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Jo, ALLA ska få Söderås Journalen i 
sina brevlådor!

Vi informerade i Söderås Journalens Mars-
nummer att vi tvingades byta distributör av 
Söderås Journalen från Posten till Svensk 
Direktreklam eftersom Posten i princip vil-
le fördubbla våra distribtuionskostnader.  
Söderås Journalen delas numera ut till hus-
hållen lördag eller söndag samt till företagen 
på tisdagar.

Bytet till Svensk Direktreklam har fungerat 
mycket bra! På två nummer har vi fått ett 30-
tal samtal om att man inte har fått tidningen. 
Det finns så klart ett mörkertal i dessa siffror 
men vi tycker att det är ett bra resultat! Det 
är vi mycket tacksamma för. Söderås Journa-
len delas ut som en gruppförsändelse till alla 
hushåll, vilket innebär att även de som har 
”Nej tack till reklam” på sina brevlådor ska 
få den. ”Nej tack”-arna får den också efter-
som den innehåller information från Klippans 
kommun.  

Vi betalar Svensk Direktreklam för att de ska 
dela ut den till alla och Svensk Direktreklam 
betalar sina utdelare för att de ska dela ut 
den till alla. Detta innebär att vi båda är lika 
angelägna om att göra ett ”bra jobb” med 

detta. Vi är därför mycket tacksamma om vi 
får information från de som inte har fått sin 
tidning! Ring oss på Söderås Journalen och 
tala om ditt namn och adress, så meddelar 
vi Svensk Direktreklam om detta. Vill du, så 
skickar vi en tidning i brev till dig! Men snäll-
la, gör inte som en person gjorde genom att 
skicka in vykort anonymt där det står ”Alla 
får inte alls Söderås Journalen som ni skriver i 
tidningen” / Hälsningar xxxxxxx-bo. Vi kan ju 
inte åtgärda felet om vi inte vet vilken adress 
det gäller…

Alltså: Om du inte får tidningen så ring 
0435 – 77 90 50 så fixar vi det! 

I övrigt önskar jag alla trevlig läsning i detta 
majnummer av Söderås Journalen!

Hälsningar

Bengt Wetterberg

Om du inte får Söderås Journalen i din brevlåda! 
Kontakta oss!
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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:

Företagsbroschyr?

Kundtidning?

Produktfolder?

Föreningstidning?

Ljungbyheds IF

2014

2   14KBIF 1914
FIF

 19342004

Div 4 norra Herr 

Div 3 norDvästra Dam

Vi fixar allt 
från idé till tryck.
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Invandrande jordbruket
Den gängse synen på jordbruket är 
att jägarfolket ”omskolades” för att 
få en säkrare tillvaro. Det har förkas-
tats. Nya dna-studier, där släktskap 
mellan folkgrupper kartläggas, har 
slagit fast att jordbruket uppstod i 
Mellanöstern för 12 000 år sedan, 
expanderade in i Europa och upp i 
Norden. Till Sverige kom jordbruket 
mellan år 4300 och 3800 f v t. Jä-
garfolket trängdes undan. Därmed 
var en av arkeologins mest seglivade 
frågor lösta, något som slogs fast vid 
informationen 2012 i Uppsala. Där 
hade forskare från Evolutionsbiolo-
giskt centrum tagit fram informatio-
nen med utgångspunkt från ett fynd 
från år 3 000 f v t från Gökhem i Väs-
tergötland. 

”Fattigmanssmör” skapades
Krig ger uppfinningar, även på mat-
fronten. Att förvara mat en längre tid 
var viktigt. Matfett var svårförvarat, 
särskilt smör. Även kraftigt saltat 
smör härsknade. Napoleon III ville ha 
matfett som kunde förvaras längre, 
vara likvärdigt med smör och vara 
billigt. 1813 hade margarinsyra upp-
funnits. Detta blev utgångspunkt för 
det som kom att kallas ”Margarin” 
och som i folkmun kallades ”fattig-
manssmör”. Patent togs 1869. Till 
Sverige kom margarin snabbt, men 
riksdagen förbjöd detta 1889. Dock 
sålde nyöppnade konsumentkoope-
rativa affärer margarin, som innebar 
en ”matresa mot en bättre värld” för 
arbetarklassen.  

Märkesdagar
1879. August Strindbergs bok ”Röda 
rummet” kom ut.
1909. Storstrejken bröt ut, som drab-
bade bl a Söderåsbygden hårt.

Som sagt
”Luftslott är lätt att ta sin tillflykt till”
(Norske författaren Henrik Ibsen)
”Lycka är god hälsa och dåligt minne.”
(Skådespelaren Ingrid Bergman) Boktipset: Holmlund/Sandéns bok ”Usla, eländiga, arma” berättar om samhällets utsatta.

…och så nås Braun på

Tfn 0435 71 11 50

mobil 0739-79 34 54

E-post: leb.klippan@passagen.se

BRAUNS SIDA

Revolutioner i miljö till nytta för kli-
matet. Det talas det om. Så har det 
varit tidigare. Då främst på hushålls- 
och landskapsnivå. Som revolution 
på 1800-talet sågs utvecklingen av 
järnspisen.
 Mat har lagats över öppna elden 
i årtusenden. Det var oekonomiskt 
och miljöförstörande. Men bränsle 
fanns i överflöd. Så var det fram 
till mitten på 1800-talet. Då hade 
den kraftiga befolkningsökningen 
och behovet av mer åkermark i 
kombination med industrialismens 
utveckling och behov av bränsle 
gjort att skogarna drabbats så hårt 
att statsmakterna fick gripa in. 

Det blev problem. Ett bränslebeva-
rande sätt att elda behövdes, inte 
minst vid matlagning. Den kom och 
hade egentligen funnit en tid, men 
bara hos välbeställda medborgare. 
I skogfattiga tyska områden hade 
det tagits fram det som kom att 
kallas kakelugn och järnspisar.
 Från 1830-talet började järnspisar 
att utvecklas och blev gjutjärnsspi-
sar. Den stora järnmassan höll vär-
men en längre tid. Ett system med 
ringar som gjorde att hålet över 
elden kunde anpassas efter grytor 
gav effektiv uppvärmning och mat-
lagning. Bruken i Huseby och Örmo 
tog fram vedspisar. Andra företag 

tog efter. Mest känd är AGA-spisen. 
Det sparade skog, gav bättre miljö, 
mindre utsläpp och därmed bättre 
klimat.
 Men det krävdes ett nytt tillskott 
för att bli uppskattat. För då elds-
lågan ”stängdes inne i spisen” blev 
det mörkt i rummet. Ljuskälla be-
hövdes. Den uppfanns. Det blev fo-
togenköket, som ersätta talgljusen. 
Köken kunde fortsätta att vara det 
allrum de varit för matlagning, sam-
varo till ”verkstad” för hantverk.
 Dessutom blev spisarna utforma-
de så att de var blanka, hade vack-
ra motiv, kunde putsas och blev en 
prydnad i allmogehemmen.     
 

  

Järnspisen – revolutionerade miljön

På 1800-talet blev bruket störst i lan-
det både med manuell och med ma-
skinell produktion.
 Under Sven Magnus Sunnerdahls 
(1786 – 1854) ägarskap (1825-1853) 
utvecklades pappersbruket, bl a med 
mekanisk lumpskärare från Tyskland, 
den första i Sverige. Resultatet kom 
direkt. De s.k. ”massaknutorna” för-
svann, kvalitén ökade. Andra inves-
teringar gjordes. Pappersbruket blev 
modernast i landet. Försäljningen 

Klippans pappersbruk – var störst i landet
ökade. 1829 var Klippan största pap-
persbruket av sammanlagt 91 i lan-
det. Sunnerdahl konstaterade: ”att 
tillverkningen härstädes till mäng-
den av papper och dess allmänt 
erkända företräde i godhet ofelbart 
överträffar varje annat pappersbruk 
i landet”. 100 ton tillverkades per år.
 En stor del av försäljningen skedde 
i Danmark. Där fanns pappersbru-
ket Strandmöllen. De insåg faran 
från Klippan och investerade i Nor-

dens första pappersmaskin. Det var 
1829 och påverkade Klippan starkt. 
Sunnerdahl såg behovet och inves-
terade i det som blev Sverige första 
pappersmaskin, med start 1832. 
Det gav en markant ökad produk-
tion. 1839 hade Klippan 20 procent 
av papperstillverkningens värde i 
landet. Positionen som ”landets för-
nämsta pappersbruk” hölls fram till 
1880-talet. Andra pappersbruk hade 
följt efter med mekanisk tillverkning. 
   

Folkvisan som blev svensk nationalsång 
Vår nationalsång kommer från vår 
visskatt, blev etablerad. Ibland före-
slås ny text. Det har varit nära att ”Du 
gamla…” försvunnit, men räddats av 
”hög klumpfaktorn” (starka känslor).
 Till en nationalstat hör flagga och 
nationalsång. Det stod klart på 
1700-talet. Först med nationalsång 
var England. En nationalsång kan 
specialskrivas, som hos nya stater. 
Eller att en melodi, med tillrättalagd 
text, sammanknippats med högtid-
liga nationella händelser och ses som 
nationalsång – som den svenska. 
Märkligt är att svenska nationalsång-
en inte är officiellt stadsfäst. Är me-
lodin ens svensk? Det vet man inte. 
Tyskland, Sverige, Norge och Finland 
har nämnts. Klart är att meloditypen 
är nordeuropeisk, som blivit ”vand-
ringsmelodi” med många nationella 
varianter. I Sverige sjöngs melodin till 
populära ”Kärestans död”. 
 Forntids-, allmoge- och musikin-
tresserade Richard Dybeck (1811-
1877) reste i landet och samlande 
allmogehistoria för att bevara. För lo-
kalkulturen försvann då gamla sam-
hället bröts sönder, bl a av industria-

lismen. Allt kulturellt samlades in, 
inte minst folkvisor. Richard Dybeck 
beskrev och tecknade ned, skaffade 
uppgiftslämnare, som Svea Rosina 
Wretman. Det var hon som lämnade 
den melodi, nedtecknad från Köping 
som Richard Dybeck skrev den text 
till som blev nationalsång sedan ”fris-
ka” bytts ut till ”fria”. Första gången 
melodin framfördes officiellt var 
den 18 november 1844 vid Dybecks 
folkvisekonsert i Stockholm – kallad 
”Sång till Norden”.
 Ingen anade att folkvisan skulle bli 
nationalsång. Men efter att ha före-
kommit i en massa högtidliga sam-
manhang växte sången, med små 
ändringar av texten, till en etablerad 
nationalsång. Men kritiken var hård. 
”Sverige nämns inte.” Tävlingar ut-
lystes om ny nationalsång 1895 och 
1899. Inget rubbade statusen på 
sången, särskilt inte efter 1893 års 
promotion i Lund då Oscar II reste sig 
och blev stående då sången sjöngs. 
Intresset för nationalsång sjönk efter 
andra världskriget och var som lägst 
på 1960-talet. Men nu är det åter 
uppåt. 

richard Dybeck på alexis 

wetterbergs teckning från 1877.

os i stockholm föregicks av sångarfest.

nationalsången användes ofta inom idrotten.
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os i stockholm föregicks av sångarfest.

nationalsången användes ofta inom idrotten.

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.

I och med att vi köpt upp Åsbo Taxi har vi kvar chaufförer 
som 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 
fr o m den 15 april:

Nu kan du köpa vårt 
Stamkundskort 

för 75:- 

Kortet gäller tills vidare 
och ger dig 

30 % rabatt
på våra ordinarie priser

Storgatan 32, KlippanTel. 0435 - 101 15
www.gunnsmode.se 

Väskor
20%

Jeans
Mingel. Blå, svart

20%

Köp en parfym från Escada 
och få ett Clarin Lipgloss på 
köpet!

Just 
nu!

Gäller t.o.m 7 juni

”VI FIXAR KRISEN VID SPISEN”

VARMT VÄLKOMNA!
www.skaralidrestaurang.se

Tre sorters kallskuret (närproducerade råvaror från Söderåsen),  
krämig potatisgratäng, två sorters sås, 
sallad med tillbehör samt chokladkaka.

Studentbricka 199:-

Boka på info@skaralidsrestaurang.se
0435-44 23 32 • 0708-22 32 81

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

Öppettider:
Måndag - fredag  10 - 18
Lördag  10 - 14

Doftande trädgård!
Stora, vita 

halvfyllda blommor 
med kraftig doft

Lavendelros ” Novalis” 

Schersmin
”Mrs E L Robinson” 

 
Läs mer på www.bjarhus.se

Malus ”Fontana” 

1695:-

1095:-

1295:-

1595:-

1095:-

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

Använd 

Rot-avdraget!

ESYBOX PUMP 
 

 

 

PUTOMPAUMAT SOM 
INNEHÅLLER HYDROFOR, 
TRYCKSTRÖMBRYTARE 
FROSTSKYDD 
2 ST ANSLUTNINGAR 
 
PRIS: 8,895:- 

E.SYBOX PUMP
Pumpautomat som innehåller  
hydrofor, tryckströmbrytare  
och frostskydd. 
2 st anslutningar

PRIS: 8 895:-
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lt lantmän

LT Lantmän i Ljungbyhed är butiken 
mitt i byn som ständigt erbjuder kun-
derna nya möjligheter och tjänster. Ny-
ligen välkomnade man den nya tank-
stationen och år 2014 innebär också 
att en riktig trotjänare går i pension.

– För alla tankar, helt enkelt! Här kan lantbru-
karna tanka diesel till sina traktorer, men det 
går såklart lika bra att tanka sin personbil med 
någon av våra två pumpar, säger företagsle-
daren Göran Svensson när Söderås Journalen 
besöker den nya tankstationen. Den ligger vid 
det som idag kallas för Ljungbyheds bussta-
tion, vid spannmålsmottagningen. 
– lantmännen bildades som en inköpsportal 
för bönderna. Förr fanns det många lokala 
lantmannaaffärer, men idag är det inte så 
många kvar. Vår styrka är att vi har många 
ben att stå på, allt från dieselförsäljning till 
spannmålsmottagningen där vi tillverkar eget 
foder, fortsätter Göran. 

LT Lantmän i Ljungbyhed har också sin stora 
affär där du kan hitta i princip allt utom pep-
par och salt. Där har trotjänaren Thure Måns-
son jobbat sedan 1971. 
– Han är en institution, och har i princip dri-
vit butiken, säger Göran och erkänner att det 
kommer att bli annorlunda när Thure går i 
pension vid årsskiftet.

Ännu fler ben att stå på för
Ljungbyheds eget ”köpcentrum”

Löneförhandling kunde satt käppar i 
hjulet för Thure!
Det var den 15 mars 1971 som Thure började 
på LT Lantmän i Ljungbyhed. Men det hade 
kunnat bli annorlunda!
– Jag och den dåvarande chefen kom först 
inte överens om lönen, så jag sa nej tack! 
Men sen kom vi överens, och tur var väl det, 
skrattar Thure. 

Han har ännu inte hunnit känna efter eller 
fundera över hur det känns att bli pensionär.
– Min fru vill gärna att jag går i pension nu.  
Hade det inte varit för henne hade jag nog 
gått här till jag trillar omkull, säger han.

Thure har många minnen från åren med LT 
Lantmän. Ombyggnationer, flyttar, nysats-
ningar och förändringar i samhället. 
– På 70-talet fanns det fullt av affärer i ljung-
byhed. allt det har försvunnit. Vår styrka 
ligger i att vi har stor bredd och ett stort 
upptagningsområde. 9 av 10 varor som kun-
derna söker efter har vi i butiken.

50 dagars innestående semesterdagar
Thure sköter om sitt hus och är kassör i orien-
teringsklubben OK Kompassen när du inte 
hittar honom i affären. 
- Jobbet har varit och är mitt allt. Jag har 50 
dagars innestående semester kvar som jag 
försöker beta av innan pensionen!

– Det roligaste med mitt jobb är omväxlingen 
och alla kunder och leverantörer som man 
träffar. Jag har fått många vänner genom 
jobbet. 

Vill kombinera historiken med nutiden
En leverantör som kommit för att stanna är 
Peter Börjesson. Han är säljaren som i 13 år 
kuskat runt på vägarna som säljare för Grun-
da och Luna. Genom det jobbet kom han 
ofta i kontakt med LT Lantmän i Ljungbyhed.
– Jag har alltid tyckt om atmosfären hos lT 
lantmän i ljungbyhed. I höstas kände jag att 
jag ville sluta som säljare och samtidigt dök 
chansen att bli ny butikschef här upp. 

Peter ser fram emot att axla Thures mantel. 
– som ny butikschef gäller det att kunna 
kombinera historiken och mångfalden som 
finns i butiken samtidigt som jag givetvis har 
egna idéer och förslag, säger Peter.

Peter har redan hunnit vara på plats några 
månader för att så småningom ta över Thu-
res arbete. 
– Jag har förstått att lT lantmän i ljungby-
hed betyder väldigt mycket för bygden. Det 
är en samlingspunkt, inte minst genom utbu-
det av aTg, spel, posthantering och att vi är 
schenker-ombud.  

En spännande framtid väntar för Thure,  
Peter, Göran och deras LT Lantmän. 
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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.

Klippan
2014-04-09
Torrkokning
i hyreshus.

Ljungbyhed 
2014-05-05
Bilolycka utanför 
ljungbyhed.
ToPneWs.se
- Peo Möller

Ljungbyhed 
2014-04-12
Trafiksäkerhets-
dag.

Klippan
2014-05-06
strömgatan i Klippan. 
en personbil började
av oklar anledning 
att brinna.

Klippan
2014-05-01
1:a majtåg i 
Klippan.

Ljungbyhed
2014-04-19
Trafikolycka.

Ännu fler ben att stå på för
Ljungbyheds eget ”köpcentrum”

Storgatan 4 
Ljungbyhed 
Tel 0435 - 294 50

Rödfärg 
Tranemo
10 lit.

Alg/Mögeltvätt 
Biokleen
1 lit.

Tralltvätt 
Biokleen
1 lit.

Nordica Eco 
Teknos
9 lit. Ord. pris 1785:-

Träolja Aqua  
Teknos 2,7 lit.
Ord. pris 298:-

Visa Fasad 
Teknos
9 lit. Ord. pris 1560:-

Vi har färgen 
Till diTT hus!

67:-49:-
139:-

  199:- rabatt

  20%
rabatt

  20%
du får 

en gratis

pensel 

på köpet!

du får 

en gratis

pensel 

på köpet!

Från vår ”Delidisk”! 
 

LJUNGBYHED  0435-44 10 30 • www.hemkopljungbyhed.se

Behöver du kontanter? Kontantautomat runt hörnet!

Ombud för HYR DIN FILM HOS OSS!

Svensk färskpotatis från lokal odlare! 

Jordgubbsförsäljning utanför 
butiken startar inom kort! 

Hos oss kan du beställa allt inför  

sommarens fester! Exotiskt fat, 

köttfat, buffé, smörgåstårtor m.m.

Från vår delidisk erbjuder vi 

kycklingspett, plockmat, goda 

lufttorkade skinkor, ostar m.m.
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omöjligt
 

är möjli
gt

Från den 2 till 8 april spelades musikföreställni-
gen ”Omöjligt är möjligt” i nya Snyggatorpsskolans 
aula. Det var smäktande ballader, poplåtar, schla-
gers och mycket mer som stod på repertoaren när 
särskolans individuella gymnasieprogram satte 
upp sin välbesökta musikshow.

Åsa Björkman är specialpedagog och initiativtagare till den 
prisade satsningen och hon är eld och lågor över showen. 
2012 prisades projektet med Klippans Kommuns kulturpris.
– Publiken som har varit på föreställningen detta år säger 
att det är det bästa vi gjort. Vi som jobbar med föreställ-
ningen tycker såklart att det aktuella årets show är den 
bästa. sedan funderar man på hur den ska kunna överträffa 
det vi gjort tidigare år, men hittills har det lyckats.

Glädjen hos publik och artister
Aulan är fylld med människor som kommit för att njuta av 
showen. I år har man dessutom ett samarbete med eleverna 
på barn- och fritidsprogrammet och esteterna som är med i 
showen. På scen uppträder elever med olika diagnoser och 
handikapp, med en sak gemensamt: de älskar alla att få 
vara på scen och i stå i strålkastarljuset. Glädjen är enorm, 
både från publik, medverkande, ledsagare och lärare.

Elevernas självkänsla stärks
– Det betyder massor för eleverna att göra detta. De känner 
att de duger, kan och får en känsla av meningsfullhet. Det 
är en häftig känsla att se elever som har väldigt svårt att 
bryta rutiner, mönster och vanor, plötsligt vågar klä ut sig 
och stå på scen och framföra en låt.  

Till årets sex föreställningar har trycket på biljetterna varit 
extremt. 1600 biljetter har sålts!
– Till nästa år funderar vi på att ha ännu fler föreställningar, 
avslutar en glad Åsa och drar igång ännu en show med alla 
duktiga medverkande. 

På klippanshopping.se kan du se ett bildspel och video från 
en av de välbesökta föreställningarna.

Musik-
föreställningen 
med och för alla!
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Vi fixar alla dina 
byggprojekt! 

Du vilar i vårsolen!

En kontakt räcker! 

070-33 90 680 • info@erby.se

Gamla Fenix lokaler
Tel: 0760 - 71 50 72

Öppet: Mån-Fre 6.30-17
Lördag 6.30-15 • Välkommen!

Smörgåstårtor
Exotiskt fat
Kycklingfilé, rostbiff, skinka,
klädd med exotiska frukter.

Sallad och bröd ingår.
110 kr / pers

Mat till studenten?

Ring oss och beställ!

Ost, skinka • Räkor • Rostbiff, skinka
Stubbe 5 pers 10 pers 15 pers
140 kr 285 kr 440 kr 610 kr

Lax, räkor • Kyckling, bacon • Exotisk 
• Fetaost, rostbiff, skinka
Stubbe 5 pers 10 pers 15 pers
170 kr 310 kr 480 kr 680 kr

Åsa´s Skafferi

www.folkpartiet.se/klippan

För ett friskare
Klippan!

Trädgård
Städ
Bygg
EL
Måleri

Där Service är mer än ett ord

Trädgård
Städ
Bygg
EL
Måleri

Där Service är mer än ett ord

Trädgård
Städ
Bygg
EL
Måleri

Där Service är mer än ett ord

Trädgård • Städ • Bygg • El • Måleri
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ProFil
:

kurt h
eidFor

s En känd doldis
Pratar man om flyget i Ljungbyhed, 
F5, krigsflygskolan och skickliga flyg-
planstekniker halkar samtalet oftast in 
på Kurt Heidfors. En dold, men ack så 
välkänd, profil!

Ljungbyhedsbon Kurt Heidfors skulle egent-
ligen inte alls sysslat med flyg. Han kommer 
från ett järnvägssläkte och både hans far och 
bror jobbade inom järnvägen. Men Kurt val-
de ett annat spår(!), och 1944 började han 
som mekaniker vid flyget i Ljungbyhed. 
– Jag hamnade på Krigsflygskolan i ljungby-
hed. Det var mitt under andra världskriget 
och det var en hård tid. Disciplinen var sten-
hård och det var sällsynt med permissioner, 
berättar Kurt. 

Ett tåg kommer lastat med flygplan 
Kurt har genom åren haft många titlar: tek-
niker i flygvapnet, flygplansmästare, hangar-
chef och teknisk chef. Flygandet har vid sidan 
om teknikeryrket alltid varit en omfattande 
hobby. 1947 köpte Kurt och några korpral-
kollegor ett gammalt flygplan. Då bildades 
F5 Mekanikerflygklubb
– Flygplanet vi köpte kom till ljungbyhed 
med tåget(!) och såg inte mycket ut för värl-
den. Men vi renoverade det och 1948 kunde 
vi börja flyga. Vi fick inte använda flygplatsen 
i ljungbyhed eftersom det var militärt, så vi 
började pendla till eslöv där vi kunde flyga. 
Vi köpte en gammal T-ford som vi hittade i 
en lada i Ängelholm och med den transpor-
terade vi oss och flyginstruktörerna mellan 
ljungbyhed och eslöv. 

Att ett gäng tekniker och korpraler köpte 
ett flygplan, renoverade det och lärde sig att 
flyga hörde varken då eller nu till vanlighe-
terna, men gänget fick bara positiv respons 
från övriga kamrater och befäl. 

56 år som styrelsemedlem 
i Ljungbyheds Flygklubb
1957 startades Ljungbyheds Flygklubb. Då-
varande krögaren på Spången samlade ihop 
lite folk som var intresserade av flygning. 
Kurt blev tillfrågad och medlemskapet och 
styrelseuppdragen i Ljungbyheds flygklubb 
har han haft fram till 2013.
– som pensionär har man inte mycket fritid, 
så det känns faktiskt ganska befriande att ha 
avsagt sig alla styrelseuppdrag efter 56 år, 
säger Kurt.

Kurt är fortfarande aktiv i klubben, men nu 
enbart som tekniker. Han servar, reparerar 
och underhåller klubbens flygplan och anlitas 
också av flygklubbar runt om i Sverige och 
Europa för sin tekniska kompetens.
– Man måste ha flygteknikercertifikat för att 

få jobba med flygplan. Jag tog mitt 1947 och 
har jobbat med flygplan sen dess. Jag har 
allmänt flygteknikercertifikat som gäller alla 
flygplanstyper upp till 5 700 kilo, oberoende 
av konstruktion.

Haveriutredare och rallyflyg 
Under slutet av 80-talet jobbade Kurt som 
haveriutredare på F5. 
– Jag har aldrig råkat ut för något som jag 
skulle vilja kalla dramatiskt under alla mina 
flygningar. Däremot har jag sett många flyg-
ningar som slutat illa när jag jobbade som 
haveriutredare.

Många timmar i luften har det blivit för Kurt. 
Han har varit en skicklig segelflygare och även 
tävlat inom rallyflyg med motorflygplan. 
– rallyflyg innebär att man ska flyga och hit-
ta mål och positioner i terrängen, landa på 
olika landningsplatser och göra det inom en 
utsatt tid. ofta var vi en pilot och en naviga-
tör, men ibland flög jag själv. 

Många vändningar över Söderåsen
När Kurt skulle ta utmärkelsen silver-C i  
segelflyg fick han sin beskärda del av Söder- 
åsen!
– För att få utmärkelsen silver-c  ska man 
flyga en distans på fem mil, göra en höjd-
vinst på 1 000 meter och kunna ha en ut-
hållighet på fem timmar i luften. I fem och 
en halv timme flög jag fram och tillbaka på 
de uppvindar som bildades över söderåsen 
vid norra Vram. Jag var hela tiden 100 me-
ter över terrängen och ja, det blev ganska 
många vändningar under denna tävlingsflyg-
ning, skrattar Kurt.

Idag flyger han inte längre. Med sina 87 år 
anlitas han fortfarande som tekniker, men 
flygandet har han lagt på hyllan. Hustrun, 
barnen och svärsönerna gav honom ett nytt 
intresse när han pensionerades: golfandet!
– Ja, så kallas det när man flyttar den vita 
bollen. Jag golfar en gång i veckan och del-
tar i seriegolf för 75+-åringar. Man träffar så 
otroligt mycket folk med olika intresse och 
bakgrund. 

Lite på skoj säger Kurt att det mesta gått ut-
för med Flygvapnet sen han gick i pension 
1992. 
– Jag har inte besökt min gamla arbetsplats 
många gånger sen jag slutade 1992. Man 
tappar snabbt kontakten, men jag har fullt 
upp som pensionär! Klubbens flygplan ska 
ses till, och det är ett omfattande pappers-
arbete när man sysslar med flygplansteknik. 
och den vita bollen ska skjutas iväg i gräset, 
så jag har att göra, avslutar Ljungbyheds 
mest kända doldis.    – ett sånt här flygplan köpte vi 1947. 

Vi kallade den Kalle anka, säger Kurt 

och ler åt minnet. 

Kurts tekniska 
kunnande gör 
att hans kompetens
efterfrågas både hemma-
vid och runt om i europa. 

Kurt

Ibland är de enkla 

knepen bäst!
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Öppet: måndag-fredag 16.00-22.00, lördag 14.00-22.00, söndag 14.00-21.00
Storgatan 15, Klippan • Tel: 0435-150 88

Bagarna på Klippans Pizzahus har gjort pizzor till Klippan-
borna i 23 år! Hög kvalitet och äkta råvaror är vårt signum.

Fortsatt 49 kr för de nio första pizzorna i vår  
meny alla dagar! Vi gör fortfarande våra  
kända rullepizzor från 49 kr.

Kebab-
tallrik  Mån-Tors!

59:-

Nu introducerar vi våra hemlagade BURGARE 
gjorda på närproducerat svenskt nötkött från  
lokala uppfödare. Specialframtaget hamburgar-
bröd exklusivt för Pizzahusets kunder!

NYHET!

A+++  
7 kg
1400 varv  
5.790:-

Mixerstav

Assistent

B  
9 kg 

5.990:-

NU 4.990:- NU 4.990:-

Tvätt & Torkpaket
Tvätt AWO/D7314 & Tork AZB9670

Underlätta i köket med

från 359:-
Blender m. glaskanna från 795:-

från 3.995:-

9.490:-
inkl. byggsats med ut-

dragbar skiva värde 595:-

PAkeTPris

Den 31 maj är det dags att snöra 
på sig ”danseskorna” och plocka 
fram instrumenten! Då bjuder 
Klippans Musikkapell i samarbete 
med Västra Sönnarslövs Bygde-
förening in till sin årliga ”Spel-
mansstämma till minne av Per 
Joel Berndtsson”. 

En nyhet för i år är att man har bytt 
spelställe. För första gången äger näm-
ligen den populära stämman rum i Klö-
va Hallar. 
– Västra sönnarslövs Bygdeförening 
har varit och lyssnat på oss tidigare. De 
föreslog att vi skulle flytta stämman till 
Klöva Hallar, så det gör vi i år. Det är en 
vacker dansbana med scen under tak, 
så det kommer bli perfekt, säger Rolf 
Långberg.  

Han är en av 11 spelmän i Klippans Mu-
sikkapell och ser fram emot speldagen. 
Alla som sysslar med musik och spelar 
något instrument (utan el) får gärna 
komma och delta. På repertoaren står 

mycket svensk folkmusik och nyckel-
harpslåtar. 

Vals från Skäralid
Per Joel Berndtsson var en känd musi-
ker i Skåne på 1800-talet. Han verkade 
i Nordvästra Skåne och bodde bland 
annat i Stenestad, Skäralid och Norra 
Vram. Han hade nästintill ett eget spel-
lag, alla hans nio barn och hustrun spe-
lade instrument. 
– Per Joel skrev över 100 låtar, bland an-
nat har han skrivit ”Vals från skäralid”. 
spelmansstämman inleds också alltid 
med den, fortsätter Rolf. 

Folkdanslag är inbjudna och det kom-
mer finnas två dansbanor. Västra Sön-
narslövs Bygdeförening står för serve-
ringen och inträdet är fritt. 
– På lördagen börjar vi spela klockan 
14.00 och sen fortsätter vi så länge 
folk vill och orkar. Varmt välkomna till 
vår spelmansstämma i Klöva Hallar, 
med eller utan instrument, avslutar Rolf 
Långberg. 

Klackarna i taket!
sPelmansstämma

KLIPPAN Storgatan 81 /
/
 0435-44 89 50 

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

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

KLIPPAN Storgatan 81 /
/
 0435-44 89 50 

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

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

Sommarfix 

Vi har gasolen för 
din grill och husvagn!

Diplomat 

ytterdörrar

10x21 

Julia eller Laila, vit

Under junimånad  

7 999:-

Erbjudandet går ej att 
kombineras med andra kampanjer.

Prisexempel:
BRITTA Valfri färg
Std.strl 9-10x20-21

Ordinarie pris 

16 339:- 
Kampanjpris 

11 437:-

KOLLA VÅRA KAPADE
DÖRRPRISER! 

Just nu kan du köpa en hel Diplomat-dörr och bara betala ca 70 % av fullpris. En snygg 

ytterdörr från Sveriges modernaste dörrfabrik till fyndpris, och med 20 års formgaranti på 

köpet. Då har du pengar över till något av våra praktiska utrustningspaket. Vilket kap!

(Kampanjen pågår 3 mars-6 april. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.)

www.diplomatdorrar.se

KA
M
PA
NJ

Rek utpris 12 599:-
Beställningsvara.
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För femte året i rad arrangerar Klippans Hembygds-
förening sin populära Fordonsdag. Den 1 juni kom-
mer man kunna se veteranfordon av alla slag i Elf-
dalen vid Hembygdsföreningen. I år välkomnar man 
också den speciella ”Rytande Draken”.
– Vår fordonsdag är väldigt populär. Det är fler och fler som 
kommer och tittar på alla fordonen och som deltar. Jag vå-
gar nästan påstå att i år kommer det bli större och bättre 
än tidigare, säger Jan Trosmark som är en av arrangörerna i 
Hembygdsföreningen.

På fordonsdagen trängs allt från traktorer till sportvagnar på 
gräsmattan vid Hembygdsparken i Klippan. Glenn Billqvist 
kommer att visa upp sin egenbyggda ”Flygande drake”. Det 
är en väldigt spännande bil som bland annat består av en 
Isotta Fraschini-motor. Den är på 750 hästkrafter och kom-
mer från det italienska flygplanet Caproni. 

Återanvänd och återvändande motor
– Motorn i glenns bil kommer från ett flygplan som gjorde 
sin första landning på ljungbyhed, vilket i sig är en kul his-
toria nu när den åter kommer till kommunen, fortsätter Jan.
Den populära Fordonsdagen börjar klockan 12 och pågår 
fram till 16. 
– För oss som Hembygdsförening innebär Fordonsdagen 
att vi kan visa upp oss och givetvis hoppas vi att fler vill bli 
medlemmar. Det kommer finnas servering med kaffe och 
korvförsäljning i stora huset och alla är hjärtligt välkomna, 
avslutar Jan.
 

En rytande 
drake landar 
i Klippan!

Fordonsdag
 

Säkert vårtecken när motor-
cyklisterna intar F5!
Kanske reflekterade du över att det hördes en hel 
del motorcyklar på F5-området i Ljungbyhed den 
26-27 april? Då var det nämligen dags att släppa 
motorcyklisterna fria och fira in våren med en rik-
tig avrostning!

Det är SMC, Sveriges Motorcyklister, som för 8:e året i rad 
arrangerade den populära träffen. Avrostningen är öppen 
för alla som har motorcykel, motorcykelkort eller är sugna 
på att testa på att köra motorcykel.  
– Första året vi anordnade avrostningen kom det ungefär 
60 deltagare. I början var det bara en dag. nu är det utökat 
till både lördagen och söndagen och vi har i snitt 130 unika 
besökare om dagen, säger Pelle Randau som är trafiksäker-
hetsansvarig på SMC.

Stort intresse
Intresset för Avrostningen är stort. Motorcyklisterna kunde 
bland annat träna på att bromsa på asfalt och grus. Man 
hade även byggt upp en manövergård där man kunde trä-
na balans och svängar. 
– Det fanns trafikpoliser från Helsingborg på plats och sva-
rade på frågor. Dessutom iscensatte vi en Mc-olycka och 
hade information om vad man ska göra vid en sådan hän-
delse, fortsätter Pelle.  

Avrostningen har blivit så populär att SMC har fått sätta 
folk på väntelista för att få delta. Många deltagare har ock-
så en önskan om att det ska utökas till tre dagar. 
– Den här typen av övningar och ”kom-igång” är oerhört 
viktiga för motorcyklister och bilister. Det hjälper förarna 
att bli trafiksäkra och många ideella krafter samverkar för 
att få evenemanget att flyta på. Bland annat fanns Mc-
klubben Kasern riders från landskrona på plats för att 
grilla korv och fixa med servering. 

Hemliga planer för 2015!
Redan nu finns det planer för Avrostningen 2015. Bokning-
en öppnar den 1 februari varje år klockan 8.00 och de 260 
platserna försvinner fort!
– Till nästa år kommer det bli en del förändringar. Datumen 
är spikade i alla fall till den 18 och 19 april.  Det är fortfa-
rande lite hemligt vilken typ av förändringar, men räkna 
med en återvändande avrostning nästa år, säger Pelle. 
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Foto: Klippans Hembygdsförening

smC avrostning
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kliPPan-
bygdens 
natur

Foto: Klippanbygdens natur

Svenska Naturskyddsföreningen är uppdelad i 
många lokalkretsar som jobbar aktivt inom miljö 
och kultur. Klippanbygdens naturkrets är aktiva 
inom Klippans kommun med omnejd och består av 
cirka 250 medlemmar. Föreningen ger ut sin egen 
tidning Kaveldunet två gånger om året och har 
många exkursioner och utflykter på sin agenda. 

Den 4 maj firade föreningen Fågelskådningens dag liksom 
många andra lokalkretsar runt om i landet. 
– Vi samlades vid ett område i Perstorp. Där ligger lite 
sjöar som lockar till sig många fåglar och vi såg och hörde 
bland annat göken, fiskgjuse och storlom, berättar Erik 
Persson som är ordförande.

Stort årsmöte
Föreningen har ingen klubblokal utan träffas hemma hos 
de olika styrelsemedlemmarna. En gång om året har man 
ett stort årsmöte dit alla medlemmar bjuds in. Då går man 
igenom vad som gjorts under året, har bildvisningar och 
föredrag. 
– såklart skulle vi gärna vilja nå ut till fler medlemmar och 
bli större. Vårt kanske viktigaste arbete är att sprida vår 
exkursionsverksamhet. Tidigare hade vi en barngrupp, 
natursnokarna. exkursionerna eller andra aktiviteter som 
vi har i princip varje månad passar utmärkt för hela famil-
jen, fortsätter Erik. 

Praktisk naturvård
Klippanbygdens Naturkrets sysslar även med praktisk na-
turvård och tar hand om ett område vid Räfshalen, Rise-
berga, som man slår med lie varje år. 
Den 15 juni är det Blommornas dag och på föreningens 
hemsida och nystartade Facebooksida kan man hitta mer 
information om detta. 
– Det är lätt att få kontakt med oss via hemsidan. Vill man 
bli medlem så går man med i svenska naturskyddsfören-
ingen och väljer område Klippan. Man kan också välja att 
bara prenumerera på vår medlemstidning Kaveldunet. Då 
får man all information om kommande evenemang och 
vad vi gör i föreningen, avslutar Erik.  

Stidsvig

Dagens lunch

Kärrvägen 1, Stidsvig
Tel 0435-224 41, 0708-97 35 38

www.et-catering.se

Dagens (2014) kostar 70 kr inkl. dryck, salladsbuffé, bröd, smör, 
kaffe & liten kaka. Häfte med 10 lunchkuponger kostar 

600 kr inkl. dryck, salladsbuffé, bröd, smör, kaffe & liten kaka.
Numera tar vi Visakort.

Välkomna 
önskar Linda med personal!

V.22 Måndag:  Köttfärslåda med svamp och lök
 Tisdag:  Fisk Gordon med smält smör 
 Onsdag:  Skinksstek med gräddsås 
 Torsdag:  Stängt
 Fredag:  Stängt

 alt 1:  Pasta med skinksås
 alt 2:  skink- och ostpaj
 sallad:  räkor

V.23 Måndag: Baconbiff 
 Tisdag:  Spätta med remoulade 
 Onsdag:  Biff Bourgogne med ris  
 Torsdag:  Kasslergratäng
 Fredag:  Stängt

 alt 1:  Köttfärssås och spagetti
 alt 2:  Blomkålsgratäng med skinka
 sallad:  ost/skinka

V.24 Måndag:  Grekiska biffar 
 Tisdag:  Stekt kummelfilé med romsås
 Onsdag:  Korv Stroganoff med ris 
 Torsdag:  Ungtupp med äppelmos 
 Fredag:  Panerad fläskkotlett med grönsaker

 alt 1:  Pastagratäng
 alt 2:  stekt potatis, korv och ägg 
 sallad:  Kyckling

Studentmeny
Kycklingspett med sörsursås
Pastrami
Rostbiff med remouladesås, rostad lök
Potatissallad
Smör, bröd och ost                         130:-/pers

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.

De tar vara på  
naturens glädjeämnen

Vi stödjer
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Söderås Journalens månadstävling: 

Presentko
rt På

mP-solsky
dd

 

Balkong-
drömmen 
förverkligas!
Tina Fors bor på Bladgatan i Klippan. Så fort solen 
tittar fram flyttar Tina ut på balkongen och njuter 
av sina blommor, solen och värmen. När hon såg 
att Söderås Journalen tävlade ut ett presentkort 
på MP Solskydd i Klippan till ett värde av 2 000 
kronor tänkte hon att det skulle vara perfekt för 
hennes balkong! 
– Det är första gången jag vinner i en tävling, och 
faktiskt första gången jag skickar in. Tänk vilken tur, 
säger en glad Tina Fors när vi ses i MP Solskydds 
utställningslokal på Värmevägen 2 i Klippan.

Mats Persson som äger MP Solskydd visar Tina olika sorters 
markiser och persienner och de diskuterar Tinas balkong.
– eftersom Tina bor högst upp i bostadshuset så finns det 
inga naturliga fäste för en markis, men det ska vi givetvis 
lösa, säger Mats.

MP Solskydd har de bästa solskyddslösningarna både för 
utom- och inomhusbruk och har arbetat 25 år i branschen. 
Produktsortimentet är stort och personalen professionell, 
så utan tvekan kommer de att kunna ta fram den allra bäs-
ta lösningen för Tina.

Skydd mot solen och ger värme under
sommarkvällen
Tinas balkong är cirka 3,30 lång och 1,60 bred. 
– Det är inte stort, men det räcker för mig, säger Tina som 
till vardags jobbar på den Öppna förskolan på Familjens Hus 
i Klippan.

– Det som är så bra med en markis på balkongen är att den 
både skyddar mot solen och håller kvar värmen på kvällen, 
säger Mats. 

En solig sommar välkomnas!
Några dagar efter mötet på MP Solskydd meddelar Mats 
efter inspektion att det går mycket bra att sätta upp en 
markis hos Tina. 

Tina lovar att skicka bilder till Söderås Journalen av det fär-
diga arbetet. Både hon och Mats längtar efter sommaren!
– Jag mer eller mindre lever på min balkong så fort solen 
tittar fram, säger den glada vinnaren som redan hunnit få 
lite solbränna på kinderna efter några soliga vårtimmar på 
balkongen.  

N
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Fyller barnbarnet år? Har din dotter tagit sin examen? Söker du någon eller något? På Söderås Journalens Familjesida kan du 
gratulera, lyckönska och visa hela världen dina nyheter. Vi har ett enkelt modul-system, där du köper så många moduler som du behöver. 

Familjesidan aDapT MEDia • TEL. 0435 - 77 90 50 • fax 0435 - 77 90 59
familjesidan@soderasjournalen.se • www.klippanshopping.se

En tjej • Född 131114
Vikt: 3 200 gr • Längd: 49 cm

Maria & Mattias Larsson 
Tuva och Hugo

Molly

Vem vill passa 
min lilla vovve Elliot?  

Charmig norrwichterrier (12 år). 
Hyggligt betalt. Gärna äldre par med 

trädgård. Matte arbetar ca 6 dgr/mån, 
mest kvällstid (sjuksköterska i Klippan). 
Flexibilitet önskas. Tel 0704-88 01 51.

En Kille
Född 140316
Vikt: 3 925 gr
 Längd: 54 cm

Beatrice & Markus Persson
Alice

Gustav

Finnes 
Kvinna i sina bästa år (54), 
söker jobb i eller i närhet 

 av Östra Ljungby.

För ett  
förbehållslöst möte,  

ring eller mejla  

Carina  

0737-522 735
car.ben@telia.com

P ålitlig

R ättfram

E ffektiv 

S trukturerad

T ar tag i det som behövs

 I nga sura miner 

G illar att jobba

E nsam eller i team

L ätt att lära nya uppgifter

Ö nskar deltidsjobb 

S narast!

Linnea, 2 år! 
GRATTIS!

Farmor och Farfar

Herman, 4 år! 
GRATTIS!

Farmor och Farfar

GRATTIS 
till dina 3 år, Viktor!
Mamma, Pappa och Theo

Grattis Olivia 
på din 18-årsdag!

Kram <3
från släkt och vänner

Vinn ett grillfat 
från Hemköp!

Fabriksvägen 8
Klippan
0706 - 72 55 37 K

li
p

p
 u

t 
oc

h
 s

p
a

ra
 m

ig
!

Dagens rätt

Välkomna! Jessika & Co                              Gäller tom 13 juni 2014

Mån: Fläskpannkaka med lingon
 alt. Fläsk med kokt potatis, grädde 
 eller löksås
Tis: pannbiff me´ ”lög”
 alt. pytt-i-panna med ägg & rödbetor
Ons:  Matjesill med potatis, gräddfil & gräslök  

alt. pytt-i-panna med ägg & rödbetor
Tors:  Ugnstekt falukorv med mos & lingon
 alt. pytt-i-panna med ägg & rödbetor
Fre:   pepparfärsbiff med potatisgratäng

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”

Vinn sommarens godaste och maffigaste grillfat från 
Hemköp i Ljungbyhed! 

Söderås Journalen vill fira att sommaren är här och i vår Må-
nadstävling i maj kan man vinna goda grillfat med tillbehör 
från Hemköp i Ljungbyhed. Grillfaten beräknas räcka till 10-12 
personer. Det enda du behöver göra är att skicka in en moti-
vering till varför du ska vinna, fundera ut vilka du vill bjuda och 
duka upp för en riktigt härlig sommarkväll! Vinsten är värd  
2 000:-
Din motivering vill vi ha senast den 3 juni och du måste 
hämta ut vinsten senast den 20 juni
Skicka till: Adapt Media, 
Norra Skolgatan 2, 264 33 Klippan

Glöm inte att märka kuvertet med ”Grillfat”

Söderås
... nu på söndagar!

Läs mer på sidan 2.
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tore

Din guide i djungeln av kosttillskott

16

Jimmy Nilsson och Robert Aldén bod-
de tidigare grannar och tränar på sam-
ma gym. De saknade ett företag i Klip-
pan som kunde erbjuda kosttillskott 
och hade båda två tankar kring detta. I 
mars skickade Robert ett sms till Jim-
my och frågade om de inte skulle ta 
och satsa? 1 april slog de upp dörrar-
na till Rockfitstore i Klippan och kan 
nu erbjuda en butik med kosttillskott 
av utvald, bra kvalitet och personlig 
service.
– Vi kompletterar varandra bra och job-
bar snabbt, säger Jimmy när Söderås 
Journalen besöker det nystartade fö-
retaget. 

Butiken ligger i källaren i Jimmys bostad på 
Generalsgatan 3 i Klippan. Du kan betala 
med kort eller kontanter och öppettiderna är 
generösa.
– Vi har öppet måndag-fredag 15-19 och 
lördagar 10-13. Det som är bra med att ha 
butiken i anslutning till den egna bostaden är 
ju att vi kan hjälpa kunderna även när vi inte 
har öppet. Man kan alltid slå en signal och se 
om jag är hemma, fortsätter Jimmy. 

Kosttillskott FÖR ALLA
Rockfitstore säljer kosttillskott från företa-
get BMR och ska också ta in produkter från 
Mutant. Styrketräning är ett stort intresse för 
både Jimmy och Robert som tränar styrketrä-
ning minst fem dagar i veckan på Klippan Po-
wer. Med intresset för styrketräning vaknade 
också intresset för kosten och hur man på 
bästa sätt hjälper kroppen vid träning.
– Jag och Jimmy säljer bara produkter som vi 
känner att vi själv kan stå för och använder. 
Kosttillskott passar för alla motionärer, oav-
sett om du är gymråtta, triathlet, innebandy-
spelare eller vilken slags motionär som helst. 
efter en power walk är det toppen med ex-

empelvis en shake bestående av kosttillskott, 
säger Robert.

Butikslokalen i källaren är fräsch och spar-
smakat inredd med olika burkar av kosttill-
skott på hyllorna. 
– Kosttillskott är ett komplement till den van-
liga kosten. antingen om man vill gå ner i 
vikt, upp i vikt eller bygga muskler så hjälper 
kosttillskotten kroppen att återhämta sig, sä-
ger Robert när han och Jimmy visar de olika 
tillskott som Rockfitstore kan erbjuda.

Personlig och proffsig service 
Mottagandet hittills har varit positivt. Killarna 
har fått höra att det är kul att någon vågar 
satsa på en butik med kosttillskott i Klippan. 
Klippan och Perstorp med omnejd är aktiva 
kommuner där många sysslar med individuell 
träning eller lagsporter.
– Vi har valt att inte ha någon försäljning via 
webben. Det finns redan så mycket att köpa 
på nätet idag när det gäller kosttillskott, och 
det är en djungel att förstå sig på allt för den 
som inte är insatt. genom butiken kan vi hjäl-
pa kunderna direkt. Vi kan ge råd och sätta 
ihop kompletta scheman för den som vill ha 
hjälp med det, säger Robert. 

Både Robert och Jimmy har andra jobb vid 
sidan om Rockfitstore. Robert jobbar på NCC 
Construction i Helsingborg och Jimmy jobbar 
som processoperatör på Gelita i Stidsvig. 
– Framtidsplaner har man alltid, men vi börjar 
med butiken hemma i källaren för att mini-
mera riskerna. ser vi till oss själva så har vi 
saknat en fysisk butik i området med kost-
tillskott, och där hoppas vi såklart att vi har 
en marknad att mätta. Bra produkter, bra 
priser och ett sortiment för alla motionärer 
och idrottare är vår affärsidé. så varmt väl-
komna till oss på generalsgatan 3, avslutar 
Jimmy och Robert. 



Tartarus
FettFörbränning
1 st 349:-
2 st 599:-
3 st  849:-

10% på HELA 

sORtIMENtEt!

Gäller T.o.m 

den 1 auGusTi -14

Rockfitstore 
Generalsgatan 3 • Klippan • www.rockfitstore.se 

Telefon: 0721-88 85 51 • 0721-88 85 52
Vi tar kort!

Öppet:
Vardagar 15-19

Helg 10-13
för övriga  

öppettider - ring!

Välkommen till

ERjudANdE!

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

Alcro Bestå, täckfärg
Jotun DemiDekk, täckfärg

Mer pengar över
till annat i sommar!

Effektiva värmepumpar, speciellt 
utvecklade för nordiskt klimat och 
för maximal besparing. 

För fler modeller och  
priser se vår hemsida

www.a4uab.se
eller ring oss! 

Kenneth 0706- 248 229
Mattias 0706-248 227

FH 25

16 400:-
inklusive 

standardinstallation  

med ROT-avdrag
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Förläng enkelt livslängden på 

din disktrasa. Koka upp vatten 

och trasan med lite diskme-

del. Detta bör göras en gång i 

veckan, så dör alla bakterier.

Rengör 

disktrasan

städPatru
llen

HuSMORSKNEP

Städpatrullen 
- vi städar allt!

Vi önskar  
en glad

Mors 
DagMors 
Dag

Vi önskar  
en glad

Städpatrullens bästa

.... som testas på eget ansvar!

För att göra mikron ren fungerar det 
utmärkt med det billiga och miljövänliga 
alternativet citron. Placera en skål med 
vatten och några skivor citron i mikron. 
Kör mikron på 700 watt i 30 sekunder, 
torka sedan ur.

Matrester lossnar lättare och citronen 
sprider en härlig doft.

Rengör 
mikrovågsugnen

Strö ut kaffebönor i diskmaskinen 
och låt den stå stängd en dag.
Glöm inte ta bort bönorna!

Få bort lukten i diskmaskinen

Rengör badkaret

Sommartider och gräsfläckarpå kläderna?

Få bort lukten 
i kylskåpet

Ställ in en skål med lite ättika i kylskåpet i 
en eller några dagar så försvinner den dåliga 
lukten.

Ättikslukten försvinner några timmar efter 
att man plockat bort skålen.

Få bort 
blomflugor

Tänd en tändsticka och 
stoppa ner den med svavel-
sidan nedåt i blomjorden i 
din blomkruka. Detta fung-
erar utmärkt för att hålla 
blomflugorna borta.

Få bort blomflugor/

bananflugor/mygg

Blanda en del vatten, en del äppelcidervinäger 

eller ättika och ett par droppar diskmedel (det 

sista för att få bort ytspänningen) i en gul skål  

och ställ det vid diskbänken. Myggorna dras till 

gult och flugorna till lukten. Inom några dagar  

har myggorna och flugor mött sitt öde i skålen.

Problem med ingrodd smuts i badkaret? 

Skär upp en grapefrukt eller citron, häll på 

salt och gnid på badkaret.Frukten innehåller en syra som tar sig 

igenom smutsen. Kombinationen salt och 

syra gör att frukten fungerar som en skrub-

borste.

Gräsfläckar på kläder får du bort genom att 

gnida in med såpa och låta plaggen ligga 

någon timme. Tvätta dem sedan i maskinen 

som vanligt.

Ångstrykjärn avkalkas effektivt om du 

blandar en matsked 24-procentig ät-

tika tillsammans med vatten i strykjär-

nets behållare. En tops doppad i ren 

ättika – 24 procent – rengör hålen på 

undersidan.

Rengör 
strykjärnet

Ohyra på 
växter
Om du fått löss på krukväxterna, 
koka ett rejält knippe persilja. 
Använd det avsvalnande koket att 
vattna med så försvinner de.

Hinner du inte städa själv? 
Städpatrullen hjälper dig att  
få det fint hemma!

R
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HuSMORSKNEP

Strö ut kaffebönor i diskmaskinen 
och låt den stå stängd en dag.
Glöm inte ta bort bönorna!

Få bort lukten i diskmaskinen

Rengör badkaret

ParkFesten

Förra året ställde vädret till det och 
Parkfesten i Klippan fick ställas in. Nya 
möjligheter och ny energi har samlats 
under året och nu är man redo för 
Parkfesten den 7 juni 2014. 

Mellan klockan 14-21 blir det massvis av mu-
sik från lokala band, umgänge, grillat och 
uppvisningar. Alla ingredienser som behövs 
för en perfekt fest i parken helt enkelt! 
– Parkfesten har funnits sedan 1977 då den 
startade efter ett initiativ från svenska Pop-
fabriken. sen tre år tillbaka är det studie-
främjandet som tagit över arrangemanget 
med support från Popfabriken, säger Anders 
Nilsson som är musikhandläggare på Studie-
främjandet i Nordvästra Skåne.

På scen kommer publiken att kunna lyssna 
till Klippanbanden Sydney, The Toughened, 
Same Things, Cånfuzed, RP Realny Projekt, 
Soundcheck och In Drive. Från Ängelholm 
kommer Lillebror och Ground Control och 
Åstorpsbandet Los Diables hälsar också på. 

Olika stilar och genrer 
– Vi skickade ut en intresseförfrågan till för-
eningar och organisationer i kommunen om 

de var intresserade av att vara med i år. Dans-
föreningen saltito var en av föreningarna 
som gärna ville vara med och visa upp sin 
verksamhet. Två scoutföreningar kommer att 
sälja grillad korv och hamburgare och även 
Klippans Musikkår kommer att medverka. 
Det är det som är så häftigt med musiken 
och Parkfesten, att alla olika stilar kan mötas, 
fortsätter Anders. Han kommer själv ihåg vil-
ken upplevelse han tyckte det var att få vara 
med och spela på Parkfesten i sin ungdom.

Det har kommit in intresseanmälningar från 
hela Skåne och Anders och hans kollegor har 
fått tacka nej till många av banden. 
– Vi försöker ta lokala, osignerade band som 
vill komma ut och möta publiken. Vi har ef-
tersträvat band som gör egen musik, men 
har även något coverband med. 

Njut av Stadsparken och livemusik
Anders har planerat för Parkfesten i flera 
månader och ser fram emot en eftermiddag 
fylld med umgänge och musik.
– Det kan inte bli mycket bättre! Ta med en 
fikakorg, vännerna och familjen och njut av 
Klippans vackra stadspark. njut av livemusik 

samtidigt som du har det riktigt gott och 
träffa folk du inte träffat på länge. och i år 
har vi beställt solsken, avslutar Anders med 
ett skratt!

Nu hoppas Parkfesten  
på sol-revansch! 
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ENDAST
VERKSTAD

ENDAST
VERKSTAD

www.bilpartner.se • Klostervägen 47 • Klippan • 0435 - 44 89 00

www.bilpartner.se
Klippan 0435-44 89 00
Klostervägen 47
KLIPPAN

Boka din service 
innan den 15 juni 

så får du 
10% bokningsrabatt 

och fri lånebil!

Erbjudande!

Basservice från 1 499:-

Vi hälsar vår nye 
verkstadschef 
Kent Persson
välkommen!

Öppet 7 dagar i veckan! 
Välkommen in till oss!

Finansiera bilköpet via Kia Finans, 
Avi- och upplöggningskostnad tillkommer.
Ränteerbjudandet gäller t.o.m 31 maj 2014.

KIA cee´d_sw diesel 
KAmPAnjPrIs 159 900 kr  

räntA 2,99 %
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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

Perstorp Naturskyddsförening
Program, juni 2014
•	 Rundvandring	 på	 Andreassons	 äng	
med	presentation	av	projektets	olika	delar,	
måndagen	 den	 9	 juni	 med	 Nils-Olof	
Wedin.	 Samling	 vid	 Norra	 Lyckanskolan	
kl.	19.00.

•	 Blomstervandring	 i	 Örkelljunga	 sön-	
dagen	den	15	juni	med	Leif	Sigbo.	Samling	
kl.	9.00	vid	Landisbanan	för	en	vandring	
vid	Pinnåområdet.

•	 Flora	 och	 faunaexkursion	 måndagen	
den	16	juni	kl.	19.00	i	Pantaryd.	Leif	Sigbo	
leder	 en	 vandring	 i	 ekhagen	 som	 enligt	
avtal	med	Skogstyrelsen	är	ett	naturvårds-
område.	Kontaktperson	Åke	Petersson	tel.	
0435	-	342	91.

SPF Färingtofta
Program juni-juli
För	 anmälan	 och	 upplysning	 ring	 telefon	
0435	-	44	10	64.
•	 Fredagen	 den	 6	 juni	 kl.	 15.00	 firas	
Nationaldagen	 och	 Svenska	 Flaggans	
Dag	på	Gröningen,	 Fanjunkarens	Backe,	
Färingtofta.	 Högtidstal	 av	 Kontraktsprost	
Alf	Fors,	Kvidinge.	Musikunderhållning	av	
Göran	 Norlander,	 Landskrona.	 Medtag	
kaffe	 o	porslin,	 föreningen	bjuder	 på	 ka-
kor.	Alla	hälsas	hjärtligt	välkomna.	Fri	entré
•	 Midsommarafton	Dans	med	mat	i	Torns-
borg	 kl	 18.00.	 MIOS	 orkester	 spelar.	
Anmälan	senast	13	juni.
•	 Fredagen	 den	 11	 juli	 kl.	 17.00	 är	 det	
grillfest	på	Gröningen.	Anmälan	och	upp-
lysning	senast	30	juni.
•	 Motionsdansen	 i	 Tornsborg	 börjar	
den	17	 juli	 kl.	17.00	-	20.30.	OBS	 tiden.	
ORIENT	spelar.

SPF Tycho Brahe
Nationaldagsfirande
Fredagen	 den	 6	 juni	 är	 det	 national-
dagsfirande	 enligt	 Riseberga-Färingtofta	
Hembygdsförenings	program,	samling	på		
torget	 kl.13.45	 för	 avmarsch	 kl.14.00	 till	
hembygdsstugan.	Trevligt	om	ni	sluter	upp!

PRO Klippan
QiGong, sommarcykling och boulespel
Vi	startar	vår	QiGong	i	Stadsparken	mån-
dagen	 den	 9	 juni.	 Vi	 ses	 vid	 scenen,	 kl.	
10.00.	Sommarcykling	har	vi	varje	onsdag,	
start	 från	Elfdalen	kl.	13.30.	Medtag	fika	
och	 cykelhjälm	 bör	 användas.	 Boulespel	
varje	onsdag	kl.	14.00	i	Stadsparken.

Klippanbyggdens Natur
Träff med styrelsen
Kom	 och	 besök	 ett	 styrelsemöte	 med	
Klippanbygdens	 Natur!	 Vi	 är	 ett	 glatt	
gäng	som	diskuterar	stort	som	smått	kring	
vår	natur	och	hur	vi	kan	bidra	till	en	bättre	
miljö.	Vi	träffas	ungefär	varannan	månad	
och	förutom	spännande	diskussioner	bjuds	
det	 även	 på	 fika.	 Kontakta	 Erik	 Persson,	
tel.	0435	-	44	04	41	(kvällstid),	för	ett	be-
sök	eller	maila	ekebackegarden@tele2.se	
Hoppas	vi	ses!

Blommornas dag
Söndagen	den	15	juni	kl.	9.30,	samling	på	
parkeringen	vid	Spångens	Gästis.	Svenska	
botaniska	föreningen	inbjuder	varje	år	till	
”De	vilda	blommornas	dag”.	Under	 sam-
ma	dag	arrangeras	vandringar	i	alla	våra	
nordiska	 länder.	 Klippanbyggden	Naturs	
vandring	blir	i	år	någonstans	runt	Klippan	
under	 två	 till	 tre	 timmar.	 Glöm	 inte	 fika	
korgen.	Kontaktperson	och	guide:	Annika	
Lang	tel:	0435	-	77	04	64	För	mer	info	se		
hemsidan:	klippan.naturskyddsforeningen.se

V. Sönnarslövs Bygdeförening
Spelmansstämma
Spelmansstämma	 i	 Klöva	 Hallar	 den	
31	 maj	 2014	 kl.	 14.00.	 Välkomna	 häl-
sar	 styrelsen	 i	 samarbete	 med	 Klippans	
Musikkapell.

Söndagsdanserna
Föreningen	 påminner	 om	 söndagsdan-
serna	i	sommar	med	början	den	8	juni	kl.	
15.00		-	18.30	 till	 Bengt	 Hedins	 orkester.
Påföljande	 söndagar	 dansar	 vi	 mellan	
15.00		-	18.30:
•	 22	juni	dans	till	Erik	Arnold
•	 6	juli	dans	till	Ingvar	Fasth	och	Camilla		
	 	Lindgren
•	 27	juli	dans	till	Persarna
•	 3	aug	dans	till	Memorys
•	 17	aug	dans	till	Sceniors
•	 31	aug	dans	till	Söderslättspågarna

Riseberga-Färingtofta  
Hembygdsförening
Vandring
1	juni	kl.	9.00		-	12.00	besöker	vi	Guvarp-
Klingstorpsbäcken	 och	 undrar	 varför	
Flodpärlmusslan	 finns	 och	 hur	 bevarar	 vi	
den.	 Information	 av	 fil.dr.	 Per	 Nyström	
Samling	 Färingtofta	 kyrka,	 medtag	 kaf-
fekorg.	 Kontaktpersoner:	 Bengt	 på	 tel.	
0435	-	77	 03	 09,	 och	 Maj-Britt	 på	 tel.	
0435	-	44	08	81

Nationaldagsfirande
Nationaldagsfirande	6	juni	kl.	14.00.	Hem-	
bygdsstugan.	 Högtidstalare	 kyrkoherde	
Pernilla	 Håkansdotter-Olsson.	 Samling	
för	 avmarsch	 på	 Ljungbyheds	 torg	 kl.	
13.30	 med	 föreningar	 och	 Klippans	
Ungdomsorkester	 Kontaktperson:	 Bo,	 tel.	
0435	-	44	14	01,	mobil	070	-	385	14	01	

Öppet Hus 
Öppet	Hus	14	juni.	Transformatorstationen	
i	 Bonnarp,	 kl.	 13.00.	 Kontaktpersoner:		
Lena	och	Mikael	Pålsson.
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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 till: foreningssidan@soderasjournalen.se

Orienteringsklubben  
Kompassen
Trim-orientering
Från	den	1	maj	till	31	juli	kan	du	prova	på	att	ta	dig	fram	
i	naturen	och	 leta	kontroller	med	hjälp	av	karta.	Ta	med	
familj,	 vänner	 och	 barn	 och	 var	med	och	 tävla	 om	pre-
sentkort.	 Två	 kartor	 finns	att	 välja	på,	 Elfdalen	 i	Klippan	
eller	Nyboskogen	bakom	badet	i	Ljungbyhed.	Vi	har	satt	
ut	ett	50-tal	kontroller	och	gratis	kartor	finns	att	hämta	på	
turistbyrån,	friskvårdscentret	Kupolen,	campingen	i	Klippan	
samt	på	Lantmännen	i	Ljungbyhed.	Presentkort	lottas	ut	på	
inlämnade	svarskuponger.

Vasarundan
Terränglöpning	 runt	 Vasasjön	 den	 22	 maj	 kl.	 18.00,	 i	
Bjärsgård	när	naturen	är	som	vackrast.	4,8	km	lång	bana	
och	det	kostar	20	kr	att	vara	med.	Samling	vid	Vasasjöns	
parkering.	Utlottning	av	priser.

Dansföreningen Saltito
Föreställning TILLSAMMANS
Dansföreningen	Saltito	presenterar	TILLSAMMANS	lördag	
31/5	kl.	13.00	samt	kl.	18.00	och	söndag	1/6	kl.	13.00.	
Föreställningen	 beräknas	 ta	 tre	 timmar	 inklusive	 paus.	
Klippans	idrottshall.	Biljetter	kan	köpas	på	plats.	Kontakta	
Marie@saltito.se	för	mer	information.

Åsbo Ryttarförening
ÅSBO DRIVING 2014, 29 MAJ – 1 JUNI
Sveriges	 största	 körtävling	 för	 ponny	 och	 häst.	 Lätt-		
Medelsvår-	 och	 Elitklass.	 Det	 är	 första	 deltävlingen	 i	
Kutzmann	Challenge	Cup	 -	Sveriges	Bästa	Kusk.	Torsdag	
och	 fredag	 är	 det	 Dressyr,	 start	 kl	 9.00.	 Lördag	 är	 det	
Maraton,	första	ekipage	i	hinder	c:a	kl.	9.40	och	söndag	
Precisionskörning	med	start	kl.10.00.	Alla	hälsas	varmt	väl-
komna	till	denna	hästfest!	Servering	och	försäljning.

Ljungbyheds Golfklubb
Tjej lägret, 1 - 4 maj
79	 tjejer	 (13-18	år)	 kom	 till	 lägret,	alla	med	 singelhandi-
cap.	De	delades	upp	i	två	grupper,	äldre	och	yngre	under	
dessa	 dagar.	 Syftet	med	 lägret	 är	 träning	 och	 att	 träffa	
kompisar	 för	 framtiden	 -	på	klubbarna	är	de	ganska	en-
samma	om	att	vara	duktiga.	Det	är	fjärde	året	de	kommer	
till	Ljungbyhed.	De	trivs	här,	logistiken	är	toppen	med	bra	
boende,	bra	mat,	bra	 träningsmöjligheter	och	en	bana	 i	
fint	skick.
2	maj	kom	Solhems	Cups-kaptenen	Karin	Koch	och	Linda	
Westberg	och	höll	föredrag.	Temat	var	vägen	fram	till	top-
pen.	Den	behöver	inte	alltid	vara	rak!
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Empty Hearts slutade  
där det började!
Så här skrev Empty Hearts på sin hemsida efter sin 
avskedskonsert: ”Söndagen den 11:e maj 2014 höll 
vi vårt eget begravningskalas. Det blev ett härligt av-
slut efter 50 års spelande i ett fullsatt Klippans Kultur 
Center där allting startade på Folkans Biograf 1964.

”Vi vill säga tack, tack, tack”. Och det var många som kom för 
att hylla Empty Hearts! Klippans Kultur Center var fullsatt när 
Klippanbandet tackade för sig.  

Anders Ehrenstråle, Rune Dervall, Arne Dervall, Jimmy Witlock 
och Hans-Ove Larsson (mer känd som Oskar Typing) är med-
lemmarna i bandet som startade 1964 i exakt samma lokaler 
som man nu också avslutade i. 
– Det var en helt fantastisk avskedskonsert. Tänk att så många 
kom! Ungefär 380 personer fyllde lokalen. Vi var, och är, fort-
farande helt överväldigade, säger Hans-Ove Larsson dagen 
efter konserten. 

Picknickkonsert
Konserten var en ”picknickkonsert”. Alla i publiken fick själv 
ta med vad de tyckte passade för en söndagseftermiddag och 
sen spelade Empty Hearts sin repertoar av 60-tals låtar och 
gamla pop/rock-godingar. 
– Det var så roligt att vi skulle vilja ha avskedskonsert varje 
söndag. Men vem vet, om tio år gör vi kanske en bejublad 
comeback och struttar in med varsin rollator och spelar igen.

Hans-Ove, eller Oskar, som han är mer känd som har många 
fina minnen med sig från tiden med bandet. 
– Vi har haft en väldig gemenskap och spelat för att det har 
varit kul. Vi har alltid inlett våra repetitioner med att dricka 
kaffe och se vem som varit sjukast(!). empty Hearts är ett gäng 
skruttiga gubbar och det är bara Jimmy (Witlock) som är något 
yngre. Jag vet faktiskt inte vem i bandet som vinner sjukligan. 
Jag får nog säga att det blir oavgjort.  

Efter avskedskonserten fick bandet ta emot folkets jubel, 
blommor och guldmedaljer (i choklad, men ändå). 
– Det var som sagt en fantastisk tillställning, men samtidigt 
vemodigt eftersom det var sista gången vi spelade som empty 
Hearts. Men vem vet, kanske kan vi börja kuska runt och spela 
på alla pensionärsdanser som äger rum här och där, avslutar 
”Oskar” 
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kliPPans 
gymnastikkrets

Tar sats mot nya  
spännande mål!
Klippans gymnastikkrets är en anrik förening som star-
tade redan 1917. Årligen har man en uppvisning där alla 
grupperna visar upp vad de lärt sig under åren, från de 
minsta knattarna till seniorerna. Den 27 april bjöds pu-
bliken på en show som innehöll allt från truppgymnas-
tik, stor och liten-gympa till trampolin för att nämna ett 
axplock av föreningens verksamheter.

Lena Karolidou-Möller är styrelseledamot i föreningen och var 
konferencier på uppvisningen. 
– Vi försöker ha med alla grupper i föreningen på vår årliga upp-
visning. Vi är cirka 300 medlemmar och har blandade åldrar i alla 
våra olika verksamheter.

Mycket på gång!
Sedan två år tillbaka har Klippans Gymnastikkrets en egen hall i 
samma byggnad som Sågen i Klippan. Tidigare hyrde man in sig 
i kommunens olika idrottshallar, men nu kan man erbjuda med-
lemmarna träning i den egna hallen. 
– Barnverksamhet, truppgymnastik, trampolin, vattengympa, 
lättgympa och pilates är några av alla våra verksamheter. Vi är en 
förening med mycket aktivitet och mycket på gång, säger Lena. 

– nyligen gick vi med som en av föreningarna som tillsammans 
med Åsbo Ponnyklubb och Klippans Brottarförening ska driva 
Åby Marknad den 17 juni, så det jobbar vi mycket med just nu. 

Börjas synas på gymnastikkartan
Klippans gymnastikkrets är en liten förening jämfört med andra 
gymnastikföreningar. Under de senaste två åren har dock klub-
ben börjat göra sig ett namn och synas på gymnastikkartan. 
– ett framtidsmål för föreningen är och har alltid varit att få fram 
duktiga gymnaster. VI börjar få fler och fler placeringar på täv-
lingar runt om i skåne och landet. Dessutom arrangerar vi både 
gymnastik och trampolintävlingar i vår hall. I oktober har vi en 
stor trupptävling där det brukar vara cirka 130 startande, avslutar 
Lena och hälsar gamla som nya medlemmar välkomna till fören-
ingen.  
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alive with merCy

Hilda Karlsson kommer från Kvidinge och går 
på gymnasiet i Helsingborg. Där hittade hon 
deltagare till bandet Alive with Mercy som nyli-
gen släppt en skiva och deltagit i Emergenza –  
världens största festival för osignade band.

Bandet består av Hilda på sång, Sanja Jonasson på lead-
gitarr, Linus Bäckström på trummor och Filip Elgström på 
kompgitarr. Bandet letar för tillfället efter en ny basist, så 
känner du dig manad kan du kontakta bandet!
– Vi släppte vår skiva för någon månad sen. Den spelades 
in hemma hos några kompisar. Det är sanja som skriver 
musik och text från början och sen hjälps vi åt att få ihop 
låtarna, säger Hilda. 

Når publiken via nätet
Musiken som Alive with Mercy spelar kan beskrivas som 
pop/rock. Den 17 maj hade man en konsert i Helsingborg 
och de letar efter bra ställen i Klippantrakten där de kan 
bjuda publiken på sin musik. 
– Vi når vår publik genom Facebook där vi lägger ut 
mycket information om våra spelningar och nya låtar. 
Man kan också söka på oss på you Tube och inom en 
snar framtid kommer vi finnas på spotify, säger Sanja.

Återstår att se hur det går för Kvidingetjejen Hilda och 
hennes Alive with Mercy! 

Sångerska 
från Kvidinge i 
nystartat 
rock/popband BARNTÄVLING!

VINSTER: 
1:a pris presentkort på Inges Lek och Hobby, Klippan  500:-
2:a pris presentkort på Inges Lek och Hobby, Klippan  300:-
3:e pris presentkort på Inges Lek och Hobby, Klippan  200:-

SÅ HÄR GÖR DU:
•	 Sök	efter	“Klippantrollet” i tidningen. Ta reda på vilken bokstav
 som han håller i handen. Bilda sedan ett ord av dessa bokstäver
 och skriv det i de vita rutorna nedan.
•	 Sänd lösningen till: 
 Adapt Media AB, 
 Norra Skolgatan 2,
 264 33 KLIPPAN 

 senast den 3 juni i brev frankerat 
 med brevporto. 

•	 Glöm	inte	ange	”BARNTÄVLING” 
 utanpå kuvertet!

Namn:  __________________________________________________________________________________________

Adress:  __________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________

Telnr:  ______________________________________________________________ Ålder: __________________

ORDET ÄR:

Vinnare Annonsjakten -April 
1: Jan Magnusson, Klippan
2: Lina Sandén, Klippan
3: Elsa Lindkvist, Kvidinge

?

GISSA VILKET 
ORD SOM  

JAG GÖMMER!

en färg!

FÖR BARN UPP 
TILL 12 ÅR

ÅRETS BILD
Det är så kul att fotografera så vi ordnar givetvis en 
ny tävling för 2014 som pågår året ut. 

Varje fotograf deltar med maximalt fem bilder, och man 
väljer själv vilken eller vilka av de fyra kategorierna (Na-
tur/djur, Människor, Ögonblicket och Lokala motiv) man 
medverkar i. När det gäller lokala motiv måste det framgå 
på bilden att den är tagen inom Söderås Journalens ut-
givningsområde. I övrigt är det enda krav som finns att 
bilden ska vara tagen under 2014. 

Tävlingsbidragen laddas upp på Klippanshopping.se under 
fliken ”Tävling”, där man också fyller i kontaktuppgifter.  
I början av 2015 presenterar Söderås Journalen en vinnare 
i varje kategori. Vinnarna får vardera 1 000 kronor i pris 
i form av så kallade Klippancheckar, som kan användas i 
Klippans Köpmannaförenings butiker.               Lycka till!

2014

några av årets inskickade foto!
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FK Boken i Perstorp bildades 1948 och har 
orientering som huvudsysselsättning. Klubben 
har ungefär 60 aktiva orienterare och sysslar 
även med terränglöpning och skidåkning.

I höstas arrangerade klubben ungdoms-SM i oriente-
ring och fick för detta utmärkelsen “Årets arrangörs-
klubb” (2013) av Skånes orienteringsförbund!
– Klubbens aktiva orienterare är ute på tävling i princip 
varje helg och vi har mycket på gång! Vi är bland annat 
medarrangörer till tävlingen Kullamannen den 29-31 
maj. Det är ett riktigt tufft terränglopp på Kullaberg 
och löparna springer då inte med karta utan på snits-
lade banor från 6 till 50 km. Vi är också med och ar-
rangerar o-ringen som har sin centralort i Kristianstad i 
sommar, säger Frida Palm som är informatör i klubben.  

En återkommande tradition är klubbens cykeltrim 
”Skoj på Hoj”. Ett antal kontroller är placerade på la-
gom cykelavstånd runt om i Perstorp. 
– cykeltrimkorten kan köpas bland annat hos allt i el 
och på apoteket i Perstorp. Kontrollerna finns på plats 
från mitten av maj till slutet av september.

Populära nybörjargrupper för stora och små
Orientering är verkligen en sport för hela familjen. Från 
minsta knatte till seniorer kan delta.
– Tävlingsklasser finns för både nybörjare och mera ru-
tinerade löpare. antingen springer man i en klass efter 
sin ålder eller så kan man välja en öppen bana där alla 
får anmäla sig och tävla mot varandra oavsett ålder 
eller kön. öppna banor finns i alla svårighetsgrader, 
fortsätter Frida. 

FK Boken märker av ett ökat intresse för sporten. Den 
här terminen har man haft en nybörjargrupp med ett 
15-tal nybörjare. Klubblokalen ”Sista Hus” finns på Ri-
sebergavägen söder om Perstorp
– alla är välkomna att höra av sig till Birgit Palm eller 
catarina Harden om man är intresserad av att prova på 
orientering. På FK Bokens hemsida finns mer informa-
tion, avslutar Frida. 

OK Kompassen firar 25-års jubileum i år. Klubben bilda-
des när orienteringsklubbarna i Ljungbyhed, Hyllstofta 
och Klippan slogs samman. 

Just nu håller föreningen på att sammanställa en ny oriente-
ringskarta över Vedby Strövområde och har funderingar på att ta 
fram ”månadens bana” för att locka fler att börja med sporten.
Roland Nilsson är ordförande i OK Kompassen och började med 
orientering på 70-talet. 
– orientering är en mycket trevlig sport. Vår förening har cirka 
100 medlemmar och det är verkligen en familjesport som hela 
familjen kan delta i. Det är också en tuff och utmanade sport för 
de som vill träna hårt, säger Roland.

Samarbetar med skolorna
OK Kompassen har sin klubblokal i Elfdalen ovanför camping-
ens reception. Sin gymnastik- och vinterträning har de i Klippans 
idrottshalls källare. Orienteringsträningarna och löpträningen 
genomförs tillsammans med närliggande orienteringsklubbar.
– som orienterare har man aldrig någon färdig arena att komma 
till. På alla tävlingar byggs allt upp i skogen och andvänds under 
tävlingsdagarna för att sedan plockas ner. Den 10 maj hade vi 
en ungdomscup i skytteskogen. Det är inte lätt att rekrytera nya 
medlemmar, men vi hjälper skolorna och samarbetar med dem 
för att lära barn och ungdomar att orientera, fortsätter Roland.

Roland och OK Kompassen märker av att det finns ett ökat in-
tresse för löpning och hoppas på så vis att folk ska bli sugna på 
orientering.  

Naturpass i Klippan och Ljungbyhed
Klubben har sedan den 1 maj ett trettiotal kontroller utplacerade 
i skogen vid Elfdalen. 
– Det är ett så kallat ”naturpass”. Det pågår under hela maj, 
juni och juli. naturpassen finns att hämta på elfdalens camping, 
Kupolen och Turistbyrån i Klippan. Vi har också gjort ett ”natur-
pass” i ljungbyhed vid badet. Där finns kartorna att hämta på 
lT lantmän. De som deltar ska hitta de olika kontrollerna och är 
med i vår utlottning av presentkort.  

Klubben har planer på en stor vårtävling nästa år och är liksom 
många andra orienteringsklubbar engagerade i den stora orien-
teringstävlingen O-ringen i Kristianstad i sommar. 
– Är man sugen på att prova på orientering är ett tips att bege 
sig till någon av alla tävlingar som ofta äger rum. Det finns alltid 
öppna banor som man kan delta i utan att tillhöra någon klubb. 
Via vår hemsida kan man hitta länkar till olika tävlingar och mer 
information om våra träningar. Där hittar man också informa-
tion om naturpassen som finns hos många orienteringsklubbar 
runt om i landet, avslutar Roland och hälsar gammal som ung 
välkommen till OK Kompassen.  

Orienteringsmöjligheterna är många i Söderås Journalens 
utgivningsområde. Vacker natur, spännande terräng och två 
aktiva klubbar både i Klippan och Perstorp erbjuder många 
chanser att ge sig ut med karta och kompass. under våren 
och sommaren finns också möjligheten för både nybörjare 
och vana orienterare att ge sig ut och leta kontroller både till 
fots och på cykel. Söderås Journalen tar ett snack med FK 
Boken och OK Kompassen för att orientera(!) sig.

en del av de duktiga Boken-ungdomarna som prisades 

på årsmötet (Jonathan österblad, simon Harden,  
rebecka Harden, emmy Palm, sofia Palm). Foto: FK Boken

Nu är det inne att vara ute!

Foto:oK Kompassen

Fk boken

ok komPas
sen
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hallå där...
Pernilla Håkansdotter Olsson!

Lördagen den 3 maj gästades S:t Petri kyr-
ka i Klippan av ett musikaliskt par. Helene 
Persson och Glenn Wish är ute på vägarna 
med sin konsert ”The King and The Queen”. 
De passade på att göra ett turnéstopp i den 
speciella kyrkan!

Kyrkoherde Pernilla Håkansdotter-Olsson är lyrisk 
över konserten och glad att så många valde att 
komma. 
– Jag stod vid utgången när alla gick hem och det 
var bara positiv respons. alla uttryckte glädje och 
tyckte att det var roligt att Helene och glenn hade 
haft en vacker, rolig och givande konsert i s:t Petri. 

Glenn Wish och Helene Persson var också nöjda 
och liksom många andra som besöker S:t Petri 
kyrka var de fascinerade över den kulturmärkta, 
speciella kyrkan. 
– Vi hoppas vi ska kunna ha fler, liknande konser-
ter. Våra intentioner är att fortsätta bjuda in artis-
ter till den här typen av evenemang i kyrkan även 
framöver, avslutar en nöjd kyrkoherde.  

Takpanna Parant  
i stålplåt 0,5 mm

Kampanj gäller maj – juni 2014

Marieholm - 0413-730 62
www.norosteel.se

JusT nu! Hängränna 
125 mm svart och vit 38 kr/m
Beslagen tillverkar vi till dig i 
vår plåtverkstad.

KAMPAnJ!
20% rabatt
Prisex: Lagerlängder 
i svart 87 kr/m2

Ord. pris 109 kr/m2

*priser är uträknad på nominell yta
Vi har alla tillbehören.
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alla måste sova middag för att 
orka med!

Jag har alltid räknat mig själv som en mycket 
effektiv människa. Andra skulle kanske påstå 
att jag rent av är hetsig, hysterisk eller manisk. 
Men jag väljer lite optimistiskt att kalla det för 
hejdundrande effektiv. 

Sen jag blev mamma har jag dock mött min överman 
i effektivitet! När vi besöker offentliga toaletter brukar 
jag passa på att slå en drill efter att blöjan (dotterns 
blöja alltså) är bytt. Få människor kan klara av ett kis-
seri så snabbt som en småbarnsförälder! Vi snackar 
i snitt 10 sekunder. På denna tid hinner min dotter 
också oerhört mycket. Hon hinner dra ut ungefär 30 
meter toalettpapper och trycka på nödsignalsknappen 
(både den nere vid golvet och den lite högra upp). Av-
slutningsvis slår hon upp dörren på vid gavel ungefär 
lagom tills jag genomsvettig och i panik drar upp och 
knäpper brallan.   

När vi är och handlar hojtar dottern förnöjt 
WOOOOOW när vi svänger in på parkeringen. Här 
utspelas nu ”vilda bebin och lilla kundvagnen”. Ebba 
hojtar UUUUSSSSTTTT (ost) och de små gummistöv-
larna glöder mot affärsgolvet. Min småbarnsförälder-
strategi: När vi går in ligger jag steget före och rusar 
fram till gratis-bananerna för barn. Det ger mig minst 
tio sekunder så jag hinner slänga ner frukt, grönsaker 
och ägg. Nästa depåstopp: leksakhyllan. Då hämtar 
jag mjölk, smör och keso. Sen kommer UUUUSSSST-
TEEEN. Den ger mig också lite tidsmarginaler. Då hin-
ner jag ta något kött. Puh. Mot kassorna! Möjligen 
gör vi ett stopp vid leksakshyllan igen. Då hinner man 
med lite tur få med sig tandkräm och schampo. Saker 
som hamnat långt ner på priolistan sen man blev för-
älder: den personliga hygienen. 

Vissa nätter hör man tripp, tripp, tripp från små fötter 
som kommer smygande in till vårt sovrum. På cirka 20 
sekunder hinner Ebba klättra upp i vår säng, gruffa ner 

sig mellan mig och 
hennes pappa, 
snurra i snitt 360 
grader tre gånger, 
sparka oss båda 
i huvudet och ge 
hunden en rejäl 
pungsmäll. Sen 
somnar hon för-
nöjt på min kudde 
medans jag, pap-
pan och hunden 
ligger klarvakna 
som tre hopkläm-
da ostbågar och 
undrar vad som 
hände. Där snack-
ar vi effektivitet! 

     

 



kliPPanFestivalen12-13-14 juni

Med reservation för ändringar i program och tider. 
Kolla mer på www.partyfabriken.se
Annonsproduktion: Partyfabriken

Knappt en vecka efter att Parkfesten 
ägt rum (den 7 juni) är det åter dags 
för Stadsparken i Klippan att ta emot 
glada besökare. Den 12, 13 och 14 juni 
slår Lions Club Klippan i samarbete 
med Partyfabriken för fjärde året i rad 
upp portarna till Klippanfestivalen.
– Klippanfestivalen anordnar vi för att 
vi vill bjuda alla Klippanbor på en fest 
i byn. Pengarna som vi tjänar under de 
tre dagarna använder vi till Lions olika 
verksamheter, bland annat bjuder vi på 
gåsamiddag på kommunens äldrebo-
enden, säger Tommy Dahlman som är 
ansvarig i Lions festivalkommitté. 

Det är tre dagar fyllda med underhållning för 
liten och stor. Den populära talangtävlingen 
återkommer och det blir uttagning både på 
torsdagen och fredagen. 

– Vi satsar stort på invigningsdagen med The 
cadillac Band. De spelar 60-tals rock och tur-
nerar runt om i landet med sin musik. en rik-
tigt bra inledning, fortsätter Tommy. 

Vilda Tilda, glass och 
barnunderhållning
Blir det vilt på torsdagen så är det inget mot 
vad det blir på fredagsförmiddagen! Då 
kommer nämligen Vilda Tilda på besök. Det 
blir barnunderhållning mellan klockan 9-12 
och alla glada barn får glass. 
– I princip är det lions som satt programmet 
varje dag fram till klockan 18. Därefter tar 
Partyfabriken över och ser till att det är fullt 
ös varje kväll fram till 01.00. På fredagen har 
de bland annat nick Borgen med sig och le-
vererar riktig festivalstämning. 

Tanken är att Klippanfestivalen ska passa alla 
i familjen, stora som små. 

– Hela familjeskaran kan hitta något som 
passar på Klippanfestivalen och det händer 
i princip något hela tiden. På lördagen blir 
det bland annat Politisk Kockduell mellan lo-
kala politiker som ska laga mat på scen och 
klockan 20.00 står Klippankillen linus Borg 
och hans band på scen, säger Tommy. 

Hela det digra programmet för Klippanfesti-
valen hittar du i programmet (nedan). 
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Festival i dagarna tre! 
Ö
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Best Western i Klippan fylldes till sista platsen 
när kommunens näringslivssamordnare Anders 
Lindberg bjöd in till företagslunch den 9 april. 
Efter lunchen blev det samtal på temat ”unga 
jobb i Klippan” och sen berättade Helene Stalin-
Åkesson, Regionmuseet i Kristianstad, om Po-
lemanska Huset. 

Först ut var 2xPer. Per Gustavsson från Arbetsförmed-
lingen och Per Johansson från Swedbank berättade om 
den gemensamma satsningen på unga arbetslösa i Klip-
pan. 
– ”Unga jobb” är ett uppdrag som arbetsförmedlingen 
fått av regeringen för att minska på ungdomsarbetslös-
heten. Det är till för de ungdomar mellan 18-24 år som 
har sökt jobb i mer än 90 dagar, berättade Per Gustavs-
son från Arbetsförmedlingen.

Tillsammans kan vi göra skillnad
– swedbanks VD Michael Wolf startade ”Unga jobb” 
som hjälper ungdomar att få in en fot i arbetslivet. Pa-
rollen är: tillsammans kan vi göra skillnad, och det kan 
vi verkligen! fortsatte Per Johansson som är kontorschef 
för Swedbank i Klippan, Perstorp och Örkelljunga. 

Nu söker arbetsförmedlingen efter fler företag som är 
intresserade av att ta emot praktikanter. På swedbank.
se/ungajobb hittar du som företagare mer information 
om hur det går till att ta emot en praktikant genom 
”Unga jobb”.

Plats för möten
Efter det tog Helene Stalin-Åkesson över mikrofonen. 
Polemanska huset fick Riseberga-Färingtofta hem-
bygdsförening i gåva av dödsboet efter Nils Polemans 
ättlingar. Det ligger i Forestad och nu fokuserar man på 
bygg och trädgård.
– Vad gäller byggandet på Polemanska huset ska vi be-
vara, renovera och anpassa. Det viktiga är att tänka på 
att huset inte är ett färdigt koncept. De som vill förlägga 
sina möten och träffar på Polemanska kan ha en idé och 
vara med och påverka, avslutade Helene.

Ungdomsarbetslöshet 
och Polemanska huset 
diskuterades på 
företagslunch

Vårens sista Företagsträff i Klippan ägde rum ons-
dagen den 14 maj. Denna gång var träffen förlagd 
på Lilla Kloster som ett företagsbesök utöver den 
”vanliga” företagsträffen. Ett trettiotal personer 
deltog.

Företagsträffen inleddes med att Företagarnas nye ordföran-
de Adnan Pehlivanovic hälsade alla välkomna. Efter det läm-
nade han över till Lilla Klosters ägare och VD Magnus Ågren. 
Magnus berättade om företagets verksamhet som utöver 
de sedvanliga grenarna(!) trädgårdsskötsel, anläggningsar-
beten och byggarbetstjänster under det senaste året också 
lagt VVS-arbeten till sina tjänster. Detta gjordes i och med 
att man förvärvade det gamla anrika företaget Theisners Rör.

Rundvandring och företagsnyhet!
Därefter bjöds deltagarna på en visning av företagets loka-
ler och maskinpark. Lilla Kloster har växt mycket de senaste 
åren, inte minst genom uppförandet av två stora hallar för 
kontor, personal och maskiner.

Under tiden deltagarna bjöds på en läcker buffé så avslöjade 
Magnus Ågren att Lilla Kloster fortsätter att utvecklas. Ut-
vecklingen består i att Mec-Coms ägare Bengt Thomasson 
går in som delägare i Lilla Kloster. Bengt Thomasson är ock-
så delägare i Klippans Bruk och är alltså en sann entreprenör 
och ”Klippan-trogen” profil. Detta nya partnerskap förvän-
tas ge olika positiva synergieffekter för både Lilla Kloster och 
Mec-Com. 

Kommunalrådet informerade
Under kvällen talade också Klippans nya kommunalråd Ken-
neth Dådring. Han informerade om läget i kommunen, som 
när det gäller ekonomin håller på att vända. Han hyllade 
också den anda som inom företagarna i Klippan som inne-
håller höga ambitioner, mycket energi och vilja. Detta såg 
han som mycket viktigt att bibehålla med tanke på Klippans 
kommuns utveckling.

Företagsträffen avslutades med att Adnan Pehlivanovic 
tackade Magnus Ågren för en trevlig träff på företaget.

Företagsträff på 
Lilla Kloster
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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

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
• 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

Fönster
Raymont AB, Gråmanstorp 1044, 264 91 Klippan ................................... 0701-44 84 85
  www.raymont.se, info@raymont.se

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

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

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

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

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

Inramning
• 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

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

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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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
• Smörgåskupén, ängelholmsgatan 25, 264 38 KLIPPAN........................ 0702-78 48 93
• Restaurang & Pizzeria chaplin, Åbyplan 2, 264 33 KLIPPAN .................... 0435-107 86
• Åsas Skafferi, Bruksgatan 29, 264 33 KLIPPAN ................................... 0760-71 50 72
  asahanol@gmail.com

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

Snickeri
• Jolu AB, Villagatan 16, 264 31 KLIPPAN ............................................... 0435-711 999
  www.joluab.se, joluab@telia.com
• 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 Grafiska, 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

BRANSCHREGISTER

Söker du snickare, 
cykel eller bostad?

I detta Branschregister hittar du  
snabbt och lätt din lokala kontakt!
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Utförsäljníng

Öppettider: 
Mån - fre 10 - 18 

Lör  10 - 14

www.klippan.euronics.se

10.990:-

48” SMART-TV
UE48H6655
Med Quad Core.

27” LED-TV
LT27C370

SAMSUng S4 ACTiVE
Ring oCH SMS:A obEgRänSAT TiLL ETT fAST pRiS
* Med telia Mobil Komplett 0,5GB 199kr/m i 
24 mån, med förhöjd månadsavgift 170 kr. 
Minsta totala kostnad under bindningstiden: 
9106 kr.

innoVA gRiLLVERkTyg
18-DELARS

av 
hemmabiosystem

TV fritt 
hemkörd 

och 
inkopplad

Från 2.490:-

2.490:-

VinyLSpELARE
pSLX300USb

1.490:-

369:-/mån
bLUETooTH
HögTALARE
SRS-bTS50

990:-
39” LED-TV

3.777:-

47” SMART-TV 
MED AMbiLigHT
47pfS7189

9.990:-nyhet

399:-

nyhet


