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Utgivningsdagar 2019
Nummer Manusstopp Utgivningsdatum 
Maj 29 april 18-19 maj Mors dag, Pingst

Juni/Juli 23 maj 15-16 juni Åby Marknad,  
 Midsommar

Augusti 29 juli 17-18 augusti Klippanfesten

September 2 september  21-22 september  Klipplördag

September 7 oktober  26-27 oktober  Höstlov, 
 Allhelgona , Fars dag 

På söderåsportalen.se finner du våra utgivningsdagar och 
annonsstorlekar. Manusstoppsdagarna är en ungefärlig  
rekommendation när vi vill ha in bokning och material från er.

För lokala butiker imorgon 
– handla lokalt idag!
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Omslaget: Elin välkomnar dig till Hotell Pausa.  
Lilla bilden: Modevisning hos Gunns Mode.

Att tänka efter före och göra kloka 
val är svårt ibland. Internethandeln 
tar allt större marknadsandelar på 
de fysiska butikernas bekostnad. 
Företag väljer att annonsera på 
Facebook för att det är billigt. 

Låt oss vända på tanken. När erbjöd 
internet eller Facebook dig en arbets
plats, praktikplats eller praoplats? Hur 
mycket stöd har din förening fått från 
internet eller Facebook?

Ditt köpmönster har stor betydelse för 
hela kommunens attraktivitet. Handlar 
du lokalt stannar pengarna lokalt och 
det innebär arbetstillfällen och en 
levande ort. Det är de lokala butikerna 
som gör din ort attraktiv med sina 
unika och noga utvalda sortiment.

De lokala butikerna är en viktig mötes
plats och en viktig arbetsgivare som 
stärker känslan av samhörighet på 
orten. Butikerna drivs av lokala entre
prenörer som utvecklar din ort, skapar 
närhet, personlighet och gemenskap. 
Intresset för att handla lokalt borde 
vara lika intressant som att äta närpro
ducerat. 

Om vi kan förbättra destinations
utvecklingen och få lokala aktörer att 
samverka för att göra Söderåsområdet 
ännu mer attraktivt, så vinner vi alla 
på det! Turismen är en stark tillväxt
bransch – som skapar nya arbetstill
fällen med stark lokal förankring. 
Klippan har äntligen fått en hotellverk
samhet igen, det ger förhoppningsvis 
många positiva ringar på vattnet. 

 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

Påskpyssel

Finn fem fel

Korsord Suduku

Vinnare Annonsjakten – Mars
1. Kerstin Andersson, Perstorp 

(Klippancheck 300 kr). 
2. Yvonne Ohlson, Ljungbyhed  

(Biocheck 200 kr). 
3. Alexandra Silverbell,  

Perstorp (Biocheck 100 kr)
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Namn
Grattis!

AB008/6 2019

Nr S1

Nr S4

Nr B1

Nr B3 Nr B2

Nr S2

Nr S5

Nr S3

Nr S6

Namn
Grattis till studenten!

8 juni 2019 • AB008 juni 2019 • AB00

AB00

Namn

8/6 2019Grattis!

Namn
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AB008/6 -19

Namn

AB00

Grattis 8/6 2019

Namn
AB 008/6 -19

Beställ
1. Välj ditt motiv. 
2. Gå in på www.adaptmedia.se/student och fyll i alla 

uppgifter om studenten, foto och faktureringsuppgifter.  

Det går även att komma upp till Adapt Media så hjälper vi 
dig med scanning och beställning. 

Den färdiga skylten/banderollen hämtas av kund hos 
Adapt Media i Klippan.

Grattis Adam!

Grattis Adam!
Student 2019

STUDENT 8/6 2019

Grattis Adam!

Studentskyltar

Studentskylt

300:-
inkl. moms

Välj mellan 6 motiv. 
50 cm bred x 60 cm hög. 

Monterad med pinne.
Enkelsidig. Tål regn.

Pris inkl. en scanning.

Banderoll

300:-
inkl. moms

Norra Skolgatan 2  |  Klippan
www.adaptmedia.se

Välj mellan 3 motiv. 200 cm bred x 50 cm hög. Öljetter i hörnen. Enkelsidig. Tål regn.
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Butiken är full av 

vårens nyheter!
Garn finns nu även på 

Fenix Konditori, Röstånga

Nya öppettider I Klippan:
tisdag – torsdag: 12.00 – 18.00

Tel: 076-160 19 61

PÅSK-
ERBJUDANDE! 

Utvalda örhängen 99 kr
(ord.pris 149-199 kr)

Storgatan 46, Klippan • 0435-135 30

Följ oss på

Tack för alla år tillsammans. 
Alla klippningar, goda  
skratt och roliga stunder.
Ni har varit världens  

bästa kunder.
Men nu är tiden här,

för mig att bli pensionär!

SM-guld  Till Klippan
Kristin som jobbar på HardRock EKO-Salong tog guld i 
frisör-SM som avgjordes i Borås. Efter silver två år i rad 
och tog nu Kristin ett efterlängtat guld.

– I år var det annorlunda moment som krävdes handlag. I år skulle 
vi klippa frisyrer, jämfört mot uppsättningar och föningar tidigare år, 
berättar Kristin.

Hur firade du vinsten?
– Jag har inte hunnit fira ännu. På vägen hem stannade vi och åt på 
McDonalds. Till helgen ska vi ut och äta på restaurang. Det får bli 
dubbelt firande eftersom vi ska fira min mammas födelsedag och SM-
guldet samtidigt, avslutar Kristin.

Du blir lycklig av att sticka
Den gamla hantverkstraditionen stickande är en riktig hälso-
boost som gör dig lycklig. 

Vid sidan av att den upprepande handrörelsen verkar stressdäm
pande kan stickande även ha en blodtryckssänkande och muskelav
spännande effekt. Forskning visar att stickande även kan motverka 
demens och påverka immunsystemet positivt.
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rabatt på valfri vara!
Gäller 15-20 april
Medtag kupongen!

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

  

20%

Kom till oss och 
shoppa loss!

Namn:

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

Adress:

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

Postadress:

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

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

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

Välkomna!
Öppet: mån-fre  10-18 / lör 10-14

Vi har plockat guldkornen 
från kollektioner som 
visats på modeveckorna. 
Dessa hjälper vi er sen att 
kombinera med personlig
touch.
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Ralf Scott har representerat Sverige i tyngdlyftning vid flera 
tillfällen sedan landslagsdebuten 1974 i Polen. Totalt sett är 
Ralf en av Klippans främsta landslagsidrottare i modern tid 
med 18 SM-guld, och alla tre valörerna från inofficiella OS i 
tyngdlyftning – World Master Games – för veteraner.

Ljungbyhed
Allting började ute i Ljungbyhed där Ralf och hans syskon är upp
växta.
– Idrottshallen var i praktiken vår fritidsgård som vi hängde i under min 
uppväxt. Det var pingis, fotboll, handboll och sen även tyngdlyftning. 
Roland Aronsson som var polis och tyngdlyftningstränare på den tiden såg 
någon form av talang i mig och fick med mig till Tyngdlyftningsklubben, 
berättar Ralf.

Familjen Scott har alltid varit en riktig idrottsfamilj där såväl pappa 
som syskon varit involverade i olika idrotter. I Ljungbyhed på den 
tiden fanns det ett helt gäng duktiga tyngdlyftare. Koncentrationen 
av duktiga tyngdlyftare och bra tränare fick tyngdlyftare från andra 
delar av Sverige att f lytta till Klippan för att träna.

Landslaget
Ralf Scotts karriär som tyngdlyftare började på allvar 1973 då han 
tog silver vid sitt första UngdomsSM. Samma år satte Ralf svenskt 
ungdomsrekord och året efter var det landslagsdebut i juniorlands
laget. 1976 blev det debut i seniorlandslaget där Ralf bl.a. träffade, 
och blev vän med, Lennart ”HoaHoa” Dahlgren.

Medaljerna från SM och alla landskamper har gjort att Ralf Scott 
är nr. 78 i ”stor grabb” vilket är ett hederstecken som sedan 1928 
tilldelas framgångsrika utövare av olika sporter genom deltagande i 
landskamper eller tävlingar som SM, EM, VM och OS. 

1993 blev det den första av många EMguld i veteranEM. Tävlandet 
som landslagsveteran har tagit Ralf och hans hustru Cecilia runtom 
i världen. Melbourne och Sidney i Australien, Edmonton i Kanada 
och 2017 hölls mästerskapen i Nya Zeeland.
 World Master Games – OS för veteraner samlar fler deltagare än 
ett vanligt OS, runt 2328 000 deltagare.
– Det krävs 65 poäng för att komma in på ”Hall of Fame” och jag har 
endast 54 poäng. Det krävs två VM-guld till för att nå dit. Tveksamt om 
min kropp håller för det. Idag är det viktigaste att träna och må bra för 
min del, säger Ralf.

Ungdomsledare i Klippan
Ralf berättar att han alltid haft viljan att träna och det har varit 
hans stora talang. Träningen har gett framgångar och idag försöker 
han som ungdomsledare att lära ungdomar träna och är ordförande 
i Klippans kraftsportsklubb.
– Att lära ungdomar att träna rätt och få dem att inse hur viktigt det är 
att knyta kontakter och skapa sig nätverk. Bland annat tränar jag ett 
antal ungdomar som kommer från Syrien. De är flera duktiga och ambi-
tiösa killar och träningen är både integration in i samhället och träning i 
svenska språket för dem. Idrott är en bra fostran där du lär dig följa regler 
och seder, förklarar Ralf.

Samhällsengagemang
Efter ett helt yrkesliv inom byggbranschen som anläggningschef 
och VD. är det idag ett liv som egen företagare och fritidspolitiker i 
Plan och byggnämnden som gäller. Barnen är vuxna och utflugna. 
Tillsammans med hustrun Cecilia upplever de världen ihop.
– Vi älskar att resa och uppleva andra kulturer. Det är berikande och ger 
mycket kunskap, berättar Ralf. 

Med erfarenheter både från arbetslivet och idrotten, tillsammans 
med ett stort samhällsengagemang, är Ralf Scott både en förebild 
för såväl unga som vuxna. Vikten av att överbrygga generations
klyftan för unga som växer upp utan vuxna förebilder kan aldrig 
nog poängteras. På samma sätt som Roland Aronsson var en före
bild för Ralf och många andra när de var unga finns Ralf där idag 
och får ungdomar att trampa nya fotspår.

Stor grabb och mångfaldig medaljör

T.v. Landskamp för seniorer. 
Sverige vann mot Finland 
med 6-3.

Nedan och t.h. Nordiska 
mästerskapen i Norge 1978 
där Ralf tog guld.

6 Månadens profil: Ralf Scott



Nytt i etapper
Hotell Pausa har växt fram i etapper, från 
att städa upp hotellet till att först börja med 
frukost buffé varje vardag och sen öppnade 
av lunchserveringen om vardagarna. Nästa 
steg är att få serveringstillståndet på plats 
och börja med After Work, pub och à la 
carte.
– Vi har för avsikt att ansluta oss till Best  
Western och deras koncept ”Sure by hotel Best 
Western” och att använda så mycket när-
producerat som möjligt i alla våra måltider. På 
frukostbuffén hittar du till exempel bröd från 
Fenix i Klippan och vi vill erbjuda smaker från 
lokala matproducenter på vår meny, förklarar 
Thomas Bäcklund.

Att bli ett Best Westernhotell ger dessut
om tillgång till administrativa tjänster som 
hemsida och bokningssystem. 

SPA och boende
SPAavdelningen har öppnat och är till
gänglig för hotellets gäster. För grupper som 

Nytt och fräscht när Hotell Pausa öppnat

vill ordna en SPAkväll går det att göra för 
en kväll och det är öppet för dropin gäster 
med. Det finns bastu, två varma SPAbad 
och ett kallbad. Hotellrummen går att boka 
för gäster som vill sova över och samtliga 
rum har renoverats och fräschats upp. Det 
finns konferensmöjligheter för både små 
och stora grupper.

– Vår målsättning är att samarbeta så mycket 
som möjligt med alla lokala producenter, för-
eningar och näringsidkare. Vi är beroende av 
ett gott samarbete och vi vill bidra till att lyfta 
Klippan med omnejd. Nyckeln i destinationsut-
veckling är att få så många lokala aktörer som 
möjligt att samverka. Där hoppas vi kunna vara 
en aktör, avslutar Elin Bäcklund.

"Vår målsättning är att 
samarbeta så mycket som möjligt 

med alla lokala producenter, 
föreningar och näringsidkare."

Hotellet hette tidigare Klippans Gästis 
och har upplevt både höga toppar och 
djupa dalar. 

Med sin placering mitt i hjärtat av Klippan 
har hotellet genom åren varit en oas i nöjes
livet och en mötesplats för näringsliv och 
föreningar. Elin och Thomas Bäcklund som 
driver hotell Pausa har fått slita och rensa 
upp efter tidigare verksamheter.
– Människor är positiva och vi jobbar hårt med 
att få folks förtroende igen efter hur det sett ut de 
senaste åren, säger Elin Bäcklund.

LUNCH
MÅNDAG-FREDAG
FRUKOSTBUFFÉ ALLA DAGAR

  Åbyplan 3  |  Klippan  |  www.hotellpausa.se

Elin och Thomas hälsar 
er hjärtligt välkomna 

till Hotell Pausa!

7Hotell Pausa



Att grilla har alltid vart populärt i Sverige men de senaste åren 
har det blivit till en hel livsstil. 

Att grilla har blivit en tradition som innebär en härlig start på våren 
och sommaren. Oavsett om du använder dig av kol eller gasolgrill 
så spelar råvaran och förberedelsen en stor roll för hur slutresultatet 
blir.

Idag vill vi grilla svenskt och helst lokalproducerat kött. Det som 
grillas allra mest är kycklingfilé, svensk förstås. Det finns en varia
tion i smaker och grilldetaljer i Kronfågels sortiment. Att vi främst 
väljer svensk mat, både vad gäller kött och grönsaker, beror till stor 
del på ett växande intresse för hållbarhetsfrågor i samhället. 8 av 10 
uppger att de väljer svenskodlat för att stötta svenskt lantbruk och 
fler än hälften vill ha mer av grönsaker på grillen i år.

Storgatan 4 
Ljungbyhed 
Tel 0435 - 294 50

Våra öppettider är: 
Måndag-fredag 9-18 och lördag 9-13
Priserna gäller endast i Ljungbyhed 
t.o.m. 31 april eller så länge lagret räcker.

Bygdens butik!

GASOLGRILL
 Landmann Triton PTS 3.0

4 495:-

KLOTGRILL
 Landmann 

“Grillchef” 47 cm

599:-

GRILLKOL &
BRIKETTER

 Landmann

2 FÖR 139:-

5 4F
Ö
R

JORD
Södra Århult 

Köp 5 st, vi bjuder 
på den billigaste.

Grillsäsongen har startat
Välj rätt dryck till grillat
Gemensamt för alla grillade rätter är stekytan. Den ger råvaran rostade aromer och en liten beska. Heta såser påverkar också val av dryck. Vi tipsar om olika drycker som passar till maten.

Vin till grillat kött eller kyckling
Generellt passar röda viner från smaktyperna fruktigt & smakrikt eller kryddigt & mustigt till både kött och kyckling.

Öl till grillat kött
Guldale 99 och Qvidinge Lättpilsner från Skånehill är två öl som passar bra till grillat kött och såser som beanaise och tomatsalsa. Röstånga Raj Raj är en lokal öl som passar till f läsk eller lammkött eller som sällskapsdryck.

Alkoholfritt
Englamust från natursköna Bjärehalvön är perfekt att dricka till såväl kött, kyckling eller grönsaker. Englamust är en ofiltrerad äppelmust helt utan tillsatser.

8 Grillsäsong



Grönsaker och vegetariskt är årets grillfavoriter även om 
kött och fågel står sig starka. Trenden är att allt f ler vill 
stödja svenskt lantbruk och handla lokalproducerat. Att 
grilla ska vara lätt, härligt och spontant tillsammans med 
familj och vänner.

Peter som jobbar på ICA Kvantum i Klippan ger ger sina 
bästa tips för när du vill lägga grönsaker på gallret. Välj 
alltid grönsaker som är i säsong för bästa smak och resul
tat, gärna så närodlade som möjligt.
• Tänk på att primörer ofta bara behöver tvättas av.
• Grövre grönsaker och rotfrukter som kräver längre tid 

på grillen bör grillas indirekt, alltså inte direkt över 
glöden. 

• När du grillar ska du ha locket på – både för smakens 
och miljöns skull. 

Årets grillsortiment från ICA 
Lagom till våren lyfter ICA fram sitt grillsortiment inom 
grönsaker, vego, kött, fisk och fågel som bjuder in till lust
fylld matlagning runt grillen. Säsongens smak lanseras 
med ett limiterat utbud under säsong och inspirerar till 
nya smaker som sticker ut. 

PANERAD HALLOUMIBURGARE 
Panerad halloumiburgare som passar perfekt i brödet 
eller att äta som den är – rykande färsk från grillen. Osten 
är från Cypern och är glutenfri. 

SELECTION HOLY SMOKE SMASHED BURGER 
En ny hamburgare gjord på karré, bringa, rökt sida och 
nötkött. Den ljusa färgen beror på att den är fet vilket gör 
den extra saftig. Grilla med en skiva ost och servera med 
favorittillbehör i bröd. 

ICA VEGOBURGARE 
Ett 4pack av den klassiska vegoburgaren av soja. Soja
burgaren är ett prisvärt och gott alternativ på grillen som 
funkar för hela familjen 

KÖKET TIPSAR

Ceasarsallad
med knaperstekt bacon 

och svensk kyckling från 

Kronfågel.

FRISKVÅRDS

AVDELNINGEN TIPSAR

Vårprimörer
Vit sparris, Rädisor, 

Lök, Morötter, m.m.

FRISKVÅRDSAVDELNINGEN TIPSARTomaterNu har vi svenska  gourmettomateri butiken.

KÖKET TIPSARSmörrebröd

KÖKET TIPSAR

Rubbad karré
Insmord med Skånsk senap 

och grovriven pepparrot. 

Färdig för grillen. Strö  

över flingsalt precis  

innan du är klar.

SÄSONGENS NYHET!

9ICA Kvantum Klippan

Våren betyder 
grillsäsong 



Bjärhus Gårdsbutik 0435-102 95 Gilla oss på

Ord. öppet:
Fredag 10-18
Lördag 10-13

Lamm till Påsk!
Beställ lammstek, lammracks,
lammkotletter m m på
www.bjarhusgardsbutik.se

Påskveckan öppet:
Skärtorsdag 10-18 • Långfredag 10-16
Påskafton  9-12

Långfredag
Påskbuffé kl 11-15

Grilldags!
Hos oss finns det bara egen-
producerat/skånska råvaror.

Viltkött - NaturligtVis
Allt från fasan till älg direkt från 

markerna runt Söderåsen

Gårdsbutik • Eget slakteri
info@bonnarpshjort.se

Bonnarp 664, Ljungbyhed • 0725 - 68 66 00
www.bonnarpshjort.se

Hemlagade sillinläggningar, 
Janssons frestelse,

räk- och laxbakelser,
påsktårtor, 

hemlagade köttbullar 

och mycket annat gott 
till påsk!

I vår ”Delidisk” 
 

LJUNGBYHED  0435-44 10 30

Behöver du kontanter? Kontantautomat runt hörnet!

Ombud för

Öppettider i påsk:
Skärtorsdag .......8-20
Långfredag .........8-20

Påskafton (lördag) .........8-20
Påskdagen (söndag) .......8-20
Annandagen (måndag) ...8-20

Hästabacksvägen 161
267 71 Billesholm

072-212 70 71

Försäljning från egen produktion.

Potatis, bär, grönsaker, ägg och honung. 

Utbudet följer säsongen. Se facebook för 

info om tillgång och öppettider.

Ljungbyhed | 0435 44 11 69 | 0730 44 11 67 |  www.lottapaasen.se
-LIGT VÄLKOMNA!

Söderåsens Våffelstuga

Välkomna på gofika hos Lotta på Åsen.  

Vi håller öppet hela påsken, så varför inte ta en tur  

upp på Söderåsen för en liten paus under helgen?

Knepiga påsktraditioner
Tänk dig att du ska förklara för en främling varför vi firar påsk 
som vi gör... 

Vi dekorerar med påskris, grenar av björk med fjädrar i, ett påskris 
som vi förr i tiden piskade varandra med. Påskharen gömmer ägg, 
ägg som är fyllda med godis. Vi målar och äter ägg eftersom vi har 
fastat tidigare och inte fått äta ägg. Ja, inte nuförtiden dock. Idag är 
det ingen som fastar.

Att fira påsk är från början en judisk tradition, till minne av judar
nas uttåg ur Egypten där de hade hållits fångna av den egyptiske 
faraon. Kristendomen inkluderade påskfirandet till minne av Jesus 
uppståndelse. Ett firande av att Guds son korsfästes!

Häxorna får vi inte glömma. Skärtorsdagen i påskveckan är för 
kyrkan en reningsdag. Kyrkan firar skärtorsdag till minne av den 
första nattvarden. Det är också den dag som  enligt gammal folk
tro  alla häxor ska fara till Blåkulla. Det gäller alltså att gömma 
kvastar och stänga skorstensspjäll för att försvåra för häxorna.

För att göra det än mer obegripligt så firar vi påsken vid olika till
fällen varje år…
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ÖPPETTIDER 
Ons-fre 10-17 Lör 10-15 
Extra öppet i Påskveckan            

Mån-Fre           10-17 

Lör                   10-16 

Hjärtligt Välkomna till 
Dymöllans ålrökeri 

 

 
                                      

SEJRBO O SON 
2359 DYMÖLLAN 264 92 KLIPPAN 0435-153 43 

MAIL: butiken@dymollansalrokeri.se 

www.dymollansalrokeri.se 

 

 

SEJRBO & SON AB 
2359 Dymöllan 264 92 Klippan

Tel: 0435-153 43
butiken@dymollansalrokeri.se

www.dymollansalrokeri.se

21/4 PÅSKLUNCHBRUNCH
Vi dukar upp en dignande påskbuffé med såväl de klassiska påsk-
smarrigheterna men även mättar vi suget efter pannkakor, bacon, 

äggaröra m.m. – allt med vårlig påsktwist och påskdesserter på det. 
Endast bordsbokning – ring och boka!   325:-/person   Kl. 11-16.

28/4 AFTERNOON TEA
Hembakta scones, egna marmelader, färskost med olika smaker, 

minimuffins, brownies, tartletter – allt gott du kan tänka dig!
Det är det dags igen för vår omtyckta eftermiddag i engelsk anda – 

fast på vårt vis.   Ring och boka bord.   Söndag 14.00-17.00

Dansa bort jobbdammet 
och låt helgfeelingen 
komma in i kroppen!

På scen: Klippans egna 
coverhjältar – InDrive. 

Fritt inträde fram till 18,
därefter 80:- i dörren.
Mingelbuffé 16-19 för 

130:-/pers.
Vill du vara säker på sitt-

plats och boka bord: 
Förköp via vår hemsida, 
eller över disk hos oss.

Öppet 16-23.

26/4 OSVAG AFTER WORK 
med livemusik

www.norrehus.se Bryggerigatan 13 Klippan 0435-101 05

Helgen börjar hos oss på Norre 

– sen kan den ta dig var du vill!

0435-210 00  |  Övarp 4082, 264 94 Klippan

HÄNGMÖRAT OX-, GRIS- & LAMMKÖTT

Påskmat i gårdsmiljö
Långfredagen 19/4 startar vi påsken med välfyllda kyl-

diskar av bl a lamm, gris och nötkött och mycket mer. Det 
blir smakprovning, korvgrillning, nybakat bröd, fika m m. 

Öppen gård - kom och se våra nyfödda djur.

Vår webbshop är alltid öppen!
Förbeställ gärna lamm-, gris- och nötkött på

www.dinköttlåda.se

Öppet kl 10-15 i påsk. Skärtorsdag stängt.
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Rabarber
Om du har rabarber finns ett enkelt knep 
för att skynda på den – lägg en hink över 
stjälkarna så får de en himla fart!

Dags att plantera. Se till så att det som ska 
planteras är genomvattnat när det sätts i 
jorden. Vattna riktigt ordentligt direkt efter 
planteringen och ungefär var tredje dag tills 
det nyplanterade har etablerat sig. När du 
tror att du vattnat klart – vattna lite till!

Jordgubbar
Plantera jordgubbar i mullrik och väldrä
nerad jord med ca 30 cm mellan plantorna. 
Gubbarna vill ha mycket sol men är i övrigt 
lätta att sköta. Välj sorter som mognar vid 
olika tidpunkter för lång skörd. Rensa jord
gubbslandet: Ta bort vissna blad och andra 
döda växtdelar. Vänta med gödning till efter 
sommarens skörd.

Mormors äpplen
Låt dig njuta av samma underbara frukter 
som våra mor och farföräldrar en gång njöt Öppet tis-fre 10-16, lör 10-14 

Bruksg. 29 Klippan 076-318 77 75

Påskens goda
hittar du hos oss!

Sweet Harmony
sweetharmony.se

Trädgårdstips
12 Trädgårdstips



VÄRLDENS FÖRSTA HUSQVARNA
AUTOMOWER® MED AWD.

Försäljning
Service

Reservdelar HusqvarnaH
Klarar branta sluttningar  
på upp till 70 %.

Bjärhus Växtbutik
Tel. 070 - 74 04 295  
www.bjarhus.se

Butiken är välfylld inför säsongen

Representanter från 
Fagerhults Torv och 

Gunilla P`s bevattnings
design är på plats.

Vårfest 27 april 

Öppettider: Se Facebook

TRÄDGÅRDSARBETE GÖR DIG LYCKLIG!

Vi hjälper dig med
fastighets- och trädgårdsskötsel, 

VVS-installationer och mycket mer
Välkommen med din förfrågan.

www.lillakloster.se

Dags att göra vårfint

av. Frukt och bär som odlats av generationer 
före oss är en del av vårt pomologiska arv 
och ingår i Grönt Kulturarv. 

Äpplet Katja är framtagen på Balsgård 1947 
ur en korsning mellan James Grieve och 
Worcesterparmän. En omtyckt sort som 
odlas med fördel hemma i trädgården. Ett 
fast och saftigt äpple med god, söt smak.

Katja planteras i väldränerad, näringsrik 
och mullrik jord. Gräv en stor grop och se 
till att jordkvaliteten är bra även runt plan
teringsgropen. Trivs i sol till halvskugga och 
vill ha det medelfuktigt. Under varma och 
torra somrar krävs det riklig bevattning.

Frukt ger bättre hälsa
Vår hälsa skulle enligt Världs hälso
organisationen WHO kunna förbättras avse
värt om vi åt mer frukt, bär och grönsaker. 
Lågt intag av frukt och grönt är orsaken till 
att minst 19% drabbas av cancersjukdomar 
i mage och tarm, 31 % av kardiovaskulära 
sjukdomar och 11% av stroke. Att odla frukt 

i trädgården och att äta det vi skördar gör 
oss friskare. 

Hälsa och antioxidanter 
Att förbättra sin hälsa genom att odla och 
äta egna bär, grönsaker och frukter är roligt 
och enkelt. Många av våra vanliga bärbus
kar innehåller till exempel rikligt med vita

Trädgårdsarbete gör dig lycklig
Människor som drabbats av utmattnings
depression mår bättre av att vistas i gröna 
miljöer, och trädgårdsarbete används nume
ra som terapiform på flera ställen runt om 
i landet. I vanlig trädgårdsjord finns näm
ligen små mikroorganismer, bakterier, som 
utsöndrar ämnen som är speciellt bra mot 
depressioner.
– Den doft man känner när man luktar på 
jord kommer från just sådana organismer, och 
det finns flera organismer i den gruppen som 
utsöndrar olika ämnen som kan vara bra för 
människan, säger professor Sara Hallin, vid 
institutionen för skoglig mykologi och växt
patologi i Uppsala.

Att ta hand om trädgården, ge liv åt växter 
och utforma en oas runt sitt hem ger möjlig
het till att uttrycka kreativitet, rensa bort 
vardagens stress tillsammans med ogräset. 
Studier visar att du faktiskt blir lycklig av att 
påta i jorden.

"Vill du vara lycklig något år, skaffa 
dig lite vin. Vill du vara lycklig flera 
år, skaffa dig en hustru/man. Vill du 
vara lycklig hela livet, skaffa dig en 

trädgård." – Konfucius

miner och antioxidanter. Blåbär, jordgubbar 
och hallon innehåller mycket antioxidanter 
och ger ett bra skydd mot ett f lertal sjukdo
mar.

Lycka till med att odla frukt, bär och växter 
som påverkar din hälsa positivt!

13Trädgårdstips



Tre företag med ditt fordon i fokus

0435-310 03
Bilreservdelsbutik

Bilverkstad
Cykeltillbehör
A/C-service

0435-310 08
Komplett leverantör

MC, PV, LV, Skog, lantbruk
Egen servicebil
Hjulinställning

0435-310 02
Lackering av bilar
Plåt & krockskador
Försäkringsskador

Avtal med 95% av bolagen

info@autoexperten.net
autoexperten.se/perstorp • Trastvägen 11, Perstorp info@autoexperten.net • Blåbärsstigen 20, Perstorp mickeslackserviceab.se • Blåbärsstigen 20, Perstorp

Vi har hjulen/däcken som passar till din bil!

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

Vi firar 1:a maj i Örkelljunga
Sillafrukost i kommunhuset kl. 08:30, avmarsch mot 

Klockplatsen kl. 10:00. Tal av bl a Hillevi Larsson, 
riksdagsledamot. Vi ordnar gratis buss: Ljungbyhed 
Torget 08:00, Klippan Gästis 08:20, Östra Ljungby 

busstationen 08:30, Stidsvig Mölletofta rastplats 08:40.

Glöm inte att rösta i EU-valet 26:e maj
Förtidsröstningen börjar 8/5. Förtidsröstningslokaler i Klippans kommun är Klippans och  

Ljungbyheds bibliotek, Östra Ljungby Bygdegård, samt Kundtjänst i kommunhuset. 

Socialdemokraterna i Klippans kommun håller valöppet på expeditionen, 
Järnvägsgatan 34, lördagarna 4, 11, 18, 25/5, kl. 10-12 och söndag 26/5, kl. 10-16.

Följ oss på Facebook: Socialdemokraterna i Klippans kommun. Webb: socialdemokraternaklippan.se

Dags för sommardäck 
Det är skillnad på däck och däck. 

Sommardäckets gummiblandning och mönster är skapat för att 
passa för årstidens vägförhållanden. Vid låga temperaturer blir 
gummiblandningen i ett sommardäck för hårt för att fungera på ett 
optimalt sätt, och därför passar det inte för körning under vintern. 
Det motsatta gäller om du försöker köra på dina vinterdäck under 
sommaren. 

Det är inte enbart däcket i sig och dess grundegenskaper som påver
kar hur säker din körning är. Det handlar om att ha tillräckligt 
mönsterdjup på dina sommardäck, rätt hjulinställning och lufttryck 
samt anpassad hastighet.

14 sommardäck



kia.com

Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 30/4 2019 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar. Bränsleförbrukning Kia Ceed SW 
blandad körning enligt körcykeln NEDC: 4,3-5,8 l/100 km och CO₂-utsläpp 111-132 g/km; enligt körcykeln WLTP: 6,0-6,3 l/100 km och CO₂-utsläpp 136-143 g/km. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilen på bilderna kan vara 
extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.

Södra Kringelvägen 2. Tel 0451-38 40 00. www.newmanbil.se
Öppet: Försäljning månd-fred 9-18, lörd 10-14. Service/verkstad månd-fred 7-16.30Newmanbil AB

HässleholmHässleholm

Kias populära familjekombi, nu i ännu vassare GT Line-utförande. En kombination av 
 sofistikerad och sportig design – både på insidan och utsidan. De estetiskt formgivna sport-
stolarna förstärker intrycket ännu mer. Den är dessutom full av körglädje, tekniska finesser 
och har klassledande 625 liter  lastutrymme. Helt nya Kia Ceed Sportswagon GT Line till-
fredsställer hela den aktiva familjens behov, oavsett om det gäller en skidresa eller en tur 
ner till Rivieran. Välkommen in till din Kia-handlare.

Sportigare med stil och space
Helt nya Kia Ceed Sportswagon GT Line 

Kampanjpris från: 219.900 kr

1.4 T-GDi DCT 140 HK GT LINE
REK. CA PRIS FRÅN 251.000 KR

Dansbandet Donnez från Perstorp har landets häftigaste 
turné buss. 

En Mercedes Actros med nio sovplatser, dusch, toalett och 
mer detaljer än vad som går att räkna upp. I den främre delen 
av bussen finns åkdelen med ett komplett och fullt utrustat 
kök med ugn, kyl, frys och diskmaskin. Där finns också 
popoutvardagsrummet som gör bussen bredare när den är 
parkerad. Här finns soffor, uppfällbar tv och manöverpane
len för ljud, ljus, AC, värme och wifi .

Bussen är byggd på ett Mercedes Actros chassi med giga
spacehytt, 420 hästars Euro 6 motor och packutrymmet har 
en lift vilket sparar både utrymme och skonar ryggen från 
lyft. Påbyggnaden är gjord av EHC i Tyskland. Donnez reser 
cirka 8000 mil och ligger ute 200 nätter om året. Bussen är 
deras arbetsredskap och en plats att bo i. 

Bussen är en stor investering som fått bandet att välja att 
amortera istället för att reparera. 

Nu slipper de samtalsämnet nummer ett bland de svenska 
dansbanden. Det om vad som gått sönder på turnébussen 
och vad som ska repareras. Bussen lever också upp till högt 
ställda miljökrav. Nästa år firar Donnez 20 års jubileum. För 
den som vill se dem redan i år kommer de till Tyringe den 
25 maj.

Lyxig turnébuss
15Donnez



EnRival sätter människor i arbete och 
har genom lokala företagskontakter ska-
pat över 3000 jobb sedan 2015. 

EnRival hjälper dig som står utanför arbets
marknaden att ta dig dit. Samtidigt ser de 
till att du som är företagare får den kom
petens du behöver. EnRival arbetar främst 
med Stöd och matchning där de stöttar 
arbetssökande via Arbetsförmedlingen ut 
i arbete och studier. De arbetar även med 
andra uppdrag så som bemanning, rekry
tering och omställning mot både myndig
heter, kommuner och andra privata företag.

I Nordvästra Skåne är det främst Dorothe 
Engström och Dennis Petersson som arbe
tar med att knyta nya kontakter med företag 
som har anställningsbehov för att skapa fler 
jobbmöjligheter för EnRivals sökande. 
– EnRival arbetar aktivt med att knyta arbets-
givarkontakter, i syfte att erbjuda bl.a. olika 
lösningar vid rekryteringar och vid behov även 

EnRival skapar resultat

FAKTA
EnRival finns på 20 orter i Skåne och arbetar enbart med att skapa jobbmöjligheter!

Vill du veta mer om EnRival så ta gärna kontakt med Regionchef Christina Reventberg 
på christina.reventberg@enrival.se eller på 079079 69 41 eller kom förbi på Öppet hus 
på något av deras 20 kontor runt om i Skåne, varje fredag mellan klockan 9:0012:00.

DIN FRAMTID
BÖRJAR HOS OSS

Vi hjälper dig hitta nytt jobb eller utbildning.
EnRival erbjuder dig kvalificerat stöd och 
coaching i syfte att finna nyanställning 

eller utbildning.

KONTAKTA OSS
010 516 49 59
info@enrival.se
www.enrival.se

utbilda nya medarbetare. En tids- och kostnads-
effektiv lösning för en arbetsgivare, berättar 
Dorothe.

Dennis flikar in:
– Vårt jobb är att hitta arbetsgivare som vi kan 
matcha kandidater till, antingen ur vårt eget 
register eller för de som söker och tar kontakt 
med oss på andra sätt, för att vi skall hjälpa dem 
hitta en sysselsättning, snarast möjligt.

Rekryteringsträff
EnRival marknadsför sig aktivt på Face
book, LinkedIn, Instagram och på sin egen 
hemsida där de publicerar vad som händer 

i företaget, rekryteringsträffar, lediga jobb 
(både interna och externa tjänster) och jobb
sökartips.

Den 26 april anordnas en rekryteringsträff 
på EnRivals kontor i Klippan. Alla intresse
rade företag är välkomna att visa sitt intres
se och anmäla sig till Dennis Petersson på 
dennis@enrival.se eller på 0706 – 72 27 70

– Inför mässan kommer vi via våra sociala 
medier meddela vilka företag som kommer vara 
närvarande. Håll koll där för att se om det finns 
något ledigt jobb för just dig, så hoppas vi att vi 
ses då, avslutar Dorothe.

Dorothe Engström tillsammans med Christina Reventberg

EnRivals rekryteringsträff är ett utmärkt tillfälle för arbetstagare och arbetsgivare att 

träffas och knyta kontakt.
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Paintball för svensexor, möhippor,  
företag eller kompisgänget!

Nu även med westernbana!

Pris 250:- inkl. utrustning + 200 skott. 
Tillkommande skott 0,50:-/st. 

Vi har F-skatt. Välkomna!

Johan 073-330 28 71
Anders 070-590 32 11

Paintball är ett spännande spel som kräver uppmärk-
samhet från alla dina sinnen. 

Två lag med med lika många deltagare möter varandra på 
ett spelfält under en begränsad tid. Komplett paintballut
rustning (markör med fri drivgas, skyddsmask, overall och 
färgampuller) och instruktör ingår.

10 års jubileum
Camp Karsholm är ett eventföretag med en paintballan
läggning ute i en vacker bokskog norr om Perstorp. Bland 
bokträden står olika värn och hinder uppställda som man 
kan smyga och gömma sig bakom. Skogsbanan är omgär
dad av ett nät och så fort man går innanför är det hjälm på 
och utanför banan ska pippluggen sättas på. Det finns även 
en bana i westernmiljö med bebyggelse, hus och vagnar att 
gömma sig bakom. Säkerhet är A och O på Camp Karsholm. 
Därför gäller noll tolerans mot alkohol under spelen.
– I år fyller Camp Karsholm 10 år och det kommer att uppmärk-
sammas på olika vis under året, berättar Anders Thoresson 
som driver Camp Karsholm tillsammans med sin son Johan.

Ökad sammanhållning
Paintball är en adrenalinfylld lek med markörer (vapen).
– Det är adrenalinkicken som gör det roligt, du riskerar att bli träf-
fad och du gör ditt yttersta för att inte bli det, förklarar Anders.

Kunderna är företag, svensexor, möhippor och kompisgäng 
som vill ha roligt under några timmar. Även skolklasser 
kommer hit. 
– Att spela paintball kräver sammanhållning. Genom de hårda 
kraven på säkerhet och behovet av att samarbeta som ett lag, 
fungerar paintball som teambuilding, säger Anders.

Efter paintballspelet finns det möjlighet att grilla. Camp 
Karsholm tänder och släcker grillen, du som deltagare tar 
själv med dig mat och dryck.

Ett 3timmars spel kostar 250 kronor per man och då ingår 
mask, overall, halsskydd, markör (vapen) och 200 skott. 
Tillkommande skott kostar 0,50 kronor styck. Färgkulorna 
är tillverkade av bland annat gelatin och bryts ned i naturen 
på en vecka.

Träffa dina vänner på Camp Karsholm

Anders, som även är domare under matchen,  
instruerar killarna innan de ger sig ut i banan.

17Camp Karsholm



BRAVIDA PRENAD AB KLIPPAN 

www.prenad.se

 0435-145 35

* Gäller tom 19/5, ord. pris från 249:- Lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för slutförsäljning.

MEDLEMSERBJUDANDE!

99:-
COLORAMA  
TRÄOLJA V 2,7 LITER*

Sommarsäkrat terrassen? Just nu kan du köpa  
Colorama Träolja för bara 99 kr. De goda råden  
får du på köpet. 

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

Gilla oss på FB

* Gäller 12/4-28/4, ord. pris från 249:- Lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för slutförsäljning.

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

En kontakt räcker! 

Låt oss förverkliga 

era badrumsdrömmar
Säkra upp din arbetsplats!

Byggnadsställningar

Friis Scaffolding AB
070-816 61 33

info@friisscaffolding.se

Ring för en 
kostnadsfri 
offert eller 
rådgivning

– Villor
– Höghus
– Lägenheter

Ställningar till:
– Scener
– Väderskydd
– Special

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

48:-
+pant

5 NOCCO (valfri smak) för  100:- +pant
Erbjudandet gäller 17 april - 4 juni 2019
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Vi ser till att ditt tak är fritt från mossa, alger och lav  
- med Grönfri som är biologiskt nedbrytbart

Rena tak
fina fasader

Låt ett proffs göra jobbet

Storgatan 4  |   Ljungbyhed   |   0435 - 294 50

Gör rent hus i vår!

HÖGTRYCKSTVÄTT 
KÄRCHER K5 Premium
Full Controll Plus

4 395:-

RENGÖR ALLA YTOR 
FRÅN PÅVÄXT JAPE
GRÖN-FRI. ORD 599:-

NU 499:-

Bygdens butik!

Påväxten av alger och mögel på våra tak 
och fasader ökar. 

Ytlig påväxt av mögel och alger behöver 
motarbetas. Ditt tak bör besprutas med ett 
moss och algdödande medel som sedan 
får ligga kvar så du kan låta väder och vind 
sköta resten. Har du ett tak med pannor får 
du absolut aldrig använda en högtryckstvätt 
då pannorna kan expandera och spricka när 
temperaturen sjunker. Ett helt och friskt tak 
ger både ett snyggt intryck och förhöjer vär
det på hela huset.

Ny fasad
En nytvättad fasad ger längre hållbarhet på 
den befintliga färgen, den fräschas upp och 
fasaden kan rentav upplevas som nymålad. 

Rent och snyggt hus
En ren fasad ger också mindre möjligheter 
till påväxt i form av alger och mögel. 

Det är extra viktigt att tvätta fasaden inför 
ommålning. Annars målar du in mögel och 
alger i färgen, vilket gör att de snabbt kom
mer tillbaka och din fasad ser ofräsch ut. 

Högtryckstvätt
Högtryckstvätten är husägarens bästa vän 
när det kommer till rengöring utomhus. 
Med en högtryckstvätt kan du snabbt ren
göra stora ytor och få bort ingrodd smuts 
från terrassen och utemöblerna eller spola 
av bilar och cyklar. Kombinationen av högt 
tryck och så högt vattenflöde som möj
ligt är hemligheten bakom en effektiv hög
tryckstvätt.
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Frågor? Ring oss! 
Kenneth: 0706-248 229
Mattias: 0706-248 227

Se modeller och priser på www.a4uab.se

Vi har lösningar

Värmepumpar, luftkonditionering & ventilation

Kontakta oss för mer information.

för alla behov

Blåkullekul firar 20 år
I Ljungbyheds lilla park arrangeras traditionsenligt, för 20:e 
året i rad, en familjeeftermiddag med påsktema på skärtors-
dagen mellan klockan 13.30 och 16. Det är en heldag för barnen 
med utklädnad, tipspromenader och djur.

Blåkullekul ser till att det händer saker i Ljungbyhed och gör byn 
levande. Blåkullekul innebär aktiviteter för alla åldrar och även om 
fokus ligger på de lite mindre barnen, finns det mycket som tilltalar 
både ungdomar och vuxna.

Dagen brukar locka många besökare så det gäller att vara ute i 
god tid för att hinna hitta en parkering. Blåkullekul arrangeras 
av Ljungbyheds Köpmanna och Företagarförening i samråd med 
Ljungbyheds Framtid.

FIRAR 
20 ÅR

SKÄRTORSDAG 
KL.13.30 -16.00
PARKEN, LJUNGBYHED
KLÄ UT DIG PÅSKFINT 
OCH KOM HIT!

Adams Pizzeria
Adapt Media
Bio Grand
Dahls Fastighets AB Ljungbyhed
Einar Dahls Bygg
Elsys Shop
Eurolink AB
Golf Restaurangen
Handelsbanken
Hemköp
Herners El
Hyradjur.se 
Jannies Pizzeria

Klippans Kultur- och fritidsförvaltning
Ljungbyhed Park
Ljungbyheds gruppträning
Ljungbyheds konditori
LR-System
LT Lantmän
Milvous Fotvård
Mustang Media
Olanderssons Blommor
Salong Capelli
Salong Hairport
Salong Kerstin
Skäralids Restaurang
Spångens Gästgivaregård
Spångens Handelsträdgård
Systrarna i Gränden
Sånnagården
Söderåsens turridning
Tandvården Ljungbyhed
Textil Ljungbyhed
Torgkiosken
Veteranjärnvägen
Ydhags specialsnickeri AB

STORT TACK till 
alla våra sponsorer! 

Utan Er skulle vi inte 
kunna genomföra 

denna dagen!

Blåkullekul

ALLA UTKLÄDDA BARN FÅR ETT PRIS. 
DE 3 BÄST UTKLÄDDA VUXNA VINNER PRIS!

Välkomna till en trevlig eftermiddag önskar Blåkullekommittén, 
Ljungbyheds Köpmanna- och Företagareförening samt Ljungbyheds Framtid

MADAROARNA 
KACKLAR OCH SJUNGER

Stort tack till: Klippans Kultur- och Fritidsförvaltning, Eurolink, LR-System, 
Tandvården Ljungbyhed, Einar Dahls Byggnads AB, Åke Dahls Fastigheter AB, 

Handelsbanken, Ljungbyhed Park, Skäralids Camping & Vandrarhem, 
Hemköp, Herners El, Salong Kerstin och Adapt Media.

Arrangemanget sker med stöd av Klippans kommun.

Program cirkatider:
13.30 - 15.00 Femkamp, lotterier, hästridning, djur m.m.
15.00 - 15.30 Madaroarna uppträder
15.30 - Prisutdelning och annat skoj vid scenen

Älskade påskmust
Påskmust är en sentida företeelse som började mark
nadsföras efter andra världskriget. Apotekarnes annon
serade den 31 mars 1947 om ”skummande dryck med 
fyllig, god smak” i Dagens Nyheter. Annonsen är den 
tidigaste för påskmust.
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GLAD PÅSK!

DISKMASKIN
Cylinda DM3010 A++A

Plats för 12 kuvert.

Nu 3.990:-
ord. pris 5.190:-

Upplev livets 
underbara färger
Upplev ögonblicket med verklighetstrogna bilder och 
minst lika bra ljud. Vackra, detaljrika bilder i kombination 
med vår teknik Sound-from-Picture Reality™ ger en 
fängslande audiovisuell upplevelse. 
SONY 75XG8599 | LED | 4K ULTRA HD | HDR | SMART-TV 

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

Ljud  -  Bild  -  Vitvaror

 75"

33.990:-

Nyhet!

SÖNDRABY EL
Järnvägsgatan 28, Klippan  |  0435-139 60  |  klippan@elon.se

Påskgodis
Godisets historia börjar redan på 
1500-talet och Gustav Vasa då raf-
finerandet av socker lyckades. 

På den tiden var socker en lyxvara. På 1800talet kunde däremot 
de skånska sockerbruken förse hela landet med raffinerat socker 
av svenska sockerbetor. Godis kunde då börja massproduceras i 
fabrikerna. Mitt under andra världskriget, år 1944, kom Aladdin
asken, och när lediga lördagar införs på 60talet kom lördagsgo
diset. I mitten av 80talet börjar affärerna sälja lösgodis. Svenskar 
äter mest lösgodis av alla folk i världen och runt påsk äter vi allde
les extra mycket – närmare ett kilo per person under påskhelgen.
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Tack till Föreningssidans sponsorer!Tack till Föreningssidans sponsorer!Tack till Föreningssidans sponsorer!

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

Naturpasset 2019
Naturpasset är en motionsaktivitet som ordnas av oriente-
ringsklubbar över hela Sverige och består av ett paket med en 
karta över orienteringskontroller. 

Med naturpasset upptäcker du din kommun på ett sätt som man 
kanske inte annars gör. Naturpasset finns nu till försäljning 
hos Modehälsan, Holmers Järn, Munhälsan och Turistbyrån/
Plastens Hus fram till den 1 maj. 30 kontroller är utplacerade 
på kartan PerstorpSista Hus, delvis nyritad och reviderad 2019. 
Paketet med karta, kontroll angivelser och startkort kostar 50 kr.
Välkomna ut i naturen! 

Perstorp Bälinge
Idrottsklubb

PERSTORPS ENDA MÖBELAFFÄR! Kom & Fynda! 
Massor av saker i Shopen Hantverkargatan 2 D. 
Öppet: Mån & Ons 14-17 / Lör 10-13 och i 
Loppislokalen efter Ugglebadet. Badvägen 7. 
Öppet: Ons 14-17 / Lör 10-13. VÄLKOMNA!

Tågsläpp i Klippan
Den 28 april kl. 10-16 är det öppet hus hos veteranjärnvägen. 
Bland annat kommer en modelljärnväg, i skala 1:32, med ny 
tågbana att invigas. 

De stora loken och vagnarna kommer att köras på en nybyggd 
rundbana. Det är dieseltåg som ger bra effekt inne i lokstallet med 
ordentlig ljudkuliss. 
– Idén att bygga en ny rundbana med spår och miljö för annan storlek 
av tåg växte fram efter den mindre anläggningen blev klar förra året. Ett 
nytt projekt att bygga i ny skala, berättar Jimmy Andersson som är 
eldsjälen bakom modelljärnvägen.

Den mindre anläggningen är en uppbyggd modelljärnväg där bland 
annat Klippans stationsområde, som det såg ut 1984, är uppbyggt. 
Anläggningen omfattar 63 växlar och närmare 120 meter räls.

Tågsläpp
När: 28 april
Var: Brännerigatan, Klippan
Tid: kl. 1016
Fri entré

Stöd vår hjälpsändning till 
Frälsningsarmén i Rumänien/Moldavien

KOM OCH FYNDA PÅ 
VÅR STORA LOPPIS 

I ”BRUKET”
Lördag och söndag 4-5 maj, kl. 10-15

Finessvägen 5, Klippan

Välkomna!



Välkommen till Korpens 
MÅNDAGSCYKLING

www.korpenklippan.se

Varje helgfri måndag under maj - sept.
Start: Hembygdsstugorna kl. 17.30 - 19.00
Startkorten lämnas vid Vedby skola.

Maj: 6, 13, 20, 27
Juni: 3, 10, 17, 24
Juli: 1, 8
Augusti: 5, 12, 19, 26
September: 2, 9

Presentkort lottas ut på startkorten. De som har deltagit 
minst 13 ggr är med i en slutdragning om en cykel samt 
massor av presentkort.

Startavgift 30:-

CYKELAFFÄREN I CENTRUM

EKSTRANDS CYKEL 
0435-71 14 13 Storg 17, KLIPPAN 
Öppet: Tisdag-fredag 9-18 • Lördag 9-14

LAGERRENSNING!

CA 200 HJÄLMAR

20-50%

20%CYKELSKOR OCH
 CYKELKLÄDER

UTVALDA
CYKELMODELLER
TILL BRA PRISER

Lördagen den 30 mars arrangerades 
Spin of Hope på drygt 130 platser runt 
om i Sverige och Kupolen i Klippan. 

Det var sjätte året i rad som det trampades 
för Barncancerfonden. Målsättningen var 
att samla in 75 000 kronor på Kupolen. 
Ungefär 500 tränande under dagen drog in, 
tillsammans med företagen i bygden,  drygt 
85 000 kronor. Det gör att Kupolen och 
Klippan placerar sig på topp 15 i Sverige i 
insamlade medel.

– Imponerande vilket gensvar 
vi får varje år från företagen 
och Klippanborna. Vi har 
redan tagit sikte på nästa år 
och kör för sjunde året. Det är 
alltid en positiv anda där alla 
känner att de gör det för en god 
sak skull. Stort tack till alla 
som kom hit eller bidrog på 
något vis, säger Billy Nilsson.

Spin of Hope 
 på Kupolen

Våren + Cykel = Sant!
Nu när våren är här och sommaren närmar sig med stormsteg 
så är det hög tid att se över cykeln och ge den lite extra kärlek 
och omvårdnad. 

Det är framförallt tre saker du bör 
göra, tvätta cykeln, kontrollera 
bromsar och drivlina samt hjul och 
däck. Är du osäker fixar Mats det på 
Ekstrands cykel snabbt och billigt. 
Behöver du en ny cykel eller cykel
tillbehör fixar Mats det med. Kom 
ihåg, även kvalitetscyklar kräver 
omsorg, cykelservice på en cykel
verkstad får cykeln att hålla längre.
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FÄRINGTOFTADAGEN
Söndagen den 19 maj – En dag för både 
tidigare och nuvarande församlingsbor

HEMVÄNDARPROGRAM
Kl. 11 Gudstjänst i kyrkan

Kl. 13 Måltid i Tornsborg, buffé och kaffe
Kl. 16 Eftermiddagskaffe med tårta

Fotoutställningar med föreningspresentation.
ANMÄLAN

Betala in 250:-/person till Färingtofta IK:s  
bankgiro: 169-0247 senast 5/5. Ange hem-

vändardag samt vilka personer det gäller. Ange 
även om särskild mat önskas p.g.a allergi.

Påskens drama!
Med vänners svek, en moders makt-
löshet, maktens grymhet och Guds 
ingripande. Händelserna förändrade 
livsvillkoren för all framtid. Därför är 
påsken kyrkans största högtid. 
Välkommen att uppleva påskens 
drama i en kyrka nära dig!

Andakter i stilla veckan i S:t Petri kyrka
Mån 15/4 kl 18.30
Tis   16/4 kl 18.30 – Petrikören medverkar.
Ons 17/4 kl 18.30 – Kefas Gospel medverkar.

Skärtorsdagen 18 april
Skärtorsdagsmässa firas kl 19.00 i Färingtofta, 
Gråmanstorps och Östra Ljungby kyrka.

Långfredagen 19 april
Kl 10.00 i Riseberga kyrka – 
Långfredagsgudstjänst.

Kl 15.00 i Västra Sönnarslövs kyrka – 
Inför korset – gudstjänst i nionde timmen.

Kl 18.00 i Källna kyrka – 
Inför Jesu gravläggning – kvällsgudstjänst.

Påskafton 20 april
Påsknattsmässa kl 23.30 i S:t Petri kyrka. 
Kefas Gospel medverkar.

Påskdagen 21 april
Kl 10.00 i Färingtofta kyrka – Påskdagsmässa. 
Björn Haraldsson medverkar på trumpet.

Kl 11.00 i S:t Petri kyrka – Ekumenisk 
påskdagsmässa. Petrikören och Andreas Blås 
medverkar.

Kl 14.00 i Östra Ljungby kyrka – 
Påskdagsgudstjänst. G-kören medverkar.

Annandag påsk 22 april
Kl 11.00 i S:t Petri kyrka – Mässa. 

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 

Söderåsjournalen 
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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 

När infaller påsken?
Det var en komplicerad fråga 
redan från start varför det 
också var en av punkterna som 
avhandlades vid kyrkokonciliet 
i Nicaea år 325. Där bestäm
des att påsken skulle infalla 
den första söndagen efter den 
första fullmånen efter vårdag
jämningen. 
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I mer än 10 år har drömmarna funnits om 
ett levande Sågenhus fyllt med aktiviteter 
och upplevelser. Delar av huset byggdes 
om för ca 10 år sedan och drömmarna såg 
ut att kunna bli verklighet. 

Rocksågen med fantastiska lokaler för 
musik, några föreningslokaler för bland 
annat gymnastik och friidrott samt en  
fritidsgård slog upp portarna. Nu 2019 tar 
vi nästa steg då stora delar av fastigheten  
förvandlats till att faktiskt bli möjligheter
nas hus Sågen.

Fantastiska lokaler för olika idrotter och 
kulturaktiviteter och öppna ytor för olika 
former av spontana aktiviteter ryms i den  
12 000 kvm stora fastigheten. Under året 
kommer 32 föreningar att ha sin fasta verk
samhet i huset och fler kommer in efter 
hand i de f lexibla lokaler som kommer 
finnas i huset. En helt ny fritidsgård har 
byggts upp och en mängd olika möjlig
heter kommer också att finnas för verk
samhet för dem som ännu inte hittat in i 
vårt rika föreningsliv. Ett stort fokus har 
under hela processen fram till idag varit att 
skapa utrymmen för alla oavsett vad just du 

är intresserad av. Förutom föreningarnas 
behov i sina respektive lokaler har vi försökt 
se nya möjligheter i de icke föreningsbundna 
lokalerna. Ett sådant exempel är biblioteket 
som kommer att byggas upp centralt i huset. 
Här skall du kunna låna en bok, sitta ner 
och läsa tidningen och kanske ta en kopp 
kaffe. Biblioteket kommer vara ett vardags
rum för besökarna men till skillnad från ett 
traditionellt bibliotek så kommer detta vara 
obemannat. Biblioteket bygger på självbe
tjäning och att alla som utnyttjar det är med 
och tar hand om och vårdar det.

Sågenhuset är något helt unikt och det är en 
fantastisk möjlighet som har getts alla kom
muninvånare. Vi är inte färdiga, vi vill att 
lokalerna skall vara levande och förändras 
utifrån behov och styras av er som nyttjar 
det. En del av huset är heller inte med i 
denna byggetapp och vi hoppas att inom en 
snar framtid kunna fortsätta utveckla dessa 
delar.

Direkt efter påsk kommer det att ske mer 
synliga saker då en streetartkonstnär ska 
börja smycka fasaderna. Detta kommer 
bli en spännande skapandeprocess som  

Invigningen av Sågenhuset närmar sig

kommer att pågå i ca en månad som du 
gärna kan följa på plats.

Vi vill att huset skall bli allas angelägenhet! 
Därför bjuder vi in till en tre dagar lång invig
ningsfest. Vi startar den 16 maj med offent
lig invigning, där Helsingborgs symfoni
orkester och Musikskolan underhåller.  
Den 17 maj blir det ett mer ungdomligt 
uttryck med liveakter på scenen, Esport, 
spontanidrott mm. Den 18 maj blir fören
ingarnas dag där de visar upp sina lokaler 
och verksamhet. Vi kommer även att ha 
en av Sveriges främsta författare på besök, 
mer livemusik och ett Gäst i Klippansoffan
special. Håll utkik efter ett mer detaljerat 
program! (se bl.a. på www.klippan.se)

Späckat program på 
Företagardagarna
Den 10-11 maj fylls 
Lindab Arena i 
Ängelholm med 
fler än 200 utstäl-
lare och intressanta 
föreläsare. 

Företagardagarna är regionens största 
näringslivsmässa. Med drygt 220 utställare 
och cirka 8000 besökare på två dagar är 
detta en unik mötesplats.

I år kommer fyra företag från Söderåsen 
(Rönneådalens Sport & Fritid, Söderåsens 
Turridning, Lilla Trulla Gårdshotell, samt 
Golfklubben i Ljungbyhed) att gemensamt 
marknadsföra sig på en av monterplatserna. 
Klippans kommuns Näringslivsavdelning 
kommer givetvis att besöka mässan. Är du 
intresserad av att följa med oss på en dag 
fylld av inspirerande möten, engagerande 
diskussioner och utvecklande föredrag, kon
takta oss på: naringsliv@klippan.se.

Mer information och program finns på 
Ängelholms Näringslivs hemsida:
http://naringsliv.engelholm.com/information/
foretagardagarna/

Tipsa om dina evenemang
Du som arrangerar evenemang som äger 
rum i Klippans kommun, kan få med dem 
i evenemangskalendern på klippan.se. 

För att tipsa oss om ditt evenemang kan 
du gå in via länken http://www.klippan.se/ 
upplevagora/evenemang/tipsaomevenemang.4.2
5d3d9fb16147cc691f81188.html

Du kommer då till ett formulär där du 
skriver in en kort beskrivande text om eve
nemanget, kontaktuppgifter till dig som 
arrangerar, eventuell inträdesavgift, bild, 
webbadress där intresserade kan få mer 
information m.m. Fördelen med att få med 
ditt evenemang, är att du når en bred publik 
och att besökaren kan få en samlad infor
mation av allt som händer i kommunen på 
ett och samma ställe. Observera att evene
manget måste vara öppet för allmänheten.

Ta del av 
inspirerande aktiviteter
På vår hemsida www.klippan.se har vi 
samlat evenemang för dig som är företa-
gare, i en näringslivskalender. 

Under fliken ”aktuellt” på näringslivssidorna 
hittar du datum för alla våra spännande 
nätverksträffar, företagsbesök, föreläsningar 
och annat som kan vara av intresse för dig. 
Våra olika aktiviteter kommer även ut i 
näringslivsavdelningens nyhetsbrev. 

Passa på att anmäla ditt 
företag och emejladress 
via QRkoden på denna 
sida, om du inte redan 
gjort det, så att du inte 
missar något!
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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

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

FOTVÅRD 
Fotspecialisten i Klippan, Storgatan 17, 264 33 KLIPPAN  ������������������������������������0435-133 50

FÄRG - TAPETER 
• Colorama, Karossvägen 1, 264 21 KLIPPAN �����������������������������������������������������0435-142 62
 www�colorama�se/klippan, klippan@colorama�se

FÖNSTER OCH DÖRRAR 
• FönsterFint, Hembygdsgatan 2, 234 36 KLIPPAN ����������������������������������������������0435-107 81
 www�fonsterfint�se, info@fonsterfint�se

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 - KBT OCH PARTERAPI
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/neuropsykolog, 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

Branschregister



• De företag som är markerade med svart cirkel hittar  
Du ännu mer information om på Söderåsportalen.se  

Där du även hittar erbjudanden, Annonser, företags-
presentationer och mycket, mycket mer...

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

RESTAURANG & PIZZERIA
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

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?
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: ...............................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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



- Din livsmedelsbutik i centrala Perstorp! 

Öppet alla dagar 8-21

Res för slutförsäljning. Perstorp 2013

Din matbutik i Perstorp
Dessa 4 erbjudanden gäller v.16, 15/4-21/4 2019.

Dessa 4 erbjudanden gäller v.17, 22/4-28/4 2019.

1 kg Lösvikts Godis

12 pkt Zoégas Skånerost

2 liter Åsens Mjölk

2 st Bingolotter + 1 Sverigelott

Vitlökskotletter - grilldax!

12 pkt Zoégas Mollbergs

59.95

360:-

20:-

100:-

59.95

400:-

3 pkt Lambi Toapapper

100:-
à 12-pack. Högsta kvalité!
Ord pris: 134.85

Serla storpack Toapapper

75:-18-pack storpack.
Ord pris: 86.95

Karamelkungen.
Vid köp av 1 kg betalar du:

Ord pris: 89.95

12 pkt à 450 g, helt flak.
Ord pris: 479.40
Max 4 flak per kund

Valfri smak. 
Ord pris: 24.95
Jämförpris: 10:-

Ord pris 125:-

Våra egna marinerade

vitlökskotletter.

Per kg

12 pkt à 450 g, helt flak.

Mollbergs Blandning

Ord pris: 515.40

Max 4 flak per kund

Låt oss hjälpa dig med din partymat inför påskfesten, konfirmatio-
nen, studenten, födelsdagsfesten och firmafesten. Ring Pernilla så 
berättar hon mer om våra möjligheter och sortiment, 0435-77 95 56.

Hjärtligt välkomna!
Jette & Ingemar med personal


