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Har du tagit fina bilder under 
sommaren? Var med i vår popu-
lära fototävling! 

Välj kategori och deltag med max 5 
foto. Läs mer om tävlingen på 
www.klippanshopping.se! 
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Har Du inte fått Söderås Journalen? Ring oss på 0435 - 77 90 50 

eller maila oss på info@adaptmedia.se!

Lys upp januarimörkret  
med bowling och god mat
Vad sägs om en gratis helkväll på bowlinghallen i Klippan i januari, när 
mörkret är som mest kompakt och plånboken är som tommast? 

I samarbete med Bowla.net erbjuder Söderås Journalen nämligen denna unika möj-
lighet. Skicka in ett brev där du förklarar varför just du eller någon närstående för-
tjänar detta pris, så väljer Söderås Journalen ut två välförtjänta vinnare, som vi gör 
ett reportage om i ett senare nummer. 

För att komma i fråga för vinsten ska du ha möjlighet att göra ditt besök på Bowla.
net fredag eller lördag kväll under veckorna 2-5. I priset ingår en timmes bowling, 
skohyra samt filé- eller tacobuffe exklusive dryck
för dig och fyra vänner. Vi behöver ditt bidrag 
skickat till följande adress senast måndagen 
den 1 december. 

Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan

OBS! Märk ditt svarkuvert med ”Bowla”

 Lycka till!
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Njut vårt goda...

i fantastisk miljö!

Välkomna! 
Cecilia med personal

JULBORD
28-29 nov, 5-6-7 dec, 12-13-14 dec

För större sällskap över 20 personer håller vi  
öppet även vardagar!

425:-/Pers. inkl. välkomstglögg 
      Barn 15:- per ålder!

- I hjärtat av Söderåsens Nationalpark

www.skaralidsrestaurang.se

0435 - 44 23 32

CATERING
   JUL-LANDGÅNG 125:-

Nyhet!

Vi kör ut dem utan kostnad när ni 
beställer minst 10 stycken.

Tillträde: Omgående
Adress: Bäckavägen 23 B, 
 3:e vån med hiss
Hyra:  7 187 kr inkl. kabel-TV 
Kaklat badrum, gästtoalett och  
renoverat kök. Inglasad balkong och 
öppet fiber. Helt ny utemiljö och senior- 
aktiviteter varje vecka i egen lokal.

Seniorlägenhet 55+
Bäckavägen 23 B, PerStorP - 3 rok, 109 kvm

Torggatan 3, 284 31 Perstorp
Tel 0435-39 400
www.perstorpsbostader.se

Vi tillverkar
Fönster, lyktor

lampor i blyinfattat 
glas samt  

Bjersgårdslampetten.
Vi säljer även present- 

artiklar m.m.

Klöva Hallar, KLIPPAN
Tel/Fax 0435- 191 77

Mail: glaskonst.mek@telia.com

Öppet:
Mån-tor 10-17
Fre STÄNGT
Lör 10-13

www.glaskonst.se

Jenny Roth
Adnan Pehlivanovic
 

Vi hjälper Er med: 
• löpande bokföring
• bokslut

www.hr-redovisning.se    
0435-152 90

• deklarationer
• lönehantering
• start av företag
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KASTRATIONSKAMPANJ

Privatägd specialistklinik, med högt  
ställda kvalitetskrav enligt normer för 
Svensk Djursjukvård, utan övervinst-
krav från riskkapitalister.

Jennyhill Djurklinik
Hörsdalsvägen 152
265 72 Kvidinge

Tel 0435-48 11 30 
Jour 0703-32 75 11 
www.jennyhilldjurklinik.se

Kliniken öppen: måndag - fredag 8-18, 
lördag 9-15 (söndag stängt) 
Vård under natten vid behov

Passa på! Fram till årsskiftet lämnar 
vi 10 % rabatt på ALLA kastrationer.

Honkatt .........................................950:- (ord. 1055:-)
Hankatt .........................................550:- (ord. 628:-)
Hanhund ......................................3400:- (ord. 3800:-)
Tik ......................................................5650:- (ord. 6291:-)

Återbesök för stygntagning ingår alltid i priset!
Ring 0435- 48 11 30 för att boka tid.
Erbjudandet gäller t.o.m. 2014-12-31.
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Reformer i skolan
Skolan stod i centrum i valet och har 
genom åren varit rik på reformer. Det 
har inte alltid lyckats. Dock började 
grundskolan 1842. Den var fyraårig. 
Varje socken skulle ha minst en skola 
och en lärare. 1919 infördes under-
visningsplan för hela landet, kate-
kesundervisningen avfördes. 1927 
fick flickor samma rätt som pojkar 
till studier. 1937 blev det sjuårig 
undervisningen, som utökades på 
1950-talet till åtta år. 1946 fick alla 
barn fri skolmat. 1950 beslöt riksda-
gen införa nioårig enhetsskola, först 
på försök – där Perstorp var en före-
gångskommun. Sedan obligatorium 
1962. Det blev förbjudet för lärare att 
aga eleverna, från 1958.

”Kaffekask” fördömdes
Folkets Hus i Klippan invigdes 1907. 
Kritiken började direkt och fortsatte: 
”Folkes Hus har blivit ett syndens 
näste.” 1913 trodde kritikerna sig ha 
fått styrelsen dit man ville. Kyrkoher-
den Andreas Forkman hade fått kän-
nedom om att ”kaffekaskar” dracks 
på Folkets Hus. I anmälan framhölls 
”att det lett till superi och slagsmål”. 
Det blev polisanmälan, frågan togs 
upp i kommunalnämnden och till och 
med Kunglig Majts deltog i hoten 
mot Folkets Hus styrelse. Styrelsen 
erkände oordningen och att lovade 
bättring. Så var den frågan avförd.

Märkesdagar
1909. Storstrejkens bakslag nära 
radera ut Klippans arbetarrörelse.

1944. Perstorps första HSB-förening 
(Kastanjen) bildades.

Som sagt
”I varje författare bor något av bluff-
makare.”
(Författaren William Somerset 
Maugham)

”Diktkonsten är den avskyvärdaste av 
alla laster.”
(Författaren August Strindberg) Boktipset: Stig Hadenius bok ”Kring demokratins genombrott” ger perspektiv.

…och så nås Braun på

Tfn 0435 71 11 50

mobil 0739-79 34 54

E-post: leb.klippan@passagen.se

BRAUNS SIDA

Det talas mycket om privatskolor i 
riskkapitalistregi. Att ha privatskolor 
har funnits långt tillbaks i tiden i Sve-
rige. I Söderåsbygden var det trögare. 
Klippans (Åby) privatskola kom först 
1894.
Grundskola fanns i Gråmanstorps 
kommun, som Klippans kommun tidi-
gare hette. Men ungdomarna såg det 
som viktigt att få högre undervisning 
och kunna ta steg närmare gymna-
sie- och akademisk undervisning. 
Trycket blev hårt i slutet på 1800-ta-
let. Det ledde till att Klippans Privat-

skola startade 1894. En milstolpe var 
passerad. Skolan var enbart för flick-
or och fanns i fastigheten Torggränd 
1. Pojkar ansågs ha lättare för att få 
högre undervisning. 1898 blev skolan 
samskola för pojkar och flickor.
 Skolan tog emot elever från Pers-
torp, Ljungbyhed, Kvidinge m fl. 
Större lokaler behövdes. Den fanns 
på Åbytorp. 1902 passerades nästa 
milstolpe på skolområdet. AB Klip-
pans Elementarskola startade, i en 
pampig tegelbyggnad vid Norra Skol-
gatan. Den revs och idag finns läkar-

lokaler, andra företag, som t ex Adapt 
Media där. Klippans Elementarskola 
upphörde 1910.
 Klippan utvecklades på skolans om-
råde. 1913 startade Högre folkskola, 
som hamnade i ”Kyrksalsbyggna-
den”. 1917 ombildades den till Kom-
munala mellanskolan. 1931 blev det 
samrealskola, som 1933 flyttade till 
”Gula byggnaden”.
 Starkt önskemål var: Att få gym-
nasieskolan. Det fick Klippan 1957. 
Större lokaler behövdes och erhölls. 
Där är undervisningen idag. 
     
 

Privatskola – behövdes för högre undervisning

Att vi kan färdas med supersnabba 
tåg ter sig naturligt. Annat var det för 
bara 150-talet år sedan. Då antogs 
tågresor upp mot 50 km/tim även-
tyra hälsan.
Redan på 1700-talet fanns spårled-
da transporter. Hästar var dragkraf-
ten. Större dragkraft önskades. Den 
kom med mobila ångkraften. Det 
gav järnvägstrafik först i England, 
som spreds över Europa. Sverige var 
sena. Danmark och Norge var före. 
Förslag om järnväg hade lagts fram i 
riksdagen redan 1829. Men det blev 
stopp i ”kanalerna och vattenleder-
nas land”.
 I Adolf von Rosen hade Sverige en 
internationellt meriterad tekniker, 
som bl a hjälpt länder med stora pro-
jekt. Han fascinerades av järnvägs-
drift. 1845 uppvaktade han Oscar I 

Tågresor – hot mot hälsan
och argumenterade så väl för byg-
gande av järnvägsnät att kungen 
gav klartecken, utan riksdagens el-
ler berörd myndighets hörande. Det 
blev protester, särskilt som stora 
kanalprojekt planerades. Hälsan 
togs upp. Det varnades i riksdagen 
för andningssvårigheter, att dö i ku-
pén, hjärnskador ”bara genom att 
titta ut från tågfönster” redan vid 30 
km/tim. Sågs som dumt att lägga 
järnvägsspår i ”skog och marker”. 
Risk för stölder av spårbitar fanns. 
Riksdagsmajoriteten avfärdade var-
ningarna.
 Problem uppstod med finansie-
ringen. Järnvägsprojektet fick kor-
tas - till mellan Köping och Hult. 
Landets första normalspåriga järn-
väg invigdes 1856. Det var inte 
von Rosens järnväg. Den blev bara 

”tvåa”. Sträckan Örebro – Ervalla 
kom före. De korta järnvägssträck-
orna öppnade för utbyggnad av 
landets stamnät, som Oscar I utsåg 
Nils Ericson till projektledare för. 
Satsningen blev den relativt dyraste 
i landet någonsin, som kostade 103 
miljoner kronor (statsårsbudgeten 
var 30 miljoner). Pengar fick lånas. 
Sverige fick en stor statsskuld, som 
först blev slutbetald 1915.
 Järnvägen mellan Helsingborg och 
Hässleholm invigdes 1875. Det var 
förhållandevis tidigt.

Kvidingebos donation – blev Vedby strövområde  
Skogsbruket missköttes grovt i 
Skåne. Virkesbrist uppstod. Det mot-
verkades av bl a O D Krook (1801 – 
1873) från Kvidinge. Hans donation 
för markköp gav ny skog – och idag 
Vedby strövområde.
Skogen sågs som oändlig resurs i 
Sverige. Fram till 1800-talet ägna-
des ingen tanke åt återväxt. Men 
1800-talet blev expansivt: Ökande 
befolkning, mycket mark bröts för 
nyodling, bränslebehovet ökade lik-
som virkesbehovet för byggnation, 
industrialismen krävde ökade resur-
ser. Vid skiftesreformens genomför-
ande skövlades skogsmark. Under 
1800-talet ökade andelen öppen 
mark i Skåne - från kring 15 procent 
till 50 procent. Under andra halvan 
av 1800-talet började allt fler inse 
hotet för virkesbrist. Den negativa 
utveckling som var på gång började 
motarbetas. Ofta var det privata 

skogsägare som gick i spetsen i 
olika delar i landet.
 I Kvidinge föddes Otto Daniel 
Krook. Som 17-åring flyttade han till 
Helsingborg. Där kom han att driva 
en handelsverksamhet. Dessutom 
köpte han jordbruksegendom i Gå-
sebäck. Tidigt intresserade han sig 
för skogsbruk. Även att planteringar 
gjordes i Helsingborg, bl a det som 
numera är stadspark.
 1873 donerade Krook vardera  
50 000 kronor till landstingen i Mal-
möhus och Kristianstads län, för köp 
av mark, som ”för åkerbruk eller 
gräsväxt är otjänlig, men till skogs-
kultur tjänlig”. 
 Han dog samma år. Redan 1874 
använde Kristianstads läns landsting 
del av fonden för att köpa 125 hektar 
mark i Vedby, där skog planterades. 
Det blev den första skogsplantering-
en inom ”O D Krooks Minne”. Idag 

kallas området ”Vedby strövområ-
de”. Det invigdes 2002. Ett område 
där känslan av lugn, ro och harmoni 
är påtaglig vid vandring i barrträds-
området på någon av de tre stigar 
som finns.  

”krooks Minne” är numera ”vedby ströv-
område”.

information om skogsnäringen ges.

Loken blev snabbt kraftfullare.
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Loken blev snabbt kraftfullare.

Julmarknader och 
julskyltningar 

2014!
Det går alltid lika fort! Innan man vet 
ordet av och knappt hunnit städa 
undan trädgårdsmöblerna och ställa 
tillbaka klockan så pockar julen på 
uppmärksamheten. Och även om 
många butiker börjar sälja julpynt 
redan i oktober så kan man väl näs-
ta säga att ”startskottet” för julför-
beredelserna går när det börjar bli 
dags för julmarknader och julskylt-
ningar. För att du som läser Söderås 
Journalen ska kunna hålla koll på 
vad som händer i just din ort listar 
vi här nedan några av de evenemang 
som inträffar i år.  

Julahoppning för häst: Gråmanstorp
Julstämning med tomtar, paket och julmusik.
Datum: Lördagen den 29 november och
söndagen den 30 november
Var: Gråmanstorp; Klippan
Arrangör: Åsbo Ponnyklubb

Julmarknad: Klippan
Datum: Lördagen den 29 november klockan 11-16 
Söndagen den 30 november klockan 13-18
Var: 47:an i Klippan (mittemot nya Polishuset)
Arrangör: Julmarknadskommittén 47:ans julmarknad 

Julskyltning: Klippan
Datum: Söndagen den 30 november klockan 14-18 
Var: Klippan Centrum
Arrangör: Föreningar och företag som finns på plats 
med sina aktiviteter 

Julmarknad: Klippan
Datum: Söndagen den 30 november klockan 14-18
Var: Klippan Centrum ( Lokalen bredvid Lukas)
Arrangör: Pernilla Nilsson m.fl.

Julskyltning: Perstorp 
Datum: Söndagen den 30 november klockan 13-17
Var: Centrum/Torget
Arrangör: Lions och Företagarna i Perstorp 

Julmarknad: Röstånga – Jul i byn
Datum: Söndagen den 30 november klockan 14-17.30
Var: Röstånga centrum, Stationen i Röstånga. 
Programmet börjar med adventsgudstjänst i kyrkan 14.00
Arrangör: Turist- och hembygdsföreningen, 
Konstföreningen Freon och Röstångabygdens 
Företagarförening 

Julmarknad: Perstorp
Datum: Lördagen den 6 december klockan 10-16
Var: Folkets Park
Arrangör: Hantverkets vänner

Julskyltning: Ljungbyhed
Datum: Söndagen den 7 december klockan 15-18
Var: Ljungbyheds Centrum
Arrangör: Ljungbyheds Köpmanna- och Företagarförening, 
Ljungbyheds Framtid

Julmarknad: Kvidinge
Datum: Söndagen den 7 december klockan 14
Var: Utanför kyrkan i Kvidinge
Arrangör: Scouterna och andra föreningar

Julmarknad: Östra Ljungby
Datum: Torsdagen den 11 december klockan 18
Var: Pilagårdsskolan, Östra Ljungby. 
Arrangör: Pilagårdsskolan i samarbete med klassföräldrarna 
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Köpmangatan 19 
Perstorp

 Tel 0435 - 346 68Erbjudandet gäller hela vecka 48

Med goretex. 
Dam- och herrstorlekar.

Svarta pumps,  
skinn och skinnfoder.

Gilla oss på

   399:- 
ord. 499:- 

Nu

   795:- 
ord. 1195:- 

Nu

 öppet
30 nov. 
kl.  13-17Jul-

skyltning

HighProIt AB 
info@highproit.se 
www.highproit.se
0760-30 44 42

Dator, skrivare & kontorsprodukter • Köpmangatan 21, Perstorp

Försäljning och service 

inom data och kontor!
Stort sortiment 

på bläck och toners

Perstorp Bälinge
Idrottsklubb

Shopen på Hantverkareg.2 D Öppet tisdag och torsdag 
14-17, lördag 10-13. Extraöppet 1:a Advent, söndagen 30/11  
13-17. Presentartiklar, julsaker mm.

Loppislokalen i klubbhuset efter Ugglebadet Perstorp. 
Öppet onsdag 14-17, lördag 10-13. Stort utbud av julsaker och 
mycket annat. Även mottagning av loppissaker 
Ring Rolf 076 -7638525 för hämtning vid behov. VÄlkommEn!

Julskyltning i Perstorp

BRAVIDA PRENAD ABBRAVIDA PRENAD AB

www.prenad.se

EL
Entreprenad   El-service   Data / Passage / Larm

0435 - 77 95 40

Söndagen den 30 november klockan 13-17

Innan det var dags att gå på höstlov vecka 44 fick 
eleverna på Antilopenskolan i Klippan möjlighet att 
prova på judo på idrottslektionerna. Instruktör var 
Saeid Mohammadi  från Perstorps Judoklubb. 

Det var Perstorps Judoklubb som kontaktade Annett Larsson, 
idrottslärare på Antilopenskolan, och frågade om man kunde 
få komma till skolan och träna judo med barnen. Projektet 
innebar inga kostnader för skolans del, utan var finansierat via 
Skåneidrotten. 
– Vi tyckte det var en rolig idé och valde att nappa på detta. 
Det är kul för barnen att få prova på andra idrotter än de tra-
ditionella skolidrotterna, säger Annett Larsson. 

För alla åldrar
På Antilopenskolan finns elever i klasserna F-6 inom grund-
skolan, samt F-9 på grundsärskolan och träningsskolan. Alla 
elever fick prova på judo – något som blev mycket uppskattat. 
– Det var ett fåtal som provat på tidigare, men det finns ju 
ingen renodlad judoklubb i klippan, så de flesta var nybörjare. 
Instruktörerna anpassade givetvis träningen efter ålder så att 
det skulle passa till och med de allra yngsta. 

Barnen lär av varandra
Det är inte första gången Antilopenskolan är inblandade i den-
na typ av projekt. Häromåret hade man handikappidrottare på 
plats som lärde ut bland annat rullstolskörning och sittande 
volleyboll till eleverna. 
– eftersom vi har både grundskola, grundsärskola och trä-
ningsskola här så försöker vi ordna vissa aktiviteter för alla bar-
nen tillsammans. Det är viktigt att de lär känna varandra och 
de har mycket att lära av varandra också.

Annett Larsson är inte alls främmande för att göra liknande 
projekt tillsammans med andra idrottsföreningar framöver. 
– nu när det här blev så positivt är det inte alls omöjligt, av-
slutar hon. 

Antilopenelever 
fick testa judo
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Julskyltning i Klippan
Söndagen den 30 nov kl. 14-18

E-mail: butik@sondrabyel.se

Som en viskning. Diskmaskin 
med låg ljudnivå på endast 39 dB. 
Tack vare de fem spolnivåerna 
rengörs disken effektivt även 
när maskinen är full. H/B/D: 
81,8/59,6/58 cm.
Diskmaskin vit QB6256W/104542 
Diskmaskin rostfri QB6256X/104543 
6495:- (8495:-)

Praktisk kökshjälp. Matberedare 
med tillbehör som river, strimlar, 
knådar och vispar. Två hastigheter 
och pulsfunktion. Effekt: 480 W. 
Kapacitet: 2,3 l
Matberedare MCM2054/300233

BEGRÄNSAT

ANTAL

Endast 39 dB

Ord. pris 7495:-

5495:-
499:-
Ord. pris 599:-

 A+ 12 kuvert 290 kWh/år  2860 l/år A 39 dB

Priserna gäller 
t.o.m 2014-12-01

EKSTRANDS CYKEL 0435-71 14 13
Storg 17, KLIPPAN  Vard 9-18 Lörd 9-14

CYKELAFFÄREN I CENTRUM

5.395:-

TREK STANDARD C420
Kolla in nya Trek Nordic Line Citycyklar
SPECIALERBJUDANDE!

ekstrands.indd   1 06-04-03   10.47.56

CYKELAFFÄREN I CENTRUM

Barncyklar • Trehjulingar • Datorer • Sadel-
täcke • Belysningar • Cykelkläder  • Trainers

Cyklar för alla ändamål!

Julklappar för alla cyklister! 

Nytt i butiken!

Öppet:
Torsdag 14-18
Fredag 10-18
Lördag 10-14

Gårdsbutik
0435-102 95
www.bjarhus.se

Välmörat kött av  nöt,  
lamm o gris.
Hemlagad julmat  
av lokala råvaror hittar  
du hos oss!

N. Skolgatan 2. 0435-71 95 10
Leg. Kiropraktor - Dennis Johansson
Medlem i Kiropraktiska Föreningen Sverige, KFS

God Jul 
och 

Gott Nytt År!

F A S T I G H E T S  A B

Tel. 0435-71 94 11
info@dahlfastighetsab.se

God Jul och Gott Nytt År!
0435 - 149 60

 

 
 

 

 

 
          
  

 
         

Öppet i utställning: Onsdagar 13-18
Tel. 0435- 149 60

Värmevägen 2, Klippan

Vi vill passa på och tacka alla våra 
trogna kunder för förtroendet att få 

leverera solskydd till er och önska er 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! 
Nu fyller vi 12 år och det firar vi med 

fRi mONTeRiNG
vid nybeställningar under december månad.
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Hjälp oss att hjälpa!

SvenSka kyrkan i klippanS paStorat kommer att samla in julklappar som ska delas ut till behövande 
barn i kommunen. Vi hoppas att många vill vara med och bidra! Välkommen att lämna en julklapp 
vid Svenska kyrkans stånd på Storgatan i Klippan på julskyltningen den 30/11.

Var snäll och lämna julklappen inslagen, märkt med lämplig ålder och kön för barnet som ska få den. 
Julklapparna ska vara nya (ej begagnade saker) och värda max 150:-/st. Det går också bra att lämna in 
julklapparna på vår expedition bakom S:t Petri kyrka under första veckan i december.
Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi göra mycket!

www.svenskakyrkan.se/klippan        www.facebook.com/KlippansPastorat
I samarbete med Julklappshjälpen

Julen är en glädjens högtid för 
många, men inte riktigt för alla. 
Många familjer har inte de eko-
nomiska resurser som krävs för 
att kunna köpa julklappar. I Klip-
pan ska det i år rådas bot på detta 
tråkiga faktum, då såväl Svenska 
Kyrkan som det privata initiativet 
Julklappshjälpen Klippan samlar in 
julklappar.  
Svenska Kyrkan har ett samarbete med 
socialförvaltningen och kommunen när 
det gäller att hitta familjer till julklapps-
insamlingen. Kyrkan kommer att ha ett 
stånd på plats på julskyltningen i Klippan 
den 30 november där man kan lämna gå-
vor. Bakom Julklappshjälpen Klippan står 
Mattias Skog från Ljungbyhed och Ama-
lia Nelson från Klippan. De fick kontakt 
via en ”köp och sälj”-grupp på Facebook, 
och började prata om hur de skulle kunna 
gå tillväga för att dra igång projektet. En 
fika på Koch’s Bageri blev starten. 
– Julafton är ju barnens dag, och efter-
som vi båda är småbarnsföräldrar så tyck-

er vi att alla barn har rätt till en julklapp, 
säger Amalia Nelson. 

Insamlingarna samarbetar
Kyrkoherde Pernilla Håkansdotter Olsson 
välkomnar Julklappshjälpens initiativ. 
– Jag fick kontakt med amalia och Mat-
tias genom socialförvaltningen, som hade 
nämnt för amalia och Mattias att kyrkan 
också samlar in julklappar. nu samarbetar 
vi för att nå ut till så många behövande 
som möjligt, säger hon. 

Den 7 december mellan 12 och 15, samt 
den 10 december mellan 17 och 20 finns 
möjligheter för alla som vill donera lek-
saker på Idrottsvägen 4. Klippans kom-
munala bostadsbolag Treklövern har 
ställt upp som sponsorer och upplåtit 
denna källarlokal åt Julklappshjälpen. 
Därefter kommer leksakerna att slås in, 
märkas med ålder och kön för att sedan 
levereras direkt till behövande.
– Vi har kontakt med förskolor, skolor, 
socialtjänsten och kyrkan för att nå be-
hövande familjer i klippan. Dessutom kan 

man skicka in en ansökan till julklapps-
hjalpenklippan@hotmail.com som man 
märker med barnet/barnens kön, ålder 
och intressen, säger Mattias Skog. 

Beroende av sponsring 
och donationer
Julklappshjälpen i Klippan är i behov av 
sponsorer och frivilliginsatser. Några som 
redan är med i projektet är Handelsban-
ken, Skånehill Gård, ICA Nära I klippan 
samt Inges Lek & Hobby. Julklappshjäl-
pen behöver även hjälp med marknads-
föring och naturligtvis, gåvor från privat-
personer. Alla initiativ är välkomna. Och 
intressent bland Klippanborna är väldigt 
stort. 
– Under de första fyra dagarna nådde 
vi ut till 3 500 facebookanvändare och 
hade över 200 följare. på www.face-
book.com/julklappshjalpenklippan finns 
ständigt uppdaterad information om pro-
jektet och hur man gör för att donera lek-
saker eller ställa upp som sponsor, säger  
Mattias Skog. 

Alla barn i Klippan ska få julklappar!

Hjälp oss att hjälpa!

SvenSka kyrkan i klippanS paStorat kommer att samla in julklappar som ska delas ut till behövande 
barn i kommunen. Vi hoppas att många vill vara med och bidra! Välkommen att lämna en julklapp 
vid Svenska kyrkans stånd på Storgatan i Klippan på julskyltningen den 30/11.

Var snäll och lämna julklappen inslagen, märkt med lämplig ålder och kön för barnet som ska få den. 
Julklapparna ska vara nya (ej begagnade saker) och värda max 150:-/st. Det går också bra att lämna in 
julklapparna på vår expedition bakom S:t Petri kyrka under första veckan i december.
Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi göra mycket!

www.svenskakyrkan.se/klippan        www.facebook.com/KlippansPastorat

Annonsen är sponsrad av
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Få mer tid till  
dina intressen.
Skaffa Swedbanks  
Mobilbank.
Mobilbanken Ung finns även för dig 
som är under 18 år. Välkommen till 
Swedbank i Klippan så berättar vi mer.
 

Järnvägsgatan 21, 264 38 Klippan,  Mån-fre 11-18, Lör-sön 11-15 
0435- 44 88 86,   www.klippanyllefabrik.se

Välkommen till vår 
stora och välfyllda 
fabriksbutik mitt i 
Klippan. Här kan 
du fynda textil och 
inredningsdetaljer 
för hela hemmet. 

Var med och påverka  
politiken i Klippans kommun!
Gå med i Centerpartiet!

C-A Wilhelmsson
070 - 310 66 35

Christer Johansson
070 - 268 60 85

Johanna Andersson
072 - 732 18 49Ring:

God Jul &Gott Nytt År
önskar

Tel. 0435 - 142 13
Åbytorpsvägen - 264 39 Klippan 
www.klippansbuss.se 
info@klippansbuss.se

Nu har vi även 

MINIBUSSUTHYRNING
Ring för mer info!

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

Möt 
LADY Balance
och den nya

färgens vackra
färgkarta!
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Hjärtligt välkomna och God Jul önskar Ljungbyheds Köpmanna- och Företagarförening samt Ljungbyheds Framtid

Tävlingsformulär för ”Julklappsjakten” och ”Hemliga Tomten” 
finns utlagt på Hemköp, LT Lantmän, Olanderssons Blommor  

och Ljungbyheds Konditori under hela vecka 49.  
Tävlingsformulären lämnas som vanligt till  

Ljungbyheds Konditori senast kl. 18 den 7/12. 
PS! Julklappsjakten pågår under hela julskyltningsdagen.

Program 

15 - 18 Julmarknad, Julklappsjakt.

15 - 18  Besök Tomtegrottan

15.30 Uppträde  
 Underhållning från scenen.

15.30 - Hemlig Tomte i skylten  
16.30 på LT Lantmän

16 - 18 Söderåsens Räddningstjänst  
 Ljungbyhedsstyrkan visar  
 upp sig på torget

16.30  Klippans Ungdomsorkester  
 spelar vid Hemköp

16.45 Fackeltåg utgår ifrån Hemköp

17.00 Dans kring granen (trädet)

17.40 Godisutdelning

Ljungbyheds 
Julskyltning 

OBS! Cirkatider

med Julmarknad 
Söndag den 7/12 kl.15-18

Sång, dans kring granen och massor av 
andra härliga traditioner. Det utlovas 
söndagen den 7 december när Ljungby-
hed klär sig i julskrud. 

Julskyltningen och den traditionsenliga jul-
marknaden i Ljungbyhed står återigen för 
dörren. Ljungbyheds Köpmanna- och Företa-
garförening och Ljungbyheds Framtid hälsar 
återigen välkomna till en eftermiddag som går 
i den kommande högtidens tecken. Och som 
vanligt utlovas en rad ”juliga” aktiviteter. Till 
exempel blir det tipsrunda under namnet Jul-
klappsjakten. 
– Man går omkring bland de olika skyltfönst-
ren och får kryssa i svar på en rad frågor. se-
dan har man chans att vara med och tävla om 
presentkort till butikerna som är med i ljung-
byheds köpmanna- och företagarförening, 
säger Thure Månsson, LT Lantmän. 

Mycket kul på julskyltningen i Ljungbyhed
Hemlig tomte
Ansvariga för tomtegrottan i år är Ljungby-
heds IF. Och inne hos Thure Månsson på LT 
Lantmän finns en hemlig tomte, som under 
eftermiddagen kommer att ge en rad ledtrå-
dar kring vem det är som gömmer sig bakom 
masken. Bland de som gissar rätt blir det lott-
dragning om en gratis julskinka från Hemköp. 

Julskyltningen i Ljungbyhed lockar alltid myck-
et folk: Thure Månsson vet sedan tidigare år 
att om vädret är gynnsamt kan deltagarantalet 
stiga upp emot 500 personer. 
– I och med att vi ligger veckan efter många 
av de andra julskyltningarna häromkring så 
brukar det alltid komma en del folk från gran-
norterna också, konstaterar han. 
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Gör det bekvämt 

för dig i jul!

Beställ vår omtyckta

Jultallrik
Beställ minst 3 dagar  

i förväg på tel. 44 10 30

I vår 
delikatessdisk
hittar ni gott till

julbordet!

LJUNGBYHED  0435-44 10 30 
Vi öppnar kl. 8 och stänger kl. 20 aLLa DaGar

Behöver du kontanter? Kontantautomat runt hörnet!

ansök om Hemköpskort - upp till 2% bonus!

Ombud för

På www.hemkopljungbyhed.se hittar du:
 Dagens rätt, cateringförslag och andra nyheter! 

Vi bjuder på 
pepparkaka, lussebulle och 

glögg från kl.14 under 
julskyltningen den 7/12!

Skruvmejselset Teng Tools 
Artikelnr. 178200101 (355:-) .....................189:-
Mammas hjärta 
100cm med 15 LED-batteriljus  
Lev. exkl.batterier. Artikelnr. 1690-63 ..159:-
Tomte med Lykta 
Artikelnr. 13553901 .................................................. 95:-
Vinterhandske
Ejendals. Artikelnr. 295 (183:-) .................139:-
Fleecejackor ........................ Från 139:-

Storgatan 4 Ljungbyhed 
Tel 0435 - 294 50

För varje 200 kr du tankar 
för får du en lott med 

chans att vinna present-
kort i butiken.

Vinstplan 1000 kr, 500 kr och 
200 kr. Lotten hämtar du mot 

uppvisat kvitto utanför butiken 
där vi samtidigt bjuder på grillad 

korv och berättar om våra tankkort 
som alla kan ansöka om. 

VÄLKOMMEN IN  
på en kopp adventskaffe

fre och lör 
28-29 nov!

Happy hours
På vår nya  

Bensin/dieselmack

14.00 -18.00 
28 nov!

JULPYSSLA DEN 10 DEC HOS OSS!
Kom och gör din egen juldekoration 
Blommor, grönt, ljus och glitter 
Start kl. 10, kl. 13 och kl. 16
2 h - 100 kr + material. Begr. plats!
Anmäl senast 3 dec på 44 08 43
 

www.ljungbyhedskonditori.se

Alltid nybakat!
Pepparkakshjärtan, Lussekatter, 
Marsipan figurer, Vörtbröd m.m.

STORA

Ljungbyheds Konditori

Flygutbildning • Ultralättflyg • Motorflyg • Segelflyg
Tel. 0435 - 44 02 89 • www.ljungbyhedsflygklubb.se

God Jul och Gott Nytt År 
önskar 
Ljungbyheds Flygklubb

Ny spis
 till jul?

 från 269:-

NU 8.990:-

Kaffebryggare
Vattenkokare

Brödrost
...i rött, orange eller aubergine

jUlklappar

SI6553
Med induktion  
och varmluft. 
Ord. pris 11.350:-

Eltandborstar 

för alla!Butiken  
är fylld med

 349:-/st 

En gAMMAL 
LJungByHEDStrADItIOn!
Vem är Hemliga tomten i skyltfönstret?
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Hon har allt hon behöver i Ljungbyhed 
– det enda Carina nilsson saknar är 
närheten till havet. Och det kan man 
kanske förstå när hon berättar att hon 
spenderade sina första 30 år i Helsing-
borg, innan kärleken till maken Kim 
ledde tog henne till Ljungbyhed. 

De flesta Ljungbyhedsbor känner Carina 
Nilsson som ordförande för Ljungbyheds IF. 
Idrotten har alltid haft en central del i hennes 
liv. Som liten spelade hon fotboll i Eskilsmin-
nes IF. I mitten på tonåren lades fotbollen på 
hyllan och Carina satsade istället all idrottstid 
på handboll i Vikingarnas IF, vilket hon höll 
på med fram till flytten till Ljungbyhed 1996.  
När barnen började komma upp i ”idrottsål-
der” var det naturligt att engagera sig den 
lokala idrottsföreningen. 

Min dotter ville börja spela fotboll, men det 
fanns inget tjejlag i Ljungbyhed. Det var på 
planeringsstadiet. Då tog jag kontakt med 
föreningen och det slutade med att jag 
tog hand om det tillsammans med Shakiba 
Rasouli. Vi hade hand om drygt 20 tjejer i 
9-10-årsåldern. Det var en jätterolig tid!

Första året som ordförande
Carina stannade kvar som ledare för ”sina” 
tjejer fram till 2010, då hon tog ett sabbatsår 
från föreningslivet. Även hon tycker att det 
är otroligt roligt att engagera sig, så kändes 
det som att det var ett bra tillfälle för en li-
ten paus. När Ljungbyheds IF behövde fylla 
på med fler styrelseledamöter kring 2011 fick 
hon frågan och blev invald. 2014 är första 
året hon är ordförande. 
– Jag gillar gemenskapen i föreningslivet. Det 
som driver mig är att få vara med och ge alla 

som vill möjligheten att få spela fotboll. Det 
känns väldigt bra när man ser alla glada ung-
domar. Vår knatteturnering som vi har drivit 
i 30 år är också väldigt kul att följa och titta 
på. Det är sann idrottsglädje!

Fotbollsskola
Ordförandeuppdraget innefattar en rad olika 
uppgifter. Carina håller i alla styrelsemöten, 
är tillsammans med styrelsen bland annat  
ansvarig för att föreningens budget ska gå 
ihop, och jagar sponsorer.
– Tack vare engagerade styrelseledamöter 
och tränare i föreningen som hjälps åt blir ar-
betet inte så betungande för en person.

Under säsongen är det mycket löpande ar-
bete, till exempel med den fotbollsskola man 
driver under sommaren.
– I somras hade vi över 50 ungdomar som 

profil:

carina nilS
Son

Med rätta 
känslan  
för föreningslivet

Med rätta 
känslan  
för föreningslivet
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Tävla i Annonsjakten!

•	Varje pusselbit i Annonsjaktens 6 fält passar in i någon  
av	annonserna	i	detta	nummer.	•	Du	skall	hitta	annonserna	 
till vilka bitarna hör. Skriv sedan annonsörens firmanamn under  
resp.	ruta.	•	Du	skall	alltså	inte	ange	tidningssidans	nummer.	

Sänd lösningen till: Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 
264 33 KLIPPAN i brev frankerat med brevporto.

Glöm inte ange ”Annonsjakten” utanpå kuvertet! 

Om denna märkning inte finns med deltar man inte i tävlingen!  
REDAKTIONEN TILLHANDA SENAST den 1 december 2014.

Namn:     Tel:

Adress:

F A S T I G H E T S  A B

Tel. 0435-71 94 11
info@dahlfastighetsab.se

God Jul och Gott Nytt År!

Välkommen att kontakta:
Bennys Golv i Klippan AB • Tel/Fax: 0435-106 90 • Mobil: 0736- 230 410

Björkvägen 11 • 264 37 Klippan

Specialist & behörighet på läggning av: 
plast / parkett / kakel / klinker

Försäljning av golvmaterial

Passa på
att använda
ROT-avdraget!

BEN
NYS  GOLV

I KLIPPAN AB
Tel. 0736-230410

önskar alla kunder

GOD JUL 
OCH 

GOTT NYTT ÅR!

Storgatan 32, Klippan
Tel. 0435 - 101 15 

Kom till oss  
och shoppa loss!

www.gunnsmode.se

OBS! Denna specialrabatt gäller ej på redan nedsatta priser!

Hundtandsmönstrad kavaj Ord. 599:-......................Nu 399:-
Trikåtunika med volang Två färger. Ord. 499:- .......Nu 349:-
Kofta med volang Tre färger. Ord. 499:- .........................Nu 349:-
Bomberjacka Två olika print. Ord. 399:- ..............................Nu 249:-
Omlottblus Två färger. Ord. 599:- ..............................................Nu 399:-
Fodrad långkofta boucle. Ord. 699:- ..........................Nu 499:-
Tweedbyxa Ord. 649:- ....................................................................Nu 449:-
Topp Tre färger. Ord. 399:- ..................................................................Nu 199:-

Dessa erbjudanden gäller vecka 48 
och kan inte kombineras med några 

andra erbjudanden.

Tis 25/11 och ons 26/11 firar vi lite extra!

• Vi bjuder alla handlande kunder på fika mellan 11-16.

• Passa på att smälla en ballong och få en 

 specialrabatt på 10-30%
Vi tillverkar

Fönster, lyktor
lampor i blyinfattat 

glas samt  
Bjersgårdslampetten.

Vi säljer även present- 
artiklar m.m.

Klöva Hallar, KLIPPAN
Tel/Fax 0435- 191 77

Mail: glaskonst.mek@telia.com

Öppet:
Mån-tor 10-17
Fre STÄNGT
Lör 10-13

www.glaskonst.se

Tel. 0435 - 142 13
Åbytorpsvägen - 264 39 Klippan 
www.klippansbuss.se 
info@klippansbuss.se

Nu har vi även 

MINIBUSSUTHYRNING
Ring för mer info!

Öppet:
Torsdag 14-18
Fredag 10-18
Lördag 10-14

Gårdsbutik
0435-102 95
www.bjarhus.se

Välmörat kött av  nöt,  
lamm o gris.
Hemlagad julmat  
av lokala råvaror hittar  
du hos oss!

Vinnare BARNTäVLiNG - oktober
1: Lowe Haase, Ljungbyhed
2: Hugo Jakobsson, Klippan
3: Wilma Carlson, Klippan

i Annonsjakten kan du vinna:

1:a pris presentkort på Bjärhus Gårdsbutik, Klippan 500:-

2:a pris presentkort på Bjärhus Gårdsbutik, Klippan 300:-

3:e pris presentkort på Bjärhus Gårdsbutik, Klippan 200:-

Fabriksvägen 8
Klippan
0706 - 72 55 37

K
li
p

p
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t 
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a
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Dagens rätt

Välkomna! Jessika & Co             Gäller 24 november - 12 december 2014

Mån:	Bruna	bönor	och	fläsk
 alt. Fläsk och löga´sås
Tis: pannbiff me´lög
Ons:  Stekt sill med mos och lingon
	 alt.	Panerad	sejfilé	med	Pålles	
	 goá	fisksås
Tors: Ugnstekt falukorv med 
 mos och lingon
Fre:  Wallenbergare med mos, 
 gröna ärtor och skirat smör
Veckans alternativ: pytt i panna med ägg och rödbetor

70:-
33 cl 

läsk/vatten 
ingår

 Gilla nya pålles på Facebook så får ni våra erbjudanden & menyer direkt i din smartphone!

Efter kl.14 
serverar vi 
”Kvällens”

deltog. Våra a-lagsspelare ställer upp och tränar 
och busar lite med de allra minsta. De deltagan-
de barnen är mellan åtta och tolv år.
 

Hjälper till på Holken
När Carina inte tillbringar tid med familjen, som 
förutom maken Kim och tre barn (12, 15 och 
18 år gamla), ”fuskar” hon, som hon själv ut-
trycker det, lite grann i golf. Yngste sonen spelar 
också, och det händer då och då att det blir en 
runda tillsammans på Ljungbyheds Golfklubb. 
Dessutom är Carina engagerad i den så kall-
lade hjälpgruppen på Ljungbyheds fritidsgård 
Holken. Ytterligare lite föreningsliv/ideellt arbete 
blir det alltså! 
– Vi är många föräldrar som hjälper till med be-
manning och ser till att fritidsgården kan vara 
öppen. Det är också väldigt kul. Man lär känna 
ännu fler barn och föräldrar från trakten.
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Med rätta 
känslan  
för föreningslivet

Med rätta 
känslan  
för föreningslivet

13



Söderås Journalens månadstävling: 

gör om mig
 

Carina 
fick en 
ny look!
Har man varit arbetslös under några måna-
der så kan ju alltid en lyxig dag där man bara 
får ta hand om sig själv pigga upp. Så reso-
nerade Carina Sandberg från Östra Ljungby, 
och så resonerade även Söderås Journa-
lens redaktion när Carina valdes till vinnare 
i årets gör om mig-tävling. 

Den är en kär gammal tradition, Söderås Journalens 
Gör om mig-tävling. Ända sedan 2006 har en lyck-
lig vinnare en gång varje år fått välja ut nya kläder, 
samt fått hjälp med klippning och sminkning om 
man önskat det. I år samarbetade vi med Salong 
Monica och Gunns Mode. 

Skynke framför spegeln
Carinas dag började därför i frisörstolen hos Mo-
nica Lövgren på Salong Monica. Och Carina be-
stämde sig för att, som det heter ”gå all in”! 
– Ja, har man nu anmält sig till en sån här tävling så 
kan man ju inte bara komma hit och klippa lite på 
topparna direkt, skrattar hon. 

Salong
Monica

Norra Skolgatan 2 • 264 33 Klippan 
Boka tid på 0702-78 48 81

Vill du också

Bli lika fin och stylad som 
Carina i Gör-om-mig-
tävlingen. Salong Monica 
gör allt: klipper, färgar, 
slingar, sminkar och fixar 
frisyren på dig!

Välkommen till

Mån 9-13
Tis 13-18
Ons 9-13

Tors 13-18
Fred 13-18

”Göra om dig”?

I bland behöver man en 
dag för sig själv. 
kan man till råga på allt 
hamna i händerna på 
experter på både hår 
och kläder så kan 
resultatet inte bli annat 
än toppen! carina lyser 
av lycka när hon lämnar 
oss efter en heldag 
med Monica på salong 
Monica och Helena på 
gunns Mode.
– nu känner jag mig som 
en helt ny människa. 
ett nytt jobb hade varit 
pricken över i:et. 

FÖRE EFTER

EFTER

FÖRE
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Sagt och gjort – Carina satsade fullt ut och lät Mo-
nica bestämma riktningen, samtidigt som ett skynke 
sattes upp framför klippspegeln. Det var därför en 
förväntansfull Carina som när allting var klart och 
skynket drogs bort knappt kände igen sig själv! Det 
långa håret hade färgats, slingats och kortats be-
tänkligt, och även klippts upp en bra bit i nacken. 
Dessutom hade Monica plockat och färgat ögonbry-
nen och ögonfransarna. 
– Jag är jättenöjd, det blev väldigt bra. Men det kän-
des lite konstigt att titta sig i spegeln och nästan 
undra ”vem är det där?”

Förutom klippningen fick Carina också hjälp med 
sminkning. 
– Jag är inte så mycket för att sminka mig i vanliga 
fall, så det var roligt att få lite bra tips om det. 
Lyxigt med provhyttshjälp
Därefter var det dags att bege sig till Gunns Mode, 
där butiksägaren Helena Jakobsson ställde upp som 
smakråd och provhjälp. Carina valde ut lite nya klä-
der, en BH och ett halsband. 

Helena prickade helt rätt när hon tog fram de första 
kläderna för provning. 
– Helt min stil eller rättare sagt min nya stil, konsta-
terade en förtjust vinnare.
         forts. nästa sida

Monica sätter saxen i håret och då blir det 10 centimeter kor-
tare i nacken. en förväntansfull och lite nervös carina tittar 
på tussarna på golvet och säger: – oj!

carina och Monica 
bestämmer sig för att 
täcka över spegeln. 

– nämen är det jag? utbrister en för-
vånad carina då hon får se sig själv. 

på gunns Mode tar Helena med 
säker hand fram ett set med 
svart kavaj, linne och byxa. Det 
sitter helt perfekt på carina när 
hon provar det.

– Man måste börja längst inifrån. 
en bra sittande bh är grunden 
för att topparna ska sitta snyggt, 
menar Helena.

Med en ny och skön bh på 
provar carina lite olika 
snygga toppar som 
passar till de svarta 
byxorna.
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– I vanliga fall är jag inte så förtjust i att handla 
kläder, men nu kändes det jättebra. Det var väl-
digt lyxigt att få hjälp med att få kläderna till 
provhytten och prova olika storlekar i lugn och 
ro utan att behöva springa fram och tillbaka 
hela tiden. 

Tonerna på kläderna gick som synes i favorit-
färgen svart, och det silvriga halsbandet blev 
pricken över i:et! 

Carina har inte handlat på Gunns Mode eller 
klippt sig hos Monica tidigare, men vem vet – 
kanske blir det fler gånger nu?

en fräsig långärmad topp med 
lite mönster blir också snabbt en 
favorit som får följa med hem.

carina strålar över 
sitt helt nya jag!

– svart kavaj och byxa är en 
jättebra bas i garderoben, 
menar Helena.

Storgatan 32, Klippan
Tel. 0435 - 101 15 

Kom till oss  
och shoppa loss!

www.gunnsmode.se

OBS! Denna specialrabatt gäller ej på redan nedsatta priser!

Hundtandsmönstrad kavaj Ord. 599:-......................Nu 399:-
Trikåtunika med volang Två färger. Ord. 499:- .......Nu 349:-
Kofta med volang Tre färger. Ord. 499:- .........................Nu 349:-
Bomberjacka Två olika print. Ord. 399:- ..............................Nu 249:-
Omlottblus Två färger. Ord. 599:- ..............................................Nu 399:-
Fodrad långkofta boucle. Ord. 699:- ..........................Nu 499:-
Tweedbyxa Ord. 649:- ....................................................................Nu 449:-
Topp Tre färger. Ord. 399:- ..................................................................Nu 199:-

Dessa erbjudanden gäller vecka 48 
och kan inte kombineras med några 

andra erbjudanden.

Tis 25/11 och ons 26/11 firar vi lite extra!

• Vi bjuder alla handlande kunder på fika mellan 11-16.

• Passa på att smälla en ballong och få en 

 specialrabatt på 10-30%

Söderås Journalens månadstävling: 

gör om mig
 forts. 
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Femårsjubilerande Hardrock Salong 
satsar stenhårt på ett helhetskon-
cept i toppklass när man också star-
tar Vaxbaren i samma lokaler.  

Det är inte så ofta som någon mer eller min-
dre knackar på dörren och frågar dig om du 
kan tänka dig att börja jobba. En dröm för 
de allra flesta, men verklighet för Stephanie 
Matuzovic, diplomerad vaxterapeut på Vax-
baren. Frida och Stephanie lärde känna var-
andra när Stephanie köpte en massagebänk 
av Frida. När Frida så småningom bestämde 
sig för att starta Vaxbaren tänkte hon på 
Stephanie, som hon visste var utbildad vax-
terapeut. 
– Jag tycker att det fattas en salong i klip-
pan som erbjuder helkroppsvaxning. Jag har 
självt åkt till Helsingborg de senaste sex åren. 
Därför började jag fundera på att starta själv, 
och tänkte att ”nu kör vi”, och så anställde 
jag stephanie, säger Frida Lundblad. 

Öppnade i slutet av oktober
I slutet av oktober tog Stephanie emot de 
första kunderna, och det har varit bra be-
läggning sedan dess. 
– alla som kommer hit blir jättenöjda med 
sina behandlingar. Många frågar om det inte 
gör väldigt ont, men det gör det inte. Det är 
lite som att dra ett plåster. Man gör det fort 
och med professionell teknik. Då känns det 
inte så mycket, säger Stephanie Matuzovic. 

Stephanie utför alla sorters behandlingar. 
Det kan handla om vaxning av bikinilinjen, 

HardRock Salong 
utökar med Vaxbaren

Städpatrullen 
- vi städar allt!

men även borttagning av könshår (brasili-
ansk vaxning), hår på ben, i armhålor, bröst, 
mage och rygg. Både Stephanie och Frida 
förespråkar hygienaspekten som det abso-
lut starkaste argumentet för att regelbun-
det vaxa sig. 
– använder man sig av rakhyveln kapar man 
bara håret ”på mitten och rötterna blir kvar 
som ett kliande minne. Dessutom får man 
med sig en hel del död hud på rakhyveln, 
som sedan används många gånger till, vilket 
blir direkt ohygieniskt. när man istället vaxar 
sig rycks hela hårstrået ut med roten. Huden 
både för- och efterbehandlas för en behaglig 
silkeslen känsla, och alla verktyg slängs direkt 
efter behandling, säger Stephanie Matuzovic. 

Har hög integritet
Många köper ju egna ”hemmakit” och 
vaxar sig själv hemma. Stephanie Matuzovic 
menar då att man måste vara medveten om 
riskerna med detta. 
– gör man det på fel sätt riskerar man att för-
störa huden. Man kan både bränna sig och 
få problem med bölder, menar Stephanie.

Bättre då att istället besöka Vaxbaren! Och 
för den som eventuellt tycker att det känns 
lite obekvämt att låta någon annan sköta 
en så pass intim sak så menar Stephanie 
Matuzovic att man inte behöver vara orolig. 
– Jag har tystnadsplikt och pratar ingen-
ting om vilka kunder som kommer hit. Vi 
jobbar med hög integritet och respekt för 
kunden, avslutar Stephanie. 

vaXBarEn
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Efter drygt 45 år inom SEB, varav de 
20 senaste som kontorschef i Klip-
pan, går Christer Johansson vid års-
skiftet i pension. tar över efter honom 
gör Klippankillen Petter Arenhag, som 
återvänder till hemorten efter många 
år som företagsrådgivare på SEB i Hel-
singborg. 

Det har, för att uttrycka sig försiktigt, hänt 
en hel del när det gäller utvecklingen inom 
bankvärlden sedan Christer Johansson tog 
sina första steg där som 13-årig pryoelev 
på 60-talet. När Christer ser tillbaka på sin 
karriär är det den tekniska utvecklingen som 
står i centrum.  
– Jag kommer ju ihåg när företagen kom in 
hit inför löneutbetalningen och tog ut kon-
tanter, som sedan lades i kuvert och delades 
ut till de anställda. Idag sköts allting via inter-
net och under de senaste åren mer och mer 
via mobiltelefoner och appar. kontanthante-
ringen är i princip obefintlig idag. 

Ser fram emot det nya livet
Christer ser fram emot sitt nya liv. Han är, 
som han uttrycker det, ”inte redo att sätta 
sig på bänken och mata duvor” riktigt än, 
utan kommer se till att fylla sina dagar med 
innehåll på något sätt. Barnbarnen som bor 
i Klippan och Perstorp, kommer att få ännu 
mer tid med morfar/farfar. Utöver det vet 
han inte riktigt än. 
– Jag kommer att ta det första halvåret till att 
landa och känna av lite vad jag ska göra, så 
får vi se vad som händer. 

Att han får lämna över till Petter Arenhag 
tycker Christer känns extra roligt. För det är 
ju, som många fotbollsintresserade Klippan-
bor kanske redan noterat, så att en KBIF-are 
ersätter en annan på chefsstolen!
– Det ska bli jäkligt skoj. Jag tror att jag brin-
ner lite extra för klippan eftersom jag är upp-
växt här, än vad man gör om man kommer 
utifrån och får en tjänst av det här slaget. Jag 
vurmar för klippan och ser det som mer än 
bara en arbetsplats, säger Petter Arenhag, 
som själv bor i  Åstorp med sin familj. 

Företagsrådgivare tidigare
Ända sedan universitetsstudierna avslutades 
kring millennieskiftet har Petter Arenhag va-
rit SEB trogen. Han har huvudsakligen varit 
verksam inom företagssegmentet, med in-
riktning på de större kunderna. Men han 
är inte helt obekant med SEB Klippan. När 
Christer Johansson i våras var sjukskriven ef-
ter en höftoperation vikarierade han på den 
position han nu tar över permanent. 
– som företagsrådgivare jobbar man ju 
mycket mer som en specialist just på det 
området. när jag nu tar över christers jobb 
får jag ju mer av ett helikopterperspektiv 
över hela verksamheten. Det är väl det som 
är utmaningen. kundnöjdheten är hög, så 
mitt uppdrag blir att försöka hålla en lika 
hög standard, som christer har gjort under 
många år. 

Låg personalomsättning
Personalstyrkan på SEB Klippan består av 

sju personer, som alla har många tjänsteår i 
banken på meritlistan.  En låg personalom-
sättning är alltid att föredra inom bankvärl-
den, där mycket av kundernas förtroenden är  
personliga. 
– att köpa hus är antagligen det största pri-
vatekonomiska beslut man tar i sitt liv, och 
det är något som påverkar en för alltid. Där-
för är det väldigt viktigt att man som kund 
känner förtroende för sin personliga bank-
man, menar Petter Arenhag. 

Under Christer Johanssons tid i banken har 
även sättet att arbeta med företag föränd-
rats. Numera åker bankens företagsrådgi-
vare ut i verksamheterna mycket mer än 
tidigare. 
– för 20 år sedan hade vi dessutom betyd-
ligt mer fokus mot större företag än vad vi 
har idag. på senare tid har vi istället blivit 
utnämnda till Årets småföretagarbank flera 
gånger, avslutar Christer Johansson. 

Ny kontorschef på 
SEB Klippan

SEB Klippan
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Hallå vad tre månader i ett liv flyger förbi snabbt! 
Först kändes det som en evighet tills jag och min 
man skulle gifta oss. Plötsligt var den dagen här 
och vi gifte oss. två dagar senare åkte vi till uSA. 
tio dagar på stekheta Kaui, Hawaii och sen resten 
av tiden i Colorado. Vi har bott i den lilla, charmiga, 
fantastiska byn Estes Park. Det har varit tre må-
nader fyllda av äventyr, vardag, fritid, avkoppling, 
träning, slagsmål med samvetet om maten som 
man kan och inte bör äta för mycket av, vacker na-
tur, spännande djur, utflykter och mycket mer. 

Nu återstår att packa väskorna. Jag är av typen “det lö-
ser sig” och har handlat en utklädningsdress i form av en 
häst till min dotter, massor av kläder, tjocka vinterjackor, 
indianinspirerade ponchos, termobyxor, skor till mig och 
min dotter, mer kläder, smink, leksaker, presenter och 
MYCKET, mycket mer. Min make har lite försiktigt försökt 
påpeka att jag kanske ska fundera lite på hur jag ska få 
hem sakerna. - Manana, manana baby, har jag sagt då. 
Det kommer antagligen sluta med att jag sitter och grå-
ter och han får packa väskorna (ja, i plural) till mig. Dock 
tycker jag att jag lagt band på mig själv. Hittade tre stora, 
lysande plastflamingos att ha utomhus med tomteluvor 
som jag ÄLSKADE. De köpte jag inte för de skulle ta för 
mycket plats i resväskan. Vuxet gjort tycker jag. Blir det 
minsta centimeter över i någon väska så köper jag dem!  

Nu vet jag att detta kanske låter överdrivet klyschigt, men 
faktiskt varje dag har jag känt tacksamhet över att kunna 
göra detta med min familj. Att vi tog chansen, vågade 
och åkte iväg. Tycker du det låter för helylle kan jag trösta 
dig med att i denna lyckliga bubbla har jag också: sut-
tit på trottoaren utanför lågpriskedjan Walmart och bö-
lat, räckt finger åt de annars så heltrevliga amerikanerna 
när jag kört bil, längtat efter det trygga och välbekanta 
Klippan och åkt ner och satt mig på kafé och sagt att 
jag skulle skriva när jag egentligen bara ville vara ifred 
litegrann för det var väl själve fan vad vi har spenderat tid 
tillsammans. Men ändå, tre månader fyllda av tid tillsam-
mans och äventyr att minnas och delas.    

Det har hänt mycket på de 
här tre månaderna. Ebba, 
min dotter, har fyllt två år. 
Hon snackar oavbrutet och 
har åsikter om allt. Det har 
hon säkert efter sin far. Jag 
och min familj har träffat 
många spännande män-
niskor som korsat vår 
väg. Världen är så spän-
nande! På kvällarna har vi 
tittat på Alaska: The last 
frontier. Familjer som flyt-
tat rakt ut i vildmarken 
för att leva självförsörjan-
de. Kanske är det nästa 
äventyr…...    Dessa plast flamingos vill till sverige

Klippan > < Helsingborg ........... 750:-
Klippan > < Ängelholm .............. 530:-
Klippan > < Kastrup .................... 1900:-
Klippan > < Sturup ...................... 1500:-
Klippan > < Ängelholm-Flyg .. 575:-

 
Vi kör taxi för privatpersoner, budtransport till företag.  

Vi har också uppdraget som färdtjänstleverantör  
till Klippans kommun.

Våra chaufförer har god lokalkännedomen 
i Klippan med omnejd.

0435-140 05
042-120 200 

Bra priser och 
god service!

Välkommen till 
Taxitjänst AB i Klippan!

Fasta priser för privatkunder 
( gäller ej färdtjänst)

info@taxitjanst.se • www.taxitjanst.se

NYHET!!! 
Nu kan du köpa vårt 

Stamkundskort 
för 75:- 

Kortet gäller tills vidare 
och ger dig 

30 % rabatt
på våra ordinarie priser
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lionS clUB 

Klippan

Vi som är med i Lions använder vår fritid till att hjälpa andra människor. 
Vi är 1,35 miljoner medlemmar totalt och 12 000 i Sverige som förbättrar livskvalitén för 

människor i vår närhet och runtom i hela världen. 
Några av våra aktiviteter är: insamlingar, påskbjörkförsäljning samt andra hjälp-

verksamheter på lokal, nationell och internationell nivå. Alla insamlade medel går  
oavkortat till ändamålet. (Alla administrativa kostnader dras från medlemsavgifterna)

Lions Club Klippan tillsammans med 
zonen har ett stort internationellt 
sommarläger 2015 för ungdomar  
mellan 17-20 år. 

Därför söker Lions värdfamiljer som 
kan tänka sig att ta hand om ungdomar 
i sina hem under vecka 29.

Det är cirka fem ungdomar som Lions 
Klippan skall ordna bostad till.

Vi vädjar till er som har ungdomar 
i samma ålder och vill lära känna 
likasinnande från andra länder.

Upplysningar lämnas av 
Åke Lindholm. Tel 0768-18 39 08

VÄRDFAMILJER 
SÖKES!
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Det var idel glada miner och mätta ma-
gar när Lions Klippan serverade gratis 
gåsamiddag till seniorerna på äldre-
boendena Ljungåsen, Ljungbygården, 
Åbyhem och Väpnaren den 9 novem-
ber. 

Denna generositet möjliggörs av det över-
skott som Lions Klippan får ut efter att ha 
ordnat Klippanfestivalen. 
– Vi tycker det känns bra att göra någonting 
för de äldre i kommunen, och vet att det är 
uppskattat, därför fortsätter vi att göra det 
även i år. Det är tredje året i rad nu, säger 
Sven Johansson, Lions Klippan. 

Maten tillagas av personalen på kostenheten 
i Klippans kommun. Därefter hjälper ett antal 
Lionsmedlemmar till med att servera maten 
ute på de olika äldreboendena. Alla lät sig 
väl smaka av såväl svartsoppa som gås och 
äpplekaka. 

Glada miner och mätta 
magar när Lions bjöd på gås

tomtegrotta och lotteri
Härnäst på Lions agenda står julskyltningen  i 
Klippan den 30 november. Precis som tradi-
tionen bjuder finns man på plats med såväl 
tomtegrotta som lottstånd. Dessutom drar 
man igång sin försäljning av julkort, där det 
dessutom finns fina vinster i potten.
– Vi har köpt in tavlor av konstnären Ulf 
ekelund från Viken. alla som köper våra jul-
kortslotter är med i utlottningen av tavlorna, 
säger Tommy Dahlman, Lions Klippan. 

Julgransinsamling
Även om det kan låta avlägset redan nu så 
finns det ju även ett liv efter jul. Då startar 
Lions julgransinsamling. Alla som inte vill el-
ler orkar slänga sin julgran kan mot en liten 
avgift få sin julgran hämtad av Lions. 
– överskottet av alla våra projekt går till be-
hövande både nationellt och internationellt, 
avslutar Sven Johansson. 
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Önska dig körkort i julklapp!Önska dig körkort i julklapp!Önska dig körkort i julklapp!
www.berndtssons.nu • 0435 -122 00

Julklappstips!
Ge bort en körlektion. Köp presentkort! 

Önska dig körkort i julklapp!

Vem fan är Sven Tall?

Från vännerna i  
Svenska Popfabriken & Torsson; 
Mats Pettersson, Thomas Holst,  
Bo Åkerström m fl.

En bok med minnnesbilder 
över en Klippanprofil.

Säljes i Klippans bokhandel för 180:-

EN VÄNBOK
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Ska grannarna resa 
bort nu igen?

*Kampanjen gäller t.o.m. 2014-11-30.

En luft/vattenvärmepump kan minska kostnaderna för 
värme och varmvatten med upp till två tredjedelar. 
Systemet är tyst, miljösmart och sköts enkelt med hjälp 
av vår app. Och framförallt är det driftsäkert – även under 
kalla vinterdagar. Just nu får du dessutom en luftavfuktare 
på köpet. Perfekt till tvätt- eller sommarstugan!

På ecodan.se hittar du sådant  
som är viktigt att tänka på när du 
väljer luft/vattenvärmepump.

ErbjudandE!
Köp den här Ecodan-  värmepumpen och få en luftavfuktare på köpet!  Värde ca. 5000 kr.

För fler modeller och priser se vår hemsida  
www.a4uab.se eller ring oss! 
Kenneth 0706- 248 229 / Mattias 0706-248 227

Effektiv, ekonomisk 
och skön värme med 

en luft/luft- eller 
luft/vattenvärmepump 

från Theisners Rör!

Vi har även alla 
nödvändiga licenser 

för kylsystem.

Möt vintern med
luft och vatten!
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Kolla in vår 

nya hemsida!

www.adaptmedia.se
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Välkommen att kontakta:
Bennys Golv i Klippan AB • Tel/Fax: 0435-106 90 • Mobil: 0736- 230 410

Björkvägen 11 • 264 37 Klippan

Specialist & behörighet på läggning av: 
plast / parkett / kakel / klinker

Försäljning av golvmaterial

Passa på
att använda
ROT-avdraget!

BEN
NYS  GOLV

I KLIPPAN AB
Tel. 0736-230410

önskar alla kunder

GOD JUL 
OCH 

GOTT NYTT ÅR!

Kff lUciacU
p 2014

Luciacupen
-dags igen!

nu är den snart här, inomhussäsongens höjdpunkt om 
man är ung fotbollsspelare i Klippan eller i nordvästra 
Skåne. Det är dags igen för Luciacupen i idrottshallen. 

Som vanligt äger Luciacupen rum under två helger. Den här 
gången är det 6-7 december samt 12-14 december som gäller. 
– Det finns en cup i Billeholm som vi har krockat med ett par 
år, så därför flyttar vi tillbaka dessa helger efter att tidigare ha 
kört första och andra helgen i december, säger arrangerande 
Klippans FF:s kanslist Lasse Fors. 

Största intäktskällan
Fjolårets turnering hade drygt 75 deltagande lag. I skrivande 
stund är 60-talet lag anmälda, men Lasse Fors tror och hoppas 
på att man har slagit fjolårets siffra när första matchen blåses 
igång. 
– Vi har en målsättning på 90 lag. som mest har vi haft 110, 
men det var många år sedan, när det inte var så hård konkur-
rens från andra decembercuper. 

Luciacupen är Klippans FF:s största intäktskälla på ungdoms-
sidan. Mellan 50 och 75 personer (mestadels föräldrar) ställer 
upp som volontärer och tar hand om kioskförsäljning och andra 
kringarrangemang. 
– Vi är helt beroende av att föräldrarna ställer upp. luciacupen 
är väldigt viktig för vår verksamhet, närmast avgörande faktiskt, 
säger Lasse Fors. 

Många egna produkter
När 2014 så småningom läggs till handlingarna kan Klippans FF 
se tillbaka på ett framgångsrikt år på seniorsidan. Seniorlagen, 
som till stor del består av spelare från klubbens ungdomsled 
kom trea (herrarna) respektive fyra (damerna) i sina serier. Fram-
tiden ser ljus ut alltså. 
– Vi har väldigt unga representationslag med nästan enbart 
90-talister. Det är en medveten strategi att satsa på våra egna 
spelare, och det är kul att den fungerar. Både herrarna och da-
merna var med i toppstriden länge, men speciellt herrarna hade 
en helt osannolik otur med skador. Vi åkte på feM korsbands-
skador under säsongen, vilket så klart påverkade prestationen 
speciellt i andra halvan av säsongen. 
Konstgräsplanen en framtidsinvestering
Den nyinvigda konstgräsplanen på Åbyvallen gör dessutom att 
Klippans FF går in i 2015 med stor tillförsikt. 
– Det ska bli otroligt roligt! Vi har inte spelat en enda tränings-
match på försäsongen hemma de senaste sex åren eftersom 
ingen vill spela på grus längre – nu får vi helt andra möjligheter 
både när det gäller träning och att locka spelare till klubben, 
avslutar Lasse Fors. 

25%Ra
ba

tt p
å original

Torkarblad

 Dags att byta till

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

  
vinterhjul?

  
vinterhjul?
För 250 kr skiftar vi samt 

fyller upp med spolarvätska.

Vi 
erbjuder även  

däckhotell

www.adaptmedia.se

23



Att fotografera sin omgivning är hetare än nå-
gonsin. Sociala medier, med Instagram och Fa-
cebook i spetsen, har genererat många nya hob-
byfotografer. Är du en av dem? glöm i så fall inte 
att skicka in dina bilder till Söderås Journalens 
och Klippanshopping.se:s succétävling Årets 
bild. 

Tävlingen är indelad i fem olika kategorier: Människor, 
Djur och natur, Människor, Ögonblicket och Juryns Spe-
cialpris. Vinnarna utses av Söderås Journalens redaktion 
i samråd med Ljungbyhedsbördige fotografen Rickard 
Nilsson. 

Max fem bilder
Som tävlingsdeltagare ställer man upp med maximalt fem 
bilder, och man väljer själv vilken eller vilka av de fyra ka-
tegorierna man medverkar i. I kategorin ”Lokala motiv” 
måste det framgå att bilden är tagen inom Söderås Jour-
nalens utgivningsområde (Klippan, Ljungbyhed, Perstorp, 
Östra Ljungby, Röstånga och Kvidinge).  I övrigt räcker det 
att bilden är tagen någon gång under 2014. 

Fina vinster
Vinnarna i de fem olika kategorierna tilldelas vardera  
1 000 kronor i form av så kallade Klippancheckar, som 
går att använda som betalning i alla butiker i Klippan 
som tillhör Klippans Köpmannaförening. 

Ladda upp på Klippanshopping.se
Tävlingsbilder laddas upp på www.klippanshopping.se 
under fliken ”Fototävling” och ”Skicka in bild”. I början 
av 2015 presenteras vinnarna i Söderås Journalen. 

Vi hjälper dig med begravning, gravsten, juridik 
och försäkringar. Du är varmt välkommen in på 
vårt kontor.

Vi finns, när 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.

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

BENNYS  GOLV
I KLIPPAN AB
Tel. 0736-230410

NYTT BADRUM
• inkl. arbete
• efter utnyttjat    
 ROT-avdrag

46.700:-
Ex. på rum 1,70 x 2,50 x 2,40 m
* Allt detta ingår. Golv- och väggmatta, möbel med tvätt-ställ, 
spegelskåp, tvättställsblandare, duschhörna, duschblandare, 
duschset, WC-stol samt arbete.
Demontering av befintligt golv, vägg och apparater ingår ej.
KOM IN SÅ BERÄTTAR VI MER OM FÖRUTSÄTTNINGAR OCH VILLKOR!

Företag i samverkan

ÅRETS BILD
2014 Har du kanske  

Årets bild i din kamera? 
Glöm då inte att skicka in den!

Några av årets insända bidrag
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STORT Tack 
till Föreningssidans sponsorer!

Och den behöver fler...

Söderås Journalen och 
föreningslivet vill rikta ett... 
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På denna sida erbjuder vi alla föreningar i Söderås Journalens utgivningsområde att informera om sin verksamhet. Föreningen 
ska alltså finnas i Klippans kommun (Klippan, Ljungbyhed, Östra Ljungby osv), Perstorps kommun, Kvidinge eller Röstånga.

Tack till Föreningssidans sponsorer!

Föreningssidan

Åsbo Ponnyklubb
Julahoppning
Snart är det dags för klubbens stora och 
spännande arrangemang: Julahoppet. 
Kom och upplev julstämningen med gra-
nar, glitter, tomtar, glögg och julmusik. Det 
startar helgen den 29 - 30 november med 
hästhoppning. Tävlingen pågår bägge da-
garna, från kl. 09.00 till framåt eftermid-
dagen/kvällen. Det börjar på lördagen 
med en klass på 90 cm och slutar på sön-
dagen med en klass på 120 cm.
Helgen därpå, 6 - 7 december, är de dags 
för ponnyerna att hoppa. Där startar det 
på lördagen med de minsta ponnyerna, 
som hoppar 60 cm och slutar på sönda-
gen med de största ponnyerna som hop-
par 120 cm. Även denna helg startar 
hoppningen kl. 09.00.  
Vill du se på härlig hoppning så kom hit. 
Fri parkering och fritt inträde. Möjlighet 
att köpa kaffe, fika, korv, hamburgare 
och mat finns. Vi håller till i ridhusen på 
Gråmanstorp. Välkomna!

Träning
Har du egen häst och vill lära dig mer så 
har vi flera träningstillfällen i veckan.
•	 Måndagar: Allroundträning med 
Susanne Nilsson.
•	 Tisdagar: Hoppträning med Ann Lavén.
•	 Torsdagar: Tömkörning med Sven 
Alfredsson.
Läs mer på ponnyklubbens hemsida:  
ww3.idrottonline.se/AsboPK-Ridsport/
Traningar/

Resultat
Klubbens medlemmar är ofta ute och täv-
lar, med gott resultat. ÅPKs knockoutlag i 
dressyr vann även 2:a omgången och gick 
vidare till final. (Finalen gick i Malmö den 
2/11). Div 2 laget i hoppning blev 3:a i 
Willands och ser fram mot den tredje och 
avgörande omgången.

Ljungbyheds Golfklubb
KLUBB-S-LAGET
Klubb-S-laget 2014 vanns av H55/1 på 
289 slag, tvåa blev H45 på samma slag, 
289, trea blev H65/1 på 295 slag, fyra 
H65/2 på 303 slag, femma H35 på 307 
slag, sexa H70 på 308 slag, sjua H75 på 
319 slag, åtta H55/2 på 320 slag och nia 
blev Damlaget på 339 slag. Bästa brutto 
enskild rond vanns av Ralf Axelsson, H45, 
på fina 74 slag. Bästa netto enskild rond 
vanns av Göran Sjöblom, H55/1, på fina 
69 slag. Nio lag från kubben deltog på 
denna prestigefyllda tävling mellan klub-
bens serielag och c:a 50 spelare var med. 
Dagen avslutades med lunch från golfres-
taurangen och prisutdelning avslutade en 
dag som bjöd spelarna på ett fint höstvä-
der och en bana i absolut toppklass. 

Städdag
Härmed vill vi i BK & HK framföra ett stort 
tack till alla Er femtiotal medlemmar som 
ställde upp på arbetsdagen den 26 okto-
ber. Ett stort arbete har utförts av er alla, 
med bl.a. att iordningsställa vintertee, vin-
tergreener, röja vid driving-rangen, städa 
hela klubbhuset både ut och invändigt, 
städa våra utrymmen för golf-vagnarna, 
ta in bänkar, boll-tvättar och pappers-
korgarna m.m. Fantastiskt att så många 
kommer till dessa städ-dagar som vi har 
på våren och hösten. Dagen bjöd på ett 
vacker höstväder och avslutades med nå-
got gott från grillen som Thomas L. stod för 
och sedan spelade c:a tjugofem medlem-
mar en 9-håls tävling som vanns av Lars 
Andersson på fina 33 slag, netto!

SPF Tycho Brahe
Höstavslutning
Tisdagen den 2 december kl. 16.00 har 
Tycho Brahe höstavslutning med julbord 
på restaurangen i Skäralid, se tidigare ut-
skickad inbjudan. Styrelsen.

Ljungbyheds IF
75 år, 2015
Ljungbyheds Veteraner är idag ett femton- 
tal ”gamla” spelare och ledare som har 
åtagit sig att planera för firande av 75-
års jubileum av tillkomsten av fotbolls- 
föreningen. Man träffas nu under vinter-
halvåret på klubblokalen i Ljungby-skola, 
varje onsdagseftermiddag, 3-4 timmar 
för att ta fram dokument, bilder och filmer 
m.m. som speglar utvecklingen av fören-
ingens 75-åriga historia från starten 1940 
fram till nu. Program till hur, när och var 
festligheterna skall genomföras framlägger 
man sedan till styrelsen för beslut. Det är 
många roliga episoder som framkommer 
vid dessa träffar och man vill att ni som 
har något att bidraga med som bilder, fil-
mer eller varför inte en rolig händelse hör 
av er till veterangruppen. 
Veterangruppen har medlemmar som 
har varit med sedan starten, till exempel 
Bertil Andersson, Svenne Harrysson och 
Bo Andersson. Besök gärna denna länk: 
www.laget.se/lifveteraner

SPF Färingtofta
Motionsdans
SPF Färingtofta inbjuder till motionsdans i 
Tornsborgs Tivoli, Färingtofta:
•	 Torsdagen den 4 december kl. 14.00 - 17.30 
STÄMBANDET spelar. Det är årets sista 
dansträff.
•	 Nästa dans blir torsdagen den 15 janu-
ari 2015 kl. 14.00  - 17.30. LILJAS spelar.
Vi bjuder på kaffe. Alla föreningsanslutna 
pensionärer är välkomna. Medlemskontroll.

Kyrksöndag
SPF Färingtofta inbjuder till Kyrksöndag  
2:a advent den 7 december, i Färingtofta 
kyrka kl. 10.00. Efter gudstjänsten bjuds 
alla kyrkobesökare på kaffe i Församlings-
hemmet, Färingtofta. Välkomna.
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Tack till Föreningssidans sponsorer!

Hur går det till? 
Ni skriver själv texter och ansvarar för 
att de är rätt. Vi förbehåller oss rätten 
att redigera dem vid behov. Maila in till:
foreningssidan@soderasjournalen.se

Kostar det något? 
Detta kostar inte något för föreningarna. 
Vi söker sponsorer på de olika orter vi 
har i vårt utgivningsområde. Tanken är 
att dessa företag på så sätt stöttar för-
eningslivet på sin ort.

Riseberga-Färingtofta 
Hembygdsförening
7 december julskyltningsdag
Alla är välkomna, att besöka vårt lotteri- 
stånd på Cronquistska gården i Ljungbyhed.

Årsmöte
Årsmöte har vi den 23 februari kl. 19.00 i 
Färingtofta församlingshem. Välkomna.

Strögårds vävförening
Grupper
Strögårds vävförening i Kvidinge har två 
grupper igång, en dag-grupp på månda-
gar och onsdagar samt en kvällsgrupp på 
tisdagar och torsdagar. Medlemmarna 
bestämmer själva vad de vill väva och då 
vi har många vävstolar finns rik variation. 
Vi sätter upp nya vävar utifrån medlem-
marnas önskemål och vi hjälps åt med 
alla göromål. Är du intresserad och vill 
veta mer kan du kontakta Ulla Carlberg 
tel. 0435 - 190 15 eller Birgitta Arnving-
Friberg tel. 042 - 596 09.

PRO Ljungbyhed
Trivselträff
PRO Ljungbyhed har trivselträff i med-
borgarhuset den 5 december kl. 13.00. 
Underhållning och servering. Anmälan 
om deltagande senast den 1/12 till 
Evy Hansson tel. 0435 - 44 05 35 eller 
Marianne Svensson tel. 0435 - 44 05 17-

Kvidinge föreläsningsförening
Föreläsning om Ukraina
Den 23 november kommer Kalle Eriksson 
från Hov och berättar samt visar bilder 
från sitt besök i Gammelsvenskbyn i östra 
Ukraina. Byn bildades genom att svenskar 
deporterades dit från Estland. Det är den-
na del av Ukraina som för nuvarande är 
den mest oroliga delen av landet.

Östra Ljungby & Stidsvigs 
ungdomsförening
Julbasar
Julbasar i Östra Ljungbys Bygdegård. 
Söndagen den 7/12 kl. 15.00 – 18.00. 
Hembakat, delikatesser, fiskedamm, tom-
tegrotta och mycket mer.

Är du också villig att sponsra alla 
våra föreningars informationsbehov?

Kontakta Adapt Media för mer 
information på tel. 0435-77 90 51
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Den 14 december går startskottet för 
Klippans Julrace – en nyinstiftad sprint-
simtävling som ordnas av Klippans Sim-
sällskap. Fina priser och en och annan 
överraskning med jultema utlovas!

 Lillian Johansson, tränare och styrelseledamot 
i Klippans Simsällskap, hoppas på god uppslut-
ning till den nya tävlingen. Inbjudningar har 
gått ut till en rad andra skånska simklubbar, 
som förhoppningsvis vill spendera den 14 de-
cember i Klippans Badhus. 
– Vi är väldigt nöjda om det skulle bli mellan 
300 och 400 simmare, vilket i så fall skulle 
innebära upp till 800 starter under dagen. Då 
blir det fullt upp i bassängen från tidigt på mor-
gonen till sent på eftermiddagen, säger hon. ’

Individuellt och lagkapp
I Klippans Julrace tävlar alla deltagare enbart 
på 50 meter, och tävlingar sker i alla fyra sim-
sätten: Bröstsim, ryggsim, fjärilsim och frisim.  
En vinnare koras i varje åldersklass och i varje 
simsätt. 
– en sak vi har som är lite annorlunda gentemot 
andra simtävlingar är att vi även uppmärksam-
mar varje heatsegrare med en liten ceremoni. 
Det normala är att man bara har prisceremoni 
för de som vinner grenen totalt, säger Lillian 
Johansson. 

Förutom individuella tävlingar kommer det 
också att bli en rad lagkapper med mixade 
lag. 
– Då blir det 8x50 meter frisim, med fyra killar 
och fyra tjejer i olika åldrar i varje lag. 

Stor medlemsökning
Klippans Simsällskap mår bättre än någonsin. 
De senaste åren har man haft en stor med-
lemstillströmning, och idag har man totalt 
337 antal medlemmar. Könsfördelningen är 
så jämn som den kan bli: 169 tjejer och 168 
killar.  
– Vuxensimmet har mer än tredubblats se-
dan förra hösten. Då hade vi en grupp med 
10 personer. nu är vi uppe i tre grupper med 
totalt 35 deltagare. 

Enligt Lillian Johansson finns det två förkla-
ringar till den stora ökningen: Många vuxna 
som varit aktiva i Klippans Simsällskap när de 
var små har själva fått barn som börjat – och 
då blir mamma och pappa sugna på att börja 
simma igen. 
– sedan tror jag att folk har uppmärksammat 
att årets varma sommar medförde enormt 
många drunkningsolyckor. Man har insett att 
det är viktigt att hålla igång sin simning för att 
inte hamna i svårigheter när man badar i det 
fina vädret. 

Vi fixar allt 
från idé till tryck. - anpassad marknadsföring!

Byggsmide • Industriservice • Vattenskärning • Hardox Wearparts Center

14065 Sånna Smide - 2.indd   1

2014-02-11   09:43

Vad kallar man en höna i farten?
Svar: Äggspress

BYGGDAGS Nr 1 - 2014

E.W PAULSSON

Byggvaror

Mörarp

Byasten grå original 140x210x50mm .............159:-/m2

Byasten svart original 140x210x50mm ......179:-/m2

Bya mursten grå .............................................................................................46:-/st

Bya mursten svart ......................................................................................49:-/st

Självtäck 3Mataki. 1x7 m. Skiffergrå
En slitstark ny ytpapp som monteras 

snabbt och enkelt tack vare den unika 

kantutformningen som skruvas och är 

självklistrande. Skruv tillkommer.

Skarvsladd18 meter
3G1,5 H05RN-f.IP44. Med lock.

99:-

Stenlim PU 700 0,5 liter
Tremco
PU700 stenlim är ett 1-komponent skum-

lim på polyuretanbas. Speciellt utvecklat 

för att limma sten och murblock av/mot 

betong, tegel, sandsten och gips. Limmar 

även trä/trä, trä/betong samt metall och 

aluminium mot sugande ytor.

165:-

Underlagsduk MB 380
Mataki. 1x30 m/rulle Används som vattenavledande underlags-

täckning. MB 380 är genomtrampningssäker.  

Lämpar sig även för användning på trä-

underlag.

599:-/rulle

Glad påsk önskar vi ifrån:

Ljungbyheds IF

2014

Företagsbroschyr?

Kundtidning?

Produktfolder?

Föreningstidning?

Tel 0435 - 77 90 50 
www.adaptmedia.se

2   14KBIF 1914
FIF

 19342004

Div 4 norra Herr 

Div 3 norDvästra Dam
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Topnews inriktning är främst ”blåljusnyheter” men det  
levereras även videos och bilder på sport, konserter, stora  
evenemang, kändisar, kungligheter och mycket mer. 
På hemsidan www.topnews.se kan du se mer.

2014-10-15
Haverilarm på flyg-
platsen i ljungbyhed

2014-10-15
Brand i ödehus 
utanför perstorp

2014-10-30
lastbil i mitträcket 
blockerar e4

2014-10-10 
Vid 16.40-tiden inträf-
fade en singelolycka 
vid färingtofta kyrka. 
en mindre skåpbil kom 
av okänd anledning 
utanför vägen.

2014-11-02
Vy över gamla läderfabriksområdet

2014-11-06
olycka i Åstorp

2014-11-08 källarbrand i allarp
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Bank
• SEB, Allegatan 17, 264 33 KLIPPAN ..................................................... 0771-621 000
  www.seb.se, christer.johansson@seb.se
• Swedbank, Storgatan 38, 264 33  KLIPPAN ...........................................  0435-260 00
  www.swedbank.se, klippan@swedbank.se

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

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

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

Byggnadsarbeten 
• Sandströms Bygg AB, Gästgivaregatan 5, 265 71 ÖSTRA LJUNGBY  ..... 0706-88 08 77
  sandstromsbygg@telia.com

Byggvaror 
• Algot Anderssons Trä & Byggvaror, Landskronaväg. 671, 257 30 RYdEBäcK .. 042-22 10 55
  www.anderssonstraobygg.se, info@anderssonstraobygg.se
• BVL Söderåsen, Böketoftavägen 19, 268 77 KÅGERÖd ........................... 0418-803 55
  www.bvlab.se, henrik.sjogren@bvlab.se
• Optimera Svenska AB, Storgatan 81, 264 31 KLIPPAN ........................  0435-44 89 50
  www.optimera.se, klippan@optimera.se

Café
Granny´s, Torget 10, 264 32 KLIPPAN .................................................... 0702-99 25 66

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

Datakommunikation
• Nordic IP, Thulinvägen 5, 264 51 LJUNGBYHEd ..................................... 042-17 95 40
  www.nordicip.se, info@nordicip.se

Däck 
• Klippans Vulkverkstad, Fabriksvägen 14, 264 39 KLIPPAN ....................... 0435-103 07
  info@klippansvulk.se

Elektriker
• Herners El, Storgatan 5, 260 70 LJUNGBYHEd  ................................... 0435-44 04 17
  info@hernersel.se
• Söndraby EL, Järnvägsgatan 28, 264 33 KLIPPAN .................................. 0435-139 60
  www.sondrabyel.se, sondraby.el.ab@telia.com

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

Fastighetsskötsel forts.
• Lilla Kloster Service AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN ....................  0709-498 328
  lillaklosterab@telia.com

Festlokal
Tornsborgs Tivoli, Färingtofta 4192, 264 54 Ljungbyhed .......................... 0703-46 45 16
www.faringtofta.nu

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

Fotvård 
Fotspecialisten i Klippan, Storgatan 26 B, 264 33 KLIPPAN  ....................... 0435-133 50

Färg - tapeter 
• colorama, Karossvägen 1, 264 21 KLIPPAN ........................................... 0435-142 62
  www.colorama.se/klippan, klippan@colorama.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 ........................................ 0435-102 95
  www.bjarhus.se, elisabeth.hansson@lm.lrf.se
Svarta Svängens Köttbod, Bjärnarp 790, 268 68 RÖSTÅNGA ................... 0705-51 73 89
 www.svartasvangen.se, svartasvangenskottbod@hotmail.com

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

Hotell & Pensionat 
• BEST WESTERN Hotell Klippan, Åbyplan 3, 264 33  KLIPPAN ................... 0435-120 10
  www.bestwestern.se, reception@hotellklippan.se

Hund- och kattpensionat 
dag & Natt för Hund & Katt, Linneröd 6765, 264 93 KLIPPAN..................... 0435-24 303

Inramning
• IdéRika Ram, Ekbacken 693 Bonnarp, 264 53 LJUNGBYHEd ................ 0704-49 05 48
  www.iderika.nu, info@iderika.nu

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

Kläder
• Basthi, Storgatan 32 c, 264 33 KLIPPAN ................................................ 0435-157 15
• Gunns Mode, Storgatan 32d, 264 33 KLIPPAN ....................................... 0435-101 15
  www.gunnsmode.se, info@gunnsmode.se
• Lukas By Basthi, Storgatan 32, 264 33 KLIPPAN .................................... 0435-104 97

Konditori
• Koch´s Bageri, Storgatan 28, 264 33 KLIPPAN ........................................ 0435-102 53
  www.kochsbageri.se, annarebeccasnell@gmail.com

Söderås

Vill du synas här? Gå då in på 
www.soderasjournalen.se/bransch 

eller ring 0435 - 77 90 54

• De företag som är markerade med svart cirkel hittar Du ännu mer    information, erbjudanden och annonser om på www.klippanshopping.se
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Kommun
• Klippans Kommun, Trädgårdsgatan 12, 264 80 KLIPPAN ......................... 0435-280 00
  www.klippan.se, kommun@klippan.se

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

Lackering (metall, trä och plast)
Estate color Research AB, Mörsarevägen 6, 264 51 LJUNGBYHEd .......... 0435-44 15 43
  www.estatecolor.se, info@estatecolor.se

Livsmedelsbutik
• Hemköp, Storgatan 8, 264 52 LJUNGBYHEd ....................................... 0435-44 10 30
  info.ljungbyhed@hemkop.se
• IcA Kvantum, Ladugårdsvägen, 264 36 KLIPPAN .................................... 0435-296 00
  www.ica.se/kvantumklippan, hakan.cronberg@kvantum.ica.se
• IcA Supermarket, Storgatan 21, 264 33 KLIPPAN ................................... 0435-106 04
  www.ica.se, thomas.c.carlsson@supermarket.ica.se

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

Maskintjänster
• KMT Klippans Maskintjänst AB, Åbytorpsvägen 25, 264 39 KLIPPAN ........ 0435-191 50
  www.kmt-klippan.com, info@kmt-klippan.com

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

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

Paintball
• camp Karsholm, 284 21 PERSTORP ........................................ Anders 0705-90 32 11
  anders@perstorp.seths.se.......................................................Johan 0733-30 28 71

radio-tV
Antennsystem Skåne, Allarp 763, 260 70 LJUNGBYHEd ............................ 0435-508 20
  www.antennsystem.com, info@antennsystem.com
• Görans Ljud & Bild, Bruksgatan 29, 264 33 KLIPPAN .............................. 0435-131 67
  www.klippan.euronics.se, klippan@euronics.se

redovisning, revision
• BdO, Box 103, 264 33 KLIPPAN ......................................................... 0435-76 61 31
  www.bdo.se, peter.jelinek@bdo.se
• HR Redovisning, Storgatan 26, 264 33 KLIPPAN ..................................... 0435-152 91
  www.hr-redovisning.se, jenny@hr-redovisning.se

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

restaurang & Pizzeria
• BEST WESTERN Hotell Klippan, Åbyplan 3, 264 33  KLIPPAN ................... 0435-120 10
  www.bestwestern.se, reception@hotellklippan.se
• Evas catering, Kärrvägen 1, 264 70 KLIPPAN ......................................... 0435-224 41
  www.et-catering.se
• 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

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

Snickeri
• Ydhags Specialsnickeri, Förrådsvägen 11, 260 70 LJUNGBYHEd .......... 0707-41 10 63
  www.snickeriet.info, info@snickeriet.info

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
Tandvården Ljungbyhed, Tandl. Michal Wachalski
 Infanterigatan 10-12, 264 51 LJUNGBYHEd ......................................... 0435-44 08 00

taxi
• Taxitjänst AB, Östra Sandgatan 6, 252 27 Helsingborg ............................ 0435-140 05
  www.taxitjanst.se, info@taxitjanst.se ................................................... 042-120 200

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 51 LJUNGBYHEd ...... 0705-54 88 14
  billyocarina@telia.com
• Bjärhus Växtbutik, Bjärhus 7742, 264 93 KLIPPAN .................................. 0435-102 95
  www.bjarhus.se, vaxtbutik@bjarhus.se
• Lilla Kloster Service AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN ...................  0709-49 83 28
  lillaklosterab@telia.com

Veterinär
Jennyhill djurklinik, Hörsdalsvägen 152, 265 72 KVIdINGE ...................... 0435-48 11 30

VVS & rörmokare
• Rörmontage, Storgatan 16, 264 33 KLIPPAN ....................................... 0435-71 12 75
  www.rormontage.se, rormontage.tommy@telia.com
Snälleröds VVS, Mörsarevägen 6, 264 54 LJUNGBYHEd .......................... 0729-41 67 05
Theisners Rör, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN ..................................... 0706-32 74 94

Värmepumpar och kylanläggningar
• A4U i Skåne AB, KVIdINGE .................................................................. 0706-24 82 29
  www.a4uab.se, info@a4uab.se
Theisners Rör, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN ..................................... 0706-32 74 94

BRANSCHREGISTER

Söker du frisör, däck, 
städhjälp eller värmepump?

I detta Branschregister hittar du  
snabbt och lätt din lokala kontakt!
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RetRo-Radio
med cd
990:-
utan cd
690:-

VinylspelaRe
lenco tt31
Med radio och inbyggda högtalare.

1.190:-

Öppettider: 
Mån - fre 10 - 18 

Lör  10 - 14

cd-spelaRe
cMt-X3
Med bluetooth och radio.

1.990:-
popcoRn-
Maskin
WaVes

MultiRuM högtalaRe 
tRådlös WiFi - panasonic  allplay
Spela musik från Spotify, internet och mobil.

2.990:- 3.790:-sc-all3

sc-all8

tRådlös teleFon

köksMaskin
geaR by caRl douglas
Finns även i rosa och beige. 
Kraftfull motor på 1000W. 
Bunke på 4,3 liter. 
12 olika hastighetsinställningar.

1.490:-

håRtRiMMeR
Uppladdningsbar hårklippare 
med distanskam för 7 klipplängder.

290:-

håRFön
hd9780
2200W

högtalaR-
     toRn 
         Med bluetooth

          
höRluR

590:-elVisp
geaR by caRl douglas
Finns även i rosa och beige.

199:-

VädeRstation
baR206

490:-

Julklappstips

990:-

990:-

390:- 199:-


