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Har du svårt att få till det? Eller 
har du helt enkelt tröttnat på din 
stil och är sugen på något nytt? 
Nu kan du få experthjälp. 

Modehälsan i Perstorp är den lilla 
butiken för kvinnor som söker 
moderiktiga kläder. Förutom klä-
der från märkena Capri Collection 
från Sverige och Ciso från Danmark 
erbjuder Modehälsan hud-, kropps-
vårds- och makeup-produkter samt 
parfymer och lite inredning. Tävla 
och vinn ett presentkort på 1 500 
kronor och Monica som Personal 
shopper!

Skriv till oss och berätta varför 
Du vill vinna ett presentkort á 
1 500 kronor på Modehälsan med 
Monica som Personal shopper 
(sammanlagt värde 2 000 kronor). 
Som vinnare kommer du att synas i 
Söderåsjournalen.

Vi behöver ditt tävlingsbidrag senast den 1 mars.

OBSERVERA! Brevet måste vara märkt med ”Tävling Modehälsan” för att delta 
i tävlingen.

Skriv till:
Tävling Modehälsan
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan
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Omslaget: Radioprofilen Johanna Zachhau. Lilla 
bilden: Edvard Persson tog den skånska maten till 
filmduken (foto: Historisk Bildbyrås samling)

Under hösten och vintern har ett säll
skap träffats på biblioteket i Klippan 
och läst Per Anders Fogelström och 
hans verk ”Mina drömmars stad”. 

Romansviten handlar om de fattigas liv 
i Stockholm under slutet av 1800-talet. 
Budskapet i boken är att det är vi själva 
som gör våra liv till vad de är. Vi kan 
kanske inte alltid vara med och påverka 
våra liv, men vi kan påverka vår syn på 
vår tillvaro. Detsamma kan sägas om 
oss idag. Vi kan alltid påverka livet ge-
nom hur vi tänker och agerar.

Om vi vill kunna äta, handla och leva 
hemmavid krävs det att vi gör det med. 

Maten och upplevelserna som Söderå-
sens restauranger, gästgiverier och 
lunchställen erbjuder är unik med sin 

kvalité. Bra råvaror, närproducerat och 
många valmöjligheter är vad vårt om-
råde ger oss. Precis som i Fogelströms 
”Mina drömmars stad” finns här 
många olika människor med olika livs-
öden, det finns en dröm om ett drägligt 
liv med jobb och familj. 

Vill vi att vår hem-
bygd ska vara våra 
drömmars plats oav-
sett var vi bor krävs 
det att vi stöttar var-
andra och handlar 
hemmavid. Det är 
tillsammans vi är 
starka och kan för-
verkliga våra dröm-
mar. Vi är beroende 
av varandra.

VINN NYA KLÄDER OCH HJÄLP AV EN PERSONAL 
SHOPPER HOS MODEHÄLSAN I PERSTORP!

Ny tävling!

Monica Persson på Modehälsan i Perstorp
(f.d. Fot hälsan) blir din Personal shopper  

och hjälper dig med dina val i butiken.

”Mina drömmars stad” 
av Per Anders Fogelström 
(Albert Bonniers Förlag) 
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Under sportlovet behövs aktiviteter för både barn och vuxna, 
oavsett väder. Men hur uppstod sportlovet egentligen?

Bränslebrist 
Lovet infördes 1940 eftersom det var svårt att värma upp skolorna. 
Bränslebristen under andra världskriget gjorde att man införde 
sportlov i de svenska skolorna för att spara in på stenkol och koks, 
som inte gick att importera, samtidigt som vintrarna var kalla.

förbättra folkhälsan 
På 1950-talet övergick lovet, från att ha handlat om ransonering, 
till att vara ett lov för förbättrad folkhälsa och minskad infektions-
spridning. Idag kallar vi februari ofta för vabruari. Genom att 
stänga skolorna minskades smittspridningen. Istället blev sport- 
och friluftsaktiviteter närmast obligatoriskt. 

I dag är sportlovet förknippat med resor. Resebranschen nappade 
direkt. En ledig vecka var som gjord för att resa bort. 

Varför sportlov?

SÖNDRABY EL
Järnvägsgatan 28, Klippan

0435-139 60
klippan@elon.se

SÖNDRABY EL
Järnvägsgatan 28, Klippan

0435-139 60
klippan@elon.se

Måndag-fredag 9.30-18.00, 

lördag 9.30-13.00

Erbjudandet gäller fr o m 29/1 t o m 11/3 2018 eller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.

Festivalen hemma är bäst!
Dags för Sveriges stora musikfest. ELON sätter tonen direkt med en fantastisk festivalyra i butikerna.  

Välkommen att skaffa dina favoritmaskiner – och apparaterna som hjälper dig att skapa mums och skön  
festivalstämning hemma i tv-soffan. Snacks, någon ..?

Homefulness

Butik Adress Telnr Öppettider

Kaffedoft i hela huset
Kaffebryggare KF560/1 Caféhouse 
Art nr 105962

1100 W 
Effekt

1,25 l 
Kapacitet

En lovsång till miljön
Tvättmaskin QW146374 
Art nr 108704

A+++ 
Energiklass

7 kg 
Kapacitet

50 dB 
Ljudnivå

4.995
ORD PRIS 6.295 

Fräscht runt tv-soffan
Dammsugare ESP73IW 
Art nr 110231

A+ 
Energiklass

B/A 
Rengöringsklass 
matta/hårt golv

A 
Partikelutsläpps- 

klass

70 dB 
Ljudnivå

999
ORD PRIS 1.795

399
ORD PRIS 699

Erbjudandet gäller tom 11/3 eller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.
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LJUNGBYHED
0435-44 10 30 
8-20 ALLA DAGAR

SPORTLOVSERBJUDANDE!

Lösviktsgodis 
39,90 kr/kg 

men uppfördes igen. Åby Gästgivargård har 
bytt ägare många gånger genom historien 
vilket tyder på att ägarna inte varit seriösa 
i sitt värv. 

Mat & dryck
De skånska gästgiverierna är som franska 
lantliga krogar. De är värda att besöka.  
Detsamma gäller gårdsbutikerna. Rå varorna 
trivs i den skånska myllan och är grun-
den till restaurangernas och landsbygdens 
genuina matkonst. Det kan upplevas som 
en lyx att köpa närproducerat. Men den när-
producerade maten borde vara standard och 
de importerade varorna ett komplementet 
till den lokala basen. Söderåsområdet erbju-
der många olika typer av matupplevelser. 
Ekologiskt, närproducerat, grekiskt, thai-
ländskt eller klassiskt svenskt. Mat vi äter 
idag är influerad från hela världen.

Brännerier och bryggerier är en del av den 
skånska dryckeskulturen. Idag är de flesta 
bryggerierna borta men Sveriges minsta 
mikrobryggeri finns i Kvidinge vid gårdsbu-
tiken Skånehill. Verksamheten på Snälleröds 
bränneri upphörde 1971 till förmån för stor-
driften men återuppstod 20 år senare, 1991, 
när familjen Berntson gav nytt liv till bränn-
vinstraditionen i trakten och har sedan dess 
utvecklat snaps och glögg under varumärket 
Snälleröds.

Söderåsen – en plats för god mat mat

Edvard Persson med Björn Berglund och Barbro Flodqvist i filmen 
"Sol över Klara" (1942). Foto: Historisk Bildbyrås samling

Klippans hotell och gästgivargård omkring 1901. 
Till höger var spritbutiken där föreståndaren Bengt 
Jönsson kallades för ”Sprit-Bengten” och ”Bengt 
Bolag”. Foto: Blomgrens arkiv

I Skåne har maten alltid varit en viktig 
del av tillvaron. Överallt i landskapet 
finns gästgiverier, krogar och gårds
butiker som vittnar om denna tradition. 
Inte minst märks det i Söderåsjournalens 
utgivningsområde. Här hittar du restau
ranger som serverar traditionella rätter 
och gårdsbutiker som säljer närproduce
rade matvaror. Matkulturen utvecklas 
genom nya influenser och smaker.

Matkulturen, både vad gäller producen-
ter och restauranger, har gamla anor. 
Människor som reste behövde platser för 
att äta och träffas. Äldsta gästgivar gården, 
Röstånga Gästgivargård, har anor som 
går tillbaka till när Skåne var danskt och 
omnämns redan 1647. 1906 ödelades näs-
tan hela Röstånga vid en brand och 1908 
byggdes gästgivargården upp som den ser 
ut idag. Det sägs att Tage Danielsson och 
Hans Alfredsson kläckte idén till filmen 
”Äppelkriget” vid Röstånga Gästgivargård.

Skånehallen, Hembygdsgatan 4 i Klippan
www.skanehallen.se

Hundloppis
Lör 24 mars kl. 15.30-18.00

Vill du sälja hund-
prylar? Anmäl ditt 
instresse på: 
info@skanehallen.se
(50 kr/bord)

Gästgiveri
År 1690 fanns det 39 gästgiverier i Skåne. 
Antalet ökade stadigvarande och 1740 fanns 
det 50. Samtliga värdshus hade lokala pro-
ducenter av mat och dryck. Det var bara 
gästgivarna som hade rätt att servera öl, vin 
och sprit inom ett område på två mils radie 
från gästgivargården. 1933 slutade man med 

gästgiveri och gästgivargårdarna 
övergick till att bli de kulturhis-
toriska restauranger de är idag. 

Spångens Gästgivargård är 
historiskt sett ingen gästgiveri 
utan ett värdshus eller krogstuga 
känd för sitt brännvin. Känt blev 
Spången först efter att Edvard 
Persson spelade in filmen ”Kalle 
på Spången” (1939). Om Edvard 
Persson gjorde Spången känt har 
de sedan dess levt på sitt rykte 
om god mat med rikliga smör-
gåsbord och julbord. 

Åby Gästgivargård tros ha till-
kommit 1683 och brann ner 1776 

Spångens Gästgivargård med en T-Ford parkerad 
utanför. Foto: Blomgrens arkiv
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Restaurang Terrassen
gör plats för matgäster i Klippan

Järnvägsgatan 31, KLIPPAN

Kvällserbjudande 
4 Inside - Out Lax
4 California Inside - Out
3 Lax nigiri
1 Tofu
1 Omelett
2 Avo
Byt nigiri:
Lax 3:-/st
Räka & Tonfisk 5:-/st
Extra soya 2:-/st

15 bitar för 98:-

Lunchbuffé 
Sushi & varmrätter
Varmrätt, sushi, 
dryck, kaffe  
och kaka 69:-

Friterad sushi 
Crunchy Tokyo�������������������������������������87:-
Lax gräslök, gurka majonnäs
Crunchy Fuji ������������������������������������������92:-
Räkor, chili, gräslök, gurka, majonnäs
Crunchy Osaka ������������������������������������������92:-
Kokt tonfisk, chili, gräslök, gurka, majonnäs

TERRASSEN
K L I P P A N

Östra Teatergatan 7, 264 38 Klippan • 0435 - 101 09

Fri parkering • VÄLKOMMEN

Lunch •  A la carte • Festlokal
Måndag – Fredag 11.00-14.30 & 17.00 – 21.00 

Lördag/Söndag 17.00 – 21.00

När vi är på besök är det liv och rörelse i  
restaurangen som både har renoverat loka
lerna och öppnat upp så det är öppna och ljusa 
ytor i lokalen. Kön ringlar både till kassan 
och till maten av matgäster under lunchen. 

Lunch och à la carte
Walid Wehbe driver Restaurang Terrassen som 
serverar mat i Klippans kulturcenters lokaler. 
Lunch serveras varje vardag mellan klockan 11 
och 14.30 och det står svensk husmanskost på 
menyn. Walid kommer från Libanon och det 
kommer finnas inslag av mat från hans hemland 
på salladsbuffén även om det annars är klassisk 
svensk salladsbuffé.
– Efter lunchen håller vi stängt några timmar och 
öppnar igen klockan 17 för att erbjuda à la carte, 
vilket vi även serverar under helgerna, säger Walid.

Restaurang Terrassen är både en restaurang och 
pizzeria som har tänkt att ha uteservering om 
somrarna där det grillas på uteplatsen.

Mån	 Dillstuvad	potatis	mé	fläsk/lunchkorv
Tis	 Pannbiff	me’	lög’,	brunsås	&	potatis	eller	mos
	 alt.	Köttbullar,	brunsås,	potatis	eller	mos
Ons	 Panerad	fisk	mé	kokt	potatis/mos	&	vår	goa	skarpsås	 

alt.	Flygande	Jacob	mé	ris
Tors	 Pasta	mé	köttfärssås	
Fre	 Kycklingfilé/pepparfärsbiff	mé	potatis-
	 gratäng/stekt	potatis	&	bearnaisesås	
Veckans	alt.:	Lunchkorv	mé	mos	&	gurkmajonnäs

Fabriksvägen	8
KLIPPAN
0706	-	72	55	37

Dagens	rätt

	Gilla	Nya	Pålles	på	Facebook	så	får	ni	våra	erbjudanden	&	menyer	direkt	i	din	smartphone!
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Gäller	19	februari	–	23	marsVälkomna!	Jessika	&	Co

ÖPPET:	
Mån	-	fre	
kl.	11	-	17

80:-
33 cl läsk/

vatten ingår

Bryggerigatan 13, 264 92 Klippan • 0345-101 05

Musik, mat och 
mycket mer!

Mer info på www.norrehus.seDagens 
Husmanskost lagat från 
grunden med mycket 
kärlek och alltid med 
svenskt kött och kyckling.

Alla vardagar 

11.30 - 14.00

Konserter, A la carte, Quiz, Privata fester, Företagsevent, Catering m.m.

5Restaurang Terrassen 



En god munhälsa har stor betydelse för livskvaliteten, själv
känslan och det sociala livet. Det är viktigt att vi tar hand om 
munnen och tänderna. Mycket av det som bidrar till friska 
tänder och en fräsch mun kan du göra hemma, men du bör 
ändå besöka tandvården regelbundet för kontroller, goda råd 
och behandlingar. 

Folktandvård eller privat tandvård?
När du får tandvård finns många likheter med sjukvård. Du kan 
välja om du vill gå till folktandvården eller till en privat mottag-
ning. När du ska välja tandläkare eller tandhygienist måste de vara 
anslutna till Försäkringskassan för att du som patient ska kunna ta 
del av tandvårdsbidrag, högkostnadsskydd och andra ekonomiska 
förmåner.

Frisktandvård
Genom Folktandvården kan du få tandvård till fast pris. Det kallas 
frisktandvård. Du betalar en fast summa varje månad. Besök till 
tandläkaren är då kostnadsfria. För att få frisktandvård måste du 
skriva på ett avtal. Du måste också genomgå en undersökning för 
att tandläkaren ska kunna bestämma hur mycket din frisktandvård 
ska kosta.

Friskare tänder!

Gratis tandvård upp till 22 år
Barn och unga får gratis tandvård till och med det år de fyller 22 år. 
Det betyder att barn och ungdomar har fri tandvård i samband med 
de undersökningar som bör göras varje eller vart annat år.

Hjälp ditt barn med tandborstningen
Barn behöver hjälp med att borsta tänderna varje dag, efter frukost 
och innan läggdags. Innan barn har fyllt 10-12 år saknar de den 
finmotorik som behövs och klarar därför inte av att borsta riktigt 
rent i munnen.

249:-
/ MÅN

GYMKORT FR.

vi älskar
träning 
prova en vecka gratis

6 Bättre munhälsa

"Koriander och lime 

är fantastiskt iho
p"

Vässa dina smaklökar på 
ICA Kvantum Klippan!
Vi på ICA Kvantum Klippan strävar efter att bli bäst på frukt 
och grönt! Varje dag erbjuder vi ca 300 artiklar av frukt och 
grönsaker, däribland över 60 ekologiska produkter. 

Vi fokuserar på kvalitet och inspiration för att på bästa sätt erbjuda 
en trevlig och smakrik upplevelse. Genom hårt arbete har vi ett sor-
timent med så många närproducerade varor som möjligt. 

Att sälja lokala varor är ett sätt för oss stötta lokala matproducenter. 
För oss på ICA Kvantum klappar hjärtat för mat från trakten och vi 
söker hela tiden möjligheter för att utöka vårt lokala sortiment. Vi äls-
kar råvaror som smakar mycket, som är bra för miljön och som gyn-
nar våra många duktiga lokala leverantörer. I vår avdelning arbetar  
Håkan och Heidi som gärna delar med sig av kunskap och tips kring 
frukt och grönt.
– Hos oss du hittar nyttiga frukter och grönsaker året om, allt från 
den lokala potatisen, till de mer exotiska passionsfrukterna. Det går 
att kombinera olika smaker och färger som ger variation och är en fröjd 
för ögat, berättar Håkan som arbetat i fruktavdelningen sedan 1984.

Håkans bästa recepttips
– Ceviche med avokado och mango är en perfekt förrätt till en huvudrätt 
med fisk. Äter du det en gång vill du ha det f ler gånger. Koriandern ger 
en speciell smak och ihop med lime är smaken fantastisk. Räkorna ska 
vara handskalade för bästa smak, tipsar Håkan om.

 

 

Avocado
Chile

2 för 15 kr

Mogen mango
Peru

10 kr/st

ERBJUDANDEN Gäller vecka 8

Ceviche med avokado och mango
Ljuvlig ceviche med söt mango, krämig avokado, het 
chilipeppar och färska räkor. Blanda alla ingredienser 
och pressa limesaft över. Garnera med aromatiska 
korianderblad och servera som en frisk förrätt.

Gör så här
Skär mango och avokado i tärningar. 
Hacka chilipeppar och vitlök. Skala räkorna.
Blanda ihop alla ingredienser och pressa 
limesaft över. Smaka av med salt och peppar. 
Garnera med korianderblad.

Ingredienser
1/4 mango
1/2 avokado
1/3 chilipeppar
1 vitlöksklyfta
20 räkor
1 msk pressad limesaft
salt och svartpeppar från kvarnen
korianderblad till garnering

www.ica.se/recept/ceviche-med-avokado-och-mango-576329/
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Vässa dina smaklökar på 
ICA Kvantum Klippan!
Vi på ICA Kvantum Klippan strävar efter att bli bäst på frukt 
och grönt! Varje dag erbjuder vi ca 300 artiklar av frukt och 
grönsaker, däribland över 60 ekologiska produkter. 

Vi fokuserar på kvalitet och inspiration för att på bästa sätt erbjuda 
en trevlig och smakrik upplevelse. Genom hårt arbete har vi ett sor-
timent med så många närproducerade varor som möjligt. 

Att sälja lokala varor är ett sätt för oss stötta lokala matproducenter. 
För oss på ICA Kvantum klappar hjärtat för mat från trakten och vi 
söker hela tiden möjligheter för att utöka vårt lokala sortiment. Vi äls-
kar råvaror som smakar mycket, som är bra för miljön och som gyn-
nar våra många duktiga lokala leverantörer. I vår avdelning arbetar  
Håkan och Heidi som gärna delar med sig av kunskap och tips kring 
frukt och grönt.
– Hos oss du hittar nyttiga frukter och grönsaker året om, allt från 
den lokala potatisen, till de mer exotiska passionsfrukterna. Det går 
att kombinera olika smaker och färger som ger variation och är en fröjd 
för ögat, berättar Håkan som arbetat i fruktavdelningen sedan 1984.

Håkans bästa recepttips
– Ceviche med avokado och mango är en perfekt förrätt till en huvudrätt 
med fisk. Äter du det en gång vill du ha det f ler gånger. Koriandern ger 
en speciell smak och ihop med lime är smaken fantastisk. Räkorna ska 
vara handskalade för bästa smak, tipsar Håkan om.

 

 

Avocado
Chile

2 för 15 kr

Mogen mango
Peru

10 kr/st

ERBJUDANDEN Gäller vecka 8

Ceviche med avokado och mango
Ljuvlig ceviche med söt mango, krämig avokado, het 
chilipeppar och färska räkor. Blanda alla ingredienser 
och pressa limesaft över. Garnera med aromatiska 
korianderblad och servera som en frisk förrätt.

Gör så här
Skär mango och avokado i tärningar. 
Hacka chilipeppar och vitlök. Skala räkorna.
Blanda ihop alla ingredienser och pressa 
limesaft över. Smaka av med salt och peppar. 
Garnera med korianderblad.

Ingredienser
1/4 mango
1/2 avokado
1/3 chilipeppar
1 vitlöksklyfta
20 räkor
1 msk pressad limesaft
salt och svartpeppar från kvarnen
korianderblad till garnering

www.ica.se/recept/ceviche-med-avokado-och-mango-576329/



Gränslös tandvård i Kågeröd
Den varma och välkomnande känslan du 
upplever när du stiger in i väntrummet 
hos Söderåsens Tandklinik i Kågeröd ger 
dig nästan en känsla av att du besöker ett 
SPA. Men i själva verket har du kommit 
till en toppmodern tandvårdsklinik för 
hela familjen!

Det harmoniska intrycket består även när 
du kommer in i behandlingsrummet där det 
finns levande ljus tända. Det är sällan ett 
besök hos tandläkaren ger så många positiva 
intryck. Känslan förstärks av personalen 
som arbetar här med tandläkare Camilla 
Blomstersjö Swedin i spetsen.

Söderåsens Tandklinik  Kågeröd
Camilla jobbade först i 16 år som sjukhus-
tandläkare innan hon började på en privat 
klinik. Viljan att forma och driva en egen 
praktik gjorde att hon tog över tandläkar-
kliniken i Kågeröd 2014. 
– När jag kom ut till Kågeröd kändes det bara 
helt rätt. Jag blev väl mottagen, alla är trevliga 
här och det finns en fin anda i byn. Efterhand 
som allt f ler sökt sig till Söderåsens Tandklinik 
har vi blivit f ler tandläkare vid kliniken. Vi 
växer tillsammans med byn.

Kliniken erbjuder allt inom tandvård, från 
undersökningar och behandlingar till tand-

i tandhygien, lindra tandvärk och förebyg-
gande arbete. 
– Vi undervisar lärarna i tandhälsa. De har 
sedan tandborstning med eleverna i skolan. 
Vi arbetar för att förbättra tandhälsan på lång 
sikt. 

På hemmaplan
Söderåsens Tandklinik har växt och förut-
om Camilla jobbar här ytterligare två tand-
läkare och två tandsköterskor. Det finns 
alltid akuttider varje dag eftersom både 
patienter och tandläkarna är flexibla. 

Tandkliniken ligger i framkant vad det gäl-
ler behandlingar och teknik. Fast det är 
främst tryggheten för de som tycker att det 
är obehagligt att gå till tandläkaren som får 
många att välja Söderåsens Tandklinik. 
– Patienter från hela Söderåsområdet åker hit 
för de känner sig trygga här eftersom vi jobbar 
mjukt och miljön är varm. Vi är väldigt bra 
på att ta hand om de som är tandvårdsrädda, 
berättar Camilla.

Du blir inspirerad och glad efter ett besök 
hos Söderåsens Tandklinik i Kågeröd. 
Stämningen på kliniken och miljön är posi-
tiv. Det finns ett engagemang som sträcker 
sig långt ut i världen samtidigt som det finns 
ett engagemang i Kågeröd med omnejd.

Frida, Cecilia och Camilla är några i den trevliga 
personalen på Söderåsens tandklinik.

Teamet från Tandläkare utan gränser på plats i 
Nagalapuram i södra Indien.  Foto: Privat

Camilla och några av barnen som Tandläkare 
utan gränser hjälpte i Indien.  Foto: Privat

im plantat om du förlorat tänder. Det finns 
en bred kompetens vilket bidragit till att f ler 
väljer att lista sig och resa hit.
– Vi har satt en ära i att finnas här för våra 
patienter med generösa öppettider och kvälls-
öppet tre dagar i veckan. 

Söderåsens Tandklinik i världen
Genom volontärarbetare åt ”Tandläkare 
utan gränser” hjälper Camilla människor i 
hela världen som tandläkare. Som volontär 
betalar man resan och uppehället själv och 
jobbar gratis.
– Jag försöker hjälpa andra som har det sämre 
ställt. Du får så mycket tacksamhet och kärlek 
tillbaka, berättar Camilla.

Ett projekt som Söderåsens Tandklinik dri-
ver är ett center för flickor och kvinnor som 
farit illa. När Camilla var i Indien hittade 
hon centret och kände att hon ville göra 
något. Nu har centret blivit totalrenoverat så 
att de har dörrar och kan låsa om sig, hela 
möbler och fungerande toaletter.
– Min dotter ska dit och jobba och bo där under 
två månaders tid. Vi arbetar nu med att få dem 
självförsörjande och hjälpen har gått till att bli 
till självhjälp, säger Camilla.

Mycket av volontärarbetet åt ”Tandläkare 
utan gränser” i världen går till att undervisa 

Foto: Privat Foto: Privat
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Tandläkare Daniel Jordö från Klippan Dental, tidigare Oral 
Design, har 6 konkreta tips för att bibehålla en god mun
hälsa genom att du sköter dina tänder.

1. Borsta tänderna (2-2-2-metoden)
Rekommendationen är att borsta tänderna i två minuter, två 
gånger om dagen och använda två centimeter fluortandkräm. 
Skölj eller drick inte efteråt, utan låt fluoren vara kvar i munhålan 
så länge som möjligt. Använd gärna en eltandborste, det tar bort 
plack och bakterier mer effektivt än om du borstar med en vanlig 
tandborste. Glöm inte att borsta upp mot tandköttet så att kanten 
mellan emaljen och tandköttet blir rent.

2. Gör rent mellan tänderna
Tandborsten kommer inte åt mellan tänderna. Därför bör du 
använda tandtråd eller mellanrumsborstar. Genom att f lossa 
dagligen motverkar du besvärliga inflammationer och hål mel-
lan tänderna. Blöder tandköttet när du flossar? Det är tecken på 
inflammation. Det du ska göra då är att fortsätta flossa, mjukt 
och försiktigt. Skölj med fluor och sila det i en minut för att stärka 
mellan och runt tänderna, gärna 2-3 gånger om dagen.

3. Undvik att småäta
Tänderna behöver återhämta sig från syraattackerna som kom-
mer efter du ätit. Ät vid högst fem tillfällen per dag: frukost, 
mellan mål, lunch, mellanmål och middag. Tänderna behöver vila 
minst två timmar mellan måltiderna. 

4. Undvik socker
En bra tumregel är att begränsa sötsakerna (bakverk, godis, söta 
flingor, etcetera) till en gång i veckan. Lördagsgodis och ingen 
läsk är bäst för tänderna och kroppen.

5. Undvik syra
Frukter är nyttigt för kroppen, men inte särskilt bra för tän-
derna. Undvik helst att dricka citrusvatten mellan måltiderna. 
Citronsyran är nämligen starkt frätande och kan leda till att tän-
derna får erosionsskador och bryts ner. Än värre är så klart läsk, 
som innehåller både socker och syra. Värst är energidrycker. Äter 
man en frukt om dagen ska man inte borsta tänderna direkt efter. 
Likaså gäller juice på morgonen, borsta då hellre innan frukosten.

6. Besök tandvården
Gå på regelbundna undersökningar hos tandvården. För en per-
son kan det betyda två gånger om året, för en annan person vart 
annat år, det är väldigt individuellt. Gå inte till tandläkaren bara 
när du har ont, det är både smärtsamt och dyrt.

Klippan dental ger dig

6 tips 
för en bättre 
munhälsa

Vi har nu utökat våra öppettider samt vår personal- 
styrka och har nu möjlighet att välkomna nya patienter.

Vi är en familjeklinik som arbetar med all typ av tandvård. 
Ni välkomna att kontakta oss på 0418-831 80.  

Kom gärna in till oss och säg hej så skickar vi med  
dig en tandborste + 1 tub resetandkräm.

Brandkårsgatan 2 i centrala Kågeröd

Varmt Välkommen!
Önskar vi som arbetar på Söderåsens Tandklinik

Hej bästa patient & framtida patienter!

Tandläkare Daniel Jordö med 
personal välkomnar befintliga 
och nya patienter till vår fina 
tandvårdsklinik på 
Järnvägsgatan 11 i Klippan.
Tel 0435-15310

Epost: info@klippandental.com
Hemsida: klippandental.com

VÄLKOMMEN TILL OSS!

Nyheter!
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Vinnare som vill komma i form
Linda och hennes kompis Camilla kliver 
in i Fyshusets lokaler och välkomnas 
direkt av Fyshusets ägare Jonny Olsson. 
Jonny har en lång bakgrund inom träning 
och hälsa, från personlig tränare idag till 
idrottslärare och brottningstränare vid 
Riks idrottsgymnasiet i många år.

Det är tomt i gymmet just den här morgonen 
och lite kyligt men Linda och Camilla ska 
snart bli varma. Jonny börjar med att sitta 
ned och prata med tjejerna innan de får 
värma upp i varsin roddmaskin och ro 1000 
meter. När de blivit uppvärmda väntar 90 
minuter rörelseanalys för att se vad de behö-
ver träna och vilka övningar som är mest 
lämpade för att nå önskade resultat. 
– Rörlighetsanalysen är jätteviktig för att gå 
vidare med träningen. Är du stel påverkar det 
din träning och du kan inte utföra din träning 
på ett säkert och korrekt sätt, förklarar Jonny.

Vinnande motivering
Linda vann tävlingen genom att skicka in en 
personlig och finurlig motivering:
”Länge har vi kämpat ihop, vi två – sagt att vi 
ska peppa varandra att ut och gå. Vi vill få en 
tydligare midja och en snyggare häck – några 
kilo från kroppen vill få väck […] Tänk att få 
göra denna resa med en av de finaste av vänner 
– jag är så glad att vi varandra känner. Åh vad 

jag önskar att vi detta vinner – att med hjälp av 
Fyshuset få se hur kilona försvinner.”

Linda och Camilla har bland annat startat 
ett instagramkonto för att peppa och ställa 
krav på varandra.
– Vi vill båda bli starkare, förbättra konditionen, 
öka rörligheten och gå ned i vikt. Komma i form 
helt enkelt samtidigt som vi har kul och gör det 
tillsammans, berättar Linda och Camilla i 
mun på varandra.

Målsättning
Linda och Camilla berättar att det kändes 
bra efter rörelseanalysen och träningspasset. 
Jonny upplevdes som peppande och uppläg-
get var seriöst. 
– Det var mycket jobbigare än vad trodde det 
skulle vara att ro. Rörlighetsanalysen var en tan-
keställare, märktes tydligt vad vi behöver träna 
på, menar Linda.

För att komma i form behövs det goda vanor 
som blir vardagsvanor. Kost och träning går 
hand i hand.
– Jonny var peppande och hård på ett positivt 
sätt. Han vet vad som krävs för att nå resultat.

– Det känns tryggt att börja med rörlighets-
analys och grunderna i träning. Övningarna är 
funktionella och går att göra i vardagen, berät-
tar Linda och fortsätter:

– Övningarna såg lätta ut men de var tuffa, 
främst på grund av ens egen stelhet i kroppen. 
Det kändes bra att komma igång och få hjälp 
av en expert.

Träning för livet
Fyshuset skiljer sig från vanliga gym efter-
som det är högt till tak och redskap för 
funktionell träning istället för maskiner för 
styrketräning. 
– Det är väldigt luftigt och stora ytor samtidigt 
som det är mer personligt jämfört med andra 
gym, sammanfattar Linda första tränings-
passet på Fyshuset.

Camilla instämmer och andas ut innan 
Jonny ger beröm och tips. På Fyshuset job-
bar Jonny och övrig personal med dig för 
att du ska få en kropp du trivs med och som 
fungerar i vardagslivet.
– Det kommer att bli riktigt bra för ett friskare 
liv i framtiden. Funktionell träning passar alla, 
gammal som ung, tränad som otränad. Det är 
aldrig för sent att komma igång med sin träning. 
Du tränar för ett friskare liv genom hela livet, 
hälsar Jonny.

Camilla (t.v.) och 
Linda var glada 
att komma igång 
med träningen.

fyshuset.nu@hotmail.com • 070-948 11 69
Vedbyvägen 69, Elfdalens camping, Klippan

Har du också svårt 
att komma igång 
med träningen?

Teckna gym-årskort för 2018:  
• Träna gratis i en månad! 

• Få 6 veckors träningsprogram!

från 250 kr/månad
BronsGymkort Gymkort exkl pass

ta med dig annonsen till FYsHuset!

www.FYsHuset.nu

Annons FYSHUSET Klippanjournalen 99x65_5 2018-01.indd   1 2018-01-12   10:10:10

 fÅ gratis
pt-pass!  

Köp 5 pass - få 1 pass gratis
Köp 10 pass - få 2 pass gratis
Köp 25 pass - få 4 pass gratis

Gäller även duo!

www.fyshuset.nu fyshuset.nu@hotmail.com • 070-948 11 69
Vedbyvägen 69, Elfdalens camping, Klippan
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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

43”

RETRO-STEREO
Stereo med CD, vinyl, radio och kasett.
Soundmaster NR540

GRUNDIG 43” 
LED-TV
Full HD, Integrerat WiFi, 
Triple Tuner (inbyggd)
43CLE6725

KYL/FRYS
186 cm
Nettovolym 215 L/ 87 L
Multibox
Superfreeze
A++
KGN36NW30

RETRO-STEREO
Stereo med inbyggda högtalare, CD, 
skivspelare, radio och kassett.
CHVS310

STEREO
Stereo med CD, vinyl, radio och kasett.
MCD4500

MINIKYL
För 6 burkar. Både värmer 
och kyler.  

POPCORNS-
MASKIN
3-5 min så är pocornen klara.
Mått medföljer. Effect: 1200W

1.990:-

2.690:-

5.990:-

5.990:-

2.790:-

CLASSIC LINE
Soundmaster SF510

Köp till matchande bord

990:-

990:-

149:-
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Johanna Zachhau var medarbetaren på Söderåsjournalen och 
Adapt Media som blev programledare vid Anders Liljeqvists 
sida, eller sidekicken som man säger på radiospråk. 

Fyra timmar varje vardagsmorgon sänder de morgonradio, fast 
Johanna är föräldraledig om fredagarna. Johanna är slagfärdig och 
ser allting från den ljusa sidan. Eller åtminstone från ett oväntat 
perspektiv av ett ämne.
– Vi pratar om allt möjligt, humor, vardag, allvar… allt det där som är 
livet, säger Johanna.

Att sända morgonradio från Kristianstad och bo i Klippan innebär 
tidiga morgnar. Men har du haft drömmen att bli journalist och 
upptäckt att radio är superkul är det lätt att komma upp på mor-
gonen.
– Jag trivs jättebra, det är roligt och det är ett snabbt media när det händer  
saker. Det är en ynnest att få göra ett program med både humor och 
allvar och vi har vansinnigt kul ihop vilket jag tror lyssnarna märker, 
berättar Johanna.

Upptäckt av P3
Det var under medieutbildningen i Båstad som Johanna upptäckte 
att sända radio var roligt. Sveriges Radio P3 lyssnade på hennes 
examensarbete och köpte in Johanna och hennes studiekamrater 
för sommarjobb för att sända sitt eget humorprogram i 10 veckor. 
Efter olika ströjobb blev det radion igen för Johanna:
– Jag fick en tjänst vid P4 Kristianstad 2009 efter jag jobbat på TT och 
Sydsvenskan med webb-TV. När jag fick mitt första barn 2012 blev det att 
jag bara jobbade under sommaren och kom inte tillbaka förrän 2016 och 
då hade vi fått ytterligare en flicka, året innan. 

Adapt Media
För många läsare var Johanna en uppskattad skribent och krönikör 
i Söderåsjournalen under några år. Johanna berättar att hon ser 
tillbaka på tiden hos Adapt Media med värme och att det gav henne 
tillfälle att lära känna Klippan som inflyttad hit.
– Under åren med Söderåsjournalen fick jag lära känna bygden, träffa 
roliga människor och arbeta med det skrivna ordet igen. 

Hemmaplan
Johanna är född och uppvuxen i Ekeby och inflyttad till Klippan 
sedan 2009. Daniel, Johannas man, är från Klippan och de valde 

att f lytta hit när Johanna fick 
jobb i Kristianstad. Som många 
andra är vuxenlivet något 
Johanna betraktar på avstånd 
och har svårt att greppa att hon är en del 
av. Fast med två flickor på 2 och 5 år, hus 
– och mitt uppe i f lytt från ett hus till ett 
annat – är hon tvungen att acceptera att 
hon blivit vuxen.
– Att vara mamma till våra två flickor är helt 
fantastiskt och att få se dem utvecklas varje dag 
är spännande, förvånande, överväldigande och 
helt underbart, tycker Johanna.

Är det något Johanna är svag för är det 
att fortbilda sig och lära sig nya saker. 
Det innebär att hon även måste behärska 
sig och inte anmäla barnen till en massa 
aktiviteter.
– En sak som är fantastiskt med Klippan är 
det rika föreningslivet och att du kan prova på 
så många olika saker. Det skiljer sig markant 
från lilla Ekeby där jag själv växte upp, berät-
tar Johanna.

Många järn i elden
I vardagen är det yoga i Ängeholm och 
styrketräning på Fyshuset som gäller för 
Johanna. Men det har varit allt från att ha 
utbildat sig till cirkelledare i nåltovning till glasfusing eller Papier-
maché kurs så hon kan göra mexikanska drakar.
– Jag älskar kurser och lära mig nya saker, jag är nyfiken på männ-
iskor eftersom alla har en historia att berätta. Det finns en hårfin gräns  
mellan orädd och korkad när man inte tänker efter utan kastar sig in i det 
okända, menar Johanna.

Johanna och Daniel har rest mycket i världen och bland annat har 
de bytt hus med en familj från Colorado, USA och bodde där i tre 
månader. Att resa och upptäcka världen har till sommaren bytts 
till att resa på charterresa för första gången i livet, ytterligare en bit 
av vuxenlivet. 

Morgongänget i SR P4 Kristianstad är i etern 
mellan klockan 6 och 10 måndag till fredag. 
Från vänster: Anders Liljeqvist (program-
ledare), Christine Singbrant (producent), Johan 
Petterson (reporter) och Johanna Zachhau.

Johanna Radioprofilen Zachhau
12 Månadens profil



Varje år har Kupolen samlat fantastiska deltagare som med sin 
kämparglöd och vilja att hjälpa cyklat och samlat in pengar till 
Barncancerfonden. 

Målet med Spin of Hope den 17 mars 2018 är att stödja och hjälpa 
cancerdrabbade barn och deras familjer via Barncancerfondens 
lokala föreningar. Ni deltar genom att anmäla ett lag om 1-12 
personer, lagavgiften är 1 500 kronor, som turas om att hålla 
igång en spinningcykel i 12 timmar. Hela deltagaravgiften går till 
Barncancerfonden som fördelar de insamlade pengarna till sina 
lokala föreningar. 

Samla ihop ditt lag och anmäl er till denna fantastiska dag!

Stötta Barncancerfonden
cykla Spin of Hope på Kupolen

Politikerskola 2018
Ett sätt att stärka vår demokrati är att få merkunskap.
Vi i Kristdemokraterna i Klippan tycker detta är viktigt.
Du som är nyfiken på vårt politiska arbetet och hur vår
kommun fungerar, får nu en chans att lära lite mer.

Vi träffas vid fyra kurstillfällen, ca 2,5 tim/gång.
- tors 1/3
- tors 15/3
- tisd 27/3, (Kom.fullm.)
- Avslutning tisd 3/4
(Tidigare datum för februari utgår)

Plats: Cafeterian i kommunhuset,
Klippan (3 vån)
Tid: 19.00–21.30
Anmälan till:
Madeleine Ljungberg, e-post:madeleine@ljungbergs.se
Först till kvarn gäller. Begränsat antal.

www.klippan.kristdemokraterna.se

Annons.Politikerskol. 2018.indd   1 2018-01-25   23:00

– Fast jag trivs allra bäst hemma med familjen. Vi i familjen, mina för-
äldrar och mina två systrar, står varandra väldigt nära. Den ultimata 
kvällen är hemma med familj och vänner där vi spelar sällskapsspel 
och bara umgås.

Olika roller
Det finns två Johanna Zachhau, en privat som älskar familje-
livet och anonymiteten och en annan som saknar filter och 
bjuder på sig själv, den hon är på jobbet.
– Om jag är en spelevink på jobbet och i etern, är jag oftast raka 
motsatsen hemma. Det är skönt att komma hem till Klippan, koppla 
av offentligheten och förväntningarna och istället bara vara förälder 
och Johanna, även om den andra sidan av mig också är Johanna. 
Avsaknaden av filter är det människor har roligt åt och att få komma 
hem och bara få vara tyst och ta det lugnt är avkopplande, berättar 
Johanna.

Framtiden ser ljus ut för Johanna med nytt hus som ska flyttas in 
i och nya spännande saker på gång i karriären efter att ha provat 
på en massa olika saker.
– Jag trivs med mitt liv och har fått en fast tjänst på Sveriges Radio. Är 
det något jag hade önskat mig är det en elbil, det hade varit underbart. 
Vi får se, det kanske kommer i framtiden, säger Johanna med ett 
leende.

Det har blivit dags att säga adjö, det finns en förskoletid att 
passa, och Johanna springer iväg mot det som betyder mest för 
henne i livet, sin familj och sina barn.

Zachhau
13SPIN OF HOPE
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Sportlov 2018 – det här händer i Perstorp
Vecka 8 är traditionsenligt lika med sport
lov. Läge för kompishäng, återhämtning 
och chans till att prova på nya aktiviteter. 
Varför inte rotfruktsverkstad och bada 
med en krokodil? Eller testa breakdance 
och kolla in en legoutställning?

Filmklubb och teater
Programmet för 2018 är varierat och varje 
dag finns något att göra för den sportlovs-
lediga. Biblioteket erbjuder exempelvis film-
klubb måndag 19 februari och onsdag 21 
februari. Medlemskort i filmklubben häm-
tas kostnadsfritt på biblioteket. Inträdet till 
filmerna är också gratis. Tisdag 20 februari 
ordnas en kombinerad teater och rotfrukts-
verkstad som riktar sig till barn i åldern  
5-9 år.
– Det kan bli riktigt roligt. Staffan Björlund 
bjuder på tre dockspelshistorier. Efter föreställ-
ningen får alla göra en egen rotfruktsdocka att 
ta med sig hem, berättar Mari Löf.

Spelhåla på biblioteket
På biblioteket ordnas även en spelhåla i 
hörsalen torsdag 22 februari där besökarna 
ges möjlighet att spela Wii, couronne och 
brädspel.
– Spelhålan är för alla barn och unga men 

Skejtparken i Stadsparken är en lyckad och upp
skattad satsning. Som nu får en uppföljare. 

Träna styrka och balans
På grönytan mellan Allégatan och Esabvallen ska 
bland annat flera redskap placeras där äldre kan träna 
styrka och balans. Arbetet beräknas vara klart under 
senare delen av maj och med hjälp av redskapen kan 
bland annat höft, bål, balans och axlar tränas.
– Redskapen är ämnade för äldres träning. Bland annat 
är ett redskap utformat som en trapp med handtag där det 
går att gå upp och ner. Ett annat är höftfjädern där man 
stärker kontroll och balans i bålen, berättar driftsingen-
jör Håkan Eriksson.

Hängmatteställning för ungdomarna
På grönytan ska också ett klätterredskap/hängmatte-
ställning för ungdomar placeras.
– Tycker det är trevligt att även den delen fylls med liv och 
rörelse. Vi tänker också se över belysningen på platsen. Till 
exempel ska flera träd belysas med lampor vars färger kan 
varieras, säger Håkan Eriksson.

klockan 13-16. Blandade åldrar. Ozvald är 
även kvällsöppet onsdag och torsdag (17-22) 
samt fredag och lördag (17-00).

Lego, Dans och Musik hos ABF
Sportlovsprogrammet innehåller även akti-
viteter i Kulturhuset-ABF:s lokaler på Järn-
vägs gatan. 

Amöba Kulturförening och ABF ordnar den 
21 februari en legoutställning och byggverk-
stad i danslokalen. Drop-in gäller mellan 
klockan 10-13. 

Torsdag 22 februari mellan klockan 18-20 
finns chansen att testa breakdance under 
ledning av Anders Donoso och Jackie Wong. 

På torsdagen den 22 februari mellan klock-
an 14 och 16 är det öppet hus i ABF:s musik-
studio. Det ges även info om hur man startar 
ett rockband.

Ej Komplett program
Sportlovsprogrammet var vid tidningens 
pressläggning inte helt komplett, därför kan 
att programpunkter tillkomma. För kom-
plett program hänvisar vi till kommunens 
hemsida www.perstorp.se eller kommu-
nens konton på sociala medier: Facebook, 
Instagram och Twitter.

lämplig ålder kan vara från cirka tio år till yngre 
tonåren, säger Mari Löf.

Ugglebadet
På Ugglebadet är simhallen öppen varje dag. 
Under två timmar från öppning finns chan-
sen att bada med en krokodil. (Självklart 
handlar det inte om en riktig utan om ett 
lekredskap).

Bowling
Vidare från sportlovsprogrammet kan näm-
nas bowling i bowlinghallen torsdag 22 
februari. Alla åldrar välkomna. Två tider 
finns att välja mellan: 14.30-15.30 samt 
15.30-16.30. Föranmälan krävs på 315 42.

Karate
Perstorps två karateklubbar erbjuder möj-
ligheten att prova på sporten. Alla åldrar 
välkomna. Perstorps Karateklubb håller till 
i Norra Lyckanskolans gymnastiksal mån-
dag (18.45-20), onsdag (17-18.30) och fredag 
(18-19.30). Ichiban Karate håller till i gamla 
postlokalen i kommunhuset måndag (18-19) 
och onsdag (18-19).

Fritidsgården Ozvald
Fritidsgården Ozvald har aktiviteter i idrotts-
hallen på måndag, tisdag och onsdag mellan 

Träningsredskap för äldre och hängmatteställning 

skapar nytt liv på grönyta
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Välbesökt Bovisning
Lördagen den 13 januari hälsades allmänheten välkomna till 
lägenhetsvisning på Hantverkaregatan. 

Nybyggt på Hantverkaregatan 
Kön ringlade lång utanför bostadshuset mitt i centrala Perstorp för 
att få komma in och titta på de nybyggda lägenheterna. I dörren 
stod Perstorps Bostäders VD Henry Roos och hälsade alla varmt 
välkomna. 

I trapphuset mellan lägenheterna på bottenplan stod Annelie  
Andersson som ansvarar för uthyrningen hos Perstorps Bostäder 
och svarade på frågor. Intresset var stort och besökarna impone-
rades av de smarta lägenhetslösningarna och att lägenheterna var 
stora och öppna till ytan.

Kia Niro är en modern crossover med frikostiga utrymmen, en  dragvikt på 1300 kg, värme i ratten 
och andra smarta lösningar som passar under dina  äventyr. Den är samtidigt en hybrid med låga 
utsläpp och driftskostnader.  Välkommen till din Kia-handlare och upptäck en riktig hybrid!

kia.com

Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 31/12 2017 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar. Bränsle förbrukning blandad körning Kia Niro 3,8 l/100 km, CO2-utsläpp 88 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.

ADVANCE REK. CA PRIS FRÅN 229.900 KR

Kampanjpris från: 214.900 kr
PRIVATLEASING FRÅN 3.695 KR/MÅN*
Innehåller bl.a. autobroms med fotgängarskydd, aktivt 
fil övervakningssystem, adaptiv farthållare, takreling, 
LED-ljus fram & bak, eluppvärmd läderratt, 16” aluminium-
fälgar och 2-zons klimatanläggning (ACC).

LÄGG TILL PLUSPAKET: 19.900 KR

PRIVATLEASING FRÅN 3.989 KR/MÅN* 
Innehåller utöver Advance bl.a. halvläderklädsel,  
7” navigationssystem med backkamera, parkerings- 
sensorer bak, regnsensor, delläder, Apple CarPlayTM, 
förberedd för Android AutoTM, dimljus fram, USB-uttag, 
kromade yttre handtag och tonade rutor bak.

Kia Niro finns nu även 
som plug-in hybrid med 
klassledande räckvidd 
på el – upp till 58 km!

Kia Niro är en modern crossover med frikostiga utrymmen, en  dragvikt på 1300 kg, värme i ratten 
och andra smarta lösningar som passar under dina  äventyr. Den är samtidigt en hybrid med låga 
utsläpp och driftskostnader.  Välkommen till din Kia-handlare och upptäck en riktig hybrid!

kia.com

Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 31/12 2017 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar. Bränsle förbrukning blandad körning Kia Niro 3,8 l/100 km, CO2-utsläpp 88 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.

ADVANCE REK. CA PRIS FRÅN 229.900 KR

Kampanjpris från: 214.900 kr
PRIVATLEASING FRÅN 3.695 KR/MÅN*
Innehåller bl.a. autobroms med fotgängarskydd, aktivt 
fil övervakningssystem, adaptiv farthållare, takreling, 
LED-ljus fram & bak, eluppvärmd läderratt, 16” aluminium-
fälgar och 2-zons klimatanläggning (ACC).

LÄGG TILL PLUSPAKET: 19.900 KR

PRIVATLEASING FRÅN 3.989 KR/MÅN* 
Innehåller utöver Advance bl.a. halvläderklädsel,  
7” navigationssystem med backkamera, parkerings- 
sensorer bak, regnsensor, delläder, Apple CarPlayTM, 
förberedd för Android AutoTM, dimljus fram, USB-uttag, 
kromade yttre handtag och tonade rutor bak.

Kia Niro finns nu även 
som plug-in hybrid med 
klassledande räckvidd 
på el – upp till 58 km!

Kia Niro är en modern crossover med frikostiga utrymmen, en  dragvikt på 1300 kg, värme i ratten 
och andra smarta lösningar som passar under dina  äventyr. Den är samtidigt en hybrid med låga 
utsläpp och driftskostnader.  Välkommen till din Kia-handlare och upptäck en riktig hybrid!

kia.com

Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 31/12 2017 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar. Bränsle förbrukning blandad körning Kia Niro 3,8 l/100 km, CO2-utsläpp 88 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.

ADVANCE REK. CA PRIS FRÅN 229.900 KR

Kampanjpris från: 214.900 kr
PRIVATLEASING FRÅN 3.695 KR/MÅN*
Innehåller bl.a. autobroms med fotgängarskydd, aktivt 
fil övervakningssystem, adaptiv farthållare, takreling, 
LED-ljus fram & bak, eluppvärmd läderratt, 16” aluminium-
fälgar och 2-zons klimatanläggning (ACC).

LÄGG TILL PLUSPAKET: 19.900 KR

PRIVATLEASING FRÅN 3.989 KR/MÅN* 
Innehåller utöver Advance bl.a. halvläderklädsel,  
7” navigationssystem med backkamera, parkerings- 
sensorer bak, regnsensor, delläder, Apple CarPlayTM, 
förberedd för Android AutoTM, dimljus fram, USB-uttag, 
kromade yttre handtag och tonade rutor bak.

Kia Niro finns nu även 
som plug-in hybrid med 
klassledande räckvidd 
på el – upp till 58 km!

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!

ÅRSMÖTE 18 MARS 
Perstorps Hembygdsförening
Nya & gamla medlemmar hälsas välkomna  
till Perstorps Församlingshem kl. 14.00
Sång & musik av Hasse & Gert från Laholm
”Dansminnen och visor från förr”

Följ oss via hemsidan och Facebook

NYHETER, EVENEMANG OCH ERBJUDANDE – LOKALT!

Perstorps Bostäders VD Henry Roos stod i dörren och hälsade alla välkomna.

15Perstorps Bostäder



 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

Vad säger du,  
ska vi ta tag i  
din pension nu?
Vilken pension du får beror på en rad olika faktorer. 
Till exempel om du jobbar hel- eller deltid, hur  
många år du jobbar och hur mycket du sparar själv.

Välkommen till våra kontor, så hjälper vi dig  
att komma igång. 

Första  
Pensions- 
hjälpen

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 
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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 

Hallå där Per 
Johansson

Bankärenden ser inte likadana ut idag som de gjorde förr, 
utan de flesta tjänster sköts digitalt och antalet fysiska 
kundmöten är få idag vid bankerna. 

Swedbank har varit ensamt bankkontor i Perstorp i drygt 15 år, men 
nu flyttar ni verksamheten till Klippan?
– Vi har förståelse för att f lytten av kontoret i Perstorp kan innebära 
andra förutsättningar för en del av våra kunder. Vi kommer att göra 
vårt yttersta för att fortsätta ge den bästa servicen till våra kunder med 
utgångspunkt från våra kontor i Klippan, säger Per Johansson som 
är chef för Swedbank i Klippan och Perstorp.

När Swedbanks kontor i Perstorp flyttar till Klippan, vad händer 
med personalen och servicen? 
– Personalen i Perstorp kommer du i framtiden att träffa på kontoret 
i Klippan. Resurserna samordnas där för att säkerställa den lokala 
närvaron även i framtiden. Behöver du hjälp eller har frågor är det 
bara att komma in och besöka oss, precis som tidigare.

– Uttagsautomaten och serviceboxen i Perstorp kommer inte att på-
verkas av denna förändring. Swedbank finns även tillgängliga via 
internet-, mobil- och telefontjänster dygnet runt, året runt.

Följ gärna verksamheten på Facebook • Södra Kyrkogatan 1, Kvidinge • 0435-20 321 • info@soderasensredovisningsbyra.se

Redovisningsbyrån för företagaren som vill ha hjälp med 
bokföring, moms, löner, bokslut och årsredovisning.

ETT URVAL AV TJÄNSTERNA

• Löpande bokföring
• Momsredovisning, även byggmoms 
 och utländsk moms

• RUT och ROT
• Löneadministration
• Bokslut och årsredovisningar

16 Swedbank i Klippan och Perstorp



070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

En kontakt räcker! 

Sätt fart på dina 

byggdrömmar!

Ni värmer er 
vid brasan...

BRAVIDA PRENAD AB KLIPPAN 

www.prenad.se

 0435-145 35

Östra Ljungby Lantmän har både byggt om butiken och ökat 
sin annonsering i Söderåsjournalen, vi har fått en pratstund 
med Richard som är butiksansvarig.

Har annonseringen i Söderåsjournalen gett något?
– Annonseringen har gett en positiv effekt. Det är många som läser 
Söderåsjournalen och vi märker att vi fått nya kunder av annonseringen. 
Det är många nya ansikten i butiken och vi har fått kommentarer som 
visar att våra annonser uppmärksammats.

Vad är på gång nu?
– För butikens del, villaägarna ska ut och beskära träd och fixa i trädgår-
den. Det är många som börjar med trädgårdsarbetet nu och alla redskap 
till trädgården handlar du här.

Några nyheter?
– Efter ombyggnaden har butiken blivit mer kundvänlig med ljusare och 
trevligare lokaler där sortimentet exponeras bättre. Vi har fått en ny chef, 
Lars Petrisson från Förslöv, efter Göran Johansson som efter 20 år här på 
Östra Ljungby Lantmän valt att gå till nya utmaningar.

Hallå där Richard 

Johansson

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

Gäller 16/2– 4/3 2018. Lokala avvikelser kan förekomma. 

PÅ 1000-TALS 
TAPETER

20–50%
JUST NU

DAGS ATT GÖRA FINT
VI HJÄLPER DIG KOMMA IGÅNG
Tapetsering kan vara lite knepigt i början. Man behöver både inspiration, 
rätt material och kanske ett gott råd från någon som har varit med förr. 
Välkommen in, vi hjälper dig att komma igång.

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

Gäller 16/2– 4/3 2018. Lokala avvikelser kan förekomma. 

PÅ 1000-TALS 
TAPETER

20–50%
JUST NU

DAGS ATT GÖRA FINT
VI HJÄLPER DIG KOMMA IGÅNG
Tapetsering kan vara lite knepigt i början. Man behöver både inspiration, 
rätt material och kanske ett gott råd från någon som har varit med förr. 
Välkommen in, vi hjälper dig att komma igång.

Gilla oss på FB

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

Håll utkik efter 
fler erbjudanden! 

När våra lokaler är 
färdigrenoverade 
den 1-3 mars firar 

vi lite extra.

17Bolist – Östra Ljungby Lantmän



Tack till Föreningssidans sponsorer! Tack till Föreningssidans sponsorer!

Åsbobygdens Samlarförening
7/3 Årsmöte, kl 19 Sedvanliga mötesförhand-
lingar. Underhållning av Puttes blues band.

PRO Klippan
19/2, 5/3 och 19/3 Bingo i PRO-lokalen kl 14
21/2 Utflykt till Ullared
1/3 Utflykt till Ellinge slott
12/3 Trivseldans kl. 17 på Ting valla i Åstorp. 
Ingvar Fahsts duo spelar
13/3 Medlemsmöte kl 14 på Restaurang 
Terrassen (Kulturcenter). PRO-kören 
TonÅringarna underhåller.
19/3 Shoppingtur till Burg, Tyskland
21/3 Generationsträff med ABF och Klippans 
unga muslimer i PRO-lokalen kl. 17.30
24/3 Påsklunch i PRO-lokalen kl. 12.
25/3 ”Minns du mig” med Tomas Petersson 
och Annika Andersson på Helsingborgs 
konserthus.
Mer info på hemsidan, pro.se/klippan eller 
pärmen i lokalen Torget 1 A.

PRO Perstorp
Dans i Perstorp Folkets Park kl. 17-20.30. 
21/2 – Liljas ork. 7/3 – Berth ś Favoriter
21/3 Erik Arnolds spelar.
Alla föreningsanslutna hälsas välkomna.
Information om våra resor finns i resepärm 
i Bäckstugan eller kontakta Evert Ryberg 
0703-364678 alt. evartryberg@outlook.com

SPF Seniorerna Åby Klippan
21/2 Studiecirkel Grundkurs i Släktforskning 
kl. 9.30 på 47:an. Ledare Barbro Andréll. 
För info/an mälan: Margareta S. 0435-14824
7/3 Månadsmöte kl 14 på 47:an. Karlo Pesjak 
föreläser om "Mannen med vildsvinen". 
Information och eftermiddagskaffe. 
16/3 IKEA-muséet i Älmhult Mer info/anmälan: 
Margaretha P. 0435-13624 alt Britt 0435-24314
9/3 Studiecirkel Konsthistoria "Måleriets 
historia" med Bengt Engquist, 8 gånger.  
För info/anmälan: Margareta S. 0435-14824
22/3 "Skånes Flora och Fauna" kl 9 på 47:an. Ta 
med egen fika. För info: Kristina 0435-22111

Färingtofta rödakorskrets 
22/2 Kretsstämma kl 19 i församlingshem-
met. Sedvanliga förhandlingar, lotteri och 
hembakat till kaffet! Nils Svensson kåserar.

SPF Seniorerna Tycho Brahe Ljungbyhed
28/2 Informationsmöte kl 18.30, lokalen på 
Ljungbygatan 22. Om du får pension av 
något slag eller är gift/sambo med en med-
lem – välkommen på informationsmöte. Vår 
hemsida: spfseniorerna.se/tychobraheljungbyhed
20/3 Sammankomst kl. 17 Vi träffas i lokalen 
och äter köttbricka med tillbehör. Pris 200 
kr. Underhållning av ”dr Glader”. Anmälan 
senast 15/3: Elsebeth, 0435-441215, 073-553 
04 31. Först till kvarn – max 50.

Kvidinge Hembygdsförening
Torsdagskvällar i Kvidinge Hembygdshall 
• 22/2 kl. 15 film: "Dumma mej" Miniorerna 
är tillbaka med nytt äventyr. Entré 20 kr.
• 22/2 kl. 19 film: "En oväntad bekantskap" 
med Dustin Hoffman. Entré 60 kr.
• 1/3 "Italiensk afton" kl 19. Maria 
Knutsson, Per Sjölander och Billy Heil 
Quartet bjuder på en italiensk schlagerka-
valkad. Entré 150 kr inkl. förtäring.
• 8/3 kl. 19 Carin Öwall berättar om natur-
kraft med kryddor och örter. Entré 60kr.
• 15/3 kl. 19 "Antikrally" med Peder Lamm. 
Tag med ett föremål för värdering. Humor 
och fakta i antiksamlarnas tecken. 80kr.
• 22/3 kl. 19. Vox Femina, Kör som ger 
"poeterna berättar". En kväll med Dan 
Andersson och Nils Ferlin. Entré 60 kr

Trädgårdsföreningen Perstorp
5/3 Årsmöte kl 19 i Studieförbundet Vuxen-
skolans lokaler, Stockholmsv. 14D. Efter 
förhandlingarna så har vi trädgårdssnack. 
Alla intresserade hälsas hjärtligt välkomna!

PRO Ljungbyhed
23/2 Årsmöte kl 14 i Kreablokalen.
15/3 Lunch kl 12 på Golfkrogen sedan vis-
ning av militärhist museum. 129 kr, anmä-
lan sen 28/2 till Ingrid 441410 eller Göthe.

Klippanbygdens Natur
14/3 Årsmöte på Bjärhus gårdsbutik (Loftet)  
kl. 19-21. Efter förhandlingarna håller 
Tord Andersson ett an förande om Rönneå. 
Föreningen bjuder på fika. Varmt Välkomna!
20/3 Sköra vingar Ett föredrag om dagfjäri-
lar med Ulf Westerberg, naturfotograf från 
Vellinge. Hörsalen i Ängelholms bibliotek, 
kl 19, entré: 30:- för medlemmar

Kvidinge Föreläsningsförening
4/3 kl 19 "Frans G Bengtsson - som jag känner 
honom", Eva Thoren, från Össjö. Frans G är 
uppvuxen vid Rössjöholm och känd för sina 
romaner om vikingar. Efter föreläsningen 
hålles årsmöte.
18/3 kl 19 "Cirkeln är sluten - 140 amerikabrev 
blir min släktsaga" Eleanor Sander är född 
och uppvuxen i Kanada men har sina rötter 
i Västra Torup. 

Aktiespararna i Klippan Perstorp Åstorp
14/3 Analyskväll 18.30-21 Gunnar Ek, 
Aktiespararna. Studiegården 47:an, 
Klippan. Anmälan via: aktiespararna.se/
lokalavdelningar/klippanperstorpastorp eller 
sms/telefon till Jan Nilsson 070-8592006
Aktiecafé 25/2 och 25/3 17-19. Studiegården 
47:an Storgatan 47 Klippan. 
Alla är varmt välkomna till våra aktiviteter!

Klippans Hembygdsförening
Årsmöte den 25/3 kl 14 i Hembygdsbyn Åby 
museum. 

SPF Seniorerna Färingtofta
Canasta onsdagar kl 13.30 i Samlings lokalen, 
Infanterigatan 18, (baksidan) Ljungbyhed. 
Info Gudrun 44 10 21 eller Gunnel 240 86.
Trivseldans Tornsborgs Tivoli torsdagar udda 
veckor kl 17-20.30. 
1/3 Memorys, 15/3 Candys, 29/3 Orient.

HjärtLung-föreningen Klippan
15/3 EM-kafé kl 14, Gråmanstorps bygdegård.

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

Tack till Föreningssidans sponsorer!
Tack till Föreningssidans sponsorer!

Förenings sidorna på Söderåsportalen.se

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



Tack till Föreningssidans sponsorer!

VAR MED PÅ 
SLUTSPURTEN

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

DAGENS LUNCH · 95:-
SERVERAS I ARENARESTAURANGEN VARJE VARDAG MELLAN 
KL 11-13.30. ENKELT ATT PARKERA, GOD MAT OCH TREVLIG MILJÖ 
GÖR DET TILL EN SVÅRSLAGEN KOMBINATION. 10-KORT 850:-

2/3 · 19:00 8/3 · 19:00 10/3 · 15:15

Annons-201x271.5-180131.indd   1 2018-01-31   14:18
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Tävla i Annonsjakten!

Namn: ____________________________________________________ Tel: _____________________________

Adress: _____________________________________________________________________________________

Vinnare i Barntävlingen, Januari:
Livia Viebke, Klippan 

Vinn biljetter till Rögle-Karlskrona
Bland de rätta svaren lottar vi ut sittplatsbiljetter till matchen 
mellan Rögle och Karlskrona. Matchen spelas fredagen den  
2 mars kl 19. Två personer vinner två biljetter var.

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

• Du skall hitta annonserna till vilka bitarna hör. 
• 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 frankerat brev.

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

OSS TILLHANDA SENAST den 5 mars 2018

Grattis!

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

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

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

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

Sedan den 1 februari 2018, blir det förbjudet att köra bil med 
mobiltelefon i handen. 

Nu får du inte prata i telefon, rattsurfa eller skicka sms utan 
handsfree. Du måste ha händerna på ratten. Tidigare var det 
förbjudet att hantera mobilen så att det ”menligt inverkar på kör-
ningen”. Den nya lagen innebär att det blir betydligt enklare för 
polisen att se till att förbudet också efterlevs.

på bilsurfandet
Slut

böter eller Indraget körkort
Om du bryter mot förbudet kan du få böter och bli av med kör-
kortet. Om du har prövotid på körkortet, kan du behöva göra 
om uppkörningen. Regeln gäller för dig som till exempel kör: 
moped, traktor, terrängmotorfordon, motorcykel, bil, taxi, 
buss eller lastbil. Källa: transportstyrelsen.se 

Den nya Lagen
"Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt 
aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunika-
tionsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av 
fordonet. Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant 
sätt att han eller hon håller den i handen."
 4 kap. 10 e § trafikförordningen (2017:1284).

ÅRSMÖTE 18 MARS 
Perstorps Hembygdsförening
Nya & gamla medlemmar hälsas välkomna  
till Perstorps Församlingshem kl. 14.00
Sång & musik av Hasse & Gert från Laholm
”Dansminnen och visor från förr”Politikerskola 2018

Ett sätt att stärka vår demokrati är att få merkunskap.
Vi i Kristdemokraterna i Klippan tycker detta är viktigt.
Du som är nyfiken på vårt politiska arbetet och hur vår
kommun fungerar, får nu en chans att lära lite mer.

Vi träffas vid fyra kurstillfällen, ca 2,5 tim/gång.
- tors 1/3
- tors 15/3
- tisd 27/3, (Kom.fullm.)
- Avslutning tisd 3/4
(Tidigare datum för februari utgår)

Plats: Cafeterian i kommunhuset,
Klippan (3 vån)
Tid: 19.00–21.30
Anmälan till:
Madeleine Ljungberg, e-post:madeleine@ljungbergs.se
Först till kvarn gäller. Begränsat antal.

www.klippan.kristdemokraterna.se

Annons.Politikerskol. 2018.indd   1 2018-01-25   23:00

TERRASSEN
K L I P P A N

Östra Teatergatan 7, 264 38 Klippan • 0435 - 101 09

Fri parkering • VÄLKOMMEN

Lunch •  A la carte • Festlokal
Måndag – Fredag 11.00-14.30 & 17.00 – 21.00 

Lördag/Söndag 17.00 – 21.00

249:-
/ MÅN

GYMKORT FR.

vi älskar
träning 
prova en vecka gratis

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

En kontakt räcker! 

Sätt fart på dina 

byggdrömmar!

Ni värmer er 
vid brasan...

Kia Niro är en modern crossover med frikostiga utrymmen, en  dragvikt på 1300 kg, värme i ratten 
och andra smarta lösningar som passar under dina  äventyr. Den är samtidigt en hybrid med låga 
utsläpp och driftskostnader.  Välkommen till din Kia-handlare och upptäck en riktig hybrid!

kia.com

Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 31/12 2017 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar. Bränsle förbrukning blandad körning Kia Niro 3,8 l/100 km, CO2-utsläpp 88 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.

ADVANCE REK. CA PRIS FRÅN 229.900 KR

Kampanjpris från: 214.900 kr
PRIVATLEASING FRÅN 3.695 KR/MÅN*
Innehåller bl.a. autobroms med fotgängarskydd, aktivt 
fil övervakningssystem, adaptiv farthållare, takreling, 
LED-ljus fram & bak, eluppvärmd läderratt, 16” aluminium-
fälgar och 2-zons klimatanläggning (ACC).

LÄGG TILL PLUSPAKET: 19.900 KR

PRIVATLEASING FRÅN 3.989 KR/MÅN* 
Innehåller utöver Advance bl.a. halvläderklädsel,  
7” navigationssystem med backkamera, parkerings- 
sensorer bak, regnsensor, delläder, Apple CarPlayTM, 
förberedd för Android AutoTM, dimljus fram, USB-uttag, 
kromade yttre handtag och tonade rutor bak.

Kia Niro finns nu även 
som plug-in hybrid med 
klassledande räckvidd 
på el – upp till 58 km!

Kia Niro är en modern crossover med frikostiga utrymmen, en  dragvikt på 1300 kg, värme i ratten 
och andra smarta lösningar som passar under dina  äventyr. Den är samtidigt en hybrid med låga 
utsläpp och driftskostnader.  Välkommen till din Kia-handlare och upptäck en riktig hybrid!

kia.com

Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 31/12 2017 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar. Bränsle förbrukning blandad körning Kia Niro 3,8 l/100 km, CO2-utsläpp 88 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.

ADVANCE REK. CA PRIS FRÅN 229.900 KR

Kampanjpris från: 214.900 kr
PRIVATLEASING FRÅN 3.695 KR/MÅN*
Innehåller bl.a. autobroms med fotgängarskydd, aktivt 
fil övervakningssystem, adaptiv farthållare, takreling, 
LED-ljus fram & bak, eluppvärmd läderratt, 16” aluminium-
fälgar och 2-zons klimatanläggning (ACC).

LÄGG TILL PLUSPAKET: 19.900 KR

PRIVATLEASING FRÅN 3.989 KR/MÅN* 
Innehåller utöver Advance bl.a. halvläderklädsel,  
7” navigationssystem med backkamera, parkerings- 
sensorer bak, regnsensor, delläder, Apple CarPlayTM, 
förberedd för Android AutoTM, dimljus fram, USB-uttag, 
kromade yttre handtag och tonade rutor bak.

Kia Niro finns nu även 
som plug-in hybrid med 
klassledande räckvidd 
på el – upp till 58 km!

Kia Niro är en modern crossover med frikostiga utrymmen, en  dragvikt på 1300 kg, värme i ratten 
och andra smarta lösningar som passar under dina  äventyr. Den är samtidigt en hybrid med låga 
utsläpp och driftskostnader.  Välkommen till din Kia-handlare och upptäck en riktig hybrid!

kia.com

Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 31/12 2017 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar. Bränsle förbrukning blandad körning Kia Niro 3,8 l/100 km, CO2-utsläpp 88 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.

ADVANCE REK. CA PRIS FRÅN 229.900 KR

Kampanjpris från: 214.900 kr
PRIVATLEASING FRÅN 3.695 KR/MÅN*
Innehåller bl.a. autobroms med fotgängarskydd, aktivt 
fil övervakningssystem, adaptiv farthållare, takreling, 
LED-ljus fram & bak, eluppvärmd läderratt, 16” aluminium-
fälgar och 2-zons klimatanläggning (ACC).

LÄGG TILL PLUSPAKET: 19.900 KR

PRIVATLEASING FRÅN 3.989 KR/MÅN* 
Innehåller utöver Advance bl.a. halvläderklädsel,  
7” navigationssystem med backkamera, parkerings- 
sensorer bak, regnsensor, delläder, Apple CarPlayTM, 
förberedd för Android AutoTM, dimljus fram, USB-uttag, 
kromade yttre handtag och tonade rutor bak.

Kia Niro finns nu även 
som plug-in hybrid med 
klassledande räckvidd 
på el – upp till 58 km!

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!
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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

BILVÅRD (BRILLIANT CARE) 
• Vianor, Fabriksvägen 14, 264 39 KLIPPAN ��������������������������������������������������������0435-103 07
 klippan@vianor�com

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

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

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

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

ELEKTRIKER
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

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 4010, 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

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

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

Branschregister



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

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

PSYKOTERAPI - KBT OCH PARTERAPI
KBT4U, Norra Skolgatan 2A, 264 33 KLIPPAN ����������������������������������������������0707-56 54 88
 Dobrica Vukovic, socionom, leg� psykoterapeut, kbt4u@hotmail�com

REDOVISNING, REVISION
• BDO, Box 103, 264 33 KLIPPAN ������������������������������������������������������������� 0435-76 61 31
 www�bdo�se, peter�jelinek@bdo�se
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:  .......................................................................................................................................................................



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

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

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

Se modeller och priser på www.a4uab.se

LUFTVATTEN VÄRMEPUMPAR

ETT KOMPLETT SYSTEM
MED ENKEL INSTALLATION

NYTT KRAFTPAKET I 
MINDRE FÖRPACKNING

EXTREMT LÅG LJUDNIVÅ

HÖGRE VERKNINGSGRAD

14 ÅRS TRYGGHET

GARANTERAD VÄRMEPUMPSDRIFT NER TILL -28Cº

TID ATT BOKA 

Tjejkväll!

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

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

Samla dina vänner/arbetskompisar 
och boka in en inspirerande kväll hos 
oss där vi pratar make up och mode. 
(Gratis - minst 10 pers) 
Ring för mer info!

the Balm Cometics
FÖRST UT I SKÅNE!


