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20 år har nu gått sedan den första upplagan av Klippan Journalen kom ut strax före jul 1988. Under dessa år har tid-ningen hunnit byta format, namn (Söderås Journalen sedan 2006), medarbetare och ägare, men syftet är ändå detsam-ma. Att presentera trevlig läsning med fokus på bygdens företag, föreningar och kända profiler. 

I Söderås Journalen de Luxe har vi grävt djupt i arkiven och samlat artiklar från åren 1988, 1991, 1994, 1997, 2000 och 2003. Dessutom har vi återigen sökt upp de företag, fören-ingar och profiler som artiklarna handlar om för att stämma av hur läget är just nu.
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20 års lokal nutidhistoria 

med olika profiler, företag 

och föreningar i fokus!
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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

Får inte ditt företag tillräckligt med uppmärksamhet? 

Har du en tryckt företagspresentation? Har du produktblad? Hur 
ser dina kuvert ut? Är hemsidan fräsch? Loggan? Är visitkorten 
upp daterade? 

Låt oss hjälpa till med att fixa en ny (reklam)kostym till ditt  
företag så att det presenteras på ett genomtänkt sätt som det 
verkligen förtjänar!

Nu är det snart ett nytt år med nya möjligheter, så varför inte 
möta 2013 i ”nya fina kläder”! 

Vi har alla resurser hos oss för att se till så att ni syns på ett 
effektivt sätt i alla sammanhang.

Idé – Text – Foto – Layout – Tryck!

Du är bara ett teleFonsamtal  
Från att Få hjälp meD alltihop!

  

www.adaptmedia.se 
Tel. 0435 - 77 90 50

behöver Ditt Företag en  
ny (reKlam)Kostym?
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Nyckelharpa är ett folkligt instru-
ment vars ursprung inte är känt. 
Instrumentets popularitet har skiftat 
och höll på att försvinna i Sverige. 
Nu ses det åter i många orter i lan-
det, bl a i Perstorp.  
Var kommer nyckelharpan ifrån? Är 
det ett instrument som uppfanns i 
Sverige, som några hävdar? Eller 
kom det hit som en kulturimport från 
kontinenten, som andra anser? Inget 
säkert belägg finns för någondera 
teorin. De som tror det är kulturim-
port hävdar att instrumentet kom via 
Hansans fartyg. De som tror det är 
ett ursvenskt instrument anger den 
vemodiga klangen men framförallt 
att flest tidiga belägg för instrumen-
tets existens finns i Sverige. Fram 
tas stenhuggningen på Källungs kyr-
koport på Gotland från 1300-talet, 
där en spelman anses ha en nyck-
elharpa. Men båda sidor använder 
detta i sin teori.
 Klart är att instrumentet användes 

Hemförsäkring med anor 
De flesta har sin egendom försäkrad. 
Det är inget sentida påfund. Tvärt 
om. Redan på Hammurabisstenen 
från 1700-talet f v t, som hittades vid 
utgrävning i Iran i början av 1900-ta-
let, finns försäkringar beskrivna. 
Från medeltiden och framåt kunde 
hantverkare försäkra egendom. 
Först på 1800-talet kunde gemene 
man teckna försäkringar – i USA. En 
föregångare till våra dagars livför-
säkring beskrivs på 800-talet, från 
tyska kloster. Företag bildades som 
sålde försäkringar. Först var ”The 
Society för Equitable Assurance on 
Lives and Survivorship” i London 
1762. Det var en livförsäkring, egen-
domsförsäkring följde. 

Kommunalt civilförsvar
1987 blev civilförsvaret ett kommu-
nalt ansvarsområde. 25-årsjubileum 
kan firas – om man vill. I Klippan 
hade en civilförsvarsförening bildats 
1985, som beklagade att de inte fick 
några ”ordentliga uppgifter”. Men 
1987 blev det annat av. Då skulle 
150 hemskyddsombud rekryteras i 
Klippans kommun – samt utbildas. 
Länsstyrelsen rekryterade och sva-
rade för hemskyddsgruppchefer. 
Föregångaren till civilförsvaret finns i 
Riksluftskyddsförbundet, som bilda-
des 1937 – som sedan blev civilför-
svarsförbund.

Märkesdagar
1912. Socialdemokratisk vänsterför-
ening bildades i Klippan.
1942. Sagostund startade i Perstorp 
– blev Unga Örnar.

Som sagt
”Inte ens Gud kan ändra på det 
förflutna.”
(Agathon levde mellan 447 - 401 f v t).

”Eftermälet är historiens dessert.”
(Harold Macmillan brittisk premiär- 
minister). boktipset: Mikael Holmströms bok ”Sveriges hemliga NATO-förbindelser” ger historiskt perspektiv.

Nyckelharpan allt populärare – som i Perstorp  

Lotteri ger staten storkova – ”ocker på okunnighet”

av kringvandrande spelmän på 1500- 
och 1600-talet och var väl förankrat 
hos allmogen. Dalarna och framförallt 
Uppland blev nyckelharpans hemom-
råden. Från och med 1600-talet finns 
enbart belägg av instrumentet från 
Sverige. Instrumentet blev allt mindre 
använt och från 1700-talets senare 
del och under 1800-talet fanns in-
strumentet enbart i Uppland och var 
på väg att försvinna.
 Tekniska nyheter på nyckelharpan 
och industrialismens framfart – med 
allt mer behov av nöjen – gav ett upp-
sving. Det moderna nöjeslivet trängde 
undan nyckelharpan, som åter var på 
väg att försvinna.
 I Uppsala fanns spelmän som inte 
släppte instrumentet. Främst genom 
Eric Sahlström i Uppland fick nyck-
elharpan en renässans, blev allt van-
ligare bland spelmän, spreds över 
landet. Dels för spelning och dels för 
hobbybygge. Nu finns instrumentet på 
många orter i landet. En är Perstorp.

…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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Varför finns Bryggerigatan? Har det 
funnit bryggeri i Klippan? Frågor 
som överraskar äldre klippanbor. 
Men – det är ursäkten - det är näs-
tan 50 år sedan bryggeribyggna-
derna revs.  
Tillverkning av öl har mycket lång 
tradition och bryggdes redan av ba-
bylonier, sumerer och egyptier. I Sve-
rige har rester av öl kunnat spåras i 
bronsålderskärl.
 Men det var först på 1800-talet som 
den öl byggdes så som vi idag kall-
lar öl. Tjeckien och Tyskland nämns 

ofta i detta sammanhang. Industriell 
öltillverkning kom igång på 1830-talet 
i Tyskland. Bara kort tid efter kom den 
industriella öltillverkningen till Sveri-
ge, där första tillståndet för öltillverk-
ning utfärdades 1843 till ett bryggeri i 
Stockholm. Det tidigare hembryggan-
det försvann allt mer i takt med att in-
dustrialismen utvecklades och att allt 
fler inte hade möjlighet att brygga sitt 
eget öl.
 Till Klippan kom öltillverkning under 
andra halvan av 1800-talet. Den 13 
april 1877 grundades Åby-Klippans 

Ångbryggeri, som sedan blev Klippans 
Bryggeri.
 Redan året efter starten fick bryg-
geriet Åby-Klippan hedersdiplom vid 
lantbruks- och industrimässan i Jön-
köping. Bryggeriet blev känt. En ljus 
ölsort kallad ”Klippans ljusa” satte 
orten och bryggeriet på ”ölkartan”.
Tillverkningen pågick till 1962. Sedan 
var bryggeriet lagerlokal till 1965, för 
att sedan rivas. Bryggeriet låg på öst-
ra sidan av Bryggerigatans slut i norr, 
där även Klippans Läderfabrik och 
Mejeriet med tiden uppfördes.
 

Från harmlöst nummerlotteri på 
Gustaf III:s dagar till präktig in-
komstkälla för staten. Så har lotteri-
branschen utvecklats, som nu även 
ger stora negativa utslag i form av 
spelberoende. 
Enkla former av hasardspel kan spå-
ras långt tillbaka i forntiden. Men 
först i slutet på medeltiden uppstod 
föregångaren till dagens lotterier. 
Det var i Italien, i form av nummer-
lotteri – som liknar dags lotto. ”Lot-
teri” kommer från italienskans ord 
för ”andel”. Det blev ett bra sätt att 
få ihop pengar för olika större ända-
mål i samhället och reglerades ofta 
också av samhället. Idén spred sig i 
Europa. Här såg stater, samhällsin-

rättningar och liknande en möjlighet 
att skaffa pengar.
 Till Sverige kom nummerlotteriet un-
der Gustav III:s tid och fanns mellan 
1771 – 1841, som ett statslotteri för 
kulturprojekt och även som delfinan-
siering av Trollhätte slusskanal. Men 
motståndet mot lotterier växte i Eu-
ropa och klassades som ”syndigt be-
teende” med krav på förbud. Det blev 
förbud. Först med förbud var Stor-
britannien 1826. Sverige fick förbud 
1844. Spel om pengar blev straffbart.
Lotterierna hade gett staten stora 
inkomster. 1897 genomfördes Stock-
holmsutställningen. Pengarna tog 
slut. Vad fanns att göra? Jo ”tumma” 
på förbudet. Undantag från förbudet 

gjordes. Redan 1897 genomfördes 
tre dragningar. Stockholmsutställ-
ningen var räddad. Kompromisser 
och undantag följde. Staten hämtade 
hem stora intäkter. Lotteri blev till-
låtet, utvecklades, nya former tillkom 
– som stryktips, dock i privat regi 
från allsvenskans start i fotbolls 1924. 
Staten tog över stryktipset, från 1934. 
Affärer, särskilt tobaksaffärer, blev 
ombud. 1936 blev Tvärby Tobak (som 
startades 1935) i Klippan ”tipsom-
bud” - det tredje ombudet i dåvarande 
Kristianstads län.
 Idag finns stort lotteri- och spelutbud, 
utanför statens utbud. Det har gett allt 
större samhällsproblem med spelbero-
ende – även ett sjukligt spelberoende. 

Klippans Bryggeri – släckte törst och gav PR2

År 2010 bildades Nyckalharplaget.

Lennart Dunér är  
ledare för spelmanslaget.

Klippans Bryggeri fanns vid 
Bryggerigatans nedre del 
och på östra sidan och var 
igång mellan 1877 - 1962.
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NU é det tid för julskyltning!
December är bara några dagar bort, 
och med detta som ett obestridligt 
faktum är det även dags för julskylt-
ningar och julmarknader. Söderås 
Journalen har tittat lite närmare på 
fenomenet julskyltning, och har dess-
utom passat på att på att titta lite när-
mare på var i vårt utgivningsområde 
man kan bege sig de där första helg-
erna i december för att officiellt inviga 
”julklappshandlarsäsongen” 

Varför julskyltning?
Julskyltningen sträcker sig så långt tillbaka 
i tiden som mitten av 1800-talet, men 
det verkliga genombrottet kom under 
1890-talet, då elektriciteten började spri-
das alltmer. Ursprungligen innebar ordet 
julskyltning startskottet för att affärerna 
började placera juldekorationer i sina skylt-
fönster. Så är det ju, som ni alla säkert kän-
ner till, emellertid inte överallt idag. Redan 
i början av oktober kan man skåda tomtar, 
julpynt och annat som hör säsongen till i 
alla möjliga affärer. Julskyltning, eller skylt-
söndag, som det också kallas på sina håll, 
innebär numera den dag då affärer som 
kanske inte vanligtvis har öppet på sönda-
garna börjar med ”julöppet”. Många fort-
sätter sedan att ha öppet resten av sön-
dagarna fram till jul. I många fall brukar 
dessutom denna skyltsöndag kombineras 
med andra aktiviteter, såsom julmarkna-
der, Luciakröning eller tomtegrotta, där 
barnen får sitta i tomtens knä och berätta 
vad man önskar sig. 

I år ordnas alltså lite olika evenemang 
runtom i Söderås Journalens utgivnings-
område. Så här ser det ut på julskylt-
nings-/julmarknadsfronten 2012: 

Julmarknad: Röstånga
Datum: LöRdagen den 1 decembeR
Var: nationaLpaRksentRén (hantverksmarknad) 
och Fenix konditoRi (matmarknad)
Arrangör: Röstångabygdens kuLtuRFöRening

Julskyltning: kLippan
Datum: söndagen den 2 decembeR
Plats: kLippans centRum
Arrangör: kLippans köpmannaFöRening

Skyltsöndag och julmarknad: peRstoRp
Datum: söndagen den 2 decembeR
Plats: centRum/toRget
Arrangör: FöRetagaRna i peRstoRp, Lions

Julmarknad: Ljungbyhed
Datum: LöRdagen den 8 decembeR
Var: hembygdsstugan
Arrangör: RisebeRga- FäRingtoFta hembygds-
FöRening

Julskyltning och Julmarknad: Ljungbyhed
Datum: söndagen den 9 decembeR
Plats: centRaLa Ljungbyhed
Arrangör: Ljungbyheds köpmanna- och 
FöRetagaRFöRening, Ljungbyheds FRamtid

Julmarknad: kvidinge
Datum: söndagen den 9 decembeR
Plats: vid kvidinge kyRka
Arrangör: scouteRna och en Rad andRa 
FöReningaR

Julskyltningar 2012

STIHL

Vi har 

tankstation 

med miljöbensin

2- och 4-takt!l

Billingevägen 13, Röstånga, Tel. 0435-911 22

God Jul 
och 

Gott Nytt År!

FÖRSÄLJNINGS-SERVICE 
CGA RADIO TV 

GOD JUL 
önskar Göran Andersson m. personal
Välkommen till vår butik i Billinge

Tel. 0413- 54 23 14
Öppet: vardagar 15-18 / lördag 9-13

SAMSUNG

Julafton  och
Nyårsafton stängt
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Ibland kan det vara roligt  och bekvämt att få välja sin Egen Julklapp!
 

Ge bort Klippans Köpmanna-förenings fina presentkort som  gäller i alla våra butiker. Dessa kan köpas hos Ove Foto, Allégatan 12, Klippan Tel 0435 - 102 40

Öppettider för butikerna  
i Klippan Julhelgen 2012:

Massor med

 JulKul!
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KLIPPAN-CHECKEN
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Från kl. 14.15 Popfabriken firar jul” med Bobby Lee  
 och Lasakungen i f d Carlssons kläder
Kl. 14.30 Klippans Ungdomsorkester på Allétorget 

Kl. 15 och 16  Dans kring granen på Allétorget

Kl. 14-18 Tomten delar ut godis till barnen 

 Föreningsaktiviteter 

 
Vem gör Klippans finaste 

pEppArKAKshUs? 

Tävlingsbidragen lämnas på Turistbyrån 
fram t o m fredag den 30/11

Tävla och rösta på Turistbyrån, 
söndag mellan kl. 14.00 - 16.30

 
 

BUTIKErnA hAr ÖppET 14-18

Lör 15/12 Öppet till 16.00 
Sön 16/12 Öppet till 16.00 
17 dec - 21 dec Öppet till 19.00 
Lör 22/12 Öppet till  17.00 
Sön 23/12 Öppet till 17.00 
Julafton  Öppet till 12.00 
Nyårsafton  Öppet till  12.00 
Trettondagsaft.  Öppet till  15.00

TäVlInG!

JULskyLtning 
söndag 2 dec i klippan

JUlKlAppsTIps!
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036 Black

827 Dove Grey

885 Rhapsody

792 Scots Navy

906 Seaweed

 652 Landscape

U22 Magma

314 Dubonnet

Q57 Ember

322 Linen

Mens Lambswool - Fancies
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036 Black

827 Dove Grey

467 Pearl Grey

849 Heaven Blue

K65 Persian

792 Scots Navy

972 Gulfstream

P55 Heliotrope

687 Cabaret

S47 Vegas

314 Dubonnet

756 Inferno

L25 Piccalilli

403 New Camel

V57 Skiddaw

Mens Fitted - 
British Wool and Lambswool

Style No:  MS709-HK78
Size Info:  S - XXL

Description
VN LS - FITTED

Style No:  MS719-HK78
Size Info:  S - XXL

Description
CN LS - FITTED

Style No:  57705
Size Info:  S - XXL

Description
CN LS A/O Chunky Cable

Style No:  MN706
Size Info:  S - XXL

Description
CN LS A/O Fisherman Rib

Style No:  HM700
Size Info:  S - XXL

Description
CN LS A/O Cable & Rib

Style No:  NG701-HK92
Size Info:  S - XXL

Description
Grown on Neck LS

Style No:  6S015
Size Info:  20 x 196cm

Description
Scarf A/O Stripe

Col 2: Oxford Blue

Style No:  6S016
Size Info:  20 x 196cm

Description
Scarf Plain

Style No:  6S015
Size Info:  20 x 196cm

Description
Scarf A/O Stripe

Col 1: Chrysanthemum

Style No:  HL704
Size Info:  S - XXL

Description
VN LS F/O Argyle

1 Cliff

2 Cocoa

8 Black

1 Oxford Blue

Style No:  HM712
Size Info:  S - XXL

Description
CN LS A/O Fairisle

2 Cocoa

4 Leather

Style No:  HM710
Size Info:  S - XXL

Description
CN LS A/O Birdseye

1 Oxford Blue

2 Cocoa

Herrjacka 799:-
Svart. Ord. pris 1499:-

Herrjacka dun 1499:-
Oliv, orange, röd. Ord. pris 2999:-

V-neck tröja 299:-
Bomull. Ord. pris 599:-

Den 1:a advent 
öppnar den nya 

herrbutiken 
på Storgatan

i Klippan!
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e
r

b
ju

d
a

n
d

e
!

Hjärtligt 

Välkomna!

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

Den lilla butiken med mysigaste julklapparna!

Julskyltnings-
erbjudande:
Mysig jultröja...

Toppar.................

399:-
99:-

ord 599:-

 ord 299:-

och mycket, 
mycket mer!

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

CYKELAFFÄREN I CENTRUM

En sån här kanske...

Julklappar för alla cyklister! 

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

25%PÅ VALFRI VARA!
KAN EJ KOMBINERAS MED ANDRA 
RABATTER

Gäller under hela vecka 48
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JULKLAPPSBUTIKEN MITT I CITY

Storgatan 32, Klippan
Tel. 0435 - 101 15

Besök www.gunnsmode.se! 
Ändrade öppettider på 
lördagar (från v. 47) 10-14

HANDLA FÖR 500:- 
(gäller ordinarie priser) 

JULKLAPP 
PÅ KÖPET!

20% rabatt
på alla 

ytterjackor
 (gäller ej “skinnjackor”) 

Gäller tom 
den 2/12!

Välkomna önskar Helena med personal!

Den använDbara 
julklappen till 
Dig eller någon 
Du tycker om!
 
- kom in och 
prova j.F. reys 
nya kollektion 
i butiken!

Under december betalar du endast 800 kr för ett presentkort till ett
värde av 1000 kr, och 400 kr för ett värde av 500 kr.
Presentkortet kan användas tidigast 1 januari 2013.

Max 3 presentkort/köptillfälle.

köp presentkort under hela december 
- ökar i värde 2013!

Värdefull Jul!
Presentkort - för syns skull

www.glasogonhuset.com

Allétorget 17, 264 33 Klippan
Tel 0435-155 35   info@maklarcentrumskane.se

www.maklarcentrumskane.se

LEDAMOT MÄKLARSAMFUNDET

Tack för att vi fått förmånen att förmedla  
så många fantastiska hus under året som gått.  

 

 

Vi ser fram emot ett nytt år med nya utmaningar.

önskar  

Margareta & Jonas

Ha nu en riktigt lugn, 
skön och God Jul

och 
ett Gott Nytt År!

Ann-Louise Berg
Medicinsk fotterapeut

Storgatan 26 B, Klippan
0435-133 50

Ansvarsförsäkring
Avtal med Region Skåne

Medlem i Sveriges Fotterapeuter

10% rabatt på 
presentkortet 
när du köper 

det under 
julskyltningen!

Fixa 
julklappen 

i tid!
God Jul & Gott Nytt ÅR önskar

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

Brohällans 
Blommor

Upplev med alla dina sinnen! 
Under julskyltningen 
bjuder vi på smakbitar 
av våra nyheter!

Välkommen in!
Eva, Naddi, Mikaela
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JULKORTen 

Brukar du skicka julkort? 

står sig starka!
Trots all ny modern teknik och alla sociala medier som 
uppstått under den senaste 10-årsperioden så minskar 
inte svenskarnas skickande av julkort. 

SMS, Facebook och Twitter i all ära – men det verkar inte fin-
nas någonting som slår att klistra ett frimärke på ett handskrivet 
kort och sedan styra kosan mot närmaste postlåda. Julen 2011 
skickade svenskarna runt 30 miljoner julkort – precis lika många 
som man gjort de senaste decennierna. 
– Det är glädjande att traditionen att skicka julkort är så djupt 
rotad. Dessutom är det ett kvitto på att den handskrivna hälsnin-
gen är mycket mer personlig än ett SMS eller en uppdatering på 
facebook. Vid jul och andra högtider föredrar vi det personliga 
och det som kommer direkt hem i brevlådan, säger Andreas Fal-
kenmark, chef för Posten Meddelande Sverige. 

Tradition sedan 1800-talet
En SIFO-undersökning som gjordes julen 2011 visade att drygt 
8 av 10 privatpersoner föredrar att få sina julkort med posten, 
medan 2 av 10 vill ha en digital hälsning. 
I Sverige har vi skickat julkort ända sedan slutet av 1800-talet, 
då traditionen letade sig hit från främst Danmark och Tyskland. 
Motiven visade de i Sverige helt okända jultraditionerna julgran, 
jultomte och julklappar, som efterhand blev en naturlig del av 
det svenska julfirandet. 

Nu, när det snart är dags att tänka på vem man vill skicka julkort 
till i år, passade Söderås Journalen på att ge oss ut i våra utgiv-
ningsorter för att höra efter hur tankarna går hos folket. 

Lisbeth Svensson, Nyvång (men jobbar 
i Östra Ljungby, där vi pratar med henne)
– Ja, det blir nog ett 20-tal varje år till 
släkt och vänner. Jag tycker det är så trev-
ligt att få julkort, och då måste man ju 
skicka några också (skratt)! Jag skickar 
även lite SMS, men det känns mycket mer 
personligt med ett riktigt kort. 

Leif Johnsson, Kvidinge
– nej, inte så mycket faktiskt. Det blir 
några stycken till avlägsna släktingar och 
bekanta som jag inte träffar så mycket. 
De jag träffar och pratar med brukar jag 
inte skicka till, utan då önskar jag dom en 
god jul när vi ses istället. 

Ingrid Sandström, Ljungbyhed
– Jag skickar julkort, men det har blivit 
färre och färre med åren. Jag skickar även 
lite SMS, men det är ju trots allt trevligare 
och mer personligt med julkort. runt 15 
stycken blir det nog varje år. 

forts sida 9

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

- Ger mer för pengarna!

NYHETER I
VÅRT SORTIMENT!

895:- NYHET!

399:-

fr. 329:-

NYHET!
NYHET!

NYHET!
Plättjärn

Stekjärn

Stekgryta i emalj
oval, 29 cm, 4 liter

Vi önskar
God Jul och 
Gott Nytt År!

ADVENTSKALENDER

Tel: 0435-107 86 Julafton, Juldagen och 
Nyårsafton STÄNGT

Varje dag öppnar vi en lucka 
och erbjuder en speciell maträtt 

till reducerat pris!

1
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21Kom och se vad dagens lucka erbjuder...
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FYRA FÖR

49:-

EN FÖR

14:-
UGNSVARMA

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.

God Jul &Gott Nytt År
önskar

Källvägen 6, 264 70 KLIPPAN
0435-225 03, 070-688 08 77
sandstromsbygg@telia.com

God Jul och 
Gott Nytt År!

Angelica Berlin, Röstånga
– nej, jag skickar inga julkort alls och 
har aldrig gjort. Jag vet inte riktigt 
varför, det har bara inte blivit av. Jag 
försöker få iväg några SMS istället. 

Sixten Dahlbom, Perstorp
– Det blir nog bara fyra-fem stycken 
varje år, till den närmaste släkten och 
familjen. Jag tycker det är trevligt både 
att skicka och att få julkort. 

Annette Olsson, Klippan
– Ja, jag får nog i väg runt 25 julkort 
och rätt många SMS. Det är ett trevligt 
sätt att önska nära och kära en god jul. 

JULKORTen 
står sig starka!

forts. från sidan 8

Brukar du skicka julkort? 

TÄVLA i Annonsjakten!

vINster:
1:a pris presentkort på Hemköp, Ljungbyhed 500:-
2:a pris presentkort på Hemköp, Ljungbyhed 300:-
3:e pris presentkort på Hemköp, Ljungbyhed 200:-

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 3 december 2012.

Namn:     Tel:

Adress:
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Vi tillverkar
Fönster, lyktor

lampor i blyinfattat 
glas samt  

Bjersgårdslampetten.
Vi säljer även present- 

artiklar m.m.

Klöva Hallar, KLIPPAN
Tel/Fax 0435- 191 77

Mail glaskonst.mek@telia.com

Öppet:
Mån-tor 10-17
Fre STÄNGT
Lör 10-13
Sön i dec  13-16 www.glaskonst.se

ÖPPET ALLA SÖNDAGAR  
FRAM TILL JUL!

Adventsbukett  
 

Stort sortiment av 
adventsblommor!

Välkommen!

125:-

M4 M5
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036 Black

827 Dove Grey

885 Rhapsody

792 Scots Navy

906 Seaweed

 652 Landscape

U22 Magma

314 Dubonnet

Q57 Ember

322 Linen

Mens Lambswool - Fancies
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036 Black

827 Dove Grey

467 Pearl Grey

849 Heaven Blue

K65 Persian

792 Scots Navy

972 Gulfstream

P55 Heliotrope

687 Cabaret

S47 Vegas

314 Dubonnet

756 Inferno

L25 Piccalilli

403 New Camel

V57 Skiddaw

Mens Fitted - 
British Wool and Lambswool

Style No:  MS709-HK78
Size Info:  S - XXL

Description
VN LS - FITTED

Style No:  MS719-HK78
Size Info:  S - XXL

Description
CN LS - FITTED

Style No:  57705
Size Info:  S - XXL

Description
CN LS A/O Chunky Cable

Style No:  MN706
Size Info:  S - XXL

Description
CN LS A/O Fisherman Rib

Style No:  HM700
Size Info:  S - XXL

Description
CN LS A/O Cable & Rib

Style No:  NG701-HK92
Size Info:  S - XXL

Description
Grown on Neck LS

Style No:  6S015
Size Info:  20 x 196cm

Description
Scarf A/O Stripe

Col 2: Oxford Blue

Style No:  6S016
Size Info:  20 x 196cm

Description
Scarf Plain

Style No:  6S015
Size Info:  20 x 196cm

Description
Scarf A/O Stripe

Col 1: Chrysanthemum

Style No:  HL704
Size Info:  S - XXL

Description
VN LS F/O Argyle

1 Cliff

2 Cocoa

8 Black

1 Oxford Blue

Style No:  HM712
Size Info:  S - XXL

Description
CN LS A/O Fairisle

2 Cocoa

4 Leather

Style No:  HM710
Size Info:  S - XXL

Description
CN LS A/O Birdseye

1 Oxford Blue

2 Cocoa

Herrjacka 799:-
Svart. Ord. pris 1499:-

Herrjacka dun 1499:-
Oliv, orange, röd. Ord. pris 2999:-

V-neck tröja 299:-
Bomull. Ord. pris 599:-

Den 1:a advent 
öppnar den nya 

herrbutiken 
på Storgatan

i Klippan!
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Hjärtligt 

Välkomna!

Välkommen på Kundafton 
Torsdag 29/11 kl. 17-22

Catering till jul!

Klippan

129:- 

179:- 198:- 

/st

/st/p

Jultallrik

Julsmörgås-
tårta. 2 pers

Julplanka
Maximum. Min 6 p.

89:- 
/st

Jullandgång

149:- /p

Julplanka
Min 6 p.

God Jul önskar vi på 

För både stora och små arrangemang

NYHET!

Ett stort sortiment av  
hemlagade delikatesser:
Sillinlaggningar   Griljerad skinka

Brunkal   Kottbullar   Flaskrullad

Pastejer   Nygraddad kavring

Mängder av event. 
Vi bjuder på jultallrik samt 
EXTRA EXTRA priser!

8 - 21 ALLA DAGAR

Välkommen till oss i köket! 
Diana, Helena och Peter

Hör av er på 
tel. 29 608

eller kom in 
och prata med 
oss i butiken!Ydhags Specialsnickeri ABYdhags Specialsnickeri AB

Tel: 0435 - 44 04 90 • Mail: info@snickeriet.info
Hemsida: www.snickeriet.info

God Jul och Gott Nytt År!
önskar

Hos oss kan du beställa all julmat 

– gott och hemlagat!
 

Vi har julklapparna till både  

personal och vänner.

Välj våra utvalda chakuterier, paketerade 

med omsorg. Från 150 kr (beställ).
 

Öppet:
Fred 10-18
Lörd 10-14

Extra julöppet:
torsd 20 dec 10-18
Fred 21 dec 10-18
Lörd 22 dec 10-14

 

Det lackar fort mot jul!

Gårdsbutik
0435-102 95
www.bjarhus.se

Välj fritt mellan julens vackra 
Pavé charms på ett armband 
i sterlingsilver eller flätat läder
 

Armband med stjärnhänge 695:-
Armband med rund Pavé charm 895:-

Erbjudandet gäller tom 31/12 -12

9



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

GOD HJUL! 

Går DU i körkOrtstankar?

önska DiG presentkOrt!

Hos oss får du en kvalitets- 

säkrad utbildning!

FASTIGHETSSKÖTSEL •  TRÄDGÅRDSSKÖTSEL • MINDRE REPERATIONER
FABRIKSALLÉN 25, 264 31 KLIPPAN • lillaklosterab@telia.com, 0435-77 54 30

Låt oss ta hand om både trädgård och snö
Så skapar vi till dig en trivsam utemiljö

På köpet får du massor av tid över
Och med ROT-avdraget sparar du även lite klöver

OBS! 
Nytt telefonnummer

77 54 30

– Vi körde det förra året också, och det blev 
något helt annat att bara ha piano som komp 
än när vi spelar med band och håller stora kon-
serter, säger aase ericsson, organist i perstorps 
församling och körledare för arise.  

Klassiskt och modernt sida vid sida
Arise framför alla låtar i gospelarrangemang 
”med en liten twist”, som Aase Ericsson ut-
trycker det. På julkonserten kommer man att 
blanda klassiker som ”Stilla natt” och ”O helga 
natt” med lite modernare svenska och ameri-
kanska jullåtar.  
– Vi håller på strax över en timme, det känns 
som en lagom tid med tanke på det lite mer 
avskalade formatet. 

Arise har i dagsläget 45 medlemmar, fördelat 
på 7 tenorer (män) och 38 sopran- och altröster 
(kvinnor). Inte direkt 50/50-fördelning alltså, men 
så är det enligt Aase Ericsson i de flesta körer. 
– Storleken på kören varierar beroende på hur 
många tenorer vi är. Även om det kan låta som 
en stor skillnad med 7 mot 38 så blir det ändå 
en bra och jämn fördelning när vi sjunger, eft-
ersom tenorrösterna är mycket starkare än sop-
ranerna. 

45 medlemmar
För den som känner sig manad att vara med i 
Arise så har man antagning en gång om året. 
I kören är alla åldrar välkomna, och just nu har 

ARISE

Den 16 december kan alla vän-
ner av gospel- och julmusik 
med fördel bege sig till kyrkan i 
Perstorp, då gospelkören Arise 
står för underhållningen i två 
föreställningar. Parollen är ”Arise 
och ett piano”.

man en ganska jämn åldersfördelning med en 
grupp i 18-20-årsåldern, några runt 30 och 
några mellan 45 och 50. Att sjunga i Arise är 
en hobby som kräver stor tid i anspråk, då Aase 
och hennes körmedlemmar lägger ner mycket 
tid. Under årens lopp har man bland annat spe-
lat in skivor och även uppträtt tillsammans med 
kända artister som Sanna Nielsen, Janne Schaf-
fer och Gladys del Pilar. I våras satte man upp 
en version av Jesus Christ Superstar med stor 
framgång. 
– Det är viktigt att variera sig. Vi hade kunnat 
göra en vår- och en julkonsert och ett framträ-
dande på perstorpskarnevalen varje år, men det 
blir för statiskt. Vi försöker alltid att hitta nya 
projekt som stimulerar oss. 

Ensemble i gudstjänsterna
De musikaliska ledorden för Arise rent är nutida 
gospel. För att locka så många olika åldrar som 
möjligt så försöker Aase Ericsson att plocka ut 
låtar som är populära just för tillfället och ar-
rangera om dem till gospel. Några av artisterna 
vars låtar man tolkar är Heart, Uno Svennings-
son, Rihanna och Coldplay – och med dessa 
fyra exempel täcker man ju in en rätt så bred 
målgrupp. 
– Inte minst i kontakten med konfirmanderna 
är det bra att kunna visa på att vi vid sidan av 
den traditionella gospeln även gör lite moder-
nare musik. 

Sjunger in 

julen med 

goSpel

fo
to
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ris
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Öppettider: Mån - Fre 10 - 18
 Lör 10 - 14

3995:- 1990:-
1195:-

FRITT HEMKÖRD OCH INKOPPLAD!

LUXOR 40” LCD Microstereo med STORT ljud
MCR-040

7” Surfplatta
Android 4.0
Finns även i 10” för 1995:-

Storgatan 12, 264 35 Klippan
Tel. 0435-102 96

  T I L L S A M M A N S  M E D  T O M T E O R K E S T E R N  

Klippan 1/12  ”KULTURCENTRUM”  16.00  
Örkelljunga 2/12  ”IDROTTSHALLEN”  16.00 

Vuxna 160:-    Barn (12 år) 60 kr 
Biljetter: Gemet Örkelljunga, Turistbyrån Klippan 
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Välkommen på Kundafton 
Torsdag 29/11 kl. 17-22

Catering till jul!

Klippan

129:- 

179:- 198:- 

/st

/st/p

Jultallrik

Julsmörgås-
tårta. 2 pers

Julplanka
Maximum. Min 6 p.

89:- 
/st

Jullandgång

149:- /p

Julplanka
Min 6 p.

God Jul önskar vi på 

För både stora och små arrangemang

NYHET!

Ett stort sortiment av  
hemlagade delikatesser:
Sillinlaggningar   Griljerad skinka

Brunkal   Kottbullar   Flaskrullad

Pastejer   Nygraddad kavring

Mängder av event. 
Vi bjuder på jultallrik samt 
EXTRA EXTRA priser!

8 - 21 ALLA DAGAR

Välkommen till oss i köket! 
Diana, Helena och Peter

Hör av er på 
tel. 29 608

eller kom in 
och prata med 
oss i butiken!



Hjärtligt välkomna och God Jul önskar Ljungbyheds Köpmanna- och Företagarförening samt Ljungbyheds Framtid

Tävlingsformulär för ”Julklappsjakten” och ”Hemliga Tomten” finns utlagt på 
Hemköp, Lokalföreningen, Olanderssons Blommor och Ljungbyheds Konditori 
under hela vecka 49. Tävlingsformulären lämnas som vanligt till Ljungbyheds 
Konditori senast kl. 18.00 den 9/12. 
PS! Julklappsjakten pågår under hela julskyltningsdagen.

Lycka till!

Program: OBS! Cirkatider

God Jul!

15-18 Julmarknad, Julklappsjakt.
15-16.30 Besök Tomtegrottan   
15.30 Musikunderhållning på scenen
 med Byakören
15.30-16.30 Hemlig tomte i skylten  
 på Lantmännen
16.15 Klippans Ungdomsorkester 
 spelar vid Hemköp
16.30 Fackeltåg utgår ifrån Hemköp
16.50 Dans kring granen (trädet)
17.15 Luciatåg Ljungbyhed
17.45 Godisutdelning
• Rösta på bästa julgran ifrån 
 dagis/förskola. Finns uppställda 
 i Nockes bilhall.

Ljungbyheds Julskyltning 
med Julmarknad • Söndag den 9/12 kl.15-18

Gäller endast den 
9/12 och så länge 

lagret räcker!

Vi bjuder på pepparkaka, lussebulle 
och glögg under julskyltningen!

LJUNGBYHED  0435-44 10 30 • Öppet: Alla dagar 9-20

Clementiner
i nät, 2 kg
max 2 påsar/kund
 

Julskyltningserbjudande!

15:-

Gör det bekvämt 
för dig i jul!

Beställ vår
omtyckta

jultallrik
Ring tel. 44 10 30 

för olika prisalternativ

Öppettider i jul:
Lördag 22 dec ...........9-20
Lillejulafton 23 dec ....9-18
Julafton ........................9-14
Jul- & annandagen ...10-17

God Jul och 
Gott Nytt År 

önskar

till 
adveNtJulstJärNa

25:-

Storgatan 4 • Ljungbyhed • Tel 0435 - 294 50

JULMARKNAD!

399:-

479:-

från 75:-

Julbock 
med 50 ledljus höjd 60 cm
(ordn. pris 490:-)

Trådlös julgransbelysning
Led med fjärrkontroll 
10 ljus
(ordn. pris 599:-)

Elljustakar 

Torsdag – lördag 
29/11-1/12 bjuder 
vi på adventskaffe 
med dopp!

Specialerbjudande i 

butiken deSSa dagar

!
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 Telefon: 042-179540
 E-post: Info@nordicip.se
 Hemsida: www.nordicip.se

Nordic IP AB
Thulinvägen 5

264 51 Ljungbyhed

Låt oss titta på en ny, 
effektivare och säkrare  

lösning för Er IT-drift  
inför kommande år

Ring 042-17 95 40 
för att boka tid!
God Jul och Gott Nytt År 

önskar vi er alla 
från oss på Nordic IP AB!

Introduktionspris!
Cylinda Torktumlare
med värmepump

5.990:-
ord. pris 7.995:-

Energiklass A-30% 
8 kg

Flygutbildning • Ultralättflyg • Motorflyg • Segelflyg
Tel. 0435 - 44 02 89 • www.ljungbyhedsflygklubb.se

God Jul och Gott Nytt År 
önskar 
Ljungbyheds FlygklubbYdhags Specialsnickeri ABYdhags Specialsnickeri AB

Tel: 0435 - 44 04 90 • Mail: info@snickeriet.info
Hemsida: www.snickeriet.info

God Jul och Gott Nytt År!
önskar

- I hjärtat av Söderåsens Nationalpark

www.skaralidsrestaurang.se

0435 - 44 23 32

Boka ditt 
julbord på 

0435-44 23 32

Njut vårt...

i vacker miljö!

30 nov-2 dec
5-9 dec
14-16 dec
För sällskap över 10 personer håller 

vi öppet även på andra dagar.

350:-/Pers. 
Barn 15:- per ålder!

Välkomna! 
Cecilia med personal

13



TRAnSPORTvAGnAR

 
i Klippan igen
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Sedan den 1 maj i våras tillverkas det återigen häst-
transporter i BOJ:s gamla lokaler på Åbytorps indus-
triområde. 

Det nya företaget heter Transportvagnar, och ägs av fyra 
tidigare BOJ-medarbetare. 
–  Vi är fyra eldsjälar och optimister som jobbat på BoJ i 
många år och tyckte det var synd att verksamheten skulle 
upphöra helt, säger Birger Svensson, som startat det nya 
bolaget tillsammans med kollegorna Dennis Hansen, Dennis 
Ågren och Jimmy Svensson.

Tillverkar Classic-modellen
BOJ var Sveriges största tillverkare av hästtransportvagnar. 
Företaget såldes i maj 2010. Tyvärr gick företaget i konkurs i 
början på 2012 då Thule köpte upp varumärkesnamnet Boj. 
Thule hade dock inga ambitioner att fortsätta tillverkningen. 
– Då gick vi fyra in och köpte svetsar och annan utrustning 
på den exekutiva auktionen och körde igång igen, säger 
Birger Svensson. 
Transportvagnar är ett mindre företag, som går runt på ar-
betsinsatser från de fyra delägarna, ytterligare en anställd 
och en praktikant. Man har endast en modell på program-
met – aluminiumvagnen Classic, som tillverkas efter beställ-
ning. Dessutom finns en serviceverkstad i en närliggande 
fastighet. Birger Svensson slår fast att det inte handlar om 
någon masstillverkning. Hos Transportvagnar står kvaliteten 
och det genuina hantverket i centrum. 
– Vi har till exempel ändrat lite i inredningen i vagnen sedan 
BoJ-tiden. numera är den rostfri istället för galvad invän-
digt. Sedan gör vi all svetsning och bockning av plåt för 
hand. Vi får axlar och koppling färdiga, men i övrigt bygger 
vi hela vagnen på egen hand.
Lång branscherfarenhet
Samtliga fyra delägare har jobbat minst tio år vardera på 
BOJ, och har därför stor branscherfarenhet att luta sig tillba-
ka på. Något som kommer extra väl till pass när man arbetar 
utifrån kundernas beställningar. För den som är sugen på en 
ny hästtransport finns det nämligen alla möjligheter att få 
den exakt som man vill ha den. 
– Vagnarna lackeras helt efter kundens önskemål. Sedan 
har vi även utvecklat kvalitets- och säkerhetstänket. Vi för-
bättrar oss hela tiden och tänker alltid på hästens bästa,  
säger Birger Svensson. 

Säljare ute i landet
Förutom att man arbetar i mindre skala än under BOJ-tiden 
och enbart tillverkar en sorts vagn, så är upplägget i princip 
det samma som tidigare med säljare runt om i landet. 
– Men det går givetvis även bra att kontakta oss direkt på 
fabriken i klippan om köp och andra frågor. Det finns även 
information på www.transportvagnar.se, säger Birger. 

Lever med företaget
Det är ett stort steg att gå från en tillvaro som anställd till att 
driva eget företag – något som de fyra delägarna blev varse 
ganska fort efter att Transportvagnar startades upp i våras, 
den 1 maj för att vara exakt. 
– Man lever med företaget på ett annat sätt, det blir mer 
av ett dygnet runt-tänkande. Det är så klart lite tufft nu i 
början, men alla vi fyra tror stenhårt på det här. Vår nisch 
är att tillverka hästtransporter av högsta kvalitet till kunder 
som är beredda att betala för att få något alldeles extra. Vi 
kan som sagt inte leva på massproduktion, utan på kvalitet, 
menar Birger Svensson. 

 
i Klippan igen

all svetsning och  
bockning av plåt 
görs för hand.
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Det är nya tider för samtliga aktörer på 
bostadsmarknaden. Såväl mäklare som kö-
pare och säljare har till viss del fått en ny 
verklighet att förhålla sig till. 
– Det säljs absolut fortfarande fastigheter, 
men det tar oftast lite längre tid än tidigare. 
Till viss del beror det ju på att utbudet är 
större nu än för några år sedan, konstaterar 
Camilla Asp, registrerad fastighetsmäklare 
på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i 
Klippan.

Många fördelar
Om man anlitar Länsförsäk-
ringar Fastighetsförmedling 
när man vill sälja sitt hus får 
man en helgjuten mäklar-
tjänst med allting under sam-
ma sak. 
– Vi erbjuder en trygg hel-
hetslösning inom mäkleri, 
bank och försäkring. Dess- 
utom arbetar vi ständigt med 
att förbättra våra tjänster 
– allt för att kunden ska få 
en så trygg och bra upplev-
else som möjligt. att vi har 
varit verksamma i många år 
i både klippan och perstorp gör också att vi har 
byggt upp en stor samlad kunskap om bostads-
marknaden i det här området. 

Tuffare villkor
Under 00-talet, eller i alla fall fram till finanskri-
sen 2008, var det relativt lätt att få bostadslån. 
Bankerna var frikostiga och krävde under några år 
varken kontantinsatser eller ställde amorterings-
krav. Dessutom gick det utmärkt att låna till reno-
vering. När ”proppen” gick ur marknaden 2008 

Nya tider för 
bostadsmarkNadeN

blev fallet hårt. Numera är det tuffare villkor som 
gäller. 
– Bolånetaket som regeringen införde 2010 
begränsar belåningen av bostäder till 85 % av 
marknadsvärdet. Den som vill köpa måste alltså 
ha en större kontantinsats än tidigare, och detta 
skapar problem. förstagångsköparna har det ex-
tra svårt. Bankerna vill även att kunderna säljer 
först innan de köper något nytt. 

Som en följd av detta har mäklarna börjat arbeta 
lite annorlunda. 
– Vi arbetar mycket mer 
med öppna visningar och 
helgvisningar, och använ-
der oss betydligt mer av 
spekulantregistret än vad 
vi har gjort tidigare. Det 
är bara hårt jobb som 
gäller, och det får våra 
kunder när de anlitar oss. 

Tipset: Spara och ha 
tålamod
Camillas Asps bästa råd 
till alla som ska sälja hus 
är att ha lite is i magen. I 
de flesta fall får man sitt 

hus sålt till ett bra pris, men det kanske dröjer lite 
innan den rätta köparen dyker upp. Ska man köpa 
hus är det allra viktigaste att anpassa kalkylen ef-
ter bankens krav på 15 procent i kontantinsats. 
Har man möjlighet till detta finns bra chanser att 
hitta ett hus man blir nöjd med. 
– ett tips är att påbörja ett sparande i god tid om 
man har möjlighet till detta. om man är händig 
kan det också vara idé att försöka hitta ett lite bil-
ligare renoveringsobjekt som man kan forma helt 
efter egna önskemål. 
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VILLA LJUNGBYHED
Med gångavstånd till vacker natur, granne 
med lekplats och närhet till skola och service 
finner du denna välskötta enplansvilla. Nya 
helkakaklade badrum.

ADRESS HjortstigeN 13
BOytA 120 M2 + 114 M2 / 4 roK 
tOMt 1 096 M2

PRIS 1 200 000 Kr/HBj

VILLA PERSTORP
Ljus, modern enplansvilla i absolut toppskick. 
Beläget på populärt område med gångavstånd 
till skola och till vacker natur.

ADRESS: FAsANVÄgeN 25
BOytA: 107 M2 / 4 roK
tOMt: 1 216 M2

PRIS: 1 250 000 Kr/HBj

FRITIDSHUS LJUNG
Charmigt fritidshus i idylliska Ljung. Vackert  
beläget omgiven av naturen. Flexibel öppen  
planlösning mellan kök och allrum, tre sovrum.

ADRESS sMULtroNstÄLLet 15
BOytA 63 M2 / 4 roK
tOMtytA 1 396 M2

PRIS 885 000 Kr/HBj

BOSTADSRÄTT KLIPPAN
Fräsch och trevlig lägenhet på andra våningen. 
Centralt, nära till station och all övrig service. 
Helkaklat badrum, mindre balkong i västerläge.

ADRESS KAPeLLgAtAN 2e
BOytA 55 M2 / 2 roK
AVGIFt 2 865 Kr/MÅN 
PRIS 185 000 Kr/HBj 

VILLA RISEBERGA
Med fritt läge i vackra omgivningar ligger 
denna tilltalande villa m generösa ytor. 
Uthus m trerumslägenhet, 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 TORNSBORG
trivsamt och prisvärt boende erbjuds i denna ge-
digna 1 1/2-plansvilla. Högt belägen med lummig, 
inhägnad trädgård och annex med garage/förråd.

ADRESS torNsBorg 4542
BOytA 105 M2/ 4 roK 
tOMtytA 2 155 M2

PRIS 745 000 Kr/HBj

VILLA KLIPPAN/ÖVAD
Med fritt läge och delvis insynsskyddad träd-
gård ligger denna mycket välskötta villa som 
totalrenoverats under senare år. ett modernt 
boende för den mindre familjen som bara vill 
flytta in och bo. Måste ses!

ADRESS ÖVAD 7806
BOytA 120 M2 / 5 roK
tOMtytA 946 M2

PRIS 1 195 000 Kr/HBj

VILLA PERSTORP
trivsamt 1 1/2 plans kedjehus, på barnvän-
ligt område. två helkaklade badrum varav ett 
med bubbelbadkar, generöst tilltaget uterum, 
hörntomt. 3-4 sovrum, garage

ADRESS ALVÄgeN 27
BOytA 127 M2 / 6 roK
tOMtytA 350 M2

PRIS 830 000 Kr/HBj

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 PERSTORP
På lugnt, barnvänligt område. skola, grönom-
råde och bad nära. rymligt boende med bra 
planlösning. Låg boendekostnad. garage och 
lättskött, insynsskyddad hörntomt.

ADRESS KristALLVÄgeN 45
BOytA 145 M2 / 6 roK
tOMtytA 539 M2

PRIS 1 195 000 Kr/HBj

FRITIDSHUS SNÄLLERÖD
Med naturskönt läge i fantastiska omgivningar 
hittar du denna möjligheternas fastighet.  
3 bostadshus, garage och förråd. Perfekt för 
den stora familjen eller för flera familjer.

ADRESS sNÄLLerÖD 4766 
BOytA 132 M2 / 5 roK
tOMt 4 594 M2

PRIS 495 000 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 STIDSVIG
Välskött, trivsam enplansvilla på lugnt område 
i idylliska stidsvig. Väl genomtänkta lösningar, 
inflyttningsklar. 

ADRESS MUrAregAtAN 4
BOytA 155 M2 / 6 roK
tOMtytA 931 M2

PRIS 1 450 000 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 104 M2 / 4 roK
AVGIFt 5 920Kr/MÅN
PRIS 325 000 Kr/HBj

VILLA KLIPPAN
Välskött och påkostad villa som genomgått 
en omfattande renovering under senare år. 
Huset har en fantastisk rymd med en modern 
tilltalande känsla.

ADRESS BoKBiNDAregAtAN 4
BOytA 140+140 M2 / 7 roK
tOMtytA 995 M2

PRIS 1 995 000 Kr/HBj

Förbered dig 
inför din 

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

Den 14 november anordnade Klip-
pans kommun och Företagarna Klip-
pan den sista Företagsträffen för i år. 
Anders Lindberg, Klippan kommuns 
näringslivsansvarige, kunde hälsa 
ett näst intill fullsatt Best Western 
välkomna till frukostmötet. Utav de 
drygt 50-tal deltagarna fanns runt 
20 ungdomar från Gymnasieskolans 
UF-verksamhet närvarande.

Penningtvätt
Monica Ek från länsstyrelsen Skåne var på 
plats och höll föredraget ”Utnyttjas din 
verksamhet för penningtvätt?”. Länssty-
relsen är ansvarig för tillsynen av att fö-
retag har tillräckliga åtgärder för att för-
hindra penningtvätt och finansiering av 
terrorism. Penningtvätt handlar om när 
”svarta pengar”, pengar från brottsliga 
verksamheter, omvandlas till ”vita peng-
ar” som kan redovisas öppet. Detta är en 
verksamhet som omsätter runt 100 mil-
jarder/år i Sverige. Sedan 2009 finns det 
lagar som skall motverka penningtvätt 
och de som omfattas av dessa är bland 
annat banker, växlingskontor, jurister, 
advokater samt de företag som hanterar 
stora mängder kontanter.

Mer information om Länsstyrelsens ar-
bete mot penningtvätt finns på: www.
lansstyrelsen.se/skane

Årets sista Företagsträff
UF-företag
Närvarande på företagsträffen var även 
ett antal ungdomar från Gymnasiesko-
lans UF-verksamhet. UF står för Ung Fö-
retagsamhet och innebär att ungdomar 
får pröva på hur det är att driva ett eget 
företag. Innan jul så kommer de att ha 
en mässa på Klippans Gymnasieskola för 
att kunna visa upp sig och sälja sina pro-
dukter. Till våren så har de även möjlig-
het att ställa ut på UFs stora mässa, som 
kommer att hållas på Helsingborg arena i 
mars 2013. 

God tillväxt hos Företagarna
Hans-Göran Dahl, ordförande i Före-
tagarna Klippan, kunde informera om 
den positiva trenden i Klippan. Sedan 
den 1:a juni har 120 nya medlemmar 
tillkommit, i snitt fem nya medlemmar 
i veckan. Detta gör att Klippan har en 
tillväxt som är en av de främsta i Sve-
rige. För att manifestera detta bjuder 
Företagarna in till en träff den 25:e ja-
nuari, där gamla och nya medlemmar 
är välkomna.

Nästa företagarträff 
Detta var årets sista företagarträff och 
nästa träff kommer att ske den 13:e feb-
ruari med ett miljötema. Medverkande  
då är Miljöbron, studenter som sysslar 
med miljövägledning för företag samt 
Söderåsens miljöförbund.

Hyresledigt!
Nyrenoverad marklägenhet 
gamla Banken, ljungbyhed
3 rok, 140 kvm. Eget bankvalv, tvättstuga 
och klädkammare.
ring 0435-71 94 11 eller
info@dahlfastighetsab.se F A S T I G H E T S  A B
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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 lunchkuponger kostar 

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

vecka 48 Måndag: Kåldolmar med lingon
 Tisdag: Stekt fisk med örtmajonnäs
 Onsdag: Korv stroganoff med ris 
 Torsdag: Köttsoppa, dessert
 Fredag:  Kasslergratäng med ostsås 
 alternativ 1: Pasta Carbonara 
 alternativ 2: Stekt potatis, ägg och bacon
 Sallad: Kräftor, Ost  
 paj: Lax och avokado

vecka 49 Måndag: Biff á la Lindström
 Tisdag: Fiskpanetter med gurkmajonnäs 
 Onsdag: Ugnstekt falukorv och potatismos
 Torsdag: Ärtsoppa, Pannkakor
 Fredag: Biff Stroganoff och ris 
 alternativ 1: Lasagne 
 alternativ 2: Blomkålsgratäng med skinka 
 Sallad: Räkor, Kassler 
 paj:  Ost och skinkpaj

Vecka 50  Måndag: Järpar med gräddsås
 Tisdag: Sprödbakad torsk 
 Onsdag: Porkstek med gelé
 Torsdag: Korv och potatissoppa, dessert
 Fredag: Fläsknoisette med choronsås   
 alternativ 1: Champinjoncrepes 
 alternativ 2: Spagetti med köttfärssås
 Sallad: Kycklingpasta, Mozarella  
 paj:  Bacon och broccoli paj
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Lucia 
cup

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

Årets sista Företagsträff

De två första helgerna i december är det full aktivitet 
i Klippans idrottshall – då är det nämligen för 17:e 
året i rad dags för Klippans FF:s inomhusturnering 
Lucia Cup. 
– Marknaden för inomhuscuper i Skåne har varit överetab-
lerad länge, men vi har lyckats hålla vår vid liv med 120-130 
deltagande lag varje år. Vi står oss bra i konkurrensen, kon-
staterar en nöjd lasse fors, kanslist i klippans ff. 

Succé direkt
Den första upplagan av Lucia Cup spelades redan 1996 och 
var ett initiativ från ungdomsavdelningen inom Klippans FF 
(eller Klippans BIF som man hette då, innan sammanslag-
ningen med Forsby IF 2004). Som alla andra idrottsfören-
ingar där stora delar av verksamheten är beroende av ideella 
insatser behövde man en ”kassapjäs” för att säkra upp mer 
intäkter. 
– Det blev jättesuccé direkt. De första fem åren tog vi bara 
in 10 lag i varje klass, men sedan växlade vi upp till 16 lag 
kring millennieskiftet. 

Publikfest
Vad är det då som gör att Lucia Cup är så populär? Lasse 
Fors tror att miljön i idrottshallen är en viktig faktor i sam-
manhanget.  
– Idrottshallen har god läktarkapacitet och sväljer mycket 
folk. Det blir roligare för ungdomarna att spela inför en full-
satt idrottshall, och det vet jag lockar många föreningar att 
komma hit. 
Klippans FF har dessutom ett samarbete med Hässleholms IF, 
där man kommit överens om att de båda klubbarna gästar 
varandras cuper med så många lag som möjligt. 
– Många av våra ungdomar spelar innebandy under vinter-
halvåret, så därför har vi bara en träning veckan inomhus. 
Då är inomhuscuperna otroligt viktiga för att hålla ihop 
grupperna. om man inte har gemensamma mål att träna 
för är det lätt hänt att man hoppar den där träningen och 
lägger full fokus på innebandyn istället.

God återväxt
I övrigt är Klippans FF:s ungdomsavdelning relativt välmå-
ende för tillfället. Även om fotboll fortfarande med god 
marginal är landets största ungdomsidrott så har konkur-
rensen ökat. 
– Det är inte lika många som börjar spela fotboll nu som för 
15-20 år sedan. Vi hade en liten dipp för några år sedan, 
men nu har det vänt uppåt igen. Bland de allra yngsta har 
vi i år gått från att vara 20-25 barn när säsongen började till 
runt 60 idag!

Gott hopp om framtiden för Klippans FF alltså!

intar 
idrott

shallen
!

God Jul & Gott Nytt År
önskar vi på

19



Att vara egen företagare innebär ofta 
att gränserna mellan jobb och fritid 
blir aningen otydliga. Är det egna 
företaget dessutom en begravnings-
byrå tenderar de ofta att upplösas helt. 
– Det blir en livsstil och en vardag, men 
aldrig slentrian, konstaterar Mikael Karls-
son, ägare till Röstånga Begravningsbyrå, 
som trivs alldeles utmärkt med sitt arbete.

Sonen i firman
2011 började Mikaels son Simon att ar-
beta tillsammans med sin far. Och Simons 
inträde i firman har gjort att de numera 
delar upp jourtiderna sinsemellan. 
– Tidigare har jag haft jour tre veckor i 
stöten, nu tar vi fjorton dagar var istället, 
säger Mikael Karlsson.

Mikael Karlsson köpte Röstånga Begrav-
ningsbyrå 1989 och har drivit den sedan 
dess. 1999 tog han även över H Nilssons 
Begravningsbyrå i Eslöv. Idag har Nilssons 
Begravningsbyrå (Mikael tog bort H:et i 
företagsnamnet vid köpet) en filial vardera 

En bransch som kräver
både hjärta och närvaro!

i Eslöv, Kävlinge och Röstånga. Den sist-
nämnda går dock fortfarande under nam-
net Röstånga Begravningsbyrå.  Mikael ser 
skillnader mellan att driva verksamhet på 
mindre orter som Röstånga och lite större 
som Eslöv. 
– I och med att jag bor i röstånga så kän-
ner jag ju folket här på ett annat sätt. Man 
kan släkterna bättre och har lite mer ”koll”. 
röstånga är ju dessutom lite mer lands-
bygd, och här är kyrkan mer närvarande. 

Även borgerliga begravningar
Det är lätt att glömma bort, men det är ju 
faktiskt så att för de som inte är medlem-
mar i svenska kyrkan hålls istället en bor-
gerlig begravning. Både Mikael och Simon 
är borgerliga officianter, och håller därför i 
dessa ceremonier när de anhöriga önskar 
detta.  
– Vi har kanske en borgerlig begravning i 
månaden ungefär. Vårt arbete runtomkring 
blir ju likadant, men det är lite annorlunda när 
man är officiant. Det blir ännu mer personligt. 
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Mikael Karlsson 

Ett kall
Röstånga Begravningsbyrå är en auktori-
serad begravningsbyrå, vilket innebär att 
man är medlem i Sveriges Begravningsby-
råers Förbund (SBF) och därmed uppfyl-
ler alla branschkrav som ställs. Till skill-
nad från många kollegor har inte Mikael 
Karlsson fötts in i yrket, utan han tog över 
Röstånga Begravningsbyrå när dåvarande 
ägaren skulle sälja 1989. 
–  Jag har gått många kurser inom SBf, 
och har även haft stor hjälp från min 
företrädare och andra kollegor, speciellt 
när jag var ny i yrket. 

Det är säkert många som undrar hur man 
hittar styrkan att hela tiden arbeta med 
människor som befinner sig mitt i sorgen. 
Mikael Karlsson svarar: 
– Det här yrket är ju något av ett kall. Det 
ger enorm tillfredsställelse att hjälpa män-
niskor i dessa svåra situationer, och när 
de tackar för ett fint arrangemang efteråt 
känner man att man har bidragit till deras 
bearbetning av sorgen. 
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En bransch som kräver
både hjärta och närvaro!

Hallonfröjd – det är det närmast poetiskt klingande 
namnet på den ekologiska och lokalproducerade 
dryck som i slutet av oktober tog hem vinsten i Skån-
ska Matverk 2013. Nu väntar nationell final i januari för 
producenterna i Team Söderåsen. 
– Vi är otroligt glada att det gick så bra i en mycket hård 
konkurrens, säger Calle Laurén från Fruemöllans Bär, som till-
sammans med Skäralids Restaurang och Innovativa drycker på 
SLU Balsgård ligger bakom Hallonfröjden. 

Final i januari
Skånska Matverk är en landskapsfinal till den nationella pro-
dukttävlingen Matverk, vars final alltså kommer att hållas i ja-
nuari 2013 vid Gastronomiskt Forum i Nyköping. I den skånska 
deltävlingen tävlade 12 olika produkter som alla utvecklats i 
samarbete mellan producenter, förädlare och kockar. Fruemöl-
lans Bär har sedan länge haft ett samarbete med Cecilia Jör-
levik på Skäralids Restaurang, som säljer deras produkter, och 
därför var det naturligt att involvera henne i framtagandet av 
Hallonfröjd, som alltså är en varsamt pastöriserad dryck, helt 
utan tillsatt socker. 
– Den första doften av hallon och den efterföljande smaken av 
friskt äpple är helt fantastiska. Syran gör Hallonfröjden spän-
nande såväl till ostbrickan som till tapas och annat småplock. 
Jag kan också tänka mig att den kan passa som dessertdryck 
till lakrits, tipsar Calle Laurén. 

Startade 2007
Fruemöllans Bär utanför Klippan startades av Calle Laurén och 
hans fru Martina 2007. De är båda trädgårdsingenjörer, och 
har de senaste fem åren ägnat en stor del av sin fritid åt att 
odla bär. Det började med havtorn och fortsatte med bland 
annat hallon, björnbär och jordgubbar. Deras sylt och mar-
melad är mäkta populär, och havtornssylten har till och med 
serverats på Nobel-festligheterna i Stockholm vid ett tillfälle. 
Att man skulle tävla i Matverk var något som bestämdes gan-
ska sent. 
– Vi höll på med produktutveckling av en ny dryck, och samar-
betade med ett musteri i Borensberg i östergötland. problemet 
var bara att man ju inte kan kalla den för lokalproducerad då, 
och det var då vi kom i kontakt med Innovativa drycker på SlU 
Balsgård, som tipsade oss om den här tävlingen, säger Calle 
Laurén. 

Inga planer på storskalighet
Nu hoppas naturligtvis Team Söderåsen på framgång även i 
den nationella finalen. 
– att vinna i finalen handlar mycket om att bli erkänd som en 
duktig småskalig leverantör och producent. Vi har inga planer 
på att bli storskaliga – det går inte att göra den här produkten 
i industrimiljö. Däremot hoppas vi på att kunna bygga ett eget 
förädlingskök här hemma på gården, så att vi kan utveckla det 
småskaliga mathantverket ännu mer. 

Vill man köpa Fruemöllans Bärs produkter kan man i närom-
rådet hitta dem hos bland annat Bjärhus Gårdsbutik och Skä-
ralids Restaurang. 

Doft av hallon och 
smak av friskt äpple!
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BRUKSSPELET

Arbetet med musikalen ”Bruksspelet 
i Klippan – Sunnerdahl på liv och död 
fortsätter. Och nu finns det snart bil-
jetter tillgängliga. Premiären sker den 
4 juli 2013, och tre veckor framåt däri-
från kommer man att ge tio föreställ-
ningar. 

– Vi släpper biljetterna i samband med jul-
skyltningarna i klippan och ljungbyhed, 
berättar projektledaren Heléne Lindquist. 

Alla har en relation till bruket
Det var när Heléne Lindquist en dag körde 
förbi pappersbruket i Klippan som hon bör-
jade fundera på dess historia och det fak-
tum att hon som Klippanbo aldrig varit där. 
– alla i klippan har en relation till bruket 
även om man inte arbetat där själv. Det var 
då tanken om en musikal i utemiljö föddes. 

Ett och ett halvt år efter den där ”snil-
leblixten” är projektet alltså i full gång.  
Finansierar gör Leader, Studiefrämjandet, 
Klippans kommun, Klippans Bruk och Ar-
tist & Nöje. Just nu är omkring 35 personer 
aktiva i arbetet med musikalen, som kom-
mer att behandla eran när Sven-Magnus 
Sunnerdahl var patron, det vill säga 1825-

53. Manusförfattaren och regissören Ewa 
Ohlson-Westin är mycket entusiastisk över 
projektet, där professionella artister och 
amatörer kommer att samsas sida vid sida. 
Just nu är man inne i castingprocessen där 
man arbetar med att besätta de fem roller 
som ska gestaltas av proffs. 
– Det är enastående att kunna spela en 
musikal där det man framför har hänt på 
samma plats. Jag har jobbat med histo-
riska projekt tidigare också, och tycker det 
är roligt att gräva i det gamla och hitta nya 
lösningar, säger hon. 

Bred förankring
Under hösten har man bedrivit kursverk-
samhet där alla som är intresserade av att 
medverka i någon form har fått skådespe-
larträning. Vill man inte stå på scen går det 
precis lika bra att engagera sig i någon av 
de produktionsgrupper som också bildats. 
Dessa grupper är inriktade på en rad olika 
områden, till exempel kuliss, kostym eller 
marknadsföring. 
– Vi vill ha en bred förankring och ha öppet 
för alla som vill delta på ett eller annat sätt. 
Det är bara för folk att höra av sig, säger 
Heléne Lindquist. 

Nu börjar 
förberedelserna!
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Ta hjälp
av våra 

inrednings- 
rådgivare

Boka ett 
gratis 

hemBesök 
eller kom in 

i butiken redan 
i dag! 

(Värde 495:-) 

från

Dags att förnya ditt hem

Vi erbjuder tandvård 
för hela din familj! 

Barn 3-19 år kostnadsfritt
Välkomna till oss!

Storgatan 20, 264 34 Klippan 
Tel. 0435-104 69

Öppettider: Mån-ons 7.30-17.00, tors 7.30-14.00

Bert-Åke Andersson
Tandläkare

Vinn biljetter till 
Hillesgårdsrevyn 

2013!
Eftersom det lackar mot jul är vi på Söderås Jour-
nalen lite extra generösa och bjuder därför den här 
månaden på två tävlingar. Förutom möjligheten att 
vinna matvaror från ICA Supermarket (se sidan 26)
lottar vi också ut biljetter till den mycket populära 
Hillesgårdsrevyn. Det som ligger i potten är två så 
kallade ”revypaket” om totalt åtta biljetter. Två vin-
nare kommer att vinna fyra biljetter var, och i pri-
set ingår förutom själva revyn även mat och dryck 
i pausen. 

Skicka in en motivering till varför just du förtjänar att ta 
med dig tre personer till Hillesgården, till en kväll där vi 
nästan kan utlova skrattgaranti, så väljer vi på redaktio-
nen ut de tävlingsbidrag vi tycker förtjänar vinsten allra 
mest. Observera att biljetterna är till lördagen den 12  
januari 18.30, så för att komma ifråga för vinsten mås-
te du kunna ta dig till Hillesgården vid detta tillfälle. I ett 
kommande nummer av Söderås Journalen gör vi ett repor-
tage om dig och din vinst.  

Din motivering vill vi ha till följande adress senast fredagen 
den 14 december. 

 Adapt Media
 Norra Skolgatan 2
 264 33 KLIPPAN

Märk kuvertet ”Hillesgårdsrevyn 2013”

                    HILLESGÅRDS-
 REVYN 2013

Bi l je t tbokning :  0435-215 30 /  211 99
in fo@hi l lesgarden.se  •  www.hi l lesgarden.se

”Revypaket”
med övernattning

575 kr
inkl. mat & dryck 

i pausen

Grupprabatt!
  40 pers. & fler:

260 kr
inkl. mat & dryck 

i pausen

Dax igen! 
   Övriga speldagar tills vidare (kl. 18.30):

  11/1 • 12/1 • 18/1 • 19/1 • 25/1 • 26/1 • 1/2  • 2/2 • 8/2  • 9/2 

REVYN 2013
”Revypaket”

295 kr
inkl. mat & dryck 

i pausen

Premiär Trettondagsafton 
den 5/1 • kl. 18.30

Matine 3/2 kl 16.00
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Med barnasinnet
i centrum!

Efter nästan 30 år som barnskötare 
och dessförinnan hemmafru med två 
egna barn gick Ulla Johansson från 
Östra Ljungby i pension i våras. 

– Det ger otroligt mycket att arbeta med 
barn. De är så spontana, och när man får 
ett leende och de där små armarna runt 
halsen kan man inte ha ett bättre jobb. 

Hemma i många år
Ulla var alltså hemma med sina egna barn 
Pernilla och Fredrik under deras uppväxt. 
När de var ”flygfärdiga” i mitten av 80-ta-
let började Ulla studera på Komvux, där 
hon läste ekonomi. Parallellt med studierna 
slumpade det sig så att det behövdes vika-
rier på Pilagårdens förskola i Östra Ljungby 
samtidigt som Pernilla praoade där. Ulla 
fick en förfrågan, och på den vägen är det. 
Något ekonomijobb blev det aldrig, utan 
Ulla sadlade istället om och utbildade sig 
till barnskötare. Hon stannade på Pilagår-
den i åtta år, innan hon på grund av om-
organisation inom barnomsorgen istället 
hamnade på förskolan Linnea, precis intill 
Snyggatorpsskolan i Klippan. Och där har 
Ulla arbetat ända fram till pensionen i våras
–  Jag trivdes bra med att jobba i klippan 
eftersom jag bodde i östra ljungby. Det 
blev lite lättare att separera arbete och fri-
tid då. Mina egna barn ville knappt gå med 
mig till affären hemma i östra ljungby till 
exempel eftersom jag rätt ofta blev stoppad 
av andra barn som ville prata. 

Arbetat med de minsta
Ulla har under hela sin yrkestid inom för-
skolan arbetat på småbarnsavdelningen, 
som har hand om barn från 0-3 år. Många 

barnskötare och förskollärare brukar va-
riera sina anställningar så att man arbetar 
med olika åldersgrupper, men Ulla har valt 
att bli de allra minsta trogen. 
– Man får så oerhört mycket bekräftelse. 
Sedan är det en stor glädje att kunna följa 
familjerna också. en del av de barnen jag 
har haft hos mig har ju kommit tillbaka som 
vuxna med sina egna barn till exempel. 

Föränderligt samhälle
Under alla år Ulla har arbetat som barnskö-
tare har samhället förändrats. Barngrup-
perna är betydligt större idag, och barnen 
spenderar mycket längre tid på förskolan 
än vad de gjorde på 80-talet, eftersom ma-
joriteten av 2010-talets föräldrar arbetar 
heltid. Pedagogiken har också utvecklats. 
Sedan lång tid tillbaka finns det knappast 
en enda förskola som saknar datorer, och 
de senaste åren har även läsplattor blivit en 
naturlig del i undervisningen. 
– Jag förstår ju att det är framtiden, men 
det måste användas med måtta. Det är 
lämpligt för mig att gå i pension nu och 
lämna över till de lite yngre pedagogerna, 
som har det här med datorer och läsplattor 
mer naturligt för sig. 

Fick en iPad
Som pensionär kommer dock Ulla i alla 
fall att hålla sig uppdaterad med den 
moderna tekniken. I pensionspresent 
från maken Sven och barnen med de-
ras familjer fick hon nämligen – en iPad!
– Jag har börjat att sätta mig 
in i hur den fungerar – 
skulle det vara några 
problem så kan jag ju 
alltid fråga mitt treåriga 
barnbarn, som har jättebra 
koll! 

iPaden fick till exempel följa med när 
Ulla och Sven häromsistens gjorde en 
weekendresa till Moseldalen i Tyskland. 
– Man kan ju till exempel ta kort med 
den när man är iväg som sedan är jät-
telätta att visa upp. 

Inga sysselsättningsproblem
Efter snart ett halvår som pensionär 
så trivs Ulla förträffligt med tillva-
ron. Naturligtvis saknar hon bar-
nen och kollegorna på Linnea, 
men när hon inte jobbar längre 
finns ju massor av tid över till an-
nat. Vid intervjutillfället har Ulla 

PROFIL:
ULLA JOHA

nSSOn

till exempel hand om barnbarnen, som just 
den här veckan har skollov. Tillsammans med 
en väninna har hon planer på att läsa eng-
elska och tyska på folkhögskolan i Munka 
Ljungby så småningom. Dessutom har Ulla 
gått målerikurser på ABF, och lärt sig att 
måla både i olja och akryl. Korsordslösning 
och stickning är också hobbyer som det finns 
mycket större möjligheter att utöva numera, 
liksom trädgårdsskötsel. 
– Jag ser verkligen fram emot våren och att 
fixa i trädgården. Jag har reda börjat fundera 
lite på vad jag ska plantera. Trädgårdsskötsel 
är roligt, men tidigare har man inte riktigt 
haft tid till det. 

Det låter med andra ord inte som att det där 
med att fylla dagarna med innehåll kommer 
att vara några större problem för Ullas del!
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Bjärhus Gårdsbutik gör Sveriges bästa lufttork-
ade karré!  I början av november utsågs man 
nämligen till svenska mästare i klassen ”luft-
torkade/kallrökta helköttsprodukter” vid Chark-
SM på Clarion Hotel Post i Göteborg. 
– Det känns fortfarande lite overkligt, men otroligt här-
ligt, säger en av ägarna Elisabeth Hansson.  

Ordnas vartannat år
Chark-SM anordnas vartannat år, och är kött- och 
charkuterivärldens stora branschsammankomst. För-
utom att träffas och utbyta erfarenheter belönar man 
även årets bästa produkter i en rad olika klasser. Olika 
producenter tilldelas guld-, silver- och bronsmedaljer, 
och bland alla guldmedaljörer i varje klass utses en 
vinnare till svensk mästare. 2012 var det alltså Bjärhus 
Gårdsbutik som förärades denna titel i klassen ”luft-
torkade/kallrökta helköttsprodukter”. 
– nu hoppas vi på att kunna sälja karrén på ännu fler 
ställen. redan idag säljer vi den till restauranger i Skåne 
och Stockholm, och i och med vinsten kommer den att 
bli ännu mer efterfrågad. Därför gör vi allt vi kan för 
att få fram så mycket som möjligt av denna produkt. 

Torkar i åtta månader
Är man nyfiken på hur prisbelönad karré smakar så är 
det bara att bege sig till Bjärhus Gårdsbutik. 
– oavsett hur mycket vi säljer till andra leverantörer 
så kommer den alltid att finnas kvar här. Det är ju vår 
trogna kundstock som hjälpt till med att plocka fram 
den. 

Vad är då det ”hemliga knepet” för att få till en karré 
som belönas med titeln svensk mästare? Eliasbeth 
Hansson kan naturligtvis inte berätta exakt hur man 
går tillväga när man arbetar med köttet och vilka kryd-
dor man använt, men avslöjar ändå några detaljer. 
– Vi saltar först i kar, och sedan får köttet lufttorka i åtta 
månader. Man måste givetvis hålla koll på produkten 
under dessa månader så att den mår bra. Det sköter 
inte sig själv. 

Hos oss kan du beställa all julmat 

– gott och hemlagat!
 

Vi har julklapparna till både  

personal och vänner.

Välj våra utvalda chakuterier, paketerade 

med omsorg. Från 150 kr (beställ).
 

Öppet:
Fred 10-18
Lörd 10-14

Extra julöppet:
torsd 20 dec 10-18
Fred 21 dec 10-18
Lörd 22 dec 10-14

 

Det lackar fort mot jul!

Gårdsbutik
0435-102 95
www.bjarhus.se

Grått och trist ute! 

Varför inte fixa till inne?

Ring för en gratis offert.

Glöm inte att nyttja 

ROT-avdraget.

Vi önskar alla en  

God Jul och Gott Nytt År!

Frank 0702-54 08 67
Bosse 0708-86 88 56

Bjärhus Gårdsbutik 
Svenska mästare
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Tjejerna på Hard Rock Salong i Klippan har bråda dagar. 
Under hösten har salongens samtliga tre medarbetare 
(ägaren Frida Lundblad, kollegan Neija Cherif Ståhl och 
eleven Jennie Aronsson) samtliga gått till final i stylist-
tävlingen Attitude Sthlm, och dessutom planerar ägar-
en Frida Lundblad för fullt inför flytten till nya lokaler i 
”gamla Konsum” på Vedbyvägen. 

–  Vi vill inte stå still, utan vill hela tiden utvecklas. Både tävlingen 
och flytten är ett resultat av det, säger Frida Lundblad. 

Inviger med ”fashion show”
Flytten från Allégatan till Vedbyvägen kommer att genomföras i 
maj månad, och Frida Lundblad ser väldigt mycket fram emot att 
få ännu mer utrymme. 
– Det kommer bland annat att byggas en scen, som gör att vi 
kommer att kunna hålla lite mer kundkvällar, modevisningar och 
andra events. Invigningen kommer att bli en stor ”fashion show” 
med mycket storstadskänsla. 

Miljöombytet från centrumbelägna Allégatan till Vedbyvägen 
tycker Frida Lundblad känns helt rätt. 
– Även om allégatan ligger centralt så kan man ju inte ta sig dit 
direkt från Storgatan med bil. på Vedbyvägen hamnar vi ju på en 
genomfartsled där det dessutom finns jättebra parkeringsmöj-
ligheter. 

Tävling i Stockholm
Så var det ju det där med tävlingsframgångarna också. I slutet 
av november deltog alltså samtliga tre frisörer på Hard Rock Sa-
long i Attitude Sthlm – en tävling där stylister och frisörer från 
hela Norden under två timmar stylar sin modell både när det 
gäller kläder, hår och smink. Detta görs på scen på Kistamässan 
i Stockholm inför stor publik. Tävlingen ägde rum efter Söderås 
Journalens pressläggning, så därför kan vi tyvärr inte rapportera 
om hur det gick. Klart är i alla fall att Hard Rock Salong torde 
vara en av evenemangets mest framgångsrika företag. 
–  Det är bara tio stycken som går till final av alla som skickar in 
bidrag. Därför känns det helt fantastiskt att jag och neija gått till 
final och att även Jennie gick till final i juniortävlingen. Det bety-
der oerhört mycket för salongen, och vi tar det som en bekräf-
telse på att vi är på rätt väg. att tävla är ett bra sätt att utveckla 
sitt tankesätt och hitta nya idéer och inspiration, och det har vi 
verkligen gjort också. 

Jennie, Frida och Nejia

HardRock Salong Crew önskar en 

God Jul!
HardRock Salong Crew önskar en 

God Jul!

Presentkit 
i julklapp?
Vi har mycket 

prisvärt att välja 
mellan!

www.hardrocksalong.com
0435 - 154 50 • Testa gärna vår onlinebokningFullt ös på 

HardRock Salong
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Det är slutet av november och julen är snart 
här! Därför återkommer fjolårets succétävling 
där du får chansen att vinna matvaror från ICA 
Supermarket för hela 2 000 kronor! 

Att få gå in i en affär fullspäckad med matvaror och få 
plocka ut precis vad man vill till ett förutbestämt värde 
är nog mångas dröm – speciellt i juletid. Ta chansen 
och skicka in en motivering till varför just du, eller nå-
gon närstående, förtjänar detta lite extra, så väljer vi 
på Söderås Journalen ut den som vi tycker förtjänar  
vinsten allra mest. I ett kommande nummer av Söder-
ås Journalen gör vi ett reportage om dig och din vinst. 
Vi behöver ditt tävlingsbidrag hos oss senast fre-
dagen den 30 november. För  att du ska vara aktu-
ell för vinsten måste du ha möjligheten att göra ditt 
ICA Supermarket-besök någon gång mellan den  
17 och 21 december. 

Skicka in till följande adress: 
 Adapt Media
 Norra Skolgatan 2
 264 33 KLIPPAN

Märk kuvertet med  ”ICA Supermarket-tävling”

Vinnare 2011

Vinn 
matkasse!
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Kom i håg att boKa din färdtjänstresa  
inför jul- & nyårshelgerna senast den 19 december!

  

 

Vi tillhör stolt den 
exklusiva skaran 
servicepartners 
som uppnått ett 

kundnöjdsindex på 
minst 100

Biljouren i Åkersberga AB

100
Klubben

Servicemarknad/Markus Müller-Wilderink

Tillhör nu den exKlusiva sKara service-

parTners som, under minsT en mäTperiod, 

uppnåTT eTT Kundindex på 100 eller högre.

100_klubben_biljouren.indd   1

2012-04-26   12:38:42

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

Östergatan 28, Klippan • 0435 - 109 20 
www.borjessonsbil.se

Du vet väl om att vi 

erbjuder däckhotell  

för Dina sommar-  

och vinterhjul för 

660:-/säsong!

Då ingår skifte, tvätt  

& förvaring!

Som vanligt kan Du alltid 

dela upp Dina betalnin-

gar på 6 månader, helt 

utan ränta och avgifter 

med Ditt VW- eller 

Skodakort!

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

Trött på att tvättstugan 
är upptagen när du 
behöver tvätta?
Vi har lösningen!
Temal har tagit fram olika varianter för små badrum!

Vi samarbetar med Söndraby El som har små tvätt-
maskiner till bra priser! RoTaVdRag på aRbETET!

Vi hjälper dig med begravning, gravsten, juridik 
och försäkringar. Du är varmt välkommen in på 
vårt kontor.

Vi finns, om du 
behöver oss

Storgatan 28, Klippan
Tel. 0435-102 15
www.fonus.se

Vi gör även hembesök och har jour dygnet runt.

Öppet: Måndag-fredag kl. 09.00-13.00.

Vi tillverkar
Fönster, lyktor

lampor i blyinfattat 
glas samt  

Bjersgårdslampetten.
Vi säljer även present- 

artiklar m.m.

Klöva Hallar, KLIPPAN
Tel/Fax 0435- 191 77

Mail glaskonst.mek@telia.com

Öppet:
Mån-tor 10-17
Fre STÄNGT
Lör 10-13
Sön i dec  13-16 www.glaskonst.se

ÖPPET ALLA SÖNDAGAR  
FRAM TILL JUL!

Släck ljusen!
Kom i håg:

IStockphoto

Städpatrullen 
- vi städar allt!

Vinnare 2011

Vinn 
matkasse!
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Vi gör inga grodor

Ett bra samarbete
bäddar för ett bra tryck

Norra Skåne offset
www.nso.se | 0451-745 111 

Fo
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 0435 - 71 10 80 Klippan  •  VÄLKOMNA  •  0431 - 43 24 75 Munka Ljungby

SKADA PÅ BILEN?
HALVA PrISEt på självrisker upp till 6000:-!  

Gäller även på GLAsskador. Medtag kupongen! Erbjudandet gäller tom 31/12-12

KU
PO

NG

Tel. 0435 - 142 13
Åbytorpsvägen - 264 39 Klippan 
www.klippansbuss.se 
info@klippansbuss.se

Nu har vi även 

MINIBUSSUTHYRNING
Ring för mer info!

Dagens rätt 

Fabriksvägen 8
Klippan
0706 - 72 55 37

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

55:-
Mån: Grekiska biffar, klyftpotatis & tzatziki

Tis: pannbiff m ”lög”, mos & lingon

Ons:  Spätta, mos & remouladesås
 alt. 2 smala, mos & lingon

Tors:  Spagetti med köttfärssås

Fre:  Kycklingfilé, stekt potatis & brunsås

33 cl 
läsk/vatten 

ingår

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!

Den har öppet tisdagar kl. 9-14 
i Frälsningsarméns lokaler på 
Allégatan 10 i Klippan.
Fikastund med värmande snack!

Vi ses! / Jan Gustavsson, Frälsningsarmén

Välkommen till vår nya VärmestugA!

29



Nya skor 
för hela slanten!

vInnARnA Av nYA SKOR!

Det blev stövlar och vinterkängor till 
barnen när Carina Nilsson från Allarp 
tog hem segern i Söderås Journalens 
månadstävling. Shoppingturen gick till 
Trendi Skor i Perstorp. 

– Jag brukar alltid läsa om era tävlingar men 
har aldrig haft tid att skicka in tidigare. när 
jag läste om att man kunde vinna skor så var 
både jag och sonen hemma och var sjuka, 
så då fanns det ju lite tid över, säger Carina 
Nilsson. 

Skotokiga barn
Barnen Andreas, 8 år och Amanda, 6 år är 
båda två ”tokiga” i skor. Enligt Carina går 
det nästan inte att passera en skoaffär utan 
att de vill in och prova, och därför tyckte Ca-
rina att den här tävlingen skulle passa famil-
jen Nilsson som handen i handsken. 
– Jag trodde aldrig att jag skulle vinna, men 
satte mig i alla fall ner och skrev ihop ett 
brev. när jag visade det för maken sa han att 
han var övertygad om att jag skulle vinna. 
Det trodde väl inte jag, men jag blev väldigt 
glad när ni på Söderås Journalen ringde. 

La till lite pengar
Priset bestod av att Carina fick plocka ut val-
fria produkter ur Trendi Skors sortiment för 
totalt 2000 kronor. Andreas fick ett par vin-
terkängor samt ett par blå sneakers. Amanda 
fick även hon ett par vinterkängor, och sik-
tade även in sig på ett par stövlar med fusk-
päls, som var varmfodrade i fårull. 
– Vi fick lägga till några kronor för att kunna 
köpa två par var till barnen, men det var det 
verkligen värt.

30



Nya skor 
för hela slanten!

Gör dina 
julklappsköp 

hos oss!

Följ oss på

Köpmangatan 19 
Perstorp 

Tel 0435 - 346 68

Julskyltning i Perstorp
Söndag 2 dec

Öppet i butiken 
kl.13-18
Många erbjudanden!

Adventsbukett  
 

Stort sortiment av 
adventsblommor!

Välkommen!

125:-

Vid skolstarten i augusti fick Klippans 
Gymnasieskola en ny utbytesstudent. 
Det är 17-åriga italienskan Gaia Palma, 
som under det kommande läsåret har 
bytt hemstaden Varese mot Klippan 
(för studier på gymnsieskolan) och 
Perstorp (där hon bor hos Cia Brinkåk-
er och hennes dotter Emelie). 
– Jag har blivit väldigt väl mottagen både i 
skolan och av min värdfamilj. Det kommer 
att bli ett bra år här i Sverige, säger hon. 

Svårt med språket
Förutom modersmålet italienska pratar Gaia 
också engelska, så att göra sig förstådd och 
kommunicera med folk är inga problem – 
svenskan är däremot lite knepigare. Men 
hon lär sig efterhand. 
– Svenska är ett svårt språk som inte har 
några beröringspunkter alls med italienskan. 
Uttalet är inte lätt, och jag är dessutom lite 
blyg för att prata svenska med svenskar, men 
jag kommer säkert över det efterhand. Jag 
går på SfI två gånger i veckan, och har även 
en extra svensklektion i skolan varje vecka. 

Av förklarliga skäl blir det lite problem att 
hänga med på lektionerna, men Gaia tycker 
ändå att det går framåt. 
– Jag försöker förstå så mycket jag kan. Det 
är inte alltid lätt, så jag måste jobba hårt. 

Aktiv i EUP
En av anledningarna till att Gaia valt att göra 
ett år som utbytesstudent i ett annat euro-
peiskt land är hennes engagemang i Euro-
peiska Ungdomsparlamentet (EUP). EUP är, 
som det står på deras hemsida ”ett unikt fo-
rum som syftar till att engagera ungdomar i 
utformandet av framtidens samhälle”. Varje 
år anordnar man så kallade sessioner, där 
ungdomar diskuterar alla möjliga ämnen, så 
som mänskliga rättigheter, ekonomi, utbild-
ning och integration. 
– Man lär sig oerhört mycket av att delta, 
både om sig själv och om ämnena som dis-
kuteras. Dessutom träffar man nya vänner 
från hela europa. Jag har hittills varit med på 
sessioner i Italien, polen och grekland. eUp 
är en stor del av mitt liv, och jag hoppas att 
den ska bli ännu större. 

Session i Hässleholm
I skrivande stund (början av november) för-
bereder sig Gaia och fyra av hennes klass-
kamrater för att delta i den regionala EUP-
session som ska hållas i Hässeholm den 
17-18 november (och därför redan har in-
träffat när du läser det här), där man kom-
mer att diskutera bland annat trafficking 
och ett eventuellt skapande av en europeisk 
federation. Några av deltagarna kommer att 
väljas ut till den nationella session som ska 
hållas i Stockholm under våren 2013. Gaia 
hoppas naturligtvis på att få komma med 
även till den innan hon åker hem i juni. 
- Jag har inte längtat hem så mycket hittills, 
men det är klart att det känns ibland.

Stora skillnader
Att leva och gå i skolan i Sverige är något 
helt annat än att göra det i Italien. Det är 
något Gaia fick erfara  ganska snabbt. 
- Skolan här i Sverige är mycket mer av-
slappnad och fokuserar på att eleverna ska 
kunna omsätta sina teoretiska kunskaper i 
praktik. I Italien är det mycket mer att man 
ska plugga mycket teori och få resultat på 
proven. Vi har inte heller några raster mel-
lan lektionerna, och lärarna är mycket strän-
gare. förhållandet mellan lärare och elev är 
mycket mer vänskapligt här, i Italien är det 
väldigt formellt. 

Dålig timing med fredspriset
Till sist, som ung och aktiv europé kan vi ju 
inte låta bli att fråga Gaia om vad hon tyckte 
om att EU för några veckor sedan tilldelades 
Nobels fredspris. 
– Det är svårt det där. Å ena sidan: Jag är 
en stolt europé som respekterar det enorma 
arbete eU lagt ner på att hålla fred mellan 
de europeiska länderna sedan andra värld-
skriget. Å andra sidan: Det är ganska dålig 
timing. Vi är inne i en stor kris i eurosamar-
betet, och priset känns lite mer som en upp-
muntran än en faktisk belöning. Sedan kan 
man alltid hitta fel i allting – jag tycker inte 
att beslutet att ge eU priset var helt och hål-
let fel, men det kunde ha gjorts vid ett bättre 
tillfälle. 

 

Har bytt Italien 
mot Sverige
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FAmILJEn

Vill du också ha 
en bebisannons 

gratis? 
ring 

0435- 77 90 54 
och boka tid för 
fotografering!

En Kille
Född: 120501
 Vikt: 4 410 gr 
 Längd: 55 cm

teodor
Elina Vernby

och 
Michal Pogorzelski

Ludvig
En Tjej

Född: 120907 • Vikt: 3 335 gr • Längd: 50 cm

Ebba
Johanna Zachhau och Daniel Carlsson

En Kille
Född: 120521 
Vikt: 4 315 gr
Längd: 55 cm

aston

Marlene 
Johansson & 
Linus Hägg

En tjej
Född: 120427
Vikt: 3 720 gr
Längd: 51 cm

My
Paula Jönsson

En tjej
Född: 120716 • Vikt: 3 450 gr • Längd: 50 cm

tuva

Linda Frank och Mikael Johnsson 
Rasmus, Philip

Linda & Mats Theodoridis
Linnea

En Tjej 
Född: 120620
Vikt: 3 290 gr
 Längd: 50 cm

Julia

En Tjej
Född: 120726
 Vikt: 3 860 gr 
 Längd: 50 cm

Filippa
Milena  

Kunstelj Ohlsson
&

Daniel Ohlsson 
Alfred
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S:t Petri kyrka 
- väl värt ett besök!

Det är ett välkänt faktum att S:t Petri kyrka i Klippan är något 
av en helgedom för många arkitekter och arkitekturintresse-
rade. I november förärades Sigurd Lewerentz skapelse av 
finbesök från Spanien i form av spanske arkitektprofessorn 
Tomas Garcia Garcia, från universitet i Sevilla. 

– Det känns otroligt att få komma hit. Jag har läst mycket om S:t petri 
och har även byggt en komplett replika i mindre skala. Jag är speciellt 
intresserad av fläktsystemet i kyrkan och hur det är uppbyggt, säger 
han till Söderås Journalen. 

Bra för turismen
För att förstå hur stor och viktig S:t Petri är för Klippan räcker det med 
att konstatera att Tomas Garcia Garcia förutom sin skalmodell av kyr-
kan under sin karriär tillverkat ytterligare två replikor av andra kända 
byggnadsverk: Katedralen i Sevilla och Notre Dame i Paris! 
– Det är roligt att det finns ett sådant intresse för S:t petri. Det är 
något som gynnar alla oss i klippan. kyrkan lockar hit många personer 
som inte annars skulle haft vägarna förbi, säger Klippans turistchef 
Eivor de la Cueva, som ju är spansktalande, och är den som haft kon-
takten med professor Garcia innan hans besök. 

Guidad tur
Den spanske gästen fick under sitt besök en två timmar guidad tur 
i sällskap med Eivor de la Cueva, och kyrkovaktmästaren Sven Ar-
lemon. Eivor var med som tolk, och det var en mycket entusiastisk 
Tomas Garcia Garcia som tog in allt som sades. 
– Jag känner mig mycket hedrad av att eivor och Sven tog sig den här 
tiden. Det har varit mycket intressant att äntligen få se S:t petri ”på rik-
tigt”, inte minst för min forsknings skull, säger han. 

Turista på hemmaplan
Eivor de la Cueva vill också passa på att slå ett slag för att även Klip-
panborna själva, som kanske är lite ”hemmablinda” ska göra ett be-
sök i S:t Petri. 
– Den är verkligen fantastisk! kyrkan håller guidade visningar med 
jämna mellanrum – det är något jag verkligen kan rekommendera alla 
att gå på. 

Tomas visar ett helt 
kompendium med 
detaljer om 
S:t petri kyrka.

Det finns många funktionella  
och vackra detaljer i kyrkan.

Man kan inte ta miste på hur 
kunnig Tomas är i ämnet.
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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
• LN Bygg, Infanterigatan 15 F, 264 51 LJUNGBYHED ............................... 0707-93 56 83

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

Elektriker forts.
• 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
  www.iderika.nu, 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

Forts. nästa sida



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

BRANSCHREGISTERSöderås
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

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.snickeriet.info, info@snickeriet.info

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 

Veterinär
Jennyhill Djurklinik, Hörsdalsvägen 152, 265 72 KVIDINGE ...................... 0435-48 11 30

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


