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Isabella Gano driver Julhjälpen
i Trelleborg och sprider glädje i
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på konsten.
s 10-11

❆

❄

❄

❄

❆

❄

❄

❄

❄

❆
❄

Julens
❆ fröjder
Östarps gästis s 18-19

❄

❆

Unna dig en mysig läs- och TV-stol!
CAlYPSO, Funktionsfåtölj
med ställbar nacke, rygg,
här som manuell med
inbyggt fotstöd. Kan fås
med lös pall och olika
tyg eller skinn.

11690:-

SOFieRO, reclinerfåtölj med
elfunktion. Äkta fårskinn,
enkelt ställbar i rygg, nacke,
fotstöd med snurr.
Välj beige, ljusgrå, eller mörkgrå fårskinn

HAMilTOn, underbar fårskinnsfåtölj,
manuellt ställbar rygg, nacke,
med lös pall. Ger bra svankstöd.

10495:-

Vi levererar, bär in och monterar alla möbler
vid köp över 7000:- – utan kostnad!

14990:-

Malmövägen 19, Vellinge | 040-42 02 32 | www.mullersmobler.se
Vard 9-18 • Lör 9-14 | Handla räntefritt upp till 24 mån.

En högtid som väcker känslor
Snart är den här, högtidernas högtid!
Julen tycks dela svenska folket i
två delar: de som älskar denna helg
och allt som hör till: den flottiga maten och de immande glasen, spel och
snack inpå småtimmarna, promenader i grådasket och långa lata sovmorgnar.
Sedan har vi de andra – Grinchenfolket – som lider sig genom
julklappshets, det tvångsmässiga umgänget med släkten och den onyttiga
kosten.
Själv är jag en obotlig julromantiker. Liksom min fru, som utan att

tveka hade börjat julpynta redan i
september om ingen satte stopp. Nån
ordning får det iallafall vara.
Julen är en tid då man ska tänka på
andra – det har vi fått lära oss sedan
barnsben. Likt Karl-Bertil ska man
tänka gott och göra gott och värna
och hjälpa de svaga, de obemedlade
och de bortglömda.
Visst är det en klyscha och visst är
det lätt att tänka att det mest handlar
om tomma ord från en svunnen tid
– men likväl är det fortfarande julens
innersta budskap.

En som inte bara tänker på de behövande utan faktiskt också ser till att
de får hjälp så här i juletid är Isabella
Gano från Trelleborg. I år – för sjätte
året – driver hon facebooksidan Julhjälpen i Trelleborg och ser till att
många behövande Trelleborgsfamiljer
får julklappar till barnen och julmat
på bordet.
Läs om hennes insats i detta nummer av Mer och känn förtröstan i insikten att julens kärleksbudskap lever
och frodas – trots allt!
Jakob Hydén
Redaktör

Lussebullar, julbord, granar och julens omtanke!

Foto: Karin christiansson

Kulturens Östarp.
Mårten Gräns julbakar.

Håkan Olsson bland sina granar.

Isabella Gano.
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Missa inte!

CONNECT HÖRNSOFFA

Hörndivansoffa byggbar.
Tyg: Danny Bredd: 271 cm. Djup: 205 cm.
Ord.pris: 15.885:-

Höstens
inspiration ocH
erbjudanden!

13.995:-

BYGGBAR

20%
RABATT!

25%
RABATT!

40%
RABATT!

PAKETPRIS

MONACO

PAKETPRIS

13.995:-

KONTINENTALSÄNG

Svensktillverkad kontinentalsäng. Inkl. gavel
och ben. Finns i ﬂera färger. Ord.pris: 18.699:-.

25.990:-

Svensktillverkad. Inkl. huvudgavel.
Ord.pris: 42.985:-.

BAD BOY 4-SITS SOFFA

18.995:-

2,69x113x96 cm. Ord.pris: 23.499:Finns i ﬂera färger och tyger.

PROFESSORN

Fåtölj i olika färger och
material.

PRIS FRÅN

3.495:-

PRIS FRÅN

20%
RABATT!

ANDREW

3-sits soffa. Finns i ﬂera färger. Ord.pris: 12.495:-

Facebook.com/leanderpehrson

9.995:-

@mobelhusetleanderpehrson

LUND NOVA 046-13 00 00 VARD 10-18 LÖRD 11-16, SÖND 12-16
YSTAD 0411-139 70 VARD 10-18 LÖRD 11-15, SÖND 12-16
KRISTIANSTAD 044-12 31 90 VARD 10-18 LÖRD 11-15, SÖND 12-16

WWW.LEANDERPEHRSON.SE

RÄNTEFRI DELBETALNING!
Upp till 24 månader.

4 | välgörenhet

MER NOVEMBER 2021

Julens budskap i
Trelleborg. Varje jul i sex
år har Isabella Gano – och ett
stort antal givmilda Trelleborgare
– samlat in kläder och julklappar
till mindre bemedlade familjer i
Trelleborg.
– Det känns viktigt. Det ska inte
vara så att vissa barn inte kan få
fira en ordentlig jul, säger hon.
Det är på Facebook på sidan Julhjälpen i Trelleborg
som Isabella Gano bedriver sin välgörenhetsverksamhet. Här kan behövande familjer ansöka om
att få hjälp med julklappar
till barnen, men även exempelvis värdecheckar till
mataffärer eller vinterkläder och vinterskor.
Mottagarna – som anonymiseras – och deras
önskemål läggs upp på sidan, och så kan givarna
skänka det som behövs.
– Jag började själv som
givare och när hon som
drev sidan slutade året
därpå så tog jag över. Då
hade jag själv en ettåring
och drömde om hans första riktiga jul, så jag kunde
verkligen relatera till dem
som inte kan ge barnen
denna glädjefyllda högtid. Jag kände och känner
fortfarande att detta är
jätteviktigt, säger Isabella
Gano.
Familjerna får skicka in
en ansökan som bedöms
av Isabella Gano och sedan presenteras på Facebooksidan. Nu när det
lackar mot jul råder här
febril aktivitet. Här finns
till exempel ”Familj 7” som
gärna vill ha ”leksaker för
en liten grabb” och ”lego
för den större killen”.
– Om familjerna blir
godkända så pratar vi om
vad barnen önskar sig och
om de behöver nåt annat,
till exempel vinterjackor
eller skor. Grunden är att
uppfylla barnens önskelista. Alla får också ett presentkort i en matbutik så
de kan fylla på skafferierna
inför helgerna, säger Isabella Gano.
Bidragen swishas eller
så kan man lämna avlagda
kläder eller utsorterade
leksaker direkt till Isabella
Gano. Och det är många
som vill hjälpa till.
– Det är så fantastiskt.
Det låter väldigt klyschigt,
men det spelar ingen roll
om man skänker tio kronor eller 500 kronor. Allting räknas och allting
spelar roll. Jag har hellre

”
Det låter
väldigt
klyschigt,
men det
spelar ingen
roll om man
skänker tio
kronor eller
500 kronor.

många som skänker lite
än några få som skänker
högre summor. Då känner
alla också att de kan vara
delaktiga.
Administrationen av insamlingen kräver mycket
jobb. Så här inför jul blir
det flera timmars arbete
varje kväll, berättar Isabella Gano, som själv jobbar och dessutom har två
barn. Och trots att hon får
full support från sin sambo
så kände hon ett litet uns
av tvivel inför årets julhelg.

– Helt ärligt så höll jag
på att kasta in handduken
detta året för jag har väldigt mycket på arbetet och
mina egna barn börjar bli
större och har sina aktiviter, men jag kände att
jag inte kan sluta, det är
för viktigt. Det gör så stor
skillnad för så många. Just
detta att veta att alla barn
har skor och jackor, det är
det allra viktigaste känner
jag. Och att veta att vi kan
ge föräldrarna lite sinnesro
inför julen.
– Själv får jag min belöning under juldagarna för
då brukar många av dem vi
har hjälpt skicka bilder och
filmer när de dukar upp
julbordet eller när barnen
öppnar sina julklappar. Då
får man beviset på att vi
faktiskt kan hjälpas åt och
göra skillnad.
Jakob Hydén
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påsar och paket

Isabella Gano.

Klart för leverans.

25000 kronor insamlade på bara ett dygn.

Barnets bästa?
Umgängesoch vårdnadsrätt
Kostnadsfri rådgivning

0410-138 00 Trelleborg jour 0410-33 02 80
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Vem skulle du vilja ge en julklapp?

Caroline Sköld: – Mina barn, de kommer alltid först. De
skulle få en stor låda med lego.

Maarit Wallin: – Mina hundar Ronja och Molly. Varje år brukar de få köttbullar och kanske någon god bit korv i julklapp
Foto: Jakob Hydén
och svärmor ger dem gosedjur. 

Suaad Akil, med Tamim och Julia: – Jag skulle ge min man
en ny telefon. Då skulle han bli glad.

Agneta Thorman: – Jag skulle ge nått till mina anhöriga. Ett
hus kanske, någonstans där det passar dem.

Anneli Nilsson: – Det skulle bli nått till mina barnbarn. Nått
med telefoner eller datorer skulle göra dem glada.
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Herrsko i skinn
Damkänga med
glitterstenar

Snygg varmfodrad
mjuk skinn känga

Färg: svart St. 36-41
Ordp. 550:-

Färg: svart, röd St 36-41
Ord. pris: 1150:-

Nu

675:-

280:-

Herrloafer

Vattentät
Walkingkänga

Färg: svart St. 40-46
Ordp. 550:-

Färg: Grå/blå
St. 36-47
Ordp.1300:-

Nu

Nu

Nu

340:-

900:Färg: svart St 36-40
Ordp. 650:-

Nu

Nu

400:-

Vattentät känga

Skinn. Färg: brun St 36-47
Ordp. 850:-

Nu

550:-

Varmfodrad flickkänga

Varmfodrad stövel
med pälskant

425:-

Vattenavisande
Färg: bordeaux St 28-35
Ordp. 599:-

Varmfodrad
vattentät känga
Färg: röd St 36-40
Ordp.750:-

Nu

Skinnboots till
dam och herr

Färg: brun
Ord. pris 799:-

Nu

350:-

Mjuk memoryfoam
innersula.
Färg: brun St: 35-47

750:-

Nu

Damstövel

Färg: svart St 36-41
Ordp. 550:-

Nu

280:-

Walking sko

Finns även som känga (Svart,brun)
Skinn. Vattentät St 36-47
Ordp. 1050:-

Nu

750:-

350:Tel: 0413-313 60

e
t
s
a
n
i
f
s
e
n
å
k
S
JULBORD
SKA DET ÄTAS JULBORD
SÅ SKA DET ÄTAS
Julbord
Lilla
PÅ RÖNÅS!
260:Stora

360:-

STOR HÖSTBUFFÉ

SÖNDAGSMENY
KL 12.00–15.00
STOR
VARJE
SÖNDAGHÖSTBUFFÉ
FRAM
TILL JULBORDEN
VARJE SÖNDAG FRAM TILL JULBORDEN

Adress: Rönåsvägen 5, Sjöbo
Telefon: 0415 - 431 77
E-post: ronasbyakrog@hotmail.com

STOR HÖSTBUFFÉ

VARJE SÖNDAG FRAM TILL JULBORDEN

VARJE STOR
SÖNDAGHÖSTBUFFÉ
FRAM TILL JULBORDEN
VARJE SÖNDAG
FRAM TILL JULBORDEN
GÅSMIDDAG
GÅSMIDDAG
LÖRDAG 13/11 KL 18.30 GÅSMIDDAG
OCH SÖNDAG 14/11 (Fars dag) KL 12.00–15.00
GÅSMIDDAG

GÅSMIDDAG
JULBORD
JULBORD MED JULQUIZ
JULBORD MED DANS

Lördag 27/11 kl 15.00
Söndag 28/11 kl 11.45 och kl 15.00
Fredag 3/12 kl 18.30
Lördag 4/12 kl 15.00 och kl 18.30
(Dans till Othellos)
Söndag 5/12 kl 11.45 och kl 15.00
Fredag 10/12 kl 18.30
(Julquiz med Othellos)

Finns även för
avhämtning

Läs mer på ronasbyakrog.com

Pris från: 525 kr

Lördag 11/12 15.00 och kl 18.30
(Dans till Othellos)
Söndag 12/12 kl 11.45 och kl 15.00
Fredag 17/12 kl 18.30
(Julquiz med Othellos)
Lördag 18/12 kl 15.00 och kl 18.30
(Dans till Othellos)
Söndag 19/12 kl 11.45 och kl 15.00

LÖDERUPS STRANDBAD · 0411-52 62 60

Fr

JULBORD MITT
I VECKAN
www.loderupsstrandbad.com
• info@loderupsstrandbad.com

30/11 12.00, 10/12 13.00, 14/12 13.00, 15/12 12.00 & 18.00,
16/12 18.00, 8/12 18.00 (underhållning med Knet & Bünna)

ov
ån 26 n

LÖDERUPS STRANDBAD · 0411-52 62 60
www.loderupsstrandbad.com
• info@loderupsstrandbad.com
LÖDERUPS STRANDBAD
• 0411-52 62 60

be

www.elisefarm.se - info@elisefarm.se - 0413 330 70

www.loderupsstrandbad.com • info@loderupsstrandbad.com
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Julbord på Bosjökloster
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välkommen till årets julbord

Julbord fredagar - söndagar 26/11 - 19/12 545 kr
Vid start i slottet med brasa, glögg & historisk berättelse 575 kr
Valfritt datum för 25+ p

Skånska Juldagarna 26-28/11
Äkta julstämning i Bosjöklosters vackra slotts- & gårdsmiljö,
med hantverk, mat, musik och aktiviteter för barnen
Vuxen 100:-, barn till 16 år fritt, fri parkering
Fredag kl 12:30-19, lördag kl 11-17, söndag kl 11-16
Musik i kyrkan: fredag-lördag kl 12 & 14, söndag kl 14

WWW.BOSJOKLOSTER.SE

•

0413-250 48

•

info@bosjokloster.se

595 kr per person. Glögg & kaffe ingår.
Julbordspaket med logi och härlig frukost 1545 kr per person i dubbelrum.
Bjärsjölagårds Slott • 0415-412 90 • bjarsjolagardsslott.se
Konferens • Bröllop • Restaurang • Hotell
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Klart för julmys på
SVEDALA. Efter förra årets uppehåll är nu julmarknaden i Svedala tillbaka. Den 4 december blir
det i vanlig ordning dans kring
granen, försäljning av glögg och
julmat, tomtebesök och en massa
annat kul för stora och små.
Julmarknaden 2020 fick
ställas in och kanske är
det därför suget efter
årets marknad är större
än på länge. Det tror iallafall Hans Breisner från
Företagarna
Svedala
som står bakom arrangemanget.
– Det känns absolut som
att det finns ett extra stort
intresse i år. Dels från försäljarna som inte har kunnat vara ute som vanligt.
Försäljningsplatserna är i
princip fullbokade, vi försöker hitta lösningar för
att få in ännu fler. Men
det gäller även vanligt folk,
som verkar längta efter att
komma ut och träffa andra
människor.

Lördagen den 4 december mellan klockan 10 och
klockan 16 är det dags. Runt
25 knallar kommer sälja
varor från marknadsstånd
och ett antal föreningar och
företag kommer sätta upp
tält för sina aktiviteter. Till
det kommer ett antal matvagnar parkera på och runt
torget som smyckas med
ljus och eldkorgar. På torget
kommer det finnas en liten
scen, så en del sång, musik
och tal kan man nog förvänta sig. Tomten lär enligt
uppgift komma på besök
och givetvis ska det dansas
kring granen.

”

– Det blir som vanligt en
traditionell
julmarknad,
det är vår ambition. Och

Det finns ett
extra stort
intresse i år.

jag tror att många uppskatter det, säger Hans Breisner.
De flesta butiker på Storgatan – som kommer vara
avstängd för trafik – och
Stortorget kommer hålla
öppet till 16 och på biblioteket finns det möjlighet
till bland annat julpyssel.

Tidigare år har Svedala
Handel stått som arrangör,
men sedan de nu har gått
ihop med Företagarna så
är det nu Företagarna Svedala som står bakom.
Att julmarknaden i
år sker en lördag hänger
bland annat samman med
att julmarknaden i Bara
ska hållas dagen därpå,
söndag den 5 december.

Efter förra årets uppehåll är julmarknaden i
Svedala i år extra efterlängtad.
FOTO: HANS BREISNER

TUVA BÄDDSOFFA

BLACK WEEK

2.000:-RABATT

MED MÅNGA BRA ERBJUDANDEN

EX 100 SERIEN

STRESSLESS QUICK SHIP-MODELLER

15% RABATT

15% RABATT

GÄLLER BÄDDSOFFA TUVA & CHARLOTTE

MED SNABB LEVERANS

EKENÄS FÅTÖLJ INKL.PALL

SHABBY FÅTÖLJ

17.990:-

10% RABATT

(ORD. PRIS 29.150:-)

ADRESS

Marknadsvägen 12
246 42 LÖDDEKÖPINGE
Gäller 19-29/11 2021

TELEFON 040-630 18 16

ÖPPETTIDER

Mån - Fre: 11 - 18
Lör - Sön: 11 - 16

CENTER SYD

Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning, skrivfel och prisändringar. Kampanjpriser kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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torget

Unna dig en
God Jul!

Dagens lunch 80 kr
Pensionärer 70 kr
Rabatterat lunchhäfte

Serveras mellan 26/11-24/12

Jullandgång 99 kr
Ägg, löksill, räkor, kallröktlax, rökt korv,
leverkorv, sylta, köttbullar, rödbetssallad,
julskinka, brunkål, ost.

Jultallrik 179 kr
2 sort sill, ägg med majonnäs och räkor,
kallrökt lax, rökad korv, leverkorv, sylta,
rödbetssallad, kalkonbröst, julskinka,
fruktsallad, ost, brunkål, prinskorv,
köttbullar, vörtbröd, ljust bröd och smör.
Lördag 4 december är det åter dags för julmarknad på torget. 

Foto: Hans Breisner

Vill ni ha det på fat istället
+10 kr/pers.
Ris Ala Malta med saftsås
+25 kr.

Boka bord !
Julbuffe med
musikunderhållning
Fredag 3/12 & fredag 10/12 från kl. 18

299 kr

exklusive dryck

…dessutom alla våra berömda sallader, smörgåstårtor,
smörgåsar, partyfat och delikatesser

Mat, dryck, pyssel och sång är några av hållpunkterna. 

Frans Malmrosgatan 55, AKKA-Huset Trelleborg 0410-101 21
0410-164 24 • mangeskok@live.se • www.mangeskok.se
Foto: Hans Breisner
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Den konstnärlige
ex-ingenjören
Höllviken. Efter 17 års arbete som civilingenjör kände Helena Brahe att det var dags att
byta spår i livet. Hon sade upp sig
och startade Lilla Makeriet där
hon tillverkar silversmycken och
keramikföremål.
– Det är ett beslut som jag inte
har ångrat en sekund.
Som civilingenjör arbetade
Helena Brahe, 49, med allt
från förorenad jord till sjöfart. Det var full fart med
resor, möten och projekt
och hon trivdes med karriären. Men efter nästan
två decennier i yrket så
började andra tankar gro i
henne.
– Jag har alltid varit en
person som älskar att arbeta med händerna, att
skapa något eget. Men det
har ju alltid bara varit på
hobbynivå. 2017, efter 17
års jobb som civilingenjör, kände jag att tiden var
mogen att göra något mer
av det, så jag sade upp mig
och startade Lilla Makeriet, berättar hon.
Verkstaden har hon
hemma i Höllviken och
här skapar hon konstföremål – främst silversmycken och keramikfigurer.
– Smyckena är något jag
har arbetat med tidigare,
i ett företag tillsammans
med min syster och en
väninna. Så det var något
jag tog med mig in i Lilla
Makeriet. Men annars är
det mest keramik. Jag gör
konstföremål, främst frukt,
grönsaker och djur, säger
Helena Brahe.
Tekniken hon använder
kallas tumning, och innebär i korthet att hon utgår
från en klump lera som
formas till en skål och sedan ett ihåligt klot med
hjälp av tummen, innan
det blir till figurer av olika
slag. Föremålen säljer hon
via sina hemsida (lillamakeriet.se) men finns även
exempelvis hos Konsthantverkarna i Ystad.
Så här i juletider kommer det dyka upp nya
produkter på Lilla Makeriets hemsida, nämligen tre
olika ljusstakar som hon
har gjort tillsammans med
Mattias Schuster, även han
verksam i Höllviken. Här

”
Det är ett
beslut som jag
inte har
ångrat en
sekund.

är det mötet mellan keramik och trä som är utmaningen och tjusningen.
Den som är nyfiken kan
hitta Helena och hennes
produkter på Toppengallerian under julskyltningssöndagen, den 28 november.
Nu väntar snart ett nytt
verksamhetsår och Helena
Brahe saknar inte idéer
eller uppslag. Drivet och
målmedvetenheten finns
kvar sedan åren som civilingenjör.
– Jag överväger att börja
med B2B, att sälja till företag som säljer vidare till
affärer och butiker. Sedan
måste jag bli bättre på sociala medier och kanske
skapa en egen kanal på
youtube. Och så är jag sugen på att satsa på drejning, även om jag inser att
det kommer kräva många
hundra timmar framför
drejskivan innan jag blir
tillräckligt duktig.
Oavsett vad så har hon
aldrig ångrat beslutet att
byta livsbana.
– Jag trivs jättebra. Jag
tycker om att jobba själv,
jag är nog lite av en ensamvarg, och det är stimulerande att få vara kreativ
och skapa. Finansiellt kanske det inte är särskilt bra,
men pengar är ju inte allt i
världen.
Jakob Hydén




foto: sofi stewart



foto: helena brahe

foto: helena brahe



foto: kelvin brahe



foto: helena brahe



foto: kelvin brahe
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Helena Brahe jobbade som civilingenjör i
17 år innan hon bytte banan i livet och blev
Foto: Kelvin Brahe
konstnär och keramiker. 
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Kulturfesten i Ystad
Skådespelaren Sara C. Kennedy är konferencier och
leder oss genom en kväll av priser, musik, show, samtal
och överraskningar. Sex lokala kulturpriser delas ut och
pianisten Jan Lundgren (med en hemlig gäst) gör ett
spännande framträdande. Dessutom gästar Sommarteatern med både musik och teater! Inträdet är fritt och
ingen bokning krävs. Ystads teater, 24/11 kl 18.30

Sådan far
Kul komedi med den långe komikern Claes Månsson,
som spelar en ensamstående far. Upplagt för dråplig
situationskomik med många skrattsalvor. Med Claes
Månsson och Ola Hedén, Riksteatern.
Flora Biografteater Sjöbo, 29/11 kl 19

Glenn Miller Orchestra
Ännu efter mer än 75 år sedan Glenn Millers försvinnande spelas hans musik världen över.
Den världsberömda orkestern med det signiﬁkanta
orkestersoundet återkommer till Palladium – nu bättre
än någonsin! Palladium, 28/11 kl 16.

En klassisk jul
I årets upplaga av den traditionellt välbesökta och högt
uppskattade julkonserten ”En klassisk Jul” med Lunds
Vokalensemble, har kören bjudit in Daniel Högström
(baryton) att tillsammans med kören och David Bendix
Nielsen (orgel) bjuda på en skön kavalkad vacker, stämningsfull och lustfylld julmusik. Allhelgonakyrkan Lund,
4/12 kl 18.

MER NOVEMBER 2021

Fyra skägg
Musikgruppen Fyra skägg bjuder på ett blandat visprogram precis som livet självt. Med historier, skratt, lycka,
vemod och kanske emellanåt en liten tår. Både nya och
gamla visor, en del kända andra mer okända. Ruben
Nilsson, Cornelis Vreeswijk, Evert Taube och Alf Hambe
är några av de vispoeter som alltid ﬁnns med på repertoaren. Flyinge församlingshem, 24/11 kl 19.15.

Julkul i city!
Tomteparad, jultåg och tomte, gratis karusellåkning för
de minsta och dans kring granen. Årets butik, smakställe, serviceföretag och julskyltning ska koras. Hantverksamarknad, eldshow, ljuspromenad mm. Trelleborgs
centrum, 28/11 kl 12-17

Smokie
Smokie besöker under sin turné inte mindre än 19 länder på tre kontinenter. Nyligen spelade de i Danmark,
Norge, Skottland samt Irland – totalt utsålt i samtliga
länder! Nu besöker de Malmö. Malmö Live, 27/11 kl
19.30.

Julen och traditionerna
Snart är det jul och hos familjen Thomander i Lund och
hos bönderna i Blekingegården har det pyntats och lagats mat inför den stundande högtiden. Vi gör ett besök
i de båda hemmen och insuper den härliga julstämningen. Kulturen i Lund, 24/11 kl 14 och kl 18.

Behåll julfriden till efter helgerna!
ANJ r
KAMlsP
fö
spolning
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Undvik avloppsproblem och boka tid till efter nyår.
Ta del av vårt erbjudanden i december och förbygg.
*Förhandsbokning inför nästa år.
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Vid en underhållsspolning i er villa ingår spolning av avlopp i kök, tre golvbrunnar samt spolning i huvudledning mot kommunens ledningssystem. I samband med underhållsspolning erbjuder vi till en reducerad kostnad inspektion och filmning av
ert avloppssystem. Önskar ni även rengöring av vattenlås, kan vi erbjuda detta från några av våra tilläggstjänster. Ordniarie
pris vid utryckning och spolning är 2.995:-. OBS! Priset gäller ej vid akuta åtgärder. Faktureringsavgift tillkommer på priset.

Sjuk, frisk eller mittemellan
Henrik Widegren är läkaren i SVT:s populärvetenskapliga program Fråga Lund. Han är även låtskrivare,
artist, föreläsare, krönikör och youtubare. Under 2019
turnerade han i hela Sverige med sin soloföreställning
Medicinens sjuka historia. Nu har han fått ett återfall
med sin nya föreställning Sjuk, frisk eller mittemellan.
Medborgarhuset Eslöv, 27/11 kl 16.

Julmarknad i Höör
Första advent är det traditionsenlig julmarknad och
skyltsöndag på Nya Torg. Mellan klockan 13.00-18.00
har butikerna julöppet, marknadsstånd kommer att
kanta torget och det blir en massa julmysiga aktiviteter.
Nya Torg, 28/11 kl 13-18.

Högtidens sånger
Malmö Kammarkör har under många år givit en serie
konserter i adventstids. I år har man kunnat utvidga
sin turnéplan till att omfatta även Hörby. Kören leds av
Dan-Olof Stenlund. Lyssna till oöverträﬀade tolkningar
av högtidens sånger. Hörby kyrka, 27/11 kl 15.

Varieté Victoria
Efter panidemipausen är succén är äntligen tillbaka med
nya akter! Välkommen till en klassisk varieté i ny tappning där vår konferencier och trollkarl Malin Nilsson
lotsar oss genom aftonen i ett rasande tempo. Victoriateatern Malmö, 24/11 kl 19.30
VARDAGAR 08:00 - 16:00
Helsingborg 042- 600 50 98
Höör & Eslöv 0413-40 40 90
Klippan
0435-44 11 91
Kävlinge
046-460 15 46
Landskrona 0418-49 90 88
Lomma
040-617 00 88
Lund
046-460 15 46
Malmö
040-617 00 88
Simrishamn 0414-44 80 90
Sjöbo
0416-69 00 90
Tomelilla
0417-77 33 11
Trelleborg 0410-33 50 10
Ystad
0411-31 10 90

JOUR DYGNET RUNT

0760-800 800
HELA JULHELGEN

God Jul &
Gott Nytt År!
önskar

Julius Production presenterar

JULIUS PRODUCTION & SANGRÉ EVENT PRESENTERAR

Sista veckorna - boka idag!

CHRISTMAS & GOSPEL SONGS

SKD

“Festen är ett faktum”
SKD

“En smällkaramell till operett”
SKD

“Glittrig och publikfriande”
SR

G rahame Patrick & the StamPS Quartet

“Driven och vältrimmad ensemble”
I rollerna

Sydsvenskan

NöjeSteaterN, malmö

Frida Engström ∙ Thomas Järvheden ∙ Lars Åke Babsan Wilhelmsson ∙ Hans Josefsson
Sofie Lindberg ∙ Anders Aldgård ∙ Elin Skorup ∙ Dominique W. Embretson och stor ensemble

SÖN 19 DEC KL 19.00

Nöjesteatern, Malmö

juliusbiljettservice.se, 0775-700 400

Spelas hösten 2021
gladaankan.com

WWW.JULIUSPRODUCTION.SE

Julius Production & PH International Music & Great entertainment presents

Julius Production i samarbete med Malmö Arena, CSB & DEAG Classics AG presenterar

ANNA NETREBKO
& YUSIF EYVAZOV

N FRÅ
IO

N

sedan

WIEN

FRÅN WIEN
2022

TRADIT

Nyårskonserten

De vackraste operaarior och duetter

1785

Med
Aalborg Symfoniorkester
Dirigent
Pier Giorgio Morandi

S C H Ö N B RU N N SLOTTSFILHARMONIKER

Sverigeturné januari 2022

19-jan
Malmö- 13/1
Live
10/1 Luleå
11/1 -Skellefteå
Sundsvall
- 15/1 Stockholm - Konserthus
16/1 Göteborg
2314/1
janGävle
- Helsingborgs
18/1 Uddevalla - 19/1 Malmö - 23/1 Helsingborg
Biljetter: nyarskonserten.se

© Tim Osipov

Repertoar ur den världsberömda TV-konserten från Wien

MALMÖ ARENA | 4 MARS 2022
malmoarena.com, 077-578 00 00
juliusbiljettservice.se, 0775-700 400
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”Jag började att spela saxofon en gång i tiden. Men det gick
ju inte att sjunga med en sax i flabben. Men spelade man
gitarr gick det att samtidigt göra sin röst hörd”. 
Foto: Jakob Hydén


Sista turnén för
proggkungen
Hoola Bandoola Band, samarbetet
med Björn Afzelius, Dylan-översättningarna, ANC-galan och mötet
med Nelson Mandela. Och Dalai
Lama. Progg- och rockmusikern
Mikael Wiehe har haft en lång och
innehållsrik karriär. Men nu börjar
livet på vägarna att ta slut och det
har blivit dags för den sista turnén.
– Jag känner skräck! Jag vet inte
vad jag ska göra sedan.
Mikael Wiehe har hunnit fylla 75 år. Under sin
karriär har han skrivit och
framfört kärleksballader,
danslåtar,
musikalnummer och visor, men mer
än något annat är han för-

knippad med sitt politiska
engagemang.
– Tiden då uppmanade
till engagemang och stridslystnad och det har jag
trivts väldigt bra med sedan dess. Utan det hade jag

aldrig kommit till Sydafrika, Chile eller Nicaragua.

säger Mikael Wiehe med
ett snett leende.

Han tillhör samma generation som Björn Afzelius,
Totta Näslund och Peps
Persson. Nu är de forna generationskamraterna borta
och Mikael förbereder sig
för sista turnén. Namnet
på kommande skiva är
passande nog Den Siste
Mohikanen. Första singeln
sammanfattar skivan rätt
bra enligt Mikael. På låten På Livets Hav sjunger
han om skepp som förlist,
försvunnit och gått under,
men att han seglar vidare
med sina drömmar kvar.
Här finns ensamhet, men
också en trots allt-attityd
som kanske alltid varit något av Mikael Wiehes signum.
– Men jag måste sluta
innan åldern slår klorna i
en och jag vacklar in på
scenen och sjunger falskt,

Men däremellan ligger
ännu ett år av spelningar
i framförallt Sverige, men
även i Danmark och Norge.
– Publiken kommer att
få höra gamla låter de känner igen, gamla låtar som
de inte känner igen och så
låtar från nya skivan.
Vad ger du publiken
som andra inte ger?
–Jag är inte mer speciell
än vad andra artister är.
Ok, men vem fyller
luckan efter dig?
– Den som ligger mig
närmast är nog Emil Jensen. Han är fantastisk
och bryr sig mycket om
orden. Finns det en prins
till mig så är det han! Jag
har sett Jonas Gardell uppträda och tycker att han
är skitbra och rolig. Men
då var det renodlat snack.

De med gitarrer om halsen
och flabben igång är inte så
många.
Varifrån kommer dina
musikaliska influenser?
– Jag är singer-songwriter. Den främste företrädaren för det är Bob Dylan,
så han är så klart viktig.
Det man gillade när man
var 25 hänger kvar. Vissa
säger att ”det har inte kommit något bra efter Beatles”, men jag tycker att det
kommer bra grejer hela tiden. Jag gör mitt bästa för
att hänga med.
Du har ju uppträtt på
scen i över 50 år. Vad
ger det dig?
– Det ger mig pengar.
Och tillfredsställelsen över
att få meddela mina synpunkter på världen. Jag får
applåder på jobbet! Det är
inte alla som får det. Jag
får resa runt mycket också. Jag tror att jag vet mer
om skandinavisk geografi

än många andra. Och så
är musikerna man jobbar
med väldigt trevliga.
Du har rest runt i världen, men alltid återvänt
till Skåne och Malmö.
Har du aldrig övervägt
att flytta till Stockholm?
– En av de värsta sakerna du kan göra om du
kommer från Malmö är att
bli ”spissflabbad”. Redan
i Hoola Bandoola tyckte
vi att ”vill dom oss något får dom komma hit”.
Jag provade faktiskt att bo
i Stockholm ett tag, men
det var inget för mig. Varför
bo på Södermalm när man
kan bo nära Möllevången?
Så vad ska du göra när
du blir pensionär?
–Det vet jag inte.
Spela golf?
– Nej, det ska jag inte
göra. Ska det vara några
klubbor för mig så är det
dumle-klubbor.
Tobias Malmberg
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Tidigt i karriären spelade Mikael Wiehe jazz i
bandet Bluncks Lucky 7.

FOTO: FELICIA MALMSTRÖM

Proggrockbandet Hoola Bandoola 1972. Vi ser (fr.v.) Peter Clemmedsson (tomte), Björn Afzelius, Arne Franck, Håkan Skytte (polis), Povel
FOTO: SCANPIX
Randén, Mikael Wiehe och Per-Ove Kjellgren (sotare).

Nio snabba frågor
• Vad är det sista du gör innan
du lägger dig?
– Läser något kort. Kanske en
dikt eller någon krönika. Just nu
håller jag på med Guillous Att
skriva i onda tider.
• Favoritplats i Skåne?
– Jag kör inte bil, så det får bli
någonstans där jag har spelat.
Kanske Äppelfestivalen i Kivik.
• Har du någon fobi?
– Ja. Jag har svårt för döda fåglar. Ser jag en överkörd fågel så

cyklar jag en omväg.
• När googlade du dig själv
senast?
– Det har jag aldrig gjort. Jag är
inte ute på nätet så mycket. Men
jag har tittat hur mycket nedladdningar jag har på Spotify.
• Vad har du för otippad
talang?
– Jag startar varje morgon med
att göra 100 armhävningar.
• Vad hittar man aldrig i ditt
kylskåp?

– Sekunda varor. Jag är kräsen.
• Vilka är dina bästa och sämsta egenskaper?
– Jag är målmedveten och vet
hur det ska vara. Det går också
ut över andra.
• Vilka tre skivor tar du med
dig till en öde ö?
– Något med Billie Holiday, Bob
Dylan och Mikis Theodorakis.
• Vem är din favoritskåning?
– Hans Alfredsson. Han har
förgyllt mitt liv.

3 julmåsten
– Jag gör rödkål varje år som jag lägger
ner rätt mycket tid på. Det är noga med
mängden ättika, sirap och portvin på slutet.
Men det är bara jag som äter av den, så jag
brukar ha rödkål kvar långt in i januari.
– När döttrarna var yngre tillbringade vi
många timmar med att klä granen. Det skulle
vara på ett speciellt sätt. Alltid de största
kulorna längst ner och de mindre högst upp.
– Juldagen är också den enda dagen då jag
dricker alkohol mitt på dagen. Då tar jag ett
glas portvin, äter en marsipangris och läser i
min julklappsbok.
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Para chokladen med rätt te!
När det gäller att para ihop varm dryck med choklad, är
det många som tror att kaffe är det självklara valet, oavsett choklad.
Som te-entusiast, som även råkar vara chocolatier,
tycker jag att te faktiskt är lika självklart, om inte än mer
passande till choklad. Detta gäller särskilt när man väljer
kvalitetschoklad, hantverkmässigt gjord på single origin
kakaobönor.
På samma sätt som vin, påverkas chokladens smaker
och aromer av bland annat bönans gener, terroir (var i
världen kakaoträdet har vuxit), jordmån, väder, klimat
och inte minst av tillverkningsmetoden som chokladmakaren väljer.
En chokladbit med 70 procent kakaohalt från Dominikanska Repuliken (samma ö där jag föddes) med jordiga
toner, tydlig beska och lätt fruktiga aromer skiljer sig
enormt från en 70-procentig choklad från till exempel
Madagaskar, där smaknyanserna bruka vara blommiga,
med exotiska citrusaromer, tydlig syra och ofta smak av
honung. Dessa är två väldigt annorlunda smakupplevelser som kräver olika val av passande dryck.
Här tipsar jag om hur du ska tänka när du väljer dryck
till choklad.

Choklad och te
Här gäller samma princip som med kaffe. I grunden parar man ihop smaker som kompletterar varandra. I regel
är det bäst att välja ren choklad och te, utan tillsatta smaker när man ska kombinera te och choklad.
En kraftig, mörk choklad med mustig karaktär, kräver
ett te med liknande karaktär. Den dominikanska chokladen funkar till exepel utmärkt till en fermenterad Pu’er,

Choklad och kaffe
Välj choklad och kaffe av liknande karaktär. I
regel ju mörkare kaffe, desto kraftigare choklad.
En 70-procentig dominikansk choklad blir
utmärkt till en espresso med bönor från till
exempel Colombia eller Brasilien. Chokladens
mustiga karaktär passar väl till kaffets nötiga
smaker. Den lätt fruktiga karaktären som är typisk för Dominikansk choklad av bra kvalitet,
blir ett fint komplement till den tydliga syran
i espresson.
Välj mörk choklad med mindre kakaohalt till
lätt rostat kaffe, med fruktigare nyanser. I regel
passar mjölkchoklad fint till kaffe med tillsatt
mjölk.
Vill du lära dig mer om hur man kombinerar
choklad med te, vin eller annan dryck, se min
hemsida, www.byemmanuella.com

då både choklad och te har vegetabiliska och umaminoter som kompletterar varandra. En mer delikat raffinerad
choklad med låg beska, blommig karaktär och citrusaromer, passar fint till en delikat darjeeling-te. Vit choklad
är ett självklart val till grönt te, särskilt den oslagbara
kombination av matcha och vit choklad.

OM Emmanuella!
Emmanuella Sjögren är
frilansande matskribent, kock och
chocolatier. Hon driver Mat & Choklad
Ateljén byEmmanuella, där hon tillverkar
handgjorda chokladprodukter, samt erbjuder
chokladprovning och
catering. Du hittar flera
recept, inspiration om
hållbar mat & choklad på
hennes Instagramkonto www.
instagram.com/byemmanuella samt via
hennes blogg www.byemmanuella.
com

BLACK
WEEK
Fynda soffor, fåtöljer,
sängar, matrumsmöbler
och mycket mer

TOMELILLA FEELS LIKE HOME

Tel. 0417-104 41
VARDAGAR

9-18

LÖRDAG

9.30-14

SÖNDAG

12-16

Välj att delbetala i 4, 6, 12 eller 24 månader!
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Skånskt



Foto: Karin Christiansson
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julbord i anrik miljö
Gästgiveriet på Kulturens Östarp är Skånes yngsta, grundat så
sent som 1924. Men här håller
man ändå hårt på de gamla traditionerna. Lennart Wollmer på
gästgiveriet Kulturens Östarp vet
precis vad ett skånskt julbord är.
– Julborden i Skåne är de riktiga
julborden. Allt annat är kopior.
Det var Georg Karlin,
grundare av Kulturen i
Lund, som 1922 köpte in
Östarp. Det skulle fungera
som ett levande skånskt
jordbruksmuseum.
För att locka besökare
hit bestämde man sig även
för att starta ett gästgiveri
här.
– Så vi är den tredje familjen som är arrendatorer
på Östarp. Vi har haft det
i 75 år i år. Min farmor
Bertha var bra på att ta på
sig saker och hon kom hit
1946. Sedan var det mina
föräldrar Gertie och Bertil
som tog över på 50-talet
och så jag och mina bröder

Jörgen och Micael 1984.
Sedan 2002 är det jag och
Gunilla som driver det, säger Lennart Wollmer.
Så gästgiveriet har funnits med honom i hela
hans liv. Med ett par avbrott för att gå restaurangskola och sedan göra militärtjänst har han ständigt
varit platsen trogen.
– Jag har varit här i hela
mitt liv. Folk frågar om jag
inte vill ut och se världen,
men nej, jag är ofördärvad.
På gästgiveriet på Kulturens Östarp är man garanterad att få traditionell
skånsk mat. Det beror inte

Lennart Wollmer.

FOTO: JAKOB HYDÉN

på ohejdad vana utan är ett
medvetet val.
– Jag vill bevara det
som är genuint och traditionellt. Många vill ha det
”nya nordiska” köket. Men
jag tycker att vi ska ta tillvara det fina vi har, säger
Lennart Wollmer.
Det kvalitetstänket blev
tydligt i höstas. Då fick den
lokala uppfödaren av gäss
in sjukdom i sin besättning och kunde därför inte
leverera några gäss. Lennart ville inte brådstörtat
ta in polska gäss där han
inte var säker på kvaliteten.

Däremot visste han att han
kunde få tag på bra anka.
Så det blev till att ringa
upp alla sällskap med sammanlagt långt över 1000
gäster som skulle äta gåsamiddag och berätta om
ändringen i menyn. Det
fick till följd att ett hundratal bokade av, men de allra
flesta förstod situationen
och kom ändå.
Vad finns det mera av
på julbord i Skåne än
uppåt landet?
– Typiskt för Skåne är
kanske våra syltor och patéer. Och så våra många
sillar.

På julbordet i Östarp
finns alltid ett drygt dussin
sillsorter med bland annat
glasmästarsill, kryddsill,
Brantevikssill och sherrysill. På bordet ståtar
även varmrökt, kallrökt
och gravad lax, rullsylta,
fläskrullader,
pressylta,
julskinka och så korvar
och köttbullar.
– Köttbullarna får inte
vara för små. Då blir de
torra. Vi hämtar allt vårt
fläskkött från Karlsfälts,
vi tycker de är bäst, säger
Lennart Wollmer.
Totalt finns det cirka 80
olika rätter, säger Lennart,
vilket är en minskning i
antal från hans föräldrar
som låg på 120.
– De hade mer av rimmad oxtunga och njurstuvning och sånt som
ingen vill ha idag. Men grisatassar måste vi ha kvar,
annars hade vi tappat våra
stamgäster!
Ett vanligt år, utan pandemi, brukar antalet gäster
till julbordet ligga på 3500.
– Vi har märkt av en generationsväxling. Åldersgruppen 30 till 40 år är
jättestor nu. Mormor och
morfar kanske inte finns

Behåll julfriden till
efter helgerna!
ANJör
KAMllsP
f
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kvar för att göra den här
maten längre. Då får man
åka ut till ett gästgiveri.
– Vi får ibland kritik för
att det ser lite ut på våra
fat. Men vi lägger hela tiden upp nytt. Vi vill inte
riskera att det kallskurna
ska bli rumstempererat.
Vi har godsaker på bordet, men ibland efterfrågas
godis och det har vi inte så
mycket av. I alla fall inte
hallonbåtar och polkagrisar och sånt. Det vi har
ska vara egengjort. Vi kör
också med varm gröt i stället för ris à la Malta
Vad är mest populärt på
ert julbord?
– Det är sillen och gröten. Början och slutet.
Vad har du för tips inför
ett julbord?
– Ät inte för mycket av
en sort. Prova lite och återkom sedan till din favorit.
Ta god tid på dig. Och så
glöm inte att ta av osten!
Sen rundar du av allt med
en digestif som hjälper
matsmältningen. Sen ska
man ha en soffa där man
kan gå och lägga sig. Men
det kan vi tyvärr inte erbjuda.
TOBIAS MALMBERG

Förbered er och boka nu!
Glöm inte att ha er fastighetsbeteckning framme när ni bokar er spolning!

VARDAGAR
Helsingborg
Höör & Eslöv
Klippan
Kristianstad
Kävlinge
Landskrona
Lund
Malmö
Simrishamn
Sjöbo
Tomelilla
Trelleborg
Ystad

08:00 - 16:00
042- 600 50 98
0413-40 40 90
0435-44 11 91
044-777 00 88
046-460 15 46
0418-49 90 88
046-460 15 46
040-617 00 88
0414-44 80 90
0416-69 00 90
0417-77 33 11
0410-33 50 10
0411-31 10 90
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God Jul &
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Högsta kreditvärdighet

www.avloppsjouren.se

Vid en underhållsspolning i Er villa ingår spolning av avlopp i kök, tre golvbrunnar samt spolning i huvudledning mot kommunens ledningssystem. I samband med underhållsspolning erbjuder vi till en reducerad kostnad inspektion och filmning av
Ert avloppssystem. Önskar Ni även rengöring av vattenlås, kan vi erbjuda detta från några av våra tilläggstjänster. Ordinarie
pris vid utryckning och spolning är 2.995:-. OBS! Priset gäller ej vid akuta åtgärder. Faktureringsavgift tillkommer på priset.
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Lösningen hittar du på sidan27!

Unna dig en mysig läs- och TV-stol!
CAlYPSO, Funktionsfåtölj
med ställbar nacke, rygg,
här som manuell med
inbyggt fotstöd. Kan fås
med lös pall och olika
tyg eller skinn.

11690:-

SOFieRO, reclinerfåtölj med
elfunktion. Äkta fårskinn,
enkelt ställbar i rygg, nacke,
fotstöd med snurr.
Välj beige, ljusgrå, eller mörkgrå fårskinn

HAMilTOn, underbar fårskinnsfåtölj,
manuellt ställbar rygg, nacke,
med lös pall. Ger bra svankstöd.

10495:-

Vi levererar, bär in och monterar alla möbler
vid köp över 7000:- – utan kostnad!

14990:-

Malmövägen 19, Vellinge | 040-42 02 32 | www.mullersmobler.se
Vard 9-18 • Lör 9-14 | Handla räntefritt upp till 24 mån.

BLOMSTERBERGS
SÄNGAR
Vi har fått människor
att sova gott sedan 1926
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Håkan Olsson på Nybyggets Granar.

FOTO: JAKOB HYDÉN

Självhuggning & färdighuggen

RÖDGRAN, BLÅGRAN
OCH KUNGSGRAN
Vi har öppet alla helger fr.o.m. 27/11, kl.10-15.
Övriga dagar går det bra att ringa 070-5339053.
Vi bjuder på varm glögg och håller grillarna
igång för medhavd korv vid vår varma,
mysiga timmerstuga.
Julgranar från 250 kr. Vi tar Swish!
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Följ oss på Facebook @Jonstorpsgranar
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Garanterar gröna
granna granar
I drygt 25 år har familjen Olsson
försett Sydskåningar med julgranar. Under några veckor före jul
säljer de en bra bit över 1000 granar. Med korvgrillning, butik med
julprylar och självaste tomten på
besök har granplantering blivit ett
givet utflyktsmål för många.
– Vi öppnar helgen innan första
advent. Det måste vi – för kunderna kommer ändå. Folk vill ha
sin gran till första advent, säger
Håkan Olsson.
Nybyggets Granar ligger
längs väg 102 vid Brodda
strax utanför Skurups tät-

ort. Ute på gårdsplanen
ligger nätade ”femmor”
och ”tior” som Håkan så-

”
Det är slumpen som gör
att vi håller
på med detta.

gat till tidigare under dagen. Alltså fem och tio meter höga granar som ska
gå till kyrkor, kommuner,
hyresgästföreningar och
företag.
December är en minst
sagt intensiv period på ett
julgransplantage.
– Men jag tycker att
det är kul när det väl drar
igång. Mest hektiskt är
det fram till advent när
alla blomsteraffärer ska
ha granris. Jag har inte

några lediga dagar fram till
klockan 15 på julafton. Då
stänger vi och tittar på Kalle Anka och hans vänner.
Hur många granar säljer
ni?
– Det är svårt att säga
exakt hur många. Det är
över 1000 granar i alla fall.
Vi plantar 5000 granar varje vår. Jag gräver ner dem
för hand, det tar väl en
vecka. Men det är inte alla
som överlever. Fast så illa
som torråret 2018 blir det
förhoppningsvis inte igen.
Då dog 99 procent av våra
plantor.
Granplantaget är på åtta
hektar. Kunderna får själv
gå och leta upp och hugga
den gran de tycker passar. Det är en närmast oöverblickbar mängd träd att
välja mellan. Så vilken ska
man ta?
– Kungsgran och blågran är väldigt fina i utse-

endet, tycker jag. Men vill
man ha den riktiga granlukten så ska man ta rödgran. Kungsgran är bra på
det sättet att den inte barrar. Och blågran är bra om
man har besvär med katter
som inte kan låta den och
pyntet vara ifred, eftersom
blågranen sticks, säger Håkan Olsson.
Förutom granar finns här
även en butik med allt man
kan behöva inför julen vad
det gäller pynt, figurer, gosedjur, serviser och kläder.
– Det är dottern Sandra som står i butiken.
Hon började här redan
som 6-7-åring. På den tiden nådde hon inte över
disken och fick stå på en
pall. Hennes syster Johanna och min fru Kerstin är
också med. Det är egentligen slumpen som gör att vi
håller på med detta. Fastigheten var till salu och när

vi köpte den 1995 så fanns
det redan julgransodlingar
här. Man ställde om från
åkermark till julgranar redan på 70-talet, berättar
Håkan Olsson.
De två sista veckorna
innan jul finns tomten här
redo att ta emot barnens
önskningar. Och ute i en
carport grillas då korv som
man kan köpa.
– Många som kommer
hit har med sig en egen
picknick-korg och slår sig
ner bland träden och fikar.
Vi har många trogna kunder som kommit hit i 25 år.
Då kom de med sina barn.
Nu har barnen vuxit upp
och har med sig sina egna
familjer.
Vad har ni själva för
gran?
– Vi brukar ta någon
som blir över. Ibland blir
den fin, ibland inte så fin.
TOBIAS MALMBERG

S Ä L J E R D U M OT
LANTBRUKSMARKNADEN?
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På Landet når 10 000 skånska lantbruksföretag och alla Skånska Dagbladets
och Norra Skånes prenumeranter.
Den totala upplagan är 51 000 exemplar
och distribueras vid 10 tillfällen per år.
Nästa nummer utkommer 8 december. Boka
din annons senast den 26 november hos din
lokala säljare. Har du frågor eller ingen kontaktperson så når du produktchef Melina Rosberg
på melina.rosberg@skd.se eller 0704-14 26 83.
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Här bullar man
upp inför julen

Adventsgrisar, pepparkakor, saffransknyten, lussebullar, saffransbiskvier och så saffranssemlor
från Lucia fram till julafton. Med
julen kommer nya dofter inne på
Konditori& i Höör. Dels av saffran och dels av nyrostat kaffe.
– Det är sånt som gör att man
vill gå in på ett konditori, säger
Mårten Gräns.
I mars 2020 öppnade Mårten Gräns konditori vid
Nya Torg i Höör och på
Södergatan i Eslöv. Innan
dess hade han jobbat som
säljansvarig på Nestlé i

Helsingborg.
– Jag är konditor i botten och ville förverkliga
en dröm. Vi startade ju när
pandemin drog igång, så
det har varit tufft från dag

växt i den miljön. Det ska
vara mycket saffran vid
jul. Det är det godaste,
säger Madeleiné MunchNielsen.
Allt som bakas med saffran kommer från en särskild sockerlag med lite
mörk rom i, som förstärker
smaken.

ett. Men jag har lärt mig
massor. I december byts
vårt sortiment och det blir
premiär för allt det saffransbakade vid första advent. Som kund ska man
känna av årets skiftningar
inne på konditoriet, säger
Mårten Gräns.
Han berättar att en drivkraft när han startade var
att göra konditorierna mera intressanta. Han tyckte
att konditorierna blivit lite
för tråkiga och att det fattades nytänk i branschen.
– Det ska inte vara inplastade baguetter som på
en bensinmack. Vi gör allt
på beställning och vill att
det ska vara kul att gå på
konditori igen. Vill kunna
erbjuda ett modernare
koncept med spännande
mackor och sallader. Det
ska man kunna få även ut-

anför de större städerna,
säger Mårten Gräns.
Konceptet innebär att
stamgästerna ska tycka att
det känns roligt att komma
hit, men att man även ska
kunna locka nya kunder.
I Höör bakas allt, även

det som säljs i Eslöv. En
av dem som jobbar här är
Madeleiné Munch-Nielsen. Hon har just gjort
adventsgrisar och har saffransbiskvier på gång.
– Jag har varit konditor
sedan tonåren. Pappa är
bagare som jag är upp-

Behåll julfriden till
efter helgerna!
ANJör
KAMllsP
f
spolning

Underhå

1.295:-

*

Undvik avloppsproblem och boka tid till efter nyår.
Ta del av vårt erbjudanden i december och förbygg.
*Förhandsbokning inför nästa år.

T-avdrag
* Efter RO t pris !
och fas

Utöver café och bageri har
man på Konditori& även
ett eget kafferosteri.
– Vi har hittat en bra
blandning av bönor från
Etiopien, Kenya och Peru.
Men det som verkligen
avgör hur smaken blir är
själva rostningen. Att kunna servera nyrostat kaffe är
det inte så många som kan
göra. Det var också något
jag drömde om, säger Mårten Gräns.
TOBIAS MALMBERG
JAKOB HYDÉN (FOTO)

Förbered er och boka nu!
Glöm inte att ha er fastighetsbeteckning framme när ni bokar er spolning!

VARDAGAR
Helsingborg
Höör & Eslöv
Klippan
Kristianstad
Kävlinge
Landskrona
Lund
Malmö
Simrishamn
Sjöbo
Tomelilla
Trelleborg
Ystad

08:00 - 16:00
042- 600 50 98
0413-40 40 90
0435-44 11 91
044-777 00 88
046-460 15 46
0418-49 90 88
046-460 15 46
040-617 00 88
0414-44 80 90
0416-69 00 90
0417-77 33 11
0410-33 50 10
0411-31 10 90

JOUR DYGNET RUNT

0760-800 800
HELA JULHELGEN

God Jul &
Gott Nytt År!
önskar
Högsta kreditvärdighet

www.avloppsjouren.se

Vid en underhållsspolning i Er villa ingår spolning av avlopp i kök, tre golvbrunnar samt spolning i huvudledning mot kommunens ledningssystem. I samband med underhållsspolning erbjuder vi till en reducerad kostnad inspektion och filmning av
Ert avloppssystem. Önskar Ni även rengöring av vattenlås, kan vi erbjuda detta från några av våra tilläggstjänster. Ordinarie
pris vid utryckning och spolning är 2.995:-. OBS! Priset gäller ej vid akuta åtgärder. Faktureringsavgift tillkommer på priset.
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Mårten Gräns och hans kollegor
har bråda dagar så här inför jul.
FOTO: JAKOB HYDÉN
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Tidningen Mer
ger dig mer lokal närvaro,
mer mat, mer nöje, mer
fritid och mer inspiration.
För du vet väl vad man
brukar säga – att
mycket vill ha mer.

En tidning från

Delas ut av PostNord i följande kommuner: Eslöv, Höör, Hörby, Vellinge, Svedala,
stora delar av Trelleborg, Sjöbo, Skurup och Ystad tätort.
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Vad skulle du sälja om du hade en affär?

Hassan:
– Olika grejor. Leksaker, mat, möbler och utegrejor, till exempel grillar, utemöbler och pooler. Affären skulle heta City
Gross.

Ajla:
– Leksaker. Varenda leksak som finns i världen.

Antaliah:
– Mat, godis och tuggummi.

Elvin:
– Då skulle jag sälja allt det som jag själv inte vill ha.

Mayah:
– Mycket godis, massor av godis och vatten och kanske saft.
Plus leksaker förstås.

Memo:
– Ägg.

Vår forskning
och din insats kan
ge både dig själv
och andra ett
friskare liv.

Just nu kan du anmäla ditt intresse och vara delaktig i att skapa framtida läkemedel inom;

•
•
•
•

Depression
RS virus vaccination
Ny tvådelsstomiprodukt
Migränpreparat för barn- och ungdomar

PROBARE bedriver läkemedelsforskning i samarbete med
olika läkemedelsbolag sedan 2008. Vi finns i centrala Lund och
Stockholm.

Besök gärna vår hemsida

www.probare.se

Är du intresserad av att veta mer om vår verksamhet
antingen som patient eller uppdragsgivare, boka tid eller
delta i en läkemedelsprövning är du välkommen att
kontakta
Ewa Karlsson på tfn 0732-300 450 el maila
ewa.karlsson@probare.se
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Stopp i Avloppet?
Inga problem, vi löser det!
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Just nu erbjuder vi högtryckspolning för endast 1190:inklusive moms efter RO T-avdrag.
Ordinarie pris innan ROT - avdrag 1700:Att avloppsrör i ett hus måste rengöras och underhållas för att fungera är
alla överens om. Förr eller senare blir det annars stopp!
Med Power Clean-metoden högtrycksspolar vi noga dina avloppsledningar.
Vårt arbete är så noggrant utfört att vi kan lämna 2 års garanti på utfört jobb.
Under hela garantitiden ansvarar vi för underhåll av avloppssystemet,
24 timmar om dygnet, året runt! En sådan garanti kan man knappast ge
om man INTE vet att det blir rent i rören!
Det kostar faktiskt MYCKET MINDRE att göra en ordentlig spolning redan
från början och efter det slippa alla kostnader med akuta utryck-ningar för
att avlägsna proppar.

Vi erbjuder också:
• Underhållsspolning av alla typer av fastigheter.
• Byte av vattenlås både i kök och badrum.
• Spolning av stuprör och dräneringar.
• Filmning och dokumentation av de beﬁntliga rören.
• Rotbeskärning.
• Tak och fasadtvätt.

Vi stödjer

VI SNACKAR INTE SKIT...

VI SPOLAR BORT DET...

OBS! I priset ingår:

Spolning av kök • Spolning av badrum • Spolning av tvättstuga
Spolning av huvudledning • Rensning av vattenlås i kök och
badrum samt framkörning. I priset ingår ej akuta utryckningar.

Vi lämnar 2 års garanti
på utfört arbete!
Jour dygnet runt!
040-46 65 65

2
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©Bulls
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Sudoku – lätt

FÖR
FÖR- GÅR
EGEN UTLOPP
TÖRNAD MASKIN

Tegelvägen 7, 232 54 Åkarp

Lörd 20-nov.
t.o.m.
Sönd 6-dec.

Black Weeks!

1000-tals
mattor att
välja bland.

Moderna
ullmattor

Alla klassiska
Rölakan

Moderna
vävda mattor

rabatt!

rabatt!

rabatt!

30%

30%

30%

Orientmattor
upp till

Mattor för alla rum och offentlig miljö sedan 1914

rabatt!

Mal mö: H ornyxegat an 9 . Tel : 040- 734 4 0
Månd- ons d 9.30- 18 . Fred 26/11 9.30-1 8
Lörd 10- 15 . Sönd 11- 15
s hop.nes s i ms .s e

Utvalda handknutna mattor

NESSIMS

40%

50%
rabatt!

Toppengallerian shEopnpipengrsuponplligevarelse e
Butiker, restauranger, biograf och gym i Höllviken

Gallerian

Vard. 10 - 20
Lör. 10 - 17
Sön. 11 - 17
040-45 20 39

0771-450 450

040-45 65 74

040-45 71 85

ICA Toppen

Vard. 08 - 20
Lör. 08 - 20
Sön. 08 - 20
040-42 49 60

040-44 40 46

040-45 00 53

040-45 74 71

040-618 91 00

0708-414 174

040-45 15 00

040-45 22 24

Systembolaget

Vard. 10 - 19
Lör. 10 - 15
Apoteket

Vard. 09 - 20
Lör. 10 - 17
Sön. 11 - 17
Burger King

040-45 63 73

010-543 31 38

010-4526 238

070-713 58 03

n i i d´s
cosmetics&parfumes

040-45 19 11

040-45 08 08

040-45 63 46

Vard. 10 - 23
Lör. 10 - 23
Sön. 10 - 23
Rinse frisörkedja

040-45 75 81

040-45 78 10

040-45 83 00

Vard. 08 - 20
Lör. 10 - 17
Sön. 11 - 17
Följ oss på Instagram & Facebook

040-47 02 08

040-45 63 93

040-45 39 15

040-698 93 23

Toppengallerian | Kungstorpsvägen 8, 236 32 Höllviken | toppengallerian.se

@toppengallerian

