
KLIPPLÖRDAG 30 sept
Sara Eriksson Dikanda
Johanna vann en Grillkväll

höstens Modetrender
Höstfixa i trägården

Innehåller även
information från

Samma tidning - ny layout!

S E P T E M B E R  2 017



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

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

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

Utgivningsdagar 2017
Nummer Manusstopp Utgivningsdatum 
Oktober 2 oktober 22 oktober

November 6 november 26 november 
Julskyltningar

December 27 november 17 december

Vilket positivt gensvar vi fick ef-
ter vi utvecklade Söderåsjourna-
len med ny layout och fler sidor. 
Tidningen återspeglar näringslivet 
i Söderåsområdet och det händer 
mycket just för tillfället. Allt från 
natur och kultur till olika evene-
mang som lockar besökare. 

Den senaste månaden har jag varit i 
Ljungbyhed på Gammelmarknad, i 
Perstorp under Perstorpsdagarna med 
familjen, Maskin & Teknikutställ
ning hos Hembygdsföreningen i Klip
pan och Truckshow och Fly n´Ride i 
Ljungbyhed. Vilket engagemang det 
finns i föreningslivet!

Söderåsjournalen försöker skriva om 
allt positivt som händer i Söderåsom
rådet. Allt får inte plats i papperstid
ningen utan vi publicerar mycket på 
vår hemsida och Facebooksida. Du 
följer väl oss där med?

I Klippan har Tullssonhuset fyllts med 
butiker som du kan läsa om på sidan 
19. Klippans centrum har fortfarande 
ett brett utbud av butiker, särskilt för 
dig som vill köpa kläder eller gå ut 

Händelserik höst
och äta. I Perstorp kan du med köpa  
kläder och skor medan du i Ljungby
hed har både LT Lantmän och Trä
bolaget. Det finns butiker hemmavid 
helt enkelt.

I det här numret har vi valt att lägga 
extra fokus på höstens mode och träd
gårdsarbete inför hösten. Hoppas du 
tycker det är intressant läsning och får 
tips och idéer. Vi har lite extra fokus 
på ”Klipplördagen” den 30 september, 
då butikerna i Klippan har olika erbju
danden och det är en massa aktiviteter 
utanför affärerna. Kom ner och fynda 
och ta del av alla erbjudanden. Ta med 
barnen för det är massor av aktiviteter 
och annat som gör både ung som gam
mal glad.

Till sist men inte minst är det gläd
jande med allt som fortsätter hända i 
höst med olika aktiviteter och besök 
av artister m.m. Det är tack vare alla 
företagare, eldsjälar och aktiva som vi 
har det breda utbud av butiker, akti
viteter och upplevelser. Tack till alla 
som hjälper till att göra hembygden en 
plats att vara stolt över.
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Ny tävling!

DANIEL KRISTENSSON

VINN JULBORD OCH BOWLING
Vad kan vara bättre än att spela bowling innan du sätter dig 
till bords och äter julbord?

Nu har du chans att vinna en kväll med bowling och julbord 
under senare halvan av november månad. Julbordet frestar med 
tre sorters sill och rökt lax, skinka och prinskorvar, husets kött
bullar, Janssons frestelse… Lägg därtill ostbricka, ris á la Malta, 
mandelmusslor… Allt detta på Bowlinghallen i Klippan.

Vårt pris är alltså en bowlingkväll under november eller  
tidig december med julbord (exkl. dryck) för 6-8 personer 
till ett värde av 325:-/person. Skriv en motivering till var-
för just du skall bli vinnare av vår månadstävling. Skicka in 
den senast den 2 oktober 2017 till:

Skriv till:
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan

Brevet MÅSTE märkas med "TÄVLING BOWLING"
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Gör klippen i Klippan! 
I Klippan händer det saker den 30 september när det är Klipp-
lördag. Det händer dessutom många saker samtidigt. 

underhållning och mat
I Klippan behöver du inte välja mellan upplevelserna – du hinner 
med allt! Det blir musik på torget med de lokala favoriterna ”Svenska  
popfabriken”. En konstnär är också på torget och har aktiviteter 
för barnen. För den som blir hungrig ordnar Sweet Harmony och  
Systrarna i Gränden mat.

Prova på Hockey
För den som vill prova på att spela ishockey finns det barn från  
Åstorp Grizzlys på plats och visar. Barn är givetvis välkomna att 
testa på att skjuta med puck och klubba. Tävla och vinn priser!

Även utanför centrum
Utanför Stigs Autoshop kommer det finnas bilar som ställs ut. Kom 
och kolla in skönheterna! Tullssonhuset har invigning av nya buti
ker och det blir spännande aktiviteter utanför Pantzars hela dagen.

Vinn presentkort
Om du handlar något i de deltagande butikerna under Klipp
lördagen så kan du vara med och tävla om ett presentkort. 

Tid: Klockan 10.00–14.00.
Plats: Klippans centrum, Stigs autoshop och Tullssonhuset

Gilla oss på FB

www.colorama.se

25-50 %
PÅ 1000-TALS  

TAPETER

JUBILEUMSRABATT

VÄLJ BLAND 1000-TALS TAPETER!

Gäller bland annat samtliga kollektioner från Boråstapeter, Christian Lacroix,  
Cole & Son, Colorama, Decor Maison, Designers Guild, Duro, Engblad & Co,  
Ferm Living, Fiona, Grandeco, Intrade, Lexington, Living Walls, Midbec, Mimou, 
Morris, Mr Perswall, Ralph Lauren, Sandberg, Sanderson, York mfl.

Adressgatan XX, Ortsnamn.
Tel: 0000-00 00 00.
Öppet: Mån–fre XX–XX.
Lör XX–XX. Sön XX–XX

Erbjudandet gäller 25 sep–8 okt 2017. Med reservation för lokala avvikelser och slutförsäljning.

25-50 %
PÅ 1000-TALS  

TAPETER

JUBILEUMSRABATT

VÄLJ BLAND 1000-TALS TAPETER!

Gäller bland annat samtliga kollektioner från Boråstapeter, Christian Lacroix,  
Cole & Son, Colorama, Decor Maison, Designers Guild, Duro, Engblad & Co,  
Ferm Living, Fiona, Grandeco, Intrade, Lexington, Living Walls, Midbec, Mimou, 
Morris, Mr Perswall, Ralph Lauren, Sandberg, Sanderson, York mfl.

Adressgatan XX, Ortsnamn.
Tel: 0000-00 00 00.
Öppet: Mån–fre XX–XX.
Lör XX–XX. Sön XX–XX

Erbjudandet gäller 25 sep–8 okt 2017. Med reservation för lokala avvikelser och slutförsäljning.

1030 och 1230 Musik med SVENSKA POPFABRIKEN, Allétorget

1030-1330 TESTA PÅ ISHOCKEY! Barn från Åstorps Grizzly är på plats  
och demonstrerar. Skottramp vid Torggränd/Storgatan. 

10-14 AKTIVITETER FÖR BARNEN, Allétorget

10-14 KÖP MAT från Sweet Harmony och  
Systrana i Gränden på Allétorget

11-12 Ronny Stjärnlind visar sin HOTROD, Stigs Autoshop

1130-13 Henrik Elg m.fl. visar upp OLIKA BILAR, Stigs Autoshop

1215-13 Ronny Stjärnlind visar sin HOTROD, Tullsonhuset.

Fler aktiviteter kan tillkomma.

KLIPPLÖRDAG 
i Klippan 30/9 kl. 10-14

Gör KLIPPEN i KLIPPAN!

Handla och få chansen att vinnapresentkort!Tävlingstalongi butikerna.

Välkomna!

Butikernas KLIPPpriser gäller endast 
mellan kl. 10-14 om inget annat anges!
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Gunns Mode – Helena
– I höst kommer det finnas något för alla eftersom modet är varierande.  
Mönster kommer stort, särskilt blommigt men även djurmönstrat,  
kamouf lage Paisley och kritstrecksrandigt. Ljungfärgat, petrolium-
grönt, röda toner och blå nyanser är höstens färger. Klänningen fortsätter  
att vara rätt i höst. pennkjolar kommer den moderiktiga att ha på sig. 
Ett av höstens ”måste ha” är små innejackor typ uniformsmodeller, 

bomber jackor och Chaneljackor.  
Byxmodellerna är övervägande  
med smala ben och en del med 
ankellängd.

– Vi har allt du behöver i höst. 
Även välsittande bh och trosor 
samt figurformande trosor som 
gör att du ser en storlek min-
dre ut finns hos oss. Makeup- 
produkter som förstärker din 
höst look hittar du även det hos 
Gunns Mode.

Basthi/Lukas – Carina 
– Höstens mode för kvinnor är många nyanser av rött men även grönt 
och blått samt nougat. Boho chic med färgglada mönster kommer till-
baka liksom vida byxor med hög midja. Detaljer på ärmarna är väldigt 
vanligt liksom volangärmar. Silver den hetaste metallen. Trädgårds-
mönster, polotröjor, stickat och bohemiska smycken är helt rätt.

– På herrsidan är det brunt och grönt 
som är hett även om marinfärgat all-
tid är störst. Precis som hos kvinnorna 
ska det vara mycket mönster. Stiliga 
skjortor och kläder av naturmaterial 
är fortfarande viktigt för moderiktiga 
män i höst.

– Nytt hos oss är märket Barbour 
på både dam/herrsidan. Prêt och 
Newhouse m.m., svensk och dansk 
design finns på våra hyllor och klär 
dig fint till hösten.

Höstens mode är på G
Höstens Mode – Klipplördag 30/9

Snart är hösten här och det är dags för höstmode. Här ger butikerna i Klippan dig allt du 
behöver veta om hösten hetaste trender.

Kavaj/kofta, marin  (550:-) ..................... Nu 299:-
Omlottkoftor, rosa eller grå (899:-) ...... Nu 499:-
Jackor, offwhite el svart (999:-) ........... Nu 499:-
Toppar, olika sorter (399:-) ..................... Nu 199:-
Hinzaväskor stora (249:-) ...................... Nu 199:-
Hinzaväskor små (199:-) ......................... Nu 149:-
Erbjudandena gäller endast lördag 30 sept, 
så långt lagret räcker.

Kom till oss och 

shoppa loss!
Storgatan 32, Klippan 

Tel. 0435 - 101 15  www.gunnsmode.se 

Välkomna till oss!
Öppet: mån-fre  10-18 / lör 10-14
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Lina Rasmusson Sandberg från Fossil 
är trendexperten som vet vad som gäl-
ler för smycken och klockor. Söderå-
sjournalen har intervjuat henne och 
tagit bilder med henne. 

För Lina är både smycken och klockor 
viktigt:
– Smycken är stylingknepet som fulländar 
vilken look som helst. I höst ser vi mycket 
platteringar i vinrött, blått och mörk grönt. 
Inspiration av stjärnhimlen och dess fär-
ger vad gäller klockor. Kombinationer som 
rosé med svart eller rosé med blå urtavlor 
är helt rätt. En supersnygg kombo är även 
guldlänk med svart urtavla. En klocka är 
så mycket mer än bara ett urverk, det är 
en känsla och stil som man förmedlar. Det 
finns en klocka för varje stil och tillfälle i 
livet! 
 
Smycken kan höja vilken outfit som 
helst. Enligt Lina från Fossil finns det 

olika kombinationer som du ska mixa ihop 
i höst. Hennes bästa tips är att blanda fär
ger, men det ska vara rätt färger och detal
jer.

– Höstens smycken kommer i roliga färgkom-
binationer, många tuffa armband, du ska 
gärna ha f ler åt gången! Märket Skagen har 
fina referenser i rosé med svarta detaljer samt 
guld och svart som färgkombination. Kom 
ner till Guld o Silversmedjan i Klippan som 
har det du behöver, avslutar Lina.

Vad säger trendexperten Lina?

100 kr rabatt 
När du handlar för 500 kr 

(Gäller ej skotillbehör)

Gäller t.o.m. 30/9 i Klippanbutiken
KLIPPAN

Oscar Jacobsson kavajer..............ord. 3.899:- nu 3.000:-
Lee jeans ................ Vi bjuder på 3 par strumpor!
Utvalda byxor, Martinique .................. ord. 899:- nu 699:-
Skjortor, Kronstadt ................................ ord. 600:- nu 399:-
Stickade tröjor ........................................ ord. 599:- nu 399:-
Resteröd huvtröjor ................................ ord. 699:- nu 499:-

Du missar väl inte Lukas idag?!

Du som handlar är med i en utlottning av 

2 st matchbiljetter till Rögle. 
Gäller måndag – lördag under vecka 39.

Utvalda byxor, Dranella ...................... ord. 999:- nu 699:-
Kofta, Soulmate ..................................... ord. 999:- nu 699:-
Tunika, Peppercorn ............................... ord. 499:- nu 199:-
Baldino ..........................................200:- rabatt/plagg
Klänning, French Connection ............ ord. 1199:- nu 799:-
Jacka, Dranella och French Connection .......... nu 999:-
Ril’s utvalda koftor ...............................................nu 999:-
Barbour gummistövlar .......................ord. 1000:- nu 700:-

Du som handlar är med i en utlottning av en 
ansiktsbehandling hos Helenas Fot & Skönhetsvård. 

Gäller måndag – lördag under vecka 39.

Du missar väl inte Basthi idag?!

KLIPPAN

Lagerrensning 
på utvalda märken 

Hjälp oss få plats med 
höstens nyheter!

HÖSTEN ÄR HÄR!
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Storgatan 64 • 0435-147 00 • Måndag-fredag 8-18, lördag 9-12 •  www.stigs-autoshop.se

Sonax Fälgrengöring +50% 

Spolarvätska 3l färdigblandat

Torkarblad 

Specialpriserna gäller under Klipplördagen den 30/9

99:-

29:-
fr.41:-

Klippans Trafikskola AB
Storgatan 15, Klippan, 0435 - 130 80 
info@klippanstrafikskola.se

NU ÄVEN UTBILDNING FÖR B96
Kontakta oss för mer information

Lördagen den 26 augusti var det öppet hus hos Kupolen 
friskvårdscenter för att fira att viktväktarna flyttade in i 
samma hus. 

Det var fullt med folk hela dagen och Kupolen bjöd på grupp
träningspass med dropp in och Kupolens personal svarade på frå
gor samt det fanns möjlighet att kolla närmare på Viktväktarnas 
koncept. 

– Det var verkligen en lyckad dag 
med mycket folk som ville kom-
ma igång med sin träning och 
höra mer vad Viktväktarna 
hade att erbjuda, berät
tar Jan Nilsson som som  
arbetar som fysioterapeut 
vid Kupolen.

Kupolen friskvårdcenter 
erbjuder allt från träning till 
fysioterapeuter, massör och 
kiropraktiker. Nu finns även 
Viktväktarna i samma hus.

Fullt hus när 
Viktväktarna flyttade in 

Glutenfritt café & Butik med naturprodukter

sweetharmony.seSweet Harmony
Även mjölkfria och sockerfria alternativ

BrukSGatan 29 
klippan
076-318 77 75

Öppettider:
tiS-fre 10-18
lÖr 10-14

HÖSTRENSNING!!!

20%
rabatt på

Pottery Jo
färg Nude

     KLIPPANS
  BOKHANDEL AB

Torggränd 2-4, Klippan • Tel 0435-100 30

För DIG som uppskattar...
BOKHANDEL på riktigt!

...få en valfri 
pocket på köpet

...få en valfri 
pocket på köpet

Köp ”Millenium 5”...

Under... Klipplördagen… 
2 Pocket för 99,00 (168,00)

Köp den fristående 
uppföljaren till Björnstad...

Lisbet Salander är tillbaka 
Mannen som sökte sin skugga

Fredrik Backman
Vi mot er...” Intensiv, drabbande”

Grupp träningspass 
hos Kupolen.
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Peter på Ica Kvantum i Klippan rekommenderar:

Fisk- och skaldjurssoppa

Vi gillar mat!

 

 

Färsk lax

Vitlöksbaguetter 

Frysta, 2x175 g, ICA

Jfr.pris: 28:57/kg

10 kr/st

Odlad från Norge

Fiskgrossisten, Helsingborg

199 kr/kg

Ett litet tips!
Toppa soppan med 

tzatziki och handskalade 
räkor. Servera med 

nygräddat 
vitlöksbröd. 

Bon Appétit!

Erbjudande gäller under v. 39 (t.o.m 1/10).

På ICA Kvantum Klippan erbjuder vi ett brett 
sortiment av mat och delikatesser för alla till-
fällen. I butiken fyller vi varje dag på med nya 
färskvaror, frukt och grönt, mejeriprodukter 
och annat gott som förgyller din matvardag. 
Besök vår delikatess- och färskvaruavdelning 
och låt dig inspireras av god mat, kött, färsk 
fisk och härliga måltidslösningar. Vårt mål är 
att göra din vardag både enklare och godare!

4 personer - Ingredienser:
300 gr färsk laxfilé
300 gr färsk koljafilé
500 gr krossade tomater
23 st schalottenlökar
100 gr tomatpuré
1 krm timjan
1 krm mejram
100 gr svarta Kalamattaoliver
12 st färska blåmusslor
1 dl handskalade räkor
2 st vitlöksklyftor
1/2 dl fiskfond
2 dl vatten

Tillagning:
Skär den färska fisken i 2x2 bitar. Finhacka vitlöken och 
skiva schalottenlöken. Hetta upp en rostfri gryta, tillsätt 
rapsoljan och låt vitlöken fräsas utan att få färg. Tillsätt 
schalottenlök, örter och rör om. Tillsätt sedan tomatpuré, 
krossade tomater, oliver, fiskfond, vatten samt den färska 
fisken och blåmusslorna. Låt sjuda i 56 min. Dra soppan åt 
sidan. Låt stå och dra i 1012 min innan servering.
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Succén är tillbaka!
Föreningsmässa 30/9

Föreningsmässa – Klipplördag 30/9

Föreningsmässan kommer tillbaka. För andra året arrangeras 
föreningsmässa för både föreningar och besökare. 

Lördagen den 30 september klockan 11.0015.00 har du chans att 
träffa Klippans föreningar och prova på fritidsaktiviteter. Kanske 
hittar du en ny hobby? På plats både berättar de och visar upp vad 
du kan göra på din fritid.

Precis som förra året hålls föreningsmässan på Storgatan 9 i Klip
pan, d.v.s. i huset som inrymmer bibliotek, musikskola och konst
hall. Det är Klippans Kultur och fritidsförvaltning som bjuder in 
till mässan. Syftet är att samla så många föreningar som möjligt 
under samma tak för att ge föreningar och kommuninvånarna till
fälle att mötas. Förhoppningen är att återupprepa förra årets succé 
och locka både unga och gamla till mässan. 

Mässan är verkligen ett bra tillfälle för kommuninvånare att hitta 
en förening med likasinnade som brinner för samma saker samt 
för föreningarna att träffas och skapa samarbetsmöjligheter med 
varandra. Klippans kommun har ett rikt och brett föreningsliv med 
många eldsjälar. 

I år arrangeras föreningsmässan samma dag som det är Klipplör
dag i butikerna och det är en massa aktiviteter i byn. Passa på att 
besöka föreningsmässan när du ändå är nere och fyndar och tar del 
av alla aktiviteterna som arrangeras. Föreningsmässan komplette
rar Klipplördagen och hjälper till att få ned besökare i centrum. Det 
är gångväg mellan alla aktiviteter och butiker i centrum.

Inträdet till mässan är gratis för alla besökare.

CYKELAFFÄREN I CENTRUM

TILL HALVA PRISET!

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

Nu kan du följa oss på

ICA nära Klippan

  

NYGRÄDDADE
WIENERBRÖD

  

Priserna gäller endast lör 30/9 och sön 1/10
Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel. 

3 st 10:-

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

 

OMBYGGNADS-

REAN
FORTSÄTTER!

Kom in och fynda!
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Tegelbruksg. 10 • 264 35 Klippan • Tel. 0435-122 00
www.berndtssons.nu

VÄLKOMMEN TILL EN 

KVALITETSCERTIFIERAD

TRAFIKSSKOLA!

• BIL - planerat, intensivt

• MOPED - intensivkurs v 44

• HANDLEDARKURSER

RESTAURANG, 
PIZZERIA & BARÅbyplan 2, Klippan

• 30 SEPT - Jenny Palm 
• 21 OKT - Karaoke

Se våra arrangemang på facebook 

0435 - 107 86

FEST HOS CHAPLIN

BAREN ÖPPNAR KL 20

Mån	 Dillstuvad	potatis	med	fläsk,	 
isterband	eller	falukorv 
	alt.	Potatisbullar	med	fläsk	o	lingon

Tis	 Pannbiff	me´lög´o	lingon 
alt.	Pasta	med	köttbullar	i	tomatsås

Ons	 Stekt	sill,	mos,	gröna	ärtor	o	lingon 
	alt.	Wallenbergare,	mos,	skirat	smör,	lingon	o	ärtor

Tors	 Korvstroganoff	med	ris
Fre	 Kåldolmar,	kokt	potatis,	gräddsås,	lingon	o	inlagd	gurka
Veckans	alternativ: Stekt	falukorv	mos,	ägg	och	lingon

Fabriksvägen	8
KLIPPAN
0706 - 72 55 37

Dagens	rätt

	Gilla	Nya	Pålles	på	Facebook	så	får	ni	våra	erbjudanden	&	menyer	direkt	i	din	smartphone!
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Gäller	25	september	–	20	oktober	2017Välkomna!	Jessika	&	Co

ÖPPET:	
Mån - fre 

kl.11	-	16

80:-
33 cl läsk/

vatten ingår

Allsång i Klippans stadspark 
Torsdagen den 30 augusti 
arrangerade arbetsgrup-
pen 4 fun, som arbetar 
med att ordna aktiviteter 
främst för ungdomar med 
någon funktionsnedsätt-
ning, ”Allsång i Parken” 
med Madaroarna.

Närmare 300 personer 
kom och slog sig ned i grä
set och solstolar. Picknick
korgar hade besökarna 
med sig själva och vädret 
var lika bra som själva arrangemanget. Förutom sång och spex 
från Mada roarna var det allsång som de nästan 300 besökarna i 
parken sjöng med i. Stort tack till arrangören 4 fun och gruppen 
Madaroarna.

REDO FÖR
NY SÄSONG

BILJETTER: RBK.EBILJETT.NU
LINDAB ARENA · ROGLEBK.SE 

LÖRDAG · 23/9 · 15:15

LÖRDAG · 30/9 · 15:15

TORSDAG · 5/10 · 19:00

TISDAG · 17/10 · 19:00
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Luftvärmepump – ett säkert val
En luftvärmepump använder energi från 
utomhusluften för att värma inomhus-
luften och ger runt 3-4 gånger mer i värme-
energi än den förbrukar i el-energi. Luft-
värmepumpen fångar upp cirka 99 % av 
alla allergier, pollen, bakterier, damm, 
virus, mögel etc. i ditt hus.

Ett billigt sätt att värma upp ditt hus och när
mast halvera uppvärmningskostnaden, är att 
installera en luftvärmepump. När du bestämt 
dig för att installera en luftvärmepump måste 
det göras av en certifierad installatör annars 
betraktas det som ett miljöbrott. En certifie
rad installatör monterar luftvärmepumpen 
på ett säkert sätt och minimerar risken för ett 
eventuellt läckage. Köparen måste vid köp 
meddela vem som ska utföra installationen. 
Det lättaste för dig som kund är därför att 
handla direkt av ett företag som både säljer 
värmepumpar och erbjuder installation, till 
exempel hos A4U.

Höstservice av luftvärmepumpen 
Höst är högsäsong för luftvärmepumpar och 
serviceteknikerna blir snabbt fullbokade. En 
luft/luftvärmepumps effekt minskar med 
2030 % på grund av smuts som letar sig in 
i pumpen under ett par år. En service åtgär
dar problemet och din luftvärmepump blir 
som ny igen. Det är i princip omöjligt att ren
göra en värmepump på djupet om man inte 
är service tekniker och vid service kontrolleras 
att din luftvärmepump verkligen fungerar 
som den ska. Att se efter luftvärmepumpen 
sparar mycket pengar på sikt eftersom en ser
vad värme pump får en längre livslängd.

3 anledningar att 
välja värmepump
1. Det finns fera olika typer 
av värmepumpar men grund
principen bakom tekniken är 
densamma: Lagrad solenergi i 
berg, vatten eller luft omvand
las till värme. En värmepump 
är både ett energieffektivt och 
bekvämt val. Du behöver ald
rig fylla på bränsle utan det 
enda du behöver göra är att 
ställa in hur varmt du vill ha 
det. 

2. Halverade värmekostnader 
eftersom din värmepump ut
nyttjar gratis energi för att vär
ma ditt hus. Värmer du ditt hus 
med exempel el, pellets eller 
olja kan uppvärmningskost
naderna sjunka ännu mer när 
du byter till värmepump. På 
några års sikt har din värme 
pump betalat sig själv genom 
att den sparat mer pengar åt 
dig än vad den kostade att  
installera. 

3. Ditt hus ökar i värde. När 
du installerar en värmepump 
gör du en investering som hö
jer fastighetens värde vilket du 
har nytta av när du säljer det 
vidare. 
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Sveriges första kvinnliga kock med 
Michelinstjärna, Titti Qvarnström, 
kommer till årets matmarknad.

Söndagen den 1 oktober arrangerar den 
ideella föreningen Smaker från Söder
åsen ännu en matmarknad i Skäralid. 
Det har blivit en välbesökt tradition, då 
det är sjunde året i rad. Här möter du 
Söderåsens småskaliga livsmedelspro

Mitsubishi Electric kan stolt presentera den nya luft/luft värmepumpen HERO. 
Med högsta energiklass A+++, motsvarande nominell värmeeffekt ner till -15ºC, 

inbyggd WiFi och drift ned till -35ºC, är HERO framtidens värmepump.

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

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

Se modeller och priser på www.a4uab.se

Lokalt producerad mat på matmarknad
ducenter och hantverkare. Titti Qvarn
ström kommer att laga mat med råvaror 
från ”Smaker från Söderåsens” medlem
mar och dela ut smakprover. Tycker du 
om god och lokalproducerad mat får du 
inte missa Söderåsens matmarknad! 

– Titti Qvarnstöm lagar mat på scen  
kl. 11–12 och 13–14. Familjen Carr under-
håller på marknaden, Tobias Chilli har en 

magisk show, ponnyridning och servering, 
berättar Elisabeth Hansson som är enga
gerad i föreningen. 

Matmarknaden håller på från klockan 
1015 och platsen är som vanligt Skära
lids vandrarhem och camping. 
– Publikmässigt siktar vi på över 3000 i år, 
och antalet utställare ser ut att bli över 30 
stycken, avslutar Elisabeth.

Matmarknad
Söndagen den 1 okt 2017 kl. 10-15
Skäralids Camping & Vandrarhem

Söderåsens småskaliga mathantverkare
Kaffe och matserveringar. Ponnyridning

Entré 20 kr, under 15 år gratis
Sveriges första kvinnliga stjärnkock Titti Qvarnström

lagar mat på scenen, musikunderhållning m.m.
www.smakerfransoderasen.se
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Äldreboendet Vidåsen arrangerade sommarfest för 22:a året 
i rad men första gången utanför Vidåsen. Festen var förlagd i 
hembygdsparken Perslund och för att komma fick de boende 
fick åka raggarbil. 

En bil med släp fick ta med sig rullstolar och rollatorer. Ingvar Pers
son och Stig Ohlsson var två av bilägarna till raggarbilarna som 
ställde upp och körde mellan Vidåsen och Perslund.

– Vi har kört en runda med de äldre en gång om året tidigare och det 
är lika uppskattat varje gång. Nytt för i år är att vi kör hit till Perslund 
och det bjuds till fest. Glädjen hos de äldre gör att vi ställer upp varje 
år, berättar Ingvar.

Stort engagemang
Anita Hansson som är aktivitetssamordnare på Vidåsen och har va
rit med på alla 22 sommarfesterna berättar att hon engagerat halva 
Åstorp för de boendes skull.
– Årets sommarfest har Oj ICA Kvantum sponsrat med mat till ett bra 
pris, Civilförsvaret kamratförening grillar maten till de äldre, Lions och 
Rotary ställer upp och Dala spelmän spelar och underhåller. Helt fan-
tastiskt.

Årets president i Rotary Åstorp, Rolf Hansson, lovordade Anita 
Hanssons engagemang. 
– Många av oss här är gamla Åstorpsbor och känner de som bor vid 
äldre boendena. Det finns ett stort engagemang i Rotary och det är roligt 
att se glädjen hos de boende när de får komma ut.

Boo Nilsson från Lions nickar instämmande och fyller i:
– Lions medlemmar ställer alltid upp när Anita hör av sig. Vi samlar 
bland annat in pantkvitton under hela året i ett rör som står på Oj 
ICA Kvantum. När vi löser in pantkvittona öronmärks pengarna till 
aktiviteter vid äldreboendena. Vi brukar få in cirka 10 000 kronor per 
år på pantkvitton.

Anita Hansson gick omkring bland borden och serverade dricka till 
maten.
– Allting blev perfekt, från väder till transport och maten. Att vi fick 
miljöombyte var inte fel utan det kan bli f ler gånger vi åker ut på det 
här viset. Sommarfesterna betyder jättemycket för de boende. De pratar 
om den hela året, avslutar Anita.

Till Vidåsens sommarfest med raggarbil
12 Festligt!



Hotell & Restaurang Rosenberg • Gamla torg 1, Åstorp • 042-500 77

Men var är 
Leif & Thomas?

Missa inte att vi flyttat till
Villa Rosenberg i Åstorp. Välkomna!

Husmanskost vardagar 1130–1430

Söndagsbrunch ojämna veckor 1200–1500

Vi öppnar i slutet av september!

Känt krögarpar öppnar i Åstorp

TRE KRONORS
HOCKEYSKOLA

KONSTÅKNING 
FÖR NYBÖRJARE

VÄLKOMNA 
KILLAR & TJEJER TILL ÅSTORPS ISHALL

Skridsko- och hockeyskolan
Lördagar 11.15-12.15

Konståkning för nybörjare 
Lördagar 10.00-11.00

Inskrivning 1 timme innan.
För mer info se www.grizzlys.se

Leif och Thomas lämnar Parkköket i Klippan och tar över ho-
tell- och restaurangverksamheten i Vita villan. Nyrenoverad 
restaurang och erkänt bra mat blir det när Hotell & Restaurang 
Rosenberg i Åstorp nyöppnar.

– Vi ser fram emot att komma till Åstorp och driva hotell- och restau-
rangverksamhet med liknande lunchmeny som vi haft i Klippan. Det 
blir genuin husmanskost och catering. Både nya som tidigare gäster är 
välkomna till oss i Åstorp, hälsar Thomas.

Bra standard
Restaurangen är handikappanpassad med en ramp vid huvud
entrén. Rummen på hotellet håller bra standard och det serveras 
frukost buffé varje morgon. Bokningar till höstens och vinterns sitt
ningar har redan gjorts av flera sällskap.

– Det går bra att boka bord till både gåsamiddag i oktober och jul-
borden som startar i slutet av november, berättar Leif. 

Rosen berg
Namnet Hotell & restaurang Rosenberg kommer från fabrikör 
Rosen berg som tillverkade tunnor i centrala Åstorp i slutet av 
1800talet och en bit in på 1900talet. Vita villan lät han bygga åt 
sig själv, ett ståndsmässigt hus som det anstod en fabrikör vid den 
tiden. Nu blir det vällagad och uppskattad mat från erkänt duktiga 
kockar. Grattis Åstorp!
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Hösten står för dörren och det är dags igen 
att höstpyssla i trädgården och göra den 
färdig inför vintern. När löven skiftar färg 
är det nära att de ska falla. Hösten är den 
bästa tiden för plantering.

– Du tjänar en hel växtsäsong jämfört med vår-
plantering. Sortimentet av blommor är oftast 
större och mer att välja mellan nu till hösten, 
upplyser Bertil Andersson på Bjärhus växt
butik om. 
– Det finns 6 saker som du ska tänka på innan 
vintern som din trädgård mår bra av.

Ta hand om löven
Massor av löv på gräsmattan kan orsaka 
vinterskador till våren. Kör gärna över lö
ven med gräsklipparen så att de sönderdelas. 
Löv under buskar och i rabatter ska ligga 
kvar som skydd mot ogräs och kyla, får de 
ligga lite längre tid hinner maskarna dra ner 
dem i jorden så de kan kommer till nytta som 
jordförbättrare.

Äpplen och päron
Var noga med att ta bort "mumiefrukt” 
som sitter kvar på trädet för att undvika att 
svampsporer som 
orsakar sjukdomar 
övervintrar i bladen 
och frukterna. Bränn 
eller gräv ner mumie
frukt och nedfallna 
blad. Oskadade vin
teräpplen lindas in i 
tidningspapper och 
förvaras svalt, 35 
grader är perfekt.

Beskära träd
När löven har fal
lit av är det perfekt 
att beskära träd och 

gallra ur buskar. Alla stenfruktsträd som 
körsbär, plommon mår bäst av att beskä
ras på hösten så snart de sista frukterna är 
plockade. Äppelträd beskärs juliseptember. 
Det du ska beskära är 3D: Döda grenar, De
fekta grenar och grenar som är Direkt i vä
gen ska tas bort.

Klippa växter 
Pioner och jordgubbsblasten bör klippas 
för att eventuella svampsjukdomar inte ska 
övervintra i blasten.

Gräsmattan
Klipp gräset men se till att gräset inte blir 
kortare än 5 cm eftersom längre gräs bätt
re ger bättre motståndskraft mot ogräs och 
mossa. Höstgödsla (Algomin trädgård ex
empelvis) vilket stärker gräset och gör det 
mer frosttåligt. 

Höstpyssel
Töm och ta bort vattenslangen och stäng 
av vattnet innan frosten kommer. Rensa 
takrännorna från skräp och löv. Sätt upp få
gelholkar som småfåglar kan sova i och få 
skydd mot kalla vinternätter.

Trädgårdstips 
inför hösten

Bjärhus Växtbutik
Tel. 070-740 42 95 
www.bjarhus.se

Öppettider: 
Mån - fre 10 - 17 

Lör 10 - 13

Halva priset... 

...på rosor
och perenner!

Invigningsfest 
och insektshotell
Invigning av den nya innergården vid 
biblioteket/konsthallen/musiksko-
lan i Klippan skedde under pompa 
och ståt. 

Under förmiddagen bjöds förskolebar
nen i kommunen på släppfest när hös
tens arrangemang för barn på biblio
teken presenterades. Görel Engstrand 
från Hillesgården invigde insektshotel
let på innergården. Under eftermidda
gen blev det officiell invigning med tårta 
och mingel på innergården.
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Klippans utemiljö – gör jobbet åt dig!
Anledningarna till att man behöver hjälp 
i vardagen är många och varierande. Få 
mer tid till familjen eller ägna sig åt sitt 
fritidsintresse på sin lediga tid. Kan-
ske kroppen inte riktigt orkar med träd-
gårdsarbetet. Oavsett anledning kan det 
vara skönt med avlastning, ibland som 
engångsuppdrag och ibland regelbunden 
hjälp.

– Alla som vi gör ett arbete åt ska bli nöjda. 
Det är viktigt för oss eftersom nöjda kunder är 
de bästa på att rekommendera andra att anlita 
oss. Vi är prisvärda och det går lätt att få hjälp 
av oss och vi gör arbetet snabbt. Ett arbete som 
för ett vanligt par tar tre dagar tar några tim-
mar för oss, säger Joakim Lyngshede som 
driver företaget Klippans utemiljö med fyra 
anställda.

RUTavdraget har gjort att allt f ler tar hjälp 
av få trädgårdsjobbet gjort och själv få tid 
till annat. Klippans utemiljö har alla sor
ters kunder. Anledningen till att många tar 
hjälp och betalar för att få det gjort beror på 
många saker. Samhället är stressigt och man 

vill ha tid för annat. Det är inte alls bara äld
re som vill ha hjälp utan många barnfamiljer 
har samma behov.

Trädfällning 
Klippans utemiljö fäller även träd, både lät
ta och svåra träd upp till 30m i höjd. Efter 
fällning väljer du själv om du vill behålla 
veden eller om veden ska kapas upp och for
slas bort. Ett träd kan fällas nere vid mar
ken eller så kan det fällas högre upp och då 
i mindre delar, så kallad sektionsfällning. Vi 
väljer rätt fällning för att uppnå både efter
frågat resultat och en god arbetsmiljö.

Trädäck
Planerar du att bygga altan? Klippans ute
miljö har skickliga hantverkare som förverk
ligar din dröm. Det är viktigt att fundera 
över hur ditt trädäck ska användas. Ett väl
planerat och snyggt trädäck höjer värdet på 
din fastighet.

– Bygga trädäck har blivit lite av vår nya nisch 
eftersom vi har f lera nöjda kunder på de jobb 
som vi utfört, berättar Joakim. F
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KLIPPANS FASTIGHET & UTEMILJÖ

Vi söker personal till vintern 
och till nästa säsong!

070-854 83 99

GILLA OSS PÅ FACEBOOK OCH TA DEL AV VÅRA REFERENSER OCH ERBJUDANDE
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Träbolaget är ett litet hyvleri i Ljungbyhed som även säljer 
Lundabackens djurfoder. Första helgen i september var det 
invigning med en massa ”happenings”. 

Det var hoppborg för barnen, utställare och experter på plats samt 
en brandbil för att visa upp sin utrustning för att hjälpa djur i nöd. 
Butiken var full med erbjudanden, det var full rulle helt enkelt. 
Från att ha varit ett hyvleri med inriktning mot grossistledet och 
utlandet är Träbolaget i Ljungbyhed även inriktat mot lokalkon
sumenter av foder och tillbehör till både små och stora djur. Hyv
leriet finns kvar förstås berättar Lars Karlsson som visar runt.
– Det var otroligt mycket folk under fredagen och jättekul med det 
stora intresset. Butiken har verkligen blivit ett lyft och våra olika 
djuravdelningar med foder. Till våren kommer vi att börja sälja im-
pregnerade staketstolpar och hinderbommar, avslöjar Lars när han 
visar runt.

Hästveterinär på plats
Veterinär Helen Indrebö var på plats och berättade och visade 
bilder om hästen tänder och hur olika bett till hästar påverkar 
hästens munhälsa. Helens stora intresse är hästtandvård och är 
specialist inom området. Hon visade upp olika bett och visade ett 
tredelat bett till hästen som hon rekommenderade före tvådelade 
bett.

Ett besök till Träbolaget rekommenderas varmt.

Ljungbygatan 25, Ljungbyhed • Öppet: mån-fre 10-17 / lör-sön 9-12.30

Vi inviger 

viltfågelhörnan

Solrosfrö 
150 kr/säck

Viltfågel-
blandning

129 kr 
(12 kg)

0730-81 42 14
info@sgarden.se
www.sgarden.se

Trädgårds- & 
fastighetsskötsel

Träbolaget – mer än bara trävirke

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

En kontakt räcker! 
Vi fixar dina byggprojekt!

Besök oss på erby.se

Höstprojekt?
Trädgårdsskötsel – Kim  072-311 13 41

Mur & Stenläggning – Anders 073-626 71 60

Allt för din trädgård

www.kimstradgardshjalp.se
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Det finns människor som ställer upp  
ideellt och gör enorma insatser i det tysta 
på många håll i landet. 

En eldsjäl är Carina Johansson från Gilla
stig som är medlem i Katastrofhjälp Fåglar 
och Vilt (KFV) och som har inrett en del av 
sitt hus till klinik för igelkottsungar. 
– När jag började rehabilitera djur för 
Katastrof  hjälp Fåglar och Vilt (KFV) hade jag 

Rädda varenda kotte!
ingen aning om att min uppgift var att ta hand 
om just igelkottar. De kommer till mig från 
olika delar av Skåne främst via privatpersoner 
som kontaktar KFV:s jourtelefon. Ibland är 
ungarna bara några dagar gamla då de kom-
mer hit, då måste de matas varannan timme 
upp till de är cirka två veckor och så smått kan 
börja äta själv. De behöver även tvättas och 
magen stimuleras i samband med varje mål-
tid. Det är mycket viktigt att hålla dem rena, 

torra och varma. Igelkottsungar blir snabbt 
nerkylda och uttorkade och kan dö inom lop-
pet av några timmar om de inte får hjälp. Det 
är därför väldigt viktigt att du agerar snabbt 
om du ser små igelkottar som är mellan tre och 
tio centimeter ute under dagtid utan någon 
mamma i närheten. Det går alltid att kontakta 
KFV:s jour telefon för rådgivning och hjälp,  
berättar Carina.

Katastrofhjälp Fåglar och Vilt
Katastrofhjälp Fåglar och Vilt (KVF) är en 
rikstäckande förening bestående av kunniga 
eldsjälar som arbetar ideellt med godkän
nande från Länsstyrelsen och Jordbruksver
ket. Det är ett välkänt faktum att igelkottar
na minskar i antal över hela landet. 
– Jag får stor hjälp av Smådjurskliniken Din 
Veterinär i Helsingborg och Distriktsveterinä-
rerna, berättar Carina.

Hur kan du hjälpa till?
Först och främst ska du undvika att köra din 
robotgräsklippare om kvällar och nätter då 
igelkotten är aktiv. 

Agera snabbt. På facebook har vi startat 
Kottehjälpen med råd och telefonnummer.

Storgatan 4 
Ljungbyhed 
Tel 0435 - 294 50

Välkommen!100 år
1917- 2017

Vi firar

25% rabatt 
PÅ KRAFFT HÄSTFODER

Bygdens butik!

Priserna gäller endast
butiken i Ljungbyhed
t.o.m lördag 7/10- 2017!

MÅNDAG DEN 25 SEPTEMBER

FODERRÅDGIVARE PÅ 
PLATS KL.10-17

LEVERANTÖR PÅ PLATS 
KL.10-17

LEVERANTÖR PÅ PLATS 
KL.10-17

Rekommenderas 
av Astma- & 
Allergiförbundet

OCEAN 
TVÄTTMEDEL 
BAS REFILL

269 kr
ord. pris 312 kr

ARION
HUND- OCH

KATTMAT

PASSA PÅ!
EXTRA BRA 
RABATTER!
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Byn Hyllstofta vid Bäljanå, mellan Klippan och 
Perstorp, var en gång i tiden ett blomstrande sam-
hälle med industrier och arbetsplats åt många 
människor. 

Namnet Hyllstofta tros ha anor ända tillbaks till  
vikingatiden, även om Dialekt och ortnamnsarkivet 
i Lund uppger att första kända gången som namnet 
finns dokumenterat är år 1145. 

När du passerar Hyllstofta med tåg ser du två stora 
byggnader som båda fungerat som brännerier. För
utom brännvin har det under en period använts som 
ostmejeri. Det första bränneriet byggdes av fabrikö
ren Christian Nilsson från Eslöv. När han flyttade 
från Hyllstofta tillverkades ost istället för brännvin 
i huset av korsvirkestyp. 1909 stod ett nytt bränneri 
i tegel klart och Nya Hyllstofta Bränneri såg dagens 
ljus. Nya Hyllstofta Bränneri ägdes av Hyllstofta  
Andelsbränneriförening och hade de första 50 åren 
67 personer anställda. Nämndeman Nils Jönsson var 
en av grundarna av det nya bränneriet och hans son  
Oskar Jönsson var senare i livet ansvarig för bränne
riet. Bönderna i området hade ett visst antal andelar 
om att få lämna potatis till brännvin. Brännmästa
ren tog prov på procenten av stärkelse genom att väga 
potatisen både över och under vatten sedan fick bön
derna betalt per kilo utifrån hur hög andel stärkelse 
det var i potatisen. Vid nedläggningen av bränneriet 
1971 hade antalet anställda minskat till fyra.

Bränneriet hade en 12 000liters sprittank som de an
ställda borrade små hål i och tjuvtappade eget bränn
vin. Ett par gånger om året var de tvungna att laga de 
hål som anställda borrat för att komma åt brännvin 
ur tanken. Traditionen att bränna sitt eget brännvin 
levde kvar länge i trakterna kring Hyllstofta även ef
ter bränneriet lagts ned. Ostmejeriet levde inte kvar 
lika länge utan ystandet av ost levde istället vidare 
vid Övads boställe en bit bort. Övads mejeri hade för 
övrigt en affär i Helsingborg som hette just Övads 
ostaffär. 

Barn äter GRATIS HUVUDRÄTT 
VARJE SÖNDAG i oktober månad
Gäller barn upp till 12 år som kommer i sällskap med betalande vuxen.

FAMILJEERBJUDANDE 
PÅ RACKIS!

0435- 142 10 • www.rackis.net
Öppet: tisdag - söndag 16 - 22

Brännvin och ost i Hyllstofta

Ovan t.v.: Porträtt av Nils Jönsson (1864-1930). 
Nils var nämndeman och ägare av Hyllstofta-
gården och direktör för Hyllstofta Bränneri.

Ovan t.h.: Oscar Jönsson (1899-1977) direktör för 
Hyllstofta Bränneriförenig och häradsdomare.

T.h. och nedan: Bränneriet (1930-talet) som till-
kom efter initiativ av handlanden P A Åkesson 
och Nils Jönsson. Vissa föremål som användes i 
bränneriet förvaras nu på Föreningen Hyllstofta 
Ryggåsstuga.
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Klippans 
egen 

galleria
Alla större städer har en galleria där bu-
tiker finns samlade och parkeringsmöj-
ligheterna goda. Klippan har fått sin 
första galleria och Tullssonhuset fylls 
åter med liv och rörelse. På utsidan hål-
ler fasaden på att kläs om, en ny skylt 
på taket har satts upp och lokalerna har 
renoverats. 
– Det har hänt mycket i huset och vi är inte 
klara än, berättar Stefan Tullsson som 
äger fastigheten och har haft Tullssons 
möbler under många år. 

Nya butiker
Fönsterfint var en av de första butikerna 
som flyttade in och följdes sedan av Ah
lins möbler. Görans ljud och bild bytte inte 
bara namn utan flyttade även från centrum 
till nya stora lokaler i Tullssonhuset. Sport
Klippan gjorde samma sak och de senaste 
butikerna att f lytta in är Carlssons kläder 
och Retrofiske samt garnbutiken Avigorät 
som flyttar från Ängelholm till Klippan.

Med åtta butiker samlade under samma 
tak och ICA Kvantum mittemot ser Stefan 
Tullsson ljust på framtiden.
– Vårt läge gör oss attraktiva att stanna till 
vid och handla. Det finns en bra mix av bu-
tiker och vi har utrymme till några f ler buti-
ker, bland annat hoppas vi få in ett fik och 
kanske en hårsalong i nästa steg.

Fräscha lokaler
När du går omkring i Tullssonhuset är det 
ljust och fint. Varje butik har sin egen nisch 
och alla butikerna hjälps åt och samarbetar 
för att göra det bästa för kunderna. 
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Öppettider: 
Mån - fre 10-18
Lör  10-14

VÄLKOMNA TILL OSS! 

31.990:-

Hembygdsgat. 2 KLIPPAN
Tel. 0435-131 67 

www.klippan.euronics.se

UPPLEV EN HELT NY VÄRLD
4K OLED-TV

DPS7405
Bilderna får nytt liv 
med naturliga färger 
och djup svärta. Med X1 
Extreme™-processorn kon-
trolleras över åtta miljoner 
självlysande bildpunkter 
enskilt och med precision. 

Med vår OLED-tv får 
du enastående och oslag-
bar bildupplevelse.

Lyssna på favoritmusiken
via den trådlösa hög- 
talaren SRS®-XB20.
Ge låtarna lite extra
tryck och se högtalarens
snygga belysning.

TRÅDLÖS HÖGTALARE
SRS-XB30

1.290:- 1.890:-

8.990:-

4.490:-

Intensivare ljud med 
den trådlösa högtalaren 
SRS®-XB30. Få bättre 
bas med EXTRA BASS™ 
och höj energinivån
med blinkande lampor.

TRÅDLÖS HÖGTALARE
SRS-XB20

KDL-49WE753 
Intensivt naturliga 
färger var du än tittar. 
TRILUMINOS-
skärmen har en bred 
färgskala och
återger alla nyanser
naturtroget.

• Energiklass A
•  60 cm bred  
 keramisk spis
•  Ugnsvolym: 65 liter
•  400 Volt

KERAMISK
SPIS CSE87002

KYL/FRYS 
Fristående (219 / 99 L), 
Höjd185 cm, Bredd 59.5 cm, Djup 65 cm 
Energisnål (A+), Automatisk avfrostning 
Inbyggd belysning
Kylskåp: Flaskställ, LEDbelysning,
Display, No Frost

5.490:-

Tullssonhuset – Klipplördag 30/920



Har du en braskamin att elda i skapas det 
en varm och behaglig atmosfär i huset när 
det blåser kallt ute. Din braskamin är hu-
sets hjärta som sprider värme och sänker 
dina uppvärmningskostnader.

En ny braskamin är 60 procent effektivare 
och har 90 procent renare förbränning än 
en 30 år gammal kamin. Byter du din gamla 
braskamin mot en ny kommer du att spara 
uppemot 4 500 kronor per år och den som 
nyinstallerar en braskamin kan spara hela 
9 000 kronor per år på minskade uppvärm
ningskostnader. Dessutom är miljö och 
hälso vinsterna stora.
– Moderna kaminer har en bättre förbränning än 
äldre modeller. Med ny teknik är eldandet bättre 

för både miljön som för plånboken. En bras-
kamin är det bästa komplementet som värme-
källa och dessutom el-oberoende, säger Pierre 
Möller på Fönsterfint som är återförsäljare 
av Contura braskaminer.

Eldningstips för att 
spara på pengar och miljön 
• Välj en modern braskamin.
• Elda endast med torr ved.
• Sota skorstenen regelbundet. Det är viktigt 

både ur energi och brandsäkerhetssynpunkt.
• Välj lövved, som ger mer värme än barr

ved. Det brinner dessutom lugnare.
• Kontrollera röken. Är den vit, nästan 
 genomskinlig, så vet du att du eldar rätt.

Markaryd 2017-08-07

KAMPANJ 3, 2017

Kampanjavslut 8 oktober 2017
Prissänkningen på kaminer är upp till 3.500:-.

Din sista beställningsdag för kampanj till Contura är 10/10-2017.
Leverans ska ske senast den 30 november 2017 .

 )t etnemitros aleh relläg( nimak arutnoC irflav va pök tgiditmas diV
och Premodul skorsten lämnas 2.500:-  rabatt på skorstenen. 

Det fi nns alltså möjlighet för kunden att 
spara upp till 6.000:- !

1 (2)

Vid samtidigt köp av 
valfri Contura kamin (gäller 

hela sortimentet) och 
Premodul skorsten lämnas 

2.500:-  
rabatt på skorstenen.
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Här är årets tredje Contura kampanj. 
OBS! KAMPANJPRISERNA GÄLLER FR.O.M 28 AUGUSTI!
Beställning kan läggas men priserna tilllämpas tidigast 
för leveranser fr.o.m 28/8!

Rabatten gäller både gjutjärn- och glaslucka.
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Ord. pris fr 16.900:-
JUST NU FRÅN

14.900:-
Spara 

2.000:-
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Ord. pris fr 19.900:-
JUST NU från

17.900:-
Spara 

2.000:-

Ord. pris 20.500:-
JUST NU 
17.000:-

Ord. pris 23.500:-
JUST NU 
21.500:-

Ord. pris 20.500:-

JUST NU 18.500:-
Ord. pris fr 17.500:-
JUST NU från 

15.500:-
Spara 

3.500:-
Spara 

2.000:-
Spara 

2.000:-
Spara 

2.000:-
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Ord. pris 29.900:-
JUST NU
27.900:-
Spara 

2.000:-

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

Mysigare inomhusmiljö och lägre värmekostnader

 KAMPANJER FRÅN 
FÖNSTERFINT, 

SPARA UPP TILL 

6.000 KR 
VID KÖP AV KAMIN 

OCH SKORSTEN!
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avigorät  •  076-160 19 61

Nu öppnar avigorät i Tullssonhuset

Öppnings-
erbjudanden: 

Sticka och tova 
ett par vantar 

Garn och mönster 

80:-

Mjuk sjal design 
”Lotta avigorät”

 Garn och mönster 

200:-

Fredag den 29 september 
kl 12.00 slår jag upp 

dörren till den nya butiken 
för dig som gillar garn 
och naturprodukter

ÖPPET:
Månd-fred 10-18
Lörd  10-14 

Öppet: Vardagar kl. 10 - 18 • Lördagar kl. 10 - 13 KLIPPAN • Tel. 0435-140 55

STOR SÄNGKAMPANJ! Vi har den 
populära kudden

Anemon – Kudde XL 

TULLSSONHUSET, KLIPPAN

Tel. 070-835 64 98
Öppet: Mån-Fre 10-18 • Lör 10-14

Skjortor Seven Seas, 

ord. 699:-.....................Nu 480:-

25% på allt stickat
i butiken !

25% på hela 

JAKT-
sortimentet!

Vi bjuder alla handlande kunder på ett par strumpor!

HERR

JAKT

ERBJUDANDENA GÄLLER T.O.M 4 OKTOBER

Redington
FISKHANDSKE

NU 99:-
ord.pris 399:-

PASSA PÅ!   15% på ALLT I BUTIKENS ÖVRIGA SORTIMENT!

SPÖfodral 
NU 249:-
ord.pris 349:-

25% 
på FLUGSPÖN

Blandade märke

20% 
PÅ ALLT FLUG- 

BINDNINGSMATERIAL
Välkommen till
Tullssonhuset, Klippan

Erbjudandena gäller t.o.m 4 oktober

Öppet: Mån-fre 10-18
 Lör 10-14
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Välkomna till Tullssonhuset
Hembygdsgatan 2, Klippan

Asics Gel-Kayano 24 Lite-Show
Kampanjpris just nu!
Gäller endast 30/9-7/10, så långt lagret räcker.

Fodrat
regnställ
till barn

Fodrade barnstövlar

Puma strumpor
Clique Bambu kalsonger

499:-
ord.pris 799:-

Ta 3 – betala för 2

1.499:-
ord.pris 2.000:-

50% rabatt 
ord.pris 599:-

Nu byter vi namn 

till Sportringen!

Niklas Ahlin önskar dig 
varmt välkommen!

STOR UTFÖRSÄLJNING AV UTEMÖBLER! 

Perstorpsväskor 
i alla utföranden

Kom in och fynda under KlippLördagen den 30/9!

Nu även 
köks- och matrumsmöbler

Välkommen till Tullssonhuset!
Öppet: Tis-fre 10-18 • Lör 10-16 • Sön 11-15
Hembygdsgatan 2, Klippan • 073-53 24 460 • info@ahlinsmobler.se

Följ och gilla oss
på facebook!

23Klipplördag 30/9 – Tullssonhuset



Välkommen till Köpmang. 4 D • 0435 - 309 99
ÖPPET: Tis-fre 10-18 • Lör 10-13

FOTHÄLSAN    
 I PERSTORP

Ta med annonsen 

och få 20% 
rabatt på valfri vara 

(gäller t.o.m den 30/9-17)

Medicinsk fotvård • Spa-Pedicure • Damkläder • Smycken
Presentartiklar • Maria Åkerberg • Parfymer • Make-up

Vi fortsätter att ge tillbaka.
Under 20 år har vi gemensamt delat ut mer än 
700 miljoner kronor till 1000-tals lokala iniativ. 
Det är bara början. 

Vi fortsätter att ge tillbaka, så vilka drömprjekt 
ska förverkligas nu?

Läs mer och ansök på sparbanksstiftelsenskane.se

Det finns mycket fint att se fram emot i höst vad gäller mode, 
både vad gäller kläder och skor. Vi har frågat butikerna i 
Perstorp hur modet ser ut i höst och vad de har att erbjuda.

Höstens 
Modetrender

Fothälsan i Perstorp – Monica
– Stilrent med mycket mönster är det som gäller i höst och vinter. 
70-talet går igen, nästan ABBA-inspirerat, där glamourösa detaljer 
på kläderna är viktigt. Mönster, svulstiga färger och lyxiga metaller  
är genomgående i klädmodet. Som enda butik i Perstorp kan vi  
erbjuda både moderiktiga kläder och bokning av tid för personlig 
styling.

– Vi har blick för mode och är nyss hemkomna från inköpsmässan i 
Stockholm, så nu har vi allt du behöver i höst i butiken.

Trendi skor – Kjersti
– I höst väljer man gärna en 
lite herrskoinspirerad lågsko. 
Lack har kommit tillbaka, som 
hel sko eller som detalj. Vi har 
massor av boots och stövletter. 
Svart är färgen nr 1 (vilket pas-
sar alla mönstrade kläder), men 
även brunt i olika nyanser och 
fina skinn. Sneakers, gärna med 
vit sula, är också helt rätt. Lite 
längre fram övergår vi till kängor 
och stövlar.

– Hos oss kan du hitta både 
snygga moderiktiga skor och 
matchande väskor. Bra person-
ligt urval och service får du av 
oss på Trendi skor.

Köpmangatan 19
Perstorp 

Tel 0435 - 346 68

NU PACKAR VI UPP HÖSTNYHETER DAGLIGEN!

Följ oss på

 1395:-
stl 36-41

 600:-
stl 36-42
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Välkomna på 

minibomässa!
 

Perstorps kommun och Perstorps Bostäder medverkar med utställnings-
monter om boende och byggande på Svalövsmässan 30 sept 10.00-17.00 

och 1 okt 10.00-16.00 i Heleneholmshallen, Skolgatan 16, Svalöv. 

Utställningsmontern är den del av minibomässa där kommunerna Perstorp, 
Örkelljunga, Svalöv, Åstorp, Bjuv och Klippan visar upp sina byggplaner.

Är du byggare och söker plats att bygga på eller är du privatperson som 
letar boende/lediga tomter – då har du hittat rätt!

Hjärtligt välkommen!

Kontaktpersoner Perstorps kommun:

• Kjell Hedenström, samhällsbyggnadschef, 
 0435-391 74, kjell.hedenstrom@perstorp.se

• Mattias Bjellvi, 0435-391 79, mattias.bjellvi@perstorp.se

Ättiksflaskan är måhända den mest be-
kanta symbolen för Perstorp, men kar-
pen är sedan 1947 Perstorps kommun-
vapen som föreställer "i blått fält tre 
bokfruktskålar av guld, ordnade två och 
en, och däröver en ginstam av guld, be-
lagd med en blå karp med röd beväring". 

Få familjer har påverkat en kommun på 
samma sätt som familjen Wendt. Hela den 
industriella verksamheten i Perstorp kom
mer egentligen från karpodling. År 1867 
köpte jordbrukaren Carl Wendt skogs och 
jordbruksegendomen Gustafsborg Säteri i 
Perstorp. Marken var täckt av ljunghedar 
och oerhört vattensjuk, köpet föreföll som 
obegripligt. Carl Wendt använde marken 
för att anlägga vallar till Karpodling. Vat
ten fördämdes med långa vallar, synliga 
än i dag, och som mest hade systemet 150 
dammar. Karpen var ingen vanlig matfisk 
i Sverige men i tyska storstäder var färsk 
karp en delikatess.

Karpen är en av få fiskar som går att frakta 
i levande skick så långt som till Berlin, där 
efterfrågan på färsk karp var stor. Karpen 
kan, om den hålls fuktig, leva flera dagar 
ovan vatten. Fisken karp kommer från söd
ra Asien och har anpassat sin fortplantning 
efter de varma monsunregnen. De vatten
sjuka ljunghedarna med sitt bruna vatten 
värmdes fort upp vilket fick karpen att 
leka och fortplanta sig. Karpen fångades 
genom att man tömde dammarna genom 
snillrika system och fördämningar. Under 
flera år var karpordlingen familjen Wendts 
viktigaste inkomstkälla. All karpodling i 
Sverige idag kommer från familjen Wendts 
omsorg. Inkomsten från karparna satsades 
på att plantera skog och starta Skånska Ät
tikfabriken. 

Karpens betydelse för Perstorp återfinns 
alltså i kommunvapnet. Utan karpen hade 
Perstorp inte haft sin industrihistoria eller 
Gustafsborgs Säteri med sin skog. 

Hur karpen kom till Perstorp

25Information från Perstorps kommun



Den tidigare Klippanbon Sara Eriksson Dikanda 
kommer titt som tätt på besök i Klippan eftersom 
hon är ny förbundskapten för damlandslaget i 
brottning, den första kvinnliga förbundskapte-
nen dessutom.

En bestämd men glad kvinna är det första som slår 
mig när vi träffas. Sara inger respekt med sin håll
ning och ögon som både skrattar och är allvarliga. 
Med tanke på att Sara flyttade hemifrån efter hon 
slutade 9:an och flytten gick 170 mil ner till Klip
pan och brottargymnasiet finns det karaktär i henne. 
Idag jobbar hon dessutom som ingripande polis som 
åker på larm i Göteborg.

Klippan
När vi sitter och pratar om livet i allmänhet berät
tar Sara att det var tufft att f lytta hemifrån och inte 
kunna åka hem över helgen som de andra kunde 
eftersom föräldrarna bodde så långt borta. Hennes 
mamma kom ner några gånger om året med tåg och 
stillade den värsta hemlängtan. Under tiden på brot
targymnasiet utbildade sig Sara till kock och direkt 
efter studenten fick hon jobb som kock på Gästis i 
Klippan och ansvarade över köket. Tre år jobbade 
Sara på Gästis och det var tre lärorika år berättar 
hon. Efter 6 år i Klippan och tre år som kock hade 
det växt fram en önskan om att plugga vidare och 
byta träningsmiljö.

Vändningar i livet
Flytten från Klippan gick till Göteborg och studier 
vid Örebro universitet, idrottspsykologi, på distans. 
Istället för att jobba som kock blev det jobb på Nauti
lus som senare blev SATS, både som instruktör och 
receptionsansvarig.
– Under 2002 kommer jag på att jag vill bli polis men 
det är två år till OS i Aten som hela min träning är 
upplagt för, berättar Sara.

OS i Aten 2004 blev en missräkning och Sara drab
bades av vad hon kallar OSfrossa och fick inte ut sin 
brottning. Med 14 medaljer från VM och EM, bland 
annat 2 VMguld och 3 EMguld och resten silver 
och bronsmedaljer fanns det förhoppningar om ett 
OSguld.
– Jag ville för mycket helt enkelt, så att jag inte kunde 
få ut det jag kunde, säger Sara.

Istället för en OSmedalj blev Sara gravid några må
nader efter hon kommit hem och fick två barn innan 
hon gjorde slag i saken och sökte till polisutbildning
en och kom in i Växjö. Aspirantutbildningen kunde 
hon göra hemma i Göteborg och fick sedan anställ
ning i Göteborg som polis.
– Yrkeslivet som polis är tufft eftersom du ser baksidan 
av samhället och träffar många människor som mår 

En rättskaffens brottarprofil
dåligt. Samtidigt är det ett varierande jobb där ingen 
dag är den andra lik och vi är ett tajt gäng som upplever 
mycket tillsammans. Du möter människor i tjänsten 
som du ska vägleda och hjälpa. Mina studier i psykologi 
och min livserfarenhet har jag stor nytta av liksom att 
jag har alla grepp i ryggraden vilket är en trygghet när 
vi ibland måste handskas med våldsamma personer.
 
Skilda världar
Att vara både polis och förbundskapten är två olika 
världar men i båda fallen är det uniform eller trä
ningskläder som ska vara på. På frågan hur det är att 
vara ny förbundskapten i dambrottning:
– Jätteroligt, spännande och utvecklande. Jag får dela 
med mig av mina erfarenheter. Jag vet hur det är och 
kan vara där både i med- och motgångar. Sen är det 
väldigt mycket glädje och positiv energi tillbaka.

Sara fick känna på TV:s genomslagskraft efter hon 
ställde upp och blev trea i Mästarnas Mästare 2015.
– När de ringde och frågade om jag ville vara med trod-
de jag först att det var någon som ringde och drev med 
mig. När vi kom ner och träffades vi deltagare blev vi en 
tajt grupp direkt. Det var mycket skratt under inspel-
ningarna och du vande dig fort vid att TV-teamet var 
där. De filmade från kl 8-22 varje dag. Eftersom vi alla 
varit elitidrottare, fast i olika grenar, var vi rätt lika och 
kunde komma överens direkt, avslöjar Sara.

Det är ingen glamour att vara landslagsledare eller 
landslagsbrottare utan de bor i en klubbstuga under 
lägret och sover på liggunderlag eller luftmadrasser. 
Som inte det var nog delade de klubbstugan med ett 
fotbollslag med 10åriga killar som var på fotbolls
läger. Jag beundrar Sara och alla andra idrottare som 
brinner för sin idrott och lägger ned alla oglamou
rösa timmar för sin sport.

Namn: Sara Eriksson Dikanda

Född: 1974, Töre utanför Luleå  Klippanbo 
19901996

Familj: Gift med Pierre Dikanda, två barn 

Yrke: Polis på halvtid och förbundskapten  
i brottning

Känd: Invald i både internationella förbundets 
Hall of Fame och Göteborgsidrottens Hall of 
Fame som första kvinnliga brottare

Aktuell: Deltar i jubileumssäsongen av SVT:s 
"Mästarnas mästare" som sänds i höst
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"Jag vet hur det är och kan vara 
där både i med- och motgångar"
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Tack till Föreningssidans sponsorer! Tack till Föreningssidans sponsorer!

AA – Anonyma Alkoholister
Infomöte varje tors kl. 17.3018.30.

Al-Anon
Är du anhörig till missbrukare, behöver du 
stöd och hjälp? Möte varje tors kl. 1920.

Aktiespararna Klippan/Perstorp/Åstorp
Aktiecafé på Studiegården 47:an, Storg. 47 
Klippan anordnas sön 1 okt 17 19
Företagspresentationer: Ons 11 okt pre
senterar Active Biotech samt Polygiene sin 
verksamhet. Presentationerna börjar 18.30. 
Anmälan per telefon eller sms till Jan Nilsson: 
070859 20 06.

SPF Seniorerna, Eken Perstorp 
SPF Ekens Fredagscafé har nu öppet på 
Syrénen varje helgfri fredag kl 09.3011.30. 
Fika serveras! Alla, nya som gamla medlem
mar hälsas välkomna.
• 28 sept. Grillning vid Ugglebadet, kl 14. 
Ta med mat och dryck. Liten vandring!
• 29 sept. Fredagslunch. Tid & plats medde
las senare!  
• 5 okt. Månadsmöte äger rum i Försam
lingshemmet kl 14.00. ”Tyttiz” underhåller!    
• Ny aktivitet för Hösten är Naturvandring. 
Tisdagen den 26/9 är det dags igen. Sam
ling: Kl 09.30 Kyrkans parkering. Medtag 
fika! Vandring på ca 56 km på stigar och 
mindre vägar. Mer information kan fås av 
Lars Hallberg 043531036, 0730831036.

HjärtLung-föreningen Klippan
• 12 okt : EMkafé Storängsgården kl. 14.
Duon VI TVÅ underhåller med sång och 
musik. "Tasjälvbord" Pris 70:/person. An
mälan senast 7 okt till Kerstin 043514268 
eller Bodil 043510583.
• 17 oktober Kurs i Hjärtlungräddning.
Plats Storängsgården kl. 18. Anmälan till 
Börje 043514634.

PRO Perstorp
Dans i Folkets Park kl. 17.0021.00. Alla för
eningsanslutna välkomna
• 4 okt. Liljas orkester
•18 okt. Berths Favoriter. 

SPF Seniorerna Tycho Brahe Ljungbyhed
• 24 okt. Ärtmiddag i lokalen Ljungbygat. 22 
kl. 17. Underhållning Madaroarna. Anmälan 
senast 17 okt till Elsebeth 0435441215 först 
till kvarn gäller (max 50 platser.)

PRO Klippan
• Lör 30 sept. Föreningsmässa i biblioteket 
och musikskolan 1115.
• 2, 16 och 20 okt. Bingo i PROlokalen  
Torget 1A kl. 14.00.
• 9 okt. Trivseldans kl. 17.00 på Tingvalla i 
Åstorp. Orient spelar.
• 10 okt. Medlemsmöte kl. 14. Plats meddelas 
senare. Underhållning: Labans trio med dans.

Kvidinge Hembygdsförening
Tors.kvällar. Kvidinge Hembygdshall: kl.19.
• 28/9. Författaren Birgit Lendahls Rosen
dahl berättar om boken Nelly Krook. Entre 
60 kr. Kaffeförsäljning.
• 5/9. Sagan om Edit Piaff. Berit Carlstén, 
accomp. av Lennart Palm med Åke Aren
hills texter. Entré 100 kr. Förköp i hallen lör 
23/9 1012. Ev. överbliv. biljetter säljes arr.
kvällen.
• 12/10 Fritidsgårdens talanger. Sång och 
musik av ungdomar under kvällen. Entré 60 
kr. Kaffeförsäljning.
• 19/10 Filmkväll: Bridget Jones Baby. Entre 
60 kr. Kaffepopcorn försäljning.

ÅSBOBYGDENS SAMLARFÖRENING, PERSTORP
Ons 4 okt, kl 19. Månadsmöte. Centralsko
lans Aula, Perstorp. Kommunpolis Rolf Pai
mensalo berättar om polisens verksamhet. 
Rolf har också medv. i TV. (112på liv och död.)

SPF Seniorerna Åby Klippan
• 3/10 Månadsmöte. "Glädjekören" från Ås
torp spelar och sjunger. Ta gärna m. vänner 
till våra månadsmöten.
• 10/10 "Söderåsen i höstfärger". Rundtur 
med buss i vår vackra omgivning. Anmälan 
tel: 043513624

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening
• 12/10 Minnesceremoni. Ceremoni vid 
Herrevads kloster kl. 18 till minne av de för
sta munkarnas ankomst.
• 21/10 Föreläsning. Kl. 19.00 föreläsning i 
Polemanska huset, Forestad. Florence Eber
hardt talar om "Väsen 2".

SPF SENIORERNA FÄRINGTOFTA
Motionsdans i Tornsborgs Tivoli, Färing
tofta kl 1720.30. VÄLKOMNA! 
• 28/9 Kjell Reines • 12/10 Memorys. 
• Em 5/10 bussresa, Bergendahls Food, 
Hässleholm. Ring Bosse 070334 10 25

Rädda Barnen och Röda Korset i Klippans kommun
• Konsert med sång av Elisabeth Assarsson
Marsh och barn från Musikskolan/Antilopen
skolan. Sön 8 okt kl 15 i Musikskolans Aula.
• Sön 1 okt. Rädda Barnens tipsrunda. Elf
dalen kl. 1517 till förmån för Väldens Barn. 
Låt oss hjälpas åt! Klippans kommunkod är 
1276.

Källna arbetskrets
• 28 sept. Höstfest i Källna sockenstuga kl 19. 
Musikduon Hasse o Gert underhåller. Lot
terier. Kaffe med hembakat. VÄLKOMNA

Kvidinge Scoutkår
Vi hälsar både nuvarande och tidigare med
lemmar välkomna till vår Jubileumsdag för 
att fira att scoutkåren fyller 90 år. Lördag 7 
oktober kl. 1114 i scoutstugan Hålebäckstorp 
i Maglaby. Utställning, samt aktivitetsrunda 
med bullbak. Vi bjuder på gulaschsoppa.

Föreningssidan finns nu främst på Söderåsportalen.se liksom ett register med kontaktuppgifter till föreningar i utgivnings-
området. På grund av begränsat utrymme och färre sponsorer här i tidningen hänvisar vi dig istället att läsa vad som händer i förening
arna på Söderåsportalen.se, antingen menyvalet "Föreningar" eller gå in under respektive förening för att se föreningens notiser. Alla 
föreningar i Söderåsjournalens utgivningsområde kan informera om sin verksamhet kostnadsfritt. Samtliga föreningar kan annonsera till 
50% rabatt på annonspriset i Söderåsjournalen.

Tack till Föreningssidans sponsorer!
Tack till Föreningssidans sponsorer!

Förenings sidorna på Söderåsportalen.se
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kia.comkia.com

Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 31/8 2017 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra 
rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar. Bränsleförbrukning blandad körning Kia Soul 4,8-6,9 l/100 km, CO2-
utsläpp 127-159 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 6. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilen på 
bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.

1.6 CRDi KOMFORT REK. CA PRIS FRÅN 197.900 KR

Kampanjpris från: 184.900 kr 
Utrustad med bl.a. 18” aluminiumfälgar, 7” navigations system 
med backkamera, Apple CarPlayTM, förberedd för Android AutoTM, 
regnsensor, Bluetooth®, klimatanläggning, eluppvärmt baksäte 
och eluppvärmd läderratt. 

LÄGG TILL AUTOMAT (DCT-7) FÖR 4.900 KR  
(VÄRDE 15.000 KR)

Vart sommarens utflykter än tar dig kan du njuta av vägen dit i 
Kia Soul – vår minsta SUV. När du har upplevt känslan av att sitta 
bekvämt med uppsikt över trafiken, kommer du förstå varför.  
Förutom typiska Kia-lösningar som värme i ratten har den nu 
bland annat också fått uppkopplade tjänster via Apple CarPlayTM 

och är förberedd för Android AutoTM. Välkommen in och provkör!

Öppet: 
Service/verkstad mån-fre kl. 7-16.30
Försäljning mån-fre 9.00-18, lörd 10-14 

Södra Kringelvägen 2,Tel 0451-38 40 00

www.newmanbil.se

Nästan nya Ceed 1,6 CRDi 5D Komfort M-16
1000 -1500 mil. Skattebefriad till 2021.

SPARA  
upp till 30.700 KR
Pris från 159.700 KR
Månadskostnad 1.688 KR *

Ncr du kuper en Kia ingdr alltid den  trygga 
kcnslan av Sveriges lcngsta nybilsgaranti frdn 
 fabrik. Det tillsammans med komforten, kvaliteten 
och  kurglcdjen gur Kia till det smarta valet, bdde 
i sommar och under resten av dret. Vclkommen 
in och provkur hos din Kia-handlare!

Kup en ny Kia. 
Fd 7 drs lugn och 
ro pd kupet.

Just nu ingdr brcnsle fur 
upp till 10.000 kr hos 
INGO ncr du privat-
leasar ndgon av 
vdra  utvalda 
modeller! *

Kur utan att kupa,
brcnsle ingdr!

1.6 KOMFORT REK. CA PRIS  239.900 KR

Kampanjpris frdn: 227.800 kr
PRIVATLEASING FRDN 3.790 KR/MDN,
10.000 KR I BRCNSLE HOS INGO INGDR*
Utrustad med bl.a. autobroms, aktivt filuvervakningssystem, 
hel ljus assistans, skyltscanning, eluppvcrmt bakscte, 17  alu-
minium fclgar, xenonljus, 7  navigationssystem med back-
kamera och eluppvcrmd lcderratt.

LCGG TILL DIESEL 22.000 KR

Kampanjpris frdn: 183.900 kr
PRIVATLEASING FRDN 2.990 KR/MDN,
10.000 KR I BRCNSLE HOS INGO INGDR*
Utrustad med bl.a. 2-zons klimat anlcggning, 16  aluminium-
fclgar,  eluppvcrmd lcderratt, parkerings sensor bak, LED-ljus 
fram & bak, regnsensor och Bluetooth-.

LCGG TILL NAVIGATION, BACKKAMERA OCH ISG: 
1.900 KR (VCRDE 10.900 KR) 

1.6 KOMFORT REK. CA PRIS 202.900 KR1.6 KOMFORT REK. CA PRIS 202.900 KR

Kampanjpris frdn: 132.800 kr
PRIVATLEASING FRDN 2.290 KR/MDN
8.000 KR I BRCNSLE HOS INGO INGDR*

1.2 KOMFORT REK. CA PRIS 148.900 KR

Utrustad med bl.a. eluppvcrmd lcder ratt, 16  aluminium-
fclgar, manuell AC, iPod-anslutning och kurvljus fram.

LCGG TILL SPECIAL EDITION: 6.900 KR 
(VCRDE 25.700 KR) 
Innehdller bl.a. navigationssystem med backkamera, ISG 
(start & stopp), 17  aluminiumfclgar, parkerings sensor bak, 
regnsensor, farthdllare, ACC och Bluetooth-.

Kampanjpris frdn: 105.800 kr
PRIVATLEASING FRDN 1.890 KR / MDN
5.000 KR I BRCNSLE HOS INGO INGDR*

1.0 SPECIAL EDITION REK. CA PRIS 115.800 KR

Utrustad med bl.a. klimat  anlcgg ning, ISG (start & stopp - 
manuell vcxelldda), 15  alu mi nium  fclgar, sportiga stutfdngare 
fram och bak, dubbla synliga utblds, hujdjusterbar furarstol 
och murktonade rutor bak.

LCGG TILL NAVIGATION & BACKKAMERA: 4.900 KR 
(VCRDE 10.900 KR)

kia.com

Alla erbjudanden gcller levererade bilar t.o.m. 31/8-2016 eller sd ldngt lagret rccker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller furetagsavtal och gcller endast lagerbilar. Brcnslefurbrukning blandad kurning Kia Picanto 4,4-5,6 l/100 km, CO2-utslcpp 102-
130 g/km; Kia Rio 4,7-6,3 l/100 km, CO2-utslcpp 109-147 g/km; Kia cee d_sw 4,0-6,3 l/100 km, CO2-utslcpp 104-141 g/km; Kia  Sportage 4,6-6,7 l/100 km, CO2-utslcpp 119-166 g/km. Testerna cr gjorda enligt EU-kurcykel och miljuklass Euro 6. Lokala prisavvikelser kan fure-
komma. Kia Privatleasing, 36 mdn, mdnadskostnader inkl. moms exkl. upplcggnings- och aviavgifter. Rurlig rcnta. Max kurstrccka 1500 mil/dr, uvermil debiteras. Sedvanlig kreditpruvning sker. Slitagedelar, uvriga reservdelar och ev. tillval ingdr inte i priset. Fordonsskatt 
betalas av kunden. *Det brcnslebelopp som du fdr nyttja fur tankning om du tecknar ett separat avtal avseende INGO-kortet mdste utnyttjas inom 36 mdn, efter det furfaller outnyttjat belopp. Fur fullstcndiga villkor och mer information om INGO-kortet lcs kia.com/
privatleasing. Bilarna pd bilderna kan vara extrautrustade. Med reservation fur eventuella tryckfel.

2.4 l bensinmotor – NYHET!
• Automatväxlad
• Läderklädsel
• Högeffektsljudanläggning premium
• Subwoofer
• 18’’ lättmetallfälgar
• Förarsäte med 8-vägs elinställning
• Parkeringssensorer fram och bak

BARA ETT FÅTAL KVAR!

KOM IN OCH PROVKÖR IDAG.

Skynda in och provkör!
Bränsleförbrukning blandad körning 9,5 l/100 km, CO2 225 g/km. Miljöklass EU2005. Med reservation för slutförsäljning. Bilen på bilden är extrautrustad. www.honda.se

Begränsat antal

Pris 279.900 kr

Newmanbil AB
HässleholmHässleholm

www.newmanbil.se               0451 - 38 40 00

Södra Kringelvägen 2. Tel 0451-38 40 00. www.newmanbil.se
Öppettider: Service/verkstad månd-fred 7.00-16.30. Försäljning månd-fred 9-18, 

HELGÖPPET Lördag 10-14, Söndag 11-15

Bilen på bilden 
kan vara extrautrustad.

* 36 månader, 51% restvärde, 
3,95% ränta, 20% kontant.

TILLFÄLLE
endast 10 st!

 Vi hjälper dig med  
både företagets och  
din privata ekonomi
Välkommen in till oss på kontoret i Klippan,  
ring oss på 0435-48 32 10 eller  
e-posta kontakta5620@seb.se

	
	

	
	

Bläsingevägen 7, Tel 0435-210 24 • ostraljungby@lantmaen.se
Öppet tider: Mån-Fre 8.00-17.00 • Lör 9.00-13.00

PRISERNA GÄLLER T.O.M DEN 29/10 2017

30% 
rabatt på Traryd 

och SP fönster

TVÄTTA BILEN 
miljövänligt. 

FABRIKSVÄGEN, KLIPPAN
NYHET!
Insektsrengöring

DYGNET RUNT

fr. 20:-

Stiftelsen
Utbildning och utveckling inom skog och natur i nordvästra Skånes 
skogsbruksområde
Du som slutfört grundutbildning inom natur och miljö eller skogsbruk 
vid naturbruksgymnasierna i Östra Ljungby och Osby och genomför 
fortbildning, kan söka pengar. Du ska vara skriven i någon av Skånes 
kommuner.
Ansökningshandlingar rekvireras hos Segragymnasiet i Östra Ljungby 
och skickas dit senast den 1 oktober 2017.

Vi skänker bort pengar!

Segragymnasiet
Kunskapsg 3, 264 71 Östra Ljungby
tel. 0435 - 31 111
kontakt@segrag.se
www.segrag.se
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Vinnare i Söderåjournalens månadstävling

En grillkväll i Skäralid

Johanna blev lycklig vinnare av en grillkväll
Vinnaren av grillkväll i Skäralid blev 
91-åriga Johanna Becker från Perstorp 
som fick bjuda sina barn med respektive 
på en oförglömlig kväll i Skäralid. 

Johanna vann grillkvällen efter hon be
skrev sitt liv från när hon kom till Sverige 
som flykting 1948, gifte sig 1950 och blev 
änka 1960 med två små barn. Trots svå
righeter uppfostrade Johanna sina barn 
till ansvarsfulla medborgare där sonen 
Rolf har en egen firma och dottern Petra 
emigrerade till Australien och jobbar som 
koordinator vid University Technology 
i Sydney. Själv jobbade Johanna för fa
miljen Otto och Anna Wendt i 30 år och 
Wendtfamiljen i sammanlagt 50 år. Dot
tern Petra och hennes sambo Simon från 
Australien var på besök och Johanna ville 
gärna bjuda barnen med respektive på nå
got speciellt och vinsten kallade hon ”en 
present från ovan”.

Mat och musik
Förutom god mat och levande musik bör
jade kvällen med att dottern Petra körde 
upp och visade Kopparhatten för sin sam
bo och sällskapet. Sällskapet var sonen 
Rolf med sin fru Eva och dottern Petra 
med sin sambo Simon från Australien. 
– Simon blev helt betagen av naturen, det 
finns inget liknande i Australien. Skåne är 
oerhört vackert och skiftande med hav, sjöar, 

slätter och naturen vid Skäralid. Det var ro-
ligt att få visa upp allt det vackra vi har här i 
Söderåsområdet, berättar Johanna.

Det bjöds på rikligt med mat och det spe
lades levande musik till kvällsunderhåll
ning.
– Maten var vällagad och smakfull, helt per-
fekt. Buffén innehöll allt och det var rikligt 
med mat. Personalen var hjälpsam och äga-
ren Cecilia kom ut och presenterade sig och 
hälsade oss välkomna. Vi berömde hennes 
mat och restaurang. Det här vad den finaste 
present som gick att få, berättar Johanna 
vidare.

Tidpunkten att vinna var perfekt när båda 
barnen var hemma och dottern Petra hade 
med sin sambo Simon från Australien vil
ket gav möjlighet att träffas och äta ute.

Inte första vinsten
Johanna berättar att sonen Rolf inte trodde 
på henne när hon berättade att hon vunnit 
eftersom hon nästan aldrig tävlar och för
söker vinna något. Fast hon har vunnit en 
gång tidigare berättade Johanna.
– Jag vann två biblar 1970, det är enda gång-
en jag vunnit tidigare. När jag såg tävlingen 
i Söderåsjournalen och hur perfekt i tiden 
det passade var jag bara tvungen att försöka 
vinna och ha möjlighet att bjuda mina barn 
på något extra och visa Simon Skäralid.
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Johanna blev lycklig vinnare av en grillkväll
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Smedjeg. 16, Kvidinge 0435-20 321 info@soderasensredovisningsbyra.se

BARNTÄVLING!

Namn:  _____________________________________________________________________________________________

Adress:  _____________________________________________________________________________________________

Telnr:  _____________________________________________________________________________________________

Ålder:  _____________________________________________________________________________________________

FÖR BARN 
UPP TILL 12 ÅR

 Vinnare Annonsjakten – Augusti 
Rebecka Hansson vann biljetter till HIF – GAIS den 20/8
Grattis!

”I HJÄRTAT AV SÖDERÅSENS NATIONALPARK”

Gås & Jul
Hos oss kan du njuta ett äkta svenskt mathantverk med  
stor vikt på när- och härproducerade ekologiska råvaror. 

GÅSAMIDDAG
Förrätt: Sparrissoppa eller svartsoppa

Middag: Gåsabuffé
Dessert: Äppelpaj med vaniljsås 

Tre-rätters 425:-/person

Två-rätters 350:-/person

Kaffe inkluderat i priset. Barn: 1/2 priset!

JULBORD 
Klassiska läckerbitar. Välkomstglögg och gottebord. 

Pris: 350:-/person

Barn: 0-5 år gratis, 6-12 år halva priset.

JULBRUNCH
Utvalda gobitar från julbordet. 150:-/person

Kaffe och dryck från dryckesmaskinen ingår. 
Priser för barn som ovan.

JULBORD och LANDGÅNG för avhämtning. 
Fri framkörning vid beställning till över 10 personer.

BOKA I TID! Fullständiga rättigheter.

0435 - 44 23 32 • info@skaralidsrestaurang.se
www.skaralidsrestaurang.se

 

i Nationalparken! HIF – FALKENBERG
SÖNDAGEN 24/9 

KL. 17.00

HIF – VÄRNAMO
MÅNDAGEN 16/10 

KL. 19.00

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 oktober i ett frankerat brev till: 
Barntävlingen
Adapt Media AB
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN 

31Barntävling



Bjäre Kraft ägs av alla som är anslutna till vårt elnät.  

Eftersom vi är en medlemsägd förening lägger vi vinsten  

i samhället där vi bor och verkar. Vi delar inte ut pengar till 

aktieägare och vi forslar inte pengar till skatteparadis.  

Vi är ni – och vi här för att stanna. Därför ska du köpa av oss.

Läs mer på www.bjarekraft.se

Köp din el av oss.

Sätt el-efanterna  
på plats!
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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

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

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

Branschregister
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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
Söderåsens Redovisningsbyrå, Smedjegatan 16, 26571 Kvidinge ............... 0435-203 21
  www.soderasensredovisningsbyra.se, info@soderasensredovisningsbyra.se

Reklam

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

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

Tryckeri

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

Trädgård

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

 - upplev, handla & ät hemmavid!

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

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

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

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

• BÅDE SÖDERÅSPORTALEN.SE OCH 
 SÖDERÅSJOURNALENS BRANSCHREGISTER!

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

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

 Web- och mailadress i Söderåsjournalens Bransch register (ingår)

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

KONTAKTUPPGIFTER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Branschregister
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152
KLUBBAR

I SVERIGE!

NORDIC WELLNESS KLIPPAN 
Järnvägsgatan 31, 264 33 Klippan
0435 - 71 88 99

Nu har vi byggt ut klubben och fyllt 
på med några av världens bästa 
träningsmaskiner. Välkommen!

*Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel. Vid löpande avtal gäller 2 månaders uppsägningstid.

Ring upp

VÄLKOMMEN TILL DIN 
MODERNA TELEFACKANDEL!
Ring eller maila oss för att boka in 
ett hem- eller företags besök. Våra 
besök och installationer är alltid 
kostnadsfria! Vi hjälper även till 

med tjänster och produkter som 
inte är inköpta av oss. 

Välkommen till ett modernt företag 
som anpassar sig efter dina behov!

VI HJÄLPER 
FÖRETAG OCH 

PRIVATPERSONER MED:

Telefonilösningar
Mobila växlar

Fast nät
Mobiltillbehör
IT-lösningar

Datorer & Surfplattor
Ljud & Bild 

Foto
E-körjournaler

modern kommunikation
 

2017

Vi är stolta medlemmar i 
Företagarna i Perstorp, där 
samarbete står högt i fokus!

Växel: 0435-344 68 • info@easysolutions.se • www.easysolutions.se

KOSTNADSFRIA FÖRETAGS- OCH HEMBESÖK

Jesper 0708-34 46 73 André 0708-34 46 80


