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Omslaget: Under två kvällar i september visade 
Gunns Mode upp höstens modenyheter i sin butik.

Omslaget, lilla bilden: Simon väljer Colorama när 
han renoverar den gamla lanthandeln i Kvidinge.

Det är en provocerande fråga men 
ändå relevant och riktar sig till såväl 
oss konsumenter som beslutsfattare 
och fastighetsägare. Det går inte att  
hindra utvecklingen med e-handel och 
konkurrens men vill man ha kvar den 
lokala handeln måste man vara beredd 
att stödja den. Det är viktigt att både 
kunder och politiska beslut stödjer den 
lokala handeln.

Klippan är sedan århundraden en väl  
utvecklad handelsort. För att vi ska 
kunna behålla ett centrum med liv, 
rörelse och handel krävs det ökad 
tillgänglighet, ett blandat utbud och 
starkare samordning mellan kommun, 
fastighetsägare och handlare. För med-
borgaren, besökaren eller om man så 
vill konsumenten, är handelsplatsens 
tillgänglighet A och O. 

Parkeringsmöjligheter. Människor 
agerar väldigt rationellt. Vi tenderar 
att välja platser som erbjuder enkelt 
tillträde till ett stort utbud, där vi 
kan uträtta många ärenden på en och 
samma gång. Centrumhandeln fyller 
ett socialt behov av att träffa andra 

människor. Besluts fattare som har 
visionen om ett bilfritt centrum har 
rätt i att attraktiva handels områden 
där en majoritet av kunderna går 
eller cyklar är önsk värda. Nu är om- 
rådet kring Söderåsen inte Stockholms 
innerstad utan människor som bor 
omkring Söderåsen har ett relativt 
långt avstånd mellan hem, arbete och 
butik. En viktig fråga för centrum-
handeln handlar därför om bilen. 
Om bilen förhindras att ta sig in till  
centrum kommer också många kunder 
som sitter bakom ratten i sina bilar, att 
välja ett externt handelsområde fram-
för en butik i centrum. Ett hållbart 
samhälle kräver ett hållbart näringsliv. 

Tillgänglighet är viktigt alltså. Utbudet 
av butiker och restauranger likaså. 
Tryggheten är också viktig, hur man 
upplever omgivningen, är alla viktiga  
faktorer för att utveckla centrum-
handeln. Det vi kan göra först och 
främst är att handla lokalt och på så 
sätt se till att vi behåller ett levande 
centrum. Ett enkelt sätt att främja det 
lokala, hållbara samhället.

 ANSVARIG UTGIVARE 
 DANIEL KRISTENSSON
 daniel@adaptmedia.se 

 ANNONSFÖRSÄLJNING, TEXT, FOTO
 JENS LEANDERSSON
 jens@adaptmedia.se

 LAYOUT, ANNONSER
 PÄR LUNDQVIST 
 par@adaptmedia.se

 LAYOUT, FOTO, WEBB
 ALBIN LUNDBERG 
 albin@adaptmedia.se

 FOTO, VIDEO
 TEAM SANDRA

AnnonsFÖRSÄLJNING:  
annons@soderasjournalen.se • 0435 - 77 90 54

Vi som bor och verkar på landet ställs ofta 
inför speciella problem med hus, stall, djur 
och mark. Med personalen hos LT Lantmän 
kan du diskutera lösningar eller få råd och 
tips från de som har en gedigen kunskap 
och erfarenhet. Det kan handla om odling, 
husbygge eller djurhållning. 

Nu har du chansen att vinna ett presentkort 
på 2000 kronor hos LT Lantmän. Det enda 
du behöver göra för att delta i tävlingen är att 
skriva ett brev och förklara varför LT Lantmän 
är hela Söderåsens butik.

Observera att som vinnare kommer du att få 
vara med på bild i Söderåsjournalen och på 
Söderåsportalen.

Skicka ditt bidrag senast 4 november till
Adapt Media
”Presentkort LT Lantmän”
Norra Skolgatan 2A
264 33 Klippan

Tävla med LT Lantmän i Ljungbyhed
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Klippan-checken är farsdagspresenten 
som gör även den kräsnaste glad! 
Presentkortet gäller i alla våra 
medlemsbutiker. 
Mer info och köp hos: Guld o Silversmedjan  
på Storgatan 46, Klippan. Tel 0435-135 30

Farsdagspresenten med många valmöjligheter!

När du känner att du vill klä dina väggar med 
personlig konst är canvastavla det enklaste alter-
nativet. 

Adapt Media erbjuder canvastavlor i alla storlekar. 
Canvastavlorna levereras färdigmonterade runt en 
kilram av trä. Beställ dina högkvalitativa canvas tavlor 
idag hos Adapt Media för en snabb leverans och låga 
priser!
– Allt du behöver är ett fotografi eller bildfil av hög kvalitet, 
resten sköter vi, säger Daniel Kristensson.

Fototapet
Med fototapeter från Adapt Media kan du förändra 
känslan i varje rum. Du kan tapetsera en fotovägg uti-
från ditt intresse, vilken känsla du vill skapa i rummet 
eller vad du vill uppleva.
– Vi trycker ditt favoritmotiv efter dina mått. Du kan tapetse-
ra hisnande fotografier på stora ytor för att göra rummet mer 
ombonat. Eller klä in väggar i små trånga ytor med motiv i 
ljusa färger för att skapa mer rymd. Hittar du ett fotografi 
du gillar, men som inte riktigt passar i mått, så kan våra 
bildredigerare hjälpa dig att anpassa bilden på bästa sätt, 
förklarar Daniel.

Möjligheterna är oändliga med en fototapet. Foto-
tapeterna monteras enkelt upp med självhäftande 
klister och sätts upp kant i kant. Det har aldrig varit 
enklare att tapetsera.

N. Skolgatan 2A. Klippan
info@adaptmedia.se
www.adaptmedia.se

Förändra din inomhusmiljö med en 
Canvastavla eller fototapet
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Är det verkligen skillnad på förkylning och influensa? Är 
inte influensa bara en ovanligt kraftig förkylning?

Förkylningen kommer smygande medan influensan är mer rakt 
på. Symptomen påminner om varandra men influensa har oftast 
även en längre sjukdomsperiod än en förkylning och känneteck-
nas i många fall som en plötslig värk i hela kroppen och hög feber 
som slår till snabbt. 

Vaccination rekommenderas
Vanligen är influensa hanterbar för dem som i övrigt är friska, 
men för personer i riskgrupper kan dock influensa vara livs-
hotande. Influensa är alltså en allvarlig sjukdom för framför 
allt äldre personer och personer med nedsatt immunförsvar. 
Personer som hör till riskgrupper rekommenderas att vaccinera 
sig mot säsongsinfluensa. Det bör göras innan säsongen drar 
igång, det vill säga helst under hösten.

Vaccinationsdags
Vaccinera dig mot influensan så minskar du risken 
att bli allvarligt sjuk. Gratis för dig som bor i Skåne 
och är 65 år eller äldre, gravid eller tillhör någon 
riskgrupp.

Vårdcentralen Klippan
19, 20, 26, 27 nov. samt 3 dec. klockan 13–16.

Vårdcentralen Ljungbyhed
19, 20, 26 nov. samt 3 dec. klockan 13–16.

Mer information finns på din vårdcentrals hemsida  
på vard.skane.se och 1177.se.

Till dig som är 75 år eller äldre 
Välkommen till våra äldrevårdsmottagningar. Hos 
oss får du bland annat hjälp med läkemedel, minnes-
utredningar och vi erbjuder hembesök vid behov.

Direktnummer till mottagningarna:
Vårdcentralen Klippan: 0435-66 62 70
Vårdcentralen Ljungbyhed: 0725-99 82 32

Välkommen!

 

Säsongsinfluensan 2019
Håll dig frisk i vinter – vaccinera dig mot säsongsinfluensan

Välkommen att vaccinera 
dig mot säsongsinfluensa 

hos oss!
Vi har ”drop in”
Tisdag den 19 nov kl. 9-12
Onsdag den 20 nov kl. 13-17
Gäller alla listade och olistade patienter

KLIPPAN

Influensavaccinationen är 
kostnadsfri för dig som är 
65 år eller äldre, eller tillhör 
någon av Socialstyrelsens 
definierade riskgrupper.

Capio Citykliniken Klippan, Norra Skolgatan 2 A
Växel tel. 294 40, www.capio.se

Skillnad mellan förkylning och influensa

Fredag 25 oktober kl 19:00 (Sverigepremiär)
Söndag 27 oktober kl 19:00 • Onsdag 30 oktober kl 19:00

Bio Grand, Ljungbyhed, Storgatan 7
Biljettbokning: 070–731 21 81 (sms)

SVERIGEPREMIÄR!
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Entreprenören, hemmafixaren och inredaren Simon Olsson 
från Klippan blev känd i hela Sverige genom sitt deltagande i 
tv-serien ”Superskaparna”. Hans nya projekt är att han köpt 
den gamla lanthandeln i Kvidinge som han påbörjat att reno-
vera. En mer kreativ och positiv människa som gillar att ha 
många projekt igång är svårt att hitta.

Huset är stort och att förvandla huset till en pärla kommer att 
kräva mycket arbete. Fast Simon har redan satt igång med renove-
ringen och ser potentialen:

– Jag blev blixtförälskad så fort jag klev in i huset. Jag håller på att ta fram 
originalmålningar på väggarna och riva andra väggar. Golven ska slipas, 
det ska tapetseras, målas och byggas nytt badrum. Återskapa det gamla 
med ny touch. Industri möter det feminina, gammalt blandat med nytt, 
förklarar Simon.

Hus med potential
Huset på Storgatan består av två stora våningar, en källare och en 
stor trädgård. Tanken är att förvandla huset till ett hem där varje 
rum är unikt och kreativt.
– När jag har chansen att skapa ett helt nytt hem blir det många besök 
hos Colorama i Klippan. Dels köper jag färg och tapeter där och dels är de  
kunniga när jag behöver få personlig hjälp. Du blir igenkänd och de  
kommer ihåg dig och vad du handlat tidigare. Jag älskar det familjära.  
Personalen är intresserad av dig och vad du ska göra samt har känsla för 
färg och form. Deras kompetens och kvalitetsprodukter hittar du inte på 
något annat ställe, avslutar Simon.

Simon väljer Colorama

Gilla oss på FB

En hyllning till färgerna!

Ny färgkarta från Lady!

Förbered höstmyset hos oss! 
I vår välfyllda fabriksbutik hittar du 

heminredning av högsta kvalitet.  
Månd-fred. 11-18, lör-sön 11-15

Välkomna! 

Järnvägsgatan 21, Klippan. 0435-44 88 86
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Tanken är att genom en smakupplevelse 
väcka nostalgiska semesterminnen från 
Grekland. 

Till lunch kan du välja en äkta gyros i pita-
bröd från lunchrestaurangen. På kvällen  
kliver du in i restaurangen Rackis som ser-
verar allt från det grekiska köket som är känt 
för sina fantastiska smaker. Det finns även 
klassiska á la carte rätter att välja mellan.

En liten tzatziki eller en varm fetaost, ett 
glas vitt, så mycket mer behöver man inte 
för att känna friden inombords och tycka att 
livet inte är så tokigt ändå. Halva meningen 
med livet är ju att äta gott och njuta. På res-
taurang Rackis får smakupplevelsen dig att 
drömma dig till Grekland och Medelhavet 
för en stund. Inredningsmässigt möter du 
Grekland i Klippan på ett lekfullt sätt.

Om helgerna är även puben öppen mitt 
över Rackis och bjuder på klassiskt uteliv 
där du kan dansa, umgås och ha trevligt i 
vänners sällskap. Kom och upplev maten, 
stämningen och det underbara Grekland 
mitt i Klippan.

En bit av Medelhavet i Klippan

Gyros
pita BAR

Grekisk mat
Klassiska á la carte-rätter

Uteservering och bar
Lunchrestaurangen som 

serverar äkta gyros
Välkommen 
till baren i klippan!

0435- 142 10 • www.rackis.net
Öppet: tisdag - söndag 16 - 22 Öppet: Fredag - lördag 21 - 02

6 Rackis



en miljösmart butik
På ICA Kvantum står matglädjen och den goda mål tiden i cen-
trum. Samtidigt arbetas det hårt med miljö- och hållbarhets-
frågor för att ytterligare minska den direkta klimat påverkan. 

Märkningen ”Miljösmart Butik” betyder att ICA Kvantum har tyd-
liga mål och löpande uppföljning av sitt miljöarbete inom områden 
som avfall, matsvinn och energiförbrukning. 
– Vi vill göra mer. Just nu håller vi på att byta ut våra kyl- och frys diskar 
i vilket har stor påverkan för miljön. 2016 påbörjade vi arbetet och bytte då 
ut hälften av alla diskar till en ny teknik som är mer hållbar och nu gör vi 
det på resten av kyldiskarna. Målet är att reducera energiförbrukningen med 
30% och att så långt det är möjligt reducera vårt klimatavtryck genom nya 
miljöhållbara köldmedier. Det är att sträva efter en hållbar lösning för både 
miljö och butiken, säger Filip Cronberg köpman på ICA Kvantum 
Klippan.

Lock på frysdiskar och dörrar på kylar och frysar minskar energi-
förbrukningen. En helt ny kylanläggning för butiken som möjliggör 
för ICA Kvantum Klippan att nå sina miljö mål. 
– För att slutföra arbetet och nå våra mål kommer vi nästa år, tillsammans 
med fastighetsägaren, att modernisera klimat systemet i butiken samt byta ut 
belysningen. När vi är klara med det, tror vi att vi har reducerat vår energi-
förbrukning med upp till 35%, förklarar Filip.

Genom att modernisera och förnya butiksmiljön blir det både en 
mer miljösmart butik men också ett bättre totalt erbjudande för 
våra kunder. Vi strävar hela tiden efter att uppnå en modern och bra 
butik där butiksmiljön bidrar till kvalitet, inspiration och matupp-
levelse.

Tillsammans för en godare morgondag
På ICA Kvantum arbetar man inom flera hållbarhets områden där 
arbetet med att minska på matsvinnet är en högprioriterad fråga. 
Genom att exempelvis sätta ned priset på varor med kort bäst före 
datum och erbjuda gårdagens bröd till reducerat pris ges kunderna 
möjligheten att minska sina inköpskostnader samtidigt som de till-
sammans reducerar det totala matsvinnet. 
– Vi arbetar med frågan om matsvinn varje dag och har satt upp planer för 
att ytterligare förbättra arbete. För oss som jobbar i butiken är det viktigt att 
vi utvecklas och kan erbjuda våra kunder en så bra butik som möjligt, både 
butiksmiljön, hållbarhets frågorna och servicen, berättar Filip.

ICA Kvantum lever upp till alla lagkrav inom miljöom rådet - men 
de vill göra mer. 
– Vi är idag certifierade som ”Miljösmart butik”, men arbetar aktivt för att 
ytterligare minska vår miljöpåverkan, varje dag, avslutar Filip.
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På Hemköp i Ljungbyhed älskar de mat och försöker göra allt 
de kan för att minska matsvinnet. 

Redan för drygt 15 år sedan väcktes tanken hos Lars och Fia 
om att det slängdes för mycket varor som inte var dåliga, därför 
började de i liten skala att tillaga mat på dessa produkter. Numera 
har både personalantalet och matproduktionen ökat markant, 
men grundidén är fortfarande kvar. De arbetar aktivt med att ta 
tillvara på de varor som börjar närma sig utgångsdatum, på så vis 
bidrar de till att minska matsvinnet. Maten tillagas, kyls ner och 
packas för att sedan säljas i butiken. Det som kanske annars hade 
blivit slängt kan istället tillagas och bli till hemlagade rätter till 
kunderna. 
– Vi anpassar oss och tar tillvara på den mat vi har i butiken. Det innebär 
att vi lagar flera olika rätter beroende på vad för råvaror som finns, 
berättar Jonna och Jessica som jobbar i butiken. 

Rädda matsvinnet 
På Hemköp upplever man i allt större 
utsträckning att kunderna handlar varor 
med kort bäst före datum. För att göra det 
enkelt och tydligt för kunden använder 
de sig av etiketter med texten ”Rädda 
matsvinnet”.
– Många av de stora matproducenterna har 
idag vid ”Bäst före datumet” kompletterat med 
texten ”inte dålig efter”. Detta är ett väldigt 
smart sätt att upplysa kunden om att varan inte 
behöver vara dålig trots att den gått ut i datum. 
Som konsument är det viktigt att använda sina 
sinnen när det gäller matprodukter. 

Hemköp i Ljungbyhed försöker så gott det går värna om svenska 
livsmedel med lokalt ursprung och lägger stor vikt på att lyfta fram 
säsongens råvaror både för miljön och smakens skull. Att påverka 
kunderna att äta säsongsbetonat är att påverka miljön positivt. 
– Året om har vi potatis från Kvidinge och när äppelsäsongen drar igång 
får vi svenska äpplen från Kivik. Varje vecka levererar Holms kött & chark 
i Landskrona, svenskt kött till butiken, säger Lars Andersson, ägare 
till Hemköp i Ljungbyhed.

Ett bra exempel på praktiskt miljöarbete i vardagen på Hemköp 
är att man pressar alla citrusfrukter som inte går att sälja, och 
låter personalen njuta av detta vid sina pauser. Detta bidrar inte 
bara till att minska matsvinnet utan gör också att personalen får 
mycket C-vitaminer i sig och håller sig därmed friska!

Handla lokalt är miljösmart
Alla Hemköps butiker tänker miljö samtidigt som man jobbar 
systematiskt med miljöarbete. Hemköp har börjat införa pant 
på vissa av sina egna plastförpackningar. Man uppmanar även 
butikerna att gå över till LED-belysning och nya energieffektiva 
kylar mm.
– Hemköp är mer än att bara sälja varor, vi gör mycket arbete som sker 
bakom kulisserna och som inte syns utåt, berättar Lars.

Matsvinnet kostar såväl miljömässigt som i pengar. Ett hushåll 
beräknas kunna spara minst 3 000-6 000 kr per år genom att 
minska sitt svinn. Att handla lokalt är matsmart och bra både för 
miljön och din plånbok. 

Tänk globalt – handla lokalt!

Hemköp minskar matsvinnet

LJUNGBYHED
0435-44 10 30 
8-20 ALLA DAGAR

HÖSTLOVSERBJUDANDE!

LÖSVIKTSGODIS 
49,95 kr/kg 

Erbjudandet gäller v.44 (28 okt - 3 nov). Max 3 kg/kund.
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Historiskt sett markerar hotellet i Klippan 
en viktig plats. Enligt gamla skrifter var det 
först ett gästgiveri som omskrivs bland annat i 
Jordrefningsprotokollet från 1671 om att förste 
gästgivaren, Bengt Andersson, fick sina gäst-
giverirättigheter 9 mars 1668. 

Gästiveriet omnämns även 1749 när Carl von Linné 
stannar till. Gästgiveriet brann ned år 1776 och 
byggdes snabbt upp igen. Hotellet och gästgiveriet 
har gått genom många försäljningar genom åren 
och det har varit seriösa till mindre seriösa ägare av 
fastigheten. En del av huset var en gång i tiden krog. 
Kroghuset gick under namnet Kersti på krogen eller 
Mor Kersti fram till tidigt 1900-tal. Namnet hängde 
kvar i mer än 100 år. 1961 revs det gamla hotellet 
och uppförde ett nytt som invigdes i december 1963.

Efter flera negativa turer de senaste åren har de 
nya ägarna Elin och Thomas Bäcklund jobbat hårt 
med att få hotellet på fötter igen. Lördagen den 28 
september var det nyinvigning av såväl hotell, SPA 
och pub. Under dagen var det en strid ström av 
människor som ville ha en rundvisning och under 
kvällen var det fullsatt både i restaurangen och i 
puben.

Invigning av anrikt hotell i Klippan
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JULFEST
25/12 med bl a 
LINUS SVENNING

  Åbyplan 3  |  Klippan  |  hotellpausa.se  |  0435-204 35

restaurang  |  hotell  |  pub  |  spa

250:- inkl välkomstdrink. Först till kvarn...

Järnvägsstationen • KLIPPAN • 0435-100 01 • www.resteamet.se

Fri anslutning väg 21 Kristianstad-Åstorp och E6:an Ängelholm-Malmö!
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Stade 3 dgr 29/11, 6/12, 13/12 ����������������������������������������������������������������������������������fr 2395:-
Lübeck 3 dgr 25/11, 29/11, 2/12, 6/12, 9/12, 13/12 �������������������������������������������������fr 2895:-
Rostock 3 dgr 25/11, 29/11, 2/12, 6/12, 9/12, 13/12 �����������������������������������������������fr 2295:-
Kiel 3 dgr 29/11, 6/12 �����������������������������������������������������������������������������������������������������2595:-

SKIDRESA
Österrike Mayrhofen V8 10 dgr, 14/2 �������������������������������������������������������������������fr 6495:-

DAGSTURER (Begränsad anslutning)
Ullared 27/10, 31/10, 13/11, 27/11 ������������������������������������������� 200:-
Bordershopen 7/11, 21/11, 12/12 ���������������������������������������������425:-
Heiligenhafen 29/10, 14/11, 28/11, 5/12 ��������������������������������425:-
Huseby Bruk Julmarknad 12/11 ���������������������������������������������695:-
Liseberg Julmarknad 5/12 ������������������������������������������������������450:-

Alltid centrala -  hotell!

9Hotell Pausa



Kvidinge

www.sannagarden.se • 0739-95 27 63
Vägbeskrivning: I Kvidinge - följ skyltar mot Sånnagården. Kör ca 1,5 km. 

Ligger på höger sida bredvid växthusen. 

ÖPPET  FÖR SÄSONGEN 23/10-21/12

ÖPPET ALLA DAGAR KL 13-17 
Tre presentbodar och stor julmarknad varje dag

Fredagar: Vedeldat stenugnsbageri,  
vi eldar i vår vedeldade stenugn  

och säljer våra goda bröd.

Fyra sorters hembakat med kaffe 75 kr

EXTRA STORA JULMARKNADER  
Lördag 23/11 och 14/12 kl 11-16   

Ett 40-tal lokala mat och hantverkare  
i uppvärmt växthus. 

Fri entré och parkering  samt  
musikunderhållning i kaffestugan .

”I HJÄRTAT AV SÖDERÅSENS NATIONALPARK”

Julbuffé

Gåsamiddag

Välkommen till en julbuffé bestående av en stor  
andel eko, när- och härproducerade råvaror. 

ÖPPETTIDER & PRISER
Vardagar 1130–1600  250:-/person

Helger 1130–1600   299:-/person 

Kvällsöppet för större sällskap (över 40 personer). 
Ring för offert!

GOTTEBORD, GRÖT & GLÖGG
Kan köpas till för 99:-/person. 

CATERING
Julbuffén finns även för avhämtning för 225:-/person

Gratis framkörning i Söderåsområdet.

Vi har fullständiga rättigheter
0435 - 44 23 32 • info@skaralidsrestaurang.se

www.skaralidsrestaurang.se

2 SITTNINGAR

11.30-13.30

14.00-16.00

 

GÅSAMIDDAG 9-10 NOVEMBER
Förrätt: Sparrissoppa eller Svartsoppa
Middag: Unik gåsbuffé med tillbehör

Dessert: Vår egen äppelpaj med vaniljsås
2 Rätter – 350 kr/person
3 Rätter – 425 kr/person

Endast gås – 295 kr/person
Kaffe är inkluderat i priset

Bjärhus Växtbutik
Tel. 070-740 42 95 

www.bjarhus.se

Öppet:
må-fred10-17,

lörd 10-13

Gäller ej beställningsvaror.

på samtliga
trädgårdsväxter50%

Härligt höstväder med sol och blåa moln 
gjorde att tusentals människor besökte 
Söderåsens matmarknad. 

Det har blivit en trevlig tradition när mat-
producenter kring Söderåsen samlas och 
säljer sina varor. Människor gick mellan 
marknadsstånden och köpte med sig lokal-
producerade varor av olika mathantverkare 
av högsta kvalitet.

Söderåsens matmarknad
10 Söderåsens matmarknad



Den skånska matkulturen har formats av 
Skånes geografiska förutsättningar och 
runt Söderåsen finns det massor av smult-
ronställen att besöka året runt. Söder-
åsens matmarknad är en perfekt plats att 
smaka på de olika guldkornen. Det skånska 
uttrycket: ”Goer mad, möed mad och mad i 
rättan tid” passar väl in på Söderåsens mat-
marknad.

Söderåsens matmarknad

0435-210 00  |  Övarp 4082, 264 94 Klippan

HÄNGMÖRAT OX-, GRIS- & LAMMKÖTT

Jullådor fr 119:-/kg
Välkommen att boka jullådor från våra

glada utegrisar till 14-15 dec. 
Julmat & skinka eller fläskstek- 7-8 kg. 

För innehåll och bokning - se www.dinköttlåda.se
eller ring 0435-210 00

Öppet mån-fre 6-22, lör-sön 8-22 
Preem Klippan | Storgatan 7 | 0435-71 16 70

VILDSVINSKORV
Serveras i durumbröd med fransk dressing, surkål och rostad lök.

Öppet tis-fre 10-16, lör 10-14 
Bruksg. 29 Klippan 076-318 77 75

Sweet Harmony
sweetharmony.se

God glutenfri jul
Gott, gluten- 

och mjölkfritt 

Bakat med kärlek

11Söderåsens matmarknad



Teater Amabile fick Mångfaldspris
I samband med att FUB-dagen arrangerades i Klippan  
centrum delade FUB i Klippan/Åstorp ut mångfaldspriset 
för första gången till en förening som jobbar för mångfald 
och inkludering, särskilt av FUB:s medlemmar. 

Teater Amabile tilldelades priset med följande motivering:
”Deras verksamhet inkluderar alla. Man är en i gänget, inte sin funktions-
nedsättning. Vi har medlemmar som är med varje år, även andra med 
funktionsnedsättning. Det är inget de går ut med, det sker helt naturligt”

Lena Landin, ordförande i föreningen för barn, unga och vuxna 
med utvecklingsstörning, FUB Klippan/Åstorp, har bara positivt 
att säga om föreningen teater Amabile och deras årliga produk-
tion av Bruksspelet:
– Alla kan vara med i Bruksspelet, det enda man måste ha är tid och lust. 
Ingen människa är sitt funktionshinder utan alla är med på lika villkor.
Priset, ett diplom och ära, togs emot av Heléne Lindquist.

Hjälp småfåglarna i vinter
Det finns många fördelar med att skapa en trädgård som småfåglar 
tycker om. 

Mesar, bofinkar, flugsnappare och sparvar äter nämligen stora mäng-
der skadedjur varje år. På vintern äter de övervintrande arterna en hel 
del ogräsfrön, men när snön lagt sig behöver de hjälp för att överleva. 
Tillvaron blir lite enklare för dem, om vi bidrar med lite mat.

Talgbollar och solrosfrö passar många olika fåglar. Tänk på att hänga 
upp maten, så att inte fåglarna kliver och bajsar i maten. Sätt gärna ut 
holkar i trädgården åt småfåglarna.

Så långt lagret räcker.

Hela Söderåsens butik

Storgatan 4 Ljungbyhed 
Tel 0435 - 294 50

Du hittar många fler
erbjudanden i butiken!

Måndag-fredag kl. 9-18
Lördag kl. 9-13

Bygdens butik!

Viltfågelmatare 
trähus

Foder-
automat

ekollon

Talg-
bollar

i hink, 55 st

Solrosfrö
15 kg

182:-

135:-

139:-

329:-
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Söndagen den 27:e okt 
kl 16.30-18.30

SPÖKVANDRING
RÄVAHÅLAN, LJUNGBYHED

Vilka djur gillar vara ute på natten...
Kom spökligt utklädd och gå en klurig reflexrunda. Ta med din ficklampa!

För BARN MED FÖRÄLDRAR 

Blåkullekul-häxorna i samråd med Ljungbyheds Framtid och 
Ljungbyheds Köpmanna- och Företagareförening 

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 

Söderåsjournalen 
Klippan 
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RÖSTÅNGA 
BEGRAVNINGSBYRÅ 
 

Billingevägen 8 -  Röstånga -  0435-91570 

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

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

www.svenskakyrkan.se/klippan

Allhelgona
Tänd ett ljus i mörkret!

Fredagen den 1 november öppnar vi 
våra kyrkor för alla som vill komma in 
för en stund av stillhet, tända ett ljus 
eller värma sig med en kopp kaffe. 
Vi håller även flera andakter och 
minnesgudstjänster under helgen. 
Tider och mer information hittar du på 
vår hemsida. Välkommen!

Är du ung, bor i Källna och studerar? 
Nu kan du söka medel ur Elin och Olof Vennerstens fond.

För att kunna söka ska du vara folkbokförd i Källna gamla 
socken och genomgå gymnasium eller högre utbildning. 
Ansökan ska sändas in senast den 6/12 med folkbokförings-
adress, personbevis samt beskrivning av studiemålen. 
Välkommen med din ansökan!

Ansökan sänds till:

Olof och Elin Vennerstens fond, 
c/o Klippans pastorat
Att: Johanna Gredfors Ottesen
Box 2024, 264 02 Östra Ljungby

Halloween var från början en förkristen keltisk skörde-
fest som firades den 31 oktober. 

Då återvände de döda till jorden, och man tände eldar för 
att vägleda dem och skrämma bort häxor. En teori är att  
halloween uppstod i samband med kelternas kontakt med 
vikingarna och deras höstblot. Den keltiska högtiden 
Samhain har stora likheter med vikingarnas höstblot.

När irländska invandrare tog med sig halloweentraditionen 
till USA under mitten av 1800-talet utvecklades seden till 
ett omtyckt tillfälle för barnen att skämta med de vuxna. 
Halloweenfirandet kom till Sverige under slutet av 90-talet. 

Visste du att…
… Jack o’lanterns, de karvade pum-

porna, är enligt sägnen lyktan 
som den osaliga själen efter 
smeden Jack lyste upp sin 
vandring på jorden med. 
Jack hade överlistat djävu-
len och släpptes därför inte 
ens in i helvetet.

… på Alla helgons dag firar vi 
inte halloween, utan detta är en 
dag vi minns de döda och sätter ljus 
på gravar. Alla helgons dag firas alltid lördagen mellan 31 
oktober och 6 november.

… Halloween infaller alltid den 31 oktober, oavsett vecko-
dag.

Halloweenfirandet är nordiskt

13Halloween



Gunns Mode är ett välbekant inslag för 
de allra flesta i Klippan och men även 
mer långväga kunder besöker butiken. 

Anledningen är enkel, Gunns Mode vänder 
sig till tjejer i alla åldrar som är modein-
tresserade och vill ha bra passform, kvalitet 
och komfort. Här finns ett personligt utvalt 
sortiment med guldkornen från kollektioner 
som visats på modeveckorna i Stockholm 
och Köpenhamn. Till skillnad från klädes-
butiker som ingår i butikskedjor erbjuder 
Gunns Mode ett unikt sortiment av mode-
riktiga kläder, underkläder, strumpor, skor, 
väskor,smink och parfym. 
– Vi vill erbjuda våra kunder ett välmatchat 
sortiment med en inspirerande 
variation av färger och möns-
ter som ger möjlighet till ett 
personligt och unikt mode. Vi 
hjälper sen gärna till att kom-
binera ihop dessa plagg med 
en personlig touch för er, för-
klarar Helena Jakobsson 
som äger Gunns Mode.

Gunns Mode - klädbutiken för den modeintresserade
först med det senaste
Gunns Modes motto är att vara först med 
det senaste, därför satsar de nu på ett nytt 
trendigt märke som heter NA-KD, som flera 
kända s.k. influensers älskar att bära. 

– Vi har ca femton olika leverantörer av kläder 
och får leveranser f lera gånger i veckan, så det 
är alltid värt att besöka oss. Sedan i våras har vi 
tagit in ett nytt märke på skor som är utöver det 
vanliga. Häftiga sneakers och boots har blivit ett 
perfekt komplement till kläderna. Nu i dagarna 
har vi dessutom packat upp en massa presentaskar 
med parfym. Hos oss kan du även köpa present-
kort på valfritt belopp. Vi har t o m presentkort för 
”Pretty Woman-kväll” från femtusen kronor och 

då ingår varor för motsvarande belopp, styling, 
minimode visning, snacks och dryck. Eller boka 
butiken kostnads fritt för en tjejkväll, minimum 10  
personer, med minimodevisning, snacks och dryck,  
berättar Helena.

Nöjd & Glad
Gunns Mode är modebutiken som ger dig 
shopping-glädje! Du kan hitta något för alla 
tillfällen och prisklasser. 
– Våra varumärken samspelar till ett sortiment 
som kan klä dig och bli favoriter i din garderob 
avseende behov, storlek, färg och form, säger 
Helena.
Sortimentet hos Gunns Mode är omsorgs-
fullt utvalt med tanke på dig som vill vara 

snygg på fritid, fest och 
arbete. Här kan du köpa 
din basgarderob men också 
förgylla livet med lite lyxi-
gare plagg och accessoarer. 
Med kläder från Gunns 
Mode känner du dig snygg 
och glad årets alla dagar.

Här är gänget som servar dig på Gunns Mode!

14 Gunns Mode



Kom till oss och 
shoppa loss!

rabatt på valfri vara!
Gäller 28 okt. – 2 nov.

Medtag kupongen!
Endast 1 kupong/person

Gäller ej underkläder, strumpor och kosmetik
Kan ej kombineras med andra erbjudande

Namn:

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

Adress:

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

Postadress:

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

Välkomna!
Öppet: mån-fre  10-18 / lör 10-14
Storgatan 32, Klippan • Tel. 0435 - 101 15 • www.gunnsmode.se

Hos oss hittar man ett unikt  
utvalt sortiment av kläder,  
underkläder, accessoarer 
och kosmetika.

Vi har plockat guldkornen 
från kollektioner som 
visats på modeveckorna. 
Dessa hjälper vi er sen att 
kombinera med personlig
touch.

20%

15



I Tullssonhuset mitt emot Ica Kvantum 
hittar du Sportringen som är en fristående  
sportbutik inom kedjan Sportringen. Här 
hittar du ett brett urval av produkter som 
inspirerar och hjälper dig till ett aktivare 
liv. 

Det unika med Sportringen är att varje 
Sportringen butik är lokalt ägd och unik i sitt 
sortiment. Det breda sortimentet är, enligt 
David Tullsson som driver Sportringen i 
Klippan, en av butikens styrkor.
– Genom att vi är anslutna till en rikstäckan-
de kedja gör det att vi kan pressa priserna och 
komma över olika kampanjerbjudanden. Det 
kommer alla våra kunder till nytta.

Ditt intresse – Sportringens passion
Det mesta inom sport och fritid hittar du i 
butiken även om de satsat mycket på skor. 
Det är allt från olika sportskor till mer 
vardags skor i olika modeller. Regnkläder är 
en stor del av sortimentet hos Sportringen 
vilket kan ses som anpassat efter vårt kli-
mat. Genom sitt breda sortiment finns det 
mesta som du kan behöva för att hålla igång 
med någon idrott.
– Det viktigaste för oss är att kunderna blir nöjda 
med det de köper. Vi försöker hitta lösningar på 
alla problem och kläder eller utrustning som efter-
frågas. Vi samarbetar med flera lokala föreningar 
eftersom vi vill stötta det lokala föreningslivet och 
vara en partner som bidrar till att f ler barn och 
ungdomar rör på sig. Rätt utrustning och funktio-
nella kläder gör det lättare att tycka det är roligt 

att att hålla igång, säger Rebecka Tullsson 
som äger butiken ihop med David.

Glad vinnare
När Sportringen i Klippan anordnade en 
tävling där du kunde vinna barnkläder var 
Birgitta Seger den som blev den lyckliga 
vinnaren. När hon kom ner till Sportringen 
sken hon med hela ansiktet av glädje. 
Kläderna hon valde ut var till barnbarnen 
Alexander och Wilma utifrån hennes vinst-
motivering:

”Jag skulle gärna vinna detta, så mina 
barnbarn på 2 respektive 6 år gamla, kunde 
få nya kläder. 6-åringen tränar fotboll och 
vill gärna ha bra kläder då. De sliter 
mycket kläder båda två. Nya kläder vore en 
överraskning för dem och de växer en hel 
del med.”

Birgitta berättar att hon varit tidigare och 
handlat i butiken tillsammans med sina 
barnbarn.
– Alla i vår släkt idrottar och tycker det är roligt 
med sport. Det är viktigt att gynna lokala butiker 
om vi vill ha kvar dem i framtiden med. Här är ett 
bra utbud och massor att välja mellan.

Efter att Rebecka visat olika kläder och gett 
tips blev det kläder till både Alexander och 
Wilma. Två glada barnbarn som fick nya 
kläder att ha både på fritiden och när de 
idrottar. Perfekt med en sportbutik för hela 
Söderåsområdet i Klippan. Det kan Birgitta 
intyga.

Klippans egen sportbutik skänker glädje

Svensktillverkade
varma kläder

NU I LAGER

Hembygdsg. 2, Klippan 0435-156 90
Mån-fre 10-18, lör 10-14 www.sportringen.se

VINTER-
JACKOR

50%U
P

P
 T
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L
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Hörselspecialisten Skåne är en 
oberoende hörselmottagning 
där Monika Sjöholm, som är 
legiti merad audionom, öppnar i 
Klippan med öppet hus den 4 
november mellan 9-15. 

Här kan du testa din hörsel, få råd- 
givning och prova ut dina hör-
apparater samt få service på befint-
liga hörapparater. Hörsel specialisten 
är auktoriserad av Region Skåne och är helt leverantörs oberoende. 
Det betyder att Hörselspecialisten inte är knuten till någon  
leverantör, utan du kan välja hörapparater från olika leverantörer 
utifrån ditt behov och smak. Söderåsjournalen har träffat Monika 
Sjöholm:

Vad är Hörselspecialisten?
– Det är en oberoende hörselmottagning på uppdrag av Region Skåne. 
Det betyder att du betalar patientavgift enligt Region Skånes taxa och 
att frikort gäller. Jag tar emot alla över 20 år som har eller tror sig ha en 
hörselnedsättning. Erbjuder hörselrehabilitering på plats. Tanken är att 
även erbjuda arbetsplatsanpassningar och besöka företag. Kommer även 
att jobba mot kommunerna runt Söderåsen med att få komma ut till 
äldreboenden och hjälpa till med service till de äldre som inte kan ta sig 
till en mottagning. 

Hur ser din bakgrund ut?
– Jag är utbildad och legitimerad audionom sen 22 år tillbaka med flerårig 
erfarenhet av klinisk verksamhet. Det senaste året har jag även jobbat 
som produktspecialist och utbildat andra audionomer i en del tekniska 
funktioner i hörapparater. Idén med en egen mottagning vaknade till liv 
för tre år sen och nu när jag äntligen kan öppna den är det som om en 
dröm har slagit in.

Var ligger Hörselspecialisten?
– Lokalen ligger på Norra Skolgatan 2, våningen ovanför Capio kliniken 
och granne med flera andra vårdinriktningar. Varmt välkommen att besöka  
mig den 4 november mellan 9 – 15, då det är öppet hus. Kontakta mig 
gärna för tidsbokning eller rådgivning antingen via telefon: 0435-105 55 
eller via hemsidan www.horselspecialisten.se där du kan boka din tid 
direkt. Jag finns även med bland dina vårdkontakter på 1177.se

Hörselspecialisten öppnar i Klippan!
Har du hört?Dags att fira far

Fars dag är en högtid som saknar religiös grund utan har ska-
pats efter amerikansk förebild där dottern till William Smart 
ville hylla sin far som var änkling och ensam fostrat sju barn 
på sin farm.

I Sverige firade vi fars dag första gången 1931, troligtvis för att 
många utvandrade svenskar skrev hem och berättade om den ame-
rikanska traditionen. Då firades dagen i början av juni, detta även 
i resten av Norden, men handlarna i de nordiska länderna tyckte 
att dagen låg för nära mors dag och ville ha den flyttad. Numera 
firas fars dag andra söndagen i november i Sverige, Norge, Island, 
Finland och Estland. Fars och mors dag hyllar kärnfamiljen och 
konservativa värden vilket väcker kritik ibland.

Storgatan 46, Klippan • 0435-135 30

KÖP 1 KLOCKA från 1 799:-

– FÅ ARMBAND PÅ KÖPET

Storgatan 32 i Klippan

Vi har presenterna i fina paket.

SKJORTOR FRÅN
Matinique, Barbour,

Oscar, Casa Moda m m

KALSONGER FRÅN
Resteröd, Björn Borg m m

HALSDUKAR
från Amanda, Barbour m m

MASSOR MED
SKÖNA TRÖJOR!

OCH

Fars dag!

Vid köp av två varor bjuder vi på 
2-pack strumpor. (Värde 199:-)

MONIKA SJÖHOLM
Leg. Audionom

N. Skolgatan 2A  |  Klippan
0435-105 55  |  horselspecialisten.se

Boka tid för
HÖRSELPROV

eller

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

Se modeller och priser på www.a4uab.se

BEHÅLL VÄRMEN

SLÄPP IN

FRISK LUFT

14 ÅRS

TRY G G HET

Extremt tyst och effektivt 
vattenburet system för husets 
kompletta uppvärmning.
ECODAN luftvattenvärmepump 
ger en hög besparing jämförbar 
med bergvärme utan att borra.
Rimlig investering, enkel 
installation, grym besparing 
helt enkelt!

Har du dåligt inomhusklimat? 
Problem med radon, pollen, kondens på fönster?

Miniventilation från Mitsubishi Electric
ger dig frisk luft i hemmet.

• Återanvänder upp till 80% av värmen
• Friskare luft hemma
• Vädrar med stängda fönster

Värmepump är både miljö- och ekonomi vänliga vilket 
gjort dem populära. 

En värmepump har mängder av fördelar. Den inte bara 
värmer upp ditt hem på kalla och kyliga vinterdagar, 
en luft-luftvärmepump kan också användas som luft-
konditionering på heta sommar dagar. Värmepumpar 
förbättrar också inom hus klimatet då de rensar luften 
från dammpartiklar- och bakterier. Dess utom är de 
miljö vänliga och använder mindre energi än traditionell 
upp värmning.

Begränsad livslängd
Värmepumpar har en begränsad livslängd och tre tecken 
på att det är dags att byta ut värmepumpen mot en ny är 
att effekten minskat med varierande temperatur som följd. 
Antingen behöver värmepumpen service eller att bytas 
ut. Detsamma gäller vid försämrad luftström, märkliga 
ljud och i vissa fall dålig lukt. Om värmepumpen har ett 

konstant reparationsbehov är det kanske dags att fråga sig 
själv om det är värt det. Det blir nämligen bli dyrt i läng-
den och på lång sikt är det mer effektivt att investera i en 
helt ny värmepump.

Placera värmepumpen rätt
En luft-luftvärmepump passar allra bäst i hus med öppen 
planlösning eftersom den varma luften då kan cirkulerar 
fritt. I större hus kan man behöva flera inomhusdelar 
om man vill värma hela huset, till exempel en på neder-
våningen och en på övervåningen. Var värmepumpen 
placeras har betydelse för hur mycket energi den kan spara 
i ditt hus.

Anlita certifierad installatör
Sedan år 2009 är det krav på att VVS-installatören måste 
vara certifierad. Det räcker inte med att företaget har ett 
certifikat. Installatören ska kunna styrka detta via legiti-
mation.

Dags att köpa värmepump?
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BRAVIDA PRENAD AB KLIPPAN 

www.prenad.se

 0435-145 35

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

En kontakt räcker! 

Ny-, om- eller tillbyggnad?
Vi kan hjälp er!

Prenad AB är ett företag som kan hjälpa 
dig om du behöver köpa, installera eller  
utföra service på en luftvärmepump eller  
någon annan form av värmepump i 
Söderås området. Med lokala kontor i 
bl.a. Klippan, Perstorp och Åstorp finns 
de alltid nära till hands.

– Genom att vi finns lokalt på plats är vi aldrig 
längre bort än ett telefonsamtal. Tack vare god 
kundservice och lokal närvaro kan vi hjälpa våra 
kunder snabbt, förklarar Peter Åkergren från 
Prenad i Klippan. 

Bra miljöval
Det är prisvärt att välja att installera luft-
värme pump med hjälp av Prenad. De servar  
främst privatpersoner men även företag och 
när du installerar en värmepump får du 
ROT-avdrag på arbetskostnaden. 

Prenad säljer och installerar Panasonics 
luftvärmepumpar som är bra för såväl mil-

jön som din ekonomi, du kan spara upp till 
80% av värmekostnaderna i ditt hem när du 
installerar en luftvärmepump från Panaso-
nic. 

Minskad miljöpåverkan
Panasonic har tillverkat värmepumpar för 
Norden i över 30 år till över 1 miljon kunder 
och klarar alla miljökrav. Panasonic har, 
som första tillverkare, valt att ha köldmediet 
R32 i hela sortimentet. En liten detalj som 
gör stor skillnad för miljön. Genom att köpa 
en värmepump från Panasonic minskas  
köldmediets miljöpåverkan med över 75%. 
Det motsvarar 1850 km bilkörning eller 
76 planterade träd. Att investera i en luft-
värme pump från Panasonic är alltså en 
lönsam affär, både för din plånbok och för 
miljön.
– Vi ger tips till kunderna hur de underhåller sin 
luftvärmepump själva vilket minimerar behovet 
av service och utgifter, avslutar Peter Åkergren.

Prenad fixar värmen

Söndraby El
Järnvägsgatan 28, Klippan  |  0435-139 60  |  klippan@elon.se

Erbjudandet gäller fr o m 21/10 t o m 1/12 2019 eller så långt lagret räcker och kan  
inte kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.

• SmartMode reglerar effekten 
automatiskt mellan golv  
och matta

• Håller en riktigt låg  
ljudnivå tack vare  
PureSound

• Ett munstycke för  
alla underlag

Art nr 113735

233/mån i 12 mån*

ELECTROLUX
Dammsugare PD82-4MB

2 295:-
NYHET

Supertyst!

57 dB 
Ljudnivå

687/mån i 24 mån*

• Värme, kyla och avfuktning
• Förberedd för WiFi och SMS-styrning
• Självrengöring
Art nr 111893

13 995:-
CANVAC
Luftvärmepump Scirocco 12

8 kg 
Kapacitet

54 dB 
Ljudnivå 

tvätt

• Tidssparläge för kortare tvättid  
• Håller din tvätt skrynkelfri efter 
avslutat program  

• Tyst och effektiv induktionsmotor  
Art nr 110794 Viss leveranstid kan förekomma

(ord. pris 6695:-) 524/mån i 12 mån*
5 795:-
SPARA 900:-

CYLINDA 
Tvättmaskin FT 5586
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En av Sveriges mest kända bilbyggare är född, uppväxt och bor 
i Klippan. 

Utöver att han själv lagt ner en förmögenhet och oändligt många 
timmar på sina bilar har han även skapat evenemanget Klippan 
Car Show som arrangeras sista lördagen i september inne i Klippan  
centrum. Henrik Elg brinner för bilar, billjud och fiske!

Brorsans fel
Henrik Elgs väg in i bilvärlden gick via sin storebror Stefan som 
började med billjud och att Henrik tog över en av hans bilar. 
– Även jag började med billjud men det var när jag köpte en Opel Kadett som 
jag byggde om totalt 4 gånger under 6 år som jag blev känd inom bilvärlden. 
2001 tog jag min första pokal med Kadetten. Det sporrade mig förstås och 
efter det har det blivit ett gift att hålla på och jag hittar nya projekt hela tiden, 
berättar Henrik. 

Ju bättre det gick för Henrik desto fler sponsorer hörde av sig. Ju fler 
sponsorer desto högre krav på bilbyggandet och att du ska synas så 
mycket som möjligt på så många utställningar som möjligt. 
– Under de här åren har jag och mina kollegor byggt cirka 10 bilar som vun-
nit priser runtom i hela Norden, förklarar Henrik.

Lyxmercedez
Henriks senaste bil som han ställer ut och tävlar med är en stor bil, 
en Mercedez Vito byggd i lyxtema. Bilen har en rejäl ljudanlägg-
ning, skinninredning med Jaguarstolar, TV, champagnekyl, cigarr- 
och whiskyhörna och riktigt trägolv i ask. Bilen byggs i plåt och av 
riktigt hantverk jämförelsevis mot att bygga i plast. 
– Jag ville bygga en stor bil med flera säten så att familjen kan åka med i 
bilen. Bilen har redan fått ett femtontal priser vid olika utställningar, säger 
Henrik.

Henrik bygger
värstingbilar

Klippan Car Show
För tredje året arrangeras en bilutställning i Klippan centrum som 
Henrik är med och arrangerar. För varje år kommer det fler som 
vill ställa ut sina bilar. Att det är en liten bilutställning och att det 
är mitt i centrum med närhet till butiker och restauranger är upp-
skattat från utställarna. Det drar mycket folk ner till centrum och 
det kommer människor som vanligtvis inte besöker bilutställningar. 
– Vi vill vill visa upp bilar, premiera andra bilbyggare och få dem att komma 
hit och visa upp sina bilar. Besökarna blir glada och intresserade eftersom de 
aldrig sett bilar på det viset förut. Det blir liv och rörelse i centrum under ett 
antal timmar som gynnar butikerna och restaurangerna och alla som ställer 
ut tycker det är en lagom dag, förklarar Henrik.

Fritidsintressen
Under 20 år jobbade Henrik som anläggare av sten men det senaste 
året har han jobbat som bilutrustare. Han blev headhuntad till Bilut-
rustarna AB i Munka Ljungby och har idag sin hobby som jobb. Vid 
sidan av jobbet blir det mycket fiske med barnen under sommaren. 
Den här sommaren har mycket tid gått åt till Bruksspelet där dottern  
Ida hade en roll och Henrik var funktionär.
– Hela juli försvann till Bruksspelet och under vinterhalvåret blir det mycket 
ishockey eftersom Ida spelar ishockey i både Åstorp och Rögle. Sen följer 
vi Rögle på alla hemmamatcher och i år ska vi åka på några bortamatcher 
med. I år blir det färre timmar i garaget eftersom jag inte har något nytt bil-
bygge på gång, avslutar Henrik.

Hur mycket tid bilbyggandet än tycks ta är det barnen och familjen 
som alltid kommer först. Det visar att Henrik klarar av att priori-
tera och välja rätt saker trots att det är många olika saker som är 
igång samtidigt. Bilar i all ära men familjen är ändå viktigast, det 
har Henrik fattat.
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kia.com

Något utöver det vanliga  
Snart laddbar 

Helt nya Kia XCeed

1.4 T-GDi 140 HK ADVANCE  REK. PRIS FRÅN 256.500 KR

Introduktionspris rek. från: 236.500 kr
UPPGRADERA TILL ADVANCE PLUS INKL. DCT: 34.900 KR

Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 30/11 2019 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar. 
Bränsleförbrukning blandad körning Kia XCeed 1.4 T-GDi DCT Advance Plus 5,9 l/100 km och CO2-utsläpp 134 g/km enligt körcykeln NEDC och 6,8 l/100 km och CO2-utsläpp 156 g/km enligt 
körcykeln WLTP. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Med reservation för eventuella tryckfel.

Helt nya Kia XCeed är en sportig crossover som drar blickarna till sig. Den kombinerar det praktiska hos 
en SUV med en vass design och en riktigt skön körupplevelse. Dessutom förberedd för UVO Connect 
med uppkopplade tjänster. Snart kommer den även som plug-in hybrid. Väl värd att upplevas.

Södra Kringelvägen 2. Tel 0451-38 40 00. www.newmanbil.se
Öppet: Försäljning månd-fred 9-18, lörd 10-14. Service/verkstad månd-fred 7-16.30 
Säljare: Urban tel 0451-38 40 05, Emma tel 0451-38 40 06

Newmanbil AB
HässleholmHässleholm

Klippan Car Show
Klippan centrum var fullt av både bilar 
och folk i under Klippan Car Show. 

Coola bilar, ombyggda bilar och bilar med 
ljud i stod uppställda liksom motorcyklar. 
Det spelades musik från bilarna när folk gick 
man ur huse för att se på rariteterna som  
visades upp. 

Det är Klippans köpmanna förening som en 
gång om året genom Henrik Elg arrangerar 
bilshowen i Klippans centrum som gynnar 
butikerna och restaurangerna när det kom-
mer mycket folk till centrum.

21Klippan Car Show
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Förenings sidan på Söderåsportalen.se

Har du eller känner du någon 
som har alkoholproblem?

ANONYMA ALKOHOLISTER • ÄNGELHOLMSGATAN 9, KLIPPAN • 0705-10 52 16

Anonyma Alkoholister 
Informationsmöte 
varje tors kl. 17-18

Al-Anon
Stöd för anhöriga. 

Möte varje tors kl. 19-20

VÄLKOMMEN TILL VÅRT
40-ÅRS JUBILEUM

Klippans Bordtennisklubb

Öppet hus 2 nov. kl. 10-17 
i vår lokal på Sågen i Klippan.

Flera aktiviteter, bl.a. uppvisningsspel av 
framtidslöftena Truls och Malte Möregårdh.

Klubben bjuder på kaffe med tilltugg.

Fri 
entré

Föreläsning på Plastens hus
Jan Wendt var inbjuden för att dels hålla två före-
läsningar och dels för att han hade boksläpp av sin 
nyutgivna bok om ”Svarvareboden”. 

Svarfvareboden en till synes obetydlig by med en rik 
historia. Byn är inte större än 10 hushåll, men några 
av de som levt här genom åren är Peder Lauritzen 
och andra snapphanar som levde där under slutet av 

1600-talet. 250 år senare tillbringade den store skalden, kom-
positören, vissångaren, författaren m.m. Birger Sjöberg många 
glada stunder här. Böckerna om Frida har anknytning till Svar-
vareboden genom Helena Wolgast som till stor del är identisk med 
Frida i böckerna. Många speciella och högt uppsatta personer har 
genom åren bott eller haft anknytning till lilla 
Svarvare boden. Poeter, civilingenjörer, advoka-
ter, jurister och brännvinsadvokater och många 
fler. 

Plastens hus föreläsningar är alltid välbesökta 
och uppskattade. Jan Wendt drog fullt hus vid 
båda sina föreläsningar och ett antal böcker 
lämnade Plastens hus under kvällen med lyck-
liga besökare som köpt med sig boken hem.

Villa Villerkulla 30 år
Förskolan Villa Villerkulla, som drivs som ett föräldra- och 
personal kooperativ firade 30-årsjubileum. 

Sedan starten 1989 har verksamheten 
utökats med fritidshem, och har idag 
dubblat barnantalet. Verksamheten 
har präglats av stor kontinuitet.  
Under åren har det endast funnits 
sju olika ordförande, personalom-
sättningen har varit låg, det finns 
fortfarande tre personal som varit 
med under alla år. Skapande verk-
samhet i alla former och värde-
grundsarbete har tagit stor plats i 
verksamheten, och maten har lagats 
på plats.

Föreningens olika kommittéer ordnade en härlig fest för barn, 
föräldrar och personal. Grodan och kossan hälsade välkomna, 
och därefter bjöds det på hamburgare och korv. Efter maten höll 
förskole chefen Pia Andréasson tal, och framhöll medarbetare och 
engagerade föräldrar, som sett till att verksamheten fungerat under 
alla år. Därefter blev det Pippi föreställning, ansiktsmålning, och 
en bana med många roliga aktiviteter.

I Ur och Skur 
fyllde 20 år och 30 år!
Det bjöds in till öppet hus i samband med att Statarlängan skola  
i Herrevadskloster fyllde 20 år och förskolan fyllde 30 år. 

Personalen visade upp verksamheterna och bjöd på roliga aktiviteter  
på temat cirkus hela eftermiddagen. Det grillades både hamburgare  
och popcorn på grillen och i skolan var Annas ansiktsmålning på 
plats och målade barn.

Namnet ”I Ur och Skur” säger vad skolan och förskolan i Ljung-
byhed handlar om. Omsorg och undervisning sker såväl inomhus 
som utomhus men pedagogiken tar sin utgångspunkt i friluftsliv 
och upplevelsebaserat lärande.
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Pilagårdseleverna 
sprang Klockareloppet
Fredagen den 20 september gick skolans traditionsenliga lopp 
Klockarelopp av stapeln. 

Alla skolans elever sprang från Stidsvig till Östra-Ljungby. Hela 
veckan hade gått i hälsans tecken och efter Klockareloppet upp-
trädde Pidde P som är ambassadör för "Rörelsesatsning i skolan”. 
Eleverna hade tränat på Piddes sånger och danser inför hans upp-
trädande. 

Att röra på sig påverkar sådant som inlärning, koncentration, själv-
förtroende och självbild. Det är vetenskapligt klarlagt att bättre 
grovmotorik ger bättre detaljminne och det finns ett signifikant 
samband mellan rörelse och inlärning av matematik och språk. 
Klockareloppet är fest för benen och extra kul för kropp & knopp!

Bamsegympa för 
Världens Barn
I Klippans gymnastikkrets arrangera-
de Bamsegrupperna barngymnastik 
till förmån för Världens Barn.

35-årsjubileum firades med fälttävlan
För första gången ordnade Perstorps kör- och ryttarförening 
fälttävlan på klubbens anläggning i Perstorp. 

Den nya terrängbanan tog emot 55 tävlande ekipage. Under loppet 
av en dag skulle ekipagen klara av tre grenar: dressyr, hoppning 
och terrängprov.

1+2. Wilma Bernhardsson på Elvira i dressyr och terrängmomentet
3. Leon Larsson på Clareville Arabella
4. Edvin Lindahl på Åstratorps Montico
5. Fanny Pålsson på Filippa
6. Filippa Nordkvist på Dancer

Foton: Josefine Karlsson

Skåneäventyr med NSF
Nykterhetsrörelsens scoutförbund (NSF), Skåneförbundet,  
arrangerade Skåneäventyret i Klippan under första helgen i 
oktober. 

Det är ett årligen återkommande evene-
mang som vanligtvis har ett tema men 
i år fanns det inget uttalat tema. En hel 
helg där alla scouter sover ute i tält och 
hittar på olika aktiviteter om dagarna. 
När Söderåsjournalen besökte lägret 
höll en del scouter på att baka kladdka-
kamuffins i reflektorugnar över öppen 
eld medan övriga scouter var ute och 
vandrade. Nästan 100 scouter fanns på 
plats från fyra olika kårer.



Har du inte köpt säsongskort måste du vara ute i god tid för att 
få biljett till Rögles hemmamatcher. 

Ungefär en vecka innan match har sittplatserna tagit slut till många 
supportrars vrede men till klubbens stora glädje. Det är en härlig tid 
att vara Röglesupporter. Särskilt om du investerat i ett säsongskort 
och inte behöver fundera över om det finns biljetter till hemma-
matcherna.

I Rögles Kundcenter kan du bland annat köpa biljetter till enskilda  
matcher och serie/säsongskort. Via ingången i trapphuset till  
restaurangen hittar du kundcenter på andra våningen och här  
jobbar bland annat Hanna Everberg:
– Vi märker av intresset både vad gäller säsongskort och lösbiljetter. Matcher 
långt fram säljer eftersom folk vill garantera sig en biljett redan nu och inte 
riskera att vara utan när matchdagen närmar sig.

Utsålt
Redan när det var ispremiär märktes det stora intresset av då nästan 
4 000 personer kom för att se laget gå på is första gången. Intrycket 
förstärktes under de första hemmamatcherna som sålde slut och har 
gett en härlig inramning på matcherna. Högtryck på biljetter och 
när slutsålda matcher blivit en realitet måste du vara ute i god tid för 
att köpa lösbiljetter om du inte ska skaffa ett säsongskort och säkra 
din plats för resten av säsongen. Kari Litmanen som är ny mark-
nadschef i Rögle inför den här säsongen sammanfattar intresset:
– Det finns ett intresse och stolthet över Rögle som är hela Nordvästskånes 
lag. I år med spelare som fostrats i klubben och som nu återvänt hem igen har 

Högtryck på biljetter till Rögle
bidragit till intresset. Vi har sålt säsongskort som aldrig förr och efterfrågan 
på lösbiljetter är större än på många år. 

Restaurangen
Ett trevligt sätt att umgås är att kombinera riktigt god mat med 
hockey och underhållning för hela familjen genom att boka bord 
i Arenarestaurangen. I restaurangen serveras det god mat medan 
våra grönvita hjältar står för underhållningen på isen. 

För den hockeyintresserade är det en extra krydda att boka bord i 
restaurangen och höja stämningen innan match. Givetvis har res-
taurangen fullständiga rättigheter. Carolin Strand, restaurangchef, 
och Tobias Larsson, köksmästare, tillsammans med personal förser 
publik och spelare med mat och dryck.
– Vi har en härlig gemenskap i personalen och vi har roligt ihop. Många är 
stamgäster i restaurangen vilket bidrar till att det blir en familjär stämning 
mellan gäster och personal. Har du inte bokat bord och ätit här tidigare så 
är det något vi starkt rekommenderar. Något man bör göra i god tid då flera 
matcher redan är fullbokade, säger Tobias och Carolin.

Rögle gör succé både sportsligt och publikmässigt i inledningen av 
den här säsongen. Köp säsongskort eller boka din biljett i god tid för 
att bli en del av stämningen på läktaren!

”Har du inte bokat bord och ätit här tidigare 
så är det något vi starkt rekommenderar”

Foto: Andreas Ljunggren, Rögle BK Foto: Andreas Ljunggren, Rögle BK

Hanna Everberg, biljett- 
och eventkoordinator

Tobias Larsson, kökschef och Carolin Strand, 
restaurangchef i Arenarestaurangen 

Kari Litmanen, marknadschef 
i Rögle BK
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Den 26 november bjuder Närings livs-
avdelningen i Klippans kommun in 
till Företagarträff med temat Aktuell 
Kommuninformation. 

Kommundirektör Tomas 
Rikse berättar om flera 
av de positiva händel-
ser som är aktuella i 
Klippans kommun just 
nu. Bl.a. får vi veta mer 
om nybyggnationer som 
skett under året och som 
planeras framåt. 

Kommundirektör Tomas Rikse svarar på 
några frågor.

Vad händer i Klippans kommun just nu?
– Oj! Det händer jättemycket. Det får bli ett 
axplock. Allaktivitetshuset Sågen är snart fär-
digbyggt, vi bygger en ny grundskola och en ny 
8-avdelningsförskola i Klippan, vi jobbar med 
utveckling av Destination Söderåsen och vi inves-
terar stora pengar i att återställa en fritt f lödande 
Rönne å. På landsbygden byggs det fiber, vi 
bygger laddplatser för elbilar och fritt Wifi för 
besökare och kommuninvånare. Samtidigt byggs 

det bostäder, vi ökar vår befolkning, och vi har 
fortfarande en relativt stabil ekonomi. Under 
våren 2020 öppnar vi ett nytt verksamhetsområde 
för företagsetablering vid E4:an i Östra Ljungby. 

På vilket sätt bidrar företagsklimatet till 
att göra kommunen attraktiv?
– När jag är ute och träffar företagare i kom-
munen upplever jag att de är väldigt positiva 
och sprider en bra bild av kommunen och förut-
sättningarna för företagande. Det är det riktiga 
företagsklimatet. Sedan är det förstås kul att vi 
har Skånes bästa tillväxtföretag och att vi höjer 
oss rejält i Svenskt näringslivs ranking.

Varför ska företagarna lägga sin tid på att 
gå på företagarträff?
– För att träffa oss på kommunen, få information 
om vad som händer och möjlighet till dialog. Det 
är naturligtvis också ett tillfälle att träffa andra 
företagare och skapa nyttiga nätverk.

Matilda Brozén som arbetar med Närings-
livs avdelningens kommunikation berättar 
mer om kommunens företagarträffar. 

Vad är den största vinsten för företagare 
med att gå på era företagarträffar? 
– Jag skulle säga att den absolut största fördelen 

Kommuninformation på tapeten
med våra träffar är att ditt kon-
taktnät utvidgas. Du har möj-
lighet att träffa nya människor 
som på olika sätt är aktiva inom 
näringslivet i Klippans kom-
mun. Och vi vet att via kontak-
ter sker nya affärer.

Varför anordnar Näringslivsavdelningen 
de här träffarna? 
– Näringslivsavdelningen har i uppdrag att skapa 
tillväxt. Det gör vi genom olika främjande åtgär-
der.  Vi gör företagsbesök som är som en form av 
studiebesök i syfte att skapa dialog, vi anordnar 
olika forum för samverkan, och vi arbetar med 
kompetenshöjande åtgärder.

Varför är temat på träffen den 26 novem-
ber kommuninformation?
– Det finns en efterfrågan bland företagarna att få 
veta mer om allt det positiva som sker i kommu-
nen just nu. När vi får signaler om områden som 
det behövs mer kunskap om, eller som det finns ett 
intresse av, försöker vi att så snabbt som möjligt 
snappa upp detta och se till att behovet tillgodoses. 

Företagarträffen startar med en frukost. Den är 
kostnadsfri, men anmälan krävs via:
www.klippan.se/naringslivarbete/aktuellt. 
När: 26 november, kl. 07.30-09.00
Var: Sessionssalen, Klippans kommunhus

HÖSTLOVET 2019
Kolla in vad som händer för alla höstlovslediga 

barn och unga! Läs om alla aktiviteter som finns 

att göra på www.klippan.se - eller hämta ett 

tryckt program på Biblioteken, 

Musikskolan, Kommunhuset, 

Sågen och våra fritidsgårdar.

Söndag 27 okt kl 14.00
Musikskolans Konsertsal, 
Storg. 9, Klippan. Fri entré.

GÄST I 
KLIPPANSOFFAN
MARIKA LAGERCRANTZ

I samarbete med Klippan Yllefabrik

DIVE-IN-BIO
Fredag 1 nov • Klippans Badhus

Familjefilm kl 16.30

Film fr 15 år kl 19.00

Entré 20 kr. Har du 
deltagit på lovbadet 
ingår filmen i entrén

ANGELÄGEN
TORSDAG

7 november kl 18.30
Gör skillnad! 

Från klimatångest till handlingskraft.
Emma Sundh & Maria Soxbo (Klimatklubben)

Musikskolans Konsertsal, Storg. 9, Klippan. Fri entré.

KULTURKALAS 
PÅ BYGDEGÅRDEN I ÖSTRA LJUNGBY

SÖNDAG 17 NOVEMBER KL 14.00 – 16.30
Bildvisning Blomgrens bilder

Musik med Mats P & Swinging Ingrid.
Föreningar och arrangörer presenterar sig.

Fika till självkostnadspris. Fri entré.
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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 
• Nockes Bil - Kenoc AB, Spången, 264 52 LJUNGBYHED ������������������������������������� 0435-44 04 87
 www�kenoc�se, info@kenoc�se

BYGGVAROR 
• 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

ELEKTRIKER
Bravida Prenad AB, Värmevägen 2, 264 39 KLIPPAN ��������������������������������������������� 0435-77 95 48
 www�prenad�se, andreas�byrlen@prenad�se
• Elon / Söndraby EL, Järnvägsgatan 28, 264 33 KLIPPAN ��������������������������������������� 0435-139 60
 www�sondrabyel�se, sondraby�el�ab@telia�com
• 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 

ENTREPRENAD, MARK OCH ANLÄGGNING
Fricks Entreprenad  ��������������������������������������������������������������������������������������������� 0702-17 49 25
• KMT Klippans Maskintjänst AB, Åbytorpsvägen 25, 264 39 KLIPPAN ���������������������0435-191 50
 www�kmt-klippan�com, info@kmt-klippan�com

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

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

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 �������������������������������������� 070-315 17 37, 0701-13 11 20

HUND/TRÄNINGSPLATS
Skånehallen, Hembygdsgatan 4, 264 36 KLIPPAN (Maria Beck) ����������������������������� 0702-99 35 80
 www�skanehallen�se, info@skanehallen�se
Söderåsens Brukshundsklubb, Lilla Kloster 410, 264 53 LJUNGBYHED ������������������ 0435-44 14 45

HUND- OCH KATTPENSIONAT 
Contramarken Kennel & Hundpensionat, Storaryd 1638, 264 54 LJUNGBYHED ��������� 0708-52 51 20
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�iderikaram�se, lennartsaflund@gmail�com
Fenix Frames, Maglabyvägen 236-0, 265 72 KVIDINGE ������������������������������������������� 070-670 68 01

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

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

MÅLERI
Ruds Måleri, Karbingatan 22, 264 51 LJUNGBYHED  �������������������������������������������070-88 408 65

MÖBELRENOVERING - SÖMNAD
Åkälla Väv & textil, Templaregatan 20, 264 35 KLIPPAN ���������������������������������������070-782 28 85

PSYKOTERAPI
KBT4U, Norra Skolgatan 2A, 264 33 KLIPPAN ������������������������������������������������������ 0707-56 54 88
 Dobrica Vukovic, socionom, leg� psykoterapeut, kbt4u@hotmail�com
Psykologmottagning, Norra Skolgatan 2A, 264 33 KLIPPAN ���������������������������������� 070-679 31 11
 Ursula S� Henningsson, leg� psykolog/psykoterapeut, www�minpsykolog�net

REDOVISNING, REVISION
• BDO, Box 103, 264 33 KLIPPAN ����������������������������������������������������������������������0435-76 61 31
 www�bdo�se, peter�jelinek@bdo�se
Söderåsens Redovisningsbyrå AB, Södra Kyrkogatan 1, 265 72 KVIDINGE ����������������0435-203 21
 www�soderasens�com, info@soderasens�com

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

RESTAURANGER
Hotell & Restaurang Rosenberg, G:a Torg 1, 265 34 ÅSTORP ������������������������������������042-500 77
 www�hotellrestaurangrosenberg�se, info@hotellrestaurangrosenberg�se
• Norrehus, Bryggerigatan 13, 264 33 KLIPPAN �����������������������������������������������������0435-101 05
 www�norrehus�se, anna@norrehus�se

SMYCKEN
• Aurora Åstrand Silver & Guldsmide, Kapellgatan 2C, 264 38 KLIPPAN ����������������0703-94 21 76
 www�auroraastrand�com, auroraastrand@hotmail�com
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26 Branschregistret



• De företag som är markerade med svart cirkel hittar du ännu 
mer information om på Söderåsportalen.se där du även hittar 
erbjudanden, annonser, företagspresentationer och mycket, 
mycket mer...

SNICKERI
Ydhags Specialsnickeri, Förrådsvägen 11, 260 70 LJUNGBYHED ����������������� 0707-41 10 63
 www�snickeriet�info, info@snickeriet�info

TANDLÄKARE
• 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

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? 
Gå in på soderasportalen.se/anmalan-till-soderasportalen 
och anmäl dig eller skicka ett mail till info@adaptmedia.se  
innehållande: företagsnamn, kontaktperson, adress, post-
nummer, ort, telefonnummer, webadress samt e-postadress.

Glöm inte att ange vilket erbjudande du är intresserad av. De 
olika alternativen ser du nedan:

Grunduppgifter Söderåsjournalens Branschregister 
 Pris: 1 300 kr/år
Web- och epostadress i Söderåsjournalens Branschregister
 Pris: +700 kr/år
Abonnemang på Söderåsportalen.se 
Inkl. Grunduppgifter+ Web- och epostadress i branschregistret.
 Pris: 3 360 kr/år

Hembygdsgatan 2, KLIPPAN • Tel. 0435-131 67
Öppet: Mån - fre 10-18 • Lör 10-14 • www.klippan.euronics.se

Ljud  -  Bild  -  Vitvaror

Lagerrensing av 
bluetoothhögtalare

Pris från 290:-

Upp till

50%

Perstorp Bälinge
Idrottsklubb

VÄLKOMMEN ATT LOPPISFYNDA I PERSTORP!
Loppislokalen Badvägen 7 efter Ugglebadet
Öppet: Onsdag 14-17 • Lördag 10-13
Shopen Hantverkargatan 4 J 
Öppet: Måndag-Onsdag 14-17 • Lördag 10-13

Möbler, glas, 
porslin, tavlor, 

el-, sportartiklar, 

leksaker, verktyg 

och mycket mer

Återbruk och loppis
Återbruk är bra för miljön, till och med bättre än åter vinning. 

När man återbrukar sparar man den energi som skulle ha krävts 
för att bryta ner produkten och sedan bygga upp något helt nytt 
av den.

Nästan allt går att återbruka – till exempel kläder, tyger, möbler 
och förpackningar. Loppis är populärt och trendigt för att åter-
använda saker som fortfarande är funktionsdugliga och ett sätt att 
hitta äldre saker samt göra medvetna val.
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Bryggerigatan 13 Klippan 0435-101 05

10/11 GÅSAMIDDAG - FIRA FAR
Elina dukar fram sin gåsabuffé med knaperstekt gås,
glaserad potatis, gräddsås, gelé, inlagda gurkor, hemlagad
äppelmos och rödkål - såklart. Till efterrätt landar en riktig 
skånsk äppelkaka med vår egen vaniljsås som bomull i Er 
mage. Kaffe ingår givetvis – 385:-/pers

29/11 JULBORD & UNDERHÅLLNING
En stämningsfull kväll för alla sinnen. Vi sätter julens goda
’mat med Norres speciella twist i centrum ackompanjerad 
av skön musik med Stine Skaarup och Niklas Ekelund – 625:-

30/11 & 7/12 IRLÄNDSK JULAFTON
Julbord m irländskt sväng på scenen. Fåtal platser kvar – 625:-

1/12 JULSKYLTNINGSSÖNDAG
med Sv.popfabrikens julorkester.

13/12 & 14/12 TORSSON FIRAR JUL
Ät gott och fira jul med Torsson. Det har blivit en kär tradition
att ha dom här hos oss i juletid. Fåtal biljetter kvar – 685:-

14/12 XMAS LUNCH
Vi dukar upp vårt stora julbord till lunch kl 12-15 – 525:-

15/12 CHRISTMAS AFTERNOON TEA
Upplev en speciell eftermiddag i julsmakernas värld på After-
noon Tea-vis. Liveunderhållning från scen med härlig julmusik 
som skapar skön stämning - 275:-

20/12 CHRISTMAS PARTY AW KL 16-23
Gratis julmingelbuffe fram till kl 18 - Entré 150:-

25/12 JULDAGSROCKEN
Southern Kings på scen och DJ Lödd lirar rockklassiker hela 
kvällen - 220:-

Alltid CATERING Julbord, fest, släktkalas & mingel. 
Vi syr ihop menyn precis som du vill ha den.

Mattraditioner & julkul på Norrehus

www.norrehus.se


