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NY TÄVLING!!!

Dags att måla om huset? 
Vinn en dagshyra på en släpvagnslift från 
Cramo (värde 1975 kr). Så slipper du stege!
Eller har du något annat vårprojekt som kan 
förenklas med maskinhjälp? 

Delta då i Söderås Journalens tävling. Allt du behöver göra 
är att skicka in en motivering till varför just du ska vinna 
detta pris. Söderås Journalens redaktion väljer ut den mo-
tivering vi tycker är bäst och i ett kommande nummer gör 
vi ett reportage om dig och din vinst. 

Vi behöver ditt bidrag senast 29 februari 2012

Skicka ditt tävlingsbidrag 
till följande adress: 
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN 
Märk kuvertet ”Maskin”
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Den fristående förskolan och fritidshemmet 
Skaparverkstan har sin verksamhet på Snyg-
gatorpssgården i Klippan och har länge väntat 
på att få inreda ovanvåningen. Men nu har de 
trångbodda fritidsbarnen flyttat upp och Söderås 
Journalen följer med på en rundvisning. 

Efterlängtad invigning på Skaparverkstan! 
– I 18 år har vi väntat på detta och det känns jätteskönt 
att det äntligen är klart, säger susanna säther, pedago-
gisk föreståndare på Skaparverkstan. 

I mitten på ovanvåningen finns en ateljé där barnen kan 
skapa i lera, måla eller pyssla. Bredvid finns också en 
forskarhörna. Vi går vidare i hallen och öppnar dörren 
till ett litet mysbelyst rum där bästisarna Nova Jensen, 
7 år och Emelie Åkesson, 6 år sitter och spelar tv-spel. 
– att spela tv-spel är roligast, tycker de.

Skönt med större utrymme 
I fikarummet sitter Albin Stigsson 7 år och Gustav Ek-
berg 9 år och spelar fotbollsspel. Albin tycker det är bra 
att de fått större utrymme att leka på. 
– Det är roligt, innan hade vi bara ett bord med leksaker.

Förskolläraren Bente Frykman instämmer.
– Det kunde bli väldigt trångt där nere med både fritids-
barn och förskolebarn. speciellt vid lov då fritidsbarnen 
var här från morgon till kväll. 

Att bygga med lego är populärt 
Barnen visar stolt ett rum där en hel stad byggd av lego 
breder ut sig. 
– Det här är något som verkligen sysselsätter dem just 
nu. De har till och med planerat en melodifestival, säger 
Bente och pekar på en sminkloge.

I trappen stöter jag på en konkurrent. Det är tioåriga 
Emma Ekberg som är redaktör för Legomagasinet. Hon 
visar stolt upp några exemplar.  
– Den kommer ut varje måndag med nyheter om vad 
som händer i legostaden. 

Så nog har även kreativiteten fått friare spelrum med de 
utökade lokalerna! 

mER UtRymmE FöR
 

SkaPaRkRaFtEN!

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

AB KLIPPAN LJUNGBYHEDS BEGRAVNINGSBYRÅ
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Willez slår ”flera flugor 
i en smäll”!

Willez slog ju igenom med buller och bång i Dans-
bandskampen 2010. Hur har detta påverkat deras 
liv? Hur har år 2011 varit? Och inte minst, hur ser 
framtiden ut?

Killarna tittade upp till oss på Adapt Media en förmiddag 
och vi fick svar på alla de frågor vi hade. Vem som sade 
vad är svårt att redogöra för i artikeln, alla var pratglada 
och engagerade så vi tar allt som ”Willez-uttalanden” 
helt enkelt!

Hösten 2010 kom ni tvåa i dansbandskampen, vad 
har ni gjort sedan dess?
– första halvåret var vi ute på turné med vinnarbandet 
elisas. Vi har också jobbat mycket med vår ”nya” buss 
och inrett den. Turnélivet kräver att man måste ha en or-
dentlig buss med möjligheter till övernattning och vila. 
– Det har självklart också varit mycket jobb med vår nya 

NY pLaTTa + 
MusIkaLshow + 
ReLeasefesT! 

platta louisiana. allting är ju nytt för oss. Vi ska både pre-
stera, få nya erfarenheter och utvecklas samtidigt. Det är 
jättekul men allt tar sin lilla tid. 
– på turnékartan har vi förutom många platser I sverige 
också kunnat pricka in både finland och norge. 

Många har väntat på er platta, varför har 
den dröjt så länge?
– Det finns många anledningar till det, en av dom är att 
det kommer att hända en sak i sommar och då kommer 
man att förstå varför det tagit så lång tid… 

Och nu ska ni göra någon form av show/musikal i 
samband med releasefesten. Vad blir det?
– på vår nya platta kan man höra att det går en röd tråd 
mellan många av låtarna. Vi har I flera år haft en idé om 
att någon gång få göra något med både musik, dans och 
lite talade repliker däremellan. nu har äntligen vår idé om 
att sätta upp en föreställning som går i musikalens tecken 
blivit verklighet.  
– eftersom nu plattan också är klar, och vi kunde fixa till 
vår ”musikal” samtidigt, tänkte vi att varför inte presen-
tera alltihop på en gång! och en fest är ju heller aldrig fel, 
så därför blev det bara helt naturligt att vi efter föreställ-
ningen gör en releasefest för vår nya platta louisiana . 
– Vi hoppas att många fans, vänner och inte minst våra 
sponsorer kommer och gör kvällen till ett minne för livet!

Vilken är er favoritlåt på skivan?
– Titelspåret ”louisiana” och ”Julie”. Det finns tolv låtar 
på skivan, en har linus skrivit, två är covers och resten 
har olika låtskrivare producerat. Bland dessa finns en del 
kända namn som Thomas g:son och Thomas Berglund. 
Dessa båda har tillsammans med Mats larsson skrivit ”ett, 
två, tre”. 

Var kommer namnet ”Louisiana” ifrån? 
– för att det är ballt! Vi ville inte ha någon klassisk dans-
bandstitel som ”Hur ska det bli”, som ett av spåren på 
skivan heter. Vi gillar Usa och rock´n roll! 

För alla som gör detsamma och vill uppleva denna kväll 
tillsammans med Willez, så kan vi meddela att det hela 
äger rum I Hangar 85 på Ljungbyhed Park den 30 mars 
och biljetter finns att köpa på Willez hemsida, Hemköp i 
Ljungbyhed och Carlssons Kläder i Klippan.
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PREmIäR!

Från vår egen atelje!
Hjärta i vitguld
Rubiner och diamanter
Safirer och diamanter

1. Friterad kyckling (sötsursås, currysås)
2. Friterade räkor (sötsursås, currysås)
3. Thailändska vårrullar (sötsursås,  

currysås)
4. Kyckling med cashewnötter
5. Kyckling med röd curry, kokosmjölk
6. Kyckling med gul curry, kokosmjölk
7. Biff med bambuskott
8. Biff med thailändsk basilika
9. Biff a la szechuan
10. Wokade blandade grönsaker
11. Stekta grönsaker med tofu
12. Vegetariska  

mini-vårrullar
13. Friterade 

kycklingspett 
(jordnötssås) 

Välj mellan ris 
eller nudlar! 

Ett snabbt, 
gott & 

enkelt val!

THAI-BOX 
50:-

N  Y  H  E  T  !

serveras under alla våra öppettider

LUNCHBUFFÉ
Ät så mycket ni  
vill för endast  

70:-/person.
Alltid 8 olika  
varm rätter att  
välja mellan.

Vardagar 11-14:30

Bambu Thai
Järnvägsgatan 31 
264 33 KLIPPAN
Tel 0435-132 44

Måndag-torsdag: 11-21 
Fredag: 11-22 
Lördag: 12-22
Söndag: 12-21

Under påskhelgen förvandlas Oderljunga kyrka till 
spelplats för rockoperan Jesus Christ Superstar. 

Alla 820 biljetter till de tre föreställningarna är sedan 
länge slutsålda, men det kan finnas en chans att köpa 
eventuella returer i dörren samma dag. På Pertorps 
församlings hemsida berättar projektledaren och kyr-
komusikern Aase Ericsson att det är det största mu-
sikevenemanget som gjorts i byn och att det var en 
självklarhet att handplocka sångarna lokalt. Utöver 
sångarna medverkar fem av församlingens körer, bland 
annat gospelkören Arise, samt olika musiker. 
– särskilt stolt är jag över att patrik Dahlin, vår riksspele-
man på nyckelharpa, ska vara med. Det är inte många 
som kan skryta med det, säger Aase Ericsson.

 Speldagar: 
 Långfredag 6/4 kl 18
 Påskafton 7/4 kl 16
 Påskdagen 8/4 kl 18

Premiär för Jesus 
Christ Superstar i 
Oderljunga!
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Lämna in kupongen och 

få en valfri topp 
i vårens färger! 

Klipp ut!

Gamla vägen 108 mellan Ebbarp och Oderljunga (Korsvirkeshus med halmtak) 
Tel. 070 - 24 15 807 • e-mail: piapalsson@telia.com

Öppet: Mån 16-19, Lör 10-13 • Erbjudandet gäller tom 23 april 

(Upp till 250 kr)

Dagens rätt 55:-

Fabriksvägen 8
Klippan 
0706 - 72 55 37

Serveras mellan 11.00-14.00
Måndagar:  Raggmunk med stekt fläsk  
 och lingon
Tisdagar:  pannbiff med mos, lök och   
 lingon
Onsdagar:  Stekt sill med mos och lingon
Torsdagar:  Ärtsoppa och pannkakor med sylt
Fredagar:  Bamsekorv med mos och lingon,
 alt bostongurka
33 cl läsk/vatten ingår

Årsmöte 
Torsdag den 29 mars 2012 kl 19
Klippans Kulturcenter

www.centerpartiet.se/klippan

Var med och påverka politiken i Klippan! 
Ring Madeleine Atlas på tel. 0709 - 44 79 79

Årsmöte, Centerpartiets kommunkrets 
Stagdeenliga förhandlingar
Klippan och Färingtofta centeravdelningars uppgående i kommunkretsen
Presentation av kommunens Näringslivsutvecklare Anders Lindberg
Vi bjuder på fika!

A
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Det kan finnas anledning för dem 
som bor i Söderåsbygden, särskilt 
de i Perstorp, att titta efter om de 
har någon produkt som tillverkats på 
”Skånska glasbruket”. Det är nämli-
gen ”guld” värt.
Ett samlarområde som blivit allt mer 
uppmärksammat är glas, särskilt 
glas med historia och konstnärligt 
högtstående glas. Vid Antikrundan 
från Filipstad visades en vinbutelj 
från ”Skånska glasbruket” i Henrik-
storp vid Perstorp. Knut Knutsson 
på antikrundan upplyste att den till 
synes oansenliga vinbuteljen värde-
rades till 50 000 kronor. Förklaringen 
var: ”Det finns sällskap som köper 
glas från Henrikstorp.”
 Ska en produkt få högt pris – som 
glas från Henrikstorp – krävs: Ett 
starkt begränsat antal produkter. Ett 
mycket stort intresse att äga produk-
terna. Kulturen i Lund och Perstorps 
AB har stora samlingar.
 Glas tillverkades redan i forntiden. 
100 år f. Kr kom ett genombrott. Då 
uppfanns tekniken att blåsa glas. 

Begravning forntida sed
Sverige har utvecklats till ett mång-
kulturellt samhälle. Olika kulturer 
möts. Det som ingen kommer ifrån 
är att ta hand om sina döda. Olika 
begravningsseder har utbildats, både 
mellan kulturer och inom samma 
kultur. När började människor begra-
vas? De tidigaste kända begravning-
arna är 100 000 år gamla – nean-
dertalsgravar i Dordogne i Frankrike 
och Shanidar i Irak. Gravar finns från 
stenåldern i Sverige, som var sten-
belagda. På 1300-talet f. Kr började 
likbränning, som även blev vanlig i 
Indien och i antikens Rom. 1990 reg-
lerades kremering i lag i Sverige och 
gamla benämningen ”eldbegäng-
else” ströks. 

Påskliljan till nytta och nöje
Då påskliljan blommar är våren 
kommen. Det är rejält förankrat hos 
människor. Påskliljan är en flerårig 
lökväxt, som har sitt ursprung i väst- 
och sydeuropa. Till Sverige kom väx-
ten under medeltiden. Exakt vilket år 
vet man inte. Men det finns belägg 
för att lökväxten odlades i vårt land 
på medeltiden. Utöver att den är 
vacker att se på, så har den genom 
århundraden ingått i folkmedicinen, 
trots att den är giftig. Den har inte 
bara använts som kräkmedel, utan 
även för att bota diarré och till och 
med astma och kikhosta samt ”ner-
vositet”. Det finns kring 60 arter och 
100-tal varianter av påskliljan.

Märkesdagar
1947. ABF:s bibliotek överlämnas till 
Klippans folkbibliotek.
1957. Att ha en kyrka i parken disku-
terades i Klippan, som blev S:t Petri 
kyrka 1966.

Som sagt
”Filosofer är vuxna som envisas med att 
ställa barnsliga frågor.”
(Isaiah Berlin, professor i idéhistoria)
”De första människor en diktator tystar är 
de med idéer”
 (Isaiah Berlin) Boktipset: Johan Lindströms bok ”Bronsåldersmordet” skildrar en spännande arkeologisk utgrävning. 

Henrikstorp – där glaset blev till ”guld”

”Egnahemstomter” – börjar åter uppskatta

Bergfinken – massinvaderar Skåne

Därmed öppnades vägen för tillverk-
ning av flaskor, serviser och konst-
föremål. När glastillverkning kom till 
Sverige vet man inte. Dock antas att 
munkarna betytt en del för glastill-
verkningen.
 I Skåne fanns ingen glastillverkning. 
Det behövdes. 1691 fick Göran Piel-
man – adlad till Adlersteen – kungligt 
privilegiebrev. Han hade köpt ryt-
tarhemmanet Henrikstorp vid Pers-
torp. Där fanns god tillgång på ved, 
en förutsättning för glastillverkning. 
Svenska fackmän gick inte att få. Då 
skaffades tyska glasfackmän, från 
Hessen och Mecklenburg. Ett 30-tal 
familjer bosatte sig i Henrikstorp och 
bildade ett slutet invandrarsamhälle.
Först tillverkades fönsterglas, buteljer 
och apoteksglas. 1716 utvidgades 
privilegiet, så även finare glas fick 
tillverkas, som blev synnerligen att-
raktiva på samlaremarknaden.
 1762 brann glasbruket, som antas 
ha varit anlagd. Det byggdes aldrig 
upp igen. Tyska glasblåsarna spreds, 
bl a till Småland.

På Kulturen i Lund finns en samling Henrik-
torpsglas.

…och så nås Braun på 

Tfn 0435-71 11 50 

mobil 0739-79 34 54

E-post: leb.klippan@passagen.se

BRAUNS SIDA
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Hur motverkas emigrationen och 
att få lantarbetare att flytta till stä-
derna? En 1900-talsfråga. Svaret 
blev: Inrätta egnahemslån, för min-
dre jordbruk och för ”villor med stor 
tomt”, som i Klippan. 
Lantbruket rationaliserades, lant-
arbetare blev arbetslösa. Det ledde 
till emigration och inflyttning till 
städer. Det behövde motverkas. 
1899 tillsattes en ”Egnahemskom-
mitté”, som fick se sitt förslag om 
egnahemslån till ”mindre bemedlade 
jordbrukarhushåll” införas – från 
1904. Lantarbetare kunde ”bli sina 
egna”. En viktig roll i sammanhanget 
spelade ”Nationalföreningen mot 
emigration”, som grundades 1907 

och gav ut tidningen ”Hem i Sverige”. 
1907 bildades ”Statens jordförmed-
lingsfond”, så att lån kunde ges till 
av- och utstyckade jordbruksfastig-
heter. 1918 kom ”Ensittarlagen”, som 
låg i linje med fondens strävande. 
 Egnahemslån gavs inte för satsning-
ar i stadsplananlagt område, men väl 
utanför. Den möjligheten hakade min-
dre kommuner på. Syftet var att få 
arbetskraft till ortens företag och att 
ge möjligheter till trädgårdsodling.
Expanderande Klippan behövde 
arbetskraft. Den 25 februari 1917 
bildades ”Klippans Egnahemsfören-
ing”. En idégivare var N P Persson, 
Klippans Tegelbruk. Första styrel-
sen: Otto Borg, Gustaf Rosenkvist, 

Otto Lindau, Knut Ohlsson och O V 
Larsson, som blev ordförande. För-
eningen arbetade med andelsteck-
ning (5: -) för att få kapital, och 
tillsammans med företag och munici-
palnämnden köpa mark och sälja till 
”egnahemmare”. 
 Ett område norr om Vedbyvägen 
och mellan Tvärby och Klippan köp-
tes. Egnahemstomter lades ut, med 
dagens mått ovanligt stora – 2 200-1 
800 kvm. Det gav möjlighet till be-
tydande trädgårdsodling. Kvar som 
minne av ”egnahemstiden”: Området 
kallas ”Egna hem”, ”Föreningsgatan” 
finns och så en del ovanligt stora vil-
latomter, som i ekologiska odlingens 
tid blivit allt mer uppskattade.  
 

I norr håller bergfinken (Fringilla 
montifringilla) till, i söder kusinen 
bofinken (Fringilla coelebs). På höst, 
vår och milda vintrar möts de, då 
bergfinken invaderar Skåne.
Bergfinken är en nordlig art, med 
utbredning i norra Sverige, Norge 
och Finland. Antalet par uppskat-
tas till mellan 500 000 och 2 000 
000 i Sverige. Häckningen sker i 
blandskog, gärna i fjällbjörkskog. I 
den finns fjällbjörkmätaren, som får 
en masslarvfödsel vart tionde år. Då 

ökar bergfinken. Så vart tionde år 
kan extra stora flockar ses i Skåne. 
Bergfinken övervintrar i västra och 
mellersta Europa. I Skåne finns bara 
två säkra häckningar konstaterade, 
båda i Farhult 1979. Dock finns flera 
misstänkta häckningar i Skåne.
 Bergfinken har en lång historia i 
Sverige, faktiskt från istidens av-
smältning och björkens intåg kring 
10 000 år f. Kr.
 På höst och vår drar flockar av 
bergfink genom Skåne, gärna till 

bokskogar t ex på Söderåsen. Störs-
ta uppskattade antalet finns från 
1915/1916. Då antogs att en flock 
vid Kågeröd ha 5,4 miljoner berg- 
finkar. Det går åt mycket mat till 
bergfinkarna, som retade bönderna 
som hade grisar i bokskogar för 
att äta ollon. En flock på en mil-
jon bergfinkar beräknas sätta i sig 
8,5 ton per dag eller drygt 750 ton 
under de tre månader de finns här. 
Men de äter även säd - som t ex vid 
fågelbord.

Även en söndrig 
flaska från 
glasbruket i 
Perstorp är 
värdefull.

 De stora egnahemstomterna har blivit 
intressanta igen.



 De stora egnahemstomterna har blivit 
intressanta igen.

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

Vi utför 
kakel & klinkersarbete, 

golvslipning, golvläggning 
och våtrumsläggning.Utnyttja 

ROT- avdraget!

GVK-godkänd
25 års erfarenhet

Vi samarbetar med

Vi utför även totalentrepenad 
i samarbete med snickare, 

vvs & elektriker.

Du får dra av 50 % 
på arbetskostnaden!

LAGER-
RENSNING

Fyndpriser!

Öppet: Mån-Fre 10-18 • Lör 10-14 • Åbyplan 2 • Klippan • Tel:  0435-151 30  

på Folkets Hus i Klippan!

Välkomna till Novas stora Fredag den 30/3 kl 10-18
Lördag den 31/3 kl 10-18
Söndag den 1/4 kl 11-16

Vårfina fötter!

Välkomna!
Köpmangatan 19 Perstorp Tel 0435 - 346 68

Skinn, strl. 36-42!
Många olika modeller

Mocka, svart

Skinn, skinnfoder
Rosa, grå

650:-
699:-

799:-

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

 
Tänker du renovera ditt

badrum?

Utnyttja årets

Rot-avdrag!

Vi hjälper dig på vägen!
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Stidsvig

Dagens lunch

E&T Catering
Kärrvägen 1, Stidsvig

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

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

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

Vecka 13  Måndag Köttfärslimpa med lök och svampröra
 Tisdag Mandelfisk med smält smör
 Onsdag Kycklinggryta med pasta
 Torsdag Purjolök, potatis och korvsoppa, dessert 
 Fredag Panerad fläskkotlett med klyftpotatis

 alternativ 1 rotfruktsgratäng med kalkon
 alternativ 2 spagetti med köttfärssås 
 paj Taco
 sallad niçoise, oxkött med pepparrot

Vecka 14 Måndag Pannbiff med lök
 Tisdag Sprödbakad fisk med citron- och  
  gräslöksmajonnäs
 Onsdag Raggmunk med stekt fläsk
 Torsdag Baconschnitzel med chilibearnaisesås  
  och bakpotatis   
 Fredag Stängt 

 alternativ 1 pasta med kalkon, mozarella och  
  mandel i tomatsås
 alternativ 2 lunchkorv med stekt potatis och ägg
 paj kyckling och mango
 sallad rostbiff, lax 

Vecka 15  Måndag Stängt 
 Tisdag Kokt torsk med rom- och rödlöksgräddfil
 Onsdag Honungsglaserade revbensspjäll 
 Torsdag Köttfärssoppa, dessert
 Fredag Biff Stroganoff med ris 

 alternativ 1 Texmexgratäng med tacotäcke 
 alternativ 2 ost- och skinkfylldbiff med stekt potatis 
 paj kassler
 sallad grekisk, ost- och majssallad

Vecka 16  Måndag Små biffar med krämig Bostonsås 
 Tisdag Citronfisk med dillsås
 Onsdag Skånsk Kalops med rödbetor
 Torsdag Ärtsoppa och pannkakor
 Fredag Helstekt fläskfilé med skogssvampssås

 alternativ 1 Tacorullar 
 alternativ 2 pytt i panna med ägg och rödbetor 
 paj salami
 sallad Tonfiskpasta, rostbiff
 

Tycker du om 
att skriva? 

Har du något 
intressant att 
berätta? 
Då tycker vi att du ska skicka in dina texter 
till oss på Söderås Journalen! 

Det kan vara alltifrån en krönika, ett porträtt av en 
intressant person eller ett reportage om något som 
du tycker är kul, viktigt eller spännande! Givetvis 
vill vi att det du skriver om ska beröra Söderås - 
området på något sätt. 

Vi på Söderås Journalens redaktion väljer ut de 
bästa texterna som kommer att publiceras på vår 
sajt Klippanshopping.se. Dessutom kommer vi i 
varje nummer av Söderås Journalen publicera en 
utvald text. 

I slutet av året kommer vi även att kora Årets  
ungdomsreportrar. 

Priser: Vi delar ut priser i form av Klippanscheckar 
till ett sammanlagt värde av 4000 kronor. Denna 
summa fördelas på de artiklar vi tycker är bäst. Det 
kan alltså bli en vinnare, men också flera. 

Skriv så att tangentbordet glöder!
Skicka dina artiklar till:  
ungdomsreporter@klippanshopping.se

Skriv ”Ungdomsreporter” i ämnesrutan på 
mejlet. 

 

BLI 
SödERåS JOURNaLENS 
UNgdOmSREPORtER!

Optikern Lasse  
från Ögonvrån är
på Alma Kläder & Ting:
Onsdagar 10-18
Lördagar 10-13

Ring och boka tid: 0435-342 40

Gratis
synundersökning!

Välkomna!
Lasse, 

Marie-Louise  
& Camilla

Köpmangatan 15 • Perstorp
www.almaklader.se

IStockphoto
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VILLA KLIPPAN
Med gångavstånd till skola, park och vacker natur ligger denna 
trivsamma villa. Ett utmärkt boende för den mindre familjen. 
Fjärrvärme.

ADRESS FALKGATAN 9
BOYTA 90 M2 / 4 ROK + 53M2

TOMTYTA 911 M2

PRIS 795 000 KR/HBJ

VILLA SKÄRALID
Trevlig villa på Söderåsens sluttning, granne med nationalpark. 
Välplanerad planlösning med stora sällskapsytor på entréplan. 
Renoverad tvättstuga.

ADRESS RÅRÖD 828
BOYTA 112M2 / 4 ROK
TOMTYTA 1 209 M2

PRIS 695 000 KR/HBJ

VILLA KLIPPAN
Bra belägenhet, granne med skola ligger denna mycket 
välskötta enplansvilla med källare. Underbar hörntomt m 
plattsättningar och damm. Garage, uterum.

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

PRIS 1 295 000 KR/HBJ

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

ADRESS ÖVAD 7806
BOYTA 120M2 / 5 ROK
TOMTYTA 946 M2

PRIS 1 195 000 KR/HBJ

VILLA KLIPPAN
Gedigen tegelvilla med en rymlig och generös planlösning. 
Passande för den stora familjen eller för dig som vill ha bra 
ytor för hobbyverksamhet eller som egenföretagare. Dubbel-
garage och uterum. Trevlig lättskött trädgård, stor uppfart.

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

TOMTYTA 826 M2

PRIS 1 295 000 KR/HBJ

VILLA STIDSVIG
Rymlig familjevilla med tre- sex sovrum, öppen planlösning  
mellan kök och vardagsrum. Stort allrum på ovanvåningen. 
Stor altan med pool.

ADRESS MONTÖRGATAN 14
BOYTA 211 M2

TOMTYTA 926 M2

PRIS HÖGSTBJUDANDE

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

Camilla Asp 
Reg.fastighetsmäklare 

Flyttdags! 
Vill du att din bostad ska marknadsföras här?

Välkommen att kontakta oss med alla dina frågor och 
för en kostnadsfri värdering.

Vi visar ditt hus  
på bomässa i  
Köpenhamn!

Lördagen den 28 april 2012 kan 
vi presentera din villa eller ditt 

fritidshus på vår bomässa i 
Köpenhamn.

Intresset börjar öka igen bland 
danska köpare för både villor och 
fritidshus i Sverige. Ta chansen 

att presentera din fastighet för en 
mängd intresserade och köpstarka 
spekulanter. Kontakta oss redan 

idag för att förbereda din 
försäljning inför våren.

Flytta med Länsförsäkringar

Martin Olofsson
Reg.fastighetsmäklare 

Lina Gudmundsson
Reg.fastighetsmäklare 

RING 0435-130 50
FÖR TIDSBOKNING!

FÖR MER INFORMATION OM OBJEKTEN SE PÅ

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

VILLA KLIPPAN
På lugnt, ostört läge ligger denna välplanerade enplansvilla. 
Stor, insynsskyddad hörntomt med garage och förråd. 

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

PRIS 895 000 KR/HBJ

LD

IStockphoto
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VINNaREN aV maSSagE- 
OcH LaSERBEHaNdLINg 
HOS cE FRISkVåRd!

Maria får hjälp med sin 
onda rygg och nacke! 
10 timmar framför en dator måndag till fredag 
sätter sina spår i rygg och nacke. Det vet Maria 
Lindahl, vinnaren av månadens tävling i Söderås 
Journalen. Förutom ständig värk har även an-
dra saker i livet varit kämpiga, bland annat 
drabbades hon för 1,5 år sen av borrelia som 
hon först för en månad sedan tillfrisknat från.  
Det här fick oss på Söderås Journalens redak-
tion att känna: den här tjejen är värd en stunds 
avkoppling med massage! 

Bredvid massören Claes Engström på CE friskvård sitter 
en ung och sportig kvinna. Eller i alla fall var det så för 
1,5 år sedan då hon tränade innebandy två gånger i 
veckan plus en match. Men så var det den där lilla fäs-
tingen som gjorde så stor skillnad på Marias liv. 
– en vecka efter bettet syntes det en röd ring och då 
förstod jag att det kunde vara borrelia. 

På Maria satte sig sjukdomen på benen. Hon hade 
svårt att gå, hon fick hasa sig fram, och vissa dagar 
var det bara att ligga i sängen. 1,5 år senare är hon 
på fötterna igen och vill ta upp den massage som hon 
brukade unna sig var femte vecka. 

Behandling med medicinsk laser
Förutom massage ska hon också få testa på något nytt 
- nämligen behandling med medicinsk laser. Det var i 
slutet på förra året som Claes Engström köpte in det 
portabla handstycket som ser ut som en stor penna. 
– kombinerar man laser och massage når man  
djupare och får ett bättre resultat. laserstrålen  
tränger in i sena eller muskel eller påverkar nerv, för-
klarar Claes Engström. 

Smärtfritt och utan biverkningar
Efter en stunds massage ligger nu Maria avslappnad 
på britsen och Claes placerar lasern lätt mot huden på 
hennes nacke. Han försäkrar om att det inte kommer 
att kännas någonting.
– lasern är helt fri från biverkningar och hur många 
metoder är det? 

Efter massagen ser Maria sådär härligt avslappnad ut 
och det behövs knappast frågas hur det känns. 
– Det känns väldigt bra, intygar hon. 

Givetvis krävs det fler besök hos CE Friskvård för att 
uppnå full effekt, minst tre förklarar Claes Engström. 
Då är det ju en väldig tur att Maria vann två besök till! 

U
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Öppettider
Mån - Fre 10 - 18
Lör 10 - 14

PINELL Supersound
FM, DAB och INTERNETRADIO

Golvhögtalare
Scansonic S9

5995:-

Mikrovågsugn R240
Ord. pris 995:-

799:- 1890:-

Bindningstid 24 månader. 
Minsta totalkostnad under 
bindningstiden är 1 449 kr (0 
kr x 3 mån + 21 mån x 69 kr). 
Trafikavgifter enligt prislista 
tillkommer. Uppsägningstid 3 
mån. IP-telefoni ingår ej i abon-
nemanget. Telefonen är ope-
ratörslåst i 12 månader och 
kan därefter låsas upp genom 
Kundservice mot en avgift på 
350 kr. Om trygghetslarm el-
ler annat larm är kopplat via 
den fasta telefonförbindelsen, 
ska kund inte säga upp sitt 
befintliga fasta telefonnum-
mer och portera till Telenor 
Hemtelefon. Kund kan då istäl-
let erhålla nytt telefonnummer 
från Telenor.

DVB-S/T2/C 

Mikrovågsugn 

799.- 

Golvhögtalare  
Scansonic S9 

5995.- 

* 

* 

R240 

Ord.pris 995.- 

PINELL supersound  
FM, DAB och INTERNETRADIO 

1890.- 

Telenor Hemtelefon

CE Friskvård
Norra Skolgatan 2
Mobil 0702 - 93 64 81 
(vid mobilsvar lämna 
meddelande)

Claes Engström 
Massör med ortoped- 
medicinsk inriktning

Har du ont i onödan?
POWERLaser från Svenska 

LaseragenturenProva medicinsk 
laserbehandling

Bra vid: 
hälseneproblem, 
hälsporre, värk, 
muskelbristningar 
m.m.

Dags för 
vårstädning?

 

Vi har 
dammsugare från

Volta och Electrolux 
till bra priser!

Välkomna in i butiken!

Perstorp • Tel 0435-77 95 50 

Öppet alla dagar 8-20
www.ica.se/icaperstorp

Har du frågor ring gärna Per Eriksson 
på telefon 0435-77 95 52.

Hur vill du handla din mat?
Butik - Matkasse - Internet

Vi har alla alternativen!

Söderåsjournalen 

10,7 x 7,1 

RRÖSTÅNGAÖSTÅNGA  
BBEGRAVNINGSBYRÅEGRAVNINGSBYRÅ 

 

Billingevägen 8  -  Röstånga -  0435-91570 

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

 

 
En hjälpande hand när det behövs 

dygnet runt, året om 

 

Mikael Karlsson 

Söderåsjournalen 

10,7 x 7,1 

RRÖSTÅNGAÖSTÅNGA  
BBEGRAVNINGSBYRÅEGRAVNINGSBYRÅ 

 

Billingevägen 8  -  Röstånga -  0435-91570 

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

Söderåsjournalen 

10,7 x 7,1 

RRÖSTÅNGAÖSTÅNGA  
BBEGRAVNINGSBYRÅEGRAVNINGSBYRÅ 

 

Billingevägen 8  -  Röstånga -  0435-91570 

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

 

 
En hjälpande hand när det behövs 

dygnet runt, året om 

 

Mikael Karlsson 

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

Välkommen
in till oss!

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

PÅ BILBATTERIER,

BROMSKLOSSAR OCH

AEROTORKARBLAD!

PÅ VANLIGA 
TORKARBLAD
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… Tobias Chilli, trollkarl, jonglör och akrobat som just tagit 
brons i ”Allmän magi” i svenska mästerskapen i trolleri.

Du kom trea i allmän magi, vad innebär det?
– Det finns olika kategorier inom trolleri. en kategori är till ex-
empel ”close up” där man exempelvis trollar bort en penna mitt 
framför näsan på folk. Jag tävlade i kategorin ”allmän magi” med 
inriktning ”vanligt trolleri” där man gör en scenshow. nio domare 
bedömde allt ifrån hur mycket applåder man fick, klädstil, rekvisi-
tan till ”sleight of hand” som kan översättas till fingerfärdighet. 

Vad vann du på tror du?
– Min show var annorlunda jämfört med de andras. De flesta var 
väldigt uppklädda och hade fin lugn musik, medan jag bar helt 
svarta kläder med en massa remsor, hade knallrött hår som stod 
rakt upp och hård musik. Jag blandade in mycket stunttricks: jag 
balanserade på en stor boll och trillade ner på ett bord som gick 
sönder. Jag trollade fram tennisbollar ur såpbubblor som jag se-
dan jonglerade med. 

Vad var priset? 
– Man vinner äran. Jag vill ju bli mästare – få stämpeln att man är 
bland de bästa i sverige.  

HaLLå 
däR...

När började du intressera dig för trolleri?
– Jag var 16 år och gick på cirkusgymnasium i gävle. Jag 
gjorde illa axeln många gånger och fick till sist operera den. 
Istället för att bara sitta hemma och glo 1,5 år under läketiden 
började jag lära mig trolleri. 

Vilket är ditt favorittrick? 
– Det trick som jag blivit mest känd för är när jag knyter 
skosnöre bara genom att skaka på foten. Men mitt roligaste 
och mest våghalsiga trick är när jag hugger mig själv i armen  
med en kniv och det börjar rinna blod. Jag tycker om att 
chockera! sedan gör jag mycket jonglering och volter.  

Du kommer uppträda under Blåkullekul i Ljungbyhed, 
vad kan publiken förvänta sig? 
– Det kommer att vara ett utomhusframträdande med jong-
lering, volter och trolleri, sedan tänkte jag överraska med en 
gorilla! 

På www.tobiaschilli.se kan du se Tobias tricks! 
 

Norra Skolgatan 2

0435-77 90 51

En modern reklambyrå  
som erbjuder allt från  

ide´, text, foto,  
layout och tryckning 

- allt under samma tak! 

Vi har producerat 
Söderås Journalen 

som du håller i din hand!
Prova oss! 
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Behov av elektriker?
Vi svarar mån-fre 

7.00-18.00

499:-

Mikrovågsugn 
Elektro Helios MM2010 

795:-

Kaffebryggare 
Stage Therm Melitta

995:-

Dammsugare 
Volta U6815SP

Byt dina 
element till 
oljefyllda 

Zebraelement.

Använd ditt 
ROT-bidrag!

5-års garanti!

PÅ

- Ger mer för pengarna!

SATSA

Välkommen till oss!

1972 - 2012
40 år

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

1 st 
radiostyrd 

bil ingår 
i köpet!
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PLaSt- 
EN HEL VEtENSkaP!

Visste du att den första plasten i Skandinavien tillverkades i Per-
storp? På Plastens hus i Perstorp finns en spännande historia 
att upptäcka. Guiden Bo Persson tar med Söderås Journalen på 
en tur bland färgglada hushållsföremål, biljardbollar och gamla  
radioapparater. 

Wilhelm Wendt startade Skånska ättikfabriken, föregångaren till Perstorp AB. 
Men han startade även en läkemedelsfabrik 1916 och det var här som man 
för första gången i Skandinavien lyckades tillverka plast. 

Stor framgång med många efterföljare
De första plastprodukterna var isolerande handtag som snabbt blev en stor 
framgång. Produktionen var som högst efter andra världskriget och då tillver-
kades upp mot 10 000 olika produkter på fabriken. Och det lyser igenom i 
de olika saker som finns på utställningen: brickor, pulkor, toalettsitsar (även 
de ett slags pulkor för traktens barn), telefoner, radio - och tv-apparater och 
biljardbollar.  Mycket av detta skänkt eller deponerat av folk bosatta i bygden. 
– perstorps produktion inspirerade många efterföljare. I Hyllstofta fanns en 
liten firma som försökte konkurrera med tillverkningen av bl.a. biljardbol-
lar. De använde glödlampor som gjutformar. så det var en verklig budget-
tillverkning. 

Plastic fantastic!
På 50-talet hade plasttillverkningen en riktig boom. Den oljebaserade ter-
moplasten möjliggjorde plast i alla tänkbara färger. Många gånger fanns det 
en stark övertro på plasten.  Bo Persson berättar om en anställd på fabriken 
som tog med sig några av de då nya kylskåpslådorna i styrenplast hem för 
att prova. Efter helgen förklarade han missnöjt att de där var då inget att ha:
–  Jag la in mat i dem och ställde i skafferiet, men inte f-n blev det kallt!

Perstorpsplattan – en framgångssaga
Även om plasten inte hade magiska egenskaper, var den ändå revolutione-
rande på många sätt. Den var billig att tillverka och ett tåligt material. En av 
de mest kända produkterna från Perstorp är den omtyckta Perstorpsplattan, 
bl.a. designad av Sigvard Bernadotte. Sigvard har fått en egen hörna på ut-
ställningen. 

Silver och plast? 
En av Wilhelm Wendts sex döttrar, Wilhelmina, gjorde något så udda som att 
kombinera plasten med silver. På Plastens hus finns många av hennes vackra 
föremål att beskåda. Längre fram i vår ska hon få en egen hörna, på samma 
plats där hon en gång satt och arbetade.

Fakta Plastens hus
Plastens hus drivs av en ideell förening som förutom den permanenta utställ-
ningen om plastens historia även bland annat arrangerar temakvällar med 
rötterna i Perstorps industriella historia. Föreningen uppmanar folk att bidra 
med material som rör Perstorps historia – allt är av intresse, det kan vara allti-
från en berättelse från vardagslivet till en sak. 

 Öppettider:
 Mån-fre 10-17
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BARNTÄVLING!
ViNSTeR: 
1:a pris 6 st Biobiljetter på Rio grand i Ljungbyhed  
2:a pris 4 st Biobiljetter på Rio grand i Ljungbyhed  
3:e pris 2 st Biobiljetter på Rio grand i Ljungbyhed

SÅ HÄR gÖR dU:
•	 Sök efter “Klippantrollet” i tidningen. Ta reda på vilken bokstav
 som han håller i handen. Bilda sedan ett ord av dessa bokstäver
 och skriv det i de vita rutorna nedan.
• Sänd lösningen till Adapt Media AB, Norra Skolgatan 2,
 264 33 KLIPPAN senast den 27 mars i brev frankerat  
 med brevporto. 
•	 Glöm	inte	ange	”BARNTÄVLING” utanpå 
 kuvertet!

Namn:  _______________________________________________________________________________________________

Adress:  _______________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________

Telnr:  ___________________________________________

Ålder:  ___________________________________________

ORDET ÄR:

Vinnare annonsjakten - Februari
1: ann-Christine Persson, Ljungbyhed
2: Lars Åkesson, Perstorp
3: Linn olsson, Klippan

?

giSSa ViLKeT 
oRd SoM  

Jag gÖMMeR!

liten rund som 
man kan spela 

med...

FÖR BaRN UPP 
TiLL 12 ÅR

Klirr i kassan till din lokala klubb? 
Genom att ny- eller omteckna ditt elhandelsavtal 
hjälper du din förening en bit på vägen. Läs mer och 
anmäl ditt intresse om Klubbenergi på: 

www.kreab-energi.se/klubbenergi

Klubbenergi

Vi ses!
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PROFIL I ExIL:

maRtIN SV
ENSSON

Ljungbyhed 
är fortfarande hem!
 När komikern Martin Svensson berät-
tar om sin uppväxt i Ljungbyhed får han 
något drömskt i blicken. 
– Jag tycker det är härligt att komma 
hem, för Ljungbyhed är fortfarande 
”hem”. Det är väldigt vackert där. Jag 
gillar naturen med ängarna, korna, 
björnbärssnåren. 

Men nu är han som han säger, ”förstadli-
gad”, och vi möter honom över en cappuc-
cino på hans favoritfik i Helsingborg. 
– Under min uppväxt var ljungbyhed en 
blomstrande ort, det var ju till och med en 
egen kommun, riseberga kommun. Här 
fanns ett stort utbud av fritidsaktiviteter, 
simning, fotboll och pingis. och här fanns 
en uraffär och sportaffär! Det fanns ju allt-
ing. Det var ett privilegium att få växa upp i 
ljungbyhed. 

Ingen klassens clown 
På tal om uppväxt så var Martin Svensson 
aldrig någon ”klassens clown” som man lätt 
antar när det kommer till komiker. Han upp-
fattade sig mer som en seriös och tänkande 
person och om han var rolig så var det mer 
under ordnade former som roliga timmen. 
– Den uppfattningen känner jag igen sedan 
tidigare. när jag berättade för en person att 

jag hade det lätt för mig i skolan sa han: men 
det kan du ju inte haft, du är ju komiker! Den 
bilden stämmer inte. Jag har komikerkolle-
gor med personligheter från hela spektret.  

Du har tidigare arbetat som sjuksköter-
ska. När började du satsa på komiken?
– samtidigt som jag jobbade som sjuksköter-
ska gjorde jag revyer, kabaréer och små 
föreställningar. efterhand fick jag förfrågnin-
gar där jag också fick lite betalt. Det blev mer 
och mer och när jag började med stand up 
gick det väldigt fort. 

Man i en kvinnovärld
Att lämna vårdyrket för att bli komiker var 
inte självklart för Martin. Han var som han sä-
ger en ”vuxen karl på 36 år med småbarn”. 
Men han tog till sist chansen och blev omta-
lad som Sveriges roligaste sjuksköterska. 
– Det var lite min grej, att jag var man i kvin-
novärlden. Jag var ganska så engagerad 
i pappa – och mansfrågor och vad som är 
manligt och kvinnligt. Det var det som gjorde 
att jag stack ut i branschen.

Förväntar folk sig att du alltid 
ska vara rolig? 
– när jag kommer till ett ställe där jag ska 
uppträdda och träffar arrangörerna blir de 
ofta förvånade. De tror att jag ska komma in 

där och ”wuuuääää här kommer jag! ” (här 
gestaltar Martin en galen komiker). Men just 
då är jag väldigt fokuserad på var jag ska stå, 
om mikrofonen fungerar, om lamporna är 
okej och så vidare. 

Har du haft någon hemsk stand up  
upplevelse?
– Det gäller att kunna läsa av publiken och 
att alltid ha ess i rockärmen när man märker 
att ”det här går inte”. Idag kan jag redan vid 
bokningen höra att ”det här kommer inte att 
gå” och då tackar jag antingen nej eller så 
ber jag att få komma vid ett bättre tillfälle. 
Det kan vara att det är för sent på kvällen, 
folk är för fulla för att orka med att lyssna. 
Då får jag försöka styra om det till att jag 
kanske kan komma vid fördrinken istället. 

Var hämtar du din inspiration ifrån? 
– Min genre är sådant som jag ser eller råkar 
ut för i min vardag. Jag pratar inte så mycket 
om ”dem” - det vill säga politikerna. Utan 
det är mer ”jag såg en så konstig grej” eller 
”varför gör vi alltid så här”. 

Vilka komiker gillar du själv?
– Bland de svenska komikerna finns det en 
som är bättre än alla andra och det är Johan 
glans. Han är väldigt säker och har blivit så 
populär att det räcker att han bara ställer sig 
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Hafa badrum
Gäller 23/3 - 7/4 2012

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

Just nu 
20% rabatt

på hela Hafas  
badrumskatalog*

*Gäller ej Jubileums möbelserie Original 1962 och badkar Hampton.

Hur ser dina 
sommardäck ut?
Hög tid att 
byta däck!

Fyra snabba…
Beskriv dig själv med tre ord!
– snäll, noggrann och hungrig

Film du skulle vilja vara med i?
– picassos äventyr – Man vet inte riktigt vad som 
kommer att hända.

Kaffetermos i skogen eller kaffe latte på stan?
– Termos i skogen, jag längtar efter vår!

Vad har du för fritidsintressen?
– Dykning, naturen, teater, kulturupplevelser och 
träffa människor. 

Städpatrullen 
- vi städar allt!

på scen så skrattar alla. Jag har också alltid gillat Thomas 
petterson, hans humor är varm och mänsklig. 
Kan man skämta om allt?
– Ja, även om hemska saker. när ett skämt blir fel
beror det snarare på att det var fel skämt 
vid fel tillfälle och för fel människor. 
Det handlar också om tid. förra 
sommaren hamnade jag i en debatt 
då jag hade synpunkter på t-shirts 
som såldes på Helsingborgsfestivalen.
Trycken på dessa var skämt om homo-
sexuella och invandrare. Jag har inget 
emot att t-shirtarna säljs men då får 
det vara i egen butik och inte på 
Helsingborgsfestivalen som får 
kommunala bidrag. Med den  
åsikten fick jag uppleva näthat för 
första gången: ”ska du som komiker 
bestämma om vad som är roligt 
eller inte?”. Men det var ju inte 
det som det handlade om. 

Har du något projekt 
på gång?
– Jag och en kollega ska göra 
stand up som duo, men det är 
i sin linda. I sommar kommer jag 
att köra stand up på The Tivoli, 
nöjesgrytan och på Helsingborgs-
festivalen. Jag kommer även hålla 
kurser i stand up på fridhems 
folkhögskola i svalöv . 

K
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FamILJEN RiNg 0435-77 90 54 oCH 
BoKa eR FoToTid!

ÅRETS BILD 2012!
Missa inte att ta fram kameran när våren spirar! Vi har 
börjat så smått att få in bidrag till årets tävling!

I år delar vi in tävlingen i 4 olika kategorier: Natur/djur, Män-
niskor, Ögonblicket och Lokala motiv (där det ska framgå 
att bilden är tagen inom tidningens utgivningsområde). Du får 
deltaga med max 5 bilder totalt men du kan delta i varje kate-
gori. Det enda kravet är att bilden ska vara tagen 2012.

Om du redan har lyckats knäppa av årets bild är det bara att 
gå in på Klippanshopping.se och ladda upp den där. I Söderås 
Journalens januarinummer 2013 presenterar vi en vinnare i 
varje kategori. Vinnarna får vardera 1000 kr i pris i form av 
så kallade Klippancheckar att handla för i Klippans köpman-
naförenings butiker.
Lycka till! 

Var med i ny f
ototävling

...

En Flicka
Född: 111006 • Vikt: 3 570 gr • Längd: 51 cm

Alice
Camilla och Patrik Fredriksson

Oliwer, Molly, Ella, Inez

En flicka 
Född: 110723 • Vikt: 3 385 gr • Längd: 5o cm

Estelle
Pernilla och Robert Pegelow 

Wilhelm, Wiktor, Oliwia

En Kille
Född: 111117 • Vikt: 3 710 gr • Längd: 50 cm

Wilgot
Annelie och Johan Gudmundsson

Ida, Albin, Oskar, Fabian, Siri

En Kille
Född: 111119

Vikt: 1 625 gr
Längd: 42 cm

Oliwer
Linda 
och 

Albin Lundberg

En Kille
Född: 110725
Vikt: 3 590 gr
Längd: 52 cm

Melvin
Sandra Malm &
Jimmy Svensson

Jasmine, Miranda

L

En Kille
Född: 111214

Vikt: 3 415 gr 
Längd: 51 cm

Hugo
Carina Madsen 

och 
Mattias Åkesson

Isabel
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HEmköP FIc
k PRIS!RiNg 0435-77 90 54 oCH 

BoKa eR FoToTid!

Var med i ny f
ototävling

... LJUNGBYHED  0435-44 10 30

Mat till studenten? 
Vi fixar den! 

 

Behöver du kontanter? Vi löser det dygnet runt! 
Kontantautomat runt hörnet!

Ombud för

ÖppEt aLLa DaGar  9-20

VÄrDEKUpONG! 
Hyr din film här för endast 15:-
NYA FILMER VARJE VECKA! (ord. pris 1 film/25:-, 2 filmer/40:-)

Gäller 1 st film vid ett uthyrningstillfälle tom 2 april

Klipp ut och ta med 
till butiken! 

Ring för 

prisuppgift!

På Hemköps årliga gala fick personalen på Hem-
köp i Ljungbyhed ett hedersomnämnande i kat-
egorin ”Årets medarbetare”. 
 – Jag är oerhört stolt över min personal som 
ställde upp för mig och min familj under en lång 
och kämpig tid, säger Lars Andersson, ägare till 
Hemköp.

2011 var ett kämpigt år för medarbetarna på Hemköp i 
Ljungbyhed. Lars hustru Fia, som han startade, ägde och 
drev Hemköp tillsammans med, blev till sist besegrad av 
sin cancersjukdom. Fia somnade in i november efter en 
tuff kamp under flera år.  Lars och döttrarna Jessica och 
Jonna, som även de jobbar i butiken, behövde lägga all 
sin tid och omsorg på Fia. Och som en naturlig följd av 
detta fick personalen större arbetsbörda. 
– Utan medarbetarna hade vi aldrig klarat av att driva 
butiken under denna jobbiga tid. Trots att fias sjukdom 
inneburit stor påfrestning för personalen, så har det ald-
rig kommit några klagomål från dem. personalen har 
stöttat såväl varandra, som vår familj, samtidigt som de 
har gjort en enastående insats i butiken, säger en stolt 
Lars.

Utan personalens vetskap nominerade Lars dem till årets 
medarbetare. Genom nomineringen ville han tacka per-
sonalen för deras stöd och engagemang. Förutom det 
fina hedersomnämnandet ska de även gå ut och äta en 
fin middag. 

Personalen på Hemköp i 
Ljungbyhed fick pris på gala!
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NäR måLEt 
äR mat!

Persilja hackas, renskav steks och lingonsås reds 
– det är full rulle inne i de två köken där Komvux- 
och Hotell- och Restaurangeleverna förbereder 
maten som ska serveras på restaurang Celest 
respektive lunchserveringen Brickan. 

Idag är det första gången som Komvux driver Celest. 
Vlora Makiqi står och steker renskav till huvudrätten.
– Det är lite nervöst och stressigt. Men det har gått bra, 
vi är en bra grupp, säger Vlora Makiqi. 

Hon har tillsammans med Alexandra Nilsson plane-
rat dagens meny utifrån landskapen Västerbotten och 
Norrbotten. Alexandra lägger upp halstad sik som hon 
vackert dekorerar med solrosskott och strimlade rotfruk-
ter. Vlora är nu färdig med renskaven och lägger upp 
potatispuré i små skålar. Läraren Harriet Karlsson klap-
par otåligt i händerna då alla för en stund verkar lite 
förlamade av stressen och den tryckande värmen.

– Vanlig persilja vill jag ha!
Persiljekvisten hamnar som extra piff på purén som ska 
ut med huvudrätten. 

I samma ögonblick kommer servitören Jesper Olsen in i 
köket och gör tummen upp. Gästerna tyckte att förrät-
ten smakade bra och alla spända ansiktsuttryck byts ut 
mot leenden.

Snart lunchdags
Samtidig i det andra köket är årskurs tre på Hotell- 
och Restaurangprogrammet så gott som färdiga med 
dagens lunch sånär som på lite persiljehackning. Med 
flinka fingrar hackar Charlotta Mathiasson persiljan som 
ska vara dekoration på champinjoncrêpes. 
– Jag har tyckt om att laga mat så länge jag kan minnas. 

Varför ska man välja en restaurangutbildning?
– Det är ett varierande jobb. om du har lärt dig grunder-
na så behöver du aldrig stå arbetslös, folk vill alltid ha 
mat. om du vill står hela världen öppen för dig, säger Iris 
Möller, lärare på Komvux och Hotell- och Restaurang-
programmet. 

läraren Iris Möller 
visar Ida karlsson hur 
persiljan ska hackas. 

Läraren Harriet Karlsson ser till så att allt flyter på. 
Vlora Makiqi steker renskav till huvudrätten. 

Idag är det Jesper olsen och 
Johanna kvist som står för 

dukning och servering.

Brickans matsal står redo för 
lunchsugna gäster.

felicia svensson lagar dagens 
vegetariska alternativ 
- Zucchiniplättar. camilla gjerpe i full färd med desserten. I bak-

grunden Harriet karlsson och med ryggen till 
charlotta Mathiasson.
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Vi hjälper dig med begravning, gravsten, juridik 
och försäkringar. Du är varmt välkommen in på 
vårt kontor.

Vi finns, om du 
behöver oss

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

Vi gör även hembesök och har jour dygnet runt.

Öppet: Måndag-fredag kl. 09.00-13.00.

Ta kvasten och kom till parken i Ljungbyhed

SKÄRTORSDAG kl. 14

BLÅKULLEKUL!

Tävlingar: Bästa påskutklädnad och äggmålning (ta med färdigmålat ägg)
Trolleri, lotterier, tipspromenad, djur, god fi ka och mycket mera roligt!

Boka gärna på 0435-345 23 
eller www.vincentskok.se

Söndagsbrunch
Vi serverar brunch varje söndag kl.11-14
med kalla och varma rätter, hemgjorda 
charkuterier, hembakat bröd... och ett 
gottebord med kaffe som avslutning.

Restaurang - Catering - Event
Folkets Park - Perstorp

125:-/pers

75:-/barn under 12 år

Hjärtligt 
välkomna!

Vår trevliga terrass är nu öppen!

Massa kul på 
Blåkullekul!
 
Det är dags att damma av kvasten! På skärtorsdag 
är det dags för Blåkullekul i parken i Ljungbyhed. 
Söderås Journalen slog en pling till en av påskkär-
ringarna i Blåkullekommittén som redan nu är i full 
färd med att putsa kvasten för den stora dagen. 

Vad kommer att hända denna dag? 
– Det finns massor av kul att göra! Det finns lotteri, tips-
promenad, ponnyridning, försäljning av fika, agility, djur 
att titta på och olika uttryckningsfordon kommer att 
finnas på plats. sedan kan alla barn som vill, vara med och 
tävla i bästa utklädsel och äggmålning - Ta med eget kokt 
ägg! Vår vän trollkarlen Tobias chilli kommer också och 
visar upp sina trix. 

Vilka ligger bakom arrangemanget?
– Blåkullekommittén, ljungbyheds köpmanna – och före-
tagarförening och ljungbyheds framtid. Dessutom vill jag 
tacka alla våra sponsorer, de är en massa guld(ägg) värda!  

Det är ett fint tillfälle för många ljungbyhedbor, och även 
andra förstås, att träffa vänner och bekanta. Välkomna 
klockan två och ha kul med oss! 

Ann-Louise Berg
Medicinsk fotterapeut

Ansvarsförsäkring • Avtal med Region Skåne 
• Medlem i Sveriges Fotterapeuter

Norra Skolgatan 2, 0435- 133 50
Boka tid för en välgörande fotbehandling!
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BRANSCHREGISTERSöderås

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

Akvariefisk
• Tropisk Fisk, Bokbindaregatan 14, 264 31 Klippan ................................ 0435-136 05  
Bank

• SEB, Allegatan 17, 264 33 KLIPPAN ..................................................... 0771-621 000
  www.seb.se, christer.johansson@seb.se
• Swedbank, Storgatan 38, 264 33  KLIPPAN ...........................................  0435-260 00
  www.swedbank.se, klippan@swedbank.se

Bildelar 
• Stigs Autoshop, Storgatan 64, 264 33 KLIPPAN ...................................... 0435-147 00
  www.stigs-autoshop.se, order.stigsautoshop@telia.com

Bilförsäljning 
• BilPartner i Klippan, Klostergatan 47, 264 37 KLIPPAN ......................... 0435-44 89 00
  www.bilpartner.se, anders.hallberg@bilpartner.se

Bilverkstad 
• Börjessons Bil, Östergatan 28, 264 34 KLIPPAN ..................................... 0435-109 20
  www.borjessonsbil.se, joel.mattiasson@borjessonsbil.se
• Krooks Bilverkstad, Storgatan 90, 264 31 KLIPPAN ................................. 0435-135 07
  www.krookbilverkstad.se, krook.kjell@telia.com
• Åby Bilelektriska, Åbytorpsvägen 8, 264 39 KLIPPAN .............................. 0435-133 60
  bilelektriska@telia.com

Blommor 
• Brohällans Blommor, Storgatan 27, 264 33, KLIPPAN .............................. 0435-151 51
  brohallansblommor@telia.com
• Maywis Blomsterhandel Eftr, Järnvägsgatan 32, 264 33 KLIPPAN ......... 0435-71 18 04
  miss_misan@hotmail.com

Byggnadsarbeten 
 Bengtas Bygg & Montage, Sävgatan 10A, 284 33 Perstorp ..................... 0704-334071
  bengtas_byggmontage@telia.com
• Jonssons Ledstångsfabrik, Klostergatan 40, 260 70 LJUNGBYHED  ...... 070-555 41 94
  www.jonssonsledstang.se, jonsson.ledstang@telia.com
• Mojo Betong & Bygg, Åsbogatan 1, 264 71, ÖSTRA LJUNGBY .............. 0730-45 68 76
  info@mojobetong.se
• Sandströms Bygg AB, Gästgivaregatan 5, 265 71 ÖSTRA LJUNGBY  ..... 0706-88 08 77
  sandstromsbygg@telia.com
• Ljungbyhed Gräv-Entreprenad AB, Svenstorp 897, 264 51 LJUNGBYHED . 0737-06 23 12
  billyocarina@telia.com

Byggvaror 
• Algot Anderssons Trä & Byggvaror, Sånnavägen 8, 260 60 KVIDINGE ...... 042-22 10 55
  www.anderssonstraobygg.se, info@anderssonstraobygg.se
• BVL Söderåsen, Böketoftavägen 19, 268 77 KÅGERÖD ........................... 0418-803 55
  www.bvlab.se, henrik.sjogren@bvlab.se
• Optimera Klippan, Ängelholmsgatan 15, 264 31 KLIPPAN ...................  0435-44 89 50
  www.optimera.se, klippan@optimera.se

Cykelaffär
• Ekstrands Cykel, Storgatan 17, 264 33 KLIPPAN ................................. 0435-71 14 13
  www.tvahjulsmastarna.se, klippanscykel@telia.com

Däck 
• Klippans Vulkverkstad, Fabriksvägen 14, 264 39 KLIPPAN ........................ 0435-10307
  info@klippansvulk.se

Elektriker
• Herners El, Storgatan 5, 260 70 LJUNGBYHED  ..................................... 0435-440417
  info@hernersel.se
• Söndraby EL, Järnvägsgatan 28, 264 33 KLIPPAN .................................. 0435-139 60
  www.sondrabyel.se, sondraby.el.ab@telia.com
• IVT Ragnarssons El & VP Service, Apoteksgatan 6, 264 33 KLIPPAN ......... 0435-24168
  www.ivt.se, ken.r@telia.com

Fastighetsbolag 
• Riksbyggen Klippan, Storgatan 35, 264 21 KLIPPAN ............................. 0771-860 860
  www.riksbyggen.se
• Sandbanken Fastighets KB, Storgatan 34, 264 33 KLIPPAN  ................ 073-556 50 91
  svaton@btinternet.com
• Treklövern Bostads AB, Storgatan 43, 264 32 KLIPPAN ........................... 0435-121 00
  www.treklovern.se, kundtjanst@treklovern.se
• Åke Dahl Fastighets AB, Storgatan 26, 264 33 KLIPPAN ....................... 0435-71 94 11
  www.dahlfastighetsab.se, info@dahlfastighetsab.se

Fastighetsmäklare 
• Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Storgatan 32, 264 33 KLIPPAN ...  0435-130 50
  www.lansfast.se/klippan, klippan@lansfast.se

Fastighetsskötsel 
• Bosab Fastighetsförvaltning, Vedbyvägen 41, 264 31 KLIPPAN ................ 0435-105 18
  www.bosabfastighetsforvaltning.se, bosabmagnus@gmail.com
• Lilla Kloster Service AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN ....................  0709-498 328
  lillaklosterab@telia.com

Frisör 
• Salong Monica, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN  ........................... 070-278 48 81
  salongmonica@hotmail.com

Färg - Tapeter 
• Colorama, Karossvägen 1, 264 21 KLIPPAN ........................................... 0435-142 62
  www.colorama.se/klippan, klippan@colorama.se

Garn 
• Kerstins Garn & Handarbete, Görslövs Byaväg 65, 263 92 JONSTORP .. 070-960 33 57
  susanneochsandra@live.se

Gravstenar
• T Hagelins Gravstensvård, V. Forestad 4036, 264 54 LJUNGBYHED ...... 0435-77 01 09
  t.hagelin@bredband.net

Gårdsbutik 
• Bjärhus Gårdsbutik, Bjärhus,  264 93 KLIPPAN ........................................ 0435-10295
  www.bjarhus.se, elisabeth.hansson@lm.lrf.se

Hantverk & Hemslöjd
A-ateljén, Storgatan 59, 264 32 KLIPPAN ............................................... 0708-69 85 37
  www.aateljen.se, aateljen@tele2.se
• Glaskonst, Klöva Hallar 2289, 264 92 KLIPPAN  ................................... 0707-197 333
  www.glaskonst.se, glaskonst.mek@telia.com

Hotell & Pensionat 
• Ljungbyhed Park, Thulinvägen 5, 260 70, LJUNGBYHED....................... 0435-44 00 00
  www.ljungbyhedpark.se, bokning@ljungbyhedpark.se 
Inramning

• Idé Rika Ram, Ekbacken 693 Bonnarp, 264 53 LJUNGBYHED ............... 0704-49 05 48
  lennartsaflund@almered.se

Juridik
• Phronesis Juridik, Norra Skolgatan 2, 264 33 Klippan ........................ 072-722 32 52
  www.phronesischeck.info

Kaffe
• KaffeKompaniet, Garnisonsgatan 48, 254 66  HELSINGBORG ................. 042-27 08 00
  www.kaffekompaniet.se, patrik.sjoberg@kaffekompaniet.se

Kläder
• Basthi, Storgatan 32 C, 264 33 KLIPPAN ................................................ 0435-157 15
• Carlssons Kläder, Storgatan 32, 264 33 KLIPPAN ................................... 0435-104 97
  carlssonsklader@telia.com
• Gunns Mode, Storgatan 32D, 264 33 KLIPPAN ....................................... 0435-101 15
  www.gunnsmode.se, info@gunnsmode.se
• Nova, Åbyplan 2, 264 33 KLIPPAN ......................................................... 0435-151 30
  nova.klippan@hotmail.com

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

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

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

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

Forts. nästa sida



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

BRANSCHREGISTERSöderås
Markiser

• MP Solskydd, Allegatan 11, 264 33 KLIPPAN ....................................... 0734-43 44 66
  www.mpsolskydd.se, info@mpsolskydd.se

Massage
• MJ Nail & Thaimassage, Storgatan 46A, 264 33 KLIPPAN ....................... 0435-148 00
  www.mjnail-massage.se, info@mjnail-massage.se
• PM Friskvård – Akupunktur För Alla, Storgatan 58, 264 32 KLIPPAN ..... 0736-74 23 99
  www.akupunkturforalla.se, patrik@akupunkturforalla.se

Maskinuthyrning
• Cramo Sverige AB, Värmevägen 2, 264 39 KLIPPAN .......................... 070 - 245 96 32
  klippan@cramo.com, www.cramo.se  ............................................. 070 - 980 29 80

Mekaniska Verkstäder
• Klippans Hisservice, Ravingatan 12, 264 39 KLIPPAN ............................. 0435-125 35
  klippanshiss@telia.com

Målare
• FB Måleri, Storgatan 69, 264 33 KLIPPAN ........................................... 0708-86 88 56
  frank@asbomaleri.se

Möbler
• Tullssons Möbler, Hembygdsgatan 2, 264 36 KLIPPAN ............................ 0435-140 55
  www.tullssonsmobler.se, marietullsson@hotmail.com

Optiker
• Glasögonhuset, Järnvägsgatan 32, 264 33 KLIPPAN ..............................  0435-134 10
  www.glasogonhuset.com, glasogonhuset@telia.com

Parfymeri
• Fräck & Fin, Storgatan 42, 264 33 KLIPPAN ..........................................  0435-108 15
  www.frackochfin.se, info@frackochfin.se

Personalstrateg
• Våga-Leda, Wessmantorpsvägen 2, 264 52 Ljungbyhed  .........................0733-72 60 31
  www.vagaleda.se, peter@vagaleda.se

Radio-TV
Antennsystem Skåne, Allarp 763, 260 70 LJUNGBYHED ............................ 0435-508 20
  www.antennsystem.com, info@antennsystem.com
• CGA Radio TV, Billinge 1514, 241 95 BILLINGE .................................... 0413-54 23 14
• Görans Ljud & Bild, Bruksgatan 29, 264 33 KLIPPAN .............................. 0435-131 67
  www.klippan.euronics.se, klippan@euronics.se

Redovisning, Revision
• HR Redovisning, Storgatan 26, 264 33 KLIPPAN ..................................... 0435-152 91
  www.hr-redovisning.se, jenny@hr-redovisning.se
Wilsons bokföring & redovisning, S. Bäckastigen 11, 264 37 KLIPPAN ..... 0709-78 05 66

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

Restaurang & Pizzeria
• Bambu Thai, Järnvägsgatan 31, 264 33 KLIPPAN .................................. 0435- 132 44
  thu_luyensw@yahoo.com
• Bowla.net, Stackarpsvägen 5, 264 39 KLIPPAN ...................................... 0435-152 60
  www.bowla.net, info@bowla.net
• Evas Catering, Kärrvägen 1, 264 70 KLIPPAN ......................................... 0435-224 41
  www.et-catering.se
• Katellas Express, Fabriksvägen 2, 264 39 KLIPPAN .............................. 0733-26 75 42
  jogge27@yahoo.gr
• Nya Pålles, Fabriksvägen 8, 264 39 KLIPPAN ...................................... 0706-72 55 37
  bohaget@hotmail.com
• Restaurang & Pizzeria Chaplin, Åbyplan 2, 264 33 KLIPPAN .................... 0435-107 86
• Smörgåskupén, Ängelholmsgatan 25, 264 34 KLIPPAN........................ 0702-78 48 93
  www.smorgaskupen.se
• Valentinas Grill & Kebab, Klostervägen 2, 264 35 KLIPPAN ...................... 0435-125 40
  valentinas.ke_1@hotmail.com
• Vincents Kök, Parkvägen 4, 284 33 PERSTORP ...................................... 0435-345 23
  www.folketspark.nu, vincentskok@telia.com

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

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

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

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

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

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

Tryckeri
• Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN ............................... 0435-77 90 50
  www.adaptmedia.se, info@adaptmedia.se
A-tec Grafiska, Fabriksvägen 6, 264 39 Klippan ......................................... 0435-155 10
www.atec.nu, info@a-tec.nu
• BI Reklam, Makadamgatan 13, 254 64 HELSINGBORG .......................... 042-15 01 17
  www.bireklam.se, post@bireklam.se
• Lindholms Reklam, Kristoffers väg 48, 264 36 KLIPPAN ....................... 0733-40 70 82
  www.lindholmsreklam.se, pelle.lindholm@telia.com

Trädgård
• Bjärhus Växtbutik, Bjärhus 7742, 264 93 Klippan .................................. 0435-102 95
  www.bjarhus.se, vaxtbutik@bjarhus.se
• Billy & Carina Trädgårdanl. HB, Svenstorp 897, 264 51 LJUNGBYHED ... 0705-54 88 14
  billyocarina@telia.com

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

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

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

Vill du också synas 
11 gånger om året hos  

13 660 hushåll och 1240 företag?
Anmäl då ditt företag på:

www.soderasjournalen.se/bransch 
eller ring 0435 - 77 90 54


