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Så har ännu ett år passerat med allt 
vad det innebär… glädje, sorg, arbete, 
fritid, lycka, misslyckande, idéer…

Vad man än går igenom av allt detta så ger 
allting Möjligheter! Att förbättra, förändra 
och hitta på nya saker är något som ligger 
i människans natur och vilja till överlevnad. 
Det är också ett faktum och måste för alla 
företag och dess medarbetare.

Vi på Adapt Media firar 5-årsjubileum all-
deles lagom till julisemestern i år och de 
fem år som har gått har inneburit ”hålor 
vi snubblat i, kullar att bestiga, landsvägs-
körning och motorvägskörning” för att tala 
bildspråk. Man kan också ersätta dessa ord 
med bankkris, lågkonjunktur, likviditet, re-
sultat, sälja, nya produkter, jaga kunder osv. 
Ett sätt är att helt enkelt klumpa ihop allt 
detta i ett ord: Möjligheter. Det kan vara en 
möjlighet både till bakslag och framgång. Vi 
har dock hela tiden försökt att fokusera på 
de möjligheter till framgång vi har haft.

Vi jobbar med att producera reklam och 
marknadsföring åt både små och större fö-
retag. I dessa uppdrag gäller det alltid att se 
möjligheter både för vår kund och för vår 
egen del. Dessa uppdrag resulterar i bl a  
annonser, företagsbroschyrer, produktfol-
drar, tidningar, hemsidor, studiofotografe-
ring, skyltar, bildekorer och rena tryckupp-
drag. Till vår stora glädje blir uppdragen fler 
och vår kundstock blir större och större.

Därför kan vi nu vid 2011 års utgång konsta-
tera att en av våra produkter, den tidning du 
just nu håller i handen; Söderås Journalen, 
har ökat sin omsättning med drygt 20 %. 
”Lillebror” Klippanshopping.se har etable-
rat sig på marknaden med ständigt ökande 
besökarantal.   

Eget tryckeri
Vi har under hösten 2011 utökat våra loka-
ler och installerat ett digitaltryckeri på plats 
hos. Vi trycker, falsar och häftar ihop tid-
ningar. Perforering, skärning, skylttillverk-
ning fixar vi också. Med den digital tekniken 
behöver det inte vara några jätteupplagor. 
Det funkar både med ett ex såväl som flera 
tusen. Är du nyfiken så kom upp till oss på 

Nytt år – Nya möjligheter!
Norra Skolgatan 2 så får tar vi en ”rundtur” 
i lokalerna. Detta är en av våra nya möjlig-
heter detta nya år och framöver!

Söderås Journalen i Perstorp! Igen…
Fram tills juli 2007 gavs Söderås Journalen 
även ut i Perstorps kommun. Tyvärr blev 
annonsörerna för få till sist för att få ”1+1 
att bli 2”. Med vårt nya samarbete med 
Länsförsäkringar Fastighetsbyrå i Klippan 
(se artikel på sidan 8) ser vi nu en ny möj-
lighet att återigen kunna publicera Söderås 
Journalen till samtliga hushåll och företag i 
Perstorps kommun. Det innebär att fr o m 
detta nummer får Perstorpsborna och alla 
Perstorps företag åter tidningen i sina brev-
lådor. Under de fyra år tidningen inte delats 
ut i Perstorp, så har vi varje månad placerat 
ut Söderås Journalen på lite olika strategis-
ka platser i kommunen. Vi har förstått att 
tidningen fortfarande är populär i Perstorp 
eftersom dessa tidningar går åt som ”smör 
i solsken”. Att det finns intresse för den från 
Perstorpsborna ser vi på att många av dem 
deltar i våra tävlingar.

Så nu ”kör vi på” under 2012 i Perstorp 
och hoppas att Perstorps kommun och 
Pertorpsföretagen ser en möjlighet till bra  
lokal marknadsföring i Söderås Journalen! 
Därefter gör vi en utvärdering och hoppas 
på en fortsättning framöver.

För alla våra trogna annonsörer sedan ti-
digare så innebär det att deras annonser 
distribueras till ytterligare 3600 brevlådor 
eftersom upplagan höjs med 32 % från 
11300 ex till 14900 ex! Det är en möjlighet 
för er alla!

God fortsättning på  
det nya året!

Bengt Wetterberg
adapt Media / ansv. utg. 
söderås Journalen
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Bli PiPPi 
På FåGel!

Söderås
Är du en fullfjädrad fågelskådare eller 
vill du bara få en skön naturupplevelse? 
På lördag anordnar Klippanbygdens 
Natur örn- och gåsdag under guidning 
av ornitologen Roland Sjöberg. 

Den traditionella örn- och gåsdagen brukar 
vara populär. Det kommer att bli en heldags-
utflykt med fågelskådning där örn och gås 
är av speciellt intresse. Vart man åker och 
vad man kommer att få se på utflykten be-
stäms av väder och vind. Sträng vinter norrut 
betyder mer fåglar ner till det lite varmare 
Skåne. Med på utflykten följer ornitologen 
Roland Sjöberg som lovar att man får lära 
sig massor av saker. Själv har han varit intres-
serad av fåglar i hela sitt liv.
– Det bästa stället att se örn på är landön 
vid Hanöbukten och Vanneberga. Vi har sett 

En 
total 

reklam-
leverantör! 

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

Storgatan 74, 264 32 Klippan, tel 0435-104 06
Kommunens enda auktoriserade byrå. S.B.F.   
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AB KLIPPAN LJUNGBYHEDS BEGRAVNINGSBYRÅ

flockar på uppemot 40 stycken vid landön. 
kungsörn kan vara svår att se, men om det 
blir lite kallare så kan man se stora flockar 
runt kristianstad. när det gäller gäss så är 
de mest vanliga grågås, kanadagås och 
sädgås. spetsbergsgåsen är mer sällsynt 
så man blir glad om man ser en sån!
Vad är det mest speciella ni har sett?
- något år har vi sett hökuggla vid de syd-
skånska sjöarna och den är väldigt sällsynt 
här nere.

Datum och tid: 28 januari kl 7-15
Kostnad: Gratis!
Samling: Spångens Gästis för samåkning
Att tänka på: Varma kläder!
Att ta med: Fika och kikare, 
(kikare finns även att låna).

N
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det händer saker på ”bibblan” i 
klippan!

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

Vi utför 
kakel & klinkersarbete, 

golvslipning, golvläggning 
och våtrumsläggning.Utnyttja 

ROT- avdraget!

GVK-godkänd
25 års erfarenhet

Vi samarbetar med

Vi utför även totalentrepenad 
i samarbete med snickare, 

vvs & elektriker.

Du får dra av 50 % 
på arbetskostnaden!

Mer info om läshandikapp och ljud- och talböcker
http://www.tpb.se/om_tpb/uppdrag/om_lashandikapp/

I vår är Klippans bibliotek del i en omfattande förändring tillsam-
mans med de andra biblioteken i Skåne Nordväst. Detta ska re-
sultera i en gemensam webbportal och katalog. Det blir också 
förbättringar för personer med olika läshandikapp och i skrivande 
stund pågår en uppfräschning av det tidigare vildvuxna atriumet.

När vi kommer in på biblioteket är det två dagar kvar till julafton och bib-
lioteksassistenten Christel Krönfors är i full färd med att sätta upp ljud-och 
talböcker på de alldeles nya och mer exponeringsvänliga hyllorna.
– Vi flyttar samman de olika media som finns för både barn och vuxna med 
läshandikapp. Det finns nu också möjlighet för enskilda låntagare att ladda 
ner talböcker för eget bruk, berättar Charlotte Almqvist, bibliotekschef.

Mysigare miljö
Vi fortsätter in mot atriumet som blivit betydligt mer inbjudande efter en 
välbehövlig make-over.
– Det har blivit en väldig skillnad. förut växte här jätteträd som vi nu tagit 
bort och vi har fått nya fönster.  nu väntar vi på nya lampor, bord och stolar, 
berättar Charlotte Almqvist.

Ökad tillgänglighet 
Från den 1 mars i år kommer biblioteken i Skåne Nordväst samt Perstorp 
alltså att få en gemensam webbportal och en gemensam bibliotekskatalog.
– Biblioteksanvändarna ska uppleva att de besöker eller använder ett enda 
bibliotek. att söka och låna från bibliotekens samlade utbud av information 
och olika slags medier, eller att ta del av bibliotekstjänster, både fysiskt och 
via webben, ska fungera likadant var i regionen de än befinner sig.

Vad innebär det konkret för biblioteksanvändarna?
– Med en gemensam katalog blir utbudet så mycket större. Till exempel gör 
samordnade transporter varje dag att en önskad bok kan finnas bara efter 
någon dag på ditt närmsta bibliotek.

Nya aktiviter
Kultur-och familjesöndagarna och onsdagseftermiddagarna kommer tyvärr 
inte att fortsätta. Men nytt för i år blir bland annat bokfika, med start den 
13 januari, för de som går i årskurs 4 och 5. Det pratas böcker och det 
bjuds på fika. 

Bokfika våren 2012
Var? Klippans bibliotek 
När? Kl 1430, varannan fredag med start den 13/1
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det händer saker på ”bibblan” i 
klippan!
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TV, HEMMABIO, STEREO 
OCH DATORER. 

Många av oss tar julfirandet för givet - Julskinka, 
köttbullar och sill ska finnas på bordet, paketen ska 
ligga under granen och inget får störa klockan tre då 
Kalle Anka är på TV. Men många sitter ensamma och 
i en del familjer finns det inte pengar över till varken 
julklappar eller julmat. 

Det är av den anledningen som Bönens hus, som är en ideell 
kristen förening i Klippan, anordnade julfirande för alla som 
ville komma.
– Det är elfte året i rad och det har blivit som en tradition. 
De som kommer är helt vanliga människor, äldre som yngre, 
ensamma och familjer, säger Gudrun Göransson som är för-
samlingsledare. 

Stort behov
Hon är mycket nöjd med kvällen och berättar att foajén till 
Vuxenskolan var helt fullsmockad innan de ens hade öppnat 
dörrarna klockan tre.
– Vi hade 72 ätande gäster och det visar hur stort behovet är. 
Det kom folk både från Åstorp, kvidinge och Malmö och alla 
var förväntansfulla över kvällen.

Många ville hjälpa till
Det var många som var med och bidrog till att kvällen kunde 
genomföras - med mat, julklappar och underhållning. Det 
blev till och med över så att man kunde få med sig en bröd-
påse hem. 
– Vi har upplevt en stor generositet här i klippan, både från 
näringsidkare, ideella föreningar och privatpersoner, säger 
Gudrun Göransson.
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SaT UT...

fo
to

: B
ön

en
s 

H
us

Januarifynd!
Tvättmaskin 1200v, 6kg
Ca pris 4.990:-

2.990:-
Nu

5



Skåne har haft många kloster. Men 
bara ett cistercienserkloster - det i 
Herrevadskloster, dotterkloster till 
Citeaux, som anlades år 1144 av en 
abbot, 12 munkar och 9 lekmän.
Klosterrörelsen har rötter i eremitrö-
relsen. Eremiter är människor som 
söka andlig fördjupning i ensamhet. 
”Antonius Eremiten” (251 – 356) 
grundade kristna eremitrörelsen. 
Han var egyptisk kopter. Eremi-
ter var utsatta, sökte gemenskap 
och ordnade ofta lokal för bön och 
andakt. Det ledde till att kloster bil-
dades. Det första anses ha bildats 
i Tabennisi i Egypten på 300-talet, 
för att få trygg gemenskap i bön, 
andakt, studier och arbete.
 Första klostret med strikta regler 
för ett asketiskt liv i bön, andakt, 
studier och arbete grundlades år 
529 i Rom av Benedictus av Nursia. 
Han utarbetade de klosterregler som 
blev normerande för västerländska 
munkväsendet. 910 grundades ett 

Semla äldsta bakelsen
Semlan är Sveriges äldsta bakelse. 
Den nämns bl a i Gustaf Wasas bi-
bel från 1541 – ”bakade semlokakor 
blandade med olio”. Bakelsen var 
tänkt serveras efter fastan. Så var 
det under lång tid. Nu har semlepre-
miären tidigarelagts. Knappt hinner 
nya året börja förrän semlor bjuds ut. 
Det var på 1500-talet som hål gjor-
des i mitten, som fylldes med grädde 
och smör. På 1700-talet lades dess-
utom i mandel. På 1800-talet lades 
mandelmassa i och serverades med 
avskuren hatt. Först kring 1930 de-
korerades semlan med vispad gräd-
de. Numera säljs 40 miljoner semlor 
per år i Sverige. 

Avloppssystem har anor
Kommunala avloppssystem kommer 
ofta på politikers ”bord” för beslut. 
Problemet är åldersbetingat. Klip-
pans första avloppsledning – i Järn-
vägsgatan – kom 1895, på privat ini-
tiativ där ledningen sedan donerades 
till kommunen. Men redan för 6 000 
år sedan anlades första avloppssys-
temet - i Babylon, för att leda bort 
vatten från gator. Även enstaka hus 
anslöts. Kring år 800 f Kr konstru-
erades i romarriket ett avancerat och 
miljövänligt avloppssystem för att 
leda bort vatten från bad och toalett-
besök, länge reserverat för offentliga 
inrättningar. Men år 100 e Kr anslöts 
privata hem till systemet.

Märkesdagar
1897. Första fackliga striden i Åby/
Klippan.
1927. Dansbana anlades i Klöva Hallar 
på arrenderad tomt. 

Som sagt
”Den nedföll såsom en bomb i det slum-
rande skånska jordbruket.”
(Malmös borgmästare CC Halling om 
enskiftesreformen 1803)
”Det är viktigt att borsta tänderna så inte 
maten blir ”mögi” när man äter.
(Hembygdsforskare Birger Olsson  
redovisar en skolhistoria)

  

Boktipset: Kristina Mattssons bok ”Landet utanför” bjuder på en tankeväckande resa i Sverige.

Cistercienserklostret – enda i Skåne

Järnvägen 120 år - gav Ljungbyhed sitt namn

Magasinet behövdes – Klippan stor godshanterare

benediktinerkloster i Cluny, för åter-
gång till ursprunget. Klosterorden 
blev allt världsligare. Ny utbrytning 
kom då Robert av Molesme 1098 
bildade kloster i Citeaux – vars la-
tinska namn är ”Cistercium” och 
gav namn åt rörelsen - ”Cistercien-
serorden”. Strängt enkelt asketiskt 
liv i bön, studier och arbete följde. 
Framgången uteblev, orden på väg 
att utslockna.
 ”Bernhard av Clairvaux” blev Ci-
teaux och ordens räddare. Dot-
terkloster i Clairvaux grundades år 
1112. Cistercienserorden förde in 
avancerad byggteknik, hantverk, 
jordbruks- och trädgårdskunskap, 
nya växter m m, som spreds – bl a 
till Skandinavien. År 1143 grundades 
kloster i Alvastra och Nydala - dot-
terdotterkloster till Citeaux – och 
1144 Herrevadskloster, dotterkloster 
till Citeaux. Varför inte Clairvaux? Det 
har undrats. Herrevadkloster fick hö-
gre status än i Alvastra och Nydala. 

Alla cistercienser-
kloster byggdes 
på samma sätt.

Det blev 
pampiga 
kyrkor..

Många ångtåg gick mellan Klippan och 
Ljungbyhed.

…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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Efter mycket tal, men tack vare mi-
litären, invigdes järnvägen mellan 
Klippan och Röstånga 1892, som 
förlängdes till Eslöv 1898. Det gav 
även Ljungbyhed dess ortsnamn. 
1961 gick sista persontåget.
Ångkraft och ”skenor” fanns på 
antiken, som kuriosa. På 1700-ta-
let användes ångkraft för att driva 
maskiner. 1769 uppfanns ångvagn, 
som Wilhelm Murdoch byggde om 
till ånglokomotiv. Premiären skedde 
1785. Det blev fiasko för maskinen 
på järnhjul på stenlagd gata. Hån-
skratt utbröt. Konstruktören stan-
nade loket, klev av och ”golvade 
hånaren”.
 Lokidén var god. Men förbättring 
behövdes, som kom. Järnvägsspår 
krävdes, anlades och 1825 kördes 
första turen, som var i England. Sve-
rige var tidigt ute. Engelsmannen 

Stawford anlade ett järnvägsspår 
mellan Höganäs gruva och hamnen 
redan 1798, som lades ned 1871.
 Järnvägstanken tog fart i Sverige. 
1853 beslöts bygga stambana i lan-
det. Första delen invigdes 1862. Då 
fanns en bana, mellan Örebro och 
Nora - från 1856.
 I NV Skåne kom järnvägsplaner upp 
1859. Främst med spår mellan Hel-
singborg och Hässleholm, som för-
verkligades och invigdes först 1875. 
Tidigt fanns tankar på ett spår från 
Klippan till militära anläggningen i 
Ljungbyhed. Ett annat förslag var att 
ha ett spår mellan Hyllstofta och Es-
löv, genom Färingtofta.
 Militären tryckte på, en järnväg-
kommitté bildades med kapten Hen-
rik Wilkens som kraftfull ordförande. 
Den 1 januari 1891 var det byggstart. 
130 man deltog i projektet. Den 17 

oktober 1892 invigdes linjen Klippan-
Röstånga, som förlängdes till Eslöv 
och invigdes den 26 november 1898. 
Den 31 augusti 1961 gick sista per-
sontåget på banan. Den 6 juli 1980 
återupptogs persontrafiken i Mu-
seiföreningen Klippan-Ljungbyheds 
järnvägs (Helsingborgs Veteranjärn-
väg) regi. En förening som bildades 
1972 av Gustaf Rudebeck, Anders 
Edler, Ola Vahl, Gunnar Boman och 
Lars Hagerman. 2012 får 120-åriga 
banan trafik.
 

År 1875 invigdes järnvägslinjen mel-
lan Helsingborg och Hässleholm. 
Klippan fick station - och stor gods-
hantering och blev näst största på 
linjen. Godsmagasinet behövdes.
Klippans pappersbruk var bygdens 
stora industri. Stora mängder råva-
ror behövdes och papper leverera-
des. Det var orsaken till att Christian 
Bock satsade 250 000 riksdaler i 
järnvägslinjen som totalt kostade 

3,3 miljoner kronor att bygga. Stora 
företag tillkom: Klippans tegelbruk, 
Klippans yllefabrik, Klippans läder-
fabrik, Klippans bryggeri och ett an-
tal mindre. Dessutom var bygden rik 
på potatis- och betodlare som sålde 
produkter. Det kom kol, koks och ved. 
Godshanteringen blev omfattande och 
i flera år efter Helsingborg den störs-
ta. Spåren till Eslöv och till Ängelholm 
anlades, som ökade godsmängden.

Lilla godsmagasinet byggdes om och 
fick den utformning som äldre klip-
panbor minns. 1977 kom signaler från 
SJ om att de skulle centralisera gods-
hanteringen till Helsingborg, hämta 
och köra ut gods. Magasinet behövdes 
inte. Det stod tomt i flera år. Men 1992 
revs det, sedan Emils köpt marken av 
SJ för att bygga ut.

Var det tanken? Eller att Skandina-
viens ärkebiskop Eskil var klostrets 
tillskyndare?
 Skåne var danskt. Det märks. Her-
revadsklosters betydelse och storhet 
kom bort i den styvmoderliga svens-
ka historieskrivningen, men borde 
ses i nytt ljus.  
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det tråkiga, medan 
du gör något roligt!
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Uppge “Söderås Journalen”
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utföras närsom helst under året.

Gå ner 
10 kilo
på en månad!
Svensk VLCD-produkt utan  
aspartam, gluten och sojamjöl.

DEN NYA GODA SMAKEN

Marie och Lisa
Storgatan 47 KLIPPAN
info@slankashopen.se
www.slankashopen.se 

0705 - 39 45 45
ÖPPET: Onsdag 16 - 18
nya kunder 18
Webbshop från fraktfritt

Nya öppettider: 
Mån-tors  13.00-16.30

NYÖPPNING! 

Nyöppning i butiken 
den 6 februari 2012!

VÄLKOMNA!

 

Tel 0708 - 25 25 80

www.resteamet.se

WEEKENDRESOR/UPPLEVELSERESOR
Hornborgarsjön/Trandans 2d 31/3, 14/4. ...................1995:-
Hyttsill & luffardag 2d 28/4, 26/5, 25/8, 6/10. ...........1995:-
Dalsland kanal m Bohuslän 3d 18/5, 20/7, 28/9 ... fr 2995:-
Göteborg 2d 28/4, 24/11 ................................................995:-
Berlin 4d 5/4, 17/5, 26/7, 13/12 ...............................  fr 2795:-
Spreewald 4d 24/5, 12/7, 20/9 .................................... 2595:-
Oldenburg/Friesland 4d 19/4, 10/5, 23/8, 7/12 .....  fr 3195:-
Schwerin 3d 6/4, 23/11 mfl .....................................  fr 1995:-
Rostock 3d 6/4, 23/11 mfl ........................................  fr 1995:-
Norra Polen med Gdansk/Stettin 4d 6/5, 21/10...... 2995:-

DAGSRESOR 
MC mässa/Göteborg 1d 28/1 ........................................400:-
Bordershopen 1d 25/1, 23/2, 17/3 mfl ..........................380:-
Heiligenhafen 1d 6/3, 3/4, 15/5, 12/6 mfl .....................400:-
Ullared 1d 21/2, 13/3, 22/3, 4/4, 17/4 mfl ......................190:-
Burg/Bordershopen 1d 20/3, 2/5, 31/7 .........................340:-
Södra Halland 1d 3/5, 15/8  ...........................................590:-
Snapphanetur 1d 5/5, 18/8 ............................................625:-
Arlövsrevyn 2012 1d 26/2, 3/3, 10/3 inkl kaffe/smörgås..700:-

Alltid 3 – 4 stjärniga, centralt belägna 
hotell!

SOL- OCH BADRESOR
Costa Brava, Roses/Spanien
10, 17d 18/6-14/9 ........... fr 3295:-
Costa Brava, l`Estartit/Spanien
10, 17d 18/6-14/9 ........... fr 3395:-
Porec/Kroatien 
10d 22/6, 7/9 ..................  fr 4295:-

R
es

Te
am

et

Innehållsrika resor med
centrala hotell!

Upp till 400 kr/vuxen
i boka tidigt rabatt,
gäller t.o.m. den 5/2

NY KATALOG 

Allt inom bygg

Henrik Turesson, Röstånga 070 - 447 30 46

Nytt år ger nya möjligheter 
till ROT-avdrag! 
Boka oss i god tid!

1 st classic,   nu 115:-
1 st high Q allrund 
(ordn. pris 161:-) 

REA, REA, REA! 

Serva  
 från 100:-

RO
ST

FR
IT

T

Vä

rm
epumparsom klarar

-25˚C
för nordiska

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

VÄRME-
PUMPAR 
från Mecaterm  
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Söderåsjournalen 

10,7 x 7,1 

RRÖSTÅNGAÖSTÅNGA  
BBEGRAVNINGSBYRÅEGRAVNINGSBYRÅ 

 

Billingevägen 8  -  Röstånga -  0435-91570 

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

 

 
En hjälpande hand när det behövs 

dygnet runt, året om 

 

Mikael Karlsson 
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RRÖSTÅNGAÖSTÅNGA  
BBEGRAVNINGSBYRÅEGRAVNINGSBYRÅ 

 

Billingevägen 8  -  Röstånga -  0435-91570 

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

 

 
En hjälpande hand när det behövs 

dygnet runt, året om 

 

Mikael Karlsson 

Stidsvig

Dagens lunch

E&T Catering
Kärrvägen 1, Stidsvig

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

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

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

Vecka 4  Måndag Kålpudding med lingon
 Tisdag Pocherad fisk med purjolök
 Onsdag Plommonspäckad fläskkarré
 Torsdag Korv, purjolök och potatissoppa, dessert
 Fredag Fläskfilégryta med färska champinjoner 
  stekt potatis 
 alternativ 1 chili con carne med ris
 alternativ 2 Blomkålsgratäng med kassler 
 paj rökt kalkon med selleri
 sallad grekisk, oxkött med pepparrot

Vecka 5 Måndag Köttfärsgryta med svamp och lök, ris
 Tisdag Sprödbakad alaskafilé med tartarsås
 Onsdag Skånsk kalops med rödbetor
 Torsdag Ärtsoppa, pannkakor
 Fredag Fläsknoisette med klyftpotatis, choronsås 
 alternativ 1 spagetti med köttfärssås
 alternativ 2 stekt potatis, falukorv och ägg 
 paj räkor med sting
 sallad Marinerad kyckling, skinka 

Vecka 6  Måndag Plommonjärpar med gurka 
 Tisdag Kokt torsk med skånsk senapssås
 Onsdag Raggmunk med stekt fläsk och lingon
 Torsdag Gulaschsoppa, dessert
 Fredag Ostpanerad schnitzel 

 alternativ 1 pytt i panna med ägg och rödbetor 
 alternativ 2 Broccoligratäng med bacon 
 paj Taco
 sallad rostbiff, Mozzarella

Vecka 7  Måndag Lingonbiff
 Tisdag Stekt strömming med potatismos
 Onsdag Korv Stroganoff med ris
 Torsdag Ärtsoppa, pannkakor
 Fredag Biff Bourguignon, ris eller potatis 
 alternativ 1 stekt potatis, ägg och skinka 
 alternativ 2 Tagliatelle med örtmarinerad kassler, ostsås 
 paj skinka och ost
 sallad kassler ananas, Tonfisk
 

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Klippan är 
sedan länge en trogen annonsör i Söderås Journalen 
och på Klippanshopping.se. När nu Söderås Journal-
en åter ges ut i Perstorp utökar Länsförsäkringar sin  
annonsering med fastighetsannonser i både tidningen 
och på webben.

Varför väljer ni att annonsera i Söderås Journalen?  
–  Jag sökte en kanal som var heltäckande, där jag når ut till 
alla hushåll och företag i utgivningsområdet. och nu när det 
visade sig att söderås Journalen återigen satsar på perstorp 
så var det hellyckat för mig, säger Camilla Asp, fastighets-
mäklare och ägare till Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 
i Klippan.

I och med det nya samarbetet mellan Länsförsäkringar Fast-
ighetsförmedling i Klippan och Söderås Journalen kommer 
Länsförsäkringars objekt även att visas under en egen flik på 
Klippanshopping.se för maximal exponering.
– Jag ser ju en stor draghjälp då det är populärt att titta på 
fastigheter. förhoppningsvis kommer det att locka besökare 
att titta på annat som finns på klippanshopping.se. Det gyn-
nar alla de företag som abonnerar på en plats där och det 
tycker vi är roligt, säger Bengt Wetterberg, ansvarig utgivare 
för Söderås Journalen och Klippanshopping.se.  

Perstorp har en naturlig närhet till Klippan och Söderås Jour-
nalen, och har som tidigare nämnts getts ut där. Söderås 
Journalens redaktion ser nu fram emot att komma tillbaka 
i Perstorp.
- Vi hoppas förstås att även perstorpsföretagen och perstorps 
kommun ser fördelarna med att annonsera hos oss! 

Fastighets- 
annonser i  
Söderås  
Journalen!

S
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VILLA KLIPPAN
Gedigen tegelvilla med en rymlig och generös planlösning. 

ADRESS RINGGATAN 10
BOYTA 130 M2 / 7 ROK + 120 M2

TOMTYTA 826 M2

PRIS 1 295 000 KR/HBJ

VILLA KLIPPAN
Trivsam funkisvilla med stor, härlig trädgård. Garage och förråd.
 
ADRESS MARKNADSVÄGEN 12
BOAREA 142 M2 / 6 ROK
TOMT 1 266 M2

PRIS 1 350 000 KR EL HBJ

VILLA KLIPPAN
Välskött, rymlig villa på populärt område. Närhet till dagis och skola.
 
ADRESS FREDSGATAN 6B
BOAREA 177 M2 / 8 ROK
TOMT 675 M2

PRIS 1 350 000 KR/HBJ

BOSTADSRÄTT KLIPPAN
Gavellägenhet i centrala Klippan. Liten trädgård, uterum. 
Garage ingår i månadsavgiften.

ADRESS HÖRNGATAN 9A
BOYTA 80 M2 / 3 ROK
PRIS 525 000KR/HBJ

VILLA KLIPPAN
På lugnt, ostört läge ligger denna välplanerade enplansvilla. 

ADRESS HOLLÄNDERIVÄGEN 5
BOYTA 96 M2 / 3 ROK
TOMTYTA 823 M2

PRIS 895 000 KR/HBJ

VILLA KLIPPAN
Välskött enplansvilla med källare. Garage och uterum.

ADRESS ÖRNGATAN 3
BOYTA 104 M2 / 4 ROK 
TOMTYTA 876 M2

PRIS 1 295 000 KR/HBJ

VILLA KLIPPAN
Mysig villa med lungt centralt läge. Lättskött fin trädgård. 

ADRESS GARVAREGATAN 7
BOYTA 90 M2 / 5 ROK 
TOMTYTA 550 M2

PRIS 695 000 KR/HBJ

VILLA KLIPPAN
Trevlig villa i centrala Klippan. Nära till skola och övrig service. 

ADRESS IDROTTSVÄGEN 23
BOYTA 130 M2 / 8 ROK
TOMTYTA 795 M2

PRIS 695 000 KR/HBJ

BOSTADSRÄTT KLIPPAN
Gavellägenhet i välskötta Brf Munken. Carport, förråd.

ADRESS ORDENSGATAN 5A
BOYTA 83 M2 / 3 ROK
PRIS 555 000 KR/HBJ

KEDJEHUS PERSTORP
Modernt renoverat kedjehus på populärt område. Trädäck.

ADRESS DUVSTIGEN 17
BOYTA 128 M2 / 5 ROK
TOMTYTA 646 M2

PRIS 1 095 000KR/HBJ

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

Camilla Asp 
Reg.fastighetsmäklare 

Flyttdags? 
Vi hjälper dig 

med ditt livs affär!
Funderar du på att sälja 

nu eller till våren?

Välkommen att kontakta oss 
med alla dina frågor och 

för en kostnadsfri värdering.

Flytta med Länsförsäkringar

Martin Olofsson
Reg.fastighetsmäklare 

Lina Gudmundsson
Reg.fastighetsmäklare RING FÖR TIDSBOKNING!

FÖR MER INFORMATION OM OBJEKTEN SE På

LD

Länsdeklarerat betyder att bostaden är 
besiktigad innan försäljning. Det innebär  
en trygghet för både säljare och köpare.

LD

Fastighets- 
annonser i  
Söderås  
Journalen!
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vinnaren av ”Handla På iCa”!

Mat till ett helt 
knytkalas! 
Med sitt fyndiga rim knep Ann-Britt Carlsson åt sig vinsten i Söderås 
Journalens månadstävling. Vi träffar en strålande glad Ann-Britt på Ica 
Supermarket i Klippan där hon ska få fylla sin kundvagn med varor till 
ett värde av 2000 kronor. 

Det är med glädje och en smula stolthet i rösten som hon berättar för oss och 
andra nyfikna julshoppare om sitt vinnande rim.
– Jag tycker om att rimma. Jag brukar skriva rim på julklapparna så jag knåpade 
ihop ett rim som jag läste upp för sonen och han tyckte att det lät bra. pricken 
över i:et blev slutet - Jag tycker ju om att handla nära.

Stor julfest
Vinsten kommer väl till pass då det brukar blir minst 30 personer kring julbordet. 
– Det blir knytkalas och jag ska ha hand om osten så jag får köpa med mig något 
extra.

Första anhalten blir vid potatisen. 
– Janssons frestelse är ju ett måste. och så har Ica så fin potatis, intygar Ann-
Britt. 

Något att unna sig
Kundvagnen rullar vidare och fylls med skinka, färs, frukt, ost och dadlar. Vid den 
glutenfria hyllan stannar hon extra länge då både hon och sonen är gluteninto-
leranta. Glutenfria produkter är ofta några kronor dyrare och då är det här ett 
ypperligt tillfälle att köpa med sig lite gott hem. Shoppingrundan på Ica Super-
market avrundas självklart med en glutenfri kladdkaka som ska avnjutas med en 
kopp kaffe för att fira vinsten. 

För att jag till jul ska hinna
Vill jag gärna detta vinna
Vi ska ha ett knytkalas
julmust uti våra glas
Mamma Scan vi tackar
medan svetten lackar
Ej från Väla vill jag bära
jag vill handla riktigt nära.
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Att driva ett konditori handlar inte bara om att sälja 
kakor. Det vet Anne Rosengren och Eva Moberg på 
Ljungbyheds konditori, som fick Klippan kommuns 
köpmanspris i slutet av förra året. För dem är lyck-
an att se kunden gå ut ur butiken med ett leende. De 
beröms bland annat för sin personliga service och för 
sitt skapande av en naturlig träffpunkt i Ljungbyhed. 
Söderås Journalen har fått en pratstund med Anne 
Rosengren. 

Hur kändes det när ni fick priset?
– Jag blev jätteförvånad. Min spontana reaktion var att - vem 
har röstat på oss? Jag tycker det är jättetrevligt och oerhört 
smickrande.

Hur lyder receptet på er framgång?
– Vi vågar skoja och prata med kunderna. Man måste bjuda 
på sig själv när man har ett sånt här yrke. Ibland kan det kom-
ma in någon som ser allvarlig ut och då är det så härligt och 
se dem gå ut ur butiken med ett leende. sedan har vi ett bra 
utbud med chokladdisk, vetebröd och så vidare. Våra diskar 
är alltid välfyllda och det ser gott ut. på eftermiddagen är hyl-
lorna tomma och det är ett bevis på att allt är nybakat. 

Vad ska ni göra för pengarna?
– Vet inte riktigt, extra julklappar till oss själva kanske, säger 
hon och skrattar. Det är ju en så härlig tid att få detta priset!

Här serveras 
det både 
kakor och 
leenden! 

Här finns smaskiga kakor, tårtor och bröd. på köpet får man alltid ett 
glatt mottagande och ett hjärtligt leende av anne och hennes personal!

I bageriet bakar eva hela natten så att rykande varma bullar och bröd fyller serveringen 
på morgonkvisten. alla kakor och tårtor tillverkas också av eva.

2011 årS 

köPmanSPr
iS!

Köpmanspriset...
...består av 5 000 kronor och ett diplom. syftet med 
utmärkelsen är att stärka identiteten hos kommunens 
handel samt lyfta fram goda exempel. priset delas ut 
till ett företag eller person som är verksam inom han-
deln i klippans kommun. pristagare utses av kommun- 
styrelsen.

A
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UF-företagande är ett populärt inslag i 
undervisningen på gymnasiet. I fjol var 
det fler än någonsin som registrerade 
företag. Söderås Journalen har tagit 
tempen på några av de företag som 
startats på Klippans Gymnasieskola.

Alice Runfors går samhälle ekonomi och är 
VD för företaget StaySock UF som säljer en 
strumpklämma som håller ihop strumporna 
genom hela tvättproceduren. Problemet med 
att para ihop dem eller att en strumpa för-
svinner spårlöst är borta. 
– Vi vill underlätta lösandet av vardagsrelate-
rade problem i hemmet med hjälp av smarta 
produkter till ett förmånligt pris, oavsett om 
du är ensamstående eller ingår i en större  
familj, förklarar hon.

Hur har det gått?
– Det har gått bättre än förväntat. Men det 
är mer att göra än vad man tror, mycket 
smågrejor som till exempel när vi ska ha 
möte måste vi föra protokoll. Men detta är 
det roligaste vi gör i skolan.

Användbarhet och eget intresse
Användbarheten och det egna intresset för 
produkten är viktigt bland Klippans UF-före-
tag. Lifestyle UF säljer vattentäta fodral som 
skyddar mobilen och andra tekniska prylar 
mot regn och fukt. Doft UF eftersökte ett be-
händigt och lätt sätt att ta med sig parfym 
på resan.
- Vi ville ha något som vi själva saknade. så 
vi valde att sälja en påfyllningsbar parfymbe-
hållare som rymmer 4 ml parfym. praktiskt 
att ta med sig överallt, säger Sofie Borg

Att kunna samarbeta är något som är viktigt 
när man har ett företag.
- Jag har blivit mycket bättre på att samar-
beta, säger Johanna Strandberg som har  
företaget Uf Just For Hands som säljer ber-
lockarmband för både killar och tjejer.

Det gäller att vara unik
Ett annat företag som också har specialise-
rat sig på smycken är Unico Smycken UF som 
gör handgjorda accessoarer av bland annat 
fjädrar och pärlor.
– Vi är väldigt modeintresserade. Vi ville 
egentligen göra kläder men insåg att det 
skulle bli för avancerat. Inget smycke är det 
andra likt och försäljningen har gått jättebra, 
säger Frida Gustavsson. 

Refreshing UF har inte direkt någon unik pro-
dukt men ett minst sagt unikt budskap. 
– Det är en träningsflaska med tryck på,  
säger Jessika Lundberg.

Det tar en liten stund innan hon vågar avslöja 
vad det står på den.
– om jag inte tränar nu så kommer jag att bli 
fet och inte få ligga.

Både roligt och svårt
När vi kommer till Inflatable UF hittar vi en 
annan produkt som förenar nytta med nöje. 
Om än på ett annat plan. Framför sig har de 
en upplåsbar kyltunna i form av en ölsejdel. 
Perfekt för drycken på festen. Men allt är inte 
bara kul.
– Bokföringen har varit svår, säger Oscar Lathi.

Alla UF-företagen kommer att avvecklas till 
sommaren men innan dess blir det en till 
mässa på Åbyskolan längre fram i vår. Sedan 
finns det också möjlighet att ställa ut både 
i Helsingborg och Malmö som är för alla 
gymnasieskolor i nordväst Skåne respektive 
hela Skåne. 

fia friberg, Jessica lundberg, Ida nilsson och Victoria 
Jeppsson (saknas på bild) har satsat på träningsflaskor 
med peppande budskap.

oscar lahti, nils Månsson, Jesper persson och fredrik 
carlsson (inte på bild) vet hur drycken ska kylas på 
festen.

sofie Borg, filippa kadanik och Johanna Tångne i 
Doft Uf med sin praktiska parfymbehållare.

emma Månsson, katrin radomska, Martina Bladh, 
Jonna gustavsson och Johanna strandberg säljer 
armband i företaget Just for Hands Uf.

alice runfors, clara lundberg och Maja Borgkvist i 
staysocks har lösningen på strumpor som försvinner 
i tvätten.

emily penttilä, frida svensson, frida gustavsson-spång 
och linnéa Johansson designar egna smycken i Unico 
smycken Uf.

UnGT FöreTaGande 
i CenTrUm

Vad är UF?
kort förklarat står Uf för Ung företagsamhet och är en ideell fören-
ing som arbetar för att unga ska bli mer företagsamma men också 
för att få fler företag i sverige. I detta arbete samverkar Uf med 
bland annat med gymnasieskolorna där eleverna får prova på att 
driva ett eget företag.  

lifestyle Uf har valt att dra nytta av vårt behov av att 
ha mobilen framme, även när det regnar. från vänster 
ser vi fatmire gucati, karoline nilsson, patrcyja nagal-
ska, lord Butros, angelika Mizgala och ariania rexha.

foto: Johanna strandberg
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BARNTÄVLING!
VINsTeR:
1:a pris Presentkort hos Inges lek & Hobby, Klippan  500:–
2:a pris Presentkort hos Inges lek & Hobby, Klippan  300:–
3:e pris Presentkort hos Inges lek & Hobby, Klippan  200:–

sÅ HÄR gÖR dU:
•	 Sök efter “Klippantrollet” i tidningen. Ta reda på vilken bokstav
 som han håller i handen. Bilda sedan ett ord av dessa bokstäver
 och skriv det i de vita rutorna nedan.
• Sänd lösningen till Adapt Media AB, Norra Skolgatan 2,
 264 33 KLIPPAN senast den 6 februari i brev frankerat  
 med brevporto. 
•	 Glöm	inte	ange	”BARNTÄVLING” utanpå 
 kuvertet!

Namn:  _______________________________________________________________________________________________

Adress:  _______________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________

Telnr:  ___________________________________________

Ålder:  ___________________________________________

ORDET ÄR:

Vinnare Annonsjakten - december
1: joel Hansson, Klippan
2: elsie Carlsson, ljungbyhed
3: mona Nilsson, Klippan

?

gIssA VIlKeT 
oRd som  

jAg gÖmmeR!
Jag vill att det 

ska .... på 
vintern, 

inte regna!

FÖR BARN UPP 
TIll 12 ÅR

STEL I NACKEN? ONT I RyGGEN? ANNAN VÄRK?
Inled året som en ny människa! Var med i Söderås Journalens  
tävling där du kan vinna tre massage- och laserbehandling-
ar hos CE Friskvård. Allt du behöver göra är att skicka in en 
motivering till varför just du förtjänar priset, så väljer Söderås 
Journalens redaktion ut den vi tycker är bäst. I ett kommande 
nummer gör vi ett reportage 
om dig och din vinst.
Vi behöver ditt bidrag 
senast 6 februari 2012. 

Skicka in till följande adress:
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN
Märk kuvertet med ”Massage”!

Vinn tre kombinerade massage- 
och laserbehandlingar hos  
CE Friskvård!

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.

Vårens gympa har 
startat, välkomna! 
KLIPPANS GYMNASTIKKRETS, www.klippansgk.se

NY TÄVLING!!!

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

Vi sätter FÄRG 
på din tillvaro!

Passa på att nyttja 2012 års  
rotavdrag och få 50% 
på arbetskostnaden!

www.borjessonsbil.se

Välkommen
in till oss!

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

STARTA DET NYA 

ÅRET MED ATT 

GE DIN BIL EN 

RIKTIG SERVICE!
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PrOFil:
BO rOSenGren

En överlevare 
med känsla 
för papper!
 

Bo Rosengren stormtrivs i Ljung- 
byhed. Trots att han helst ville  
flytta till Helsingborg eller Ängelholm 
har han aldrig ångrat flytten hit. 
– Det som slog mig direkt är att 
alla hälsar på varandra även om 
man inte känner personen. Det är 
en fantastisk upplevelse! Jag tror 
att det är flygnedläggningen som 
skapat denna sammanhållning.  
Här ska vi visa att vi kan över- 
leva!

Bo Rosengren föddes 1945 i Skurup, 
men är till största delen uppväxt i Höör. 
Det var ett jobb på Klippans Pappers-
bruk som förde honom till Klippan på 
60-talet.

Började som praktikant
Karriären startade med en praktikplats 
som laboratoriebiträde. För att kunna 
fortsätta jobba på bruket utbildade han 
sig till kemiingenjör i Helsingborg för 
att sedan återvända som produktions-
ledare. 1986 gjorde han en avstickare 
till Boliden Kemi (nuvarande Kemira)
i Helsingborg. Men efter 15 år var Bo 
Rosengren återigen på pappersbruket i 
Klippan, då som platschef. Men det var 
en turbulent period och hela lednings-
gruppen sparkades 2003.
– Då tog jag kontakt med några gamla 
jobbkompisar från kemira och hoppade 
in som delägare i chemical equipment, 

som tillverkade utrustning till papper-
sindustrin och skogsindustrin. Där stan-
nade jag i tre år tills vi fick erbjudande 
om att sälja.

Räddningen av pappersbruket
I samma veva gick pappersbruket i kon-
kurs. Ägaren till Meccom - Bengt Tho-
masson och Roy Hansson från Eurolink 
gillade inte alls att Klippans Pappers-
bruk skulle läggas ned. Tillsammans 
med Olle Grundberg, välkänd profil 
inom svensk skogsindustri, köpte de 
upp konkursbolaget och utsåg Bo Ro-
sengren till VD.

Men framgång och höga ambitioner 
kan ha sitt pris om man glömmer att ta 
hand om sig själv. Efter ett år som VD 
fick Bo problem med sin hälsa. 
– Jag åkte med blåljus till akuten för 
hjärtbesvär, men fick förklarat att det 
var stressrelaterat. sedan dess trappade 
jag ned och jobbade deltid  fram till min 
pension.

Tar du det lugnt nu då?
– som pensionär har man fullt upp, 
man borde kanske kasta almanackan, 
säger han och skrattar. Jag har alltid 
varit engagerad i föreningsliv och tyckt 
att det varit kul. 

Bo Rosengren är sedan sju år tillbaka 
ordförande i Ljungbyheds köpmanna- 
och företagarförening och sitter även 
i styrelsen i Ljungbyheds tennisklubb 
och Riseberga Färingstofta hembygds-

förening. Och när han inte engagerar 
sig i föreningslivet hjälper han till i fruns 
konditori. 

Hur tror du att Ljungbyhed 
utvecklas i framtiden?
– Jag tror att framtiden ligger i service- 
näringen. ljungbyhed ligger mitte- 
mellan söderåsens nationalpark och 
det nya naturreservatet norr om Herre-
vadskloster. nationalparken har 750 000 
besökare varje år och de kommer tro-
ligtvis även vilja besöka det nya. Jag kan 
tänka mig att det kommer att bloms-
tra upp många bed and breakfast och 
matställen.

Vad vet folk inte om dig?
– när jag var 18-19 år åkte jag på sti-
pendieresa till england för att lära mig 
språket. Jag bodde hos en familj som 
hade en räv bakom varje öra. en söndag 
sa de till mig att vi skulle åka iväg på 
en tillställning och att jag skulle klä mig 
snyggt. Vi åkte till en jätteanläggning 
vid havet och där visade det sig att jag 
skulle vara gästdomare och utse Miss 
england! 

Har du något speciellt mål med 
2012? 
– köpmannaförening anordnar varje år 
gammelmarknaden. Jag vill gärna för-
söka utveckla den så att fler hantverka-
re vill vara med. Men det tar lång tid, 
det ska övertalas och krusas, säger Bo 
med ett skratt. 
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ÅRETS BILD 2011!
Vinnarna av

Hästar, en tårttjuv, krispiga vinterdagar och söta barnleenden - det var många skilda motiv bland de 109 (!) bilder som kom 
in till Söderås Journalens fototävling. Juryn som bestod av Söderås Journalens redaktion och fotografen Richard Nilsson 
fick ett knivigt jobb med att utse vinnarna. Men här är de - de tre lyckliga vinnarna som får Klippancheckar som gäller i 
butiker med medlemskap i Klippans Köpmannaförening. Efter att de tre pristagarna utsetts, konstaterade juryn att två av 
dem faktiskt har en släktrelation. Det har givetvis inget med tävlingsresultatet att göra. En överlevare 

med känsla 
för papper!
 

 3:e pris = Niklas Furevi

”Familjen kan bli rätt så  
less på mig.”
– när man bestämmer sig för att åka ut 
och fota hittar man oftast inget, säger Nik-
las Furevi. Trots det konstaterandet är han 
ständigt på jakt efter det perfekta motivet. 
Ibland till familjens stora förtret. 

Motivering: ”en dramatisk bild med mystik. 
niklas har tagit en bild på ett kanske inte så 
okänt motiv i kommunen och gjort det till 
ett konstverk.”

Berätta om bilden?
– Det trädet har jag fotograferat mycket. 
Jag vet inte hur många gånger jag har kört 
dit stressad för att få med solnedgången 
och när jag har kommit dit så har solen va-
rit nedanför horisonten. oftast har det varit 
när vi ska äta och då får man höra: du ska 
inte köra nu igen? Man har misslyckats ett 
par gånger. Just den här bilden är tagen en 
sensommardag i färg som jag sedan ändrat 
till svartvit för att få mer mystik. 

Fotograferar du mycket?
– Ja det gäller att ha kameran med sig, men 
familjen kan bli rätt så less på mig. om jag 
tar med kameran så fastnar jag. Man vill 
bara lite till hela tiden och antingen blir  
familjen irriterad eller jag själv, säger han 
med ett leende.

 1:a pris = Kristina Nilsson 

”Bilden har alltid varit  
betydelsefull för mig”
Kristina Nilsson är en hängiven amatörfoto-
graf som tycker om att ge sig ut i naturen 
med kameran i högsta hugg. Hon knep för-
staplatsen med sin ”Kvällsritt” som får en för-
nimma doften av en ljummen sommarkväll.

Motivering: ”en perfekt komponerad bild, 
snyggt redigerad, lagom kontraster mot 
vägdammet. Den har en stark känsla av när-
varo även om ryttaren med hästen är en bit 
bort.”

Berätta om bilden?
– Det var en tidig kväll i augusti, jag satt vid 
mitt köksbord och tittade ut genom fönstret 
då jag fick syn på granntjejen som var ute 
och red. Det var väldigt torrt ute och dam-
met yrde. Jag sprang ut med kameran och 
jag kommer ihåg att jag sprang rakt in i vår 
jasminbuske på tomten för att få en bra bild. 
Det är en bild som jag verkligen tycker om.

Tar du mycket bilder?
– Jag bor ju ute på landet och då finns det 
många tillfällen till fotografering. Jag brukar 
ta bilder på djur som jag inte vet vad det är 
för något och skicka in till naturhistoriska mu-
seet och så får man svar på några timmar.

Var kommer ditt fotointresse ifrån?
– Bilden har alltid varit betydelsefull för mig. 
Jag har jobbat med inramning i 33 år, både 
på gallerix och i eget företag.

 2:a pris = Emilie Furevi

”Jag älskar mina  
röda converse!”
Blott 24 år gamla Emilie Furevi blev intres-
serad av foto när hon gick bild och form på 
gymnasiet i Klippan. Fotograferandet har 
gått i stiltje på sista tiden men vinsten i Årets 
bild har sporrat henne till att börja fotogra-
fera igen.

Motivering: ”en fräck bild med läckra kon-
traster plus att vi på adapt Media gillar allt 
som har båda fötterna på jorden.”

Hur kom du fram till motivet?
– Jag var ute vid järnvägen i klippan och 
så fick jag en idé att jag skulle ta en bild 
på mina skor. så jag satte ner kameran på 
marken och knäppte av ett par på bilder och 
detta blev den bästa. Det är en av mina fa-
voritbilder och sen tycker jag om mina röda 
converse. Jag har en sida på internet där jag 
lägger upp mina bilder och utav dem har 
den här fått mest kommentarer. 

Är fotografering något du vill satsa på?
– Det är mer en hobby. Men jag sa till mig 
själv att om jag kom någonstans i tävlingen 
så skulle jag ta upp fotograferingen igen. 
Min mamma är på mig att jag ska göra det 
nu - hon tycker att jag har känsla för det.
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Annonsera i

söderås journalen!

Genom att vara med i Söderås Journalen 

berättar du för hela Klippan, Ljungbyhed, 

Röstånga, Östra Ljungby, Stidsvig, Perstorp 

och Kvidinge att familjen har fått tillökning!

 

FamilJen

RINg 0435-77 90 54 oCH BoKA eR FoToTId!

En kille • Född: 110810 • Vikt: 3 845 gr • Längd: 54 cm

Wiggo
Madeleine Andersson och Henrik Nielsen

Thilda, Josefine

SNABBt, eNkelt  
– gRAtIS ANNoNS!
På Adapt medias kontor mitt i 
Klippan kan du ta foto av ditt 
nytillskott.  Inga köer eller 
väntetider för dig. Boka din 
fotografering som tar max 30 
minuter! du betalar ingenting 
för varken fotografering eller 
annons i söderås journalen. 
du får möjlighet att köpa  
extra förstoringar av bilderna 
vi tar när du hälsar på – om 
du vill!

SinnenaS 

kUlTUrnaT
T

PREMIÄR FÖR
kulturnatt!

Den 11 februari är det dags för 
Ljungbyheds första kulturnatt. Kom-
munens kulturstrateg Camilla Alex-
andersson har fått positiva reak-
tioner från boende i kommunen. 
– De tycker att det är kul att det hän-
der något just kring den här tiden på 
året när det normalt inte händer så 
mycket.

Kulturnattens tema kretsar kring våra sin-
nen och arrangeras av kommunen tillsam-
mans med Ljungbyhed Park.  Såväl ideella 
föreningar, företagare och kommunala 
verksamheter får chansen att visa upp sin 
verksamhet. Målet är att det ska finnas nå-
got för alla inom såväl sång- och musik-
framträdanden, mat, dryck, konst och de-
sign. I skrivande stund är programmet inte 
helt spikat och därför vill Camilla Alexan-
dersson under vår intervju inte gå ut med 
detaljer i detta skede. 
– Jag kan i alla fall säga att intresset har 
varit stort och vi har en intressant spänn- 
vidd i deltagarlistan. 

Flygmaskiner och militärhistoria
En del av de verksamheter som håller till 
på gamla F5-området är i alla fall inboka-
de och klara. Bland dessa är Ljungbyheds  

Militärhistoriska Museum och Ljungby-
heds Aeronautiska Sällskap.
– Vi kommer att visa upp flygmaskiner 
från 50- och 60-talet och skapa en slags 
kringmiljö med folk, kläder och fordon 
för att på så sätt återskapa hur det var när 
det var en krigsflygplats. om det blir ut-
omhus eller inne i våra hangarer beror på 
vädret, säger Bengt Pålsson, sekreterare i 
Ljungbyheds Aeronautiska Sällskap.

Nya upplevelser och oväntade möten
Konstnären Jasmine Cederqvist som tog 
emot fjolårets kulturstipendium från Klip-
pans kommun ställer sin ateljé till förfo-
gande för olika konstnärer med anknyt-
ning till trakten. Bland annat kommer 
Jasmines 16-åriga dotter Emma att visa 
upp sina målningar och även film. 

Camilla Alexanderssons ambitioner med 
kulturnatten är att erbjuda publiken nya 
upplevelser och oväntade möten med kul-
turellt verksamma människor i Klippans 
kommun.
– Vi kommer inte att snegla på hur andra 
gör kulturnätter. Vi kommer att skräddar-
sy efter de förutsättningar och behov vi 
har i kommunen. Jag hoppas att alla går 
man ur huse på kvällen den 11 februari.

Sinnenas
Kulturnatt

2012

Ljungbyhed Park (g:a F5)Lördag 11 februari 2012 • Kl 19–24

Fri entré till allt

Ö

Sinnenas Kulturnatt
Var? Ljungbyhed Park  
(gamla F5-området).
När? 11 februari
Tid? 19-24
För mer info gå in på 
www.klippan.se
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Reklam
• Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN ............................... 0435-77 90 50
  www.adaptmedia.se, info@adaptmedia.se

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

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

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

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

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

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

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

Tryckeri
• Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN ............................... 0435-77 90 50
  www.adaptmedia.se, info@adaptmedia.se
• BI Reklam, Makadamgatan 13, 254 64 HELSINGBORG .......................... 042-15 01 17
  www.bireklam.se, post@bireklam.se
• Lindholms Reklam, Kristoffers väg 48, 264 36 KLIPPAN ....................... 0733-40 70 82
  www.lindholmsreklam.se, pelle.lindholm@telia.com
• Ljungbergs Tryckeri, Åbytorpsvägen 12, 264 39 KLIPPAN ........................ 0435-120 40
  www.ljungbergs.se, info@ljungbergs.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

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

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

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

Vill du också synas 
11 gånger om året hos  

13 660 hushåll och 
1240 företag?

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

eller ring 0435 - 77 90 54


