
Extra mycket Sportlov
Ny avdelning hos ICA Kvantum

Årets Leverantör av Nöt

Solenergi hos DBM
Amanda – ett muskelknippe
Hannah – Årets tandsköterska

F e b r u a r i  2 019

Innehåller även
information från



Adapt Media
N. Skolgatan 2A, 264 33 Klippan
TEL. 0435 - 77 90 50
www.söderåsportalen.se

Vi reserverar oss för ev. tryckfel. Upplaga 16.000 ex.

Adapt Media har copyright på allt material som publiceras i Söderåsjournalen, om inget annat anges. Upphovsrättslagen gäller och omfattar alla typer av texter, artiklar, teckningar, bilder, grafik 
med mera. Material från Söderåsjournalen får endast användas för privat bruk. Att kopiera, överlåta, sälja eller kommersiellt utnyttja materialet är inte tillåtet utan Adapt Medias tillstånd.

Utgivningsdagar 2019
Nummer Manusstopp Utgivningsdatum 
Mars 4 mars 23-24 mars 

April 25 mars 13-14 april Påsk, Klipplördag

Maj 29 april 18-19 maj Mors dag, Pingst

Juni/Juli 23 maj 15-16 juni Åby Marknad,  
 Midsommar

Augusti 29 juli 17-18 augusti Klippanfesten

På söderåsportalen.se finner du våra utgivningsdagar och 
annonsstorlekar. Manusstoppsdagarna är en ungefärlig  
rekommendation när vi vill ha in bokning och material från er.
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Söderåsjournalen är en tidning som 
berör och uppskattas. Till skillnad från 
andra tidningar i närområdet skriver 
vi endast om positiva saker och har 
en målsättning att främja lokal han-
del och visa allt positivt som händer 
här. Samtidigt är Söderåsjournalen 
en annonsfinansierad tidning, dvs det 
krävs att vi hjälper varandra att hålla 
oss uppe.

I vVarje nummer försöker vi publicera 
en artikel med en lokal profil. Det 
som är nytt är att vi arbetar med att 
använda profiler som kan fungera 
som förebilder. En förebild är någon 
som går före, visar vägen eller hur 
man bör vara.

Har du själv några förebilder? Det 
borde du ha. Inte bara för att det är bra 
att lära sig av andra, utan också för att 

andra människors exempel kan hjälpa 
dig att förstå vilka möjligheter som 
verkligen finns i livet. Förebilder är en 
viktig källa till motivation och självför-
troende - när människor som liknar oss 
själva gör någonting bra så inser vi att 
vi kan göra samma sak.

En förebild är inte detsamma som en 
idol. Idoler är personer som vi på ett 
okritiskt sätt beundrar och glorifierar. 
Det är först när du ser någon annan 
göra just det du trodde var omöjligt 
som du inser vad som verkligen är möj-
ligt att göra.

Varje företagare i söderåsområdet är 
förebilder. Det är tack vare er det finns 
butiker, restauranger och företag som 
skapar arbetstillfällen och upplevelser. 
Det är ni som går före och visar vägen, 
visar att det är möjligt.

 ANSVARIG UTGIVARE 
 DANIEL KRISTENSSON
 daniel@adaptmedia.se 

 ANNONSFÖRSÄLJNING, TEXT, FOTO
 JENS LEANDERSSON
 jens@adaptmedia.se

 LAYOUT, ANNONSER
 PÄR LUNDQVIST 
 par@adaptmedia.se

 LAYOUT, FOTO, WEBB
 ALBIN LUNDBERG 
 albin@adaptmedia.se

  FOTO, VIDEO
  TEAM SANDRA

AnnonsFÖRSÄLJNING:  
annons@soderasjournalen.se • 0435 - 77 90 54

Sportlovspyssel

Finn fem fel

Korsord Suduku

Vinnare Annonsjakten – Januari
1. Bodil Grundström, Klippan  

(Klippancheck 300 kr). 
2. Marianne Nilsson, Klippan  

(Biocheck 200 kr). 
3. Siv Bengtsson, Perstorp  

(Biocheck 100 kr)

2 Innehåll • ledare • Sportlovspyssel



Torggränd 2-4
Klippan 
Tel 0435-100 30

Bruksgatan 5, Klippan • 0435 - 108 90 • www.kupolen.se

Anmälan: barncancerfonden.se/event/spin-of-hope/delta/spin-of-hope-2019-pa-kupolen/

Klippans största friskvårds- och hälsocenter

Spin of Hope 2019
30 Mars på Kupolen

Då var det dags igen!
För sjätte året i rad kör vi Spin of Hope här på Kupolen 

i Klippan. Tillsammans kämpar vi och håller igång 
ett flertal spinningcyklar under 12 timmar och samlar 

in pengar till Barncancerfonden.

Anmäl dig eller ditt lag redan nu 
för att vara med på en härlig och viktig 

dag med spinning för en god sak!

1500 kr/lag för en bascykel eller 
3000kr/lag för en guldcykel. 

Hela beloppet går oavkortat till Barncancerfonden!

Kan du inte delta under dagen?
Du vet väl att det går bra att skänka en gåva ändå.  

Som tack syns ditt namn/företag på spinofhope.se samt 
presenteras ni med både namn och logga under dagen!

Använd samma länk om ni vill lämna en gåva!

Färska ordgubbar av Kaj Seger

Bli smart – läs böcker
Att läsa en god bok är bland det bästa som finns. Det är mer 
än bara ett nöje, det finns flera fördelar med det också. 

Läsning är det mest effektiva sättet att minska stressnivåerna i 
kroppen. Det räcker med sex minuters tyst läsning för att sänka 
nivåerna med 68 procent, musklerna slappnar av och pulsen 
sänks.

Din hjärna stimuleras och tränas när du läser samt att du bygger 
på ditt ordförråd. Hjärnan kan ej skilja på att verkligen uppleva 
något och att läsa om det. Läsning är som virtual reality för 
hjärnan. Böcker kan alltså vara den förlösande faktorn för att 
du ska få ut mer av livet.

3Läs böcker
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RÖSTÅNGA 
BEGRAVNINGSBYRÅ 
 

Billingevägen 8 -  Röstånga -  0435-91570 

En hjälpande hand när det behövs, 
- dygnet runt, året om 

www.röstångabegr.se           info@begr-byra.se 
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BEGRAVNINGSBYRÅ 
 

Billingevägen 8 -  Röstånga -  0435-91570 

En hjälpande hand när det behövs, 
- dygnet runt, året om 

www.röstångabegr.se           info@begr-byra.se 

Musikgudstjänst 
Internationella Kvinnodagen
Den 8 mars uppmärksammar vi ojämställdhet och 
kvinnors situation över hela världen. Inför denna 
dag har kvinnor från hela pastoratet samlats till en 
specialkomponerad kör, under ledning av Lina Wijk 
Furali. Präst: Ann-Sofie Söderström. Välkommen!

Fredagen 8 mars kl 17 i S:t Petri kyrka

072-941 51 50 Vedbyv. 16, Klippan
Gäller ej snittblommor och redan rabatterade blommor. Gäller t.o.m 3/3

PÅ KÖP I 
BUTIKEN10%

Kl
ip

p 
ut

 o
ch

 ta
 m

ed
 ti

ll 
bu

tik
en Krukväxternas juvel 

Orkidéer är exotiska, otroligt vackra 
och faktiskt lättskötta. 

Orkidéfamiljen är den mest 
artrika familjen på vår jord 
med runt 25 000 medlem-
mar. Utöver det tillkommer 
alla framodlade hybrider. 
Den första hybriden odla-
des fram redan på 1800-
talet och sedan dess har 
antalet stigit till hundra-
tusentals. Namnet krukväx-
tens juvel kommer ifrån att 
orkidéer är vacker och exotisk 
blomma.

Håll dig frisk
 ...kramas!
Vill du hålla dig frisk ska du kramas och kela mycket. 

Kel, kramar och kroppskontakt både lindrar sjukdomssymtom 
men kan även motverka förkylning. Ju mer du kelar, desto bättre 

skydd får du mot sjukdomar. Människor som blir 
förkylda upplever inte förkylningen som lika 

jobbig som de som inte får några kramar. 
Upplever du att du får hyfsat många kra-

mar och mycket kroppskontakt tillfrisk-
nar du även betydligt snabbare.

4 Krukväxternas juvel och  Håll dig frisk



ICA Kvantum startar 
friskvårds avdelning 
Frukt och grönt-avdelningen har bytt namn till 
Friskvårdsavdelningen för att påminna om allt det 
goda som finns i växternas värld. Ju bättre vi äter, 
desto friskare blir vi. 

– I vår strävan att ha en egen friskvårdsavdelning har vi 
sponsrat en bok som heter Växtkraft. Den handlar om vad 
frukt och grönsaker kan göra för hälsan. Vi hoppas att vi får 
ut boken till så många av våra kunder som möjligt, berättar 
Filip Cronberg, butikschef ICA Kvantum, Klippan. 

Veckans frukt & grönsak
ICA Kvantum har som mål att upplysa om vad som är 
bra med respektive frukt och grönsak och vilken inver-
kan de har på vår kropp. Utan ökad kunskap om frukt 
och grönt, så förblir intresset lågt. 
– Därför är det viktigt att vi handlare informerar och åter 
informerar om att det finns hälsosamma alternativ. Att slåss 
mot sockerberoende, överätande och näringsfattig mat är en 
långsiktig kamp. Lösningen finns på friskvårdsavdelningen, 
säger Filip Cronberg.

Det handlar om att besegra (o)vanan och skapa nya 
bättre vanor. ICA Kvantum vill inspirera dig och dina 
smaklökar till att äta mer frukt och grönt.
– För oss som butik jobbar vi även med att utbilda våra  
kunder om att göra mogna val vad gäller frukt och grönsaker. 
Vi vill hjälpa våra kunder till en sundare livsstil. Satsningen 
innebär både nytänk i butiken och försäljning av boken 
«Växtkraft», avslutar Filip Cronberg.

Friskvårdsavdelningen 
rekommenderarVäxtkraftFriskvård med matglädje

5ICA Kvantum Klippan



LJUNGBYHED
0435-44 10 30 
8-20 ALLA DAGAR

SPORTLOVSERBJUDANDE!

Lösviktsgodis 
49,90 kr/kg 

Grillad
Kyckling 
39,90 kr/st 

”VI FIXAR KRISEN VID SPISEN”

Vi har öppet
långfredag, påskafton,  

påskdagen och  
annandag påsk

mellan kl. 11.30 och 18.00.
Boka för säker plats.

299:-/kuvert
Barn under 12 år halva priset.

Välkomna till Påskbuffé
Ät hur mycket ni vill av de givna favoriterna 

på påskbuffen som sill, lax, lamm, köttbullar, 
vilt från söderåsen och massor av annat gott.

Skäralid 747, Ljungbyhed 0435-44 23 32
www.skaralidrestaurang.se

Vi öppnar gärna upp för sällskap övrig tid.
Boka på: info@skaralidsrestaurang.se eller 0435-44 23 32

NYHET! Påskbuffén som catering 199:-/kuvert
Påskbuffé inkl. dessert. Fri framkörning över 10 personer i 

Söderåsområdet. Mer info på www.skaralidsrestaurang.se/pask

80-90 talskväll 1 mars kl. 19-01
Mat & entré kl 19-20: 150 kr

Entré efter kl 20: 150 kr 
www.partyfabriken.se/boka

80-90 talskväll 1 mars kl. 19-01
Mat & entré kl 19-20: 150 kr

Entré efter kl 20: 150 kr 
www.partyfabriken.se/boka

DAGENS - Alltid två rätter att välja på!
Vardagar 11.30-14.00

Se www.dagensperstorp.se

DAGENS - Alltid två rätter att välja på!
Vardagar 11.30-14.00

Se www.dagensperstorp.se

Ät dig pigg och glad
Maten du äter påverkar dig och ditt humör samt kan mot-
verka stress, ångest och depressioner. 

Det går att äta sig både pigg och glad. Håll humöret uppe med 
kyckling och kalkon! I både kyckling och kalkon finns amino-
syror så som tryptofan vilket behövs för att tillverka lycko-
hormonet serotonin.

Ett glas mjölk om dagen får dig på bra humör. Mjölk innehåller  
f lera viktiga näringsämnen, bland annat må bra-hormonet 
serotonin och jod som ser till att sköldkörteln fungerar som den 
ska. Sköldkörteln reglerar kroppens funktioner via hormoner, 
inklusive humöret. 

Choklad får dig att känna dig lycklig och tillfreds eftersom 
choklad innehåller fenyletylamin, samma ämne som utsöndras 
i vår hjärna vid förälskelse. Och kom ihåg, mörk choklad är 
nyttigast.

RESTAURANG, PIZZERIA & BAR
Åbyplan 2, Klippan

KLIPPANS BÄSTA MAT!

0435 - 107 86

Öppettider:
Mån-fre 11-22

Lör 12-22 • Sön: 12-21

6 Ät dig pigg och glad



24/2 AFTERNOON TEA
Det är det dags igen för vår 
omtyckta eftermiddag i engelsk 
anda - fast på vårt vis! 
Ring och boka bord.
Söndag 14.00-17.00

www.norrehus.se Bryggerigatan 13 Klippan 0435-101 05

13/3 STANDUPKVÄLL
Olika komiker varje kväll. 
Köp biljetter 
på www.norrehus.se

24/3 BRUNCH
En fantastisk helg måste 
nästan innehålla en 
brunch, den ultimata 
blandningen av frukost 
och lunch - för att nå 
den där toppen av 
fantastiskhet.
Ring och boka bord.
Söndag 10.30-15.00
Varmt välkomna!

Amalienlund Lantbruk utsedd till 

årets leverantör
Utmärkelsen ”Årets Leverantör av Nöt 2018” tilldelades 
paret Johan Paulsson och Hanna Torgander på Amalienlund 
Lantbruk AB i Klippan. 

– Vi är mycket stolta över våra svenska gris-, lamm- och nötleveran-
törer och vill genom utmärkelsen Årets leverantör lyfta fram den leve-
rantör inom respektive djurslag som vi anser gjort en extra bra insats 
under året, säger Magnus Lindholm, tf Inköpsdirektör HKScan 
Sweden.

Årets leverantör är ett etablerat hedersomnämnande bland 
svenska djuruppfödare och vinnare utses bland HKScan Agris 
8 000 kontraktsleverantörer. Nomineringen till Årets leverantör 
har skett av HKScan Agris inköpare, som dagligen är ute och 
besöker sina leverantörer. De nominerade leverantörerna har 
bedömts enligt kriterierna:
• Har bra djuröga och jobbar aktivt för att främja djurens 

naturliga beteende så att de mår bra.
• Flexibel produktion med goda och jämna slaktresultat som 

anpassas till svensk köttkonsumtion.
• Framåtanda genom kontinuerlig utveckling och nytänk för 

att förbättra sin verksamhet.
• Professionell affärspartner som sätter kunden och konsu-

menternas önskemål i fokus.

Motivering till Årets Leverantör Nöt 2018
”Johan och Hanna är mycket intresserade och kunniga i sin yrkesut-
övning. De är skickliga mjölkproducenter men även kunniga och 
ly hörda i uppbyggnaden av sina köttrasbesättningar. De satsar på att 
bygga upp en köttrasbesättning med renrasig Simmental samt ren-
rasiga röda Angusdjur. Paret brukar ca 500 hektar varav 150 hektar är 
bete. Johan är även en intresserad och skicklig växtodlare. Amalienlund 
är ett modernt företag med flera ben att stå på produktions mässigt. 
HKScan och Amalienlund har ett mycket bra samarbete, där Johan 
och Hanna är oerhört lojala.”

7Amalienlund Lantbruk



BRAVIDA PRENAD AB KLIPPAN 

www.prenad.se

 0435-145 35

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

En kontakt räcker! 

Vi hjälper dig med 

ditt byggprojekt

Frågor? Ring oss! 
Kenneth: 0706-248 229
Mattias: 0706-248 227

Se modeller och priser på www.a4uab.se

Vi har lösningar

Värmepumpar, luftkonditionering & ventilation

Kontakta oss för mer information.

för alla behov

Dags att göra om hemma? Börja hos oss på Colorama så lovar vi att det blir både 

* Gäller 22/2–10/3 2019. Lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för slutförsäljning.

PÅ 1000-TALS 
TAPETER*

30%
Fr.o.m 22 feb.
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VAR REDO INNAN S LEN KOMMER!

Kom gärna in till oss på en kopp kaffe 

så får ni en kostnadsfri konsultation/hembesök 

och även svar på era frågor gällande solceller.

Ditt solklara val när det kommer 

till installation av solceller!

Tullsonhuset, Hembygdsg. 2, Klippan
tel. 076-222 37 07

Under en solig sommar med elpriser som 
skjutit i höjden är det en klar fördel att 
ha solpaneler på taket och producera sin 
egen el. Dennis Bygg & Montage (DBM) 
går igenom vad som behövs och vad du 
ska tänka på när du skaffar solel. 

– Med solel öppnar sig helt nya möjligheter 
upp för dig som villaägare. Solel innebär 
solpaneler på taket, som producerar elektri-
citet som kan användas direkt i den egna  
villan. Överskottet som inte används i hemmet  
kan du skicka vidare ut på elnätet där elek-
triciteten köps upp av elnätsägare, förklarar  
Dennis Persson.

Din egen elproducent
Med solel i hemmet blir du alltså din egen 
elproducent. Elektriciteten du producerar 
är bättre för miljön än övriga alternativ. En 
investering i solel innebär dels en besparing 
på den el man slipper köpa och dels en 
intäkt för den el som säljs till elnätet. 
– Solel är självklart beroende av vädret, men ger 
oftast ett betydande tillskott oavsett vilken upp-
värmning du redan har. Och du slipper oroa dig 
för ett stigande elpris, säger Dennis.

Solel och luftvärmepump
Tillsammans med en värmepump (luft/luft) 
får du på årsbasis maximal utdelning av ditt 

solcellspaket. Pay-off tiden är vanligen 6-9 
år, efter bidrag. 

Investeringsbidrag
Du kan ansöka om investeringsstöd hos 
länsstyrelsen och få ersättning (fr.o.m. 
2018) med 30 procent av totalkostnaden. 
Alternativet är att göra ROT-avdrag på 
arbetskostnaderna.
– Min rekommendation är att välja ROT-
avdraget, som dras direkt på fakturan. Söker du 
investeringsstöd får du återbetala ROT-avdraget 
i efterhand, om stödet beviljas, berättar Dennis.

DBM
Dennis och hans bror Rasmus har flyttat in 
i Tullssonhuset efter att de senaste åren haft 
sin bas i Göteborg och varit runt i stora delar 
av landet och monterat solpaneler.
– Vi är födda och uppväxta här i Klippan och 
har våra familjer här så det känns naturligt att 
utgå ifrån Klippan. Erfarenheterna vi skaffat oss 
när vi monterat solpaneler runt i landet till olika 
bolag har vi tagit med oss hem. Därför kan vi 
erbjuda de främsta solpanlerna till rätt pris och 
bästa installation, säger Dennis och Rasmus i 
mun på varandra.

Kom in på en kopp kaffe och få en kostnads-
fri konsultation/hembesök samt svar på alla 
era frågor gällande solceller.

Rätt förutsättningar för solceller

• Söderläge med 45 graders lut-
ning brukar ses som den optimala  
placeringen. Men det fungerar även 
bra med solceller i sydvästlig eller 
sydostlig riktning. Då får du min-
dre produktion mitt på dagen, men 
lite mer på kvällen eller morgonen.

• Se till att panelerna får så mycket 
ljus som möjligt. Inga skuggande 
träd eller andra byggnader ska vara 
i vägen.

• En optimalt placerad anläggning 
brukar ge omkring 200 W per 
kvadrat meter. En anläggning på 
5 kW bör kunna leverera omkring 
5.000 kWH el per år.

Dra nytta av Solen F
ot

o:
 D

B
M

F
ot

o:
 D

B
M

Dennis hjälper dig med dina solcells-frågor!

DBM installerar dina solpaneler.

9Dennis Bygg & Montage



Dags att
byta bostad?

www.schougmaklarfirma.se 
Örebrogatan 32  |  Helsingborg

Vi ger Cashback på arvodet -
ring oss så berättar vi mer.

Vi har kunder som vill 
bo i Söderåsområdet.

Rickard Schoug
070-814 36 86

Marianne Hallgren
070-616 10 89

Stefan Andersen
070-252 05 03

Hembygdsgatan 2, KLIPPAN • Tel. 0435-131 67
Öppet: Mån - fre 10-18 • Lör 10-14 • www.klippan.euronics.se

Ljud  -  Bild  -  Vitvaror

Mer detaljer, mer verkligt
• 4K HDR Processor X1

• Triluminos Display

• Slank, snygg design med kabelhantering

• Android TV med Voice Remote  
SONY KD-XF8599

Ljud som på bio
• Fem ljudlägen för bättre film, musik,  

   spel, nyheter och sport

• 4K HDR-kompatibel
SONY HTZF9.CEL ATMOS 3.1 SBAR

Sony hörlurar 

på köpet
värde 3.990:-

+ FÖRBÄTTRA LJUDUPPLEVELSEN

7.990:-

55"

4K
HDR

65"

13.990:-

Så här ska det låta
Få ut det mesta ur musik- och tv-festerna i februari!

18.990:-

Hannah Sjöholm, tandsköterska på Klippan Dental, till-
delades tandsköterskornas finaste utmärkelse, Årets Tand-
sköterska, vid den stora yrkesgalan i Stockholm. 

Hur känns det?
– FANTASTISKT, helt underbart! Jag är både stolt och rörd. Den här 
utmärkelsen känns som ett erkännande, inte bara för mig själv utan 
för hela teamet på kliniken. Där sätter vi verkligen patienten i centrum 
och jobbar t ex med PT, personlig tandvårdare, säger Hannah.

Hannah är specialiserad på oral protetik och 2017 gav hon 
till och med ut en egen bok i ämnet, Protetik, riktad till tand-
sköterskor.
– Det gjorde jag för att det saknades en sådan lärobok. Den har köpts 
in av många skolor och kliniker och jag har även fått hålla kurser 
runt om i landet. Det vill jag fortsätta med! Jag brinner verkligen för 
protetik, berättar Hannah.

Grattis
 Hannah Sjöholm!

10 Hannah - Årets tandsköterska



Öppet mån-fre 6-22, lör-sön 8-22 
Preem Klippan | Storgatan 7 | 0435-71 16 70

Söndraby El
Järnvägsgatan 28, Klippan • 0435-139 60 • klippan@elon.se

Öppet: Måndag-fredag 9.30-18.00, lördag 9.30-13.00

Juryns motivering till Årets Tandsköterska 2019 löd så här:
”Hon för tandvård framåt genom att dela med sig av sin kunskap 
och modigt ta kliv in i framtiden som kan bana väg för alla oss tand-
sköterskor.
Ung i branschen och redan författare till boken Protetik som nu 
används på tandsköterskeutbildningarna. Hon har 
även arbetat fram en omfattande kursdag som 
följer boken. Av en tandsköterska, för tand-
sköterskor är värdefull kunskap. Hannah är 
en stark person som sprider både värme och 
glädje kring sig, en person vi behöver med oss in 
i framtiden.”

Stort grattis till utmärkelsen och för 
att du sätter 
Klippan på 
kartan.
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Vid första anblick är Andrea Hallberg en 
späd, söt tjej med nära till skratt. Hon 
läser ekonomi med inriktning på juridik 
på Åbyskolan. En helt vanlig tjej alltså. 
Om det inte vore för hennes träning 
på fritiden. Andrea tränar CrossFit på 
Fyshuset och ska tävla till sommaren.

CrossFit är en ny träningsform som base-
ras på naturliga rörelser. Du ska göra 
sådant som efterliknar de fysiska utma-
ningar som mötte våra förfäder: sitta ned 
och stå upp, springa, lyfta, kasta, klättra, 
hoppa, knuffa och släpa. Som tävlings-
form är CrossFit den sport där man som 
utövare har som mål att bevisa sin totala 
fysiska prestationsförmåga, baserat på 
många olika sporter.

Tränat hela livet
Som uppväxt i en familj där alla rör på sig 
och där träning är naturligt förekommande 
så lär du dig tidigt att skapa goda vanor med 
träning. För Andrea fanns det ingen tvekan 
på att börja träna:
– Jag uppskattade redan i tidig ålder att röra 
på mig. När jag var yngre var det löpning som 

gällde. Sen hittade jag intresset att bygga musk-
ler genom styrketräning men jag ville utvecklas 
ytterligare och då hittade jag CrossFit. Oavsett 
ålder kan du träna CrossFit vilket gör det så 
roligt.

Framtidsdrömmar
När du är 18 år gammal ligger hela livet 
framför dig och drömmar är till för att upp-
fyllas. Andrea berättar att hon och hennes 
kompis Love Johansson tränar för att tävla 
ihop i sommar.
– Jag ser fram emot att tävla och utmana mig 
själv i sommar. Det är genom att tävla du får ett 
kvitto på vad du behöver jobba med och sträva 
efter. Jag vill utvecklas och testa mina gränser. 
Det handlar om att bli snabbare, starkare och 
lyfta tyngre vikter. Givetvis även tävla mer och 
utmana mig själv, säger Andrea.

Vid sidan av träningen är Andrea som vilken 
tjej som helst. Hon umgås med sin pojkvän, 
familj och vänner. Det är läxor efter skolan 
och skolarbete. Det som utmärker henne är 
hennes träning och tävlingsinstinkt.
– Träning är vardagen för mig. Jag är noga 
med vad jag äter eftersom jag ska orka träna. 

Andrea tycker om att utmana sig själv
Kunskapen om kost och energi är viktigt förstås, 
menar Andrea.

Bästa tipset
För många är träning inte en del av var-
dagen som för Andrea. Hennes bästa tips för 
att komma igång med träning är att hitta det 
man själv tycker är kul.
– Sluta jämföra dig med andra utan hitta egna 
mål istället. Hitta en balans mellan träning och 
vardagen, gå inte ut för hårt utan det ska vara 
roligt att träna. Det bästa är om du kan träna 
ihop med en kompis och att ni pushar varandra. 
Delad träning är rolig träning. Första steget är 
att börja röra på sig, vardagsmotionen är det 
bästa första steget mot ett aktivt liv som gör att 
du håller dig frisk, säger Andrea.

Det är svårt att inte smittas av hennes  
entusiasm och glada sätt. Det är nära till 
skratt och Andrea är glad för livet, vilket 
märks. Livet är kanske träning för henne 
men för oss andra kan vi lära oss att livet 
blir bättre med träning. Du mår bättre, 
lever friskare och längre, det finns alltså 
endast fördelar med att träna. Fråga själv 
Andrea.

12 Månadens Profil – Andrea Hallberg



Dags för vårmode
Helena från Gunns Mode har varit på Köpenhamn Fashion 
Week och rapporterar om vårens mode. 

Nytt år betyder nya trender – och även att vi får ta farväl av en 
del gamla. Våren 2019 är alldeles strax här och butikshyllorna 
fylls på med plagg som rimmar med vårens trender. 
– Bland de starkaste trenderna ser vi jordnära färger, ljus denim, 
pastell, gult och beige. Djurmönstrat fortsätter även i vår, gärna i 
kombination med gult eller rött. Den trendigaste färgen 2019 är gul. 
Blommigt och stormönstrat har varit aktuellt en längre tid är prickar 
och det som gäller nu är olika mönsterbilder, berättar Helena.

Denim är ett av säsongens hetaste material och allra trendigast 
är de sten- och syratvättade jeansplaggen. Vårens stora skotrend 
är stora chunky sneakers, gärna i olika färger och pasteller. 
Hårspännet är vårens stora hårtrend.

Vilken färg väljer du?
Färger och former du trivs med påverkar dig positivt. Färger 
är personliga och som passar bättre på vissa personer än 
andra. Det har att göra med personens utseende, tempera-
ment och personlighet. 

Färgpsykologi
Färgen gul fungerar som ett antidepressivt läke-

medel dels för att vi förknippar gult med sol och 
värme, dels då gult bidrar till att utlösa frisätt-
ningen av serotonin, vilket främjar koncentra-
tion och aktiverar nervsystemet. 

Färgen rött drar blickarna till sig och får dig 
att känna dig stark, väcker sexlusten och ger 

självsäkerhet.

Den rosa färgen har en lugnande verkan och är en 
bra färg om du återhämtar dig efter en separation, efter-

som den är förknippad med kärlek och stöd. 

Vilken färg ska du klä dig i till våren?

Nytt hos oss
Finns hos oss i mars

Storgatan 32, Klippan Tel. 0435 - 101 15  
www.gunnsmode.se 

Välkomna till oss! Öppet: mån-fre  10-18 / lör 10-14

Köpmangatan 19
Perstorp
0435 - 346 68

SLUTREA

Nu packar vi upp 

VÅRNYHETER 

varje vecka!

70%
50%

30% • Ecco • Rieker  
• Jana • Caprice  
• Skechers • m.fl.

Följ oss på
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Klippans enda och Nordvästra Skånes 
största funktionella gym Fyshuset, finns 
vid sidan om Elfdalens camping. 

När det lottades ut träning för två personer 
under tre månader var det Lotta Ahlbeck 
som vann träning åt sin dotter och hennes 
kompis med motiveringen:

”Detta gäller min dotter, Anna, och hennes 
bästa vän, Sandra. Båda är 17 år och blir 18 år 
i år. De är långa och på tok för smala trots att 
de äter bra. […] Tillsammans är de scouter i 
NSF, alltså nykterister som inte heller röker. De 
åker på många läger och kurser tillsammans. 
Tjejerna behöver denna sporren att komma 
igång. Båda Annas syskon tränar på Fyshuset.”

Lotta berättar att Sandra blev överlycklig 
medan Anna som har mycket i skolan nu 
var mer skeptisk, när hon berättade att hon 
vunnit träning åt dem.
– De behöver verkligen komma igång och träna. 
Förhoppningsvis kan Jennifer, Annas stora syster, 
peppa dem att komma igång med träningen,  
förklarar Lotta.

Träningspass
Ägaren och personlige tränaren Jonny 
Olsson visade runt vinnarna tillsammans 
med Annas syster Jennifer och de fick prova 
på olika övningar i gymmet. 

Sandra som tränar gymnastik i Klippans 
Gymnastik Krets (KGK) har precis slängt 
kryckorna efter hon bröt foten i höstas och 

är i stort behov av styrketräning. Anna 
berättade att hon behöver träna rygg och bål 
för att klara av att genomföra Explorer Belt 
som är ett internationellt scoutarrangemang 
där du vandrar 16 mil under fyra dagar.

Efteråt fick tjejerna andas ut och summera 
träningen.
– Lärorikt och det kändes bra trots att övning-

Alltid redo för träning
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Storgatan 4 
Ljungbyhed 
Tel 0435 - 294 50

Bygdens butik! Våra öppettider är: 
Måndag-fredag 9-18 och lördag 9-13
Priserna gäller endast i Ljungbyhed 
t.o.m. 9 mars eller så länge lagret räcker.

Vi har maten till djuren!

KATTSTRÖ
MED DOFT AV LAVENDEL

Ever Clean 

 89:-

FÅGELFRÖ
VILDFÅGELBLANDNING 15 KG

Hobby First 

 179:-
TALGBOLLAR

55 ST I HINK
Franks Zoofor 

 139:-

FRÖPÅSAR
BLOMMOR OCH GRÖNSAKER

Lord Nelson 

5 för 4
Vi bjuder på den billigaste

arna var jobbiga, men härligt med Jonnys push-
ning, var omdömet från Sandra och Anna.

De berättar att de velat börja träna länge och 
att det kändes bra att komma igång.
– Jag blev förvånad över att det kändes som att 
det inte var några andra människor i gymmet 
när vi kom igång, trots att det var mycket folk 
där inne, säger Sandra. 

Anna var av en annan uppfattning.
– Nästa gång vill jag att det är färre människor 
i gymmet. Fast jag kan verkligen se mig själv 
komma igång och träna framöver.

Storasyster
Annas syster Jennifer var med och tränade 
tillsammans med sin syster och Sandra. 
Jennifer är dessutom deras scoutledare. 

Jennifer berättar att hon tränat på Fyshuset 
i några månader nu och att hon trivs oerhört 
bra.
– Jag kände direkt att det här var ett gym för 
mig. Här trivs jag och det är en bra atmosfär. 
Du kan alltid fråga Jonny eller Scott om det är 
något. Fyshuset har fått mig att nå mina mål 
och fått mig att sätta upp nya. Här finns alla 
sorters människor och alla är välkomna och 
pratar med varandra. Det är verkligen världens 
bästa gym och det utvecklas hela tiden med nya 
saker.

Framtidens gym
Fyshuset är numera en del av Elfdalens cam-
ping och det finns ett utegym som vem som 
helst får träna på.
– Till våren ska vi ha gratis pass på utegymmet, 
vi håller på att utveckla ett sportcampboende 
med övernattning och vi har företagsevent och 
företagsträningar, berättar Jonny.

Det händer mycket nytt på Fyshuset. 
Gymmet har blivit större och det har köpts 
in en helt ny maskinpark. Antalet medlem-
mar ökar hela tiden liksom antalet pass.
– Kvaliteten både på träning och utrustning är 
något som både vi och medlemmarna värderar 
högt. Många väljer nog oss eftersom vi sticker 
ut och har träning som passar alla, avslutar 
Jonny.

15Vinnare av träning på Fyshuset



Från vintersport och idrott till upplevelser och kultur, så 
kan sportlovets utveckling beskrivas. 

Ordet ”sportlov” finns belagt från åtminstone 1940. Några år 
tidigare hade regeringen börjat ge skolor tillåtelse att omför-
dela lovdagar från pingst- och påskloven så att de kunde 
anordna en hel veckas ”vårterminslov”.

Att göra realskolor och läroverk till en plats för idrott och 
fysisk fostran hade varit föremål för utredning redan vid 
1900-talets början, men det var först genom en reform 1928 
som idrottsdagar blev obligatoriska och gymnastik infördes 
på schemat. 

Forskningen om sambandet mellan idrott och hälsa växte 
under mellankrigstiden och i Sverige började idrottsfysiolo-
gisk forskning bedrivas 1940. Friluftsdagar infördes i skolorna 
från 1942 och både kommunerna och förening livet engagera-
de sig för att erbjuda sportlovsprogram, så att eleverna kunde 
vara ute och idrotta där de bodde.

Fokus låg från början på vintersport, antingen genom utövan-
de i hemorten eller genom resor till de svenska fjällen. Genom 
åren har inslagen utvecklats i riktning mot mer allmänna fri-
tidsaktiviteter (också inomhus) och inte enbart sport. 

Kommunerna anordnar numera aktiviteter med brett utbud. 
Idrottandet har däremot blivit en allt mindre del av utbudet 
till förmån för upplevelser och inomhus aktiviteter.

 Bilder från Axel Blomgrens arkiv samt Egon Ragnbos fotoarkiv 

Sportlovet 
 står för dörren

Nybörjarkurs i orientering 1957.

Ungdomar från Klippan besöker Frostavallen 1958.

Skolbarnen åker kälke på rasten. 

Klippans Gymnastikkrets anordnade 1957 en inomhustävling  där 700(!) ungdomar deltog. Här är några av ungdomarna som  fått sina diplom. Fr.v. Sten Pettersson, Nils Plöjel, Sven Öberg,  Ann-Margret Jönsson, Per Hjort, Margit Nilsson,  Sven-Axel Svensson. Carl Axel Ohlsson och Sven Landberg.

16 Sportlov



SPORTRINGEN
Hembygdsgatan 2, Klippan 0435-156 90
Mån-fre 10-18, lör 10-14
www.sportringen.se

SPORTLOVS

REA
Reimaoveraller Vinterjackor

Upp till30%

Skridskor Pro Sport

rabatt på skridskor  
under hela v.8!

20%

50%

fyshuset.nu@hotmail.com • 070-948 11 69 • Vedbyvägen 69, Elfdalens camping, Klippan

www.fyshuset.nu

träna för 
halva priset 

i 6 månader!

Teckna gymkort i 18 månader och få 6 månader av dem till halva priset!

Träna från 100 kr/mån i 6 månader
Gäller vid nyteckning av gymkort tom 1 mars.

Annons FYSHUSET KlippanJournalen 201x65_5 2019-01.indd   1 2019-01-29   10:06:29

Mycket liv utanför Storstugan på Frostavallen 1958.

0733 440800
www.vagathosamanda.com

Storgatan 44, 264 33 Klippan

NYÖPPNAD SALONG!
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Tack till Föreningssidans sponsorer!Tack till Föreningssidans sponsorer!Tack till Föreningssidans sponsorer!

Förenings sidan på Söderåsportalen.se

Har du eller känner du någon 
som har alkoholproblem?

ANONYMA ALKOHOLISTER • ÄNGELHOLMSGATAN 9, KLIPPAN • 0705-10 52 16

Anonyma Alkoholister 
Informationsmöte 
varje tors kl. 17-18

Al-Anon
Stöd för anhöriga. 

Möte varje tors kl. 19-20

Skånehallen, Hembygdsgatan 4 i Klippan
www.skanehallen.se

Vill ditt företag 
sälja produkter under 

Agility SM 2019? 
Det kommer finnas möjlighet till er 
som försäljare att kunna sälja era 
produkter under årets agilityfest! 
Boka er försäljningsplats nu!

Placeringen kommer vara 
parallellt med tävlingsbanorna! 

Intresserad? Maila i så fall 
sponsring@agilitysm2019.se 

för bokning och mer information.

ÅRSMÖTE – 8 MARS
Välkommen till årsmöte i Gråmanstorps 
Bygdegårdsförening 8 mars kl. 19.00. 

Stadgeenliga ärenden, lite god mat och 
trevlig underhållning. Ta gärna med vänner. 

Anmälan senast 1/3 till 070-207 14 31. 

Styrelsen

– Gråmanstorps Bygdegårdsförening –

SPORTLOVSFILM på gRAND BIO - LJUNGBYHED  •  17/2 – 24/2, 2019 
17/2 Söndag Kl. 15.00 Bamse och dunderklockan
 Kl. 17.00 Pettson & Findus – Findus flyttar hemifrån
 Kl. 19.00 Röjar-Ralf kraschar internet

18/2 Måndag Kl. 17.00 Lego Filmen 2
 Kl. 19.00 Röjar-Ralf kraschar internet

19/2 Tisdag Kl. 17.00 Bamse och dunderklockan
 Kl. 19.00 Lego Filmen 2

20/2 Onsdag Kl. 17.00 Pettson & Findus – Findus flyttar hemifrån

21/2 Torsdag Kl. 17.00 Lego Filmen 2
 Kl. 19.00 Röjar-Ralf kraschar internet

22/2 Fredag Kl. 17.00 Bamse och dunderklockan
 Kl. 19.00 Draktränaren 3   Sverigepremiär!

24/2 Söndag Kl. 15.00 Pettson & Findus – Findus flyttar hemifrån
 Kl. 17.00 Draktränaren 3   
 Kl. 19.00 Lego Filmen 2

Filmlängder / Åldersgränser / Språk:
Röjar-Ralf kraschar internet 
1.53 h, barntillåten från 7 år (under 7 år i vuxet sällskap).

Bamse och dunderklockan
1.03 h, barntillåten

Pettson & Findus – Findus flyttar hemifrån
1.22 h, barntillåten 

Lego Filmen 2
1.47 h, barntillåten från 7 år (under 7 år i vuxet sällskap). 

Draktränaren 3
1.44 h, barntillåten från 7 år (under 7 år i vuxet sällskap).

Samtliga filmer har svenskt tal!
Biljettpris: 100 kr (Bamse – 90 kr)
Biljettbokning via sms: Tfn. 070-731 21 81
Kontaktperson: Bengt-Arne Bodén 
Internetadress: www.ljungbyhedsbio.se



För Christian Sandell, försäljnings-
ansvarig i Rögle BK, är försäljning ett 
partnerskap. För honom och hans kolle-
gor på marknad och försäljning handlar 
det om att ge ett mervärde för Rögle BKs 
sam arbetspartners. Den lokala spons-
ringen ska ge något tillbaka.

Unik paketering
Sponsring och marknadsföring går ofta 
hand i hand. Det är få sponsorer som enbart 
är ute efter att synas. Rögle BKs partners 
är ofta också starkt engagerade i klubben, 
bland annat genom att köpa biljetter till 
kunder och anställda. 
– Vad respektive partner får ut med oss varierar, 
säger Christian. För oss är det viktigare att vi 
paketerar rätt till våra kunder, summan de går 
in med är inte lika viktig. Känner de att de får 
ett värde tillbaka så kommer de också investera 
mer – för att de tycker vi gör något bra! 

Rögle BKs samarbetspartners är en mycket 
viktig del i föreningens fortsatta satsningar 
och Rögles ambition är att du ska få ut så 
mycket som möjligt av din investering. Både 
när det gäller investerad tid och när det gäller  
de kronor som ditt företag väljer att satsa 
som partner.
– Vi hade aldrig kunnat bedriva den verksamhet 
vi har i dag utan våra partners. Förutsättningen 
för att man ska kunna ha ett lag i den högsta 
ligan, SHL, är att man har engagerade sponso-
rer och att vi har folk som tittar på våra matcher. 
Vi gör det tillsammans, förklarar Christian.

Ringar på vattnet
Rögle BK har ambitionen att bli ett slut-
spelslag och den sportsliga framgången är 
ett resultat av att det lokala näringslivet är 
engagerade.
– Att kunna vara med och påverka klubbens 
resa är oerhört motiverande. Ännu roligare är 
att se hur samarbetet med vårt lokala näringsliv 
ger ringar på vattnet, både för oss och företagen, 
säger Christian.

Magnus Ågren, Lilla Kloster i Klippan, 
är sponsor till både Rögle BK och grönvit-
hållbarhet som dragit nytta av samarbetet:

Försäljning med mervärde
– Jag har ett stort Röglehjärta och är på alla 
hemmamatcher. Att vara engagerad och synas 
kring Rögle gör att du knyter nya kontakter 
och träffar kunder. Vi har breddat oss utanför  
Klippans kommungräns och jobbar exempelvis 
åt Ängelholms kommun idag.

För Magnus var det ett enkelt val att vara 
samarbetspartners och att gå med i grönvit-
hållbarhet eftersom Lilla Kloster arbetar 
med miljöförbättrande arbete:
– Vi på Lilla Kloster är ensamma om giftfri 
ogräsbekämpning med hetvatten i Nordvästra 
Skåne. Vi källsorterar även alla våra sopor och 
vårt avfall. Miljöarbetet är viktigt för oss, säger 
Magnus. 

En annan grönvit samarbetspartner är Per-
Anders ”Snogge” Svensson, på Colorama i 
Klippan:
– Jag har hjärtat i Rögle och har följt och 
varit samarbetspartner till Rögle genom ”1932- 
klubben” genom alla år. 

Det ger något tillbaka att vara samarbets-
partner till Rögle BK.

Exklusivt nätverk
EXCLUSIVE är Rögle BKs affärsnätverk 
som har ökat lavinartat de senaste säsonger-
na, ett nätverk i regionen med ca 160 företag 
som du inte kan köpa dig in i. 
– Vikten för oss är att alla medlemmar i 
EXCLUSIVE är med på samma villkor, alla 
som passerar en viss investeringsnivå får detta 
som ett mervärde i sin sponsring, berättar 
Christian.

EXCLUSIVE är mer än bara hockey. 
Träffarna har en mix av sport, nätverkande,  
temaföreläsningar och även renodlade 
busines sträffar. 
– Vi vill främja affärsrelationerna men också 
möjliggöra affären både inom Lindab Arenas 
väggar och utanför. I botten finns naturligt-
vis passionen och glädjen för hockey och för  
Rögle BK, förklarar Christian.

I övrigt blir man som nätverksmedlem 
in bjuden till golfturnering, föreläsningar 
och en årlig padelturnering. Att vara sam-
arbetspartner till Rögle BK ger ett mer-
värde tillbaka. Det är det många som insett 
i Nordvästskåne. Det finns plats för dig och 
ditt företag med.

* Grönvithållbarhet är ett aktivt hållbarhets-
arbete som Rögle initierat först inom svensk 
ishockey. Läs mer om Grönvithållbarhet i 
januari numret av Söderåsjournalen. Nätverksträffen Afternoon Business

Frukostföreläsning med Hasse Olsson

Vinnande bollen från Röglegolfen 2018/19

Första upplagan av Rögle Padel OPEN säsongen 
2017/18
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Klippans kommun uppmärksammade företagen 
bakom Bästa Tillväxt i hela Skåne län
Det är kreditupplysningsföretaget Syna som står bakom 
ut märkelsen Bästa Tillväxt, som bygger på en granskning av 
samtliga svenska aktiebolags bokslut. 

Utmärkelsen går till den kommun i varje län som har störst andel 
företag som ökar sin omsättning, nyanställer och går med vinst 
och bygger med andra ord på verkliga fakta.

"Kommunens företagare ska ta åt sig äran av 
att Klippan utsetts till Bästa Tillväxt 2018"

För att uppmärksamma att Klippan 2018 tog hem en hedrande 
förstaplats i ”Bästa tillväxt” i Synas mätning av företagstillväxt i 
skånska kommuner anordnades under torsdagsmorgonen ett fru-
kostmöte med utdelning av diplom till företagarna som bidragit 
till utmärkelsen.

Elisabeth Hansson hälsade alla välkomna till Bjärhus där fru-
kostmötet hölls. Elisabeth berättade om Bjärhus lantbruk och att 
de varit ekologiska odlare i 30 år:
– Det vi producerar är det vi säljer i vår gårdsbutik.

Anders Lindberg, näringslivschef i kommunen, berömde alla 
företagare i kommunen som investerar och nyanställer:
– Näringslivet i kommunen har fått tillbaka framtidstron och det är 
många företag som investerar i nya produktionsanläggningar. Många 
nyanställer också, säger Anders Lindberg, näringslivschef i kom-
munen.
– Kommunens företagare ska ta åt sig äran av att Klippan utsetts till 
Bäst Tillväxt 2018, avslutar Anders Lindberg.

Leaderprojektet 

”Destination Söderåsen”
Företagare och representanter från Klippan, Svalöv, Åstorp 
och Bjuv träffades på Ljungbyhed Park i slutet av januari för 
ett uppstartsmöte. 

Alla deltagare fick chans att presentera sig och sitta ner i grupp-
diskussioner och kläcka idéer med syfte att göra Söderåsen till ett 
tydligt och gemensamt resmål för turister att uppleva mat, kultur 
och handel.

 Snö- & halkbekämpning
 Fastighets- & Trädgårdskötsel 
 Ogräsbekämpning med hetvatten
 Markarbeten
 Snickeriarbeten
 Sten- & plattsättning

 Kylservice
    Pumpservice
    Installation och service  
 av värmepumpar
    VVS-installationer

Välkommen med din förfrågan till: 
info@lillakloster.se och vvs@lillakloster.se

Bli inte mer insnöad 

än nödvändigt.
..

Låt oss ta hand om  
snöröjning och halk- 
bekämpning i vinter!

Nu är vi även 

stolta delägare i:

Rena Rum
info@rena-rum.se

My: 0733-906 837
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Nya spännande gäster och program att se 
fram emot i vår på våra bibliotek.

Författarbesök 
Under våren kommer Biblioteket att ha tre 
författarbesök att se fram emot. Först ut 
söndagen 3 mars är Gunnar Wetterberg, 
som kommer tala om sin trebandsutgåva 
av Skånes historia och mycket mer. Drygt 
två veckor senare får vi besök av Kent 
Werne, journalist och författare, måndag 
den 18 mars som kommer att berätta om 
sin senaste bok Allt är en konspiration. 
Slutligen har vi Niklas Kämpargård som 
kommer söndag den 14 april. Han är aktuell 
med Krishandboken vars ämne är hög- 
aktuellt just nu med tanke på globala klimat-
förändringar: i Sverige har vi drabbats av 
sommarens bränder men också värmeböljan 
som påverkade vattentillgången ordentligt. 
I miljöns tecken finns det också möjlighet 
att få hjälp från kommunens energi- och 
klimatrådgivare den 1 april.

– Det är viktigt att arbeta med en bredd i utbu-
det för att tilltala så många som möjligt, säger 
bibliotekschefen Viktoria Ejnarsson Zúñiga.
– Just under våren har vi haft extra tur då en 

Biblioteket lockar med brett utbud

Sportlovsaktiviteter

av våra besök är aktuell i tv-programmet På 
spåret. Det är naturligtvis Gunnar Wetterberg 
som åsyftas.

Forskarföreläsningar 
Våra forskningsföreläsare från Lunds uni-
versitet är tillbaka under våren. Hela fyra 
till antal blir det, med en stor ämnesbredd - 
allt ifrån berättelser från andra världskriget 
till bränsle för framtidens bilar. Datum för 
dessa är 12 februari, 12 mars, 4 april samt 
10 april.

SLÖJDA, VANDRA ELLER BOKCIRKLA?
På biblioteket finns många programpunkter 
som återkommer med jämna mellanrum. 
Bokcirklar, språkcaféer och digitala hjälpen 
är exempel på sådana. En nyhet för våren är 
vårt Slöjdcafé en gång per månad på Östra 
Ljungby bibliotek. Dit kan du komma och 
få inspiration. Vill du lära dig något om 
vandringslederna i Skåne kan du boka in 
torsdagen den 21 mars för då besöker Sara 
Näsvall, utvecklare på Skåneleden, bibliote-
ket i Klippan och berättar om detta.

VAD HÄNDER FÖR BARNEN?
– Barnen är en viktig målgrupp för oss på bib-
lioteket, poängterar Viktoria vidare. Våra 

barnprogram på vardagarna är populära runt 
om i kommunen. Men tänk även på att vi också 
erbjuder program på helgen där du som vuxen 
kan komma med barn och delta tillsammans i 
vårt ”Söndagskul på Bibblan” som vi kör några 
gånger per termin, avslutar bibliotekschefen 
med.

Vårens arrangemangKultur & Fritid 2019

18-1608 Vårprogram v4.indd   1

2019-01-23   08:49

Mer information om allt som händer  
hittar du i vårt programblad eller på 

klippan.se/upplevagora eller bibliotekfh.se

MÅNDAGSFILMKLUBBEN PÅ BIBBLAN 
Måndag 18 februari, kl. 13:30
Klippans bibliotek
Ålder: Från 7 år
Föranmälan till 0435 – 281 76 eller 
bibliotek@klippan.se

PROVA-PÅ-ROCKBAND
Måndag 18 februari, kl. 10:00 – 12:00
Klippans Musikskola
Entré: Fri entré, ingen föranmälan krävs.

MAKERLOV
Måndag 18 februari, kl. 16:00 – 22:00
Fritidsgården Sågen
Entré: Fri entré, ingen föranmälan krävs.
Ålder: 13-19 år eller om du går på hög-
stadiet/gymnasiet

LASERDOME OCH PRISION ISLAND I HELSINGBORG
Tisdag 19 februari, kl. 11:00 – (ca) 16:00
Avfärd från Fritidsgården Holken.
Lunch ingår.
Ålder: 13-19 år eller om du går på hög-
stadiet/gymnasiet 
Entré: Kostnadsfritt

Föranmälan: Skriftligen på Holken eller till 
ungfritid@klippan.se eller till Ung Fritids face-
book-sida. Målsmans/god mans medgivande 
krävs om du är under 18 år.

HÖGLÄSNING PÅ BIBBLAN
Onsdag 20 februari, kl. 11:00
Klippans bibliotek
Ålder: För dig mellan 7 och 10 år.
Entré: Fri entré
Föranmälan till 0435 – 281 76 eller 
bibliotek@klippan.se

ÖPPET HUS
Onsdag 20 februari, kl. 16:00–22:00
Fritidsgården Sågen
Entré: Fri entré, ingen föranmälan krävs.
Ålder: 13-19 år eller om du går på hög-
stadiet/gymnasiet

NÖRDARNAS AFTON
Torsdag 21 februari, kl. 16:00–22:00 
Fritidsgården Sågen
Entré: Fri entré, ingen föranmälan krävs.
Ålder: 13-19 år eller om du går på hög-
stadiet/gymnasiet

DIVE-IN-DISCO
Fredag 22 februari, kl. 16–19 (alla åldrar)
Fredag 22 februari, kl. 19–22 (fr. 14 år)
Klippans badhus
Entré: 20 kr, har du deltagit på lovbadet så 
ingår discot i priset.

LOVBAD
Måndag-fredag 18-22 februari, kl. 11–16
Klippans badhus
Entré: 20kr

LÖRDAGSÖPPET MED FISKE I RÖNNE Å 
OCH TACOS PÅ HOLKEN
Lördag 23 februari, kl. 15:00
Samling utanför Fritidsgården Holken för 
fiske i Rönne Å.
Ålder: 13-19 år eller om du går på hög-
stadiet/gymnasiet
Föranmälan fiske: Senast en timme innan till  
sara.hurtig@klippan.se eller 073-231 61 80.

SÖNDAGSKUL PÅ BIBBLAN - MAKERBIBBLA
Söndag 24 februari, kl. 13:00–16:00
Klippans bibliotek
Föranmälan till 0435 – 281 76 eller 
bibliotek@klippan.se

2121Information från Klippans kommun



BANK
• SEB, Allegatan 17, 264 33 KLIPPAN ��������������������������������������������������������������0435-48 32 10
 www�seb�se, petter�arenhag@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 
• Nockes Bil - Kenoc AB, Spången, 264 52 LJUNGBYHED ���������������������������������0435-44 04 87
 www�kenoc�se, info@kenoc�se

BYGGVAROR 
• Optimera Svenska AB, Storgatan 81, 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

ELEKTRIKER
Bravida Prenad AB, Värmevägen 2, 264 39 KLIPPAN �����������������������������������������0435-77 95 48
 www�prenad�se, andreas�byrlen@prenad�se
• Elon / Söndraby EL, Järnvägsgatan 28, 264 33 KLIPPAN �����������������������������������0435-139 60
 www�sondrabyel�se, sondraby�el�ab@telia�com
• Herners El, Storgatan 5, 260 70 LJUNGBYHED  ���������������������������������������������0435-44 04 17
 info@hernersel�se
Jensen El / Alltjänst, Tornsborg 4548, 264 54 LJUNGBYHED  ���������������������������� 070 22 86 502 
 - Elinstallatör med AB, www�jensen-el�se, poul@jensen-el�se 

ENTREPRENAD, MARK OCH ANLÄGGNING
Fricks Entreprenad  �����������������������������������������������������������������������������������������0702-17 49 25
• KMT Klippans Maskintjänst AB, Åbytorpsvägen 25, 264 39 KLIPPAN ���������������� 0435-191 50
 www�kmt-klippan�com, info@kmt-klippan�com

FASTIGHETSBOLAG 
• Treklövern Bostads AB, Storgatan 43, 264 32 KLIPPAN �������������������������������������0435-121 00
 www�treklovern�se, kundtjanst@treklovern�se

FRISÖR 
• Salong Monica, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN  �������������������������������������0702-78 48 81
 salongmonica@hotmail�com

FOTVÅRD 
Fotspecialisten i Klippan, Storgatan 17, 264 33 KLIPPAN  ������������������������������������0435-133 50

FÄRG - TAPETER 
• Colorama, Karossvägen 1, 264 21 KLIPPAN �����������������������������������������������������0435-142 62
 www�colorama�se/klippan, klippan@colorama�se

FÖNSTER OCH DÖRRAR 
• FönsterFint, Hembygdsgatan 2, 234 36 KLIPPAN ����������������������������������������������0435-107 81
 www�fonsterfint�se, info@fonsterfint�se

GÅRDSBUTIK 
• Bjärhus Gårdsbutik, Bjärhus, 264 93 KLIPPAN ��������������������������������������������������0435-102 95
 www�bjarhus�se, elisabeth�hansson@lm�lrf�se
Svarta Svängens Köttbod, Bjärnarp 790, 268 68 RÖSTÅNGA �����������������������������0705-51 73 89 
 www�svartasvängen�se, svartasvangenskottbod@hotmail�com

HANTVERK & HEMSLÖJD
• Glaskonst, Klöva Hallar 2289, 264 92 KLIPPAN  ���������������������������������������������0707-197 333
 www�glaskonst�se, glaskonst�mek@telia�com

HEMBYGDSFÖRENING
Östra Ljungby och Källna socknars Hembygdsförening  
Bjerhus 4460 FASTARP, 264 94 Klippan ����������������������������������070-315 17 37, 0701-13 11 20

HUND/TRÄNINGSPLATS
Skånehallen, Hembygdsgatan 4, 264 36 KLIPPAN (Maria Beck) �������������������������0702-99 35 80
 www�skanehallen�se, info@skanehallen�se
Söderåsens Brukshundsklubb, Lilla Kloster 410, 264 53 LJUNGBYHED ��������������0435-44 14 45

HUND- OCH KATTPENSIONAT 
Contramarken Kennel & Hundpensionat, Storaryd 1638, 264 54 LJUNGBYHED �����0708-52 51 20
Dag & Natt för Hund & Katt, Linneröd 6765, 264 93 KLIPPAN����������������������������0722-45 20 80

INRAMNING
• IdéRika Ram, Ekbacken 693 Bonnarp, 264 53 LJUNGBYHED ��������������������������0704-49 05 48
 www�iderikaram�se, lennartsaflund@gmail�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

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

LIVSMEDELSBUTIK
• ICA Kvantum, Ladugårdsvägen, 264 36 KLIPPAN �������������������������������������������� 0435-296 00
 www�ica�se/kvantumklippan, hakan�cronberg@kvantum�ica�se
• ICA Nära, Storgatan 21, 264 33 KLIPPAN ������������������������������������������������������� 0435-106 04
 www�ica�se, thomas�c�carlsson@nara�ica�se

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

MÅLERI
Ruds Måleri, Karbingatan 22, 264 51 LJUNGBYHED  �������������������������������������� 070-88 408 65

MÖBELRENOVERING - SÖMNAD
Åkälla Väv & textil, Templaregatan 20, 264 35 KLIPPAN ���������������������������������� 070-782 28 85

PSYKOTERAPI - KBT OCH PARTERAPI
KBT4U, Norra Skolgatan 2A, 264 33 KLIPPAN ��������������������������������������������������0707-56 54 88
 Dobrica Vukovic, socionom, leg� psykoterapeut, kbt4u@hotmail�com
Psykologmottagning, Norra Skolgatan 2A, 264 33 KLIPPAN ������������������������������070-679 31 11
 Ursula S� Henningsson leg� psykolog/neuropsykolog, www�minpsykolog�net

REDOVISNING, REVISION
• BDO, Box 103, 264 33 KLIPPAN ����������������������������������������������������������������� 0435-76 61 31
 www�bdo�se, peter�jelinek@bdo�se
Söderåsens Redovisningsbyrå AB, Södra Kyrkogatan 1, 265 72 KVIDINGE ����������� 0435-203 21
 www�soderasensredovisningsbyra�se, info@soderasensredovisningsbyra�se

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

Branschregister



• De företag som är markerade med svart cirkel hittar  
Du ännu mer information om på Söderåsportalen.se  

Där du även hittar erbjudanden, Annonser, företags-
presentationer och mycket, mycket mer...

RESTAURANG & PIZZERIA
Hotell & Restaurang Rosenberg, G:a Torg 1, 265 34 ÅSTORP ��������������������������� 042-500 77
 www�hotellrestaurangrosenberg�se, info@hotellrestaurangrosenberg�se
• Norrehus, Bryggerigatan 13, 264 33 KLIPPAN �������������������������������������������� 0435-101 05
 www�norrehus�se, anna@norrehus�se

SMYCKEN
• Aurora Åstrand Silver & Guldsmide, Kapellgatan 2C, 264 38 KLIPPAN ������� 0703-94 21 76
 www�auroraastrand�com, auroraastrand@hotmail�com

SNICKERI
Ydhags Specialsnickeri, Förrådsvägen 11, 260 70 LJUNGBYHED ����������������� 0707-41 10 63
 www�snickeriet�info, info@snickeriet�info

TANDLÄKARE
• Klippan Dental, Järnvägsgatan 11, 264 38 KLIPPAN �������������������������������������0435-153 10
 www�klippan-dental�se, info@klippan-dental�se
Tandvården Ljungbyhed, Tandl� Michal Wachalski
 Infanterigatan 10-12, 264 51 LJUNGBYHED ��������������������������������������������0435-44 08 00

TRYCKERI
• Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN �������������������������������������0435-77 90 50
 www�adaptmedia�se, info@adaptmedia�se
A-Tec Textiltryck & Brodyr, Fabriksvägen 6, 264 39 KLIPPAN ����������������������������0435-155 10
 www�atec�nu, info@a-tec�nu

TRÄDGÅRD
Billy & Carina Trädgårdanl� HB, Svenstorp 897, 264 53 LJUNGBYHED ������������0705-54 88 14
 billyocarina@telia�com
• Bjärhus Växtbutik, Bjärhus 7742, 264 93 KLIPPAN ����������������������������������������0435-102 95
 www�bjarhus�se, vaxtbutik@bjarhus�se

VED
Brännestaden AB, Brännestaden 101, 284 91 PERSTORP �����������������������������0739-30 93 85

VVS & RÖRMOKARE
Lilla Kloster VVS AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN ����������������������������������0435-77 54 35 
Snälleröds VVS, Mörsarevägen 6, 264 54 LJUNGBYHED ��������������������������������0729-41 67 05

VÄRMEPUMPAR OCH KYLANLÄGGNINGAR
• A4U i Skåne AB, KVIDINGE ������������������������������������������������������������������������0706-24 82 29
 www�a4uab�se, info@a4uab�se
Lilla Kloster VVS AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN ����������������������������������0435-77 54 35

- upplev, handla & ät hemmavid!

VILL DU SYNAS HÄR?
Fyll då i uppgifterna nedan och skicka in dem till: 
Adapt Media, Norra Skolgatan 2A, 264 33 Klippan

JA, JAG VILL VARA MED PÅ FÖLJANDE:
• SÖDERÅSJOURNALENS BRANSCHREGISTER!

 Grunduppgifter: Företagsnamn, adress, postnummer, ort, ett 
tel.nummer (Pris: 1 300 kr/år)

 Tillägg: Web- och mailadress (Pris: +700 kr/år)

• BÅDE SÖDERÅSPORTALEN.SE OCH 
 SÖDERÅSJOURNALENS BRANSCHREGISTER!

 Egen företagssida på Söderåsportalen.se med  
presentation av verksamheten i text och bild 
(Pris: 3 360 kr/år)

 Företagsnamn, adress, postnummer, ort, ett tel.nummer  
i Söderåsjournalens Branschregister (ingår)

 Web- och mailadress i Söderåsjournalens Bransch register (ingår)

JAG VILL VETA MER!
 Jag vill veta mer, kontakta mig!

KONTAKTUPPGIFTER

Företagsnamn:  ...............................................................................................................................................  

Kontaktperson: ...............................................................................................................................................

Postnummer: ....................................................................................................................................................

Ort:  ..................................................................................................................................................................................

Telefonnummer:  ...........................................................................................................................................

Adress:  ......................................................................................................................................................................

Mobil:  .........................................................................................................................................................................

Webadress:  .........................................................................................................................................................

E-post:  .......................................................................................................................................................................



kia.com

Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 15/3-2019 eller så långt lagret räcker och kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal. *Privatleasing: 36 mån, månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och 
aviavgift. Rörlig ränta. Max körsträcka 1500 mil/år, övermil debiteras. Sedvanlig kreditprövning sker. Slitagedelar, övriga reservdelar och ev. tillval från kund ingår inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Uppläggning- & 
fakturaavg. tillkommer. Sedvanlig kreditprövning sker. Bränsleförbrukning Kia Ceed SW blandad körning enligt körcykeln NEDC: 4,3-5,8 l/100 km; CO2-utsläpp 111-132 g/km; enligt körcykeln WLTP: 6,0-6,3 l/100 km och CO₂-utsläpp 
136-143 g/km. Utrustning varierar beroende på version. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.

Södra Kringelvägen 2. Tel 0451-38 40 00. www.newmanbil.se
Öppet: Försäljning månd-fred 9-18, lörd 10-14. Service/verkstad månd-fred 7.00-16.30
Säljare: Urban 0451-38 40 05 | Emma 0451-38 40 06 | Mats 0451-38 40 09
Marcus 0451-38 40 11 | Max 0451-38 40 08

Newmanbil AB
HässleholmHässleholm

Kampanjpris från: 190.300 kr
PRIVATLEASING FRÅN: 2.695 KR/MÅN*

1.0 T-GDi 120 HK ADVANCE  REK. CA PRIS FRÅN 210.900 KR

Helt nya Kia Ceed SW är vår storsäljande kombi. Förutom eluppvärmd   
läderratt och trötthetsvarnare som hjälper dig hålla koncentrationen uppe  
får du alltid sju års nybilsgaranti när du köper en ny Kia. Besök din  
Kia-handlare och  upptäck en bil som gör dig redo för kyliga dagar.

Kampanjpris från: 214.900 kr
PRIVATLEASING FRÅN: 2.995 KR/MÅN*
LÄGG TILL PLUSPAKET: 9.900 KR

1.4 T-GDI 140 HK DCT ADVANCE 
REK. CA PRIS FRÅN 234.900 KR 

Kom närmre dina vinterdrömmar 

Norra Skolgatan 2 i Klippan  |  0435-77 90 50  |  www.adaptmedia.se

Expert på hemsidor


