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Är du hungrig?
Ska du köpa kläder?
Sugen pa pizza? 
Ska du bygga om?
Ska du köpa hus? 
Har du tandvärk? 
Är din cykel sönder?
Ska du köpa växter?
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  Gå in på 
  
  sa hittar du det lokala 
  Klippan-alternativet!

o

o

o o

o

o

2



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

AB KLIPPAN LJUNGBYHEDS BEGRAVNINGSBYRÅ

Mikael och Susanne Lundin från Best 
Western Hotell Klippan har blivit utsed-
da till Årets företagare i Klippan 2012. 
- Det känns otroligt kul, och det var 
verkligen ingenting vi hade räknat 
med, säger Mikael Lundin till Söderås 
Journalen. 

Självklart val
Företagarna Klippans ordförande Hans-Gö-
ran Dahl menar att styrelsesammanträdet 
där Årets företagare skulle utses var av det 
enklare slaget den här gången. 
- Det var ganska självklart på ett tidigt 
stadium. Mikael och susanne har med 
sin satsning på hotellet skapat två riktiga 
mötesplatser för klippanborna i restauran-
gen och Harrys. De har dessutom uppnått 
alla de kriterier vi har både när det gäller 
kvalitet och lönsamhet. att de också haft 
nästintill full beläggning och blivit utsedda 
två år i rad till sveriges bästa Best Western-
hotell gör att de är väl förtjänta av priset. 

Mikael Lundin ser Årets företagare-utmär-
kelsen som en fjäder i hatten åt alla som ar-
betar på Best Western Hotell Klippan. 
- Vi har otroligt duktig personal som har 
stor del i att hotellet har blivit så framgångs- 
rikt. Vi hade en tydlig bild av vad vi ville 
åstadkomma med Best Western- och Harrys-
koncepten med en stor satsning på utbild-
ning av personal när vi kom hit. Då blir man 
dubbelt så glad när det väl fungerar.

Nytt spa invigt 
I mitten av april invigdes Best Western Hotell 
Klippans nyrenoverade 450 kvadratmeter 
stora relaxavdelning, belägen i källaren. Här 
finns olika sorters bastu, spabad, duschland-
skap, kallvattentunna och en loungedel. 
- satsningen på en relaxavdelning höjer 
kvaliteten på hotellupplevelsen ännu mer, 
och vi tycker också det känns roligt att 
kunna ge tillbaka till våra kunder efter två 
framgångsrika år, säger Mikael Lundin. 

Vidare till Ystad Saltsjöbad
Utnämningen av Årets företagare har ända 
sedan 1987 varit ett samarbete mellan Klip-
pans kommun och Företagarna Klippan. 
Från och med i år är det enbart en angelä-
genhet för Företagarna. 
- Tidigare har företagarna kommit med 
förslag som sedan diskuterats i kommun-
styrelsen. nu lägger kommunen sin fokus på 
sitt näringslivspris, och så tar vi hand om det 
här, säger Hans-Göran Dahl. 
Förutom äran tilldelas Mikael och Susanne 
Lundin också ett diplom och en glasstaty-
ett. Dessutom deltar man som Klippans re-
presentant i nästa etapp av tävlingen Årets 
företagare. Den äger rum på Ystad Saltsjö-
bad i september, och då tävlar man mot 
övriga skånska vinnare. Den officiella utdel-
ningen av priset äger rum den 31 maj på 
Best Western Hotell Klippan. För den som 
är intresserad av att vara med på detta så 
kan man få mer information om program, 
tid och pris om man skickar ett mail till 
bengt.a.persson@hotmail.se.

åREtS
FÖREtaGaRE!

Årets företagare 
2012 utsedda
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Slå ihop kommuner
Åter aktualiseras frågan om kommun-
sammanslagning. Nu av Donald Almlöf 
i Örkelljunga. Han vill att Örkelljunga, 
Perstorp, Klippan, Åstorp och Bjuv 
blir en kommun, med drygt 63 000 
invånare. Samma motiv finns som 
vid sammanslagningarna 1952 och 
1974; att skapa resurser för att upp-
fylla samhällets krav. Men hur skulle 
det gå?  1952 var Vedby emot att bli 
ett med Klippan och V Sönnarslöv, Fä-
ringtofta sa nej till Riseberga, Källna 
markerade mot Ö Ljungby, Oderljunga 
tveksam till Perstorp. 1974 blev det 
värre då Riseberga motsatte sig att gå 
samman med Klippan och Ö Ljungby. 
Andra alternativ är: Örkelljunga och 
Perstorp blir ett, Klippan och Åstorp 
ett annat.

Perstorp blev modernt
1942 blev Perstorp en modern kom-
mun. Då inrättades kommunalkontoret 
och administration kunde dels centra-
liseras och dels skötas av tjänstemän 
– en heltidsanställd kommunalkamrer 
och ett skrivbiträde - som utbildats för 
uppgiften. Det skedde efter motion från 
Arvid Persson (S) 1939. Det innebar att 
nämndsordförandena slapp mycket 
arbete – och fick sitt arvode kraftigt 
nedskurit. Hela tiden växte administra-
tionen. 1966 flyttades denna till i loka-
ler vid Torget. 

Märkesdagar
1913. Perstorps första kommunala 
sjuksköterska anställdes – Ellen 
Karlsson.
1948. Beslut togs i Klippan att ge-
nomföra försök med nioårig folkskola.

Som sagt
”Folk mår bäst av att inte veta hur 
korvar och lagar kommer till.”
(Otto von Bismarck, tysk statsman)

”Du kan inte hjälpa de fattiga genom 
att utrota de rika.”
(Abraham Lincoln, amerikansk 
president).

Boktipset: ”Tänka, tycka, tro” är en bok om ”svensk historia underifrån”, redigerad av Gunnar Broberg. 

…och så nås Braun på 

Tfn 0435-71 11 50 

mobil 0739-79 34 54

E-post: leb.klippan@passagen.se

BRAUNS SIDA

Vårt system med kronor – och 
numera borttagna öret – antas ha 
funnits mycket långt tillbaka i ti-
den. Så är det inte. 1873 infördes 
betalningssystemet.
Byteshandeln vara mot vara var 
opraktisk. Nytt system behövdes. 
Det uppstod i västra delen av Mindre 
Asien 600 år f v t. Värdefull metall 
– som silver – formades i lämplig 
storlek. För att visa rätt vikt - och 
värde - präglades metallbitarna och 
blev mynt. Spridning skedde till Eu-
ropa. I Sverige börjades det prägla 

mynt, som var spritt i hela landet vid 
1100-talets slut. Dock räknades det 
på olika sätt. Det var ohållbart. Mynt 
präglades både i silver och tunga kop-
parplåtar. Den tyngste vägde 19,7 kg.
Mynts värde likriktades allt mer. På 
1360-talet kom ”örtungen”, ”öret” och 
år 1536 ”marken” som innehöll 8,23 
gram silver. Mynt i silver- och koppar-
värde uppstod. 1534 kom myntet ”da-
lern”. 1604 blev ”dalern” ”riksdaler”. 
I ”riksdalern” fanns 25,5 gram silver. 
Värdet varierade med silverpriset. Från 
1620 fanns dubbel myntfot – silver 

och koppar. ”Plåtmynten” fanns 1644-
1776. Sedlar kom under Karl XII:s tid. 
”Oinlösliga sedlar” fanns mellan 1789-
1803. Oreda i värdering och uppdelning 
uppstod. 1855 kom ny mynträkning. 
Decimalsystemet infördes. ”Riksdaler 
riksmynt” blev lika med 100 öre.
 Det ledde till den myntreform som 
gäller idag. Från 1873 infördes ”krona” 
som mynt, indelad i 100 öre. Så även 
i Danmark och Norge. Kort tid fanns 
även guldmyntfot. Nuvarande myntlag 
är från 1872. Nu har det blivit ”digitala 
mynt”.  

Krona och öre – infördes 1873 

Obligatoriska folkskolan infördes 
1842. Bönderna var först ointresse-
rade att skicka barnen dit. Det som 
ändrade synen var införandet av 
skolslöjd – som sågs som ett ”mat-
nyttigt ämne”.
Att slöjd hade en disciplinerande 
och karaktärsdanande effekt på 
barn var djupt rotat. Från 1600-ta-
let fick föräldralösa barn lära sig att 
sy och slöjda, i fattigvårdens regi. 
Det var nyttigt och praktiskt. 1760 
beskrev läkaren David Schultz von 
Schultzenheim ”handens övning” 
som medel för ”tiggande barn och 
ungdomar” att få ordnade förhål-
landen.  
 Slöjd var ett populärt och stimu-
lerande ämne, som infördes som 

Skolslöjd – från ett danande till skapande  
frivilligt ämne 1878. Först 1955 
blev skolslöjd obligatorisk. Slöjd var 
praktiskt och ”stimulerade ordnings-
sinne och karaktär”. 1919 års under-
visningsplan föreskrev att slöjd gav 
”användbara saker”.  Flickslöjd kom 
före ”gosslöjd”. Att sy ordnades lätt. 
Träslöjd krävde särskilda lokaler och 
utrustning, som kostade – och fick 
vänta, tills statsbidrag kom. Slöjden 
skulle förbereda flickor ”som husmöd-
rar”, pojkars slöjd sågs som personut-
vecklande. Skolslöjdens blomstringstid 
kom 1880-1920, vid industrialismens 
expansion. Att inte tappa ”handels- 
kunskap” betonades av bl a folklivs-
forskare. Ämnet ansågs ge utlopp ”för 
naturlig skaparlust och fyllde glappet 
mellan hem och arbetsliv”. 

 1960 fick ämnet ett uppsving. Sy- 
och träslöjd blev obligatoriskt för 
både pojkar och flickor 1969. Kreati-
vitet och problemlösning betonades i 
en ”process där tanke, upplevelse och 
handling samverkade”. På 2000-talet 
ifrågasattes skolslöjden.
 Lokalt i Söderåskommunerna bör-
jade slöjd vid 1800-talets slut. I Klip-
pan användes tidigare fattighus, vid 
gamla brandstationen, från 1920. Nya 
och ändamålsenliga lokaler kom. Det 
blev sy- och träslöjd samt skolkök för 
både pojkar och flickor. Skärbrädan 
var första ”grejen”, gymnastikpåse 
och förkläde syslöjdens. Det senare 
för skolköksdelen, som i Klippan var 
förlagd till Stackarps skola.

Bygdeföreningen 20 år – bjuder ”hem” till Klöva Hallar
Släktforskningen har ökat intres-
set för bygderna. Det har bygde-
föreningarna tagit fasta på. En är 
20-åriga V Sönnarslövs bygdeför-
ening, som den 12 maj anordnar 
hemvändardag.
Sedan långt tillbaka har det ordnats 
släkt-, klan- och storklanträffar, 
som dagens släktträffar kan ses 
som en fortsättning av. Skol- och 
konfirmandträffar finns. Annan 
populär form av träffar är hemvän-
dardagar, i samarrangemang av 
hembygdsförening och församling. 
Programmet är givet: Gudstjänst 
i gamla kyrkan, samling på en in-
tressant plats i bygden, olika slags 
information om bygden – och rika 
tillfällen att träffa gamla bekanta. 
Många vill besöka sin bygd. Ett eget 
besök ger lite. Men på hemvän-
dardag så mycket mer: Ett välkom-
nande, program ordnat, information 
ges – det är fest.
 Så planerar V Sönnarslövs bygde-

förening att det ska bli den 12 maj, vid 
föreningens tredje hemvändardag och 
tillika föreningens 20-årsjubileum. Ar-
rangemanget inleds med gudstjänst i 
V Sönnarslövs kyrka klockan 11. Se-
dan följer en rad aktiviteter samt för-
täring i Klöva Hallar.
 V Sönnarslövs bygdeförening bilda-
des 1993. Bygden hade hamnat ”vid 
sidan om” efter det att Klöva Hallar 
förstörts i en brand 1977. Krika skola 
hotades av nedläggning. Kampanjen 
”Hela Sverige ska leva” genomför-
des, där idégrupper bildades i kom-
munen. En kallades V Sönnarslövs 
bygdegrupp. Arbetet i idégruppen 
och engagemanget för att rädda 
skolan ledde till att föreningen bil-
dades. Det blev friskola, från 1995. 
Den förfallna tomten i Klöva Hallar 
köptes, området rustades upp till ett 
nöjescentrum. En bok gav ut. Om 
detta och mycket annat vill fören-
ingen informera på hemvändardagen 
med foto, film och berättelser.

Gunnar och Kerstin Olsson välkomnar 
till hemvändardagen i Klöva Hallar.

Klöva Hallar från 1955 som visas på 
oljemålning.

L
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Den 19 mars ordnade PRO Klippan fin-
besök till Restaurang Senioren i form 
av före detta riksdagsledamoten, min-
istern och talmannen Thage G. Peter-
son. För en intresserad publik berät-
tade han om ett yrkesliv i maktens 
yttersta centrum.  
- Jag har många fina minnen från 
bygden häromkring Klippan, och har 
faktiskt bett om att få komma hit just 
därför, berättade han för Söderås Jour-
nalen innan föredraget tog sin början. 

Gillar Klippans kyrkor
Förutom att han håller föredrag några gång-
er i månaden studerar Thage G Peterson 
även teologi på äldre dar. När han passerar 
Klippan besöker han gärna både St Petri och 
Gråmanstorps kyrka. 
- Jag arbetade i Åstorp redan 1956, och fick 
höra att arbetarekommunen där varit lite 

”slö”, så då hyrde jag en lokal vid stationen 
där jag började ordna möten. när jag var 
klar i Åstorp fortsatte jag vidare till klippan 
och gjorde samma sak där. Jag fick många 
fina kontakter redan då med pappersbruket. 
Det ska bli spännande att höra om någon 
från den tiden är här idag och lyssnar. 

En lång karriär
Ända sedan tiden som kanslisekreterare hos 
Olof Palme på 60- och 70-talen och nästan 
40 år framåt, har Thage G. Peterson haft 
en nyckelroll inom socialdemokratin. Under 
80- och 90-talen figurerade han ständigt i 
medierna, först som industriminister och 
justitieminister, och i slutet av karriären som 
försvarsminister och samordningsminister. 
När socialdemokraterna befann sig i op-
position 1991-94 valdes Thage G. Peterson 
till talman – det högsta ämbetet som finns 
i Sverige näst efter kungen. Det finns med 

Före detta talman 
gästade Klippan

thaGE G. PEtERSON

andra ord ett och annat att berätta om när 
han håller föredrag. 
- Jag har sagt till min familj att jag har tre 
svagheter som de måste acceptera, och som 
är en förutsättning för mig när jag väljer vart 
jag ska åka iväg och tala: Jag är lycklig så 
länge jag får stå i predikstolar och talarsto-
lar. Jag tycker om att åka tåg och att gå på 
kondis, skrattar Thage G. Peterson. 

Fortfarande igenkänd
Trots att det är snart 15 år sedan han gick 
i pension och därmed till viss del försvann 
från offentligheten blir Thage G. Peterson 
fortfarande igenkänd. 
- Det är inte på samma sätt som när jag var 
i tv varenda kväll. Ungdomar vet kanske inte 
vem jag är direkt, men bland de lite äldre är 
det många som kommer fram och vill pra-
ta. på stationen i morse var det till exempel 
någon som ville bjuda på kaffe. 

Vad är så smart med Närpris?
Jo, du får det bästa av två världar, både tryggheten från ett fast elavtal 
och möjligheten att spara pengar med ett rörligt. Ett smartare elavtal.

Läs mer och teckna på www.kreab-energi.se/narpris.

Ett smartare     
   elavtal!
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Perstorpsbon Rolf Jansson har ägnat 
stora delar av sitt vuxna liv åt ideellt 
föreningsarbete i Bälinge Boll & Idrott-
sklubb och Perstorp Bälinge Idrott-
sklubb, som är namnet på den nya 
förening som bildades 2012 efter sam-
manslagningen med Perstorps Sport-
klubb. 
- Jag har fått så mycket hjälp av ledare 
under alla år i föreningarna, så när jag 
slutade spela själv ville jag ge någonting 
tillbaka. Dessutom är det givande med 
denna sociala samvaro med människor 
både inom själva idrotten och arbete 
runt omkring i klubben som loppis-
verksamheten till exempel, säger han. 

Till Perstorp 1961
Fotbollskarriären började dock inte i Bälinge. 
Rolf är född i Stockholm, men flyttade tidigt 
till Skåne, där han som barn bodde i Bass-
holma, Grevie och Båstad, och det var i Bå-
stad han gjorde sin första bekantskap med 
det gröna fältets schack i seriesammanhang. 
- Jag minns att jag kände en oerhörd stolthet 
när jag som 12-åring första gången drog på 
mig Båstads goIf:s svartvitrandiga. sedan 
har det bara fortsatt därifrån. 
Tillsammans med Klippanbördiga hustrun 
Anita bodde Rolf också i Klippan innan paret 
flyttade till Perstorp 1961. I Klippan spelade 
Rolf fotboll i klassiska Tvärby IF. Flytten till 
grannorten gjorde dock att det blev spel i Bä-
linge BIK istället så småningom. Höjdpunk-

ten i spelarkarriären var när BBIK gick upp 
ända till division 3 på 70-talet, och därmed 
hamnade i samma serie som lokalkonkurren-
ten Perstorps SK. Rolf spelade vänsterytter 
och hade näsa för målet. 
- Jag minns speciellt en gång när nsT efter en 
match mot HaIs från Helsingborg skrev rubrik-
en ” fyra mål kom på den snabbe vänsteryttern 
rolf Janssons konto”. Det kändes fint. 

Har haft de flesta rollerna man kan tän-
ka sig
Efter avslutad spelarkarriär har Rolf varit 
bland annat ungdomstränare/-ledare, ord-
förande, kassör och sekreterare. En fören-
ingsmänniska ut i fingerspetsarna med andra 
ord! Numera gör han sin insats för den nya 
föreningen genom att hålla i den mycket 
populära loppisverksamheten, som varit en 
grundbult i klubbekonomin under många år. 
- loppisen startade redan i slutet av 60-talet 
i liten skala uppe vid Brinks gård i Bälinge, och 
senare på fotbollsplanen. Vi ordnade lopp-
marknad en gång om året ända fram till slutet 
av 90-talet, då det blev två gånger per år, för 
att sedan växa till tre gånger. 

Flera olika ställen
2008 fick styrelsen en idé om att öppna en 
”loppisshop” där man kunde sälja prylar två 
dagar i veckan. Man flyttade in i en kom-
munägd rivningsfastighet, men när det var 

dags för denna att rivas flyttade man istället 
till Hantverkaregatan 2 D, snett emot polis-
stationen och där håller man fortfarande till. 
Shopen är öppen tisdagar, torsdagar och lör-
dagar, och sköts även den helt ideellt av da-
merna i Loppiskommittén. Dessutom har man 
försäljning i loppislokalen i klubbhuset vid 
idrottsplatsen efter Ugglebladet som Rolf och 
några till sköter. Man ordnar utöver det även 
tre stora loppmarknader (vår/sommar/höst). 
- Det är otroligt etablerat. Vi får in saker från 
både perstorp och grannkommunerna. Vi 
kan åka ut och hämta saker på plats om det 
behövs, men ser naturligtvis helst att man 
lämnar in grejor på plats. 
Klubben tar emot det mesta, förutsatt att det är 
i hyfsat säljbart skick och enkelt att frakta. 
- Vi fick erbjudande om att hämta ett piano 
häromsistens, men där går gränsen för vad som 
är lätt att flytta, skrattar Rolf, och lägger till att 
pianon kanske inte heller är speciellt lättsålda. 

Parkarbetare på Perstorp AB
I det civila har Rolf under alla år i Perstorp arbetat 
som parkarbetare på ”ättiksfabriken” numera 
Perstorp AB, där han även var fackligt engagerad 
under en 15-årsperiod. På vintrarna när det inte 
var lika mycket att göra utomhus arbetade han 
skift i fabriken. Som glad pensionär håller han 
trädgårdsintresset vid liv genom att påta lite på 
hemmaplan i trädgården istället. 
- Det är fullt upp med hus och trädgård, även om 
det blivit försenat i år när det varit en så kall vinter. 

Föreningsmänniska

PROFIL:
ROLF jaNS

SON

ut i fingerspetsarna
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Föreningsmänniska
ut i fingerspetsarna

www.a4uab.se

Stäng ute kylan och spara pengar med
värmepumpar från Mitsubishi Electric

Välj att leva och bo bekvämt 
med ett driftsäkert värme-
system utvecklat för framtidens 
krav. Låt Mitsubishi Electrics 
innovativa miljöteknik blir ert 
miljötänk. Våra värmesystem 
fi nns både som luft-luft och 
luft-vatten värmepumpar.

Kirigamine 
luft-luft värmepump

Kenneth 0706-248 229
Mattias 0706-248 227

Ecodan Next 
Generation
luft-vatten 
värmepump

K
lip

p 
ur

 &
 s

pa
r!

�

Kyla & Värmepumpar

Kontakta oss 
för kostnadsförslag!

www.a4uab.se

Kirigamine luft-luft värmepump
Ecodan Next Generation 
luft-vatten värmepump

Välj att leva och bo bekvämt med ett driftsäkert värmesystem 

utvecklat för framtidens krav. Låt Mitsubishi Electrics innovativa 

miljöteknik blir ert miljötänk. Våra värmesystem finns både som 

luft-luft och luft-vatten värmepumpar.

Stäng ute kylan och spara pengar med
värmepumpar från Mitsubishi Electric

Från 16 400:-
inkl. moms, rotavdrag

samt standardinstallation

NYHET!
Diskmaskin Electrolux 

ESF6210LOW
AA 49dB 5 program 

inkl snabb
rek pris 4.825:-995:-

3990:-

Electrolux Ångstation
900ml tank 2300W INOX 

sula 2x1,8m sladd
 rek pris 1.150:-

Den 9-12 maj blir en riktigt härlig helg 
för alla hästsportsintresserade kring 
Söderåsen. Då står nämligen Åsbo 
Ryttarförening ute vid Herrevads- 
kloster värd för körningstävlingen CAN 
Åsbo Driving 2013.
- Tävlingen har VM-kvalstatus. Det är 
bara två tävlingar per land och år som 
har det, så vi är väldigt nöjda med att 
få förtroendet att arrangera, säger täv-
lingsledaren Ulla Herner. 

Kända kuskar
Åsbo Ryttarförening har en historia av duk-
tiga kuskar. Såväl Jan Olofsson som Lars 
Jansson och Gertie Viebke har firat stora 

VM-kval i körning i Ljungbyhed
framgångar inom sporten. Detta menar Ulla 
Herner är en anledning till att man då och då 
tilldelas internationella tävlingar. 
- I och med att våra kuskar har satsat internati-
onellt har det funnits en efterfrågan att de ska 
tävla på hemmaplan, och då har det blivit så. 

Kringaktiviteter
För första gången kommer Åsbo Ryttarför-
ening att arrangera lite kringaktiviteter vid 
sidan av själva tävlandet. Skånska Husa-
rerna kommer att ha en uppvisning en av 
dagarna, och en kväll blir det modevisning 
i samarbete med de lokala butikerna Rosa 
Danica och Wilda. Dessutom lockar man 
med irländsk afton. 

- Vi hoppas på detta sätt att kanske attra-
hera även den publik som kanske inte är 
så intresserad av körningen att komma hit 
ändå för folkfestens skull. och kanske blir 
man intresserad av tävlingen när man ändå 
är här, skrattar Ulla Herner. 

Hemmafavoriter
Bland de startande ekipagen finns deltagare 
från hela Sverige, och även några danska 
och norska tävlanden. Hemmahoppen heter 
Ingrid Hesslo (ponnyekipage), Glenn Hesslo 
och Johan Herner (båda i enbet). Blir det fint 
väder hoppas Ulla Herner på mellan 3 000 
och 4 000 besökare. 
- Det är vad vi brukar ha vid så här stora tävlingar. 

STOR LOPPMARKNAD
Kom och fynda! Massor av saker 

Lördagen 27 april kl. 11-14 
i och vid Loppislokalen i  klubbhuset 

intill Ugglebadet i Perstorp  
 

Välkomna!
Perstorp Bälinge

Idrottsklubb
Klippans idrottshall

FÄRGFEST
Dansföreningen Saltito bjuder till

35-års jubileum!

Lör 11 maj: kl 13.00 & 18.00

Sön 12 maj: kl 13.00

Entré: Vuxen 80:-
Barn 60 :-
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Ett framgångsrikt familjeföretag i Klip-
pan har tagit över ett annat. Sedan den 
3 april är nämligen Theisners Rör i Lilla 
Kloster Services ägo. 
-Vi har märkt att våra kunder har efter- 
frågat de tjänster som Theisners Rör 
utför, och när jag hörde att företaget 
var till salu tog jag kontakt med Mats 
Theisner, säger Magnus Ågren, ägare 
till Lilla Kloster Service. 

35 år i branschen
Mats Theisner startade Theisners Rör tillsam-
mans med fadern Bertil 1978. De senaste 15 
åren har han drivit företaget på egen hand. 
Han tycker det känns bra att ha sålt sitt och 
faderns livsverk. 
-Jag har bytt ut båda min knäleder, och är 
inte så bra på att ”ligga och krypa” som jag 
har varit, så det känns som ett bra tillfälle att 
sälja. 
Namnet Theisners Rör kommer att behållas 
även när Magnus Ågren tagit över verksam-
heten, och Mats själv kommer att finnas kvar 
i företaget. En lösning som båda är mycket 
nöjda med. 
- Mats kommer att bli en bra tillgång, och 
det känns fint att kunna luta sig mot hans 
yrkeserfarenhet när det gäller rörläggeri, sä-
ger Magnus Ågren. 

Positiva reaktioner
Både Mats och Magnus vittnar om att de har 
mötts av många positiva reaktioner sedan 
affären blev klar.
- Jag ringde runt till alla större kunder när 
vi gjort upp, och alla tyckte att det lät bra, 
säger Mats Theisner. 

Expansiv fas
Lilla Kloster Service har växt ordentligt de se-
naste åren. Verksamheten har utökats till att 
förutom olika typer av fastighets- och träd-
gårdsskötsel även innefatta städning, flytt-
hjälp, snöröjning samt hantverkararbeten 
som om- och nybyggnation samt renove-
ringar. Med köpet av Theisners Rör breddar 
man sig alltså än mer. 
- Det känns otroligt spännande att vara 
inne i en så expansiv fas. Vi har byggt en 
ny maskinhall som snart är klar. Vintern har 
förutom snöröjning gått åt till att förbereda 
oss inför våren och sommaren. Vi har ser-
vat maskiner, målat om och köpt en ny och 
större traktor bland annat, säger Magnus 
Ågren. 

Vill skapa arbetstillfällen
Totalt har Lilla Kloster Service just nu sju 
heltidsanställda i företaget. Under sommar-
halvåret fördubblas personalkapaciteten när 

Lilla Kloster Service 
köper Theisners Rör

man plockar in fler säsongsanställda. Mag-
nus Ågren har ett bra samarbete med Ar-
betsförmedlingen, som placerar ut duktiga 
praktikanter. 
- flera av praktikanterna som har varit här 
har vi anställt. Det är roligt att arbeta med 
människor och få bidra till att skapa arbets- 
tillfällen, tycker Magnus Ågren. 

Mer skrivbordsarbete
I takt med att Lilla Kloster Service har växt har 
det blivit allt mindre tid ”ute på fältet” för 
Magnus Ågren, och istället mer tid bakom 
skrivbordet. 
- Det blir mest att jag räknar på jobb och står 
för organisation och administration, men det 
är klart att det ”kliar i fingrarna” lite grann 
mellan varven. Jag försöker att komma ut på 
lite jobb då och då – det är viktigt för att 
hålla sig uppdaterad. 

Familjär stämning
Magnus Ågren menar att det finns potential 
för hans företag att växa ännu mer. Den nya 
maskinhallen har gott om kapacitet. Men i 
så fall gäller det att expandera med förstånd. 
- Jag tror att våra kunder uppskattar att vi är 
ett lite mindre företag med familjär stämn-
ing. Den känslan vill vi behålla oavsett hur 
mycket till vi växer. 

LILLa kLOStER SERvIcE
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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.

9

trött pÅ ”sNaBBmat”?
lÅt oss Köra luNCHeN till dig!

 50:-rejÄl HusmaNsKost
Dricka ingår ej

ring och beställ innan kl.10
Se även vår meny på: Klippanshopping.se

V 17 Måndag: Köttfärsjärpar med äppelgräddsås
 Tisdag: Makrill med spenatstuvning
 Onsdag: Husmansgryta 
 Torsdag: Ärtsoppa, pannkakor
 Fredag: Schnitzel med stekt potatis
 
 Alt 1: Falulåda
 Alt 2: Spagetti med köttfärssås
 Sallad: Pastasallad med kyckling, salamisallad
 Paj: Skink- och ostpaj
 
v. 18 Måndag: Engelsk fattigmanspaj
 Tisdag: Panerad fisk med tartarsås 
 Ons: 1:a Maj, STÄNGT
 Torsdag: Tjälknöl med kall ananassås och  potatisgratäng
 Fredag: Fläskytterfilé med bakpotais och bearnaisesås 
 
 Alt 1: Grekiska färsspett med tzatziki 
 Alt 2: Amerikansk omelett
 Sallad: Räksallad, ostsallad med bulgur
 Paj: Nizza paj med tonfisk
 
V 19 Måndag: Baconlindad köttfärslimpa
 Tisdag: Porscherad lax med kall sås
 Onsdag: Plommonspäckad fläskkarré med äppelmos 
 Torsdag: Primörsoppa toppad med bacon och crème fraiche 
 Fredag: Kotlettrad med gräddsås
 
 Alt1 : Pasta carbonara
 Alt 2: Bön- och ostfyllda tortillas med guacamole 
 Sallad: Couscoussallad med kyckling, ädelostsallad med fikon 
 Paj: Rotfruktspaj med bacon
 
V 20 Måndag: Pannbiff med tomat, fetaost och persilja
 Tisdag: Öresundslåda 
 Onsdag: Raggmunk med stekt fläsk
 Torsdag: Gulaschsoppa, dessert 
 Fredag: Flygande Jacob
 
 Alt 1: Stekt potatis, ägg och falukorv
 Alt 2: Sojakyckling med nudlar 
 Sallad: Ost- och skinksallad, tonfisksallad
 Paj: Broccolipaj med svamp och ädelost

Städpatrullen 
- vi städar allt!

Lilla Kloster Service 
köper Theisners Rör

Efter att ha tagit över 
Theisners Rör erbjuder vi 

även alla former av 
VVS-arbeten

Trädgårdsskötsel,
anläggningsarbete,
fastighetsskötsel...

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

Stor sortering av
cykelhjälmar

ENDAST hoS TvåhjULSMÄSTARNA

Dam City 7v och 3v till kampanjpris!

VILL DU SYNAS HÄR?
RING 0435 - 77 90 50

o
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KLIPPAN Storgatan 81 /
/
 0435-44 89 50 

 Mån-Fre 7-18 Lör 9-13/ Mån-Fre 7-18 Lör 9-13 www.optimera.se

KLIPPAN Storgatan 81 / 0435-44 89 50 / Mån-Fre 7-18 Lör 9-13
www.optimera.se

KLIPPAN Storgatan 81 /
/
 0435-44 89 50 

 Mån-Fre 7-18 Lör 9-13/ Mån-Fre 7-18 Lör 9-13 www.optimera.se

KLIPPAN Storgatan 81 / 0435-44 89 50 / Mån-Fre 7-18 Lör 9-13
www.optimera.se

Gäller t o m 31/5

Vårklippet!

Högtryckstvätt - All inclusive

Nilfisk Alto 125.3-8PAD. Arbetstryck 
max 125 bar. Vattenmängd 350-520 l/h. 
Automatisk start och stopp. Levereras 
med 3 mun stycke, 8 m slang, patio-
cleaner, avloppssrensare och biltvätts-
borste.

NU:
1799:-

Ord. pris:
1995:-

WWW.COLORAMA.SE
MÅNDAG - FREDAG 7 - 18, LÖRDAG 9 - 13

Boka fasadexperten 
för gratis hembesök!

(värde 500:-)

50% rabatt!

Alcro Träolja

Våren är här! 

Ta hand om trall och fasad!

 ord. pris 498:-

Trädgård
Städ
Bygg
EL
Måleri

Där Service är mer än ett ord

Storgatan 4 
Ljungbyhed 
Tel 0435 - 294 50

Ny grill till 
valborg?

Fyrkantsgrill 
landman
ord. pris 995:-

Grilltunna m lock 
landman. ord pris 2295.-

Gasollgrill 
Flatbed Eco med skåp, 
3 brännare rfr
Emaljerat grillgaller
ord. pris 2590:-

895:-

1695:-

1995:-
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Det skadar aldrig att vända på begrep-
pen och utmana etablerade sanningar. 
Som arbetssökande har Anja Söder-
stjerna själv besökt rekryteringsmäs-
sor där hon gått runt från monter till 
monter och pratat med potentiella ar-
betsgivare. Någonstans där fick hon en 
idé.
- Tänk om man kunde anordna en omvänd 
rekryteringsmässa, där arbetssökande 
”ställer ut” sig själva, och på så sätt kom-
mer i kontakt med potentiella arbetsgivare, 
som är besökare på mässan. 

Hon utmanar 
konventionerna

Bordsbeställning på 0435- 142 10 
Järnvägsgatan 32, Klipppan 
Besök oss på www.rackis.net

Tis-Tors 16-22
Fredag 16-00
Lördag 16-00
Söndag 16-21

Fr.o.m 1 maj

kom in och njut 
av en god måltid

för endast 
99:-

Gäller 
hela menyn!

HÄMTA 
VALFRI PIZZA

 
59:- 

ENDAST AVHÄMTNING

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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Härliga 
smycken i

stål!

Positiv uppmärksamhet
Anjas idé har fått mycket positiv uppmärk-
samhet. Hon har bland annat blivit inter-
vjuad i Radio Kristianstad och där blivit 
utsedd till ”Veckans hjälte”, och har även 
varit i kontakt med såväl Arbetsförmedling-
en som olika coachföretag. Alla tycker att 
en omvänd rekryteringsmässa låter som ett 
spännande projekt. 
- ”arbetskraftens dag” hade varit ett bra 
namn, tycker jag. 
Anja är själv arbetssökande, men hoppas 
naturligtvis att en eventuell omvänd rekry-
teringsmässa ska leda till att hon hittar ett 
nytt jobb. Men hennes ambitioner är större 
än så. 
- Jag har en socialpedagogisk yrkesbak- 
grund, och tycker om att arbeta med männi-
skor. kan en omvänd rekryteringsmässa bi-
dra till att man hjälper andra arbetssökande 
att hitta arbete hade det varit underbart. 

”Arbetslös” ett tråkigt ord
Just ordet arbetssökande är viktigt i sam-
manhanget – det är nämligen något helt an-
nat än att vara ”arbetslös”. 

- arbetslös är ett negativt laddat ord som sig-
nalerar att man är utan arbete. Det är mycket 
trevligare att använda arbetssökande. Det 
visar på att man har motivation, engage-
mang och är villig att ge av sin tid – det är så-
dana personer jag vill komma i kontakt med 
för rekryteringsmässan. 

Grupp på Facebook
Genom Facebookgruppen ”Arbetskraft – 
Arbetsglädje” (och med denna artikel även 
genom Söderås Journalen) söker nu Anja 
efter olika typer av aktörer: Arbetssökande 
som är villiga att medverka som ”mässut-
ställare”, arbetsgivare som vill komma som 
besökare och hon söker även bidrag samt  
finansiering till eventuella kostnader för en 
första, mindre mässa. 
- arbetsförmedlingen är positiv till att ge-
nomföra en testmässa, och om den faller väl 
ut finns i så fall möjligheter att skapa ekono-
miska ramar för att det ska bli fler. Jag har 
haft konakt med arbetsförmedlare i såväl, 
Helsingborg, Hässleholm, Ängelholm, eslöv, 
Höganäs och klippan, och hoppas på att det 
ska bli en mässa så småningom. 

11



jUBILEUm!

2013 firar räddningstjänsten i Ljungby-
hed 75 år på orten. 
- Vi planerar någon form av samman-
komst senare i år där tanken är att vi 
ska bjuda in alla som arbetat här genom 
åren, säger styrkeledare Bengt Herner. 

På plats före ambulansen
Deltidsbrandmännen i räddningstjänsten gör 
mycket mer än att släcka bränder. Man åker 
ut på många så kallade sjukvårdslarm. Det 
kan gälla alltifrån hjärtinfarkter till hjärnblöd-
ningar eller att hjälpa någon som ramlat ner 
från ett träd och brutit ett ben. 
- Vi är oftast på plats före ambulansen, eft-
ersom de närmaste ambulanserna härom-
kring finns i perstorp och östra ljungby. om 
det behövs är det då vår uppgift att påbörja 
livräddning. Till exempel är vi utrustade med 

LJU
NGBYHEDS LJU
NGBYHEDS 

75 75 ÅRÅR
1938 2013

BRANDKÅRBRANDKÅR

Räddningstjänsten i Ljungbyhed fyller 75

defibrillator som används vid hjärtstopp. Vi 
får även kontinuerlig utbildning i sjukvård, 
som varje år kontrolleras av en delegation 
från region skåne som kommer ut och ins-
pekterar, säger Bengt Herner. 

Jour dygnet runt
Räddningstjänsten i Ljungbyhed består av tre 
olika grupper om fem personer vardera som 
skiftas om att vara i jour. Bengt Herner själv 
har varit styrkeledare i snart 20 år och del-
tidsbrandman i ytterligare 13, och menar att 
yrket blir något av en livsstil. 
- när vi har jour måste vi ju vara på plats 
på stationen inom fem minuter, så då går 
det inte att åka iväg några längre sträckor. 

Uppskattad uppvisning på Blåkullekul
Under Blåkullekul på skärtorsdagen fanns 

räddningstjänsten med för att visa upp sin 
verksamhet. En nyfiken publikskara i blandad 
ålder tittade hänfört på när man demonstre-
rade hur man gör en så kallad losstagning vid 
en trafikolycka. 
- Vi har ett bra samarbete med Hassanovs 
Bilskrot i perstorp, de brukar alltid ställa upp 
med hyfsade skrotbilar som vi kan använda 
till övning och vid uppvisningar. 

Söker folk
Just nu är räddningstjänsten i Ljungbyhed 
inne i en rekryteringsfas. Man söker två 
tjänster, och ser gärna både män och kvinnor 
bland de sökande.
-Är man intresserad är det bara att ta kon-
takt med brandstationen i klippan eller med 
mig, säger Bengt Herner.

www.capio.se
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Aukt. bilglasmästeri
Stenskottslagning
Fri lånebil
Isolerglas 

Skyltfönster 
Uterum
Tavelinramning
 Allt inom glas!

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

Förverkliga dina 

trädgårdsdrömmar

på Bjärhus!

Bjärhus Växtbutik
Tel. 0435 - 102 95  
www.bjarhus.se

T Ä V L I N G

När tjälen väl gått ur marken för vintern är det många 
som är sugna på att planera nya växter, som när de 
väl har ”tagit sig” ska ge trädgården det där lilla extra 
ansiktslyftet.

Den här gången riktar sig Söderås Journalens månadstävling 
alltså till dig som älskar att ”påta” i trädgården. 

Du har nämligen möjlighet att vinna ett presentkort värt 
2 000 kronor hos Bjärhus Växtbutik. Skulle du vinna kan 
du sedan i lugn och ro tillsammans med duktig och initierad 
personal välja ut precis det din trädgård behöver till säsong-
en 2013. 

Skicka därför in en motivering till varför du eller någon när-
stående förtjänar detta fina pris, så väljer vi i Söderås Journa-
lens redaktion ut den vi tycker är bäst. I ett kommande num-
mer gör vi naturligtvis ett reportage om dig och din vinst. 
Vi behöver din motivering senast måndagen den 6 maj, 
på följande adress: 

Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 37 KLIPPAN
Märk kuvertet ”Vårblommor”

LJU
NGBYHEDS LJU
NGBYHEDS 

75 75 ÅRÅR
1938 2013

BRANDKÅRBRANDKÅR

Räddningstjänsten i Ljungbyhed fyller 75

BARNTÄVLING!
ViNster: 
1:a pris presentkort på inges lek och Hobby, Klippan  500:-
2:a pris presentkort på inges lek och Hobby, Klippan  300:-
3:e pris presentkort på inges lek och 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 maj i brev frankerat 
 med brevporto. 

•	 Glöm	inte	ange	”BARNTÄVLING” 
 utanpå kuvertet!

Namn:  _______________________________________________________________________________________________

Adress:  _______________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________

Telnr:  ______________________________________________________________ Ålder: _______________________

ORDET ÄR:

Vinnare annonsjakten - mars
1: liselott eskilsson, perstorp
2: sonja svensson, Kvidinge
3: andreas olsson, Klippan

?

gissa VilKet 
ord som  

jag gömmer!

Den är rund

För BarN upp 
till 12 År

Resan måste förbokas mellan  
kl 10-16 vardagar, detta gör du 
på 0435-140 05! Övriga resor 
sker till ord. pris.

Erbjudandet gäller t o m 15 juni

Åk billigare när du förbokar! 
fÅ 25% rabatt pÅ resan! 25%

rabatt!
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Torsdagen den 21 mars redovisade studenterna från ser-
vice managementutbildningen på Campus Helsingborg 
den undersökning man gjort om Klippans handelsliv och 
dess möjligheter. Redovisningen hölls på Best Western 
Hotell Klippan.

13 olika arbetsgrupper presenterade sina olika förslag inför ny-
fikna åhörare. Grupperna hade arbetat individuellt utan insyn i 
varandras arbete, men påfallande många av dem kom fram till 
liknande slutsatser. Dessa slutsatser var bland annat att ta vara 
på de produkter som alla gårdsbutiker i vårt område produce-
rar. Andra idéer var att ytterligare framhäva den fina natur och 
miljö vi har runt omkring oss i kommunen. Flera grupper hade 
kommit fram till att det borde startas outletbutiker med olika 
inriktningar.

Varje grupp hade samlat sina förslag på affischer, och dessa 
finns nu utställda på Åbyskolan så att även de som inte fanns på 
plats på Best Western denna torsdagskväll ska kunna ta del av 
de olika förslagen.

Så ett tips är att ta en vårpromenad ner till Åbyskolan och få 
lite inspiration om vad som kan hända och vara bra för Klippan 
i framtiden.

Storgatan 32 • Tel. 0435-104 97

Du 
missar väl inte

Lördagen
den 27/4??!!

Öppettider: Mån-Fre 16:00 - 22:00 Lördag 14:00 - 22:00 Söndag 14:00 - 21:00
Storgatan 15, Klippan • Tel: 0435-150 88

Hos oss på Klippans Pizzahus kan du alltid känna 
dig säker på att du får äkta högkvalitetsvaror!
• Äkta oxfilé & fläskfilé 
• Äkta parmaskinka & äkta parmesan
• Äkta grekisk fetaost och grekiska kalamataoliver
• Äkta italiensk ventrecina salami 
• Lyxräkor och musslor

Erbjudande utvalda pizzor:

• Capricciosa • Hawaii • Altono 
• Bolognese • Ravel • Vesuvio  49:-
Erbj. gäller mån-tors under maj månad

1-års jubileum!

- I hjärtat av Söderåsens Nationalpark

www.skaralidsrestaurang.se

0435 - 44 23 32
Email: www.skaralidsrestaurang.se

Vi har öppnat 
för säsongen!

• Dagens

• Catering

• a la Carte

Ekologiskt & 
närproducerat!

`

Fabriksvägen 8
Klippan
0706 - 72 55 37

Klipp ut 
och spara 

mig!Dagens rätt 

Serveras mån - fre 11.00 - 14.00
Välkomna! Jessika, nisse & Co       Gäller tom 17 maj 2013

60:-

Mån: lunchkorv med dillstuvad potatis alt mos
Tis: pannbiff m ”lög”, mos & lingon
Ons:  pyttipanna med ägg & rödbetor
Tors: Schnitzel, stekt potatis & bearnaisesås
Fre:  pålles ”heta” kotlett, 
 med kokt potatis & gelé 

33 cl 
läsk/vatten 

ingår

Succé för Campus på
Best Western!
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Carlssons Kläder
 i ny kostym

Klippans klassiska herrbutik Carlssons Kläder är till-
baka – i delvis ny kostym! Knappt ett år efter nedlägg-
ningen av verksamheten på Storgatan driver ägarna 
Jörgen och Helena Hall verksamheten hemifrån gården 
i Vedby istället, nu med sig själva som enda anställda. 
- När gamla kunder började höra av sig i höstas och frå-
ga om vi hade några tips på var man kunde köpa kläder 
som tidigare funnits hos oss förstod vi att det fortfar-
ande fanns en marknad för Carlssons Kläder, men då 
ville vi göra det på ett annat sätt, säger Jörgen Hall. 

Fyra olika avdelningar
Det nygamla Carlssons Kläder delar in sin verksamhet i fyra 
olika avdelningar: Precis som tidigare säljer man herr- och ar-
betskläder, men vid nystarten har man valt att bredda utbudet 
till att även innefatta fiskeartiklar och –kläder samt även en 
liten inriktning på damkläder för lite större storlekar.  När det 
gäller herrkläderna satsar man mest på basplagg med rakpass-
form, som till exempel jeans och pikétröjor. Försäljningen av 
fiskeartiklar grundar sig i att Jörgen själv är hängiven fiskare. 
- Jag hade planer på en fiske-/fritid-/friluftsavdelning redan för 
många år sedan, men det fungerade inte riktigt att kombinera 
det med herrkläder. nu när vi driver allting hemifrån blir det en 
annan sak. Vi säljer både fiskeutrustning och fiskekläder från 
bland annat airflo och Tfg. 

Välbesökt invigning
Den nya butiken, som för övrigt huserar i ett ombyggt kostall, 
har varit igång sedan början av mars. Då höll Jörgen och He-
lena invigning där man bjöd på ärtsoppa och gav gamla och 
nya kunder en möjlighet att titta närmare på det nya sortimen-
tet. Att kalla invigningen för en framgång är att vara blygsam 
i överkant. 
- Vi hade hoppats på 40 personer på två dagar. Det kom 130! 
Det kändes som ett kvitto på att många har saknat oss, och 
sedan dess har det rullat på bra. 

Egendesignade tweedplagg
Förutom att man precis som tidigare säljer herrkläder från bland 
annat Arnold Palmer, Wrangler, Alberto och Seaven Seas, så 
kommer Carlssons Kläder under maj månad att erbjuda en rik-
tigt exklusiv nyhet: Egendesignade tweedkläder. 
- Jag har ett stort intresse av engelska tweedtyger, och har till-
sammans med en sömmerska ritat egna kollektioner som ska 
sys upp i små serier. Det ska bara finnas några få numrerade 
exemplar i varje, för att behålla exklusiviteten. 

FANTASTISKA PRISER PÅ BJÄRETGÅRD!

Välkomna! 
Jörgen & Helena 0708-35 64 98Öppet:

ons 14-20
fre 10-18
lör 9-12 

Vägbeskrivning:
Vedbykyrka
Y-korset mot 

Ankarlöv
300 m - Framme!

30%
rabatt på valfri vara!

Klipp ut annonsen 
och lämna i butiken!
Alla utnyttjade annonser inlämnade 
mellan 22 april - 4 maj ingår dessutom 
i en utlottning!
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vINNaRE!

Nöjd klädvinnare 
handlar helst 
i Klippan

Hon är klädintresserad och handlar de flesta av sina kläder 
i butikerna hemma i Klippan. Därför var det en självklar-
het för Margareta Flatemo att skicka en ett tävlingsbidrag 
när hon läste i Söderås Journalen att man kunde vinna 
kläder för 2 000 kronor från Nya Basthi. 
- I Klippan tar personalen sig mycket med tid med kunder-
na än vad de gör om man åker till något köpcentrum. 

Två födelsedagsresor
Några dagar innan tidningen du just nu läser kom ut, närmare 
bestämt den 18 april, fyllde Margareta Flatemo 60 år. På födelse-
dagen (som alltså inte hade inträffat när den här artikeln skrevs) 
åkte Margareta tillsammans med sina tre barn och deras respek-
tive familjer till badparadiset Lalandia för att fira.
- Jag har inte berättat för någon förutom min man att jag har vun-
nit, så det blir en överraskning för alla mina barn att läsa tidningen 
när den kommer ut, skrattar Margareta. 
I mitten av maj åker dessutom Margareta med sin mor och syster 

på ”tjejresa” till Madeira. Och kläderna som Margareta valde ut 
på Nya Basthi kommer väl till pass i den portugisiska solen. 
- Det blev ett par vita byxor och ett par ”vintervita” jeans med 
tillhörande jacka. Jag ville ha lite ledigare kläder, så att man kan 
ha dom både till vardags och till fest, beroende på vilka acces-
soarer man väljer. kombinerar jag med en jättefin glittrig topp är 
jag nästan festklädd, och om jag använder en t-shirt så funkar det 
jättebra i vardagslag. 

Handlade även utöver vinsten
Man kan lugnt säga att Margareta har ”koll på klädmodet”! Och 
när hon ändå var på plats på Nya Basthi för att plocka ut sin vinst 
så passade hon på att köpa på sig ytterligare plagg när present-
kortsvinsten var utplockad. 
- Jag gillar att de är så enkelt att handla här i Klippan. Hade jag 
handlat på ett köpcentrum hade jag aldrig kunnat ta hem ett plagg 
för att testa om det funkar ihop med skorna jag köpte i en annan 
butik dagen innan, men i Klippan fungerar det. Det är fantastiskt!  
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Gilla oss på 

Köpmangatan 19, Perstorp 
Tel 0435 - 346 68

DEN PERFEKTA
SOMMAR-SKON!
lätt - mjuk - skön - tuff
stretch i ovandelen
kan användas i vatten
maskintvättas i 30grader 

Dam stl 
450 kr
Flick stl 
399 kr

 

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

West Side Story 
5 oktober kl. 19.30 2013

Julius Production AB presenterar 
En av världens mest älskade musikaler 
WEST SIDE STORY - THE MUSICAL

"En sann klassiker!"

Pris: 980:- och då ingår bussresa, biljetter och teaterbuffé samt 
kaffe och kaka i pausen.  Dryck ingår ej.

34 år
på bygdens vägar

1979-2013

OBS! Det är stor efterfrågan så 
boka NU! Begränsat antal biljetter.
Bokar gör ni till Tommy Karlsson på 

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

Ystad Military Tattoo 2013
Då är det återigen dags för Ystad Military Tattoo.

Vi har biljetter till föreställningen 

lördagen den 17 augusti 2013 kl. 20.00
Pris: 690:- och då ingår resa och biljett.

	  

Behöver du kontanter? Kontantautomat runt hörnet!
Ombud för HYR DIN FILM HOS OSS!

LJUNGBYHED  0435-44 10 30

ÖppEt aLLa DaGar  9-20

Allt inför vårens
fester, student & 

konfirmation!
Beställ maten 

hos oss!

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

Hjärtligt 
välkomna!

Du 
missar väl inte

Lördagen
 den 27/4??!!

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.
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Vincents Kök i Perstorp är mer än en 
lunchrestaurang. Man är även en pop-
ulär cateringleverantör och har det 
senaste året också infört utkörning av 
dagens lunch. 
- I snitt säljer vi 150 dagens lunch varje 
dag, konstaterar en nöjd Vincent Ca-
faxe, som tillsammans med hustrun Su-
sanne startade Vincents Kök 2010. 

Populära matlådor
Satsningen på att köra ut matlådor med da-
gens lunch direkt till kunderna har pågått 
sedan sommaren 2012, och har blivit myck-
et uppskattad. Efter att många efterfrågat 
denna tjänst bestämde sig Vincent och Su-
sanne för att göra ett försök. Och det har 
fallit mycket väl ut. 
- Vi kör ut till kunder i Hässleholm, Ty-
ringe, klippan och perstorp, och nu på 
sistone har vi även påbörjat ett samarbete 
med hemtjänsten i perstorp, säger Vincent 
Cafaxe. 

Cateringleverantör
Vincents Kök har ända sedan starten alltså 

även varit en uppskattad cateringleverantör. 
Man levererar mat till bröllop, jubileumsfes-
ter, studentmottagningar och andra stora 
tillfällen i livet, men även till konferenser 
och andra events. När det vankas evene-
mang i Perstorp är det ofta Vincents Kök 
som är matansvariga. Till hösten anordnas 
till exempel ungdoms-SM i orientering i 
kommunen.
- Då kommer vi att ha mycket arrangemang 
i folkets park och omgivningarna runtom-
kring. Det känns roligt att ha fått till ett avtal 
med ett så pass stort arrangemang, tycker 
Vincent Cafaxe. 

Samarbete med Fulltofta slott
Vincent och Susanne söker även samarbeten 
utanför kommunen. Man har bland annat 
haft cateringuppdrag på golftävlingen Åhus 
Exclusive och även för Skyrups Golfklubb. 
När det gäller 2013 har man etablerat ett ex-
klusivt samarbete med Fulltofta slott i Hörby 
kommun. Överenskommelsen går ut på att 
Vincent och Susanne rekommenderar sina 
bröllopskunder att ha bröllopsfest på Fulltof-

Många nya utmaningar
 förVincents Kök

ta. Vincents Kök kan då hjälpa till med både 
mat och serveringspersonal. Samarbetet har 
burit frukt direkt. Tack vare Vincents Kök är 
Fulltofta slott redan fullbokade när det gäller 
bröllop under säsongen 2013. 
- Det känns otroligt kul. Både jag och su-
sanne har över 20 års erfarenhet från cater-
ingbranschen, och det finns inget roligare 
än när man får nya uppdrag. Vi byter våra 
cateringmenyer två gånger per år, och skapar 
även nya bröllopsmenyer varje säsong. Dess- 
utom kan vi naturligtvis skapa menyer helt 
efter kundernas önskemål också. 

Roligt att bolla idéer 
Att hela tiden utmana sig själv och komma 
med nya menyuppslag är en nödvändighet 
när man arbetar med mat. Vincent Cafaxe 
tycker rentav att det är den allra roligaste de-
len av hans arbete. 
- Vi brukar sätta oss ner och bolla idéer. Det är 
inte svårt att hitta nya uppslag, tycker man bara 
att det är kul så kommer det av sig själv. Vår 
passion är att laga god mat till nöjda kunder 
som fortsätter att komma tillbaka till oss.  

18



Emma BRIN
kåkER

Lägeskoll: Honduras 
– med Emma Brinkåker

Del 3

Minnesgoda läsare kommer säkert ihåg de artiklar Söderås 
Journalen skrev (augusti och december 2012) om Perstorp-
stjejen Emma Brinkåker och hennes äventyr som volon- 
tärarbetare i Honduras huvudstad Tegucigalpa. Nu är det 
dags att stifta bekantskap med henne igen och höra vad hon 
haft för sig sedan sist. 

Hur går det med arbetet som museiguide?
- Jag trivs lika bra fortfarande. Vi guider är som en enda stor familj 
och har fantastiskt roligt när vi jobbar. Det kommer även många 
utlänningar och andra volontärer hit, och det är alltid roligt att prata 
med dom och höra deras historier om vad de gör här. sedan är det 
ju väldigt roligt med alla barn som kommer hit också.

Du pratade ju ingen spanska när du åkte ner. Hur går det nu?
- Jättebra! Jag förstår i princip allting nu, och jag kan själv hålla igång 
en konversation på spanska. Jag fattas en del ord fortfarande, men 
jag har ju ytterligare tre månader att lära mig på innan jag åker hem. 

Hemresan ja. Hur känns det när du tänker på den?
- Jag är väldigt dubbelbottnad. Det ska så klart bli kul att träffa vän-
ner och familj igen, och det känns bra att återvända till säkra och 
lugna sverige, men jag kommer att sakna Honduras väldigt mycket. 
Jag har hittat några fantastiska vänner här, och mitt jobb är under-
bart, så det kommer bli tufft att åka hem också. 

Har du kommit in någon slags vardag, eller känns allting fortfarande 
som ett enda stort äventyr?
- Man har definitivt kommit in i någon slags vardag nu. Man vaknar 
samma tid varje dag och går och lägger sig vid samma tid på kvällen, 
men man vet aldrig vad som händer däremellan. Det händer alltid 
något nytt, stort eller litet. 

Vad är det bästa med att vara i Honduras?
- Det är definitivt jobbet! Det är nog det bästa jobb jag någonsin 
kommer att ha. 

Och det sämsta?
- att det är så farligt att vara ute att man inte känner sig säker. Jag 
saknar verkligen att kunna gå ut och gå eller ta en löprunda när jag 
känner för det. 

Senast vi pratades vid var i december. Hur var det att fira jul, nyår och 
påsk i en annan kultur?
- Jag firade julen med min värdfamilj här i Tegucigalpa. Julafton är lite 
som nyår för oss i sverige. Man lagar mat hela dagen och äter en sen 
lunch, och sedan när vänner och familj kommer över äter man lite 
snacks och sånt. sen på tolvslaget säger man god jul och kramar om 
varandra. Utanför går fyrverkerierna igång och när man har kramat alla 
äter man maten som man hade förberett under dagen. Dagen därpå 
delar man ut julklappar. nyår firar man likadant som vi gör i sverige. 
påsken firar man inte riktigt. alla är lediga från måndag eller onsdag 
eftermiddag under påskveckan, men då åker de flesta till kusten för att 
sola och bada. 

150 :-/pers

Student 2013
by

 
 Honungs- och chilimarinerad fläskfilé med 
 hallon- och melonsallad och hallondressing 
 Passionsfruktsglaserat kycklingbröst på en sommar-
 sallad med ruccola och melon samt örtkrutonger 
 Huset hemlagade Västerbottenpaj 
 Rostad färskpotatissallad med sparris, rädisor, 
 rostad paprika och vitlök samt mandelvinaigrette 
 Italiensk tricolorsallad med mozzarella, bifftomat,
 kronärtskocka och basilika 
 Hembakad baguette och smör

 Studenttårta traditionell: 25 :-/pers 
 Studenttårta (mössa-tårta): 12-14 pers: 425 :- 
 Minimum order: 10 pers 
 Vi kan ordna festen hos ER eller hos oss
 i våra lokaler, ring för pris och tillgänglighet. 

Endast avhämtning och leverans (fri leverans från 25 pers.) 
Beställning/info 0435-34523  www.vincentskok.se

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

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

Har olyckan varit 
framme i vinter?

Stenskott och 
sprickor i 

vindrutan?

Lugn vi 
byter den 

åt dig!!

Klippans kommuns och Företagarna 
Klippans företagsluncher är mycket 
populära. När man träffades på Best 
Western Hotell Klippan den 10 april 
slogs nytt besöksrekord med hela 61 
deltagare! Förutom att Årets företagare 
hyllades (detta kan du läsa om på an-
nan plats i tidningen) så hölls också 
som vanligt ett antal föredrag. Här 
följer ett axplock av vad som sades. 
Nästa företagslunch går av stapeln 
den 8 maj, och kommer då att hållas 
på Åsbo Ryttarförening i samband med 
körningstävlingen Åsbo Driving. 

Bjärhus gårdsbutik satsar på event
Verksamhetsledaren Calle Laurén från Bjär-
hus Gårdsbutik presenterade företaget och 
dess verksamhet lite närmare. Dessutom 
passade han på att flagga för att man kan 

anlita Bjärhus Gårdsbutik som cateringleve-
rantör till alla typer av festligheter – det kan 
handla om alltifrån bröllop och student till 
företagsevenemang. Calle Laurén berättade 
också om ett kommande arrangemang där 
man förutom en god grillbuffé kan få sig lite 
härlig musik till livs. 
- Den 17 maj ordnar vi gitarrjamboree med 
några av våra mest kända lokala gitarrister. 

Klippans Brottarklubb – då och nu 
Rune Pettersson från Klippans Brottarklubb 
berättade om klubbens historia. Han tog 
avstamp i bildandet 1933 och gick via stor-
hetstiden på 50-, 60- och 70-talen fram till 
idag, där klubben blivit en av Sveriges största 
inom dambrottning. Man ordnar varje år den 
internationella stortävlingen Lady Open, och 
2012 fick klubben sin första världsmästare 

någonsin genom Jenny Fransson. Rune Pet-
tersson framhöll också satsningen på ungdo-
marna. 
-  Vi bygger underifrån genom att ha många 
tränare. Det gör att barnen känner sig sedda 
och manade att satsa vidare.

ALMI Företagspartner vill vara ett kom-
plement till bankerna
ALMI Företagspartner är en aktör som har i 
uppdrag att stödja nya företag. Man kombi-
nerar finansiering med bland annat rådgiv-
ning, utbildningar och mentorskap. Ägare till 
ALMI Företagspartner är Region Skåne. 
- Vår ambition är att kunna hjälpa företagare 
med bärkraftiga idéer, och kunna fungera 
som ett komplement till bankerna, berättade 
representanten Nenne Hansson. 

Stefan Sperlingsson utbildar företagsle-
dare
Sälj- och marknadscoachen Stefan Sperlings-
son från Helsingborg hade bjudits in för att 
berätta om sin utbildning för företagsledare. 
Han lär bland annat ut hur man som företa-
gare förbättrar sin personliga drivkraft, hur 
man bygger nätverk och hur man på bästa 
sätt uppfyller de mål man satt upp för sin 
verksamhet. 
- alla behöver träning och övning. Väljer man 
att gå utbildningen är man med på tre träffar 
under ett halvårs tid, där man mellan tillfäl-
lena arbetar efter en egen handlingsplan. 

Besöksrekord på Företagslunchen

FÖREtaGSLUNch
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Öppettider: 
Mån - fre 10 - 18 

Lör 10 - 14
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RÖRMONTAGE AB
STORGATAN 16, 264 33 KLIPPAN
Tel. 0435 - 71 12 75, fax 0435 - 100 25

Utnyttja 

Rot-avdraget!

Duschhörna

Duschpanel

8950:-(vid berättigande av ROT-avdrag)  Rördragning ingår ej

Opal

Arrow +

+
installation
=

Öppet: Mån - Fre 10-18
Lördag 10-14 

Åbyplan 2,  Klippan
Tel:  0435-151 30

10% Rabatt
Erbjudandet gäller endast lördagen den 27/4
Kan ej kombineras med andra erbjudande

Vecka 11 var sjuorna och åttorna på 
Petersvenskolan ute på PRAO. Unge-
fär hälften var och praoade på dagis.
Andra ställen var veterinärkliniker, 
skolor och inom vården.

När man kom tillbaka till skolan pratade man 
om vad man hade fått göra, när man bör-
jade och slutade o.s.v.

Man började prata mer om vad man ville 
bli när man blev stor, vilken linje man skulle 
välja på gymnasiet. Det finns en del som vill 
jobba som poliser, några som vill jobba med 
djur och en del som vill bli elektriker.

Det är en skillnad från när man var liten, då 

ville man bli prinsessa eller riddare eller sånt 
som man läste om i sagorna, men det är 
saker som man vid15 års ålder tänker: ¨Hur 
kommer det sig att jag ville bli det?¨

Vissa har både A-, B- och C-plan (en jag kän-
ner har till och med en F-plan), men vissa 
vet inte ens vad de vill bli. När man kommer 
upp i högstadiet blir pressen högre och man 
tänker: ¨Varför vet jag inte vad jag vill jobba 
med? Det vore ju enkelt att hitta något som 
skulle passa mig.¨ Men ibland är det svårt.

Sedan finns det det andra problemet, man 
har helt enkelt för många alternativ.Ska man 
bli författare för att man alltid har gillat att 

läsa? Eller kanske advokat för att man är bra 
på att argumentera? Eller kanske psykolog 
för att man har alltid varit den som kompisar 
har kunnat prata med och de har känt sig 
bättre efteråt?

Sedan måste också betygen passa in så man 
kommer in på den linje som 
man vill gå på. 
Man kan bli förvirrad av alla 
möjligheter som man kan ha. 
Men man kan också bli förvir-
rad av bristen på möjligheter.
Ja, vem vet?

Vi söker
AD/Layout-medarbetare

Mer info finns på 
www.adaptmedia.se

Ungdomsskribent
För ett år sedan sökte vi efter en Ungdomsskirbent till Söderås Journalen. Syftet med detta var att vi tyckte det skulle vara 
kul att få en ännu bredare spännvidd mellan våra olika artiklar än vi redan har. Ingen kände sig kallad då, men nu har vi fått 
tag på en tjej som vill prova ”sina vingar” i skrivandets konst. Linn Berggren är namnet på tjejen som har skrivit krönikan 
nedan. Linn är 14 år, går i 8:e klass på Petersvenskolan i Klippan. Om ni tycker Linn har gjort ett bra jobb med sin krönika 
så gå gärna in på www.facebook.com/Klippanshopping och kommentera detta!

linn Berggren
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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

Bilverkstad 
• Börjessons Bil, Östergatan 28, 264 34 KLIPPAN ..................................... 0435-109 20
  www.borjessonsbil.se, klippan.bokning@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

Busstrafik
• Klippans Busstrafik, Åbytorpsvägen, 264 39 KLIPPAN ............................. 0435-142 13
  www.klippansbuss.se, info@klippansbuss.se

Byggnadsarbeten 
Bengtas Bygg & Montage, Sävgatan 10A, 284 33 PErSTOrP .................... 0704-334071
  bengtas_byggmontage@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
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
Anderstorps El, Anderstorp Köpinge 301, 284 91 PErSTOrP  .................... 0435-331 33
• ELAB, Strandbadsvägen 9, 252 29 hELSINGBOrG  ................................. 0435-215 54
  ulf@elabihbg.se
• herners El, Storgatan 5, 260 70 LJUNGBYhEd  ................................... 0435-44 04 17
  info@hernersel.se
• Söndraby EL, Järnvägsgatan 28, 264 33 KLIPPAN .................................. 0435-139 60
  www.sondrabyel.se, sondraby.el.ab@telia.com
• IVT ragnarssons El & VP Service, Apoteksgatan 6, 264 33 KLIPPAN ........ 0435-241 68
  www.ivt.se, ken.r@telia.com

Fastighetsbolag 
• riksbyggen Klippan, Storgatan 35, 264 21 KLIPPAN ............................. 0771-860 860
  www.riksbyggen.se

Fastighetsbolag forts.
• 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 
• BEST WESTErN hotell Klippan, Åbyplan 3, 264 33  KLIPPAN ................... 0435-120 10
  www.bestwestern.se, reception@hotellklippan.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

Kanotuthyrning
• djupadalsmölla Kanotuthyrning, djupadalsmölla 4965, 
 264 54 LJUNGBYhEd,  ....................................................................... 0435-77 00 41
   www.djupalsmolla.com

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
• Lukas By Basthi, Storgatan 32, 264 33 KLIPPAN .................................... 0435-104 97
• Nova, Åbyplan 2, 264 33 KLIPPAN ......................................................... 0435-151 30
  nova.fashionforyou@gmail.com

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

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

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

BRANSCHREGISTERSöderås
Konferens

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

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

Markiser
• MP Solskydd, Värmevägen 2, 264 39 KLIPPAN .................................... 0734-43 44 66
  www.mpsolskydd.se, info@mpsolskydd.se

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

Radio-TV
Antennsystem Skåne, Allarp 763, 260 70 LJUNGBYhEd ............................ 0435-508 20
  www.antennsystem.com, info@antennsystem.com
• 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

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

Restaurang & Pizzeria
• BEST WESTErN hotell Klippan, Åbyplan 3, 264 33  KLIPPAN ................... 0435-120 10
  www.bestwestern.se, reception@hotellklippan.se
• 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
• 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
Tandvården Ljungbyhed, Tandl. Michal Wachalski
Infanterigatan 10-12, 264 51 LJUNGBYhEd ........................................... 0435-44 08 00

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

Transportvagnar
• Transportvagnar AB i Klippan, Åbytorpsv. 16, 264 39 KLIPPAN .............. 0730-31 94 65
  www.transportvagnar.se, birger.svensson@transportvagnar.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
Billy & Carina Trädgårdanl. hB, Svenstorp 897, 264 51 LJUNGBYhEd ...... 0705-54 88 14
  billyocarina@telia.com
• Bjärhus Växtbutik, Bjärhus 7742, 264 93 Klippan .................................. 0435-102 95
  www.bjarhus.se, vaxtbutik@bjarhus.se
• Lilla Kloster Service AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN ...................  0709-49 83 28
  lillaklosterab@telia.com
Peter von Krassow Trädgårdsfirma, Bjärröd 1004, 284 91 PErSTOrP ...... 0708-67 68 89
 www.petervonkrassow.se, garden@petervonkrassow.se

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

Värmepumpar och kylanläggningar
A4U i Skåne AB, KVIdINGE ..................................................................... 0706-24 82 29
www.a4uab.se, info@a4uab.se

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

L


