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

Söderås

UTGIVNINGSDAGAR 2017
Nummer Manusstopp Utgivningsdatum 
Maj 2 maj 21 maj 
Juni 29 maj 18 juni 
Juli Ingen tidning pga semester
Augusti 24 juli 3 augusti 

18-19:e Gammelmarknad i 
Ljungbyhed

September 4 september 24 september
30:e KlippLördag

Utgivningsdagar för hela året finns på Söderåsportalen.se

Vinn HIF-biljetter med 
Söderåsjournalen

Den 1 maj kl 17 gästar Degerfors Olympia i Helsing-
borg och möter HIF. Vill du se matchen på plats på 
Olympia? 

Tävla och vinn sittplatsbiljetter med Söderåsjournalen. Vi  
behöver ditt tävlingsbidrag senast den 26 april.

Det enda du behöver göra är att skicka e-post till  
jens@adaptmedia.se och skriva en kort motivering till varför 

just du ska vinna biljetterna. Vinnarna hämtar biljetterna på 
Adapt Media senast den 28 april.
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KLIPPLÖRDAG – KLIPP-priserna i ballongerna gäller endast den 29/4 mellan kl. 11-13 om inget annat anges.

Klippans köpmannaförening arrangerar som  
tradition två ”handelsdagar” om året sedan lång 
tid tillbaka, en på våren och en på hösten. Namnen 
på dagarna har varierat: de har bland annat kallats  
”City Klippan” och ”Långlördag”. Syftet är lätt att 
förstå; Köpmannaföreningen vill få mer liv och  
rörelse i centrala Klippan än annars. Det är värt att 
fira att Klippan har ett centrum med ett varierat 
butiksutbud!

Nu fortsätter föreningen förra årets variant med namnet 
”Klipplördag”. Butikerna i Klippans centrum har olika er-
bjudanden under lördagen den 29 april.
– Vi fortsätter med begreppet Klipplördag. Köpmännen i 
Klippan har plockat ut varor och tjänster med rabatter. Det 
finns chans att göra riktiga klipp den här lördagen. Ta en 
titt på annonserna i Söderåsjournalen och bege dig ut i 
butikerna på Klipplördagen, berättar Leif-Åke Andersson, 
ordförande i köpmannaföreningen.

Klippan är handelscentrum för omgivande bygd och har 
så varit i långa tider. Ett levande centrum kräver bra sam-
spel mellan handlare och kunder. Lyhördhet och personlig 
service är den lokala handlarens signum och fördel. Och 
priserna är generellt sett konkurrenskraftiga, inte minst på 
en klipplördag. Var ska klippen göras om inte i Klippan!

BRA KLIPP I  KLIPPAN!

När: lördag 29 april kl 11-13 
Var: Klippans Centrum 
Vad: Klipplördag med specialerbjudande

KLIPPLÖRDAG 
i Klippan 29/4 kl. 11-13 

Program: Musik på Allétorget!
 10.30-11.00 Elever från skolmusikalen 

”Samma och Olika” uppträder.
11.00-12.00 Bobby Lee Band.

Välkomna!

Gör KLIPPEN i KLIPPAN!

Du får en tävlingstalong när du 

handlar! Lämna in den på Basthi! 

Var med och tävla om 

3 st presentkort á 500 kr. 

Butikernas 
KLIPPpriser 

gäller endast  
mellan kl. 11-13 

om inget 
annat anges!

Nu kan du följa oss på

ICA nära Klippan

5:-/st
MAX 2 ST/HUSHÅLL

Pepsodent
Super Fluor, 50 ml

TANDKRÄM

  

Priserna gäller endast lördag 29 april kl. 11-13
Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel. 

Gäller 29/4
kl. 11-13

KLIPP-pris!

Vi lämnar 30% 
på alla kläder i butiken 
mellan 11-13 på 
Klipplördagen! 

Välkomna till Storgatan 32 A, Klippan

Gäller 29/4
kl. 11-13

KLIPP-pris!
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Entreprenören, hemmafixaren och inredaren Simon  
Olsson från Klippan blev känd i hela Sverige genom sitt del-
tagande i tv-serien ”Superskaparna”. Född och uppvuxen 
i en kreativ familj är det ingen ögonbrynshöjare att Simon 
också är kreativ och tycker om att skapa saker. Simons 
föräldrar renoverade och byggde om gamla Bruksskolan 
till lägenheter och familjen fixade till och flyttade in i sko-
lans gymnastiksal.

Känd från TV
Från att ha varit Simon i Klippan blev han Simon med hela svenska 
folket när han var med på TV i ”Superskaparna”. 
– Det var inget planerat utan TV4 blev tipsade om mig i samband 
med att jag intervjuades av en inredningstidning och jag hamnade 
på audition med två dagars varsel. TV4 gillade mig och vips skulle 
jag vara med i TV. Jag halkade in på ett bananskal. Det var samtidigt 
en dröm som gick i uppfyllelse, att få jobba med TV eftersom jag 
älskar människor.

Under inspelningstiden fick Simon inte berätta för vänner och bekan-
ta vad han hade på gång utan han tvingades vara hemlighetsfull. Att 
bli känd från TV är inget som avskräcker Simon utan han står stadigt 
på jorden och älskar det jordnära i Klippan fortfarande.
– Det var ett äventyr att vara med i TV och besöka Stockholm och jag 
älskar stadens puls samtidigt som jag älskar kontrasten att komma 
hem till Klippan. Det är en skön stämning i Klippan där människor 
månar om varandra, hejar på varandra och har en gemenskap som 
går förlorat i storstäder.

Egen inredningsbutik
– När TV skulle komma och filma i butiken var allt fortfarande kaos 
och det var varken fixat, städat eller inrett två dagar innan TV skulle 
komma och filma. Farmor och farfar städade timmen innan TV kom 
och jag fick cykla hem och duscha.

Inredningsbutiken ligger på industriområdet, vägg i vägg med  
Prenad och MP Solskydd. Det är kontrasterna som Simon älskar.
– Jag tycker läget är perfekt, Klippan är nära till det mesta och att det 
upplevs som felplacerat förstärker bara kontrasterna när du kliver in 
i butiken. Jag har verkligen haft möjligheter att själv sätta min prägel 
på butiken. 

Från gatans grå betong in i värme och ombonat, steget är endast in 
till Simons butik. Positivt och välkomnande är känslan du möts av, 
hemtrevligt och känslan av att kliva in i en butik på Gotland. Simons 
inredningsbutik kommer att öppna inom snar framtid och förhopp-
ningsvis hittar många intresserade hit.

– Alla som kommer hit ska trivas och ha roligt. Det ska finnas något 
för alla plånböcker, både gammalt och nytt. Det handlar om att hitta 
en balans. Här hittar du alla stilar och alla prisklasser. Du ska både 
kunna önska och köpa för stunden helt enkelt.

Klippan är navet
Vi pratar om bilden av Klippan som i många fall inte stämmer utan 
Klippan är ett nav där vägar och järnväg korsas. Det finns alla möj-
ligheter att sätta Klippan på kartan vilket Bruksspelen gjort och mu-
siken tidigare. Det finns en kreativitet och gemenskap i Klippan, en 
positiv prägel.

– Kan butiker och näringsidkare samarbeta och hjälpa varandra kan 
vi utveckla näringslivet i Klippan. Det är lätt att säga men vi måste gå 
från ord till handling.

MÅNADENS PROFIL:SIMON OLSSON Superskaparen Simon
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KLIPPLÖRDAG – KLIPP-priserna i ballongerna gäller endast den 29/4 mellan kl. 11-13 om inget annat anges.

Öppettider: 
Mån - fre 10 - 18 
Lör  10 - 14

LAGERRENSNING!
Stor flyttREA!

Måste tömmas!
 Flyttar till nya lokaler!

REAstart - 24 april!

Skrivare CANON 495:-Gäller 29/4
kl. 11-13

KLIPP-pris!

KLIPP-pris som gäller 
Klipplördagen 29 april 
och söndagen 30 april

dagar 8–21

dubtugniretac aderb tråv va led aT 
inför sommarens alla fester.

Gå in på vår hemsidan:
ica.se/kvantumklippan  för att se vårt
sortiment samt för beställning!

Frågor? Ta kontakt med vår duktiga
relle nekitub i  lanosrepskök

ring Tel. 0435-29608 . 

Välkommen med din beställning!

Inför sommarens 
alla fester!

Bli gäst på
din fest

     C
atering

En riktig mataffär
Elfdalens Centrum,

264 21 Klippan 
Tel 0435-29 600

ica.se/kvantumklippan

facebook.com/
ICAKvantumKlippan Alla dagar 8-21

KYCKLING-
BRÖSTFILÉ
Lantgården, Sverige
Vikt: 1,8kg
Jfr.pris: 55:00/kg

   9900
 st/ 

KLIPP-pris!

Storgatan 15, Klippan  
0435 - 130 80

VI HAR YTTERLIGARE 500 KR I RABATT 
PÅ VÅRT GRUNDPAKET (ord.pris 13 200 kr)KLIPP-pris!

Gäller endast den 

29 april mellan 11-13

KLIPPLÖRDAG
i Klippan 29/4 kl. 11-13

Välkommen till

Åbyplan 2 i Klippan
Mån-tors 8-22 • Fre 8-23 • Lör 9-23 • Sön 9-22

TELEFONKORT • GODIS • LÄSK • CHIPS • SNACKS • LIVSMEDEL

Chokladask 
250 gr, Merci

20:-
Ord.pris 40:-

Gäller hela 
lördagen 29/4
Max 1 köp/person

RESTAURANG, 
PIZZERIA & BAR

Åbyplan 2, Klippan

PÅ KLIPPLÖRDAGEN 29/4

0435 - 107 86

ALL MAT 20%
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HYDRAULSLANGAR • HYDRAULOLJOR 
MEKANISK VERKSTAD

MOTORSÅGAR • RÖJSÅGAR • SKYDDSKLÄDER 
GRÄSVÅRDSMASKINER

Motorsågar, röjsågar, kapmaskiner och gräsklippare

VI SÄLJER OCH INSTALLERAR ROBOTKLIPPARE
Aspen miljöbensin 2-takt och 4-takt. Maskinsvärd och maskinkedjor.
Branscherfarenhet sedan 1953 - Vi hjälper dig välja rätt maskin! 

Öppet:
Mån, Tis, Ons och Fre 07.30 - 17.30 • Tors 07.30 - 19.00

Firma Olle W. Andreasson Motorverkstad
Farstorp 1512, 264 54 Ljungbyhed

0435-44 31 28 • E-mail: kontor@ollew.se

S
E
R
V
I
C
E

R
E
S
E
R
V
D
E
L
A
R

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

Måndag - fredag .... 10 - 18
Lördag .................... 10 - 14
Söndag/helgdagar .. 11 - 13

Äntligen 
trädgårdstid!

Öppettider:

Buddleja,Blåvinge

Vedbyvägen 3, Klippan
tel. 0435 - 107 96

Bra priser! Öppet:
Mån-fre 9-18
Välkomna!

Cyklar - Crescent & Monark Stiga gräsklippare

Butiken Sweet Harmony drivs av två unga 
kvinnor som förutom glutenfria godheter 
erbjuder retrolanthandel med kvalitetsva-
ror som keramik från PotteryJo och natur-
liga schampo, balsam och tvålar som är 
bra och mjukgörande för kroppen. Istället 
för skadlig och kemisk rengöring innehål-
ler schampo, tvålar, oljor som säljs hos 
Sweet Harmony naturlig vegetabilisk olja 
som får din hud att hålla sig mjuk och len.

Det många förknippar med Sweet Harmony är 
annars främst deras goda bröd och kakor som är 
fria från gluten. 

Glutenfria godheter från Sweet Harmony
Sara Fogelberg som är en av delägarna 
i Sweet Harmony poängterar att de inte 
använder vetestärkelse i sina bakverk. Det 
finns både mjölkfria och sockerfria alterna-
tiv för den som vill ha det.

Annika Christensen, den andra del ägaren, 
flikar in att det finns allt från kryddor, chok-
lad, kex och lemonad att välja mellan i  
butiken.
– Alla kan äta gott hos oss, lika gott för 
alla. Vi har ett brett och noga utvalt sor
timent baserat på kvalitet från råvaror till 
godsaker. 

Mån Fläskpannkaka mé lingon
Tis Pannbiff mé lög, sås och lingon
Ons Panerad fisk med kokt potatis  

och vår goá skarpsås
Tors Ugnstekt falukorv mé mos och lingon
Fre Wallenbergare mé mos, skirat smör  

och gröna ärtor
Veckans alternativ: Falukorv mé mos och ägg

Fabriksvägen 8
KLIPPAN
0706 - 72 55 37

Dagens rätt

 Gilla Nya Pålles på Facebook så får ni våra erbjudanden & menyer direkt i din smartphone!

K
li
p
p
 u

t 
oc

h
 s

p
a
ra

 m
ig

!

Gäller 24 april - 19 maj 2017Välkomna! Jessika & Co

ÖPPET: 
Mån - fre 
kl.11 - 16

80:-
33 cl läsk/

vatten ingår

Print & Brodyr

Färgservice AB

CaJo´s

Välkommen in i våra butiker!
Köpmangatan 17 i Perstorp

Storgatan 16 i Klippan
Tel: 0435-405595
www.printobrodyr.se

Nu är det snart dags att börja måla utomhus.
 Vi erbjuder det bästa för era målningsprojekt. 

Erbjudande! 
På all utomhusfärg lämnar vi 25% på våra redan låga priser.

Köper ni färg för 1000:- eller mer så bjuder vi på ett 
fasad penselset. Så långt lagret räcker. Först till kvarn...

Erbjudandet gäller t.o.m 31 maj 2017.
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KLIPPLÖRDAG – KLIPP-priserna i ballongerna gäller endast den 29/4 mellan kl. 11-13 om inget annat anges.

CYKELAFFÄREN I CENTRUM

Prisvärd MTB: TREK Marlin från 4795:-Kolla in våra MTB och sportcyklar

EKSTRANDS CYKEL 
0435-71 14 13 Storg 17, KLIPPAN 
Tisd-fred 9-18 / Lörd 9-14 (Måndagar stängt)

Utvalda 
hjälmar 
1/2-priset

Gäller 29/4
kl. 11-13

KLIPP-pris!

Glutenfritt café & Butik med naturprodukter

sweetharmony.seSweet Harmony
• Mjölkfria och sockerfria alternativ
• Servering av sallad, macka & kaka
• Bröd, bullar & tårtor m.m.
• Ekologiska teer & kryddor
• Keramik av Pottery Jo & Greta Pott
• Naturlig hudvård Akoma & Klockaregården
 Tvål, schampo, oljor & salvor

BrukSGatan 29 
klippan
076-318 77 75

Öppettider:
tiS-fre 10-18
lÖr 10-14

Varmt och skönt  
i varje vrå!

 

Järnvägsgatan 28, Klippan • 0435-139 60 • E-mail: butik@sondrabyel.se

Diskmaskin SMU46CW01S/107699 

Ord. pris 5495:-

4995:-
Energiklass: A++. Kapacitet: 13 kuvert. Energiförbrukning: 
262 kWh/år. Vattenförbrukning: 2660 l/år. Torkeffektklass: A. 
Ljudnivå: 46 dB.  H/B/D: 815/598/573. 

Dammsugare SP1FLEX/107865

1995:-

Energiklass: A. Energiförbrukning: 26,4 kWh/år. 
Rengöringsklass matta: B. Rengöringsklass hårt 
golv: A. Partikelutsläppsklass: A. Ljudnivå: 72 dB.

N
Y

H
ET

Bordslampa Grace Krom/108520
Bordslampa Grace Mässing/108521

Energiklass: A++-E. 

Ord. pris 1199:-

999:-

Plats för avsändare

Gäller 29/4
kl. 11-13

KLIPP-pris! 25% rabatt 
på alla stekjärn, 
kastruller och 
grytor i butiken!

FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR

Årets bästa olja?
Dags att göra vårfint! Börja med trädäcket och du
får en �ygande start på grillsäsong och utekvällar.
Många �er erbjudanden i butiken. Välkommen!

Gilla oss på FB

Måndag - Fredag 7 - 18, Lördag 9 - 13 • www.colorama.se

K
Ö

P

BETALA 
FÖR

LITER
ALCRO 
TRÄOLJA

Gäller 29/4
kl. 11-13

KLIPP-pris! Endast på Klipplördagen

30% på utefärg 
(gäller på ord pris)

Fixa trädäcket inför grillsäsongen 
och härliga utekvällar! 

Dags att 
göra 

vårfint!

0435 - 149 60

 

 
 

 

 

 
          
  

 
         

ÖPPET I BUTIKEN: Onsdag 13-18
 Lördag 10-13
Tel. 0435- 149 60

Värmevägen 2, Klippan

Favorit i repris!
R1500 terrassmarkis inkl. motor 
från Somfy med fjärrkontroll. 
Väven är Sandatex 407-151 med 
rak kappa. Bredd 5 m utfall 3 m 

PRIS 13 495:- inkl. moms

Gäller 29/4
kl. 11-13

KLIPP-pris!

Tomorrow EDBLAD 
Armband

Finns i 3 färger. Ord.pris 349:- 

KLIPP-pris 249:-
Begränsat antal

Gäller 29/4
kl. 11-13

KLIPP-pris!



Bjärhus Gårdsbutik 0435-102 95
För mer info: www.bjarhus.se

Gilla oss på

Öppet:
Torsdag 14-18
Fredag 10-18
Lördag 10-13

• Fredagar - serveras lunch

Catering för student 
och sommarens fester!

Närproducerat kött 

med manuell service

KLIPPAN • 0435-104 97

Välkommen!

Studentskylt   
299:- inkl.moms
Välj mellan 6 motiv. 50 cm bred x 
60 cm hög. Monterad med pinne. 
Enkelsdig. Tål regn. 
Pris inkl. en scanning.

Banderoll   
299:- inkl.moms
Välj mellen 3 motiv. 200 cm bred 
x 50 cm hög. Öljetter i hörnen. 
Enkelsidig. Tål regn.

NR B1

NR B2

NR B3

Namn
Grattis!

AB0010/6 2016

Namn

AB00

Grattis
10/6 2016 Namn

 

10/6 2016
AB00

Grattis

Namn

G
ra

tt
is

 ti
ll 

st
ud

en
te

n!

AB0010/6 -16

Namn

Grattis till studenten!
10 juni 2016 AB00

Namn
AB 0010/6 -16

NR S1

NR S4

NR S2

NR S5

NR S3

NR S6

Hur du beställer:
1. Välj ditt motiv! 2. Skicka in bildnr, foto på studenten, 
namn, datum och klassbeteckning till: 
Adapt Media, N. Skolgatan 2, 264 33 Klippan 
eller maila allt till: info@adaptmedia.se
Uppge även beställarens namn, adress och telnummer 
samt när studentskylten ska vara färdig.

Grattis Adam!

Grattis Adam!
Student 2016

STUDENT 10/6 2016

Grattis Adam!
Hämtas av kund på Adapt Media.

Studentskyltar och banderoller 

Beställ i 
god tid!

Vid köp får du en vit 

SKJORTA 
GRATIS!

Till dig 
Student!

 
2 999:-studentkostym

Söderåsjournalen 
Klippan 
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10,7x7,1 

RÖSTÅNGA 
BEGRAVNINGSBYRÅ 
 

Billingevägen 8 -  Röstånga -  0435-91570 

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

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

Söderåsjournalen 
Klippan 

w
w

w
.fa

ce
bo

ok
.c

om
/b

eg
ra

vn
in

gs
by

ra
 

10,7x7,1 

RÖSTÅNGA 
BEGRAVNINGSBYRÅ 
 

Billingevägen 8 -  Röstånga -  0435-91570 

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

www.röstångabegr.se           info@begr-byra.se 
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rabatt på valfri vara!
Gäller 24-29 april
Medtag kupongen!

Endast 1 kupong/person
Gäller ej underkläder, strumpor och kosmetik

  

20%

Kom till oss och 
shoppa loss!

Namn:

................................................................................................................

Adress:

................................................................................................................

Postadress:

................................................................................................................

Hos oss hittar man ett unikt  

utvalt sortiment av kläder,  

underkläder, accessoarer 

och kosmetika.

Vi har plockat guldkornen 

från kollektioner som 

visats på modeveckorna i 

Stockholm och Köpenhamn. 

Dessa hjälper vi er sen att 

kombinera med personlig

touch.

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

Välkomna!
Öppet: mån-fre  10-18 / lör 10-14
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LT Lantmän startades på Spångens 
Gästgivaregård 1917 av ett 50-tal lant-
brukare som bildade en inköpsfören-
ing för att tillsammans köpa varor så 
billigt som möjligt. Än idag är LT Lant-
män en ekonomisk förening som ägs 
av lantbrukare i Ljungbyheds- och  
Tyringetrakten. Både idag som förr är 
det långsiktighet som är det viktig-
aste.

Idag är LT Lantmän en butik för alla, med ett 
oerhört brett varusortiment där du kan hitta 
allt du behöver. Eller som en kund i butiken 
uttrycker sig:

– Det personalen här inte vet är inte värt 
att veta. När du behöver något, oavsett om 
det handlar om odling, husbygge eller djur
hållning, har LT Lantmän det. Det är bara 
att åka hit så finns det här. Det är en trygg
het för mig som inte vill vänta på det jag vill 
köpa.

Prisvärt och brett sortiment
Kunderna kommer tillbaka till LT Lantmän 
av flera orsaker, dels är det ett bra sortiment 
och bra priser och dels är det personalen som 
har värdefull kunskap och ger bra service till 
kunderna. Den stora konkurrenten är inter-
net och allt som finns där. Men internet har 

varken kundservice eller kan leverera varan 
direkt. LT Lantmän är dessutom årets vinnare 
av Köpmanspriset som delas ut av Klippans 
kommun med motiveringen: 

”Genom att sätta sina kunder i främsta 
rummet och alltid erbjuda en utomordent
lig service, har butiken skaffat sig sin trog
na kundskara. Företaget hjälper till med 
att levandegöra orten och är en naturlig 
mötesplats.”

Göran Svensson som är företagsledare på  
LT Lantmän i Ljungbyhed är givetvis stolt över 
priset och lovordar både sin personal och  
butik.
– Vårt butikssortimentet är oerhört brett 
och består av över 12.000 artiklar. Vi har 
såväl lantbrukare som privatpersoner och  
företag som kunder. LT Lantmäns betydelse 
för Ljungbyhed, Klippan och hela Söderås
om rådet är väldigt stort.

Macken
LT Lantmän har även en egen mack vid  
foder- och spannmålsanläggningen i Ljung-
byhed, som är en containermack för miljöns 
skull. Macken är bygdens mack och ger både 
diesel och bensin åt alla som vill tanka sin bil. 
Hos LT Lantmän finns det verkligen service 
och varor för alla.

Pigg 100-åring
med brett sortiment

100 år
1917- 2017

Vi firar
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Storgatan 4 
Ljungbyhed 
Tel 0435 - 294 50

Bygdens butik! Priserna gäller endast i Ljungbyheds-
butiken fredag den 28 och lördag den 
29 april och så länge lagret räcker!

Kompressor
Ferax 2H 24L

Lykta Klinte
2-packRingisolatorer 

4x25 st i påse

STIGA
HELA 

SORTIMENTET 

25%

Fiskars
TRÄDGÅRDS-

REDSKAP
Classic och Prima

20%

100 år
1917- 2017

Vi firar

Häftpistol
Rapid 13

Kom och fira med oss! 
FRE 28/4 kl. 9-18
LÖR 29/4 kl. 9-13
Leverantörer på plats under fredagen:
Anza - Måleriredskap, Bayer - Bekämpningsmedel
Foga - Elstängsel, Ocean - Städ- & tvättkem
Skånefrö - Gräsfrö, Biofarmab - Kosttillskott häst
S:t Eriks - Stenbeläggning, Salsa - Hästfoder,
Royal Canin - Hundfoder
• Under fredagen korvgrillning kl. 13-17

100:-
Ord.pris 152:-

Sköljmedel
Sommarvind/Persika 

0,75 l

15:-/st
Ord.pris 29:-

100:-
Ord.pris 176:-

Lång
vinkelpensel

Anza Elite, 100 mm

179:-
Ord.pris 357:-

899:-
Ord.pris 1899:- 

495:-
Ord.pris 895:-
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Salong
Monica

Välkomna till Sofia 
på Ö. Storgatan 2 
i Kvidinge!

Huvudsalongen • Storgatan 35 •  26432 Klippan • Tel 0435-153 53

Vi är ständigt på fortbildningar 

för att kunna leverera nutid!

Här arbetar frisörer i alla åldrar, 
så vi når kundernas önskemål 
• Varför inte boka in en tjej-/killkväll hos oss?
• Eller lyxa till med en ljuvlig spa-kväll?            Välkomna!

Rositas Hairstudio
Salong för hela familjen!

Torget, Perstorp • 0435-66 00 60

Hårfrisör med 
 många års erfarenhet

Storgatan 46 A, Klippan
0435 - 130 99 

Mån-fre 10-18 • lör 10-14

Dam - Herr - Barn
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Visst kan det vara lockande att köpa 
den där hårfärgningen för nån hundra-
lapp i stället för att gå till en frisör. Men 
se upp - risken är överhängande att du 
förstör ditt hår och behöver kosta på 
dig en extra kostsam behandling för 
att rädda ditt hår. 

Produkter som används av frisörer är både 
bättre för miljön och mer hälsosamma efter-
som de använder proffsprodukter med hö-
gre krav på än de du köper i en vanlig affär. 
De vanligaste felen vi gör är:
• Använder platt- eller locktång på fuktigt 

hår, vilket både skadar ditt hår och din 
tång. 

• Väntar för länge med att toppa håret vil-
ket gör att håret klyver sig och skadan 
arbetar sig uppåt längs hårstrået.

• Tvättar håret för ofta. Det räcker om du 
gör det var tredje dag.

• Inte låter en utbildad frisör sköta ditt hår 
när du ska klippa eller färga håret!

Inled våren med med ett besök hos frisören 
för att få håret att behålla en god kvalité. Ny-

Ta hand om dig!
Vackra händer?
Naglar, snygga eller inte, är oftast det första 
du lägger märke till hos en person. Har du till 
exempel väldigt nedbitna naglar så kan folk 
uppfatta dig som en stressad person. Ser de 
allmänt ovårdade ut så kan du också uppfat-
tas som en slarvig och ovårdad person. Har 
du välvårdade naglar och händer utstrålar du 
självförtroende och känner dig vacker. Vack-
ra naglar har blivit en naturlig del av kvinnors 
skönhetsvård. Genom att gå till en nageltera-
peut kan du få antingen en nagelförlängning, 
naglarna förlängs antingen med en mall och 
byggs ut eller kan du få en nagelförstärkning  
som läggs på den naturliga nageln. 

Fyra tips för vackra naglar:
• Håll naglarna rena
• Låt bli att bita på eller peta med dem
• Ta hand om nagelbanden
• Låt en nagelterapeut jobba med dina 

naglar, det gör skillnad!

klippta toppar är mer tåliga och står emot 
vårsolen bättre.

Len och fin hud
Hud som får den behandling som den be-
höver är mer problemfri. Din hud påverkas 
av hur du lever, sover och vad du äter och 
dricker. Skönhet är ingen gåva utan resultatet  
av regelbunden skötsel av kropp och själ. A 
och O inom hudvård är rengöring och åter-
fuktning. Huden i ansiktet är olik huden på 
resten av kroppen - mycket känsligare och 
tunnare. Ansiktet och kroppen måste ha  
  olika rengöring för att huden ska må bra. 

Sköna fötter?
Det är viktigt att ta hand om sina fötter, lik-
som övriga kroppen. Dina fötter behöver 
smörjas, naglarna klippas och förhårdnader 
behöver filas bort. Ett vanligt misstag vi gör 
är att vi går i för små skor. 90 % av alla ska-
dor kommer från skorna. Ta hand om dina 
fötter, snart ska de släppas ut i sandaler eller 
gå barfota på stranden!

Välkommen till
LloydsApotek för en 

kostnadsfri hudanalys
Våra öppettider

Vardagar: 08.30-19.00
Lördag: 09.00-15.00

Söndag: 10.00-15.00
 

Allégatan 12 A, Klippan

Just nu!  
Eucerin

 ansiktsvård

3 för 2

Unna dig en behandling 
på hemmaplan!
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SALONG VA        

                                  
Frisör & Fransstylist

0435-100 33
Allégatan 12
264 33 Klippan

GRATIS Olaplex-
behandling till alla 
”färg/sling kunder”!

Gäller t.o.m 31/5 

www.hairstylebyfelicia.se

Allégatan 9, Klippan 0435-76 91 14

Allégatan 11, Klippan

TEL. 101 36
www.helenasfotoskonhetsvard.se

Gunilla & Liselott
Hantverkareg. 1, Perstorp
Tel. 0435-301 00

Vax/färg 
ögonbryn 120:-  
0435 - 43 51 82 
Storgatan 44 Klippan

Place4Nails
25% på nya set

Bokning fram till 29/4

Tel. 0736-30 77 33 Storgatan 28, Klippan

Köpmangatan 4, Perstorp • Tel: 0435-309 99

Fothälsan i Perstorp
Nyöppnar i större lokal tisdag 2 maj

Goodiebag till de första 20 kunderna 
(gäller vid köp över 400 kr)

Två röster om skönhet
Fo
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Söderåsjournalen träffade Heléne 
Lindquist och Anna Berglund för att 
höra deras skönhetstips. Heléne är  
artist och är projekt ledande produ-
cent för Bruks spelen. Anna arbetar 
med projektledning inom event och är 
ägare och grundare till ByBerglund.

Heléne lindquist

Vad är viktigt när du går och klipper 
dig?
– Att min frisör är bra på färg då jag ofta 
färgar håret i samband med att jag klipper 
håret.

Vad är fördelen med att gå till en nagel-
studio och få naglarna fixade?
– Jag har faktiskt aldrig varit på någon na
gelstudio men jag hade gärna gått dit för att 
få tips om hur naglarna blir starka och fina.

Ditt bästa skönhetstips?
– Bästa skönhetstipset är att dricka mycket 
vatten, sova ordentligt och äta hyfsat nyttigt!

AnnA Berglund

Vad är viktigt när du går och klipper 
dig?
– Det viktigaste är att njuta av en stund 
för sig själv och verkligen unna sig det. Det 
innebär att lägga bort telefon och andra  
eventuella stressmoment för att ge sig hän åt 
skvallervärldens alla magasin och tidningar. 

Vad är fördelen med att gå till en nagel-
studio och få naglarna fixade?
– Fördelen är absolut hållbarheten. Nagel
lacket håller betydligt längre är min uppfatt
ning.

Ditt bästa skönhetstips?
– Få extra långa ögonfransar. Applicera ett 
ganska tjockt lager med puder på ögon
fransarna, använd ögonsfransböjare, ta  
sedan mascaran på fransarna. Men det bästa 
tipset är nog att skönhet kommer inifrån, så 
ta hand om dig med träning, bra kost och 
harmoni. Då lyser det om dig och din skön
het!

Salong Salong

Bokning
0435-44 00 33 Storgatan 7 LJUNGBYHED
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SalongSalong

Storgatan 7 LJUNGBYHED
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TÄVLING!

Köpmangatan 19
Perstorp 

Tel 0435 - 346 68

Caprice, även svart 

649:-

Rieker stl 36-42 

600:-

Remonte stl 36-42,
även beige 

900:- 

Handla för minst 400 kr 
så kan du vinna ett 
presentkort på 500 kr!
Gäller tom 29/4

Väkomna!

Året var 1918 och företaget hette Skån-
ska Ättikfabriken. Det nya materialet 
började snabbt att användas inom en 
rad områden. Bakom den första plas-
ten, isoliten, stod indiern Innanendra 
Das Gupta som var anställd på företa-
get.

Das Gupta kom till Perstorp 1917 och vid si-
dan av sitt arbete med läkemedel började han 
experimentera med det som skulle bli plast, 
först Indolack och sedan Isolit. Das Gupta är 
först att plastlackera en bokhylla. Bokhyllan 
var för övrigt tillverkad vid snickerifabriken 
i Klippan. 1917 lanserades den första plast-
produkten, ett handtag för strömbrytare. 
Därmed var Nordens första plastfabrik född. 
Här är historien bakom framgångssagan 
Perstorp. 

Karpar
1867 flyttade Carl Wendt in vid skogs- och 
jordbruksegendomen Gustafsborgs Säteri. 
Han var en nytänkare och lät dämma upp 
vattensjuka områden för att börja med fisk-
odling. Karpdammarna är sammanlänkade 
med varandra genom åar som kunde däm-
mas upp och tömmas på vatten för att att 
sedan håva upp alla karpar. Karpen såldes se-
dan till främst Tyskland. Idag finns det endast 
en karpodling kvar i Sverige i Aneboda ut-
anför Lammhult. Det var faktiskt Carl Wendt 
som startade den med.

När Perstorp sattes på världskartan
Skånska Ättikfabriken
Carls son, Wilhelm Wendt, utbildade sig till 
civilingenjör i kemi vid Tekniska Högskolan i 
Stockholm. När han kommer hem till Pers-
torp igen startar han, år 1881, ”Stensmölla 
kemiska tekniska industri” som producerar 
ättiksyra, tjära, träkol och träsprit. Perstorps 
Ättika blir snabbt en framgång, samtidigt 
som Carl Wendts karpar och virke säljs och 
transporteras långa vägar via den nyanlagda 
järnvägen.

Konflikt med facket
Arbetsförhållandena vid den här tiden är 
svåra med dagens mått och Wilhelm Wendt 
styr bruket ensamt samtidigt som han arbe-
tar i fabriken. Efter första världskriget håller 
Europa på att bygga upp en egen industri 
och lönsamheten är dålig samtidigt som sta-
ten straffbeskattar företagen. Fackföreningar 
har bildats och revolutionen i Ryssland ska-
par oro i omvärlden. Efter flera korta strej-
ker påbörjas en nio månaders lång konflikt 
fackföreningen år 1924. Det påstås att Wil-
helm Wendt avlider i en av fabrikerna men 
sanningen är att Wilhelm dör hemma i sin 
säng en morgon efter flera månaders hårt 
arbete i fabriken trots att han var 70 år fyllda. 
Han slet ihjäl sig av hårt arbete helt enkelt. 
Wilhelms äldste son Otto övertar ledningen 
av företaget och arbetarna går tillbaka till ar-
betet. Det är en dramatisk tid och det är då 
det föds skrönor så som att Wilhelm skulle 
avlidit ensam på golvet i sin fabrik förgiftad 
av kolmonoxid. 

Plastindustrin
Vid andra världskrigets slut 1945 är Perstorp 
Skandinaviens största plastindustri. Namnet 
Perstorp är gångbart över hela världen och är 
förknippat med framtidstro och utveckling. 
Sverige är en av föregångsländerna inom 
plastdesign bland annat tack vare prins  
Sigvard Bernadotte som var en av de första 
som började använda plast inom design och 
konst. Den berömda telefonen ”Kobran” 

som tillverkades av Ericsson härstammar 
också från den tiden. 

Perstorp AB
Företaget utvecklas under dessa år till ett 
modernt storföretag och byter 1966 namn 
till PERSTORP AB. Den nya logotypen baseras 
på det alkemiska tecknet för ättiksyra, företa-
gets första kemiska produkt. En viktig grund 
är att den första plasten i Sverige tillverka-
des just i Perstorp och att många välkända 
plastprodukter har kommit från företagen i 
Perstorp. 

Annons från Svenska Dagbladet, 2 januari 1918 Wilhelm Wendt, 1920. Foto: Perstorps AB:s arkiv

Ättiksfabrikens läkemedelsdivision omvandlades 
i början av 1920talet till isolitfabrik. 

Foto: Perstorps AB:s arkiv

avigorät
Vaktgatan 20, ÄNGELHOLM  •  076-16 01 961

Välkommen in att inspireras av material, färger och modeller

Prissänkt under april
Bomullsgarn i många färger 20:- (50 g)

Lin/bomull från Ullcentrum 100:- (100 g)

Titta gärna på min skyltning hos  
Tullssons Möbler i Klippan. Välkommen!

Butiken är full av nyheter! 
Från bl.a Sandnes garn, Karin Öberg m fl.
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DET SMARTARE VALET

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

Se modeller och priser på www.a4uab.se

ECODAN - LUFTVATTENVÄRMEPUMP
 ETT KOMPLETT SYSTEM FÖR VÄRME & VARMVATTEN 
 UNIK TEKNOLOGI SOM GER EN ÖKAD BESPARING
 MILJÖVÄNLIG & ENKEL INSTALLATION
 GARANTERAD VÄRMEEFFEKT NER TILL -28°C UTOMHUS 
 14 ÅRS TRYGGHETSFÖRSÄKRING SOM TILLVAL

LUFT / LUFTVÄRMEPUMP
 FRAMTAGNA FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN 
 MÄRKBAR EKONOMISK BESPARING
 STYR DIN VÄRMEPUMP VIA WIFI  
 BEHAGLIGT INOMHUSKLIMAT

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

En kontakt räcker! Altanplaner på G?Besök oss på
erby.se

Klippan har en ny restaurang med både sushi och 
varma thairätter på menyn. Det finns gott 

om plats i lokalen på Järnvägs gatan 
där Sachi sushibar ligger. Fräsch mat, 
krispiga grönsaker och sushin sma-
kar som sushi ska smaka. 

Avnjut en god lunch, eller en varm och 
smakrik middag. Sachi erbjuder en välsma-

kande asiatisk matupplevelse. Sachi sushibar 
rekommenderas varmt av sina matgäster och 

ägaren Tit Béo hälsar såväl nya som gamla mat-
gäster välkomna till Sachi.

Sachi - Smaker som lockar

Asiatisk lunchbuffé - sushi & varmrätter
Varmrätt, sushi, dryck, kaffe och kaka.......................................................69:-

Järnvägsgatan 31, KLIPPAN
Klippanshopping.se heter numera
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Hej Michael Ljungkvist, vinnare av Söderås-
journalens utlottning av fototapet.

Vad fick dig att delta i tävlingen om fototapet?
 – Vår son Alves rum var i behov av en uppfräschning 
och då tyckte vi det kunde vara kul att skicka in ett täv
lingsbidrag och hoppas på det bästa. Alve ville gärna 
ha djurmotiv på väggen. 

Hur kändes det att vinna?
– Det var överraskande och kul.

Var det svårt att sätta upp tapeten?
– Nej, faktum är att det var mycket enklare än jag trod
de att det skulle vara. Det tog mig ca 50 minuter att 
sätta upp 7 m2. Ett enkelt grepp för att få ett snyggt 
rum utan att man behöver vara expert på att sätta upp 
tapet.

Nöjd med resultatet?
– Ja, vi är jättenöjda med hur det blev. En riktig inred
ningsdetalj i rummet som skapar djup och häftig at
mosfär. Mest nöjd av alla är Alve som verkligen älskar 
hur hans rum förändrats tack vare fototapeten.

Har ni fått några kommentarer från vänner som 
sett vinnartapeten uppsatt?
– Alla som sett det tycker att det är riktigt snyggt och 
maffigt med stora bilder på väggen.

Skulle du rekommendera andra att köpa och 
sätta upp fottapet?
– Absolut! Det är ett snyggt och enkelt sätt att för
ändra mycket i hemmet. Det kommer förmodligen upp 
en i hallen också så småningom.

VINNARE I SÖDERÅSJOURNALENS MÅNADSTÄVLING FOTOTAPET FRÅN
ADAPT MEDIA

Beställ din egendesignade fototapet hos oss! 
Ring för kostnadsförslag, tel. 0435-77 90 50
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Välkommen till Korpens 
MÅNDAGSCYKLING
Varje helgfri måndag under maj - sept.
Start från Ekstrands cykelaffär och 
Hembygdsföreningen kl. 17.30 - 19.00.
Startkorten lämnas vid Vedbyskola.
Maj: 8, 15, 22, 29
Juni: 5, 12 ,19, 26
Juli: 3, 10 , 31
Augusti: 7, 14, 21, 28
September: 4
Presentkort lottas ut på startkorten. 
De som har deltagit minst 11 ggr är 
med i en slutdragning om en cykel 
samt massor av presentkort. 

www.korpenklippan.se

Korpen söker ledare!
Vill du utveckla dig? 
Vi har utbildningen
Tel. 072-22 82 868
www.korpenklippan.se

Skogspromenad
vid Klöva Hallar
Söndagen den 7 maj
kl. 10.00 - 14.00
Tipspromenad ca 8 km
på natursköna Söderåsen. 
Startavgift: 
Vuxna 30:-, barn 15:-
Vi bjuder på förtäring!

Startavgift 25:-

– Föredraget jag håller heter "Mitt liv som 
pressfotograf" och skildrar en resa över värl-
den bakom kameran, säger Rickard Nilsson. 
Det här ska absolut inte ses som något avslut, 
utan möjligtvis en delrapport.

Ljungbyhedsson
Rickard föddes och växte upp Ljungbyhed, försvann 
sedan till Kvällsposten i Malmö. Rickard hann även 
med några år i Stockholm innan han 1989 kom till-
baka till bygden, då som flottiljfotograf på F5. 
– 97 lämnade jag bygden igen och styrde kosan till 
Bildbyrån, berättar Rickard. Men för sju år lämnade 
jag där och startade eget.

Föredragshållare
Vid sidan av allt plåtande så håller Rickard sju-åtta 
föredrag varje år. Rickard, som numera är bosatt i  
Hässleholm, återvänder alltså till brottsplatsen ännu 
en gång. Denna gång med ett föredrag på Ljungby-
heds Bibliotek. Senast han höll föredrag i Ljungbyhed 
så gjordes det för fullt hus på F5-området.

Rickard Nilsson håller föredraget

MITT LIV SOM PRESSFOTOGRAF

Korpens måndagscykling
Cyklingen på måndagskvällar med Korpen är 
fortsatt populärt. Som vanligt finns det priser att 
vinna, vid sidan av nyttig motion i vackra miljöer. 

Klippan Korpens ordförande Börje Svensson berättar att 
måndagscyklingen är en gammal tradition som fyller 40 
år i år. Från början cyklade man ut till Ljungbyhed, Spång-
en och tillbaka men rundan har kortats ned till 1 mil där 
rundan utgår från Ekstrands cykelaffär ut till Vedby skola 
och sedan tillbaka.
– De som har varit med och cyklat minst 11 av totalt 16 
gånger i sommar är med i slutdragningen där första pris 
är en cykel, avslutar Börje Svensson.

Vad: "Mitt liv som pressfotograf"
Var: Ljungbyheds Bibliotek
När: 27 April kl 14
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Tack till Föreningssidans sponsorer!

Åsbo Släkt- och Folklivsforskare
Öppet Hus för alla gamla och nya släktfors-
kare på Studiegården 47:an, Klippan.
Mån 24/4 kl 13 - 16
Fre 28/4 kl 13 - 16

Vårutflykt sönd 7/5 till Järnvägsmuseet i 
Ängelholm. Inträde 50 kronor. Anmälan till 
Lena Ringbrant Ekelund tel 0435-711060 
eller maila l.re@telia.com senast 25/4. i  
Klippan kl 13.00.

Seniorerna, SPF Eken Perstorp 
Månadsmöte den 11 maj 2017, Försam-
lingshemmet kl 14.00. Anders Ödman, do-
cent vid institutionen för arkeologi och anti-
kens historia vid Lunds Universitet,   kommer 
och berättar om Perstorpsbygden från istid 
till enskifte, 16 000 år på 60 minuter

27 april Susanne Hansen, fastighetsmäklare 
på Swedbank, berättar om köp och försälj-
ning av fastigheter. 

26 maj Restaurangbesök ”Gästis” Röstånga. 
Anmälan till Bitte 070-9769032

15 maj Dagsutflykt till Hven. Kontakta 
Lena Hagsten angående lediga platser, 070-
7278444

Någon gång under Maj månad kommer 
”Fisketur på Sundet” arrangeras. Datum 
kommer inom kort! 

Mer info om alla våra aktiviteter kan ni för-
hoppningsvis läsa på vår hemsida 
www.spf.se/ekenperstorp

HjärtLung-föreningen Klippan
Vårfest i Skäralid med gemytlig samling 
kring buffébordet och vandring runt Skär-
dammen. Måndagen den 8 maj kl. 18. 
Kostnad: kr 200:-/person. Bindande anmä-
lan senast den 2 maj till Gunnel tel. 0435-44 
04 26 eller 076/32 25 303. VÄLKOMNA!

Kvidinge Hembygdsförening
"Gunnar Wiklund i ord o ton" är temat 
för konserten i Kvidinge kyrka kl. 17 lördagen 
den 29 april. Per Sjölander var ju den stora 
överraskningen vid konserten med Jessica 
Andersson och nu återkommer han tillsam-
mans med Billy Heil Quartet till Kvidinge kyr-
ka. Gunnar Wiklund var ju en älskad sångare 
på sin tid och "Sakta vi gå genom stan "kan-
ske hans mest kända låt. Biljetter till förköp 
finns på Matöppet, Kvidinge, Klippans Bok-
handel samt Tobakshörnan i Åstorp

SPF Seniorerna Tycho Brahe Ljungbyhed
Våravslutning den 9 maj kl.17.00 med "sill 
och potäter" i lokalen Ljungbygatan 22. Bo 
Göran Svensson från Höja underhåller med 
glad musik. Anmälan senast den 2 maj till 
Göran 441447 eller 073-803 14 47. Påmin-
ner om att vårt program finns på vår hem-
sida: spfseniorerna.se/tychobraheljungbyhed

Klippankorpens Boulesektion
Sista inomhustävlingen i Åstorp Boule-
hall spelades med 28 deltagare den 30 mars.
• Bengt Christensson segrade med 3 vin-

ster och 25 i kvot
• Egil Hansson blev tvåa med 3 vinster och 

23 i kvot
• Christer Nilsson blev trea med 3 vinster 

och 22 i kvot
Nu börjar utomhussäsongen med spel i par-
ken i Klippan.

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening
Gökotta 13 maj kl. 07.00 på Polemans äng. 
Medtag egen "skaffning".

Historisk vandring 19 maj i Riseberga by 
under ledning av Ernst Törnkvist och "Hasse 
i Spången". Samling på "torget" framför kyr-
kan kl. 14.00.

Växtloppis 20 maj kl. 10.00 - 14.00 vid" Po-
lemanska" huset. Ansvarig Gunnel Lindahl.

Hjärtligt välkomna till våra aktiviteter!

Nils Forsberg-sällskapet
Årsmöte
Lördagen den 22 april kl 14.00 i Hembygds-
stugan i Ljungbyhed. Preliminär rapport om 
inventeringen av forsbergverk i Nordvästskå-
ne samt sedvanliga årsmötesärenden.

Medlemsavgiften för 2017 – 100 kr – sätts 
in på bankgiro 886-1015. Glöm inte ange 
adress och telefon!

Styrelsen vill betona att inventeringen fort-
sätter fram till den utställning som kommer 
att äga rum hösten 2018. Alla som har ett 
eller flera verk av Nils Forsberg bör meddela 
detta till någon i styrelsen t ex ordföran-
den Bo Alvberger, tel. 0370-167 38, epost:  
alvberger.bo@outlook.com

AA och Al-Anon
Informationsmöte AA torsdagar kl. 17.30-
18.30. Al-Anon möte torsdagar kl. 19-20. Är 
du anhörig till missbrukare, behöver stöd och 
hjälp, då är du välkommen till A-Anon.

STF Bjäre Åsbo lokalavdelning
Vandring Lördagen 29 april i Össjö. Vi vand-
rar ca 5 km på stig och skogsvägar i en trakt 
som kanske börja spira i grönt. Vi passerar en 
husgrund som blev kvar efter att brandkåren 
klantat till det, även en plats där ett sågverk 
legat för mer än 200år sedan. Samling fd Alm-
qvist möbler väg mellan Ängelholm och Öst-
ra Ljungby kl 10.00. Vandringen är ett sam-
arrangemang med Naturskyddsföreningen  
i Ängelholm. Info Rune 0705-381891. Tag 
med fika. Ingen avgift

På denna sida erbjuder vi alla föreningar i Söderåsjournalens utgivningsområde att informera om sin verksamhet. Föreningen ska alltså finnas i Klippans 
kommun (Klippan, Ljungbyhed, Östra Ljungby osv), Perstorps kommun, Åstorps kommun eller Röstånga.

Föreningssidan NYHET! Gå in på Söderåsportalen.se och klicka på fliken Föreningar. 
Här skriver ni in föreningens text. Ni ansvarar för att uppgifterna 
är rätt. Vi förbehåller oss rätten att redigera dem p.g.a platsbrist. 
Endast aktuell månads program införes. Texterna finns i sin helhet 
på Söderåsportalen.se.
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PRO Ljungbyhed
Tisdag 9 maj skogsvandringen börjar. Sam-
ling på torget kl 13.30.

Torsdag 25 maj kyrksöndag i Riseberga 
kyrka kl 14.00. Därefter kyrkkaffe i försam-
lingshemmet i Ljungbyhed.

Obs Resan Ut i det blå är ändrad till den 13 
september.

SPF Seniorerna Färingtofta
Inbjuder till motionsdans i Tornsborgs Tivoli, 
Färingtofta. Alla dansdagar kl 17-20.30
• Tordag 27 april LILJAS spelar
• Torsdag 11 maj ORIENT spelar
• Torsdag 25 maj TUBOYS spelar

Vi bjuder på kaffe. Alla föreningsanslutna 
pensionärer är välkomna. Medlemskontroll.
VANDRING: 24 APRIL – KOLLEBERGADAM-
MEN OBS!TIDEN KL 12. Efteråt ”Dagens” på 
Golfrestauranen.

UTFÄRD 18 maj Gourmetlunch. Samling 
och samåkning på Torget Ljungbyhed kl 
12.00

DAGSBUSSTUR 30 maj ”Skåne Mitt”, 
Samling på Torget Ljungbyhed, avfärd 8.00
Övr uppl o anm Bosse 070-3341025

Se även vår hemsida: 
www.spfseniorerna.se/faringtofta

PRO Klippan
Måndag 24 april Bingo 14.00 i lokalen  
Torget 1A.

Måndag 8 maj Trivseldans kl. 17.00 på 
Tingvalla i Åstorp. Kjell-Reines spelar. 
Bingo 14.00 i lokalen Torget 1A.

Tisdag 9 maj Medlemsmöte kl. 14.00 i 
Klippans Kulturcenter/Parkköket. Seniorsing-
ers underhåller.

Onsdag 10 maj Shoppingtur till Ulla-
red.130:- vid minst 45 betalande. Från Kvan-
tum 08.45, därefter från Torget 1. Anmälan 
senast 25 april och betalning senast 2 maj.

Måndag 15 maj Lunchtrav i Halmstad. Buss 
från Kvantum 9.30, från Torget 9.45. Pris: 
320:-/person om vi blir minst 40 personer. 
Resa, guidad tur på stallbacken, lunch och 

del i V4-system. Vi åker från Kvantum 09:30, 
från Torget 09:45. Anmälan på hemsidan el-
ler i pärmen i PRO-lokalen senast onsdag 26 
april. Betalning senast 28 april. Information 
Bertil Pettersson, 070-628 91 26

Övrigt 
Anmälningar till våra aktiviteter kan också 
göras på vår hemsida, pro.se/klippan eller på 
listor som finns i vår lokal på Torget 1A.
Medlemsenkät om önskemål beträffande ak-
tiviteter finns på PROs hemsida. Fyll gärna i 
den.

Expeditionstider Torget 1A Tisdagar och 
onsdagar 10.00-11.00.

SPF Seniorerna Åby Klippan
Välkomna till SPF i Klippan, adr. Studiegården 
47:an

April 28 Vårfest med god mat och under-
hållning. Anmälan till Margaretha tel: 0435-
13624

Maj 2 Månadsmöte 14.00 "Försök inte 
lura mig" Brottsofferjouren medverkar.

Maj 12 Fredagslunch. Anmälan till Arne 
tel. 0435-24052

Ta gärna med en vän till våra sammankoms-
ter! Styrelsen
Hemsida: spf.se/aby
E-post: spf.klippan.aby@telia.com

Aktiespararna Klippan Perstorp Åstorp
Aktiecafé med Hitta Kursvinnare
Söndag 23 April 17.00 - 19.00 
Studiegården 47:an Storgatan 47 Klippan

Företagsbesök
Onsdag 26 April 18.30 - 21.00
Studiegården 47:an Storgatan 47 Klippan
Gullberg & Jansson presenteras av CEO Axel 
Molvin
Arc Aroma Pure presenteras av Vd Johan 
Möllerström
Anmälan om deltagande på hemsidan:
www.aktiespararna.se/klippanperstorpastorp

Välkomna till våren sista aktiviteter önskar 
ledningsgruppen.

Höstens program finner ni på hemsidan.

Trevlig sommar önskar ledningsgruppen

Trädgårdsföreningen Perstorp
Trädgårdssnack ordnas första måndagen 
i varje månad kl 19-21, förutom i januari och 
juli. Trädgårdssnack är precis lika enkelt som 
det låter - vi träffas, fikar till självkostnads-
pris och snackar trädgård och odling. Häng 
på du också, de gånger du kan och vill! Ta 
gärna med dig fröer och växter som du vill 
byta bort- men glöm inte att märka upp det 
du tar med dig så att man vet vad man får 
med sig hem. 

Trädgårdssnack genomförs i samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan i deras lokaler.

Åstorps RF och Krika Hästsportförening
Sportkörning med SM-kval. Tävling i  
Åstorp den 19-21 maj, allt från lätta klasser 
till elitklass med SM-kval. 

• Fredag dressyr; första start kl. 8 
Eleganta ekipage visas upp på dressyr-
banan.

• Lördag Maraton; första ekipage i hin-
der ca 10.00 Spännande och fartfylld 
tävling i fasta maratonhinder.

• Söndag precision; start kl. 10 Det av-
görande och spännande sista momentet 
körs mellan koner med bollar på.

Publik är hjärtligt välkommen, servering finns 
på plats.

Plastens Hus i Perstorp
Arbetsgruppen som organiserar byavand-
ringar i Perstorp inbjuder till nya vandringar 
i vår.

De nya vandringarna kommer att gå längs 
Järnvägsgatan från korsningen med Köp-
mangatan och fram till Alvägen. 

Planerade datum är: 
• Tisdag 2017-05-16 Kl. 14.00
• Lördag 2017-05-20 Kl. 10.00

Information kan fås från Plastens Hus dit ock-
så anmälan om deltagande skall göras.
Tel 0435-39303 Mejl info@plastenshus.se
Plastens Hus, Hässleholmsvägen 6. 284 34 
Perstorp
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Åbymarknad tisdag 16 juni 
Vi finns på plats under Åbymarknad,  
kom och diskutera kommunalpolitik  

och drick en kopp kaffe! 

 
Johan Pettersson 

Ordförande 
Kommunfullmäktige 

 
Kerstin Persson 

Ordförande 
Kommunstyrelsen 

 
Michael Nemeti 

Ordförande 
Kultur och fritid 

 
Gunilla Svensson 

Ordförande 
Socialnämnden 

 
Kent Lodesjö 

1:e vice ordförande 
Plan och bygg 

 
Rune Persson 
Ordförande 

Barn och utbildning 
 

Följ oss på Facebook: Socialdemokraterna i Klippans kommun. Webb: socialdemokraterna.se/klippan 

 

Åbymarknad tisdag 16 juni 
Vi finns på plats under Åbymarknad,  
kom och diskutera kommunalpolitik  

och drick en kopp kaffe! 

 
Johan Pettersson 

Ordförande 
Kommunfullmäktige 

 
Kerstin Persson 

Ordförande 
Kommunstyrelsen 

 
Michael Nemeti 

Ordförande 
Kultur och fritid 

 
Gunilla Svensson 

Ordförande 
Socialnämnden 

 
Kent Lodesjö 

1:e vice ordförande 
Plan och bygg 

 
Rune Persson 
Ordförande 

Barn och utbildning 
 

Följ oss på Facebook: Socialdemokraterna i Klippans kommun. Webb: socialdemokraterna.se/klippan 

F R A M T I D S P A R T I E T  I  K L I P P A N S  K O M M U N

1:a maj i Klippan

Johan Pettersson
Ordförande

Kommunfullmäktige

Gunilla Svensson
Ordförande

Socialnämnden

Kerstin Persson
Ordförande

Kommunstyrelsen

Kent Lodesjö
Ordförande

Plan och bygg

Michael Nemeti
Ordförande

Kultur och fritid

Rune Persson
Ordförande

Barn och utbildning

För mer information: Socialdemokraterna i Klippan.  
Ordf. Johan Pettersson tel: 070 - 496 73 63. 

Följ oss på Facebook: Socialdemokraterna i Klippans kommun.
E-post: klippan@socialdemokraterna.se

8.30 – 9.30 Gratis Sillafrukost på Allétorget 
10.00 Samling på stora torget vid Posten 
10.30  1 Maj-tåget avgår mot Allétorget

Klippans Ungdomsorkester och Klippans Musikkår spelar! 
Underhållning av Mats P och Swinging Ingrid!

Tal av arbetarekommunernas ordförande i Klippan, Pers-
torp och Örkelljunga. Huvudtalare är Anna Wallentheim (s), 
riksdagsledamot från Hässleholm!

Välkommen att delta 
i vårt firande! 

Socialdemokraterna i Perstorp-Klippan-Örkelljunga har under 
många år firat 1:a maj tillsammans, i år firar vi i Klippan.

Gymnasiesärskolan i Klippan bjuder 
publiken på sina favoritlåtar. Ta chan-
sen och upplev den svängiga musiken 
på plats. 

Det har blivit en uppskattad tradition att sko-
lans elever rockar loss och får med sig publiken 
i Klippan.

Inträde:  70 kronor. 
 Barn under 12 år: 20 kronor. 
 Fritt inträde för skolklasser.

Biljetter: För bokning, kontakta Åsa Björk-
man på telefon: 0734 – 39 80 45. 
Begränsat antal biljetter, så passa 
på att boka din idag!

Plats: Snyggatorpsskolans aula i Klippan.

Samma och olika spelas följande datum:
• 26 april klockan 10.00.
• 27 april klockan 09.30 och 18.00.
• 2 maj klockan 10.00.
• 3 maj klockan 09.30 och 18.00.

Samma och olika - musikal
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Tisdagen den 4 april träffades 
företagare, kommuntjänstemän 
och beslutsfattare hos Kraft-
ringen för att först lyssna på  
Andreas Lagerblad, Kraftringens 
sektionschef för drift och under-
håll som berättade om fjärr-
värmeverket. Efteråt bjöds alla 
närvarande på en rundvandring 
på fjärrvärmeanläggningen av 
Daniel Torgelsson. Platschef på 
Kraftringen Klippan.

Fjärrvärmeverket i Klippan drivs till 
95 procent av skogsflis från Gustafs-
borgs Säteri och fjärrvärmeverket är 
till 97,5 procent fossilfritt i sin drift. 
Fjärrvärmeverket i Klippan består av en  
biobränsle eldad hetvattenpanna på  
5 MW och en biooljepanna på 8 MW.

Företagarträff i Klippan
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Bank
• SEB, Allegatan 17, 264 33 KLIPPAN .................................................... 0435-48 32 10
  www.seb.se, petter.arenhag@seb.se
• Swedbank, Storgatan 38, 264 33 KLIPPAN ............................................  0435-260 00
  www.swedbank.se, klippan@swedbank.se

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

Bilverkstad 
Bångdals Bilservice, Mörsarevägen 6, 264 51 LJUNGBYHED ................... 0435-44 22 11
  www.bangdals.se, klas@bangdals.se
• Nockes Bil - Kenoc AB, Spången, 264 52 LJUNGBYHED ....................... 0435-44 04 87
  www.kenoc.se, info@kenoc.se

Bilvård (Brilliant Care) 
• Klippans Vulkverkstad, Fabriksvägen 14, 264 39 KLIPPAN ....................... 0435-103 07
  info@klippansvulk.se

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

Byggvaror 
• Algot Anderssons Trä & Byggvaror, Landskronaväg. 671, 257 30 RYDEBÄCK .. 042-22 10 55
  www.anderssonstraobygg.se, info@anderssonstraobygg.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

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
Jensen El / Alltjänst, Tornsborg 4548, 264 54 Ljungbyhed   ..................... 070 22 86 502 
  - Elinstallatör med AB, www.jensen-el.se, poul@jensen-el.se 
• Söndraby EL, Järnvägsgatan 28, 264 33 KLIPPAN .................................. 0435-139 60
  www.sondrabyel.se, sondraby.el.ab@telia.com

Entreprenad, mark och anläggning
Fricks Entreprenad  ............................................................................... 0702-17 49 25

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

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

Fotvård 
Fotspecialisten i Klippan, Storgatan 17, 264 33 KLIPPAN  .......................... 0435-133 50

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

Fönster och dörrar 
• FönsterFint, Hembygdsgatan 2, 234 36 Klippan ...................................... 0435-107 81
  www.fonsterfint.se, info@fonsterfint.se

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

Söderås

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

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

Hantverk & Hemslöjd
• Glaskonst, Klöva Hallar 2289, 264 92 KLIPPAN  ................................... 0707-197 333
  www.glaskonst.se, glaskonst.mek@telia.com

Hembygdsförening
Östra Ljungby och Källna socknars Hembygdsförening, Bjerhus 4460 Fastarp
264 94 Klippan ................................................................ 0435-21291, 0701-13 11 20

Hund- och kattpensionat 
Dag & Natt för Hund & Katt, Linneröd 6765, 264 93 KLIPPAN.................. 0722-45 20 80

Inramning
• IdéRika Ram, Ekbacken 693 Bonnarp, 264 53 LJUNGBYHED ................ 0704-49 05 48
  www.iderika.nu, lennartsaflund@gmail.com

Kläder
• Basthi, Storgatan 32 C, 264 33 KLIPPAN ................................................ 0435-157 15
• Gunns Mode, Storgatan 32D, 264 33 KLIPPAN ....................................... 0435-101 15
  www.gunnsmode.se, info@gunnsmode.se

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

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

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

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

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

Målare
• FB Måleri, Karossvägen 2, 264 31 KLIPPAN ........................................ 0708-86 88 56
  frank@asbomaleri.se

Möbelrenovering - Sömnad
Åkälla Väv & textil, Templaregatan 20, 264 35 KLIPPAN .......................... 070-782 28 85

Psykoterapi - KBT och parterapi
KBT4U, Norra Skolgatan 2A, 264 33 KLIPPAN .......................................  0707-56 54 88
  Dobrica Vukovic, socionom, leg. psykoterapeut, kbt4u@hotmail.com

Redovisning, Revision
• BDO, Box 103, 264 33 KLIPPAN ......................................................... 0435-76 61 31
  www.bdo.se, peter.jelinek@bdo.se

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

Restaurang & Pizzeria
• Norrehus, Bryggerigatan 13, 264 33 KLIPPAN ........................................ 0435-101 05
  www.norrehus.se, anna@norrehus.se
• Nya Pålles, Fabriksvägen 8, 264 39 KLIPPAN ...................................... 0706-72 55 37
  bohaget@hotmail.com

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

• Parkköket i Kulturcenter,Östra Teatergatan 7, 264 38 KLIPPAN ................ 0435-101 09
 www.parkkoket.se, leffe60@telia.com

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

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

Tandläkare
• 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

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

Trädgård
Billy & Carina Trädgårdanl. HB, Svenstorp 897, 264 53 LJUNGBYHED ...... 0705-54 88 14
  billyocarina@telia.com
• Bjärhus Växtbutik, Bjärhus 7742, 264 93 KLIPPAN .................................. 0435-102 95
  www.bjarhus.se, vaxtbutik@bjarhus.se
IE Trädgårdsservice, Ulvs 101, 284 92 PERSTORP .................................. 0706-96 52 79

Ved
Brännestaden AB, Brännestaden 101, 284 91 PERSTORP ....................... 0739-30 93 85

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

Värmepumpar och kylanläggningar
• A4U i Skåne AB, KVIDINGE .................................................................. 0706-24 82 29
  www.a4uab.se, info@a4uab.se
Lilla Kloster VVS AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN ............................ 0435-77 54 35

Markiser, cyklar,
målare eller bildelar? 
Allt finns i din närhet!

Vad söker DU? 
I detta Branschregister hittar du 

snabbt och lätt din lokala kontakt!

BRANSCHREGISTER
BARNTÄVLING!
VINSTER: 
3 personer vinner presentkort (500 kr, 300 kr resp. 200 kr)  
från Klippans Köpmannaförening.

SÅ HÄR GÖR DU:
• Fyll i korsordet nedan. Om det är rätt löst så kommer de blåmarkerade 
rutorna bilda ett ord. Klipp ut korsordet och skicka in till oss.

Sänd lösningen senast den 2 maj i ett frankerat brev till: 
Barntävlingen
Adapt Media AB
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN 

Namn:  ________________________________________________________________________________________________

Adress:  ________________________________________________________________________________________________

Telnr:  ________________________________________________________________________________________________

Ålder:  ________________________________________________________________________________________________

FÖR BARN 
UPP TILL 12 ÅR

Vinnare Annonsjakten - mars 
1: Gerd Claesson, Klippan
2: Gudrun Malm, Kvidinge
3: Helen Jakobsson, Klippan

GRATTIS!!!
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Vår utställningslokal Hembygdsgatan 2, 264 36 Klippan • Tel 0435-103 80
www.fonsterfint.se • info@fonsterfint.se

 Månd, onsd, fred 9-17 • Tisd & Torsd 9-18 • Lörd 10-13 • Sönd & Röda dagar stängt!

Trä/alu från Era Fönster
•  Svensk tillverkade
•  Dolda beslag
•  Varför beställa standard mått när du kan   
 välja fria mått utan extra kostnad.
20 års rötskyddsgaranti på aluminium-
fönster – och 10 års rötskyddsgaranti på av 
oss ytbehandlade träfönster och fönster-
dörrar.
10 års garanti mot kondensbildning mellan 
isolerglasen.
10 års funktionsgaranti på övriga delar.

Se vår Nya E-handel www.fonsterfint.se
Här hittar ni PVC fönster och får priset direkt.

Inga konstiga rabatter rätt pris direkt

PVC fönster från en av 
Europas största tillverkare
• 10 års garanti på hela produkten
• Underhållsfria
• A-klassade
• P-märkta

Vi står för 
Kvalité  •  Stort Kunnande  •  Service 

Kostnadsfria hembesök. Vill ni ha montage 
utfört så ordnar vi det med!

    PVC fönster 10x10 
  3-Glas 
Pris från 1.116:- 

     Träfönster 10x10 
   3-Glas 
Pris från 2.463:-

Vi har även 

YTTERDÖRRAR

KAMINER

GARAGEPORTAR


