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Utgivningsdagar 2019
Nummer Manusstopp Utgivningsdatum 
Februari 28 januari 16-17 februari Sportlov v8

Mars 28 februari 16-17 mars 

April 25 mars 13-14 april Påsk, Klipplördag

Maj 29 april 18-19 maj Mors dag, Pingst

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

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

Varför är det kallt i januari?
DANIEL KRISTENSSON, ANSVARIG UTGIVARE
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 17 Klippans Kommun
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Omslaget: Mats Ridderborg är projektledare hos 
Rögle BK för att utveckla Grönvithållbarhet. 

Lilla bilden: Erika har startat blomsterbutiken  
Euf loria på Vedbyvägen i Klippan.

Januari månad är årets fattigaste 
månad för många och att det är mörkt 
och kallt ute hjälper till att förstärka 
intrycket. Och det är faktist meteorolo-
giskt kallare nu, trots att den kortaste 
dagen var den 21 december. Att januari  
och februari är kallare än december 
beror på att jorden på våra breddgra-
der fort farande avger mer energi än 
den tar emot från solen under denna 
period. Kylan byggs långsamt upp 
under vintern.

Det finns ändå saker att värma sig över. 
Världspremiär för Arnoldutställningen 
sker i Klippan och kan ses i Klippans 
konsthall mellan 26 januari - 3 mars. I 
S:t Petri kyrka bjuds det på lunchmusik 
den tredje fredagen i varje månad. Vi 
har nya stand up-kvällar med Ljung by-
heds bördige Martin Svensson i spetsen 

att se fram emot – både i Perstorp och 
i Klippan.

”Alla Hjärtans dag” står för dörren och 
försäljningen av exempelvis blommor 
och choklad får ett rejält uppsving. Det 
tre vanligaste sätten att uppmärksamma 
”Alla hjärtans dag” är att köpa en pre-
sent till sin partner, laga en extra fin 
middag hemma eller att gå på restaur-
ang. Att handla lokalt har stor bety-
delse även inför ”Alla hjärtans dag”. Du 
behöver inte köpa en present eller bjuda 
ut din partner på middag – det går lika 
bra att uppmärksamma en god vän med.

Oavsett hur kallt vädret ute är finns det 
möjligheter för oss att värma oss med 
omtanke, evenemang eller en god bit 
mat. Det är endast fantasin som sätter 
gränser.

 ANSVARIG UTGIVARE 
 DANIEL KRISTENSSON
 daniel@adaptmedia.se 

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

 LAYOUT, ANNONSER
 PÄR LUNDQVIST 
 par@adaptmedia.se

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

  FOTO, VIDEO
  TEAM SANDRA

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

Ge dig själv en härlig massage som mju-
kar upp kroppen och lämnar dig underbart 
härligt avslappnad. 

I Thailand har man länge vetat om att de  
vanligaste orsakerna till muskelsmärtor, värk 
och rörelseproblem beror på att musklerna 
kortas under påverkan av spänningar. Efter 
massagen känner Du dig avslappnad, fräsch 
och mycket mer rörlig än tidigare. Regel-
bunden massage ger stort välbefinnande. 

Skriv till oss och berätta varför du vill vinna 
1 timme helkroppsmassage vid två olika till-
fällen eller massage åt dig och en vän vid ett 
tillfälle, varsin timme. Värdet på vinsten är 
1000 kronor!

Skicka in ditt bidrag 
Skicka in ett brev till:
Adapt Media
Massage
Norra Skolgatan 2A
264 33 Klippan

Obs!
Bidraget måste vara märkt med ”Massage” 
för att delta i tävlingen. Vi behöver ditt bidrag 
senast den 8 februari.

Tävla och vinn thaimassage!

Ny tävling!
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Grattis till studenten!
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8/6 2019Grattis!
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AB008/6 -19

Namn

AB00

Grattis 8/6 2019

Namn
AB 008/6 -19

Beställ
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 hos Adapt Media i Klippan.

Grattis Adam!

Grattis Adam!
Student 2019

STUDENT 8/6 2019

Grattis Adam!

Studentskyltar

Studentskylt

299:-
Välj mellan 6 motiv. 

50 cm bred x 60 cm hög. 
Monterad med pinne.
Enkelsidig. Tål regn.

Pris inkl. en scanning.

Banderoll

299:-

Norra Skolgatan 2  |  Klippan
www.adaptmedia.se

Välj mellan 3 motiv. 200 cm bred x 50 cm hög. Öljetter i hörnen. Enkelsidig. Tål regn.
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Eufloria – din nya blomsterbutik
Den 14 december öppnade blomsterbutiken Eufloria på 
Vedbyvägen som kombinerar kvalitet med prisvärdhet. 
Här är växter och blommor ett hantverk, personalen har 
lång erfarenhet och kunskap inom yrket. 

Erika som startat Eufloria berättar att ha en blomsteraffär 
alltid varit en dröm hon haft:
– Nu när jag öppnat en egen blomsteraffär är det en dröm som 
går i uppfyllelse. Under flera år har jag hjälpt till med blomster
arrangemang vid fester och bröllop. Vi har både traditionella och 
annorlunda buketter, kreativa och nytänkande arrangemang som 
exempelvis ”flowerbox” i butiken. Här finns något för allas smak 
och plånbok.

Kvalitet och god service
Eufloria levererar blommor till fest och bröllop, de kör ut och 
fixar allt så du kan fokusera på annat. Företag kan beställa 
blomsterarrangemang och du som privatperson kan beställa 
utkörning inom Söderåsområdet. När du söker snittblom-
mor, krukväxter och presentartiklar är Eufloria det själv-
klara valet. Emmy som hjälper till att dekorera lyfter fram att 
Eufloria kombinerar kvalitet med prisvärda blommor samt:
– Hos oss får du trevlig personal, bra bemötande och blommor till 
alla önskemål. Kvalitet är viktigt för oss, på alla plan. 

Har du inte hittat fysiskt till Eufloria på Vedbyvägen 16, 
gamla arkitektbyrån mitt emot Time, kan du även hitta 
Eufloria på både Facebook och på Instagram.

072-941 51 50 Vedbyv. 16, Klippan

Erbjudandet gäller t o m 10/2.

PÅ SNITT-
BLOMMOR10%

O & N Thaimassage
– Harmoni och välbefinnande –

Storgatan 46A, 264 33 Klippan
Tel: 0435-14 800

ounitmassage@gmail.com
           Ou&nit thaimassage

2 ÅRS JUBILEUM
 PÅ ALLA BEHANDLINGAR 

UNDER FEBRUARI10%

Även mjölkfria och veganska alternativ

glutenfritt café & Butik med naturprodukter

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

Goda luncher
tillagade med kärlek

– Sallader
– Sandwiches
– Bakad potatis

Sweet Harmony
sweetharmony.se

4 Eufloria
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lippan cen rum - är é vi.... .

KLIPPANS KÖPMANNAFÖRENING
Klippan den

utfärdare

100 kr

Gäller 1 år från utskriftsdatum

KLIPPAN-CHECKEN

Foto: Patrik Axelsson

Tävla i Annonsjakten!

Namn: ____________________________________________________ Tel: _____________________________

Adress: _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Vinn Klippancheck
1:a pris: Klippancheck med ett värde av 300 kr
2:a pris: Presentkort på 200 kr hos Bio Grand i Ljungbyhed
3:a pris: Presentkort på 100 kr hos Bio Grand i Ljungbyhed

Gör så här
Varje pusselbit i Annonsjaktens 6 fält passar in i någon av annon-
serna i detta nummer. Du skall hitta annonserna till vilka bitarna 
tillhör och skriva annonsörens firma namn under respektive ruta. 
Du skall alltså inte ange tidningssidans nummer.

skicka in kupongen till:
Annonsjakten, Adapt Media, N. 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! 

OBS! 
Oss tillhanda senast den 4 februari 2019

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

En kontakt räcker! 

Vi hjälper dig med 

ditt byggprojekt

072-941 51 50 Vedbyv. 16, Klippan

Erbjudandet gäller t o m 10/2.

PÅ SNITT-
BLOMMOR10%

DIN FRAMTID
BÖRJAR HOS OSS

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

eller utbildning.

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

Har din bostad
godkända lås?

YALE DOORMAN, godkänt lås 
som öppnas med kod, nyckeltag 

eller mobiltelefonen.

Måndag - fredag 7 - 18, lördag 9 - 13 • www.colorama.se

Vi gör en 
GRATIS 

besiktning 
på era lås 
(värde 500 kr)

Gilla oss på FB

4.  5.  6. 

1.  2.  3. 

Vinnare Barntävling – December 
Loa Nilsson, Klippan - (Klippancheck 300 kr)

Alwa Olofsson, Ljungbyhed - (Presentkort, Bio Grand 200 kr)
Alice Samuelsson, Svalöv - (Presentkort, Bio Grand 100 kr) 

Grattis!

Vinn 

Klippancheck!

Romantiken och kärlekens dag
Köp något till den du tycker om på alla hjärtans dag. Ett 
smycke, en nalle, godis i hjärtform, speciella blombuketter 
eller underkläder. Dagen ska firas i romantikens och kärle-
kens tecken.

Det fanns en gång i tiden en föreställning om att fåglar bildade 
par just detta datum. Med tiden kom seden att övergå till att 
man sände anonyma beundrarbrev eller kort och skämtsamma 
presenter till den man var romantiskt intresserad av. Oavsett hur 
du väljer att fira dagen är det en mysig dag mitt i kalla februari. 
Passa på att ge bort en present eftersom det är underbart att ge 
och göra någon annan glad. 

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

5Alla hjärtans dag



BRAVIDA PRENAD AB KLIPPAN 

www.prenad.se

 0435-145 35

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

En kontakt räcker! 

Vi hjälper dig med 

ditt byggprojekt

Har din bostad
godkända lås?

YALE DOORMAN, godkänt lås 
som öppnas med kod, nyckeltag 

eller mobiltelefonen.

Måndag - fredag 7 - 18, lördag 9 - 13 • www.colorama.se

Vi gör en 
GRATIS 

besiktning 
på era lås 
(värde 500 kr)

Gilla oss på FB

Kläders betydelse
Kläder. De flesta älskar kläder. Du drömmer om dem, du 
sparar till dem, du blir lycklig av dem. Du samlar på dem, du 
beundrar dem, du vill visa dig själv med hjälp av dem. Dina 
kläder uttrycker din personlighet.

För dig som vill fynda är januari månad den bästa månaden att 
handla kläder och skor. Januari månad avslutar vintersäsongen 
och innebär rea och utförsäljning. Det som är fynd för dig innebär 
väldigt låga marginaler för butiken.

Detta är bara några av de kläder som visades upp hos Gunns Mode på en mode
visning under den gångna hösten.

6 Kläders betydelse



DIN FRAMTID
BÖRJAR HOS OSS

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

eller utbildning.

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

EnRival är ett rekryteringsföretag som 
sedan 2009 även är kompletterande aktör 
till Arbetsförmedlingen och vägleder 
människor i sysselsättning eller studier. 
I Klippan finns de belägna på Storgatan 
46. Människor som står utanför arbets-
marknaden ges verktyg att ta sig dit 
genom EnRival.

Christina Reventberg är regionchef i Skåne 
och tillsammans med Kjell Almberg, som 
jobbar vid kontoret i Klippan, berättar de 
om att alla deltagare vägleds individuellt 
och att deltagarna får olika vägledning uti-
från situation och erfarenhet:

Vad är EnRival? 
– Alla deltagare har veckoscheman med 30 tim
mar i veckan av jobbsökande karaktär och upp 
till 12 timmar här på plats i olika aktiviteter 
för att ge rätt förutsättningar vid intervjuer och 
liknande.

Kontakter och nätverk
Lokalerna som EnRival huserar i är både 
stora och luftiga. Varje fredag är det öppet 
hus mellan kl. 9-12 och då är alla välkomna 
hit oavsett om du är inskriven eller ej.
– Många tidigare deltagare kommer hit under 
öppet hus för att prata och ta en kopp kaffe. 
Här träffas människor och skapar kontakter och 
bygger nätverk. EnRivals egen rekryterings och 
bemanningsavdelning som snappar upp jobb 
kommer på besök med jämna mellanrum och 
då har deltagarna förstatjing på att söka jobben. 
Andra dagar träffar deltagarna studievägledare 
här, förklarar Christina.

Ingen blir långvarig hos EnRival utan del-
tagarna kommer snabbt ut i arbete, syssel-
sättning eller i studier. Kjell Almberg är 
den som varit här längst. I fyra år har han 
jobbat i Klippan och de senaste två hos 
EnRival och han berömmer samarbetet med 
Arbetsförmedlingen.

– Klippan är ett bra område att jobba 
i. De flesta som kommer hit vet vad 

de vill, annars klarnar bilden fort 
efter vi börjat arbeta ihop med 
de arbetssökande. Det känns även 

bra att arbeta samhällsnyttigt 
och vägleda människor in på 
arbetsmarknaden och den per
sonliga nytta det innebär för 
deltagarna.

Fakta om EnRival
EnRival grundades år 2005 som ett 
rekryteringsbolag. Idag omfattas även 
andra verksamheter som t.ex. beman-
ning, omställning och under de senaste 
10 åren även arbetsmarknadsprojekt 
gentemot både myndighet och kom-
mun. EnRival matchar arbetstagare och 
arbetsgivare med varandra. Med den 
breda kompetens som finns i bolaget 
och dess geografiska spridning kan du 
få hjälp oavsett vart du bor i Sverige. Att 
vara närvarande, ha en lokal förank-
ring och vara tillgängliga är värdeord 
de lever efter. EnRival finns i bl.a. i 
Klippan, Perstorp och Bjuv.

EnRivals regionchef i Skåne, Christina Reventberg

Kjell Almberg hjälper deltagarna på kontoret i Klippan

7Enrival



Schougs Mäklarfirma är ny annonsör i Söderåsjournalen och 
en ny aktör bland mäklarna i Söderåsområdet.

Varför ska jag välja Schoug Mäklarfirma?
– Schougs mäklarfirma har funnits i Helsingborg sedan 1994 och vi är 
kunniga, rutinerade och registrerade fastighets mäklare. Vi förmedlar 
alla typer av bostäder, men har med tiden blivit experter 
på bostadsrätter och villor. Vi ger cashback till Lyconet 
medlemmar. Be om våra referenser och titta på tidigare 
försäljningar vi gjort. Det är viktigt att du känner förtro
ende för den fastighetsmäklare du anlitar.

Varför är Klippan, Perstorp och Åstorp attraktivt? 
– Vi har ett stort antal kunder som tycket att pris
läget i Helsingborg blivit för högt och därför söker 
sig till kommunerna runtomkring. Med vårt stora 
kontaktnät i Helsingborg vill vi hjälpa dig att få 
sålt din bostad snabbt och enkelt.

Något du vill tillägga?
– Schoug mäklarfirma består av personal med 
stor erfarenhet och kompetens. Vårt arbetsfält 
är Helsingborg och övriga Nordvästra Skåne. 
Vi kommer gärna och värderar ditt boende 
om du skall sälja nu eller senare. Våra 
kunder är nöjda kunder.

Hallå där...Rickard SchougDags att
byta bostad?

www.schougmaklarfirma.se 
Örebrogatan 32  |  Helsingborg

Vi ger Cashback på arvodet -
ring oss så berättar vi mer.

Vi har kunder som vill 
bo i Söderåsområdet.

Rickard Schoug
070-814 36 86

Marianne Hallgren
070-616 10 89

Stefan Andersen
070-252 05 03

8 Hallå där Rickard Schoug



Vid en ceremoni på Swedbank i Klippan den 14 januari 
delade Sparbanksstiftelsen Skåne ut 120 000 kr till lokala 
projekt. 

Aktivt föreningsliv
– I Klippan och Perstorp ser vi att det finns ett väldigt aktivt fören
ingsliv, säger Bo Svensson, styrelseledamot i Sparbanksstiftelsen 
Skåne med ansvar för Klippan och Perstorp. Det är väldigt roligt 
att vi stödjer lokala verksamheter tillsammans med banken. 

Genom att stödja lokalt föreningsliv säkras en fortsatt utveck-
ling av det lokala föreningslivet som bidrar till en meningsfull 
fritid för massor av barn, unga och vuxna. Sparbanksstiftelsen 
Skåne tillsammans med Swedbank ser det viktiga i ett levande 
föreningsliv i Klippan och Perstorp.

Åtta stipendiater
På bilden ovan syns representanter från Rönne Hundungdom, 
Ljungbyheds golfklubb, Amöba kulturförening, Perstorp 
Bälinge IK och Klippans simsällskap tillsammans med Bo 
Svensson (Sparbanksstiftelsen Skåne) och Per Johansson (Swedbank 
i Klippan och Perstorp). Representanter saknades från BK Varg 
para, Sportfiskarna i Perstorp och Företagarna i Perstorp som 
också fick anslag.

Sparbanksstiftelsen Skåne 
stöttar projekt i Klippan och Perstorp

❆

❆ ❄

❄

❄
❄

❄

❄

❆ ❆

❆

slutspurt!

Hembygdsgatan 2, KLIPPAN • Tel. 0435-131 67

Öppet: Mån - fre 10-18 • Lör 10-14 • www.klippan.euronics.se

Ljud  -  Bild  -  Vitvaror

❆

SÖNDRABY EL
Järnvägsgatan 28, Klippan

0435-139 60
klippan@elon.se

Måndag-fredag 9.30-18.00, lördag 9.30-13.00

Se hela vårt sortiment
online på www.elon.se!

Välj ”Elon – Söndraby El Klippan”
Beställ och hämta i butiken.

Vi har öppet dygnet runt!

9Sparbaksstiftelsen skåne



Vad hände med dansbandet Willez från 
Ljungbyhed som kom tvåa i dansbands-
kampen 2010 efter segrande Elisas? Efter 
Willez la ner i oktober 2013 har det hänt 
mycket i sångarens Linus Troedsson liv.

Skådespelare
För Linus Troedsson innebar tiden i Willez 
att han vid sidan av musiken vikarierade 
som musiklärare vid skolorna i Klippan och 
Ljungbyhed, men det fanns en dröm om 
något mer. Efter Willez gått i graven flytt-
ade Linus till Stockholm och började på 
Calle Flygare Teaterskola och två års förbe-
redande studier inför yrkeslivet eller fortsat-
ta studier. För Linus del så blev det fortsatta 
studier vid Scenskolan, Teaterhögskolan i 
Stockholm. Mellan det fanns det tid att 
jobba på teater Pero i Stockholm.
– Det krävdes flera steg av uttagningar för att få 
bli antagen till Scenskolan. Tre olika auditions 
med gallringar där vi från början var 1300 
sökande till att vi endast var 12 stycken kvar. 

Drömmer om Dramaten
Det krävs även betyg för att komma in, vilket 
jag saknade, men jag fick dispens tack vare att 
jag hade arbetslivserfarenhet och gjort bra ifrån 
mig på auditions, berättar Linus

Under åren har Linus skaffat sig film- och 
teatervana genom att medverka i olika min-
dre roller vid olika föreställningar och fil-
mer.
– Jag har haft roller vid ”Järnbörd” på 
Strindbergs intima teater och pjäsen ”Två 
Punkt Noll” av Jeffrey Jackson på fotografiska 
muséet. På teater Pero hade jag huvudrollen i 
Spindelkvinnans kyss av den argentinska förfat
taren Manuel Puig, säger Linus.

Framtiden
Har du kommit in på Scenskolan och börjat 
göra teater och film är det realistiskt att 
drömma om de stora scenerna i framtiden. 
Linus berättar att han arbetar med att göra 
fel och lära sig av dem för att bli bättre. När 
du gör fel inser du dina brister och kan kor-
rigera dem för att bli en bättre skådespelare. 
Linus berättar vidare:
– Dramaten är ett mål och en dröm. Scenskolan 
utvecklar mig och kan vara en biljett till Sveriges 
nationalscen. Tänk att få framträda på scen och 
insupa atmosfären, säger Linus med en dröm-
mande blick…

När vi pratar handlar det mycket om glädje 
och att arbetet ska vara lustfyllt, men ändå 
seriöst. Hur viktigt det är med kontakter i 
branschen, att ha en stor vänskapslista och 
erfarenheter för att nå ut. Drömmarna om 
nationalscenen men även om filmproduk-
tioner och drömmen om att vinna en guld-
bagge för en viktig film. Drömmarna och 
arbetsinsatsen finns där. Mycket talar för att 
vi får höra mer om Ljungbyhedssonen Linus 
Troedsson i framtiden.

"Dramaten är ett mål och en dröm. 
Scenskolan utvecklar mig och kan vara 
en biljett till Sveriges nationalscen"

Förutom alla teaterproduktioner har det 
även varit en del mindre filmroller som i 
exempelvis ”Morden i Sandhamn” som byg-
ger på böckerna av Viveca Sten.
– Det är bra att växla mellan teater och kamera 
för det ger branscherfarenhet och det är två helt 
olika spelstilar som kräver helt olika uttryck av 
dig som skådespelare, förklarar Linus.

Ljungbyhed
Även om Stockholm är platsen där Linus bor 
idag så finns Ljungbyhed alltid med honom, 
dels för att familjen och vännerna bor kvar 
här och dels för att uppväxten i Ljungbyhed 
format honom och hans värderingar. Om 
somrarna och vid högtider bär det hem och 
då träffas kompisarna från Willez igen.
– Ljungbyhed är viktigt för mig, där jag kommer 
ifrån. Tack vare min uppväxt i Ljungbyhed har 
jag ett sunt bonförnuft som ger mig en förstå
else för att det finns ett liv utanför tullarna i 
Stockholm. Det ger en personlig insikt med och 
erfarenhet att kombinera storstadslivet och upp
växten i Ljungbyhed, säger Linus.

Även om Linus trivs i Stockholm 
finns Ljungbyhed kvar i hjärtat.

Linus hade huvudrollen i 
"Spindelkvinnans kyss" på Teater Pero
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Järnvägsstationen • KLIPPAN • 0435-100 01 • www.resteamet.se

Fri anslutning väg 21 Kristianstad-Åstorp och E6:an Ängelholm-Malmö!

ResTeamet
SKIDRESA
Österrike/Mayrhofen under vecka 8. 
10 dgr åtta skiddagar, centralt boende
15/2 ....................................................... fr 6495:-

UPPLEVELSER/WEEKENDRESOR
Reseträff-Wismar 2 dgr
9/3 .............................................................1595:-
Stralsund/Rügen Påskresa 3 dgr
19/4 ...........................................................2895:-
Holland Påskresa 6 dgr
17/4, halvp/utflykter .................................7295:-
Rostock Påskresa 3 dgr
19/4 ...........................................................2395:-
Norge – Fjället brinner 6 dgr 
9/9 halvp/utflykter........................................................................................................... 7995:-
Berlin – Tropical Island 3 dgr
2/8 .................................................................................................................................... 2995:-
Sparrisresa – Hildesheim 4 dgr
16/5 .................................................................................................................................. 4895:-
Prag 4 dgr
9/5 .................................................................................................................................... 3495:-
Spreewald med Dresden 4 dgr
2/5 .................................................................................................................................... 3695:-
Skagen med Jespershus 3 dgr
24/5 .................................................................................................................................. 3995:-
Hyttsill 2 dgr
27/4, 5/10 .........................................................................................................................1995:-

SOL & BADRESOR
Kroatien-Porec 10, 17 dgr
17/6, 24/6, 1/7 .............................................................................................................fr 7995:-
Frankrike – Argeles 10, 17 dgr
21/6, 28/6, 5/7, 12/7, 23/8, 30/8, 6/9, 13/9..............................................................fr 8295:-
Roses – Costa Brava 10, 17, 24 dgr
21/6, 28/6, 5/7, 12/7, 23/8, 30/8, 6/9, 13/9.............................................................. fr 4595:-

DAGSTURER (Begränsad anslutning)
Ullared
26/1, 2/2, 5/2, 10/2, 13/2, 19/2, 21/2 ..............................................................................100:-
Bordershopen
28/2, 13/3, 10/4, 25/4, 21/5, 27/6 mfl .............................................................................425:-
Heiligenhafen
20/2, 26/3, 2/4, 16/4, 7/5, 6/6 mfl ...................................................................................425:-
Whiskymässa i Burg 
23/3 .........................................................................595:-
Skånska Mord 
14/3, 20/10 .............................................................795:-
Slottstur i Skåne 
22/9 .........................................................................795:-
Madaresa 
9/6 ...........................................................................695:-
Tjejresa 
4/5 ...........................................................................795:-
Arlövsrevyn inkl kaffe & Räksmörgås
23/2, 24/2, 2/3, 3/3, 8/3 .......................................850:-

Alltid centrala -  hotell!

BOKA TIDIGT-
RABATT!
BOKA INNAN 

DEN 3 FEBRUARI
OCH FÅ UPP TILL

400 KR
i rabatt per vuxen

Öppet hus hos Resteamet
Resteamet bjöd in till releasefest / öppet hus under lördagen 
den 12 januari. 

Bussgaraget fylldes snabbt upp med besökare som bjöds på gril-
lad korv, kaffe och kakor. Det var mycket bussnack och både 
stora som små fick prova på att sitta bakom ratten i bussarna. 

Resteamet var själva positivt överraskade över gensvaret från 
alla ressugna klippanbor. Uppskattningsvis kom det cirka 200 
besökare under dagen. 
– Så roligt att ni ville komma och fira med oss. Tack till alla för att ni 
kom och vi ser fram emot att träffa er på resorna framöver!, skriver de 
på sin Facebook-sida.

Du vet väl om att du kan utnyttja deras "boka tidigt rabatt" om 
du bokar din resa innan den 3 februari?
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Foto: Resteamet

11Resteamet



kia.com

Erbjudandet gäller levererade bilar t.o.m 28/2 2019 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal. Bränsleförbrukning blandad körning Kia e-Niro; 0 l/100 km och CO₂-utsläpp  
0 g/km enligt körcykeln NEDC och 0 l/100 km och CO₂-utsläpp 0 g/km enligt körcykeln WLTP. Blandad elförbrukning 15,9 kWh/100 km enligt WLTP. 
*Exklusive klimatbonus som utbetalas från den 1 juli 2018. Klimatbonus beslutas och utbetalas av transportstyrelsen. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.

Södra Kringelvägen 2. Tel 0451-38 40 00. www.newmanbil.se
Öppet: Försäljning månd-fred 9-18, lörd 10-14
Service/verkstad månd-fred 7.00-16.30

Newmanbil AB
HässleholmHässleholm

Premiär för helt nya Kia e-Niro
Allt vi gör påverkar vår omvärld nu och lång tid framöver. Allt från människor till djur och natur berörs. 
Så att köpa en elbil idag med noll CO2-utsläpp vid körning är en investering i kommande  generationer. 
Helt nya Kia e-Niro är en tyst, pigg och rymlig crossover. Lägg till en räckvidd på upp till 455 km och du  
har en bil för hela familjens behov. Det här är bara början på Kias satsning på  elbilar. Ett generationsskifte. 
Och vägval. Välkommen in till din Kia-handlare för en provkörning!

Framtiden i våra händer

CO2: 0 G/KM
RÄCKVIDD UPP TILL 455 KM ENLIGT WLTP

REK. CA PRIS FRÅN 429.900 KR  
Avdrag för klimatbonus 60.000 kr ej inräknad*

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
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André Ågren och Marcus Leyh fick var-
sin förtjänstplakett för rådigt ingripande 
av Brandskyddsföreningen. Ceremonin 
ägde rum på brandstationen i Perstorp.

Brand i grannhuset
Det var natten mellan den 14 och 15 maj 
som de båda grannarna lyckades rädda 
livet på en annan familj genom att ta med 
sig en stege och klättra upp och bära ned 
sin granne med muskel sjukdom samt hans 
pappa sekunder innan grannhuset var helt 
övertänt.
– Jag blev väckt av dottern och hustrun som sa 
det brann i huset mitt emot. Vi ringde SOS och 
berättade vad som pågick. Då såg jag mannen 

Förtjänstplakett för rådigt ingripande
Förutom plaketten fick André och Marcus 
var sitt diplom och en symbolisk summa 
pengar. 
– Att ge dem utmärkelsen var inget svårt beslut, 
berättar Per Björkman från Brand skydds-
föreningen. Att hjälpa och rädda mannen ur 
det övertända huset var en livs av görande insats.

Räddningschef Leif Hylander hyllar de båda 
hjältarna.
– Att de lyckats få ner killen och över räcket är 
en bedrift. Deras insats var verkligen avgörande 
i samband med räddningsarbetet.

André och Markus är glada och stolta över 
utmärkelsen.
– Det känns bra att ha hjälpt till. Men fortfa
rande än idag förstår vi inte hur vi lyckades. 
Adrenalinpåslaget måste gjort att vi klarade av 
det, säger André och får nickande medhåll 
av Markus.

Köpmangatan 19, Perstorp 
Tel 0435 - 346 68

Gilla oss på 

Några av våra kända kvalitetsmärken:

Sko- och stövel-

Dam Herr Barn
VÄSKREA!
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Hjältar uppmärksammades i Perstorp
som satt i permobil och hans pappa på balkong
en och kände jag måste göra något så jag sprang 
ut och där mötte jag Marcus som också gett sig 
ut, berättar André.
– Tillsammans så tog vi fram en stege som vi 
satte upp mot balkongen där mannen och hans 
pappa stod. André klättrade upp och jag stod 
kvar nere. André och pappan fick mannen över 
räcket och sedan lyckades André på något sätt få 
mannen med sig och jag kunde ta emot dem lite 
i luften, fyller Marcus i.

Sex minuter efter telefonsamtalet till SOS-
alarm var räddningstjänsten på plats.
– Då var villan nästan helt övertänd, minns 
Marcus.

Per Björkman från Brandskyddsföreningen delar ut förtjänstplaketterna till Marcus Leyh och André Ågren.

13Vardagshjältar i Perstorp



Tack till Föreningssidans sponsorer!Tack till Föreningssidans sponsorer!Tack till Föreningssidans sponsorer!

Förenings sidan på Söderåsportalen.se

Har du eller känner du någon 
som har alkoholproblem?

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

Anonyma Alkoholister 
Informationsmöte 
varje tors kl. 17-18

Al-Anon
Stöd för anhöriga. 

Möte varje tors kl. 19-20

  

  

   

  

 
  

  

    

Skånehallen, Hembygdsgatan 4 i Klippan
www.skanehallen.se

Vill ditt företag 
sälja produkter under 

Agility SM 2019? 
Det kommer finnas möjlighet till er 
som försäljare att kunna sälja era 
produkter under årets agilityfest! 
Boka er försäljningsplats nu!

Placeringen kommer vara 
parallellt med tävlingsbanorna! 

Intresserad? Maila i så fall 
sponsring@agilitysm2019.se 

för bokning och mer information.

Framgångsrikt ungdomslag
Tyringe Hockeys U12 lag är ett av Sveriges 
främsta lag. Förra året blev det bland 
annat seger i en av Sveriges största cuper i 
Nyköping och under nyårshelgen blev det 
brons i Nordic Youth Trophy. 

Turneringen Nordic Youth Trophy spelas 
på flera orter i Värmland och i år ställde 54 
lag upp. Tyringe besegrade i tur och ordning 
norska elitklubben Storhamar (7-2), elitsat-
sande Eisbären Berlin från Tyskland (2-1), 
SK Iron från Uppsala (4-2), Åmål (19-0) samt 
Täby som är ett av Sveriges mest hårdsat-
sande lag (3-3). Efter gruppspelet väntade 
BIK Karlskoga, som slagit ut Brynäs, men 
det blev vinst igen för Tyringe (3-0). Men i 
semifinalen blev Trångsund för svåra (2-3).

– Barnen blev väldigt besvikna över förlusten  
men vi fick ladda om till bronsmatchen mot 
Härryda, berättar Martin Brolin som är lagets 
lag ledare. Bronsmatchen mot Härryda slu-
tade med seger (4-1) för Tyringe.

I laget återfinns två spelare från Klippan 
och tre från Perstorp samt två ledare från 
Perstorp. Närmast ska laget åka upp och 
spela slutspel i GP pucken i Göteborg efter 
vinst i gruppspelet i höstas.



Mats Ridderborg från Östra Ljungby är 
anställd av Rögle BK som projektledare 
för grönvithållbarhet för att leda och 
utveckla hållbarhetsarbetet inom fören-
ingen. 

Bakgrunden är att det inom Rögle BK finns 
en vilja att engagera alla starka krafter inom 
föreningen i syfte att skapa ett systematiskt 
hållbarhetsarbete. 
– Rögle är ett starkt varumärke i Nordvästra 
Skåne och jag själv har varit grönvit supporter 
sedan barnsben, säger Mats. Genom ett huvud
samarbete med NSR, och ytterligare ett tjugotal 
företag som tagit plats som Miljöpartners inom 
grönvithållbarhet, kan vi tillsammans nå ut och 
arbeta aktivt för att förbättra miljön. 

Berör många
Grönvithållbarhet har under det senaste året 
utvecklats snabbt. Internt har en rad miljö-
förbättrande insatser genomförts i Lindab 
Arena. Det handlar bland annat om att ha 
installerat en smart och energisnål belysning 
och att den energi som skapas vid produktion 
av is överförs till uppvärmning av arenan.
– Vi är fler än 100 medarbetare inom Rögle BK, 
drygt 400 ungdomar är aktiva inom ungdoms
hockeyn som i sin tur engagerar cirka 800 föräld
rar. Lägg sedan till mer än 700 företag, som är 
sponsorer. Sammantaget är vi en intressegrupp 
på fler än 10 000 personer som verkligen kan 
åstadkomma positiva avtryck för vår närmiljö, 
berättar Mats.

Grönvithållbarhet
Nytt för innevarande säsong i SHL är att 
det i Lindab Arena finns 22 stycken käll-
sorteringsstationer och om du samåker till 
matcherna och är minst fyra personer i bilen 
parkerar du gratis. Vidare utbildas samtliga 
medarbetare och alla aktiva i klubben, från 
ungdomar till A-laget, i källsortering och 
sophantering av NSR.

– Vi har massor av bra idéer när det gäller att 
vidga begreppet hållbarhet inom föreningen, 
säger Mats. 

Restaurangen
Arenarestaurangen är också i högsta grad 
involverad i grönvithållbarhet. Matspillet 
har successivt reducerats till ett minimum 
och att restaurangen prioriterar närproduce-
rade livsmedel och korta transportsträckor 
gynnar både kvaliteten och miljön.
– Rögle BK har som förening ett betydande 
socialt och miljömässigt ansvar. Vi har för 
närvarande tre inriktningar vi arbetar med i 
dag: plastinsamling, en kommande miljövecka 
som kommer innehålla olika aktiviteter och 
ett förskoleprojekt tillsammans med NSR och 
Öresundskraft, säger Mats. 

Rögle BK ser naturligtvis gärna att f ler 
företag ansluter sig till grönvithållbarhet, 
och på så sätt aktivt bidrar ett mer hållbart 
Nordvästra Skåne. 

Är du intresserad av att veta mer? Gå då in 
på hemsidan: gronvithallbarhet.se

Runt om i arenan finns återvinningskärlen, så även du 
som besökare kan bidra till en grönvithållbarhet.

Som projektledare så leder och utvecklar Mats håll
barhetsarbetet i Rögle.

Alen Bibic, Daniel Zaar och Samuel Jonsson 
är ambassadörer för Grönvithållbarhet.
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UF står för Ung Företagsamhet. UF- 
företag är en form av företag som drivs i 
utbildningssyfte där elevernas kreativi-
tet, företagsamhet och entreprenör skap 
tränas och utvecklas. 

Chris Hansson som undervisar i ekonomi och 
entreprenörskap på Åbyskolan har tidigare 
tilldelats Kungliga Vitterhetsakademiens 
lärarpris i ämnet entreprenörskap.
– Draknäste är ett numera återkommande 
moment i undervisningen för UFföretagen. 
Eleverna får presentera sitt företag för en jury 
som består av personer från SEB och Företagarna 
i Klippan samt elever från förra årets vinnande  
UFföretag. Juryn får representera en möjlig  
investerare och granskar affärsidén samt ger 
konstruktiv kritik, berättar Lars-Göran 
Borgkvist, ekonomilärare som tillsammans 
med Chris Hansson håller i UF-företagen 
på skolan.

På scen
Samtliga UF-företagselever får stå på scen 
och berätta om sitt företag. Mål, syfte, 
affärsplan, marknadsföring och annat redo-
visas på bästa sätt. Draknäste innebär att 
eleverna får pröva sina affärsidéer inför 
en potentiell investerare. Draknästets vikti-
gaste uppgift är att ge feedback på presenta-
tionen och att juryn får ge sina synpunkter 
på de presenterade affärsidéerna.

UF-eleverna på Åbyskolan fick uppleva Draknäste
Nyttig erfarenhet
Eleverna som deltar i Ung Företagsamhet får 
erfarenheter och kunskap som de har nytta 
av resten av livet. Det kan vara både som 
företagare eller anställd, köp av bostadsrätt 
eller aktiv i en förening. 

– Eleverna lär sig vad det innebär att starta och 
driva företag och de måste ta en hel del initiativ. 
Det är allt från att gå till banken och diskutera 
lån, kontakta eventuella myndigheter för att få 
tillstånd, lägga upp budget och affärsplan, bok
föra och mycket annat som hör företagandet till, 
förklarar Lars-Göran Borgkvist

Årets vinnare
Samtliga 13 av årets UF-företag presentera-
de bra och genomtänkta företagsidéer. Det 
bidrag som stack ut mest enligt en enig jury 
var Oskar Eringskog och Mostafa El-Imam 
och deras UF-företag ”Save the Savannah” 
som ska sälja t-shirts med olika tryck med 
motiv av utrotningshotade djur. 75% av 
vinsten ska skänkas till organisationer som 
arbetar med att skydda och bevara utrot-
ningshotade djur.

hållbart företagande 
En tydlig trend bland UF-företagen är att allt 
f ler har företag som sysslar med välgörenhet 
och som riktar in sig mot väl görenhet och 
ingår i det som kallas hållbart företagande.

Söderåsjournalen 
Klippan 
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RÖSTÅNGA 
BEGRAVNINGSBYRÅ 
 

Billingevägen 8 -  Röstånga -  0435-91570 

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

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

Söderåsjournalen 
Klippan 

w
w

w
.fa

ce
bo

ok
.c

om
/b

eg
ra

vn
in

gs
by

ra
 

10,7x7,1 

RÖSTÅNGA 
BEGRAVNINGSBYRÅ 
 

Billingevägen 8 -  Röstånga -  0435-91570 

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

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

 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

Delar av juryn som bestod av personal från SEB och Företagarna i Klippan 
samt elever från förra årets vinnande UFföretag.

16 Ung Företagsamhet



ARNOLD-häxmästaren

dokumentär om Hans Arnolds liv och konstnärliga gärning som 
filmades mellan 2006 till oktober 2010. Vi får under 90 minuter 
på ett varsamt och kärleksfullt vis följa Hans Arnold från vaggan 
till graven. 

Arnold - Häxmästaren är den mest omfattande utställningen 
om Hans Arnold som gjorts och den kommer att hänga i 
Klippans konsthall mellan 26 januari - 3 mars.

Utställningen öppnar med en festlig vernissage lördag 26 januari 
mellan kl 13-16 och Klippans konsthall har alltid fri entré. Hans 
Arnold var något så märkligt som en folkkär skräcktecknare. I över 
femtio år tecknade han mest skräckbilder, men även sagomotiv och 
surrealistiska bilder. Ett visuellt geni vars penna låg bakom otaliga 
bokillustrationer, skivomslag, animerade filmer, scenografier, ani-
merade tv-vinjetter, egna böcker och inte minst de enormt älskade 
Veckans Chock-illustrationerna i Veckorevyn 1954-1979. Den här 
utställningen blir en fullmatad retrospektiv över hans konstnärliga 
gärning.

Vernissagen den 26 januari avslutas kl 16 med världspremiär 
för regissören Micke Engströms film ”Penselns Häxmästare”, en 

ska få göra sin röst hörd och dels för att inte 
behöva gissa vad folk är intresserade av och vill 
ha. Därigenom hoppas vi att medborgarna ska 
känna att de fått vara med och påverka inne
hållet och dessutom känna ett större ägande 
till parken som i slutändan förhoppningsvis 
resulterar i att besökarna är måna om det vi 
gjort. Vi har därför haft möte med ett antal 
föreningar, haft kontakt med förskolor och 
fritids och haft ute enkäter och omröstningar 
på skolor, biblioteket, badhuset och kommun
huset, berättar Filip och avslutar:
– Vi kommer försöka lägga ut information 
kontinuerligt på kommunens hemsida så att 
man ska kunna följa projektets gång där. 
Mer information hittar du på: klippan.se

Aktivitetspark som engagerar och aktiverar

Filip Schröder är projektledare på Kultur och 
fritids förvaltningen i Klippans kommun

Under våren kommer 
Kultur- och fritidsför-
valtningen i Klippan 
anlägga en aktivitets-
park på området framför 
Sågen. 

– Eftersom skateparken blev 
ett så lyckat projekt vill vi 
utveckla området mer och 
med finansiellt stöd från 
Boverket och Treklövern så 
blev det helt plötsligt möjligt 
att göra något ordentligt utav 
det, säger Filip Schröder 
som är projektledare på 
Kultur- och fritidsförvalt-
ningen i Klippans kom-
mun, innan han utvecklar 
vidare.
– Oavsett om man tycker det 
är kul med bollsport, klätt
ring, skate, lek och stoj eller 
bara vill umgås med vänner och familj så hoppas vi att 
alla som besöker parken ska känna att där finns något 
för just dom.

Knyter ihop områden
Tanken med parken är att knyta ihop biblioteket,  
konsthallen och musikskolan med Sågen, 
Åbyskolan och badhuset. Inom det här om rådet 
kommer det finnas enorma möjligheter för idrotts- 
och kulturutövning vilket jag tycker är oerhört 
häftigt och unikt. Förhoppningsvis blir det något 
klippanborna kommer känna en glädje och stolt-
het inför.

önskemål från boende i kommunen
– Jag tror det är väldigt viktigt att vi har en stor brukar
delaktighet redan ifrån start – dels för att invånarna 
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BANK
• SEB, Allegatan 17, 264 33 KLIPPAN ��������������������������������������������������������������0435-48 32 10
 www�seb�se, petter�arenhag@seb�se
• Swedbank, Storgatan 38, 264 33 KLIPPAN ������������������������������������������������������  0435-260 00
 www�swedbank�se, klippan@swedbank�se

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

BILVERKSTAD 
• Nockes Bil - Kenoc AB, Spången, 264 52 LJUNGBYHED ���������������������������������0435-44 04 87
 www�kenoc�se, info@kenoc�se

BYGGVAROR 
• Optimera Svenska AB, Storgatan 81, 264 31 KLIPPAN �����������������������������������0435-44 89 50
 www�optimera�se, klippan@optimera�se

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HEMBYGDSFÖRENING
Östra Ljungby och Källna socknars Hembygdsförening  
Bjerhus 4460 FASTARP, 264 94 Klippan ����������������������������������070-315 17 37, 0701-13 11 20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Branschregister



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- upplev, handla & ät hemmavid!

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

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

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

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

• BÅDE SÖDERÅSPORTALEN.SE OCH 
 SÖDERÅSJOURNALENS BRANSCHREGISTER!

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

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

 Web- och mailadress i Söderåsjournalens Bransch register (ingår)

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

KONTAKTUPPGIFTER

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

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

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

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

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

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

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

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

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




