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Omslaget: Tjejerna på Sweet Harmony hälsar 
dig välkommen. Lilla bilden: Klippans modell-
järnvägsmuseum.

Nu har vi ställt fram klockan och det är 
dags att ställa fram grillen (om det inte 
redan är gjort) så att du är redo för grill-
säsongen. Grillning är ett viktigt tillfälle 
för tid att umgås. I en vardag som många 
gånger upplevs som allt mer stressad och 
individualiserad har grillning positiva 
effekter på vårt välmående.

Trenden är att vi grillar allt mer svens-
ka råvaror, grönsaker och lokalpro-
ducerat kött. Vi vet alla hur trevlig en 
grillkväll kan vara. Tiden vid grillen 
bjuder in till att knyta nya bekantska-
per, gör oss avslappnade och öppna för 

att reflektera över oss själva och vad 
som pågår runt om oss. När vi njuter,  
äter gott och har roligt utsöndrar krop-
pen endorfiner, ett hormon som fung-
erar som kroppens eget lycko piller. 
Grillen har helt enkelt en positiv påver-
kan på vårt sinne och hjälper oss att 
varva ner.

Vi har flera bra butiker och ännu fler 
gårdsbutiker som säljer närproducerat 
kött och ekologiskt odlade grönsaker i 
vårt närområde. Passa på att njuta av 
våren och ta tillvara på solen när den 
visar sig.

NU KAN DU VINNA EN 

Familjefotografering
MED FOTOGRAF LINDA JOHNSSON!

Linda Johnsson är en Bröllops- & familje-
fotograf i Åstorp som älskar spontana och 
lekfulla bilder som speglar just er.

Hon vill skapa en mysig fotostund tillsammans 
där ni kan känna er avslappnade och trygga. 
Det är i de stunderna de bästa bilderna skapas. 
Genom hennes bilder får ni uppleva stunden om 
och om igen.

Tänk alla dagar med dina barn, så mycket som 
händer. Tiden och barnens utveckling går i raket-
fart – hur bevarar vi våra viktigaste minnen?

Nu kan Du vinna en familjefotografering inklu-
sive 25 högupplösta bilder och 2 förstoringar av 
valfria bilder. (Värdet på vinsten är 3895 kr.)

Skriv till Adapt Media och berätta varför just Du 
ska vinna en familjefotografering! Som vinnare 
kommer du att synas i Söderåsjournalen.

OBS! Brevet måste vara märkt ”Tävling foto-
grafering” för att delta i tävlingen.

Vi behöver ditt bidrag senast den 3 maj.

Skriv till:
Tävling foto grafering
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan

Ny tävling!
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VAPPEN ELLER VALBORG
Valborgsmässoafton, eller vardagligt valborg, vappen på fin-
landssvenska, är en högtid som firas i Baltikum, Sverige, 
Tjeckien, Slovenien och Tyskland den 30 april.

Traditionen grundar sig på en förkristen högtid i Tyskland, men har 
senare kommit att sammankopplas med kulten av den heliga Valborg.

Sedan 1400-talet firas dagen till minne av det tyska helgonet Sankta 
Walpurgis. Valborg blev helgonförklarad, fast dagen och hennes 
namn förväxlades med de förkristna germanska vårfester som 
hölls samma dag. Kristendomen stämplade dagen då häxorna på 
Valborgsmässonatten red på kvastar eller getabockar till de gamla 
offerplatserna. För att oskadliggöra spökeriet tände man eldar på 
höjderna, som skydd mot häxor och onda andar.

De flesta svenskar firar Valborgsmässoafton, men kopplar inte firan-
det med heliga Valborg. Valborgsfesten står oftare som symbol för 
våren och ljuset. Eldar tändes ursprungligen inte för att skrämma bort 
häxor utan för att bränna det gamla och ge plats för det nya. Seden 
att fira med våreldar har därigenom botten i både kristen och tidigare 
tradition.

Visste du att:
Valborgsmässoafton den 30 april är flaggdag (vår kungs födelse-
dag). Sjungandet på Valborg har gamla anor. Tidigare var man 
duktig på att sjunga här i Skåne. Då gick man runt från gård till 
gård med en grönskande kvist och sjöng majsången, som hade 
hela 28 verser. Som tack fick man ägg och drycker.

Vill du lära dig mer om politik 
och Socialdemokraterna? 
Då ordnar vi fem träffar för att diskutera detta 7/5, 15/5, 28/5, 
11/6 och 19/6. För mer information/anmälan kontakta någon av 
oss senast 5/5: 
• Kerstin Persson
kerstin.persson@klippan.se, Tfn: 073-439 81 01 

• Gunilla Svensson
gunilla.svensson1@klippan.se, Tfn: 073-439 87 15

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

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

1:a maj i Perstorp
Socialdemokraterna i Perstorp-Klippan-Örkelljunga
har under många år firat 1:a maj tillsammans,  
i år firar vi i Perstorp.
Åk med vår 1:a maj buss: Stidsvig (Mölletofta) 08.10, Östra Ljungby (Gulf) 08.20, 
Klippan (Hotell Klippans Gästis) 08.35 och Ljungbyhed (Torget) 08.50.
Tider 1:a maj: 09.15 Sillafrukost, 10.30 Samling, 10.40 avmarsch, 
11.00 Tal, 1230, bussen går tillbaka 12.30.
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Att odla grönsaker själv och framförallt 
att skörda är en fantastisk känsla som 
inte går att köpa för pengar.

Förbered jorden i trädgårdslandet genom att 
rensa bort ogräs innan det växt sig kraftigt. 
Ogräs som växt sig stora är svårare och job-
bigare att få bort. Innan du sår krattar du ut 
jorden så att den är jämnt fördelad och utan 
stenar och kvistar. Ju noggrannare du är 
med sådden desto lättare kommer du att få 
det senare med ogräsrensning och gallring.

Sätt potatis
Tänk på att plantera lagom djupt och hålla 
avstånd mellan både sättpotatisarna och 
raderna. Planteringsdjup: 7-10 cm, sättav-
stånd: 20-30 cm, radavstånd: 60-70 cm. 
Potatis är känslig för jordbundna sjukdomar 
och bör därför odlas på ny plats varje år.

Gräsmattans tid är nu
Genom att klippa gräsmattan ofta och 
lagom högt, 3-4 centimeter, får du snabbt en 
grön och frodig gräsmatta. Klipper du gräs-
mattan för hårt kan gräsets tillväxtpunkt 

Dags att odla!
ta skada och vissna istället för att få ny 
kraft. Kalka och gödsla gräsmattan för att 
stärka gräset och bekämpa ogräs och mossa. 
Maskrosor och tistlar bekämpas bäst med 
handkraft, genom att sticka dem med ett 
maskrosjärn när jorden är fuktig och lucker. 
Då får du säkrast upp hela roten. Genom att 
kantskära gräsmattan får den ett lyft och ger 
intrycket av att vara extra välskött.

Snigelkampen är i full gång
Ge inte upp kampen mot sniglarna – och 
tro inte att vintern tagit ihjäl dem allihop. 
Nej, börja istället bekämpa de som överlevt 
tidigt på säsongen så minskar skadorna 
drastiskt senare i sommar. Varje snigel kan 
lägga upp till 400 ägg på en säsong, så 
genom att bekämpa de tidigt besparar du dig 
själv massor av arbete. Enklast lägger du ut 
Snigelmedel i form av små pellets på ställen 
där sniglarna brukar hålla till. De äter av 
medlet, känner sig mätta, drar sig undan 
och dör. De snigelmedel som säljs i Sverige 
skadar varken miljön eller andra djur än 
snäckor och sniglar.

Foto: Xauxa Håkan Svensson / Wikipedia

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

Butiken är välfylld inför säsongen

Handlar ni för 500:- 
den 28/4 så får ni en 
rosenbuske!

Vårfest 28 april 

Öppettider: Se Facebook
HYDRAULSLANGAR • HYDRAULOLJOR 

MEKANISK VERKSTAD

MOTORSÅGAR • RÖJSÅGAR • SKYDDSKLÄDER 
GRÄSVÅRDSMASKINER

Motorsågar, röjsågar, kapmaskiner och gräsklippare

VI SÄLJER OCH INSTALLERAR ROBOTKLIPPARE
Miljöbensin 2-takt och 4-takt. Maskinsvärd och maskinkedjor.

Branscherfarenhet sedan 1953 - Vi hjälper dig välja rätt maskin! 

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

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

0435-44 31 28 • E-mail: kontor@ollew.se
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0730-81 42 14
info@sgarden.se
www.sgarden.se

Trädgårds- & 
fastighetsskötsel

• Vårstädning
• Mossriving
• Häckklippning
• Plantering
• Gräsklippning

Nu är det dags att planera inför trädgårds- 
säsongen. Behöver din trädgård lite extra 
omtanke? Vi har lång erfarenhet i branschen 
och hjälper dig mer än gärna. Hos oss kan 
du beställa både löpande trädgårdsskötsel 
och kortare insatser för att få din trädgård i 
fin form. Kontakta oss för mer information. 

Möjligheten att 

göra RUT-avdrag 

finns på flera av 

våra tjänster.

NU är 
äntligen våren här!
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Äntligen är det grillsäsong igen! För att 
få till det vid grillen krävs det övning för 
att ge färdighet.

– Forskning visar att vi mår som bäst av att laga 
och äta mat tillsammans och grillen är ett fint 
exempel på matlagning som just uppmuntrar 
till enkelt och avslappnat umgänge med både 
grannar och vänner, säger Liv Kannisto på 
Ica Kvantum.

Fem tips till grillen
Ha tålamod
Det går inte att grilla när kolen är rödglö-
dande utan vänta tills ett lager av vit aska 
täcker kolen. Räkna med 30 minuter innan 
glöden har nått perfektion. Om du inte har 
gasolgrill vill säga.

Hett galler
Grillgallret ska vara hett, så låt det ligga 
kvar på grillen tills du ska grilla. Maten fast-
nar gärna på ett kallt galler och går sönder 
när den ska vändas.

Våren är officiellt här och det är 

Dags att dra fram grillen!
Rumstemperera
Ta ut kött, fisk och annat som ska grillas ur 
kylen i god tid. Lägger du kalla råvaror på 
grillen fastnar de på gallret.

Marinad
Torka av marinaden innan du lägger köt-
tet på grillen. Marinad som droppar ner i 
glöden fattar lätt eld och maten blir bränd.

Låt ligga
Vänd inte i onödan. Maten måste hinna få 
en fin stekyta innan den vänds. Annars blir 
den torr och tråkig, speciellt fisk som dessut-
om riskerar att fastna på gallret. Vänd sedan 
endast köttet EN gång. Vid varje vändning 
så rinner nämligen köttsaft ner i grillen 
istället för att göra det saftigt och gott. 

Nöjd kund-garanti vår 2018

Storgatan 4 
Ljungbyhed 
Tel 0435 - 294 50Priserna gäller i Ljungbyhedsbutiken t.o.m. den 13/5

Bygdens butik!

5 4
Jord 

F
Ö
R

Köp 5 st   
Vi bjuder på den 

billigaste!

Grillkol
Grillbriketter

Landmann, 5 kg 

Kol eller gas?
Vi har grillarna!

Trädgårdspall
Servera

Ord. pris 399:-

Trädgårds-
handske

Ejendals

299:-2 par 49:-

2 st 139:-

FISKARS 

BESKÄRNINGS-
SORTIMENT

20%
PÅ ALLT KAMPANJPRIS

FRITT VAL
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Grillat när det 
är som bäst

På ICA Kvantum Klippan erbjuds 
ett brett sortiment av mat och 

delikatesser för alla tillfällen. Butiken fylls 
på varje dag med nya färskvaror, frukt 
och grönt, mejeriprodukter och annat 

gott som förgyller din matvardag. 

Besök ICA Kvantums delikatess- och färsk-
varuavdelning och låt dig inspireras av god 

mat, kött, färsk fisk och härliga måltids-
lösningar. ICA Kvantums mål är att göra 

din vardag både enklare och godare!

ICA Kvantum Klippan och Liv Kannisto delar med 
sig av sina bästa tips inför vårens grillningar.

Visst är det så att grillen är som populärast på somma-
ren, men så fort våren är här ska grillen tändas. ICA 
Kvantum erbjuder dig en delikatessdisk utöver det 
vanliga; fylld med olika charkuterier, färdiga maträt-
ter, ostar och färskt kött. Den manuella köttavdelning 
erbjuder endast svenskt kött med en variation av olika 
köttdetaljer och som kund har du gott om valmöjlig-
heter för en lyckad grillkväll.

ICA Kvantum Klippan vill vara ditt självklara val när 
det gäller mat. Hos oss hittar du alla grillrecept och 
tips som du behöver för sommarens grillning. Vad 
sägs om högrevshamburgare med egen bearnaisesås, 
fläskfilé fylld med Mozzarella och soltorkade tomater 
eller färdigmarinerade alternativ till grillen? Givetvis 
hittar du även utsökta grilltillbehör som olika sorters 
smör till oxkött i delikatessen.

Tips: För att lyfta de naturliga smakerna räcker det 
med att salta köttet efter att det fått en fin grillyta. Då 
drar köttet åt sig saltet som förhöjer smakerna. 

Självklart finns det mycket annat, förutom kött, att 
lägga på grillen! I vår frukt- och gröntavdelning lyfter 
vi nu fram utmärkta grönsaker för säsongen som är 
fantastiska att grilla. Prova gärna att grilla en porta-
bello som tillbehör, eller varför inte som ett alternativ 
till burgaren.

Vi hjälper dig att göra grillat 
när det är som bäst!

 

Högrevsburgare
Sverige, ca 180g

25 kr/st

 

Bearnaisesås
Butikslagad, 

ICA Kvantum Klippan

22 kr/hg
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Nyheter till 

konfirmation  

och student!

Pris från 375:-

Villa Hönig, direktörsvillan till Klippans 
Läderfabrik som senare kom att kallas 
för Norrehus. Läderfabriken i bakgrunden. 
Foto från 1920-talet.

Kronolänsman Elis Ohlin tillsammans 
med hustrun Ingeborg, 1899.

Norrehus med

Norrehus • Bryggerigatan 13, 264 33 Klippan • 0435-101 05

NÄR DU VILL VARA MED PÅ 
FESTEN OCH INTE I KÖKET

Ring och boka din skräddar-
sydda catering hos oss

0435-101 05

sweetharmony.se

ÄVEN MJÖLKFRIA OCH SOCKERFRIA ALTERNATIV

Bruksgatan 29 
klippan
076-318 77 75
Öppettider:
tis-Fre 10-18
lÖr 10-14

sweet Harmony
glutenFritt 
caFé & Butik 
med natur-
produkter

TAKE AWAY
• Bakad potatis
• Sallader
från 75:-

Inför student och fest

gör vi fina smörgåstårtor & tårtor

Klippans läderfabrik, vars skorsten var ett 
landmärke i Klippan i hundra år, finns inte 
mer. 

Norrehus som byggdes 1899 av kronolänsman 
Elis Ohlin, far till nationalekonomen, nobel-
pristagaren och folkpartiledaren Bertil Ohlin 
finns kvar. Huset har en väldigt skiftande och 
levande historia. Klippans Läderfabrik köper 
Norrehus av Elis Ohlin år 1906. Klippans 
Yllefabriks disponent Ivar Sjunnesson köper 
sedan huset. 1946 köper Klippans Läderfabrik 
tillbaka Norrehus.

Husets andra epok inleds 1975. Då köps  
Norrehus av Kerstin Theodoridis. Kirris pizze-
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en rik historia

Disponent Sjunnesson (dispo-
nent på Yllefabriken) bodde här 
1923-1946. Yllefabriken ägde 
Norrehus mellan 1923-1946.

Foton från Blomgrens arkiv

”VI FIXAR KRISEN VID SPISEN”

Vårbuffé
Lördag och söndag samt röda dagar 11.30 - 16.00

 225:- inkl. lättdryck och kaffe
1/4 - 1/6

På buffén hittar ni mycket när- och härproducerat, 
Gunnarröds ekologiska kött, fläskfile från skånska gårdar
och egenproducerade marmelader. Där finns också lax,  

sill, ekoägg, bröd/smör och mycket mer.
(Undantag Mors-dag då serveras endast 3-rätters middag)

Ett urval av vårens à la carte (kan variera efter tillgång):
• Fläskfilé från skånska gårdar på rostade rotfrukter, 

potatisgratäng och rödvinssky.

• Ceasarsallad med svensk majskyckling och bacon.

• Vegetarisk schnitzel med vårprimörer och tomatsås.

• Plättar med vår egen blåbärsylt, samt vispad ekogrädde.

Boka för säker plats på: 
Tel: 0435 - 44 23 32 • sms: 070 - 822 32 81

mail: info@skaralidsrestaurang.se

Skäralid 747, Ljungbyhed 0435-44 23 32 • www.skaralidrestaurang.se

Dagens 
lunch

Dagens lunch serveras 
vardagar 11.30 - 14.00 

99:- 
inkl. dryck, kaffe, kaka 

eller en frukt

Varmt välkomna 
önskar Cecilia med personal

ria blir en institution i Klippan, och med olika 
ägare drivs restaurang på Norrehus till 1993. På 
slutet av 80-talet fram till 1992 anordnades spel-
ningar med både lokala band och band utifrån 
och Norrehus förknippas med Klippanpopen 
som har sin storhetstid då. 

Efter striptease, fritidsgård och datortek för 
arbetslösa stod huset tomt 2009 och det disku-
terades om huset ska rivas. Istället fick huset 
nytt liv när Anna-Karin Liljedahl och Lars 
Göransson våren 2014 köpte huset. Efter en 
omfattande renovering där det gamla tagits 
tillvara på är nu Norrehus både en lunchrestau-
rang och ett nöjesställe med konserter.
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Åstorpscentern har sedan 2008 delat ut pris till årets kvinnliga 
företagare. Detta görs varje år i samband med internationella 
kvinnodagen den 8 mars. 

Maria Isberg, Sånnagården
I år var det Maria Isberg på Sånnagården som fick diplom, blom-
mor och tårta från Centerpartiet och Centerkvinnorna i Åstorp. 
Maria är "En driven och kreativ företagare" och en "förebild för andra 
kvinnor", enligt motiveringen till priset. Där lyfts verksamheten 
hon byggt upp på Sånnagården med kaffe stuga, presentbod och 
gårdsbutik med försäljning av närodlade sommar blommor och 
grönsaker fram. 

Säsongspremiär
Den 24 april är det premiär för säsongen och då öppnar kaféet, som 
är öppet dagligen fram till 1 juli. Den 6 maj är det vårmarknad på 
Sånnagården.

Motiveringen
Maria får det för att hon är en driven företagare, full med energi och 
charm. Sånnagården är känd för sin kaffestuga med hembakat bröd och 
stenugnsbakat matbröd. Man har även en presentbod med bl.a. hemslöjd 
av hög kvalité. Maria Isberg är en driven och kreativ företagare. En stark 
kvinna en förebild för andra kvinnor.

på Sånnagården blev årets kvinnliga företagare i ÅstorpMaria Isberg

Kvidinge

Vårmarknad
på Sånnagården i Kvidinge

söndagen den 6 maj kl. 11-16

HEMBAKAT 
MED KAFFE 65 kr

STOR 
PLANTMARKNAD
MED EGEN ODLING!

Vi öppnar den 24/4 • Alla veckans dagar 13-17
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. 

Möt Söderåsens småskaliga mathantverkare, smaka och 
handla av deras egenproducerade produkter. På markna-
den finns även andra lokala utställare samt mat- 
och kaffeservering.
Svenska pelargonsällskapet är på plats med 
information och försäljning av ”special” 
pelargoner. Gratis entré!

Gilla oss på FB

DAGS ATT MÖTA VÅREN
VI HJÄLPER DIG KOMMA IGÅNG
Vattenburen olja för årlig behandling av tryck-
impregnerat trä. Gör terrassen fräsch och vatten-
avvisande. Skyddar mot uttorkning och sprickor.

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

*Gäller 13/4–6/5 2018. Lokala avvikelser kan förekomma. 

ALCRO 
TRÄOLJA

KÖP 4 L
BETALA 
 FÖR 3*

DAGS ATT MÖTA VÅREN
VI HJÄLPER DIG KOMMA IGÅNG
Vattenburen olja för årlig behandling av tryck-
impregnerat trä. Gör terrassen fräsch och vatten-
avvisande. Skyddar mot uttorkning och sprickor.

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

*Gäller 13/4–6/5 2018. Lokala avvikelser kan förekomma. 

ALCRO 
TRÄOLJA

KÖP 4 L
BETALA 
 FÖR 3*
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Lemonadkällan i Stidsvig
Stidsvigs läskedrycksfabrik är en del av 
ett bortglömt kulturarv. Ett kulturarv 
som binder ihop industrin och naturen på 
ett sätt som inte är tänkbart idag. 

Industrin blev under tidigt 1900-tal viktigare 
än jordbruket som arbetsplats. Ute i samhäl-
lena växte det fram olika fabriker. I Stidsvig 
hade Martin Nilsson en egen läskedrycks-
fabrik som i folkmun kallades ”Skogs källans 
vattenfabrik”. Namnet kommer ifrån att 
vattnet till läskedrycken hämtades från en 
källa i närheten, idag kallad ”Lemonad-
källan”. Vattnet från källan går fortfarande 
att dricka och är ett utflyktsmål än idag även 
om det kanske inte tillhör det mest kända 
turistmålet. Stidsvigs läskedrycksfabrik till-
verkade läsk och lemonad fram till omkring 
1930. Fabriken låg i Lisåkra och ”Lemonad-
källan” bjuder som sagt på kallt, friskt och 
smaklöst vatten än idag. 

Stidsvigs Läskedrycksfabrik ca 1910. Fabriks-
ägaren Martin Nilsson kommer körande med 
häst och vagn. Foto från Blomgrens arkiv

SÖNDRABY EL
Järnvägsgatan 28, Klippan

0435-139 60
klippan@elon.se

Måndag-fredag 9.30-18.00, 

lördag 9.30-13.00
Erbjudandena gäller fr o m 16/4 t o m 3/6 2018 eller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.

Se mer på
ELON.SE

Vägglampa Modena 

299
ORD PRIS 499

Ljusare tider
finns runt knuten

Vägglampa Modena Energiklass A++–E. Höjd 235 mm svart 108142, vit 108141 299 kr (499 kr).

Solcellsbelysning 

fr. 129
ORD PRIS FR. 179

Solenergi Globus Soldriven, klotformad trädgårdslampa med 
justerbar höjd. Diameter 15 cm 110866 129 kr (179 kr), diameter 
20 cm 110867 199 kr (249 kr).

Vägglampa Monza 

799
ORD PRIS 899

Vägglampa Monza Energiklass A+. Förbrukning 3 kWh/1000 h. 
Höjd 90 mm 108134 799 kr (899 kr). Ljuskälla ingår.

Erbjudandena gäller fr o m 16/4 t o m 3/6 2018 eller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.

Se mer på
ELON.SE

Vägglampa Modena 

299
ORD PRIS 499

Ljusare tider
finns runt knuten

Vägglampa Modena Energiklass A++–E. Höjd 235 mm svart 108142, vit 108141 299 kr (499 kr).
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Solenergi Globus Soldriven, klotformad trädgårdslampa med 
justerbar höjd. Diameter 15 cm 110866 129 kr (179 kr), diameter 
20 cm 110867 199 kr (249 kr).

Vägglampa Monza 

799
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Vägglampa Monza Energiklass A+. Förbrukning 3 kWh/1000 h. 
Höjd 90 mm 108134 799 kr (899 kr). Ljuskälla ingår.

Erbjudandena gäller fr o m 16/4 t o m 3/6 2018 eller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.

Se mer på
ELON.SE

Vägglampa Modena 

299
ORD PRIS 499

Ljusare tider
finns runt knuten

Vägglampa Modena Energiklass A++–E. Höjd 235 mm svart 108142, vit 108141 299 kr (499 kr).

Solcellsbelysning 

fr. 129
ORD PRIS FR. 179

Solenergi Globus Soldriven, klotformad trädgårdslampa med 
justerbar höjd. Diameter 15 cm 110866 129 kr (179 kr), diameter 
20 cm 110867 199 kr (249 kr).
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799
ORD PRIS 899

Vägglampa Monza Energiklass A+. Förbrukning 3 kWh/1000 h. 
Höjd 90 mm 108134 799 kr (899 kr). Ljuskälla ingår.

25% RABATT PÅ INOMHUSBELYSNING 
I BUTIKEN! (Gäller på ordinarie priser t.o.m. 30/4-18)

Läskedrycken blandades med essenser 
för att få fram rätt smak. Kolsyran till-
sattes från kolsyretuber in i vattnet för 
att det skulle bli läskedryck. Glasflaskor-
na och etiketterna är idag rariteter som 
vittnar om en tid då industrialismen bröt 
fram och allt producerades lokalt, även 
läskedrycken.
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Mitsubishi Electrics luft/luft värmepumpen HERO.
Med högsta energiklass A+++, motsvarande nominell värmeeffekt ner till -15ºC, 

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

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

Se modeller och priser på www.a4uab.se

BRAVIDA PRENAD AB KLIPPAN 

www.prenad.se

 0435-145 35

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

En kontakt räcker! 

Du njuter i solen.

Vi fixar dina byggprojekt!
Ni värmer er 
vid brasan...TVÄTTKAMPANJ

Elektro Helios TF 1484
8 kg, 1400 varv, A+++ 

Ord pris 6.890:- Nu 4.590:-

Cylinda FT5174
7 kg, 1400 varv, A+++

Ord pris 6.100:- Nu 4.990:- Lördagar stängt 
april – augusti

 Vi hjälper dig med  
både företagets och  
din privata ekonomi
Välkommen in till oss på kontoret i Klippan,  
ring oss på 0435-48 32 10 eller  
e-posta kontakta5620@seb.se
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Bergvärme är en stor investering. Hur 
djupt man måste borra och hur höga 
uppvärmningskostnaderna är från början 
påverkar hur fort bergvärmen är intjä-
nad. 

Geoenergi för ditt hem
Bergvärme ger värde
De f lesta hus passar för bergvärme,  
särskilt om det finns vattenburet system i 
huset, annars sticker investeringskostnaden 
i väg. Bergvärme har många fördelar. Din 
uppvärmningskostnad sjunker betydligt och 
det är i stort sett underhållsfritt. Principen 
för geoenergi och bergvärme bygger på att 
använda den värme som solen har lagrat i 
marken och som är oförändrad året om.

Att tänka på
Anlita en certifierad borrare. Bäst är om 
man väljer en enda installatör som total-
entreprenör för att undvika att olika entre-
prenörer skyller på varandra om någonting 
blir fel. Med rätt kompetens, kunnande och 
högkvalitativa produkter går det att utnyttja 
bergets värme i princip hur länge som helst. 
Det gör bergvärme till en mycket god inves-
tering både ekonomiskt och miljömässigt. 
Vinsten blir störst om man är en storförbru-
kare av värme.

Vad kostar det att borra för bergvärme?
Det är omöjligt att säga hur mycket det 
kostar att borra innan förutsättningarna 

är klara. Det som påverkar kostnaden för 
investeringen att borra till bergvärme är 
bland annat djupet ner till fast berg. I 
snitt kan ett bergvärmesystem ge en energi- 
besparing på hela 50 till 70 procent, 
enligt Energimyndighetens beräkningar. 
Bergvärmesystemet betalar av sig självt – 
samtidigt som husets värde ökar – snacka 
om prisvärt!

Ur borrhålet kommer rören som går till husets värme-
växlare.  Foto: Robin Müller/Wikipedia

I höstas var HP Borrningar och borrade hos Gekås i 
Ullared. Totalt 21 hål borrades för att förse varuhuset 
och campingen med energi.  Foto: HP Borrningar

Kontakta oss. 
Vi lämnar kostnadsfri offert 
för att borra för bergvärme 
till just er fastighet.

Klippan: 0435-10900 
Kontoret är bemannat vardagar 7 - 16

info@hpborrningar.se
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Vem eller vilka ska premieras? 
- Tid att nominera till kommunpriser
Dags att nominera Perstorps kommuns Kulturpristagare och 
Eldsjälspriset 2018 samt Prestationspris för 2017.

Kulturpris
Perstorps kommuns kulturpris är avsett att såsom belöning och 
uppmuntran utdelas till inom kommunen boende person/er eller 
person/förening med annan särskild anknytning till kommunen, 
verksamma inom litteratur, musik, bildkonst, teater, dans, konst-
hantverk eller annan kulturell verksamhet.

Eldsjälspris 
Perstorps kommuns Eldsjälspris är avsett att såsom belöning 
och uppmuntran utdelas till person verksam inom kommunens 
föreningsliv för insatser och engagemang utöver det vanliga. 
Kulturpris och Eldsjälspris kan fördelas på flera personer och 
utdelas till samma person högst två gånger.

Priserna som vardera består av 3000:- och ett diplom delas ut i 
samband med Nationaldagsfirandet i Hembygdsparken.

prestationspris 
Kultur- och fritidsnämnden har också ett prestationspris gällande 
SM, NM, EM, VM och OS medaljer. Meddela gärna person/
förening som erhållit pris motsvarande ovanstående prestation 
till kultur- och fritidsförvaltningen.

Prestationspriset kan fördelas på flera personer och utdelas till 
samma person/förening högst två gånger.

Uppvaktning sker på Nationaldagen av kommunfullmäktiges 
ordförande med blommor, diplom samt minnesgåva.

Lämna ditt förslag redan i dag, senast 30 april. (Kulturpris och 
Eldsjälspris)

Här kan du lämna ditt förslag:
Perstorps Bibliotek, Kommunhusets reception, Kontaktcenter

E-post:bibliotek@perstorp.se

Adress:
Kultur- och fritidsförvaltningen
Perstorps kommun
284 85 Perstorp

Under www.perstorp.se/kommunpris hittar du formulär som kan 
använda för nominering eller som mall för vad en nominering ska 
innehålla. 

Valborgsfirande i Stadsparken
Traditionsenligt blir det Valborgsfirande i Stadsparken även 
i år. Nytt för året är att det är Perstorps Rotaryklubb som 
arrangerar.

Program Valborgsmässoafton 2018:
20.30 Perstorps Rotaryklubb hälsar välkommen.
20.35 Klippans musikkår spelar under ledning av Johanna Lewis.
21.00 Carl-Henrik Wendt håller vårtalet.
21.15 Madeleine Tell spelar folkvisor på violin ackompanjerad av 

Patrik Dahlin på nyckelharpa.
21.30 (ca) Klippans Musikkår spelar och under tiden tänds bålet av 

ungdomar från Friluftsfrämjandet i Perstorp.

Under evenemanget har Perstorps Rotaryklubb servering av kaffe 
och kanelbullar plus att Friluftsfrämjandet erbjuder korvgrillning.
Valborgsmässofirandet sker i samarbete mellan Perstorps Rotary-
klubb och Perstorps Kommun.

Minnie Marks
Måndagen den 23 april klockan 19:00 på Perstorps bibliotek

Biljett förköps på biblioteket från den 26 mars. Pris: 50:-

Minnie Marks från Australien är en ung singer-songwriter och 
gitarrist utan dess like. Hon kallar sin musik dirty sweet rock & roll 
men musiken bär också tydliga spår av blues. Minnies kraftfulla 
sång för tankarna till Janis Joplin och det är få som slår hennes 
flyhänta gitarrspel. Ett helt unikt gästspel i Sverige för Musikriket!
Ett samarbete mellan Perstorps kommun och Musik i Syd. 
Konserten ingår i Musikriket som är ett samarbete mellan Musik i 
Syd och mindre kommuner i norra Skåne och södra Småland, där 
ambitionen är att boka professionella artister till mindre orter.
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Har du teknisk utrustning du inte vet hur 
den fungerar, eller du vill lära dig mer om 
till exempel appar och hur tv kan ses via 
playkanaler, men du vet inte vart du ska 
vända dig för att få svar?

Då kommer här ett tips: Besök Teknik råd-
givningen på Perstorps bibliotek.

Under fyra torsdagar med start den 19 
april finns representanter från Perstorps 
bibliotek och företaget Easysolutions (Jesper 
Ahlström och Anton Steffert) på plats från 
klockan 14 till stängning redo att hjälpa till. 
Rådgivningen är gratis.
– Alla är välkomna med frågor kring exempel-
vis mobiltelefoner, plattor eller tv. Vi har bred 
kunskap och erfarenhet när det gäller tekniska 
lösningar, säger Jesper Ahlström.
– Vi har märkt att många är nyfikna och vill ta 
till sig av all nya teknik som erbjuds men man 
har inte riktigt koll på hur den fungerar. Man 
vet heller inte vart man ska vända sig för att få 
nödvändig hjälp. Det är därför vi erbjuder den 

Sista tillfället 
att tycka till om översiktsplan 2030

Översiktsplanen visar kommunens vilja 
när det gäller användning av mark och 
vatten och bebyggelseutveckling för att 
nå målet att skapa en god livsmiljö. 

Förslaget till översiktsplan 2030 innehål-
ler bland annat beredskap för att kunna 
bygga 450 bostäder, förslag till trafikåtgär-
der och förslag till områden för vindkraft/
solenergi.

Alla kommuner ska enligt Plan- och 
bygglagen ha en aktuell översiktsplan 
som omfattar hela kommunens yta. 
Kommunfullmäktige ska, enligt plan- och 
bygglagen, ta ställning till översiktspla-
nens aktualitet minst en gång per man-
datperiod. 

Perstorps kommuns kommunomfattande 
översiktsplan är från 2006. 

ÖP 2006 bedömdes inte vara aktuell var-
för Kommunfullmäktige beslutade att 
avsätta medel för ny kommunomfattande 
Översiktsplan. Kommunstyrelsen beslu-
tade vidare att ge Byggnadskontoret i upp-
drag att ta fram ny Översiktsplan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslu-
tade 2017-08-09 att sända ett planförslag 
upprättat på samråd 2017-08-11 till och 
med 2017-10-15. Inkomna synpunkter från 
samrådet finns sammanfattade och kom-
menterade i samrådsredogörelsen. 

Planförslaget och övriga berörda doku-
ment har nu reviderats och kompletterats 
inför utställningen av översiktsplanen. 
Enligt reglerna i Plan- och bygglagen 
ska översiktsplanen ställas ut i minst två 
månader innan förslaget slutbearbetats 
och antas av kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott besluta-
de 2018-04-04 att ställa ut det 2018-03-23 
reviderade förslaget till översiktsplan till 
och med 2018-06-07. 

Allmänheten bjuds in till ett informations- 
och diskussionsmöte 2018-05-14  klockan 
18.30 i kommunhuset, lokal Karpen. 

Eventuella synpunkter ska vara skriftliga 
och ska ha inkommit till bn@perstorp.se 
eller Byggnadskontoret, Perstorps kom-
mun, 284 85 Perstorp senast  2018-06-07.

Allt material finns att läsa på kommunens 
webbplats: www.perstorp.se/öp2030

Vid frågor kontakta:
Byggnadskontoret
Mattias Bjellvi, Stadsarkitekt
0435-391 79, mattias.bjellvi@perstorp.se

Torsdag den 31 maj blir det full akti-
vitet på torget och i Kulturhuset på 
Centralskolan.

Då arrangerar nämligen Perstorps Kommun 
en miljö- och leverantörsdag med temat: 
”eCar, energi & Perstorps Dreams”, vil-
ken innehåller seminarier och aktiviteter. 
Föredragen handlar bland annat om smart 
belysning, solcellsanläggningar, elbilar och 
hållbara livsmedel.

På programmet, som pågår klockan 08:00-
16:30, står bland annat demonstration och 
provkörning av elbilar, elcyklar och e-golf-
bilar. Det blir också underhållning av och 
med Perstorps Kulturskola plus att bibliote-
ket är på plats liksom en diskussionspavil-
jong där möjlighet ges att prata med före-
dragshållarna. Flera utställare fyller torget 
med aktiviteter
– Vi ser fram mot arrangemanget som vi hop-
pas ska bli årligen återkommande. I år är temat 
miljö men det kan varieras år från år, berättar 
Laila Schüler på tekniska kontoret. 

här möjligheten under ett par timmar om tors-
dagarna, tillägger Jesper.

Från biblioteket sida välkomnas samarbetet 
då personalen ofta får tekniska frågor.
– Och eftersom mer och mer av bibliotekets verk-
samhet blir digital är det viktigt att låntagarna/
besökarna får kunskap i hur de kan ta del av 
utbudet som till exempel nedladdning av e-böcker,  
säger bibliotekschef Annica Sankilampi.

Det är drop-in principen som gäller. Aktuella  
datum är 26 april, 3 maj och 17 maj.

Gratis teknikrådgivning på biblioteket

Program – Torsdag 31 Maj 2018

09:00-12:00 Seminarier i Kulturhuset 
Centralskolan. (OBS! föranmälan krävs)

09:00 Välkomna!
09:05 Perstorps kommun: Framtidsplaner och 

Visioner.
09:20 Region Skåne: ”Great projektet”
09:35 E.ON: Laddinfrastruktur
10:00 Länsstyrelsen: Klimatklivet för företag 

och privatpersoner
10:15 Nissan: eCar-utvecklingen
10:30 Ynnor: Bonus Malus
10:55 Infratek: Intelligent/Smart belysning
11:10 E.ON: Solcellsanläggning
11:25 Oatly!: Hållbara livsmedel
11:40 Frågor
11:55 Avslutning
12:00 Avgång till Torget.

12:00-16:30 Olika aktiviteter på Torget: 
Demonstration och provkörning av eCars, 
el-cyklar och e-golfbilar. Biblioteket, 
utställningar och diskussionspaviljong 
med föredragshållarna.

Välkommen på miljö och leverantörsdag 
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Det är en kall dag där kylan biter dig i 
skinnet när Mikael visar runt på bostads-
området vid Jeans park. Det finns en 
meditionsträdgård som är gjord av sten 
från utgrävningarna på området, en sten-
bänk som det går att sitta ned och vila på. 
Växterna väntar på vår och sol. 

Ett annat stenparti är Perstorps eget 
”Stonehenge” som ger möjlighet att sitta 
ned i parken där stenarna är stolar. Längs 
med banvallen är där anlagt ett vattenfall, 
en anlagd stig som går att gå även med rull-
lator och där återvinning och kretslopp är 
genomgående. Det går att plocka blåbär och 
hallon att äta. Allt precis intill husknuten. 
Vi avslutar med att titta på sopstationen som 
Mikaels dotter Sara ritat och som Finja varit 
och fotograferat och lagt ut ritningarna på 
sin hemsida. 

Berättelsen om Mikael Eliasson har många 
kapitel. Den unge Mikael som byggde bilar 
och sydde inredningen till sin utställnings-
bil själv, tillverkade möbler efter egna rit-
ningar eller som designade och sydde sin 
frus bröllopsklänning när de skulle gifta sig.

Gediget hantverk
År 2000 startade  Mikael och hans fru 
”Existensia – stensättning” som blivit ett  
bygg- och fastighetsbolag. Arbetsdagar på 
16-20 timmar mer regel än undantag för 
Mikael.
– Genom att arbeta så mycket själv kan vi spara 
och få in pengar till att investera och bygga fler 
bostäder. Jag har kämpat mig fram genom livet 
och aldrig fått något gratis utan kommer från en 
fattig familj, förklarar Mikael.

Med en bakgrund som snickare som lärt sig 
alla byggnadshantverksyrkena är det egent-
ligen en självklarhet att Mikael skulle bygga 
ett eget bostadskvarter och dottern Sara, 
som är byggingenjör, har ritat husen och 
sopstationen. Mikael berättar:
– Intresset för hantverk började när jag var liten 
och min svåger, som var min idol, arbetade som 
snickare. Jag lärde mig mycket av honom och jag 
är genuint intresserad av hantverksarbete.

Jeans park
Det många såg som något omöjligt, det såg 
Mikael som en möjlighet att bygga hyreslä-
genheter vid Jeans damm. Marken vid dam-

Mikael Eliasson
– Entreprenör, visionär  och bostadsbyggare
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– Entreprenör, visionär  och bostadsbyggare
men köptes i november 2009 och i december sattes det igång 
att byggas. All natursten som hittats vid schaktningen har 
tagits tillvara på. Områdets historia och miljö har behållits i 
största möjliga mån.
– Vi vill arrendera området kring dammen åt får, getter och höns. 
Förutom att det ger en känsla av närhet till naturen och landsbyg-
den så är tanken att det kunde överbrygga generationsklyftor. En 
naturlig mötesplats för gamla och unga helt enkelt. Vi vill även 
bygga ett trygghetsboende på området, berättar Mikael och 
pekar ut över området.

Nöjda hyresgäster
Hyresgästerna trivs och stämningen är gemytlig där alla 
hälsar och månar om varandra. Mikael berättar om hur han 
och hans fru alltid är tillgängliga. 
– Vi har byggt varje lägenhet som om vi själva skulle bo här, vilket 
vi valt att göra med. Energiförbrukningen är låg, nästan som ett 
passivhus, dessutom finns det aircondition i alla treor som bidrar 
till att ge en sval temperatur även under sommarens varma dagar.

2010 fick Mikael utmärkelsen årets företagare i Perstorp. När 
du besöker bostadsområdet vid Jeans damm så ska du passa 
på att ta dig tid att se alla detaljer, som gubben som fiskar 
som Mikael själv svetsat eller hur skönheten i allt runtom 
kring oss tagits tillvara på. Det är då du förstår vilken otrolig 
människa Mikael är. En ambassadör för Perstorp och dess 
utveckling.

Storgatan 32, Klippan • 0435-104 97

Alla Kostymer...........Nu 2999:-
Matinique, Oscar Jacosson & Digel

Alla Kavajer..................Nu 1499:-
Matinique, Oscar Jacosson & Digel

Gör klippen i Klippan!
Tro det eller ej...

SKYNDA 
FYNDA!

GÄLLER VECKA 17

KLIPPAN

Du missar väl inte 
Basthi i veckan?

HJÄRTLIGT 

VÄLKOMNA!

Handla för 1000:- och 
smäll en ballong med 
5%, 10% eller 15%

Gäller vecka 17

Massor med erbjudanden pa gatan.

17Månadens Profil



Tävla i Annonsjakten!

Namn: ____________________________________________________ Tel: _____________________________

Adress: _____________________________________________________________________________________

Vinnare i Barntävlingen, Mars:
Ella Lindell, Klippan
Beatrice Palenta, Klippan

Vinn Klippancheckar
Bland de rätta svaren lottar vi ut tre Klippancheckar (500 kr, 
300 kr resp. 200 kr). Dessa kan nyttjas i de butiker som är med 
i Klippans Köpmannaförening.

• Varje pusselbit i Annonsjaktens 6 fält passar in i någon av  
annonserna i detta nummer. 

• Du skall hitta annonserna som bitarna tillhör. 
• Skriv sedan annonsörens firma namn under respektive ruta. 
• Du skall alltså inte ange tidningssidans nummer.

Skicka in kupongen till Annonsjakten, Adapt Media, Norra 
Skolgatan 2A, 264 33 KLIPPAN i ett frankerat brev.

Glöm inte att ange ”Annonsjakten” utanpå kuvertet! Om denna 
märkning inte finns med deltar man inte i tävlingen! 

OSS TILLHANDA SENAST den 3 maj 2018

Grattis!

1. .................................... 2. ................................... 3. ...................................

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

4..................................... 5. ................................... 6. ...................................

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

Butiken är välfylld inför säsongen

Handlar ni för 500:- 
den 28/4 så får ni en 
rosenbuske!

Vårfest 28 april 

Öppettider: Se Facebook

Gilla oss på FB

DAGS ATT MÖTA VÅREN
VI HJÄLPER DIG KOMMA IGÅNG
Vattenburen olja för årlig behandling av tryck-
impregnerat trä. Gör terrassen fräsch och vatten-
avvisande. Skyddar mot uttorkning och sprickor.

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

*Gäller 13/4–6/5 2018. Lokala avvikelser kan förekomma. 

ALCRO 
TRÄOLJA

KÖP 4 L
BETALA 
 FÖR 3*

DAGS ATT MÖTA VÅREN
VI HJÄLPER DIG KOMMA IGÅNG
Vattenburen olja för årlig behandling av tryck-
impregnerat trä. Gör terrassen fräsch och vatten-
avvisande. Skyddar mot uttorkning och sprickor.

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

*Gäller 13/4–6/5 2018. Lokala avvikelser kan förekomma. 

ALCRO 
TRÄOLJA

KÖP 4 L
BETALA 
 FÖR 3*

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

En kontakt räcker! 

Du njuter i solen.

Vi fixar dina byggprojekt!
Ni värmer er 
vid brasan...

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

Ta med annonsen 
och få 

100:- i rabatt
på VALFRI TOPP

Gäller t.o.m 15 maj

”VI FIXAR KRISEN VID SPISEN”

Vårbuffé
Lördag och söndag samt röda dagar 11.30 - 16.00

 225:- inkl. lättdryck och kaffe
1/4 - 1/6

På buffén hittar ni mycket när- och härproducerat, 
Gunnarröds ekologiska kött, fläskfile från skånska gårdar
och egenproducerade marmelader. Där finns också lax,  

sill, ekoägg, bröd/smör och mycket mer.
(Undantag Mors-dag då serveras endast 3-rätters middag)

Ett urval av vårens à la carte (kan variera efter tillgång):
• Fläskfilé från skånska gårdar på rostade rotfrukter, 

potatisgratäng och rödvinssky.

• Ceasarsallad med svensk majskyckling och bacon.

• Vegetarisk schnitzel med vårprimörer och tomatsås.

• Plättar med vår egen blåbärsylt, samt vispad ekogrädde.

Boka för säker plats på: 
Tel: 0435 - 44 23 32 • sms: 070 - 822 32 81

mail: info@skaralidsrestaurang.se

Skäralid 747, Ljungbyhed 0435-44 23 32 • www.skaralidrestaurang.se

Dagens 
lunch

Dagens lunch serveras 
vardagar 11.30 - 14.00 

99:- 
inkl. dryck, kaffe, kaka 

eller en frukt

Varmt välkomna 
önskar Cecilia med personal

Flera skolor sjöng
Klippanprofilen och musikläraren Tor Svensson var musik-
lärare i 25 år på Snyggatorpsskolan och efter pensioneringen 
har han fortsatt arbeta som musiklärare, den senaste terminen 
på Krika bygdeskola.

De senaste åren har Tor arrangerat konserter med skolklasser för 
välgörande ändamål. Torsdagen den 15 mars arrangerades två kon-
serter där flera skolor sjöng tillsammans och samlade in pengar till 
”Barn på flykt”.
– Det är roligt att barnen från de olika skolorna kan sjunga tillsammans. 
Hälften av låtarna barnen sjön var värdegrundslåtar samt tre Sven-
Ingvars låtar. Konsertbesökarna skänkte över 4500 kronor till ”Barn på 
flykt”, berättar Tor Svensson.

Det var barn från Krika Bygdeskola, Bofinkenskolan, Klippans 
friskola och Nya Snyggatorpsskolan klass 3 som sjöng ihop. Det var 
två konserter som efterföljde varandra för att alla konsertbesökare 
skulle få plats. Sammanlagt kom över 200 personer till konserterna 
under kvällen.

18 Konsert



KLIPPAN Storgatan 81 / 0435-44 89 50 / 
Mån-Fre 7-18

www.optimera.se

Vårfint ute
med Optimera Klippan

28x45 Staketläkt
Ord. pris från: 9,95:- /lpm

Nu från: 8,95:- /lpm

Gjut din egen bänk-
skiva i betong till 
uteköket med
ARDEX A38
Ord. pris: 275:- /säck

Nu: 199:- /säck

Villaplatta 400x400
från Starka eller
350x350 från
Benders
Nu: 20%

22x95 Trallvirke
Pris från: 105:- /kvm

Välkommen till Optimera Klippan
Vi är en bygghandel som i första hand 

vänder oss till professionella hantverkare, 
men som också välkomnar privatpersoner 
som uppskattar samma sak som proffsen:

Hög och lösningsinriktad kompetens, god 
service och ett sortiment av kvalitets

produkter som är godkända enligt  
svenska byggregler. 

Sammantaget borgar detta för att du 
kan känna dig trygg i ditt byggprojekt 

med lösningar och produkter från oss på 
Optimera.

Problem med alger på din fasad, 
taket, trädäcket, stenläggningen? 
Använd Grön-Fri!

Underhåll ditt trädäck  
 - trist trä blir som nytt!

Extra 
pressat

pris!

REDO Trä-Rent
Tvättmedel för rengöring av oljade 
eller trärena ytor. Använd trallborste 
för bästa resultat då borstning 
avlägsnar lösa UV-skadade träfibrer.

Grön-Fri
Applicera utspädd Grön-Fri med spruta 
eller pensel på fasader, tak, marksten 
m.m. Inom ett år är alger borta, lav 
försvinner inom två år. Vissa målade 
ytor kan behöva efterbearbetas.

1 liter 
Ord. pris: 189:- 

Nu: 149:- 

5 liter
Ord. pris: 699:- 

Nu: 599:-

1 liter 
Ord. pris: 79:- 

Nu: 59:- 

5 liter
Ord. pris: 279:- 

Nu: 179:- 
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Köpmangatan 19
Perstorp
0435 - 346 68

BARN-EXTRA
25% RABATT

             

Gäller på ord. pris 
tom. lördag 28 april

PÅ ALLA BAGHEERA 
BARNSKOR (STL. 20-35)

TILLFÄLLE FÖR VÄXANDE FÖTTER!

DAGENS RÄTT
Måndag - Fredag

11.30 - 14.00
www.dagensperstorp.se

FRI UTKÖRNING TILL ALLA
FÖRETAG I PERSTORP

LÅT OSS HJÄLPA DIG MED DIN 
KONFERENS, FEST ELLER 

ANNAT EVENT!

 Vi skräddarsyr efter dina behov!
Kontakta: 

jeanette@partyfabriken.se

Öppet hus hos Vävstugan i Kvidinge
Söndagen den 8 april hade vävföreningen Strögård i 
Kvidinge, öppet hus. Vävstugan startades 1969 av Anna 
Helen Göransson så att hon hennes väninnor komma och 
väva. 

2003 startades vävföreningen och med cirka 60 vävstolar är det 
en av landets största vävstugor.
– Vävning är ett arv att föra vidare, säger Annika Pettersson från 
vävföreningen.

Det kom mycket folk till den lilla föreningen under öppet hus. 
Oavsett om du är nybörjare eller van vävare är du lika välkom-
men!

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

I Pedicares fotvårdsserie ingår 
mjukgörande, behandlande och 
medicintekniska produkter.

Vi är återförsäljare av
Pedicare 
fotvårdsserie

AFTER WORK
4 MAJ kl. 17-23

Åldersgräns 18 år

www.dagensperstorp.se/event-2018

Lasse Sigfridsson

 ☛ Allmän kurs grundnivå
 ☛ Allmän kurs gy-nivå
 ☛ Konst
 ☛ Foto
 ☛ Hälsocoach
 ☛ Lärarassistent
 ☛ Akademi 55+
 ☛ Sommarkurser

Vi finns i Munka Ljungby och 
Perstorp. Ansökningsperioden 
har startat.

munkafolkhogskola.se
0431-43 20 10  /  0435-300 84
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Ann-Kathrin vann kläder och hjälp av ”Personal shopper”
Monica Persson, Modehälsan i Perstorp, 
är van vid att hjälpa kunder att välja klä-
der, skor och accessoarer. Som Personal 
Shopper plockar Monica fram förslag på 
kläder i butiken utifrån vad som passar 
just dig.

– Det är viktigt att prata med kunden och få en 
bild av vad hon brukar ha för kläder, vad hon 
vill ha och kan känna igen sig i. Färgerna är 
viktiga liksom figurformen. Dina kläder ska för-
stärka din utstrålning och personlighet, berättar 
Monica.

Glad vinnare
När Ann-Kathrin provar kläder som Monica 
väljer ut berättar hon om hur glad hon blev 
när hon vann.
– Jag blev överlycklig när jag fick samtalet om 
att jag vunnit, det är kul med kläder och det 
behövs alltid. Jag var tvungen att ringa både min 
man och vår dotter för att berätta att jag vunnit!

Ann-Kathrin gjorde precis som de flesta 
som får hem Söderåsjournalen, hon läste 
tidningen och la tidningen åt sidan med 
tävlingen uppvikt eftersom det var något 
hon fastnade för. En vecka senare tog hon 

fram tidningen igen och läste tävlingen flera 
gånger innan hon skrev ett brev:

”Jag tycker inte alltid att jag får till det 
när jag letar kläder i garderoben. Det ska 
ju passa ihop… Ibland när jag har köpt 
ett nytt plagg som jag gillar, kommer hem 
och så får jag inte ihop det så bra med min 
övriga garderob. Jag har mycket jordnära 
kläder/färger, typ brunt och grönt och det 
blir tråkigt i längden. Jag skulle verkligen 
behöva ”piffa” upp mig med experthjälp.”

Utprovningen
Monica låter Ann-Kathrin prova en massa 
olika kläder, både byxor och tröjor som pas-
sar hennes färg och form. Med scarfs och 
smycken förstärker Monica kläderna och 
stilen till Ann-Kathrins glädje. Trots att det 
var olika kläder och stilar som provades var 
det Ann-Kathrin hela tiden. Vårens mode i 
form av lättburna kläder provades och som 
passar i de flesta sammanhang.
– Skrynkliga byxor är modernt i vår, liksom 
mycket blommigt, förklarar Monica.

Att Ann-Kathrin hittat en ny favoritbutik 
stod klart.

– Här finns hur mycket fint som helst. Jag hade 
kunnat handla massor. Jag måste komma till-
baka och då tänker jag ta med min dotter, säger 
Ann-Kathrin glatt.

Mycket nöjd efteråt
Att det är stor skillnad på att välja kläder 
själv eller att få hjälp att välja märkte Ann-
Kathrin rätt fort. När du får hjälp öppnar 
sig en helt ny värld och nya möjligheter när 
det gäller kläder, färger och kombinationer. 

– Det känns jättebra. Tänk om man kunde fått 
den här hjälpen varje gång. Då hade garderoben 
sett annorlunda ut. När jag kommer hem ska 
jag gå igenom min garderob och se vad jag har. 
Monica har verkligen inspirerat mig, säger 
Ann-Kathrin.

Möjligheten att få vara ensam i butiken med 
Monica är något Ann-Kathrin rekommen-
derar andra.

– Tack vare Monica fick jag ihop kläder och 
accessoarer som passar ihop och lyfte min stil till 
en helt nivå. Monicas tips gör att det kommer bli 
lättare att köpa kläder som passar ihop, avslutar 
Ann-Kathrin.

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

Ta med annonsen 
och få 

100:- i rabatt
på VALFRI TOPP

Gäller t.o.m 15 maj
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kia.com

Nya Kia Stonic, en crossover för staden, bara fyll den med upplevelser. Med sportig och kaxig 
 design, generösa utrymmen och säkerhetssystem med allt från trötthetsvarnare till autobroms, 
så manövrerar du självsäkert längs gator och torg på väg till nästa.. Ja, vart är du på väg?

Maxa livet
med nya Kia Stonic

Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 30/4 2018 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar. Bränsleförbrukning blandad körning Kia Stonic 5,0-5,5 l/100 km, 
CO2-utsläpp 115-125 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 6. *Kia privatleasing: 36 mån, månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgifter. Rörlig ränta. Max körsträcka 1500 mil/år, övermil debiteras. Sedvanlig 
kreditprövning sker. Slitagedelar, övriga reservdelar och ev. tillval från kund ingår inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.

1.4 100 HK ADVANCE  
REK. CA PRIS FRÅN 178.900 KR 

Kampanjpris från 159.900 kr
PRIVATLEASING FRÅN 2.843 KR/MÅN*
Utrustad med bl.a. 7” pekskärm för spegling av mobil - 
telefoner via Apple CarPlay™ och förberedd för Android 
Auto™, autobroms inkl. fotgängarskydd, trötthetsvarnare, 
läderklädd och eluppvärmbar ratt, backkamera & 
parkeringssensor bak samt filövervakningssystem.

Kampanjpris från 184.900 kr
Innehåller utöver Advance bl.a. motor upp gradering, auto- 
matisk klimatanläggning, 17” aluminiumfälgar, delläder- 
klädsel, dimljus fram, LED-ljus bak samt regnsensor.

1.0 T-GDi 120 HK ADVANCE PLUS
REK. CA PRIS FRÅN 199.900 KR 

kia.com

Nya Kia Stonic, en crossover för staden, bara fyll den med upplevelser. Med sportig och kaxig 
 design, generösa utrymmen och säkerhetssystem med allt från trötthetsvarnare till autobroms, 
så manövrerar du självsäkert längs gator och torg på väg till nästa.. Ja, vart är du på väg?

Maxa livet
med nya Kia Stonic

Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 30/4 2018 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar. Bränsleförbrukning blandad körning Kia Stonic 5,0-5,5 l/100 km, 
CO2-utsläpp 115-125 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 6. *Kia privatleasing: 36 mån, månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgifter. Rörlig ränta. Max körsträcka 1500 mil/år, övermil debiteras. Sedvanlig 
kreditprövning sker. Slitagedelar, övriga reservdelar och ev. tillval från kund ingår inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.

1.4 100 HK ADVANCE  
REK. CA PRIS FRÅN 178.900 KR 

Kampanjpris från 159.900 kr
PRIVATLEASING FRÅN 2.843 KR/MÅN*
Utrustad med bl.a. 7” pekskärm för spegling av mobil - 
telefoner via Apple CarPlay™ och förberedd för Android 
Auto™, autobroms inkl. fotgängarskydd, trötthetsvarnare, 
läderklädd och eluppvärmbar ratt, backkamera & 
parkeringssensor bak samt filövervakningssystem.

Kampanjpris från 184.900 kr
Innehåller utöver Advance bl.a. motor upp gradering, auto- 
matisk klimatanläggning, 17” aluminiumfälgar, delläder- 
klädsel, dimljus fram, LED-ljus bak samt regnsensor.

1.0 T-GDi 120 HK ADVANCE PLUS
REK. CA PRIS FRÅN 199.900 KR 

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

Södra Kringelvägen 2
Tel 0451-38 40 00

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

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

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

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

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

Kur utan att kupa,
brcnsle ingdr!

1.6 KOMFORT REK. CA PRIS  239.900 KR

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

LCGG TILL DIESEL 22.000 KR

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

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

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

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

1.2 KOMFORT REK. CA PRIS 148.900 KR

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

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

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

1.0 SPECIAL EDITION REK. CA PRIS 115.800 KR

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

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

kia.com

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

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

BARA ETT FÅTAL KVAR!

KOM IN OCH PROVKÖR IDAG.

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

Begränsat antal

Pris 279.900 kr

Newmanbil AB
HässleholmHässleholm

www.newmanbil.se               0451 - 38 40 00

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

HELGÖPPET Lördag 10-14, Söndag 11-15

Bilen på bilden 
kan vara extrautrustad.

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

TILLFÄLLE
endast 10 st!

De svenska besiktningsreglerna har anpassats till gällande 
EU-lagstiftning och tillämpas fr.om 20 maj 2018. Det innebär 
bland annat att de slutsifferstyrda besiktningsperioderna ersätts 
av rörliga perioder och att A-traktorer blir besiktningspliktiga.

Detta innebär att besiktningsperioden fr.o.m. den 20 maj 2018 inte 
längre baseras på den sista siffran i registreringsnumret, utan på 
månaden för den senast genomförda kontrollbesiktningen.

Ökad trygghet för bilägare
För dig som kund innebär förändringen i praktiken att du när du som 
ska sälja eller köpa en begagnad bil alltid har möjlighet att få bilen 
besiktad innan affären genomförs – en säkerhet för både köpare och 
säljare.

Nya besiktningsregler
fr.o.m. 20 maj

Personbilar ska besiktas
• första gången senast 36 månader efter den månad då bilen togs i trafik första gången 
• andra gången senast 24 månader efter den månad då den första besiktningen utfördes
• därefter senast 14 månader efter den månad då bilens föregående besiktning utförde

Krav på besiktning införs för A-traktorer.

Fordon – oavsett vikt – som är äldre än 50 år och inte används i yrkestrafik samt motorcyk-
lar som är äldre än 40 år behöver inte besiktas. Detta under förutsättning att fordonet har gått 
igenom en godkänd kontrollbesiktning under de senaste 24 månaderna före den 20 maj 2018.
Källa: transportstyrelsen.se
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rabatt på valfri vara!
Gäller 23-28 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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HIF – AFC ESKILSTUNA
TISDAGEN 24 APRIL KL. 19.00

HIF – GAIS
TISDAGEN 8 MAJ KL. 19.00

HIF – ÖRGRYTE IS
SÖNDAGEN 20 MAJ KL. 17.30

Klippans modelljärnvägsmuseum
Klippans veteranjärnväg är mer än lokstallar och 
tågvagnar, det är även en uppbyggd modelljärn-
väg där bland annat Klippans stationsområde 
är uppbyggt som det såg ut 1984. Hela Klippans 
bangård, bussarnas garage och stationen med spår 
och miljön är 100% rätt. 

Även Klippans pappersbruk är uppbyggt men är inte 
100% rätt och detsamma gäller Ljungbyhed, Åstorp 
och Båstad som finns uppbyggt. Varp station finns 
däremot i verkligheten. Du kan se beredskapsskjul 
för ånglok i återskapad miljö från 70-talet.

Anläggningen omfattar 63 växlar, närmare 120 
meter räls och allmänheten hälsas välkomna till 
invigningen den 29 april, klockan 10-16. Det är fri 
entré. Både små och stora ånglok kommer att vara 
igång. De två kommande lördagarna därpå är det 
öppet kl. 10-14. Det finnas även en rundbana för barn 
att köra tåg på. 

Jimmy Andersson är eldsjälen bakom modelljärn-
vägen och till hans hjälp har Flemming bistått det 
senaste halvåret. Allt i form av värde plockas ned och 
tas hem efter stängningsdags på grund av risken för 
inbrott. Det ligger mer än 1000 timmar bakom modell-
järnvägen med bygge av byggnader, räls och miljöer. 
Passa på att besöka Klippans veteranjärnväg när de 
har öppet hus, de har något för både stora och små.

Flemming och Jimmy fram-
för stationshuset i Klippan

Stationen i Klippan

Åstorp

Åstorp

Varp

Varp
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VÄLKOMNA TILL OSS! 

Hembygdsgatan 2, KLIPPAN
Tel. 0435-131 67 

www.klippan.euronics.se

Öppettider: Mån - fre 10-18 • Lör 10-14 • Sön 11-15

17.990:-

9.990:-

13.990:-

8.490:-

12.990:-

6.990:-

65”

55”

55”

55”

58”

49”

Sony KD65XE8599BAEP
Hisnande bilder möter elegant design. 
Dynamisk skärpa, färg och ljusstyrka för 
en verklighetstrogen visning. 
• Android TV
• Triluminos display
• 4K HDR
• 65 tum / 163,9 cm
• Wi-Fi®-certifierad 802.11a/b/g/n/ac
• 165 kWh/år
• Energiklass A+

Samsung UE55MU6445UXXC
HDR-bilder med fantastiska och verklig-
hetstrogna färger och större detaljrike-
dom. Med sin 360° Design kommer den 
att dra blickarna till sig från alla vinklar.
• Active Crystal Colour
• HDR
• 360° Design
• Smart Hub
• 55 tum / 138 cm
• 154 kWh/år
• Energiklass A

Sony KD55XE8599BAEP
Sonys 4K HDR ger dig en otrolig bild-
visning med dynamisk skärpa, färg och 
ljusstyrka. Underhållning inramad i en 
ursnygg aluminiumram.
• Android TV
• Triluminos display
• 4K HDR
• 55 tum / 138,8 cm
• Wi-Fi®-certifierad 802.11a/b/g/n/ac
• 139 kWh/år
• Energiklass A

LG 55UJ651V.AEN
En enastående bildkvalitet som är fyra 
gånger skarpare än Full HD. Skarp och 
tydlig bild från alla betraktningsvinklar. 
Elegant och exklusivt utseende.
• IPS 4K Display
• Active HDR
• Ultra surround
• 55 tum / 139 cm
• 118 kWh/år
• Energiklass A+

Panasonic TX-58EX703E
En fenomenal 4K HDR-bild och smarta 
TV-funktioner. Enkelt att dela innehåll 
och en större bildupplevelse. Det flexibla 
fotstödet passar i alla typer av miljöer.
• 4K HDR
• Multi HDR-stöd
• Switch Design
• 58 tum / 146 cm
• 147 kWh/år
• Energiklass A

Sony KDL49WE753BAEP
Suveränt detaljrika Full HD-bilder som 
förbättras med skärmens naturtrogna 
färger. Direktåtkomst till YouTube™ hit-
tar du all underhållning du vill ha ome-
delbart. 
• HDR
• Full HD 1080
• Triluminos Display 
• YouTube
• 49 tum / 123 cm
• 92 kWh/år
• Energiklass A+
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Tack till Föreningssidans sponsorer! Tack till Föreningssidans sponsorer!

Klippans Musikkapell
Spelmansstämma Lörd. 26 maj 2018 kl 14 i 
Klöva Hallar. Klippans Musikkapell häl-
sar alla välkomna till spelmansstämman 
i Klöva Hallar. Kom och lyssna på trevlig 
folkmusik, ta en eftermiddagsfika och en 
sväng om på dansbanan.
http://klippansmusikkapell.weebly.com/

SPF Seniorerna, Eken Perstorp 
Månadsmöte, 17 maj kl 14 Församlings-
hemmet. Jan-Eric Boo, f.d. polis i Hässle-
holm/Perstorp berättar! 

Biodling, 24 maj kl 14 Syrénen. Inge Persson 
och Engelinus den Braver, pratar Biodling.

Fredagslunch 25 maj Parkköket i Klippan!

Kostnadsfria kurser fortsätter: På gång är 
Mobiltelefoni! Arrangör: RingUp tillsam-
mans med SPF Eken!

Mer info om alla våra aktiviteter kan ni 
även läsa på vår hemsida www.spf.se/eken-
perstorp

SPF Seniorerna Tycho Brahe Ljungbyhed
Våravslutning Sundskryssning tis. den 8 maj 
buss från torget 1100. Bindande anmälan 
senast 1 maj till Elsebeth 0435-441215 eller 
073-553 04 31 O.B.S föst till kvarn gäller 
max 20 platser. Se även hemsidan: 
spfseniorerna.se/tychobraheljungbyhed

PRO Klippan
Utflykt 24 april till Hallongården/Maglarps-
bullen. Avresa kl. 8.40 från Torget och kl. 
8.50 från Kvantum. Hemkomsten beräknas 
till strax efter kl. 17.

Bingo i PRO-lokalen Måndag 30 april och 14 
maj kl. 14.00.

Shoppingresa till Ullared. 3 maj. Avresa från 
Kvantum, kl 08.45, från Torget 1 kl 9.00.

Medlemsmöte 8 maj kl. 14.00 på restaurang 
Terrassen (Kulturcenter). Musikquizz i regi 
av Inge-Thore Rörstrand.

Trivseldans 14 maj kl 17 på Tingvalla i 
Åstorp. Memorys spelar.

Utflykt till Grafiska muséet på Fredriksdal i 
Helsingborg. 15 maj. 

Plastens Hus
Byavandring Köpmangatan Perstorp. Arbets-
gruppen som organiserar byavandringar i 
Perstorp inbjuder till en ny vandring på 
Köpmangatan i Perstorp. Samling vid kors-
ningen Järnvägsgatan / Köpmangatan. 
19 maj – samling kl. 9.45 för start 10.00.
22 maj – samling kl. 13.15 för start 13.30.
Anmälan till Plastens Hus tel. 0435-39303 
eller mejl info@plastenshus.se

PRO Perstorp
Dans i Folkets Park Perstorp 
2 maj 17.00-20.30 Ingvar Fahst's Duo
Entré 100:- Kaffe kan köpas i pausen. 
Medlemmar i PRO och SPF välkomna!

Medlemsmöte i Folkets Park 9 maj kl. 14
Information, underhållning. Kaffe serveras

SPF Seniorerna Åby Klippan
Månadsmöte 2 maj. Lennart Björk berättar 
under titeln "Lenn Kåsören" där vi får veta 
mer om fjärran länder. Kaffe och lotteri.

Bussutflykter 
• 27 april – Vårlig eftermiddagsutflykt med 

buffé. 
• 16 maj – Vattenriket i Kristian stad och 

Furubodastiftelsen i Yngsjö

Fredagslunch 11 maj på Ingeborrarpsgården

Tipsrunda 22 maj. Vi promenerar vid "Emmas 
sjö" och får lyssna till lite torphistoria.

Info/anmälan till dessa utflykter lämnas 
av Margaretha P telefon 0435-13624 eller 
Britt W telefon 0435-24314. Besök gärna vår 
hemsida www.spf.se/aby

HjärtLung-föreningen Klippan
Vårfest i Skäralid 14 maj. Med gemytlig 
samling kring buffébordet och vandring 

kring Skärdammen. Kostnad: 200:-/person. 
Måndag 14 maj kl. 18.00. Bindande anmä-
lan senast 7 maj till Gunnel 076/322 53 03. 
Välkomna!

PRO Ljungbyhed
Skogsvandringen börjar tisdagen 8 maj sam-
ling kl 13.30 på torget. 
Obs fel datum i programbladet.

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening
Byavandring Vi samlas den 22 april kl. 13.00 
på torget i Ljungbyhed för att levandegöra 
dokumentationen av gamla och nya affärer 
i byn. Vi guidas av studiecirkelns medlem-
mar som tagit fram materialet om de gamla 
affärerna.

Växtloppis 19 maj växtloppis vid Polemanska 
huset i Forestad kl. 10-14.. Ta gärna med 
eget bord och sälj dina plantor här.

SPF SENIORERNA FÄRINGTOFTA 
Trivseldans kl 17–20:30. Tornsborgs Tivoli
• 26/4 Stämbandet
• 10/5 Liljas
• 24/5 Cedrix

Vandring måndag 23/4 (avslutning)

Tältresning på ”Gröningen” 24/4 kl 9:00
Medtag räfsa, kaffe och porslin. SPF bjuder 
på fika

Canasta onsdag 25/4 (avslutning) kl 12.30-17

Boulespel på Gröningen varje ons kl 14. 
Start 2/5

Gökotta 21/5 kl 8 hos Stig i Forestad 

Dansföreningen Saltito/Aktiv ungdom
Dansföreställning Saltito 40 år
Dansföreningen Saltito/Aktiv ungdom pre-
senterar Saltito 40 år. 12/5 kl 13.00 samt 
17.00. 13/5 kl 13.00. Klippans idrottshall. 
Mer info www.saltito.se

Observera! På grund av begränsat utrymme och färre sponsorer här i tidningen hänvisar vi dig istället att läsa vad som händer i fören-
ingarna på Söderåsportalen.se. Gå in på menyvalet "Föreningar" för att se alla notiser eller gå vidare in under respektive förening för 
att se just den föreningens notiser. Föreningssidan här i tidningen kommer, fr.o.m nästa nummer, att få ett nytt utseende och upplägg. 
Samtliga föreningar kan fortfarande annonsera till 50% rabatt på annonspriset i Söderåsjournalen.

Tack till Föreningssidans sponsorer!
Tack till Föreningssidans sponsorer!

Förenings sidorna på Söderåsportalen.se

Texterna har kortats ner av utrymmeskäl. De 
finns i sin helhet på söderåsportalen.se



Tack till Föreningssidans sponsorer!

CYKELAFFÄREN I CENTRUM

TILL HALVA PRISET!

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

Boka tid för 
vårservice!

Racer - MTB - Hybrider

”Gravel-bikes”

TREK - Segafredo

Teamkläder

Välkommen till Korpens 
MÅNDAGSCYKLING

www.korpenklippan.se

Korpen söker ledare!
Vill du utveckla dig? Vi har utbildningen!

Tel. 072-22 82 868 • www.korpenklippan.se

Varje helgfri måndag under maj - sept.
Start från Sågen (Ängelholmsv. 9) och 
Hembygdsföreningen kl. 17.30 - 19.00.
Startkorten lämnas vid Vedby skola.

Maj: 7, 14, 21, 28
Juni: 4, 11, 18, 25
Juli: 2, 9, 30
Augusti: 6, 13, 20, 27
September: 3
Presentkort lottas ut på startkorten. De som har deltagit 
minst 11 ggr är med i en slutdragning om en cykel samt 
massor av presentkort. 

Startavgift 25:- Dags att serva eller köpa en ny cykel?
När du tar ut cykeln och inser du att cykeln behöver service 
eller att du behöver köpa en ny cykel. Då kan du välja att 
enkelt lämna in cykeln på service hos en cykelhandlare. 

I regel kostar det några hundralappar för att få den fixad om det 
inte är några större fel på den. Att låta en fackman ta hand om 
din cykel har sina fördelar. En hel del kan du dock göra själv, 
men låt en fackman justera känsliga delar för säkerhetens skull.

1. Tvätta cykeln. Oavsett om den har stått eller 
använts under vintern blir den smutsig. 
Tvätta med varmt vatten, disk-
medel och borste. Vill man lyxa 
till det kan man även använda 
avfettning till kedjan. – Men 
använd inte högtryckstvätt!

2. Se över däck. Är de i 
gott skick och inte för slit-
na? Det vill du inte märka 
genom en punktering när 
du är ute och cyklar. Se 
även till att fälgarna inte bli-
vit skeva och att alla ekrar är 
hela och raka. Pumpa däcken 
ordentligt och se till att alla växlar 
fungerar som de ska.

Vedbyvägen 3, Klippan
tel. 0435 - 107 96

Öppet:
Mån-fre 9-18
Välkomna!

Crescent • Winter

Stort utbud 
av elcyklar

27dags för cykeln
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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 
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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 

Vi har nya rum för dig 

 

Öppet hus på 
Vårdcentralen Ljungbyhed 

tisdagen 8 maj klockan 13-15.

Vi har byggt om och kan nu erbjuda bättre vård
 i våra nya lokaler. Välkommen att komma och titta.

Kom också för att kontrollera ditt blodsocker 
eller blodtryck, få information om rökavvänjning 

och vår äldrevårdsmottagning.

Även Lloyds och Kronans apotek finns på plats.

Vi bjuder på enklare fika.

Kontakt
 0435 - 66 63 50 

Vardcentralenljungbyhed.se

testa en vecka gratis
vi har träning för alla

249:-
/ MÅN

GYMKORT FR.

	

PROVA PÅ GOLF
12 MAJ KL.11-14
Ljungbyheds Golfklubb välkomnar dig 
som vill prova på golf. Vi ses vid klubbhuset 
Monumentvägen 2, Ljungbyhed Park.
Vår golftränare startar juniorträning v. 20. Det kommer även 
att finnas nybörjarkurser för vuxna med löpande start fram-
över. www.ljungbyhedsgk.se

               

19 56

LJ

UNGBYHEDS 

GOLFKLUBB 

Frågor? Ring 0435-44 00 44 eller mejla klubben@ljungbyhedsgk.se.
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• De företag som är markerade med svart cirkel hittar Du ännu mer  information, erbjudanden och Annonser om på www.söderåsportalen.se

BANK
• SEB, Allegatan 17, 264 33 KLIPPAN ��������������������������������������������������������������0435-48 32 10
 www�seb�se, petter�arenhag@seb�se
• Swedbank, Storgatan 38, 264 33 KLIPPAN ������������������������������������������������������  0435-260 00
 www�swedbank�se, klippan@swedbank�se

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

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

BYGGVAROR 
• Algot Anderssons Trä & Byggvaror, Landskronaväg� 671, 257 30 RYDEBÄCK ������������042-22 10 55
 www�anderssonstraobygg�se, info@anderssonstraobygg�se
• Optimera Svenska AB, Storgatan 81, 264 31 KLIPPAN �����������������������������������0435-44 89 50
 www�optimera�se, klippan@optimera�se

CYKELAFFÄR
• Ekstrands Cykel, Storgatan 17, 264 33 KLIPPAN �������������������������������������������0435-71 14 13
 www�tvahjulsmastarna�se, klippanscykel@telia�com

DÄCK 
• Vianor, Fabriksvägen 14, 264 39 KLIPPAN ��������������������������������������������������������0435-103 07
 info@klippansvulk�se

ELEKTRIKER
Bravida Prenad AB, Värmevägen 2, 264 39 KLIPPAN �����������������������������������������0435-77 95 48
 www�prenad�se, andreas�byrlen@prenad�se
• Herners El, Storgatan 5, 260 70 LJUNGBYHED  ���������������������������������������������0435-44 04 17
 info@hernersel�se
Jensen El / Alltjänst, Tornsborg 4548, 264 54 LJUNGBYHED  ���������������������������� 070 22 86 502 
 - Elinstallatör med AB, www�jensen-el�se, poul@jensen-el�se 
• Söndraby EL, Järnvägsgatan 28, 264 33 KLIPPAN ��������������������������������������������0435-139 60
 www�sondrabyel�se, sondraby�el�ab@telia�com

ENTREPRENAD, MARK OCH ANLÄGGNING
Fricks Entreprenad  �����������������������������������������������������������������������������������������0702-17 49 25
• 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

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

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

HANTVERK & HEMSLÖJD
• Glaskonst, Klöva Hallar 2289, 264 92 KLIPPAN  ���������������������������������������������0707-197 333
 www�glaskonst�se, glaskonst�mek@telia�com

HEMBYGDSFÖRENING
Östra Ljungby och Källna socknars Hembygdsförening, Bjerhus 4460 FASTARP
264 94 Klippan ��������������������������������������������������������������������������0435-21291, 0701-13 11 20

HUND/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 
Dag & Natt för Hund & Katt, Linneröd 6765, 264 93 KLIPPAN����������������������������0722-45 20 80

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

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

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

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

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

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

MÅLARE
• FB Måleri, Karossvägen 2, 264 31 KLIPPAN ������������������������������������������������ 0708-86 88 56 
fbmaleri@telia�com

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

Branschregister



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

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�soderasensredovisningsbyra�se, info@soderasensredovisningsbyra�se

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

RESTAURANG & PIZZERIA
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
• Nya Pålles, Fabriksvägen 8, 264 39 KLIPPAN ������������������������������������������ 0706-72 55 37
 bohaget@hotmail�com

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

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

TANDLÄKARE
• Bert-Åke Andersson, Storgatan 20, 264 33 KLIPPAN ������������������������������������0435-104 69
 www�tandklippan�se, liba1@telia�com 
• Klippan Dental, Järnvägsgatan 11, 264 38 KLIPPAN �������������������������������������0435-153 10
 www�klippan-dental�se, info@klippan-dental�se
Tandvården Ljungbyhed, Tandl� Michal Wachalski
 Infanterigatan 10-12, 264 51 LJUNGBYHED ��������������������������������������������0435-44 08 00

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

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

VED
Brännestaden AB, Brännestaden 101, 284 91 PERSTORP �����������������������������0739-30 93 85

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

VÄRMEPUMPAR OCH KYLANLÄGGNINGAR
• A4U i Skåne AB, KVIDINGE ������������������������������������������������������������������������0706-24 82 29
 www�a4uab�se, info@a4uab�se
Lilla Kloster VVS AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN ����������������������������������0435-77 54 35

- upplev, handla & ät hemmavid!

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

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

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

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

• BÅDE SÖDERÅSPORTALEN.SE OCH 
 SÖDERÅSJOURNALENS BRANSCHREGISTER!

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

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

 Web- och mailadress i Söderåsjournalens Bransch register (ingår)

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

KONTAKTUPPGIFTER

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Studentskylt

299:- (inkl.moms)

Välj mellan 6 motiv.  

50 cm bred x 60 cm hög.  

Monterad med pinne. Enkelsdig. 

Tål regn. Pris inkl. en scanning.

Banderoll

299:- (inkl.moms)

Välj mellan 3 motiv.  

200 cm bred x 50 cm hög. 

Öljetter i hörnen. Enkelsidig.  

Tål regn.

STUDENTSKYLT OCH BANDEROLL
Namn

Grattis!

AB008/6 2018

NR S1

Namn
Grattis till studenten!

8 juni 2018 • AB008 juni 2018 • AB00

NR S4

NR B1

NR B2

NR B3

AB00

Namn

8/6 2018Grattis!

NR S2

Namn
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AB008/6 -18

NR S5

Namn

AB00

Grattis 8/6 2018

NR S3

Namn
AB 008/6 -18

NR S6

HUR DU BESTÄLLER:
1. Välj ditt motiv! 
2. Skicka in bildnr, foto på studenten, namn, datum och klassbeteckning till: 
Adapt Media, N. Skolgatan 2, 264 33 Klippan eller maila allt till: info@adaptmedia.se. 
OBS: Uppge beställarens namn, adress och telnummer samt när skylten/banderollen ska 
vara färdig.
Hämtas av kund på Adapt Media.

Grattis Adam!

Grattis Adam!
Student 2018

STUDENT 8/6 2018

Grattis Adam!

N. Skolgatan 2, 264 33 Klippan
www.adaptmedia.se


