ ENDAST PÅ
LÅNGLÖRDAG 27 OKT!

Öppet 27 okt
kl. 10-15

Missa inte!

SONAx 
bilvårdsprodukters

NYHETER!

långlÖRdag 27 oktober    –    gör klipp i klippan!  

Öppet: Mån - Fre 10-18 • Lördag 10-13 
Åbyplan 2 • 264 33 Klippan • Tel:  0435-151 30

ERBJUDANDE ENDAST LÅ
NGLÖRDAG!

27/10 ÖPPET TIL
L 15

10%
PÅ HELA SORTIMENTET!

KAN EJ KOMBINERAS MED ANDRA RABATTER
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Gamla Fenix lokaler
Tel: 0760 - 71 50 72

Öppet: Mån-Fre 6.30-17
Lördag 6.30-15 Söndag 6.30-11

Åsa´s Skafferi

Välkomna 
önskar Åsa 

med personal! 

5%
RABATTCHECK

på ett cateringköp
Erbjudandet gäller fram till 30 nov

Inom kort kommer vi börja med 
dagens lunch!
Vi kommer öka våra sittplats- 
möjligheter inne!

35:-
Långlördagserbjudande:

Vår egen
budapestbakelse med
kaffe/Te/varm choklad

 

Fredrik Melin från Eyewear Network  
visar hela kollektioner från:

Denna dag lämnar vi 

10% rabatt 
på hela ordinarie 

sortiment,  
även våra solglasögon 

Ray Ban och 
Maui Jim

Lördagsöppet 27 okt  kL.10-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkomna! 
Den stora 

modebutiken 
mitt i city med 

personlig service.
Vi finns här 

för DIG!
Storgatan 32, Klippan

Tel. 0435 - 101 15
www.gunnsmode.se

Kofta 199:- (299:-)
Lila el rosa 
  

Rutig långskjorta 369:-  (499:-)

Randig kofta 489:- (689:-)

Glansig tunika 149:- (249:-)
Ljus rosa el mörkgrå 

Trikåklänning 199:- (299:-)
Mönstrad 

Brodyr tunika 299:- (499:-)
Svart el off white

Manchester jeans 299:- (599:-)
Bruna el grå

Stickade tröjor      99:- (199:-)
Olika sorter

Erbjudande 
26 & 27/10

Erbjudandena gäller fre & lörd så långt lagret räcker

Skinnhandskar på köpet 

rosa eller grå (värde 299:-) 

vid köp av ytterjacka

Gäller v 4
3 så långt lagret räcker

långlÖRdag 27 oktober    –    gör klipp i klippan!  långlÖRdag 27 oktober    –    gör klipp i klippan!  
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Järnvägsgatan 30
Klippan • 0435-105 79

LångLördags-
erbjudande!NALLE

1 meter hög, finns i två färger

jättestor mysig

310:-

CYKELAFFÄREN I CENTRUM

EKSTRANDS CYKEL 0435-71 14 13
Storg 17, KLIPPAN  Vard 9-18 Lörd 9-14

CYKELAFFÄREN I CENTRUM

5.395:-

TREK STANDARD C420
Kolla in nya Trek Nordic Line Citycyklar
SPECIALERBJUDANDE!

ekstrands.indd   1 06-04-03   10.47.56

Kom in och kolla de 

nya racercyklarna frå
n 

TREK

Spectra/Craft 

Höst-vinterkläder

30-35%

långlÖRdag 27 oktober    –    gör klipp i klippan!  

Behov av elektriker?
Vi svarar mån-fre 7.00-18.00

0435-139 60

499:-

Mikrovågsugn 
Elektro Helios MM2010 

Använd ditt 
ROT-avdrag!

Byt dina gamla 
elradiatorer
till moderna 

oljefyllda 
element.

5-års garanti!

PÅ

- Ger mer för pengarna!

SATSA

Har du bekymmer med dina elinstallationer?
Vi hjälper DiG! Välkommen till oss!

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

– allt i elBransCHen –
Din elinstallatör och fackhandlare inom vitvaror, hushållsmaskiner och dammsugare!

8

Välkomna!

OKTOBER, NOVEMBER, 
DECEMBER HAR VI

SÖNDAGSÖPPET   
I CAFÉET MELLAN 

KL 10-14.
Bageriet öppnar som 

vanligt kl 6.00

KAFFE och 
SEMLA
                

 30:-

Erbjudandet gäller både
lör 27/10 och sön 28/10

SEMLOR   

Köp 4 betala för 3!



Allégatan 11, Klippan
Öppet i butiKen:

Onsdagar 14 - 18

Vi firar
10 år i

klippan

Kalle ingår kostnadsfritt 
för montage av produkter 

beställda denna dag
20% rabatt på 
alla invändiga 

solskydd

Vi bjuder 
på kaffe

Långlördag
27 Oktober

Öppet
10-15

Vid köp av markis 
bjuder vi 

på standardmotor

erbjudAndenA gäller endAst beställningAr gjOrdA dennA dAg

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

Du missar väl inte Basthi idag?!
Jackpot

HÖSTJACKA
NU 599:-

Ord. 1999:-

Esprit

JEANS
NU 199:-

Ord. 599:-

Claire

V-ring Jumper
NU 499:-

Ord. 899:-

Remind

TUNIKA
NU 299:-

Ord. 599:-

Peppercorn

BYXA  NU 199:- Ord. 499:-

TRÖJA NU 299:- Ord. 599:-

TOP NU 199:- Ord. 299:-

Claire

JEANS
NU 499:-

Ord. 899:-

Vilka förhoppningar hade du när du startade ditt företag i 
Klippan 2002?
– Man vet aldrig exakt var det ska ta vägen när man gör förändring-
ar, men förväntningarna har helt klart överträffats. Det har fungerat 
jättebra från början, och vi fick ett fint mottagande från både privat-
personer och företag.

Vad har framgångsreceptet varit då tror du?
– Jag har tagit det försiktigt från början och jobbat mig framåt. för 
två år sedan kunde jag ta in en heltidsanställd, och nu har vi fullt upp 
att göra, mestadels i området kring klippan, Ängelholm och Helsing-
borg. sedan tror jag att många uppskattar den personliga kontakten 
och den 25-åriga branschrutin som finns i företaget. Vi försöker alltid 
att erbjuda så god service som möjligt och ställer alltid upp när våra 
kunder behöver oss. 

Vad hoppas du kunna vinna med flytten till nya lokaler?
– först och främst får vi en mycket större yta. Den butik vi har nu 
är på drygt 20 kvadratmeter, när vi flyttar får vi en utställningsdel 
på 100! Dessutom är det alltid bra att kunna ha lager, kontor och 
utställning på ett och samma ställe. 

Hur är det annars med jobben i din bransch – är det lika 
mycket att göra året om? Man skulle ju kunna tänka sig att 
det är mer under sommarhalvåret?
– Ja, det är ett rejält ”högtryck” på den privata sidan från mars fram 
till semestern, i övrigt rullar det på ganska jämt, förutom januari och 
februari. Det är därför vi väljer att göra flytten under den perioden. 

ETT ÖGOnbLIcK…
Mats Persson på MP Solskydd som den 1 november 

firar 10 år i Klippan, och i januari-februari flyttar till  

nya lokaler på Åbytorps Industriområde.

långlÖRdag 27 oktober    –    gör klipp i klippan!  långlÖRdag 27 oktober    –    gör klipp i klippan!  
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Bruksgatan 5 264 37 Klippan 0435 - 108 90. .
Öppet hus och 1-årsjubileum

på Kupolen lördagen den 27 
oktober kl 10   - 15  .00 00

Träffa Kupolens sjukgymnaster, kiropraktor, 
träningsinstruktör, massör och fotvårdsspecialist. 

Prova vårt träningscenter och delta gratis i våra 
pass med spinning, cirkelträning och 
indoor walking. 

Besök www.kupolen.se    Kupolen Friskvårdscenter
Klippans största friskvårds- och hälsocenter

långlÖRdag 27 oktober    –    gör klipp i klippan!  

Massor av erbjudande 
i butiken!

Välkommen in!
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KLIPPAN Storgatan 81 / 0435-44 89 50 / Mån-Fre 7-17 Lör 9-13
www.optimera.se

Optimera firar 1-årskalas i de 
nya lokalerna den 26-27 oktober!

Vi bjuder på 
kaffe och kaka, 
korv med bröd 

och godis

Det ska vi fira!

20% 
på alla 

lagervaror
Endast kontant avhämtat!

 LEVERANTÖRER 

PÅ PLATS!

25% på

30% på

30% på

30% på 20% på
30% på

långlÖRdag 27 oktober    –    gör klipp i klippan!  långlÖRdag 27 oktober    –    gör klipp i klippan!  
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WWW.COLORAMA.SE
MÅNDAG - FREDAG 7 - 18, LÖRDAG 9 - 13

40% 
på 

lagertapeter! 

40% 
på kakel  

och klinkers 
i lager! 

40% 
på Ideo tak 

och väggfärg,
samtliga 
kulörer! 

MISSA
INTE! 

Långlördag 
27/10 öppet 

till kl. 15! 

från

Erbjudandet gäller  
endast butiken i Klippan 
25-27oktober -2012

HELGKLIPP I KLIPPAN

40%

långlÖRdag 27 oktober    –    gör klipp i klippan!  långlÖRdag 27 oktober    –    gör klipp i klippan!  
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SodaStream
Jet

795:-

Öppettider: Mån - Fre 10 - 18 • Lör 10 - 14

42” LED-TV med WiFi och 3D 
Tvn är utrustad med Ambilight Spectra 2 för en intensivare 
tittarupplevelse. Finns även i 47” för 11 995:-

32” LED-TV med 2 HDMI och USB

32” LED-TV
32LE244

3995:-

FRITT HEMKÖRD OCH INKOPPLAD!

FRITT HEMKÖRD OCH INKOPPLAD!

40” LED-TV med FULL HD 

40” LED-TV
BERLIN

6995:-

Energiklass A, Skärmstorlek tum/cm 32”/80cm
Effekt vid drift 38W, Energiförbrukning 55Kwh/år

Energiklass A+, Skärmstorlek tum/cm 42”/107cm
Effekt vid drift 54W, Energiförbrukning 75kWh/år

Energiklass A, Skärmstorlek tum/cm 40”/102 cm
Effekt vid drift 63W, Energiförbrukning 92kWh/år

Elvisp
Bosch, Rock´n Roll

499:-

Skivspelare 
med USB

1295:-

ÖVErFÖr DIn 
SkIVSaMLIng 
TILL DaTorn!

rakapparat
Grundig

495:-

FRITT HEMKÖRD OCH INKOPPLAD!

Långlördagsöppet 27okt till kl. 15
- kom in så visar vi mer!

42” LED-TV
42PFL6067

9995:-

A+

A

A

långlÖRdag 27 oktober    –    gör klipp i klippan!  
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PREEm

Mycket mer än 

”bara” mack!

Preem i Klippan är inne i en riktig framgångsperiod där den 
ena nyheten avlöser den andra. Senaste nytt gäller kaffet. 
– Sedan ett par månader tillbaka använder vi kaffebönor från 
Bergstrands Kafferosteri i Göteborg, och vi har fått mycket 
god respons från kunderna, konstaterar stationens ägare 
Fredrik Andersson. 

Byter pulvret mot bönor
Tidigare har Preem, i likhet med de flesta av konkurrenterna, serve-
rat pulverkaffe. Nu, med färskmalda kaffebönor från ett familjeägt 
rosteri som brinner för sin uppgift, kan man leverera lika gott kaffe 
som vilket café eller fik som helst. 
– nu kan vi göra ”riktig” latte och espresso och en massa olika vari-
anter på det, och det är något som varit oerhört efterfrågat också. 
för alla som vill prova kaffet och göra ett litet klipp så kommer vi 
under oktober och november att köra kampanjen ”Tredje koppen 
för tre kronor”, säger Fredrik Andersson. 

Baristautbildning och flyttad entré
Så småningom kommer även personalen på Preem att skickas på 
baristautbildning för att verkligen lära sig kaffehantverket från grun-
den. Lite längre fram får man också in en ny kaffemaskin, av samma 
fabrikat som används hos den världsledande kaffekedjan Starbucks. 
Preem är alltså inte längre bara tankning, närbutik, billtillbehör och 
DVD-uthyrning – man kan säga att man har blivit med café också. 
För att understryka detta faktum än mer har man också etablerat ett 
samarbete med ett lokalt bageri, som innebär att de levererar färska 
bröd och bakverk varje dag. 
– Under 2013 kommer vi dessutom att flytta entrén för att kunna 
dubbla antalet sittplatser så att ännu fler kan stanna och fika här. Vi 
har mycket ungdomar här, både på dagarna när de är i skolan och 
på kvällstid, nästan så att det känns som en fritidsgård ibland. Men 
vi trivs med att ha ungdomar här, det är jättekul. 

Bonus på Hemköp-kortet
Men nyheterna är inte slut där. Det finns till exempel mycket pengar 
att tjäna om man tecknar sig som företagskund hos Preem innan 
årsskiftet. Då får man nämligen 75 öre per liter i dieselrabatt, samt 
40 öre på bensin, och detta gäller året ut. Dessutom är ett samar-
bete med Hemköp är också inlett.
–  alla som har Hemköps Bonuskort och tankar hos oss får 15 öre 
per liter i bonus när de registrerar köpet med bonuskortet. Har man 
Hemköps Betalkort får man utöver tankrabatten även 5 procent ra-
batt på biltvätt, smörjmedel och bilkemiska artiklar. 

Ombyggnad utomhus
Under 2012 har Preem också byggt om utanför butiken. Man har 
fått större dieselcisterner för att kunna minska ner på leveranserna 
från tre till en gång i veckan, och efter många kundönskemål har 
man börjat sälja etanol. 
– nu när bensinen ligger uppåt 15 kronor och etanolen runt 10 så är 
det verkligen idé att satsa på etanol. planen är att det ska vara besik-
tigat och klart i slutet av oktober, säger Fredrik Andersson. 

På tal om miljövänlighet så kan det också vara på sin plats att slå 
ett slag för Preems egen Evolution diesel. Den lanserades för ett år 
sedan och innehåller mer förnyelsebart bränsle än konkurrenternas. 
– I evolution diesel finns 23 procent tallolja och 7 procent rMe – det 
gör att koldioxidhalten minskas med 25 procent, men dieseln blir 
ändå lika kraftfull. 

Maskintvätt vad det lider?
Vid sidan av Preem-stationen i Klippan äger Fredrik Andersson också 
Klippans Biltvätt (självbetjäningen på Åbytorps industriområde) samt 
Preem i Höganäs. Han är även skötselman för automatstationen på 
Storgatan 90 i Klippan. 
– Vi har ju även en tvätthall här i klippan, men den har inte blivit så 
mycket använd sedan vi startade klippans Biltvätt, så det finns lite 
planer på en maskintvätt där så småningom. 
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tredje koppen 3:-
Preem Klippan. Storgatan 7. Tel 0435-71 16 70. Mån-fre 6-22. Lör-sön 8-22.

kom in och få ditt kaffekort.

Vi på Åsbo Taxi AB kan utföra flera olika sorters transporter. Från ett viktigt brev, 
ett paket och t o m en pall. Självklart är persontransport också en specialitet. Hör 
av er till oss om ert företags transportbehov! Vi löser det!

Vi transporterar allt från Viktiga breV till Viktiga nyckelpersoner!

Har du taxilegitimation och 
vill tjäna pengar?
Hör av er till oss då vi har behov av 
extra personal vid olika tider. Gärna via 
mail (info@asbotaxi.se) med en kort 
presentation om vem ni är och vad ni 
gör samt kontaktuppgifter.

Än finns det några 

lägenheter kvar!
Än finns det några 

lägenheter kvar!

 Tel: 0435-121 00
www.treklovern.se

Kv Väpnaren är ett toppmodernt hus med spännande 
arkitektur. Lägenheterna har moderna kök med kera-
mikhäll och fräscha kaklade badrum som är utrustade 
med tvättmaskin och torktumlare. Alla rum har ett stil-
fullt parkettgolv. Som extra säkerhet är lägenheterna 

utrustade med nätansluten brandvarnare, 
sprinklersystem och spisar med spisvakt. 
Det finns en carport till varje lägenhet. 
Fastigheten är försedd med hiss, elektro-
niskt låssystem och porttelefon.

Inflyttningsdatum är 1/12 2012.

Det vi har kvar är:
2 rok 56,5 kvm – hyra 7.395 kr/mån

Ta chansen att bo i en nyproducerad 
lägenhet mitt i Klippan centrum!

Östergatan 28, Klippan • 0435 - 109 20 Välkomna till oss!

Forsby IP kl 13.00 radiosändning
Både Jackpott och Minijackpott finnes
Info se: www.klippansff.se
Blockpris 40 kr. *Obs! Starttiden!

Arrangör: Klippans FF/Klippans BK

BilBingon i Klippan Speldag 
        

28/10*

Oktober

FASTIGHETSSKÖTSEL 
TRÄDGÅRDSSKÖTSEL
MINDRE REPERATIONER

För att slippa stå i trädgården och frysa
Och istället i soffvärmen framför brasan mysa

Tar vi hand om buskar, träd och kvist
Om vi gör ROT-avdrag redan på fakturan? 

Javisst!

FABRIKSALLÉN 25, 264 31 KLIPPAN • lillaklosterab@telia.com, 0435-44 06 77
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STUDIEFÖRBUNDEN 

Under oktober och november erbjuder Studiefrämjan-
det, ABF och Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete 
med Klippans kommun gratis föreläsningar inom olika 
typer av digital teknik. 
– Vi har haft en del förfrågningar om det här, och tyckte 
att det var en bra idé att samverka kring, säger Studie-
främjandets Anders Nilsson. 

Studiecirklar efteråt
”Teknikkul på biblioteken” som projektet kallas, innehåller tre 
olika föreläsningar som alla hålls en gång vardera på biblioteken 
i Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby. Varje studieförbund 
svarar för en föreläsning. Under oktober har man redan hunnit 
med ”Digitalbehandling av video, audio och foto” (Studiefräm-
jandet) och man är just nu mitt uppe i”Att nyttja digitalkame-
rans finesser” (ABF).  I början av november är det dags för ”Min 
dator och internetbanken” (Studieförbundet Vuxenskolan).
– för de som är intresserade av att förkovra sig vidare efter 
gratisföreläsningarna så kommer det att startas studiecirklar 
med kursavgift inom alla tre ämnena hos respektive förbund. 
De inledande föreläsningarna är alltså gratis, och man behöver 
inte föranmäla sig, utan det är bara att dyka upp. Varje föreläs-
ningskväll tar ungefär två timmar, upplyser Anders Nilsson. 

Vill samarbeta mer
Anders Nilsson menar att det finns många fördelar med tre olika 
förbund samverkar under samma ”paraply”. 
– genom detta samarbete kan vi tillsammans presentera sam-
manlagt nio stycken arrangemang och jag ser gärna att vi sam-
arbetar mer i framtiden.

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 lunchkuponger kostar 

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

vecka 43 Måndag: Köttfärslimpa med lingon 
 Tisdag: Fiskfilé med dillmajonnäs
 Onsdag: Plommonspäckad fläskkarré med äpplemos 
 Torsdag: Köttfärssoppa, chokladpudding
 Fredag:  Stekt ungtupp med rödkål
 alternativ 1: Lasagnette   
 alternativ 2: Blomkålsgratäng m. kassler
 sallad: Ost och skinka, Grekisk
 paj: Taco

vecka 44 Måndag: Lingonbiff med grönsaker
 Tisdag: Kummelfilé med smält smör 
 Onsdag: Kalvgryta med dill och ärtor
 Torsdag: Ärtsoppa, Pannkakor
 Fredag: Panerad fläskkotlett med grönsaker 
 alternativ 1: Stekt potatis, skinka och ägg 
 alternativ 2: Spenatpasta med tomat och baconsås 
 sallad: Räkor, Kalkonbröst med Waldorfsallad 
 paj:  Kyckling curry

Vecka 45  Måndag: Köttfärslåda med svamp och lök
 Tisdag: Spätta med remoulade 
 Onsdag: Stekta isterband eller  
  Lunchkorv och potatisstuvning
 Torsdag: Ärtsoppa, pannkakor    
 Fredag: Helstekt kotlettrad med gräddsås   
 alternativ 1: Pyttipanna med ägg och rödbetor 
 alternativ 2: Chili con carne
 sallad: Kycklingpasta, Mozarella  
 paj:  Kassler, Broccoli

vecka 46 Måndag: Viltfärsbiff  
 Tisdag:  Torsk med skånsk senapssås 
 Onsdag: Stekt fläsk med löksås
 Torsdag: Rotmos och korv    
 Fredag: Kycklingklubba med sås och potatis 
 alternativ 1: Stekt Bratwurst, surkål och stekt potatis  
 alternativ 2: Stuvade makaroner och falukorv
 sallad: Rostbiff, Kräftstjärtar
 paj:  Ost och skinka
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ger gratis föreläsningar!
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VILLA RISEBERGA
Äldre charmig trävilla i Riseberga. Belägen 
på uppvuxen insynsskyddad tomt. Prisvärt 
boende för den mindre familjen. Pelletsupp-
värmning.

ADRESS RISEBERGA 1180
BOYTA 89 M2 / 4 ROK
TOMTYTA 1 549 M2

PRIS 595 000 KR/HBJ

VILLA SKÄRALID/ ALLARP
Underbar familjevilla på bästa läge invid 
Söderåsen. Löpande renoverat och väldigt 
väl underhållet. Många snygga detaljer 
såsom råa tegelväggar.

ADRESS ALLARP 803
BOYTA 140 M2 / 7 ROK 
TOMTYTA 1 039 M2

PRIS 1 195 000 KR/HBJ

BOSTADSRÄTTSVILLA 
STIDSVIG
Problemfritt boende i natursköna Stidsvig! 
Bostadsrättsvilla i enplan med egen tomt och 
garage. Bra planösning m nytt kök -06. utsikt 
över grönområde.

ADRESS STENHUGGAREGATAN 7
BOYTA 103 M2 / 4 ROK
AVGIFT 5 920KR/MÅN
PRIS 325 000 KR/HBJ

VILLA KLIPPAN
Trivsamt enplans hus med källare på lugnt 
område. Renoverad de senaste åren i ljusa 
trevliga material. Fjärrvärme indraget 2010. 
Inflyttningsklart!

ADRESS ÖSTRA BLOMSTERGATAN 8
BOYTA 69 M2 / 3 ROK
TOMTYTA 852 M2

PRIS 750 000 KR/HBJ

VILLA RISEBERGA
Med fritt läge i vackra omgivningar ligger denna 
tilltalande villa m generösa ytor. Uthus m trerums-
lägenhet, förråd o garage. Bandsjön på nära håll!

ADRESS RISEBERGA 1102
BOYTA 170 M2 / 7 ROK
TOMTYTA 3 828 M2

PRIS 1 995 000 KR/HBJ

VILLA SILVÅKRA
En mycket charmig fastighet på ett fantastiskt 
läge. Interiört har fastigheten moderniserats 
men med tidstypiska detaljer bevarade. Nytt 
stort lantkök och nyrenoverad tvättstuga. Ka-
kelugn och öppen spis med energikassetter.

ADRESS SILVÅKRA 4770
BOYTA 130 M2 / 5 ROK
TOMTYTA 550 M2

PRIS 1 395 000 KR/HBJ

VILLA ODERLJUNGA
Perfekt boende för dig som söker en inflytt-
ningsklar villa i gott skick. Inredd källare med 
förråd, hobbyrum m.m. Garage och mysig 
ateljé med sovloft.

ADRESS ODERLJUNGA ÅSBOVÄGEN 126
BOYTA 106 M2 / 4 ROK
TOMTYTA 940 M2

PRIS 975 000 KR/HBJ

VILLA SKINGERÖD
Trivsam enplansvilla med flexibel planlösning 
för den som behöver fler rum. Fritt boende i 
vackra omgivningar med sjö och service på 
bekvämt avstånd.

ADRESS SKINGERÖD 109
BOYTA 130 M2/ 4 ROK 
TOMTYTA 3 157M2

PRIS: 595 000 KR/HBJ

VILLA KLIPPAN
Centralt belgägen 1 1/2 plans villa. Varsamt 
renoverad under de senaste åren. Ljus, 
trevlig planlösning med mycket atmosfär.

ADRESS NORRA SKOLGATAN 1
BOYTA 170 M2 / 6 ROK 
TOMTYTA 322 M2

PRIS 1 495 000 KR/HBJ

VILLA STIDSVIG
Beläget i lugnt och barnvänligt villakvarter finns 
den här trevliga 1 1/2 plansvillan till salu. Kök, 
groventré samt badrum renoverade 2011.

ADRESS SADELMAKAREGATAN 10
BOYTA 158 M2 / 6 ROK 
TOMTYTA 785 M2

PRIS 1 050 000 KR/HBJ

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

Flytta med Länsförsäkringar

Camilla Asp
Reg.fastighetsmäklare

Martin Olofsson
Reg.fastighetsmäklare

RING 0435-130 50 FÖR 
TIDSBOKNING!

FÖR MER INFORMATION OM OBJEKTEN SE PÅ

VILLA FÄRINGTOFTA
Mindre villa i om 1 plan nära till naturen. 
Stor lättskött trädgård. Lämplig för den lilla 
familjen, två sovrum, badrummet renovera-
des 2007

ADRESS FÄRINGTOFTA 4128
BOYTA 90 M2 / 3 ROK
TOMTYTA 2 024 M2

PRIS 640 000 KR/HBJ

BOSTADSRÄTT PERSTORP
Väldigt ljus och fin lägenhet om 4 rok i centrala 
Perstorp. Väl underhållen, otroligt fräsch lägen-
het med mycket ”huskänsla”.

ADRESS KÖPMANGATAN 15
BOYTA 115 M2 / 4 ROK
AVGIFT 3 087KR/MÅN 
PRIS 395 000 KR/HBJ

VILLA LJUNGBYHED
Mysig villa med enorm potential. Huset har 
genomgått omfattande renovering senaste 
åren. Mysig trädgård på husets baksida.  
Viss renovering kvarstår

ADRESS KLOSTERGATAN 28
BOYTA 126 M2 / 6 ROK 
TOMTYTA 814 M2

PRIS 595 000 KR/HBJ

Förbered dig inför 
din försäljning! 

Välkommen att kontakta oss för goda tips och råd  
eller för en värdering - helt kostnadsfritt.



Rörmontage i Klippan gör en storsatsning på värmepumpar 
från märket Mecaterm. 
– Den 24-25 oktober kommer vi att ha värmedagar tillsam-
mans med Mecaterm då vi visar upp deras luft- och vatten-
pumpar. Alla intresserade är givetvis välkomna till butiken 
då, säger Rörmontages ägare Tommy Dahlman. 

Sparar på uppvärmningskostnader
Vid årsskiftet la värmepumpstillverkaren Stiebel Eltron ner sin försälj-
ning i Sverige. Tommy Dahlman behövde därför hitta en ny leveran-
tör, och då föll valet på Mecaterm. På värmedagarna kommer deras 
representant Niclas Rosenqvist att finnas på plats i butiken för att 
presentera värmepumparna och svara på frågor. 
– Mecaterms värmepumpar har höga värden när det gäller avgiven 
effekt. Man får ut väldigt mycket av dom för en inte alltför dyr peng, 
om man jämför med konkurrenterna. 

Att skaffa en värmepump kan kännas som en stor utgift på kort sikt, 
men i längden tjänar man tjäna stora pengar till följd av rejält mins-
kade uppvärmingskostnader. 
– om man jämför med el eller någon annan uppvärmningsmetod 
kan man i längden få ner driftskostnaderna med upp till 60-70 pro-
cent, och då tjänar man ju in de pengar man lagt på värmepumpen, 
även om det tar ett tag. 

ROT-avdrag på arbetet
Att det sedan några år tillbaka ju dessutom är ROT-avdrag på ar-
betskostnaden för installationen gör också att det kan vara idé att 
fundera på värmepump som ett alternativ när man ska byta upp-
värmningsmetod. 
– kostnaden dras ju numera också av direkt på fakturan, så kunden 
behöver inte krångla med avdrag i deklarationen heller.

Billiga badrum 
Vid sidan av värmepumpsförsäljning och –installationer är det VVS 
som är huvudinriktningen för Rörmontage. Man arbetar mycket med 
fasta företagskunder där man står för totalentreprenad inklusive ser-
viceavtal, men har också mycket privata kunder. Sedan en tid tillbaka 
har Rörmontage också inlett ett samarbete med Bennys Golv, där 
man erbjuder färdiga badrum för 42 500 kronor. 
– folk tror att ett badrum måste kosta 100 000, men vi vill visa att ett 
vanligt standardbadrum med våtrumsmatta, våtrumstapeter och en 
duschhörna inte behöver bli så dyrt. 

Anrikt familjeföretag 
Rörmontage är ju ett väletablerat företag i Klippan, som funnits ända 
sedan 1955, då Tommys far Bertil startade verksamheten. Men vilka 
anledningar finns det då till att man lyckats hålla sig kvar i hela 57 år 
till dags dato?
– Vi värnar om våra kunder, och försöker alltid hålla en så hög servicenivå 
som möjligt. sedan har vi ett bra sortiment och gott om bra reservdelar. 

Värmedagar hos 
RöRmontage

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

BEN
NYS  GOLV

I KLIPPAN AB
Tel. 0736-230410

NYTT BADRUM
• inkl. arbete
• efter utnyttjat    
 ROT-avdrag

42.500:-
Ex. på rum 1,70 x 2,50 x 2,00 m
* Allt detta ingår. Golv- och väggmatta, möbel med tvätt-ställ, 
spegelskåp, tvättställsblandare, duschhörna, duschblandare, 
duschset, WC-stol samt arbete.
Demontering av befintligt golv, vägg och apparater ingår ej.
KOM IN SÅ BERÄTTAR VI MER OM FÖRUTSÄTTNINGAR OCH VILLKOR!

Företag i samverkan

RÖRmOnTAG
E
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för höga 
energikostnader?

använd rot
-avdraget!
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ROST-
FRITT!
ROST-
FRITT!

Vi har lösningar som 
sparar upp till 80%!

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

FÖRENINGEN

kampanjpriser under dessa dagar!
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Vi bjuder på 
kaffe och kaka!

24 och 25 okt. kl 13-18
Värmedagar 
med öppet hus!
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Den 5-6 oktober invigdes Kvidinge 
Park & Rehabträdgård. Verksamhets-
ledaren Pernilla Helgesson var mycket 
nöjd över att kunna visa upp gården för 
allmänheten. 
– Totalt över båda dagarna kom runt 
100 personer, och det var en blandning 
av folk från byn och kommunerna runt 
omkring, men även släkt och vänner till 
oss som arbetar här, säger hon. 

Forskningsprojekt
Kvidinge Park & Rehabträdgård är under 
1 år med i ett forskningsprojekt som heter 
Naturunderstödd Rehabilitering, där man 
tar emot människor som har utmattnings-
diagnos och/eller depression och därför 
varit sjukskrivna under en period. Syftet är 
att undersöka om naturstödd rehabilitering 
kan bidra till att de så småningom kan gå 
tillbaka till arbetslivet igen. 
– om det fungerar kan det här vara ett 
komplement till traditionell sjukvård, säger 
Pernilla Helgesson. 

Drivande bakom projektet är Region Skåne, 
Lantbruksuniversitetet i Alnarp, Försäk-
ringskassan, Arbetsförmedlingen samt LRF. 
– Tanken är att naturen ska skänka vila och 
återhämtning till alla som kommer hit. Här 

Rehabilitera
med naturen som hjälp!

får deltagarna skörda grönsaker och örter 
ifrån trädgårdslandet, gå promenader eller 
bara vara. Dessutom får de träffa andra 
personer i samma situation, vilket ju också 
kan vara viktigt.

12 gårdar
Naturstödd Rehabilitering pågår inte bara 
på Kvidinge Park & Rehabträdgård utan på 
ytterligare elva gårdar runtom i Skåne. Per-
nilla Helgesson, som ju också driver Helges-
sons Trädtjänst AB tillsammans med maken 
Jonas, är väldigt nöjd med att delta i pro-
jektet. 
– Vi började planera för att bygga upp en 
verksamhet redan för tre år sedan, långt in-
nan anbudet från region skåne fanns, och 
känner oss både stolta och tacksamma över 
att målmedvetenhet lönar sig. 

Mindre oro, mer glädje
Även om invigningen inte var förrän i bör-
jan av oktober så har verksamheten varit 
igång sedan den 4 september. De första 
deltagarna har hunnit vara på plats i några 
veckor, och enligt Pernilla Helgesson är alla 
väldigt nöjda. 
– Många uttrycker att de trivs jättebra, och 
att de känner mindre oro och mer glädje än 
när de kom hit. 

KvIdInGE 
PARK & 

REHAbTRäd
GÅRd

Electrolux värmepump med 
standardinstallation från 

18.900:- 
efter ROT-avdag.

Utförsäljning bords- fönster- 
och takarmaturer 50% rabatt.
Plafonder 10% rabatt

Storgatan 4 • Ljungbyhed • Tel 0435 - 294 50

249:-
50%

(O)NÖDIGT LÅGT PRIS!

Köp en bal med 
toapapper för

Höstlökar

OCH FÅ EN BAL MED
HUSHÅLLSPAPPER

PÅ KÖPET! 

Katrin, Svanenmärkt, 50m/rulle, 42 rullar

Katrin, Svanenmärkt, 25m/rulle, 32 rullar
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Nu gäller det!
Den 31 oktober avgörs det om Röstånga Tillsammans 
genom sitt kommersiella bolag Röstånga Utvecklings 
AB, Ruab får sålt tillräckligt med aktieandelar för att 
kunna köpa loss det gamla stationshuset, som under 
många år var Röstångas centrum för god mat, dryck 
och musikunderhållning. 
– Jag tror att vi ror ihop det! Det är öppet för alla att 
investera – om många gör lite så kan man göra väl-
digt mycket tillsammans, hoppas Nils Phillips, styrel-
seordförande i Ruab. 

Jobbar kommersiellt på en ideell plattform
Stationshuset har stått tomt de senaste två åren – något som 
de flesta Röstångabor tycker är oerhört tråkigt. Detta ville de 
ansvariga i den ideella intresseföreningen Röstånga Tillsam-
mans råda bot på, och därför startade man ett kommersiellt 
bolag, Ruab, för att, som Nils Phillips säger, jobba kommersi-
ellt på en ideell plattform. 
– Vi har jobbat med landsbygdsutveckling under några år, 
och har i olika forum stött på andra intresseföreningar och 
därigenom fått inspiration när vi sett hur de har jobbat. att 
starta ett kommersiellt bolag där vinsten återinvesteras i rö-
stångabygden tyckte vi var en bra idé, och då bildades ruab. 

Fryshuset blev konsthall
Ruabs första projekt blev att renovera upp den nedgångna 
fastigheten Fryshuset vid Mölledammen, som efter en rejäl 
”make over” numera är en liten konsthall med planerade ut-
ställningar i höst. Överst på Ruab-agendan just nu står alltså 
stationshuset. Ruab har i skrivande stund (början av oktober) 
fått ihop 220 000 kronor i aktieandelar. Andelarna kostar 
500 kronor, och Nils Phillips och hans kollegor hoppas na-
turligtvis på ännu fler ska välja att investera. Om man inte 
når de önskade 350 000 kronorna innan 31 oktober går alla 
investerade pengar tillbaka till sina ursprungliga ägare. 
– Det handlar om att höja livskvaliteten för alla oss som bor 
här, och även för alla turister som kommer hit. Man måste 
förresten inte bo i röstånga för att investera, utan alla är 
givetvis välkomna. Vi har sålt andelar till personer som har 
anknytning hit men som bor i alltifrån Berlin till falun. 

Goda traditioner 
Om man får in tillräckligt med aktieandelar så finns en plan 
för fastigheten redo att aktiveras. Kontakter har tagits med 
en krögare som vill ta över, och om allting faller på plats som 
det är tänkt så hoppas Nils Phillips på att stationshuset ska 
kunna öppnas igen våren 2013. 
– I röstånga har vi en tradition av att man hittar lösningar 
på egen hand och samarbetar mycket. Det är faktiskt en av 
anledningarna till att jag själv flyttade hit från Malmö för sju 
år sedan. 

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.

CAMP KARSHOLM
Paintball

PERSTORP 
Tel Johan 073-330 28 71 • Tel Anders 070- 590 32 11

För svensexor, möhippor,  
företag eller kompisgänget!
Pris 250:- inkl. utsrustning + 200 skott. 
Tillkommande skott 0,50:-/st. Vi har F-skatt. 
Välkomna! Vi ta

ckar a
lla kunder 

för e
n

tre
vlig säsong!

Kattdag  

ÖPPETTIDER: Måndag - torsdag 08-19, fredag 08-17. Lördag  9-15

JENNYHILL DJURKLINIK
Hörsdalsvägen 152, 265 72 Kvidinge
Tel 0435-481130, Jour 0703-327511
jennyhilldjurklinik.se

Jennyhill Djurklinik
 

Jennyhill Djurklinik
 

Modern djurklinik med stora resurser i en fantastisk miljö. Specialiserad medicinsk och kirurgisk vård. 
Veterinärer med specialistkunskap hund och katt.

Välkommen till

En katt utan ägare saknar ofta både mat och ett varmt hem. Vi rekom-
menderar en kastration av hon- och hankatter för att undvika tjuvpar-
ningar, dessutom håller sig katten mer hemma. Att ID-märka din katt 

ger dig chansen att få tillbaka din vän den springer bort.

BESÖKER KLINIKEN DEN 3:e GÖR:
• Royal Canine foderexpert
• Min kattklubb olika raser

• Sussane Hellman-Holmström kattbeteende specialist

LÖRDAG DEN 3:e NOVEMBER GER:
• Jennyhill Djurklinik 20% rabatt på kastrationer, ID-märkning samt 

kastrations foder till katt.
• Agria 20% nyteckningsrabatt första året! 

(kan kombineras med andra rabatter dock max rabatt 50 %)

Lördag 3:e 
november 
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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!

FÖRETAGSTRäFF
Från oktobers

När Företagarna Klippan och Klippans kommun ordnar sina närings-
livsträffar i vanliga fall brukar de vara förlagda till Best Western Ho-
tell Klippan. Den 10 oktober gjorde man dock en liten ”avstickare” till 
Ljungbyhed Park, för att lyssna till ett föredrag från MOM Event. 

MOM Event startades av Östra Ljungbykillen Micke Ohlsson 2010, och tillsam-
mans med sina anställda Ted Johansson och Ola Nilsson har han på två år byggt 
upp ett framgångsrikt företag. Micke Ohlsson och Ola Johansson har båda två 
karriärer som racingförare. Micke har varit verksam inom såväl gokart som For-
melbil och STCC, men satsar nu främst på företaget. Ola kör för Volkswagen i 
Tyskland och är med i svenska racinglandslaget. Ted har ingen racingbakgrund, 
men lärde känna Micke när de studerade på samma utbildning. 

Motorsportevents 
MOM Events arbetar med att producera utbildningar för tjänstebilsförare i spar-
sam och aktiv körning, och man anordnar också så kallad förarcoachning, där 
sportbilsägare utbildas av några av Sveriges bästa racingförare i bankörning. Vid 
sidan om dessa olika kurser arrangerar man också en rad olika events, de flesta 
med motorsport som största gemensamma nämnare. MOM Events var till ex-
empel en av arrangörerna bakom lastbilsträffen Skåne Truck Show som lockade 
över 2 000 besökare till Ljungbyhed park i början av september. 

Åktur på banorna
Innan företagarträffen tog sin början fanns möjlighet för alla intresserade att få 
en åktur i en Volkswagen Scirocco R på Ljungbyhed Parks racingbanor. Många 
passade på att ta chansen, och den annorlunda upplevelsen tillsammans med ett 
engagerande och intressant föredrag från killarna på MOM Event gjorde att alla 
inblandade betraktade utflykten till Ljungbyhed som väldigt lyckad. 

Företagarträff  
med bilar i centrum

A
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Dagens rätt 

Fabriksvägen 8
Klippan
0706 - 72 55 37

Serveras mån-fre 11.00 - 14.00
Välkomna! Jessika, nisse & Co

55:-
Mån:	Potatisbullar,	fläsk	&	lingon
 alt.	Bruna	bönor	&	fläsk
Tis: pannbiff m ”lög”, mos & lingon
Ons:		Panerad	fisk,	mos	&	kall	sås
 alt. Köttbullar, mos & lingon
Tors:  Gulashsoppa, bröd & pannkaka
 alt. Fläskpannkaka & lingon
Fre:  pepparfärsbiff & potatisgratäng

33 cl 
läsk/vatten 

ingår

Städpatrullen 
- vi städar allt!

Köpmangatan 19 
Perstorp 

Tel 0435 - 346 68

Kom och låt dina  
fötter prova ett 
par ECCO-skor

Vi har många modeller för
 dam • herr • barn

Följ oss på

Välkommen till
Klippans enda restaurang

med bowlingspel!

Taco 
Buffe
199:-

inkl 1 timmes 
bowling

Från den 16 nov

JULBORD
225:-/pers
inkl 1 timmes 
bowling 280:-

Vi erbjuder
fram till 15 nov

KALKONBUFFÈ
inkl. 1 timmes 

bowling!

 219:-/pers

Avnjut traditionell 
husmanskost i buffé
Stort salladsbord 
Månd-fre 11.00-13.30
 

www.bowla.net 
 0435-15260 

Stackarpsvägen 5
26439 Klippan 69:-

Fullständiga 

rättigheter!

Boka
dygnet
 runt!

Leader-projektet ”Rönneådalen – Skånes Nordväst-
passage” rullar på för fullt. Under sommaren och 
början av hösten har man bland annat arbetat med 
att plocka fram kartor över lämpliga färdvägar för 
cykling. 
– Vi har fått ihop fem rundor så här långt, säger Inger 
Persson från Klippanbygdens Natur, som tillsam-
mans med Bengt Hertzman från Söderåsens Natur-
skyddsförening är ansvarig för cykelkartorna. 

Vill ha information från folket
Kartorna går att finna bland annat på turistbyrån i Klippan 
och vid Naturum i Skäralid. Inger Persson och Bengt Hertz-
man har gjort ett antal expeditioner i trakterna kring Rön-
neådalen, där man har träffat personer som kommit med 
tips och kunskap. 
– Det är ovärderligt att få informationen från de som bor här 
ute. Jag vill verkligen uppmana alla som har någon kunskap 
om det här området att höra av sig. Man måste inte vara 
expert, utan det räcker att man har något intressant att be-
rätta, säger Inger Persson. 

Olika teman
De fem olika cykelfärdvägarna har alla olika teman i form av 
Natur och kultur, Fjärilar, Tidsresa, Klippanbygdens historia 
och Landskapet bortom nationalparken. Inger Persson me-
nar att de flesta av turerna även lämpar sig för bilkörning. 
För den som ändå känner sig hugad att bege sig ut på en 
riktig naturupplevelse (och inte har egen cykel) finns möjlig-
het att hyra cyklar på Pensionat Söderåsen i Skäralid. 
– Är man naturintresserad kan man cykla de här rundorna 
mer eller mindre året runt. sedan är det klart att fjärilsrun-
dan kanske är ännu lämpligare på sommaren. Å andra sidan 
är omgivningarna lika vackra året om. 

Östra Ljungby och Färingtofta härnäst
Inger Persson och hennes kollegor i Leader-projektet är inte 
färdiga än på långa vägar. Under våren finns planer på att 
plocka fram kartor på ännu fler lämpliga cykelvägar. 
– Vår ambition är att täcka hela kommunen. Just nu fokuserar 
vi på klippan och ljungbyhed, men det innebär inte på något 
sätt att vi har glömt bort östra ljungby och färingtofta.

Cykla  
genom natur 
och kultur
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Jobbet är livet!
Alf Fors har varit präst i 37 år, och kyr-
koherde i Kvidinge sedan 1995. Att 
vara präst är inte ett yrke utan ett kall, 
och det går aldrig att ”ta av sig präst-
rocken”. 
– Mitt mål har varit detsamma i alla år: 
Att förmedla budskapet om Jesus så 
levande att människor upptäcker ho-
nom mitt i deras vanliga liv. Det är den 
ständiga utmaningen, den ständiga 
brottningen och den ständiga sorgen. 

Från Färingtofta
Alf är född och uppvuxen i Färingtofta, där 
han och familjen levde under relativt enkla 
förhållanden. Närheten till naturen och by-
gemenskapen präglade hans uppväxt. 
– Jag tror på små enheter och att männis-
kor ska ha nära till varandra. att växa upp 
under enkla förhållanden är i grunden nå-
got positivt. Man tog sig själv till skolan eller 
till idrottsplatsen, och man kom både sina 
kamrater och sina lärare närmre eftersom 
de bodde i närheten. Det finns en speciell 
gemenskap i mindre orter som är oerhört 
värdefull. 

När det började vankas realskola inne i Klip-
pan var det ett stort steg att ta. Det naturli-
ga för ungdomarna i Färingtofta i början av 
60-talet var att gå sjuan inne i Ljungbyhed 
och sedan vidare ut i arbetslivet. Att styra 
kosan mot ”storstaden” Klippan och real-
skola och kanske vidare studier även däref-
ter, hörde inte till vanligheterna. I sin årskull 
var det Alf och två till som gjorde detta val. 
–  Det blev nästan en chock! Jag kände mig 
väldigt liten och fullständigt vilse. Man blev 
på något sätt en främling både i skolan och 
hemma i färingtofta. 

”Gud som haver”
Religionen kom han i kontakt med redan 
som barn, då modern lärde honom att be 
”Gud som haver” i tidig ålder. 
– Jag ska inte säga att vi i familjen gick i kyr-
kan varje söndag, men det tillhörde ju van-
ligt ”folkavett” på den tiden att man gick 
åtminstone på de stora helgerna, och det 
gjorde vi – och kanske lite till utöver det. 
Jag har bara positiva minnen av kyrkan från 
den åldern. 

Med ett undantag, får man väl tillägga för 
ordningens skull. Söndagsskolan var nämli-
gen ingenting för lille Alf: 
– ett av de andra barnen drog undan stolen 
för mig så att jag ramlade och då blev jag 

sur och sa att jag aldrig mer skulle gå dit, 
skrattar han. 

Bra mentorer
Men Alf återvände till kyrkan även efter 
stolsincidenten – och mången gång därtill. 
Det var den dåvarande prästen i Färingtof-
ta, Anders Blomstrand, som såg potential i 
honom och väckte idén om att han skulle 
läsa teologi och bli präst. Efter studier vid 
Lunds universitet prästvigdes Alf 1975. 
– Jag var inte ens fyllda 25, och hade väl 
knappast den livserfarenhet som krävs, där-
för var det otroligt nyttigt att redan under 
studietiden få komma till örkelljunga och 
göra praktikmånader hos HB Hammar, som 
jag lärde mig oerhört mycket av. Vi blev 
goda vänner och förblev så tills han dog. 

Även Joel Hansson, som under många år 
var präst och kyrkoherde i Klippan, har varit 
ett stort stöd. 
– Jag hade honom som kristendomslärare i 
realskolan, och han har alltid hjälpt mig och 
varit en god vän och samtalspartner. 

Hektisk inledning
Den första tjänstgöringen blev i Bjuv – och 
där välkomnades den nyvigde prästen av 
beskedet att kyrkoherden tagit semester!
– efter det hade jag 10 begravningar på en 
och en halv månad. så gör man inte längre 
som tur är. Idag får nya präster ett inkör-
ningsår i lite lugnare tempo.

Men det var onekligen lärorikt!
Via andra tjänstgöringar i Rya, Munka Ljung-
by och småländska Bredaryd styrde familjen 
Fors mot hembygden igen 1995, och då blev 
det Kvidinge församling för Alfs del, där han 
och hustrun Karin bor i prästgården. De två 
barnen Axel och Elina är vuxna och utflugna 
sedan länge. Alf har dessutom tagit över sitt 
gamla föräldrahem i Färingtofta, som nume-
ra används som fritidshus, och han hoppas 
att han och Karin ska flytta dit på heltid när 
han är pensionerad.  
– Jag ser likheter mellan färingtofta när jag 
växte upp och kvidinge idag. Det finns en 
oerhört stark sammanhållning mellan män-
niskorna, och en anda som gör att man 
ställer upp för både kyrka och föreningar. 

Alltid präst
Att vara präst på en mindre ort gör natur-
ligtvis att man blir ett bekant ansikte, och 
det har Alf inga problem att förhålla sig till. 
– Det finns ju en gammal skröna om 

PROFIL:
ALF FORS
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Jobbet är livet!
kyrkoherden i Munka ljungby på 1700-talet. Han gick på kro-
gen i Höja och hamnade i slagsmål med prästkläderna på och 
allt. Då slängde han prästrocken och skrek ”Där ligger prästen, 
här står mannen”. Det var ju inte särskilt klokt får man säga. 
oavsett var jag är och vem jag träffar så är jag präst, både för 
mig själv och för de jag träffar i olika sammanhang. 

Idrottsintresserad
Alf är mycket sportintresserad, och trots närmare 200 matcher 
i Färingtofta IK:s reservlag genom åren är det som domare han 
huvudsakligen varit i kontakt med sin favoritsport fotboll. Han 
började döma fotboll redan 1975, och höll därefter på ända 
fram till 2000. En del ögonbryn höjdes i början av hans karriär 
över den inte helt vanliga kombinationen präst/fotbollsdomare. 
– att en del trodde att jag dömde fotboll för att bli populär 
bland ungdomar var för mig fullkomligt nonsens. Mitt fotbolls-
intresse och min tro och så småningom mitt arbete är en natur-
lig del av mig själv, och jag har alltid retat mig på tanken att den 
som är kristen ska leva i något slags reservat på grund av sin 
tro. som kristen har jag så klart ansvar för att mitt liv ska stäm-
ma överens med min tro, men annars finns det inte ett kristligt/
kyrkligt liv och ett världsligt. Jag ska dock alltid vara beredd att 
bekänna min tro och handla efter den var jag är. en kristen ska 
leva i världen men inte av världen – det sa redan Jesus.

Fotbollsintresset yttrar sig också i att Alf sedan många år är 
trogen säsongskortsinnehavare på Olympia, och det är sällan 
han missar en HIF-match. Alfs HIF-intresse kom även hans kon-
firmander till gagn i våras. 
– Både alvaro santos och May Mahlangu är ju bekännande 
kristna, så jag tog kontakt med HIf och fick dom att skicka 
autografer och välsignelsehälsningar till alla konfirmanderna. 

- I hjärtat av Söderåsens Nationalpark

www.skaralidsrestaurang.se

0435 - 44 23 32

 

Förrätt: 
Sparrissoppa, svartsoppa eller 
skogschampinjonsoppa

DeSSert:
Vår egen äpplepaj med vaniljsås

3 rätter á 425:-
2 rätter á 350:-

(OBS förboka minimum 10 personer)

 

JULBOrD!
30 nov-2 dec,
7-9 dec, 
14-16 dec350:-/Pers. 

Barn 15:- per ålder!

         

MIDDag:
gåsabuffe

Boka vårt goda

gÅSaMIDDag

Välkomna!

Cecilia med personal

Njut vår...

i vacker miljö!

Barn 15:- per ålder!

VäLkOMNa!

Hur ser dina 
vinterdäck ut?
Boka ditt 
däckbyte 
i tid! Välkomna!

BARNTÄVLING!
vINster: 
1:a pris presentkort på Ica supermarket, klippan  500:-
2:a pris presentkort på Ica supermarket, klippan  300:-
3:e pris presentkort på Ica supermarket, klippan  200:-

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 30 oktober i brev frankerat  
 med brevporto. 
•	 Glöm	inte	ange	”BARNTÄVLING” utanpå 
 kuvertet!

Namn:  _______________________________________________________________________________________________

Adress:  _______________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________

Telnr:  ___________________________________________

Ålder:  ___________________________________________

ORDET ÄR:

vinnare annonsjakten - september
1: göran persson, perstorp
2: göran olsson, klippan
3: ann-mari mårtensson, röstånga

?

gIssa vILket 
ord som  

Jag gÖmmer!

Växer i skogen!

FÖr barN upp 
tILL 12 År
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En av Söderås Journalens allra mest uppskattade tävlingar är ”Gör om mig”. En gång 
varje höst lottar vi ut möjligheten att bli ”stylad” från topp till tå med allt vad det innebär 
av nya kläder, klippning och sminkning (om man så önskar givetvis). Nu är det äntligen 
dags igen. Den här gången samarbetar vi med Gunns Mode och Huvudsalongen. 

Skicka därför in en motivering till varför just du eller någon du tycker om förtjänar att få vinna 
årets ”Gör om mig”. Söderås Journalens redaktion väljer det bidrag vi tycker är bäst, och i vanlig 
ordning gör vi ett reportage om vinnaren i ett kommande nummer. Vi vill ha ditt tävlingsbidrag 
senast den 5 november. 
Skicka in till följande adress: 
 

Hela famijen på bild!

vInnARnA Av En STUdIOFOTO
GRAFERInG!

Det blev vinst på allra första försöket när familjen Wallenius vann en stu-
diofotografering hos Adapt Media i Söderås Journalens månadstävling. 
Mamma Sara såg tävlingsannonsen i tidningen, och kände direkt att hon 
skulle sätta sig ner och skriva ett tävlingsbidrag. 
– Vi har pratat många gånger om att gå och fotografera hela familjen, 
men det blir aldrig av. Man prioriterar väl alltid att lägga pengar på an-
dra mer ”nödvändiga” saker, och sedan ska man få tiden att räcka till 
också, säger hon. 

Hoppade av glädje
Eftersom det var allra första gången Sara skickade in ett bidrag till Söderås Journa-
lens tävlingar räknade hon inte med att vinna. Det blev därför stor glädje när det en 
dag ringde i telefonen och Camilla på Adapt Media fanns på andra sidan luren och 
förkunnade att Sara hade vunnit. 
- Jag stod nästan och hoppade av glädje, det var skitroligt 
att få vinna, skrattar Sara!
Mer personliga bilder
Ett par veckor senare blev det dags att styra kosan till Klip-
pan med hela familjen, som förutom Sara också består 
av pappa Glenn samt barnen Isabelle, Loke och Alize. 
Fotograferingen gick som på räls, och det blev många 
skratt och glada miner. 
- Det är ju alltid svårt att få alla att titta in i kamer-
an exakt samtidigt, men jag tycker nästan att det 
blir ännu mer personligt när det inte riktigt går som 
planerat, säger Sara. 

Dags för ”Gör om mig” igen!

Märk kuvertet 

”Gör om mig”.

2011 års vinnare!

busiga

Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN
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Emelie Andersson, Åstorp, 
Barn- och fritidsprogrammet
– Jag vill antingen bli polis eller förskol-
lärare, och därför var det självklart för 
mig att välja Barn och fritid eftersom 
det är en bred linje. Jag känner verkligen 
att jag har valt rätt. kurserna är jättein-
tressanta och roliga. eftersom jag bor i 
Åstorp kunde jag valt Hässleholm eller 
Helsingborg också, men mina syskon 
har gått i klippan och jag har hört av 
dom och andra att det är en bra skola. 

Amanda Långberg, Ljungbyhed, 
Teknikprogrammet
– Jag har inte riktigt bestämt vad jag 
ska göra efter gymnasiet, och då tyckte 
jag att Teknikprogrammet kunde vara 
ett bra program att läsa. Det verkar vara 
en bred utbildning där man får många 
valmöjligheter. Jag skulle kunna tänka 
mig att läsa vidare, men vet inte riktigt 
till vad. Hittills har programmet varit 
bra, men det är betydligt mer läxor än 
när man går i grundskolan.

Martin Björklund, Ljungbyhed, 
Elprogrammet     
– Jag har alltid varit intresserad av dator-
er och vill bli webbdesigner så smånin-
gom. Det var aldrig någon tvekan om 
att jag skulle välja elprogrammet i med 
inriktning mot data- och kommunika-
tionsteknik. Jag känner verkligen att jag 
har valt rätt program. Jag är så van vid 
att sitta vid datorn, och vill jobba med 
datorer i framtiden.

Olivia Ågren, Klippan, 
Samhällsprogrammet
– Jag valde först byggprogrammet i 
Ängelholm, men jag trivdes inte riktigt 
med det, så jag bytte till samhällspro-
grammet istället. Jag har inte riktigt 
bestämt mig för vad jag vill bli, och då 
tyckte jag det kunde vara bra att läsa 
ett så brett program som möjligt. Det 
känns jättebra än så länge.

 Järnvägsgatan 11, 264 38  Klippan, 0435-153 10
info@oraldesign.se      

Din familjetandläkare
Vi hjälper Dig med Dina tänder

Tandläkare Hans Åhlund

Allmän Tandvård
Estetisk Tandvård
Tandblekning
Implantat

Medlem i:
American Academy of Cosmetic Dentistry
Swedish Academy of Cosmetic Dentistry 

Oral Design International
Ansluten till Försäkringskassan

Vi Skapar Ditt Leende

JULMARKNADSRESOR/WEEKENDRESOR
Bremen/Ölfestival 3d 2/11 ...................................2295:-
Rostock 3d 23/11, 30/11, 3/12, 7/12, 10/12 ...... fr 1995:-
Schwerin 3d 23/11,30/11,3/12, 7/12, 10/12 ..... fr 1995:-
Celle 3d 30/11, 7/12, 10/12,  .............................. fr 2195:-
Lübeck 3d 26/10, 2/11, 30/11, 3/12, 14/12 ....... fr 2195:-
Hamburg 3d 30/11, 7/12, 10/12 ........................ fr 2195:-
Bremen 3d 30/11, 3/12, 14/12, .......................... fr 2295:-
Berlin 4d 13/12 .......................................................2795:-
Göteborg 2d 24/11 ................................................. 995:-
Chess/Göteborg 2d 16/2  ......................................1895:-

DAGSRESOR 
Bordershopen 1d 25/10, 6/11, 20/11 mfl  ..............380:-
Heiligenhafen 1d 9/10, 14/11, 8/12  .......................400:-
Ullared 1d 18/10, 30/10, 13/11, 22/11 mfl  .............190:-
Huseby Julmarknad 1d 13/11, 15/11 ................. fr 600:-
Lisebergs Julmarknad 1d 29/11 ............................400:-
Cats/Kristianstad 1d 10/11 .....................................800:-

ResTeamet

Järnvägsstationen • KLIPPAN • 0435-100 01 • www.resteamet.se

Resor med personlighet!

Fri anslutning väg 21 Kristianstad-Åstorp
och E6:an Ängelholm-Malmö!
Alltid 3 – 4 stjärniga, centralt belägna hotell

Ö. Teatergatan 7, 264 38 Klippan 
www.klippanskulturcenter.se

Klippans
Kultur 
Center

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

Julbord 
med början vecka 48

LOKALUTHYRNING
FÖR FEST • FÖRELÄSNING • MÖTE • BRÖLLOP M.M

Njut av ett 
skånskt 
Julbord 
på Klippans 
Kultur Center 
385:-/pers

Konferens

Mat & dryck
God mat & dryck hör ihop med en lyckad konferens. 
Restaurangen erbjuder fika, husmanskost och a’ la carte.

Vi har flexibla, moderna och rymliga 
lokaler med plats för 8-250 sittande 
gäster. Grupprum, inbyggd hörslinga, 
trådlöst internet, pc-kanon, mikrofoner 
m.m. kan tillhandahållas.skånskt 

Julbord

Så tänker de om sitt 

gymnasieval
Nu börjar det bli dags för niondeklassarna i Klippan-
området att välja gymnasieprogram inför nästa år. 
Den 13 oktober höll Klippans Gymnasieskola öppet 
hus för sina blivande elever. Söderås Journalen pas-
sade på att fråga några av de nuvarande förstaårse-
leverna om hur de tänkte vid den här tiden förra året 
när de gjorde sitt gymnasieval. Vi frågade också om 
de kände att de gjort rätt val och om vad de eventu-
ellt hade för planer efter gymnasiet. 

M

foto: privat

foto: privat

foto: privat

foto: privat
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FAmILjEn

Vill du också ha 
en bebisannons 

gratis? 
ring 

0435- 77 90 54 
och boka tid för 
fotografering!

Liam
Emelie Fransson 
och Fredrik Olsson 

En Kille
Född: 120617
Vikt: 3 605 gr 
Längd: 51 cm

Alexandra Larsson och Hampus Öster 
Marcus

En Kille
Född: 120529
Vikt: 4 400 gr 
Längd: 54 cm

sam

En Kille
Född: 120518
Vikt: 3 540 gr 
Längd: 49 cm

aron
Sara 

Assersson
och 

Jimmy 
Pettersson 

En Kille
Född: 120802
 Vikt: 4 085 gr 
 Längd: 54 cm

rasmus
Eva Wulff 

och 
Andreas 
Olsson 

En Tjej
Född: 120507
 Vikt: 3 300 gr 
 Längd: 50 cm

Linnea
Petra 
och 

Magnus
Wetterberg 

Herman

En Tjej
Född: 120709
 Vikt: 3 165 gr 
 Längd: 50 cm

tove
Åsa 

Jönsson 
och 

Nicklas 
Armbäck 

Moa

En Kille • Född: 120725 • Vikt: 3 210 gr • Längd: 48 cm

Oliver
Nampueng och Martin Roslund 

Nicole och Victoria

En Tjej • Född: 120411 • Vikt: 3 685 gr • Längd: 51 cm

arianna
Janet & Håkan Svensson 

Lisette och Charlotte
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firade nya skivan på Ekebo
Klippantjejen Carolina Skaarup Olsson 
och hennes orkester Callinaz har gjort 
det igen! I början av oktober gick deras 
nya skiva ”Så kom jag till Provence” di-
rekt på den svenska försäljningslistans 
11:e plats. Man har också fått fina re-
censioner i olika medier med högsta 
betyg, en femma, i danstidningen Får 
jag lov. Den 5 oktober firade man skiv-
släppet med en releasefest på Ekebo. 
– Vi har haft tidigare releasefester på Best 
Western Hotel i klippan, men nu tyckte vi 
att det kunde vara roligt att vara på ekebo 
istället. Det blev en trevlig kväll med 150 
personer på plats, säger Carolina. 

Hittat sin egen stil
Callinaz förra skiva ”Från mörker till ljus” 
blev en framgång både bland kritiker och 
publik. Att följa upp en sådan debutsuccé 
kan naturligtvis vara nervöst.
– Det är verkligen skitkul att även den här 
nya skivan har blivit väl mottagen. Vi känner 
att vi har utvecklats mycket det senaste året 

och verkligen hittat vår egen stil, och att den 
kommer fram ordentligt på skivan. 
Under de två år som Callinaz varit igång har 
man gått från 0 till 140 spelningar om året, 
och man turnerar runt hela Sverige med sin 
”nyfixade” buss. Arbetet med ”Så kom jag 
till Provence” har tagit mycket tid i anspråk, 
och därför väntar nu en aningen lugnare pe-
riod i och med sommarens slut och höstens 
intåg. 
– sommaren har varit väldigt intensiv med 
både turné och skivinspelning, men vi har 
redan börjat fundera så smått på nästa ski-
va. förhoppningen är att vi ska kunna släp-
pa en skiva om året, och det gäller att vara 
ute i god tid. 

Oväntade coverval
Mycket av planerandet för skivorna görs till-
sammans med skivbolaget. Upplägget på de 
två som kommit ut hittills har varit ganska lika 
– man varvar nyskivet material med covers. 
En skillnad mellan ”Från mörker till ljus” och 
”Så kom jag till Provence” är valet av låtar. 

– första skivan hade ganska många kända 
covers. Den här gången har vi valt lite mer 
överraskande material som vi hoppas att vår 
publik ska gilla. 
Publiken är otroligt viktig för Callinaz. Ban-
det är mycket aktiva i sociala medier, och 
man arbetar mycket med att ta bilder under 
spelningarna som sedan läggs upp på till ex-
empel Facebook. 
– Vi lutar oss aldrig tillbaka bara för att det 
går bra, snarare tvärtom. Det gäller att hålla 
igång kontakten med fansen och bjuda dom 
på något intressant hela tiden. 

Den 25 oktober klockan 18 är det återi-
gen dags för välgörenhetskonsert i 
Snyggatorpsskolans aula, den här gån-
gen går pengarna till Lions. 
– Genom att donera pengarna till Lions 
lokala hjälparbete kommer pengarna till 
barn här i närområdet som inte har det 
så väl förspänt. Kanske kan pengarna vi 
samlar in användas till julklappar eller 
en ny vinterjacka, föreslår Tor Svensson, 
pensionerad musiklärare som är en av 
initiativtagarna till konserten.

Unga talanger
Tor Svensson har som de flesta känner till ar-
betat som musiklärare i Klippan i över 30 år. 
Under sin tid i yrket involverade han eleverna 
i välgörenhetskonserter, där överskottet alltid 
gick till något behjärtansvärt ändamål. På se-
nare år har han fått kontakt med ett antal för-
äldrar vars barn uppträder i olika talangjakter 
runtom i nordvästra Skåne, och det var i sam-
tal med dessa ”talangmammor” som idén om 
en ny välgörenhetskonsert föddes. ”Talang-
gänget” uppträder tillsammans med några 
Snyggatorpselever, och Tor Svensson berättar 

Musik för att hjälpa
att temat den här gången är 80-tal och mu-
sikal.  Förutom ungdomarna så kommer även 
Jenny Palm och Heléne Lindquist, båda kända 
musikkprofiler i Klippan, att uppträda. 
– en skillnad gentemot tidigare konserter är 
att ungdomarna kör många av låtarna tillsam-
mans, så vid ungefär hälften av låtarna kom-
mer vi att ha mellan åtta och tio personer på 
scen som uppträder tillsammans. 

Facebook-förberedelser
Eftersom ungdomarna är utspridda över Skåne 
har mycket av förberedelserna inför konserten 
skett över Facebook. Man har även träffats 
vid tre tillfällen hemma hos Tor Svensson, och 
kommer även att repetera i aulan på Snygga-
torp några dagar innan konserten. 
– förutom huvudkonserten kommer vi att köra 
en liten ”light-version” för årskurs f-6 mellan 
10 och 11 den 24 oktober. 
Biljetter till huvudkonserten säljs på plats och 
kostar 20 kronor. fika säljs också i pausen och 
kostar lika mycket. alla som är involverade i 
konserten ställer upp ideellt, och samtliga 
inkomster går alltså oavkortat till lions lokala 
hjälparbete. 

foto: annika rasmusson
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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

Antikt och Kuriosa
• Old Corner, Storgatan 44, 264 33 Klippan ............................................ 0435-156 02
  www.oldcorner.se

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
• 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  ...... 0705-55 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, Landskronaväg. 671, 257 30 rYDEBäCK .. 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

Datakommunikation
• Nordic IP, Thulinvägen 5, 264 51 LJUNGBYHED ..................................... 042-17 95 40
  www.nordicip.se, info@nordicip.se

Däck 
• Klippans Vulkverkstad, Fabriksvägen 14, 264 39 KLIPPAN ....................... 0435-103 07
  info@klippansvulk.se

Elektriker
• ELAB, Strandbadsvägen 9, 252 29 HELSINGBOrG  ................................. 0435-215 54
  ulf@elabihbg.se
• Herners El, Storgatan 5, 260 70 LJUNGBYHED  ................................... 0435-44 04 17
  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 ........ 0435-241 68
  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  ................ 0735-56 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  ........................... 0702-78 48 81
  salongmonica@hotmail.com

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

Fönster
raymont AB, Gråmanstorp 1044, 264 91 Klippan ................................... 0701-44 84 85
  www.raymont.se, info@raymont.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@live.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

Hund- och kattpensionat 
Dag & Natt för Hund & Katt, Linneröd 6765, 264 93, KLIPPAN .................... 0435-24 303

Inramning
• Idé rika ram, Ekbacken 693 Bonnarp, 264 53 LJUNGBYHED ............... 0704-49 05 48
  lennartsaflund@almered.se

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
• 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.fashionforyou@gmail.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

Forts. nästa sida
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BRANSCHREGISTERSöderås
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

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

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

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

Paintball
• Camp Karsholm, 284 21 PErSTOrP ........................................ Anders 0705-90 32 11
  anders@perstorp.seths.se.......................................................Johan 0733-30 28 71

Parfymeri
• Fräck & Fin, Storgatan 42, 264 33 KLIPPAN ..........................................  0435-108 15
  www.frackochfin.se, info@frackochfin.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
• BDO, Box 103, 264 33 KLIPPAN ......................................................... 0435-76 61 31
  www.bdo.se, peter.jelinek@bdo.se
• 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
• Evas Catering, Kärrvägen 1, 264 70 KLIPPAN ......................................... 0435-224 41
  www.et-catering.se
• Jollis Kebab och restaurang, Klostervägen 2, 264 35 KLIPPAN ................ 0435-125 40
  valentinas.ke_1@hotmail.com
• 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
• Åsas Skafferi, Bruksgatan 29, 264 33 KLIPPAN ................................... 0760-71 50 72
  asahanol@gmail.com

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

Snickeri forts.
• 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
DE Tjänster AB, S. Fridhemsvägen 1, 264 31 KLIPPAN ............................ 0768-66 61 20 
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
A-tec Grafiska, Fabriksvägen 6, 264 39 Klippan ......................................... 0435-155 10
 www.atec.nu, info@a-tec.nu
• BI reklam, Makadamgatan 13, 254 64 HELSINGBOrG .......................... 042-15 01 17
  www.bireklam.se, post@bireklam.se

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
• Olas Trädgård, Bajonettgatan 12, 264 52 LJUNGBYHED ....................... 0706-80 83 38
  bajonettgatan12@spray.se

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

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 ........................................ 0706-32 74 94

Zonterapi
Zonterapi reflexologi Klippan, Grengatan 20, 264 36 KLIPPAN ................ 0703-95 92 27
  www.zonterapi_reflexologi_klippan.com, ingela_co_nilsson@hotmail.com

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


