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Utgivningsdagar
Nummer Manusstopp Utgivningsdatum

Januari 9 januari 28-29 januari

Februari 30 januari 18-19 februari

Mars 6 mars 25-26 mars

Övriga utgivningsdagar för 2023 finns på söderåsportalen.se

Omslaget: Cornelia Rosenfelt med barnen Isabella och Alexandra var  
med när julfirandet drog igång på LT Lantmän i Ljungbyhed.

Lilla bilden: När det är julskyltning på Norrehus, då hjälper även små 
tomtenissar till.

Bjud in till jul och nyår
Jul är en familjehögtid som vi förknippar med mys, mat i överflöd 
och gemenskap, men för den som är ofrivilligt ensam kan firandet 
upplevas som en svår tid. Bjud in om du vet någon som är ensam i 
jul. Julafton ska vara barnens högtid. Allt för många barn tvingas 
se sina föräldrar dricka och fira med fulla vuxna. Statistiken säger 
att femton procent av alla barn påverkas negativt av att en förälder 
dricker för mycket alkohol och julhelgen kan vara extra jobbig för 
den som har det tufft hemma.

Gemenskap och att se det bästa i andra ska vara det som barn får 
uppleva, särskilt kring jul. Vi har ett gemensamt ansvar i samhället 
att se varandra och bjuda med, främlingar är endast vänner vi inte 
lärt känna. Hur många är vi inte som växt upp med Tage Daniels-
sons ”Karl-Bertil Jonssons julafton” och förhoppningsvis inspirerats av 
Karl-Bertils försök att lysa upp samhällets skuggsida med sina små 
tomtebloss av vänlighet. Han knackade på de mest slitna dörrarna, 
antastade de trasigaste gatuvandrarna, språkade med de ensammas-
te åldringarna.

Det gamla talesättet ”det är saligare att giva än att taga” är lika sant 
idag som förr. Att ge sammanfogar människor och ger en ökad 
känsla av tillhörighet, glädje och gemenskap. Man är del av något 
större. Det ger tillhörighet och mening. Den insikten är viktig att vi 
alla bär med oss, inte minst för den generation som nu växer upp. 
Inte minst gör kyrkan en stor insats här och har betydelse både för 
de som ger och får.

Mina jultips är att handla julklapparna och maten lokalt. Ge av din 
tid genom att hjälpa andra, avstå alkohol och bjud in någon som 
sitter ensam i jul. Ingen ska behöva sitta ensam under julen. Bjud in 
till jul och nyår.

DANIEL KRISTENSSON, ANSVARIG UTGIVARE
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SENT UTE MED
JULKLAPPSINKÖPEN?

Köp årets flexiblaste*
sista-minuten-julklapp!

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR 
Tack för att ni handlar och stöttar lokalt

* KLIPPAN-CHECKEN gäller samtliga butiker som är medlemmar i Klippans Köpmannaförening. 
Checken finns i flera valörer och köps hos Guld o Silver smedjan, Storgatan 46.
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Klippans Köpmannaförening, Storgatan 46, 264 33 Klippan
klippanskopmannaforening@gmail.com • www.köpiklippan.se

Adapt Media • Ahlins Möbler • Apoteket AB • Basthi • Beauty Area by Elena Kurenkova • Bjärhus Gårdsbutik • Bjärhus Växtbutik • Blommor från oss • Klippan • Colorama • Elins fyra tassar
Eufloria • Glasögonhuset • Guld o Silversmedjan • Gunns Mode • Hard Rock ECO Salong, Klinik & Shop • ICA Kvantum • ICA Nära • Klippans Bokhandel • Klippans Kommun • Klippans Trafikskola  

LloydsApotek • Norrehus • Optimera • Pantzars Ljud & Bild / Euronics • Preem Klippan • SportKlippan / SportRingen • Stigs Auto-shop • Sweet Harmony • Söndraby EL / Elon
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50% 
Öppet: Torsdag 12.00-18.00 • Fredag-Söndag 11.00-15.00

Stängt: Julafton, Juldagen, Nyårsafton och Nyårsdagen

Vi tjuvstartar rean med  Vi tjuvstartar rean med  

på alla kläder från den 22/12!på alla kläder från den 22/12!

Fixa den perfekta nyårsfesten!
Det nalkas nyår med allt vad det innebär. Fest med mat och 
bubbel, men hur fixar du en lyckad fest och hur ser etiketten 
ut för dig som gäst?

En lyckad fest börjar med värd som har tid till gästerna. Maten 
fixas genom catering eller buffé. Kom ihåg att en nyårsfest ska 
vara gästvänlig och att alla ska trivas. Höj stämningen och käns-
lan med en vacker dukning, festliga dekorationer och pynt. 

En snygg nyårsklänning till henne och eleganta kläder till ho-
nom, du hittar kläderna hos Basthi eller 

hos Gunns Mode för nyårsfesten.

Som gäst hör det till vett och etikett 
att ta med sig en blomma när man är 
bortbjuden. Till nyårsmiddagen eller 
supén ska man givetvis anstränga sig 

lite extra. Vågar du vara lite annor-
lunda samtidigt som du gör det 
enklare för alla, så budar du 
blomman dagen innan med ett 

litet kort. När de andra gästerna 
kommer står dina vackra blom-
mor redan på plats. Och kom ihåg: 
Lämna aldrig fram blommor med 

pappret på om det inte är cellofan 
eller annan vacker inslagning.

Foto: Laura Chouette/unsplash

Storgatan 32 i Klippan

VI HAR ALLT FÖR
HONOM & HENNE

Köp dina julklappar
hos oss i lugn & ro!

Modebutiken mitt i byn.

Följ vår adventskalender
på Facebook med
nya erbjudanden varje dag!
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Välkommen till Välkommen till 
julklappsbutiken julklappsbutiken 

mitt i centrummitt i centrum

Välkomna till oss!  •  Öppet: mån-fre 10-18, lör 10-13
Storgatan 32, Klippan  •  Tel. 0435 - 101 15  •  www.gunnsmode.se

Gilla oss på

5



Erica, ”Ankie” & UllaErica, ”Ankie” & Ulla

Vi önskar er Vi önskar er alla kunder en  alla kunder en  kärleksfull kärleksfull 
God JulGod Jul    

samt ett  samt ett  
magiskt nyår!magiskt nyår!

Huvudsalongen • Storgatan 35 •  264 32 Klippan • Tel 0435-153 53Huvudsalongen • Storgatan 35 •  264 32 Klippan • Tel 0435-153 53

Kungsgran, Honung, Kläder & Skor 
hittar du i gårdsbutiken Ängaröds Bod!

Ängaröds Bod • Öppet lör-sön 12.00-17.00
Ängaröds Gård 1421, 264 54 Ljungbyhed  • www.angarodsgard.se

Honung: Burk 500 gr/75:-, 700 gr/100:-
Kungsgran: Välj själv din gran från 300:-
Kläder och Skor: 30% rabatt på allt

I en lugn avstressad miljö tar vi hand om dig med 
det allra bästa inom modern svensk tandvård. 

Välkommen till Klippan Dental

Järnvägsgatan 11 i Klippan  | 0435-153 10

ÖPPET Mån 07.40-16.00, tis 07.40-18.00, ons 07.40-12.00,
tors 07.40-16.00, fre 07.40-12.00

Måndag 26/12 håller vi stängt.

Positivt hos Hard Rock Eco
Trycket är stort på Hard Rock Eco i Klippan och de önskar 
de kunde få hjälpa ännu fler kunder som vill komma på be-
handling. 

Varför är trycket så stort hos er? 
– Vi har stor vikt vid utbildningen, inte bara i klippning och färg, men 
också i hur man bemöter kunder och i miljöfrågor med ingredienser osv. 
Det känns att man kommer i en professionell miljö. Hard Rock Eco söker 
nu dig som är en driven och positiv frisör, och även du som vill jobba med 
vaxning. 

Salongen har funnits i 13 år och är väl inarbetad – nästa år smäller  
de till med stor fest då huset de finns i firar 100 år. 

Varför är Hard Rock Eco den bästa arbetsplatsen? 
– Det är en otroligt kreativ och fri miljö. Som anställd har du en härlig 
trygghet och en skön gemenskap. Hard Rock Eco söker dig som är driven 
och positiv frisör som vill komma till ett roligt gäng och utveckla dig själv.

– Vi vill också tacka kunder och samarbetspartners för ett fint år och 
önskar en god och snäll jul.
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Storgatan 46, Klippan • 0435-135 30
www.guldosilversmedjan.se

God jul & gott nytt år! Vintererbjudande

Tandense
- din tandläkare i Klippan

BASUNDER-
SÖKNING95:-
Vi belastar inte ditt allmänna tand-
vårdsbidrag.

12% i vinterrabatt på
alla behandlingarna

12%
rabatt

Storgatan 26, 264 33 Klippan  |  0435-400 900  |  info@tandense.se

Besök gärna vår hemsida, tandense.se
Öppet måndag-fredag kl 07.30-19.00, lördag 08.00-13.00.

Vi är en av landets modernaste och
mest digitaliserade mottagningar!

– Stor precision

– Minimal operation - mindre besvär efteråt

– I de flesta fall inget behov av stygn

Erbjudandena gäller t o m 31/12-22

Guidad tandimplantatbehandling

Skonsam behandling/kirurgi

Med 3D-röntgen och möjlighet att först prova i dator når
 vi en exakt och korrekt placering av skruvarna i käken.

Julklappstips
PRESENTKORT på en
SKÖN FOTBEHANDLING

Kirsten Juul
Auktoriserad fotterapeut
076-801 18 31

Norra Skolgatan 2 B
Klippan

God Jul och
God Jul ochGott Nytt År!

Gott Nytt År!

Just nu: 15% rabatt på presentkort innan jul

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 
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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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Lille julafton 7.00-13.00
Julafton, juldagen & annandagen stängt

Nyårsafton & nyårsdag stängt
Trettondag jul stängt

Övriga dagar är det ordinarie öppettider!

Vi önskar alla Vi önskar alla 
kunder en riktigtkunder en riktigt

GOD JUL & GOD JUL & 
GOTT NYTT ÅR!GOTT NYTT ÅR!

Ge bort ett presentkort

Följ oss på
Facebook och 

Instagram

ÖPPETTIDER
Vardagar 7 - 18
Lördagar 9 - 13

annonsjakt med Söderåsjournalen
Nedan visas delar av 6 annonser från tidningen. Skriv 
annonsörens namn under respektive bild. 

Skicka in talongen till oss, så har du chans att vinna en 
Klippancheck (300 kr) eller två biobiljetter (Bio Grand, 
Ljungbyhed). 

Skicka in talongen till: 
Annonsjakt, Adapt Media, Storgatan 10, 264 35 Klippan. 

Observera: Bidrag utan märkningen ”Annonsjakt” utanpå 
kuvertet deltar inte i tävlingen! 

Oss tillhanda senast den 9 januari 2023

Grattis säger vi till våra vinnare i novembertävlingen 
där det gällde att hitta gömda granar (18 st). Vinnare av 
en Klippancheck var Marie Jönsson (Klippan) och vin-
nare av Biobiljetter hos Bio Grand var Annelie Wendt 
(Perstorp) och Ulla Nilsson (Klippan). 

 Namn:  ���������������������������������������������������������������������������

 Tel:  ���������������������������������������������������������������������������

 Adress:  ���������������������������������������������������������������������������

   ���������������������������������������������������������������������������

LJUNGBYHED  www.hemkop.se

Öppet alla dagar 8-20
eller dygnet runt på hemkop.se

Ombud för Nu även 
E-handel

Nyårsmeny 
Förrätt

Jordärtskocksoppa  

med serranochips.

Varmrätt
Oxfilé, rödvinssås,  

potatisbakelse och smörstekt  

brysselkål med baconströssel.

Dessert
Pannacotta med chokladkrisp.

495 kr/person

Beställ senast 27/12

God Jul  
& Gott Nytt År!

Välkommen till Välkommen till 
julklappsbutiken julklappsbutiken 

mitt i centrummitt i centrum

Välkomna till oss!  •  Öppet: mån-fre 10-18, lör 10-13
Storgatan 32, Klippan  •  Tel. 0435 - 101 15  •  www.gunnsmode.se

Gilla oss på

Rostfilé
Rostas. Per kg.

Oxfilé

Fläskfilé

Per kg. Max 3 kg

Per kg. Max 3 kg

Din matbutik i PerstorpDin matbutik i Perstorp

199.95
Per st

Jultallrik

Beställ gärna i god tid på 0435-77 95 56.

Jullandgångar, 
jultallrikar och 

julmackor

Var bekväm! Låt oss fixa julmaten till dig!

Vårt eget Partykök frestar med

- Din livsmedelsbutik i centrala Perstorp! 
Öppet måndag-lördag 7-21, söndag 8-21
Julafton 7-14 • Nyårsafton 7-16
Priserna gäller 19-25 december 2022. Reservation för slutförsäljning & tryckfel. Perstorp 2013

Träff för dig som är travintresserad
Torsdagen den 29 december har vi en travträff på lagret i butiken. Vi 
startar klockan 16.00 och kommer att hålla på fram till 18.00. Vi 
har bjudit in kända travexperter i form av Matteus Lillieborg och 
hans vänner till träffen. Under träffen kommer det förutom tra-
vinformation att bjudas på Ingemars goda sillamacka och en 
alkoholfri öl. Du anmäler dig enkelt i vår förbutik och det är max 
50 gäster. Först till kvarn gäller. Välkomna!

Fyll den stora burken - locket måste sitta på!
130 sorter att välja på. Högsta kvalité!

Hel burk Lösviktsgodis

Alltid Svenskt 
nystyckat kött i butiken!

49:-49:-

Vår manuella delikatessdisk erbjuder:

Rostbiff Räksallad
Vår egen. Per hg Vår egen. Per hg

24.95 22.95

75:-
Per st

Donnez-
macka

Förboka gärna i god tid på 0435-77 95 56.

2 flaskor Coca-Cola

Filéfrossa

Coca-Cola, Sprite, Zero eller Fanta, 
à 1,5 liter + pant
Ord pris: 43.90
Jämförpris: 10.80 30:-

399:-
199:-
159:-

+pant

Dammsugare
• Hög filtrering
• Extra stora hjul
• Flera ytor
• Auto Mode-teknik
• Eco
ELECTROLUX PD82-ANIMA Dammsugare

Dammsug alla typer  
av golv utan problem  
med nya Electrolux  
PowerForce™ damm- 
sugare. – med utmärkt 
resultat.
ELECTROLUX EPF63EB

Dammsugare
Effektiv motor för energi- 
sparande dammsugning.
• Mångsidig användning
• 10 m räckvidd
• Högsta sugeffekt – 890 W
• Integrerat tillbehör med 

tre delar
MIELE COMPLETE C2/TANGO/P

Dammsugare
Nilfisk Meteor Pet Care är perfekt för  
dig som vill ha en dammsugare med  
bra sugeffekt, som vill slippa damm- 
sugarpåsen och som vill kunna se damm 
och smuts som sugs upp från mattorna.
NILFISK METEOR PET CARE EU

Multi sladdlös skaft- 
dammsugare
• Utmärkt städprestanda med 

en sugkraft på 200 W
• Avtagbart batteri
• Tvättbar dammbehållare
SAMSUNG VS20T7534T5/EE

65”

Avloppsspolning UnderhållsspolningRörinspektion Taktvätt

JOUR DYGNET RUNT www.ljungbyhedsspolservice.se

God Jul 

önskar

Biltvätten

Fabriksvägen i Klippan

Ge din
bil kärlek
i julklapp!
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Köpmannaföreningens medlemmar och 
Lions anordnade traditionell julskyltning 
där butikerna bjöd på glögg och peppar-
kakor förutom erbjudande på sina varor. 

På Musikskolan fanns det ett luciatåg som 
lussade medan eleverna och lärare höll kon-
sert med julmusik. 

Svenska popfabrikens julorkester bjöd på 
konsert hos Norrehus som hade både mat 
och bakelser som kittlade smaklökarna. 

I S:t Petri kyrka anordnades julmarknad till 
förmån för hemlösa där alla intäkter oavkor-
tat gick till Hemlösas hus i Helsingborg.

Julskyltning i Klippan centrum

9



Julmys
 på Tornsborgs tivoli
En ny tradition har skapats när det för an-
dra året i rad anordnades julmys med ut-
ställare i Tornsborgs tivoli i Färingtofta. 

Det strömmade in folk från bygden men 
även besökare utifrån gjorde ett besök. Det 
fanns godsaker från Dagnys, Peters trähant-
verk, olika sorters bröd och massor av jul-
pynt till försäljning. Tomten kom på besök 
och tog emot barnens önskelistor och utan-
för fanns det ponnyridning.
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Vi önskar alla våra kunder
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Jour 

dygnet runt!

Fabriksallén 11 • 0435 - 760 400 • www.glasteknikiklippan.se

Klippans glasmästeri
– allt från uterum till inredningsglas

Tel. 0435-149 60, 073-443 44 66
Fabriksallén 17, Klippan

God Jul & Gott Nytt År!God Jul & Gott Nytt År!

SISTA MINUTEN KLAPPARNA 
HITTAR NI HOS OSS!

Luft/luft värme-
pumpar i lager!
Vi fixar hela installationen.

073-53 24 460 
www.ahlinsmobler.se 
Hembygdsgatan 2
Tullsonhuset

Öppettider
Tis-fre 10-18
Lördag 10-14
Söndag 11-15

Soffor 15%

Alltid paketpris på 
komplett matgrupp

Utemöbler  
upp till 50%

3 995:-

8 156:-

995:-

Gäller hela december!
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Microvågsugn
Vit glasfront, 800W, 23L
SAMSUNG MS23T5018AW/EE

Knivset
Knivset Pluton
6 delar stål/svart.
SABATIER 20698

Helautomatisk filterkaffebryggare
Marknadens första helautomatiska
filterkaffebryggare är här! Njut av färskmalet
filterkaffe med en knapptryckning. Välj om du vill ha
en stor eller liten kopp, takeaway mugg, glaskanna
eller en termoskanna. Oavsett vad du väljer så
sköter kaffebryggaren doseringen automatiskt.
SEVERIN FILKA

Diskmaskin
Serie | 2, Underbyggd diskmaskin,
60 cm, vit.
• ExtraDry: extra noggrann tork
• Höjdjusterbar överkorg
• Home Connect
BOSCH SMU2HTW64S

God Jul & Gott Nytt ÅrGod Jul & Gott Nytt År
önskar vi alla våra kunder  

och leverantörer och ser  
fram emot ett nytt  

händelserikt år!

Friis Scaffolding AB
070-816 61 33

info@friisscaffolding.se

God Jul &
Gott Nytt År!

God Jul och
Gott Nytt År

önskar
Ditt fullserviceföretag

inom skog och bioenergi

www.gustafsborg.se
0435-340 45

God jul och 

gott nytt år!

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

En kontakt räcker!  

Håris
- ett mytomspunnet naturfenomen
Fenomenet ”håris” kallades förr i tiden ”vätteskägg” då 
man trodde att det var vättarna som fastnat med skägget när 
de hoppade ner i sina trähålor. 

Att ishåren behåller sitt fintrådiga utseende beror på svamptrå-
dar i pinnen. Eller så bor det ovanligt många vättar i lövskog-
arna i Klöva hallar. Håris ser precis ut som tomteskägg, vilket 
kan vara intressant så här i juletider. Fenomenet håris är extremt 
ovanligt och få personer har sett det i verkligheten.
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Microvågsugn
Vit glasfront, 800W, 23L
SAMSUNG MS23T5018AW/EE

Knivset
Knivset Pluton
6 delar stål/svart.
SABATIER 20698

Helautomatisk filterkaffebryggare
Marknadens första helautomatiska
filterkaffebryggare är här! Njut av färskmalet
filterkaffe med en knapptryckning. Välj om du vill ha
en stor eller liten kopp, takeaway mugg, glaskanna
eller en termoskanna. Oavsett vad du väljer så
sköter kaffebryggaren doseringen automatiskt.
SEVERIN FILKA

Diskmaskin
Serie | 2, Underbyggd diskmaskin,
60 cm, vit.
• ExtraDry: extra noggrann tork
• Höjdjusterbar överkorg
• Home Connect
BOSCH SMU2HTW64S



Grytset
Grytset med glaslock
Loire 8 delar
1,4/2/2,8/6 liter.
PILLIVUYT GOURMET

Elektrisk
vinöppnare
CHAMPION CHWO210

Salt- och
pepparkvarn
CHAMPION CHSPK100

Värmefilt
Värmefilt 180x130 cm. Grå.  
9 olika värmelägen lägen  
med timer.
CHAMPION CHVFT410

Gin & Tonic-glas
80cl 2-pack
LUIGI BORMIOLI MIXOLOGY 

32”

32”

65”

Philips 32”  
HD Ready LED TV
60Hz, 20 ms, 2x HDMI
Pixel Plus HD, VGA
Kompakt design
PHILIPS PHS5507

Sony 65”  
UHD 4K Smart TV
• 4K HDR-processor X1™
• TRILUMINOS PRO™
• 4K X-Reality™ PRO
• Dolby Vision och Dolby Atmos
SONY KD65X85

Sony 32” Smart-TV
Android TV & HDR
LED LCD-TV 
Chromecast
SONY KD32W804 S�� 4.000:-



Dammsugare
• Hög filtrering
• Extra stora hjul
• Flera ytor
• Auto Mode-teknik
• Eco
ELECTROLUX PD82-ANIMA Dammsugare

Dammsug alla typer  
av golv utan problem  
med nya Electrolux  
PowerForce™ damm- 
sugare. – med utmärkt 
resultat.
ELECTROLUX EPF63EB

Dammsugare
Effektiv motor för energi- 
sparande dammsugning.
• Mångsidig användning
• 10 m räckvidd
• Högsta sugeffekt – 890 W
• Integrerat tillbehör med 

tre delar
MIELE COMPLETE C2/TANGO/P

Dammsugare
Nilfisk Meteor Pet Care är perfekt för  
dig som vill ha en dammsugare med  
bra sugeffekt, som vill slippa damm- 
sugarpåsen och som vill kunna se damm 
och smuts som sugs upp från mattorna.
NILFISK METEOR PET CARE EU

Multi sladdlös skaft- 
dammsugare
• Utmärkt städprestanda med 

en sugkraft på 200 W
• Avtagbart batteri
• Tvättbar dammbehållare
SAMSUNG VS20T7534T5/EE

65”



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

Blender
5 hastigheter, pulsfunktion.
6 knivblad i rostfritt
stål, 1,5 L kanna i
tempererat glas, 700w
ELECTROLUX E6TB1-4GB

Matberedare
• 600 watt motor
• Rostfri bunke på 3.9 liter
• Konditorset för bakning 

ingår
• 3D PlanetaryMixing
• 4 hastigheter
BOSCH MUM4855

Hårfön
Turbo Compact
1600W. Effekt på 1200
W och med strömsladd
på 1,7 meter gör
den lätt att använda.
TRISTAR HD-2326

Eltandborste
Oral-B Pro 3 – 3000 – Sensitive
Eltandborste
ORAL-B PRO3 3200S BLUE

Eltandborste
Oral-B Professional GUMCARE 1
Eltandborste för känsliga tänder
ORAL-B PROFESSIONAL GUM CARE 1

Elvisp
Elvisp CleverMixx 400 W
Vit, borstad rostfritt stål.
BOSCH MFQ24200



Skåne
åt danskarna

Musikalen ”Skåne åt Danskarna” är en spänningskomedi 
som utspelar sig i Klippan eller Åby som det hette på den 
tiden efter Skånska kriget 1679.

Ge bort en upplevelse i julklapp!

Spelperiod:
7-30 juli -23
på Klippans Bruk

Köp biljetter eller presentkort på
www.bruksspelet.se

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

VINTERN PÅ BIO GRAND

AVATAR: THE WAY OF WATER

MÄSTERKATTEN 2

UFO SWEDEN

DÄR KRÄFTORNA SJUNGER

I WANNA DANCE WITH SOMEBODY

OPERATION FORTUNE: RUSE DE GUERRE

Onsdag 14 dec.  
kl 19:00

Fredag 16 dec.  
kl 19:00

Söndag 18 dec.  
kl 19:00

Söndag 25 dec.  
kl 19:00

Fredag 30 dec.  
kl 19:00

Onsdag 28 dec.  
kl 19:00

Söndag 1 jan.  
kl 19:00

Söndag 25 dec.  
kl 16:30 (sv.tal)

Måndag 26 dec.  
kl 16:30 (eng.tal)

Söndag 1 jan.  
kl 16:30 (sv.tal)

Måndag 26 dec.  
kl 19:00

Fredag 6 jan.  
kl 19:00

Söndag 8 jan.  
kl 19:00

Onsdag 11 jan.  
kl 19:00

SVERIGEPREMIÄR 25/12

SVERIGEPREMIÄR 6/1

VÄRLDSPREMIÄR 14/12

Sveriges bästa bilförsäljare
Den välkända Klippanprofilen Marcus Andersson är i final 
i säljtävlingen ”Sveriges bästa bilförsäljare”. Marcus jobbar på 
Hedin bil i Helsingborg och är otroligt glad och stolt över 
finalplatsen.

– Jag älskar mitt jobb och brinner för att göra affärer vilket gör att jag 
lägger ner ett stort jobb för att lyckas. Sedan barnsben har jag tyckt om 
att göra affärer och haft intresse av att sälja, säger Marcus.

Vad är ditt bästa tips för att bli en bra bilförsäljare?
– Mitt stora driv är att aldrig ge sig och alltid försöka få till en affär.

Foto: Privat

17



Sånnagården höll med traditionsenlig 
julmarknad med 50-tal utställare i växt-
huset. 

Blommor, godsaker och hembakat lockade 
massor av besökare. För den fikasugne bjöds 
det inte bara på hembakade kakor i café-
delen utan även julmusik från trubadur.

Gårdsbutikerna Bjärhus, Bonnarps hjort-
gård, Övarp, lockade med kött- och chark 
samt viltkött. Dymöllans ålrökeri har för-
säljning och servering av ål och fisk medan 
Viking Fågel har kyckling och kalkon från 
egen uppfödning. Gemensamt för gårds-
butikerna är deras goda renommé som gett 
priser vid matverks-SM och valts ut som le-
verantör av mat till Nobelmiddagen.

JulmarknadJulmarknad i gårdsbutikerna

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

 Mini

20:-
 Stor

30:-
 2 för

35:-
 2 för

55:-

Butiksbakade 
semlor.

PEMIÄR3 januari God jul 
& gott nytt år!
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Nu drar julförsäljningen igång och vi säljer  

som alltid våra omtyckta fiskprodukter. 

Öppet: vardagar kl. 9-19 och helger kl. 9-18 

(Gäller t.o.m. 23/12). Julafton kl. 10-12

J U LFÖRSÄ LJ N I NGJ U LFÖRSÄ LJ N I NG
Dymöllans Ålrökeri

SEJRBO & SON AB • Dymöllans Ålrökeri
TEL: 0435 - 152 43 • www.dymollansalrokeri.se

Kvalitet är 

ingen tillfällighet

Öppet tis-fre 10-18, lör 10-14 Öppet tis-fre 10-18, lör 10-14 
Bruksgatan 29 Klippan 076-318 77 75Bruksgatan 29 Klippan 076-318 77 75

Nu tar vi lite julledigt och håller Nu tar vi lite julledigt och håller 
stängt från 24 december till 9 januari. stängt från 24 december till 9 januari. 

Butiken och serveringen öppnar  Butiken och serveringen öppnar  
igen tisdagen den 10 januari!igen tisdagen den 10 januari!

Vi önskar er en riktigtVi önskar er en riktigt

God JulGod Jul
och tackar för  och tackar för  

ett härligt 2022!ett härligt 2022!

LUNCH • À LA CARTE  
CAFÉ • PUB

EGEN TILLVERKNING  
AV PRALINER OCH  
KONFEKTYRER

Vår populära Nyårsmeny  
för avhämtning som beställs senast 

27/12 och hämtning sker mellan  
15.00 och 17.00 på nyårsafton.  

Beställningen är bindande!

Meny och mer information på  
www.dagnys.one eller på  

facebook.com/DagnysCafeochDiner

072-443 77 20

Vi på Dagnys vill önska er alla Vi på Dagnys vill önska er alla 
en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Hörsdalsvägen 152, Kvidinge • Tel 0435-48 11 30 • info@jennyhilldjurklinik.se • www.jennyhilldjurklinik.se
Mottagningen öppen vardagar 8.00-18.00. Vid behov finns personal kvar för att behandla sjuka djur dygnet runt.

Jennyhill Djurklinik – Den lilla kliniken med de stora resurserna.
Hos oss kan du får hjälp med allt från vaccinationer till de mest avancerade  

kirurgiska ingrepp. Vi erbjuder även gratis tandkoll och gratis knölkoll. Varje patient  
är unik för oss och behandlas med stor respekt och kärlek. Vi strävar efter att  

kunna hjälpa alla djur i Söderåsområdet och försöker minimera väntetider.

Teckna friskvårdsabonnemang 
via VetPlan för både hund och katt på 

kliniken med generösa rabatter  
på foder och behandlingar.

Våra legitimerade veterinärer är 
Sune Jerre, Elisabet Ängeby, Jens Ulrik 
Hoelgaard, Katarina Johansson, Lisa  
Tidman Fuchs och Hanna Patsekhina.
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Julstämning i Ljungbyhed
Första adventshelgen firades in med både julmys hos  
LT Lantmän där Jeanettes ridskola erbjöd ponnyridning och 
det målades ansikten på barn i butiken. 

Utanför butiken hade bland annat Dagnys utlottning av  
pepparkakshus, marsi panfigurer och försäljning av korv. I hem-
bygdsparken, Strids dalar, var det julmarknad som hembygds-
föreningen och Ljungbyheds framtid stod bakom. Hantverk,  
honungsförsäljning blandades med lottförsäljning och möjlighet 
att träffa tomten och lämna önskelista för barnen. 

20



God Jul & gott nytt år!

I vår lilla butik i fiket  har vi fina presenter  från Majas Cottage.

Julafton, Juldagen & Annandag jul - Stängt

Järnvägsg. 32, Klippan
Tel: 0435-103 30

Följ oss på Facebook och Instagram  

Semlepremiär 27/12Varmt 
välkommen!

Vi bakar allt själva  
i vårt lilla  

hantverksbageri

Julvecka!
Kom och mys med oss!

Förutom julens alla 
bröd & kakor har vi 
goda julmackor, pajer, 
sallader, kaffe & varm 

choklad!

LJUNGBYHED  www.hemkop.se

Öppet alla dagar 8-20
eller dygnet runt på hemkop.se

Ombud för Nu även 
E-handel

Nyårsmeny 
Förrätt

Jordärtskocksoppa  

med serranochips.

Varmrätt
Oxfilé, rödvinssås,  

potatisbakelse och smörstekt  

brysselkål med baconströssel.

Dessert
Pannacotta med chokladkrisp.

495 kr/person

Beställ senast 27/12

God Jul  
& Gott Nytt År!

God Jul  God Jul  
& Gott Nytt År!& Gott Nytt År!
Tack för 2022!Tack för 2022!
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Tack till Föreningssidans sponsorer!

Årets kusk
När Svenska Ridsportförbundet, den 23  
november, höll ”Ryttar galan” på Grand Hotel 
i Stockholm tilldelades Johan Herner från 
Krika utmärkelsen Årets kusk. 

Det är för sina framgångar i sportkörning till-
sammans med ponnyn Störtebekers Big Cracker, 
även kallad Lilleman av Johan, som han till-
delas titeln Årets kusk. Ryttargalan firades med  
pompa och ståt – svensk ridsport är stekhet för 
tillfället. Hetaste kusken kommer från Krika!

Ung pistolskytt uppmärksammades
Torsten Ullman och Ragnar Skanåker är två legendariska  
pistolskyttar i Sverige. 

Till Torsten Ullmans minne delas det ut ett stipendium till en 
ung talangfull pistolskytt. Vid november månads förbundsmöte 
och skytteforum tilldelades Amanda Persson, Ljungbyheds PK,  
stipendiet för 2022. 

Det var mycket för Amandas presta-
tioner på SM (guld) och Nordiska  
mästerskapen (brons) som man valde  
att tilldela just Amanda detta sti-
pendiet. Amanda tog även silver i 
Sport pistol på SM Damjunior. Vid 
SM Luftpistol tog Amanda ett silver 
i Damjunior. Hon tog även två silver 
och ett lagguld på Svenska ungdoms-
mästerskapen Luftpistol.

Som mottagare av stipendiet anses 
man vara en talang som aspirerar på 
en OS-plats i framtiden.

EM-guld och nya världsrekord 
Grattis till Axel Isberg som tog EM-guld i styrkelyft för  
juniorer. 

EM avgjordes i Polen och Axel passade på att förbättra sina  
tidigare världsrekord; nya rekorden – knäböj 308 kg, marklyft 
320 kg och i totalen 790,5 kg. Det var endast i bänkpress som det 
inte blev något världsrekord i men ändå imponerande 162.5 kg!  
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Pricksäkra skyttar
Vid den internationella skyttetävlingen LF Open i Dan-
mark nådde pistolskyttarna från Klippan och Ljungbyhed 
framgång. 

Resan ned föregicks av missöde när tre av deltagarna blev av 
med all sin skytteutrustning efter inbrott i bilen. Det gjorde 
att Martin Andersen och Amanda Persson fick skjuta med  
lånade vapen. Martin lyckades trots det skjuta hem ett guld 
och ett brons i juniorklassen. Klubbkompisen i Klippans PK, 
Emil Svensson tog guld i samma klass som Martin tog brons. 
Amanda Persson tog silver i damjuniorklassen.

Utdelning för föreningslivet
Sparbanksstiftelsen Skåne tillsammans med Swedbank  
bidrar till den lokala utvecklingen. 

Vid en ceremoni på Swedbanks kontor i Klippan delades det 
ut sammanlagt 73 000 kr till 6 lokala föreningars initiativ. Det 
finns ett levande och aktivt föreningsliv i Klippan, Perstorp och 
Ljungbyhed – runt hela Söderåsen. Bland mottagarna fanns 
Söderåsens brukshundklubb som ska utbilda fler instruktörer. 
PBIK i Perstorp fick bidrag för sitt evenemang och engagemang 
till att involvera barn och ungdomar i idrott. Trädgårdsförening-
en i Perstorp fick bidrag till att få i gång odling tillsammans med 
nyanlända kvinnor. Tyngdlyftningsklubben i Klippan fick peng-
ar till nya tävlingstrikåer till tjejerna och ungdomarna medan 
orienteringen fick pengar både till att utveckla projektet ”Hitta 
ut” och att uppgradera tidtagningssystemet och göra det digitalt 
och mer hållbart.

För Bo Svensson var det en 
speciell kväll då han nu av-
går som styrelseledamot i 
Sparbanksstiftelsen Skåne 
med ansvar för Klippan och 
Perstorp. Bo avtackades för 
sina insatser och Johannes 
Pålsson som är hans efter-
trädare hälsades välkom-
men.Framgångsrika lyftare 

När DM i tyngdlyftning avgjordes 
i Trelleborg stod Klippans tre del-
tagande lyftare för starka presta-
tioner när tjejerna lyfte hem guld-
medaljer och på herrsidan togs det 
en silvermedalj. 

Lottie Borgqvist i 49 kg klassen lyfte totalt 115 kg medan Filippa 
Strandberg i 71 kg klassen lyfte totalt 170 kg. Linus Leandersson 
i 67 kg klassen lyfte 144 kg totalt.
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FÖR DIG SOM UPPSKATTAR 
BOKHANDEL PÅ RIKTIGT

     KLIPPANS
  BOKHANDEL AB

Torggränd 2-4
Klippan 
Tel 0435-100 30

På Klippans gator
- en berättelse i bilder

På K
lippans gator - en berättelse i bilder

Den lilla bondbyn Åby i nordvästra Skåne 
förvandlades till stationssamhället Klippan efter 
att järnvägslinjen Helsingborg-Hässleholm hade 
öppnats år 1875. Bildberättelsen På Klippans 
gator visar hur de centrala delarna av samhället 
förändrades mellan 1900 och 1965. Bildarkiven 

Storgatan västerut omkring 1900. Foto: Axel Blomgren

efter de tre fotograferna Axel Blomgren, Egon 
Rangbo och Bertil ”Akka” Bengtsson utgör 
underlag för berättelsen. Boken skildrar i bild och 
text en tid då det svenska samhället genomgick 
stora förändringar. För texterna svarar Mats 
Pettersson.

Med Klippan i fokus
- en berättelse i bilder

M
ed K

lippan i fokus - en berättelse i bilder

Tätorten Klippan i nordvästra Skåne, som 
tidigare varit bondbyn Åby, är ett av många 
stationssamhällen som växte fram i slutet av 
1800-talet. Bildberättelsen Med Klippan i fokus ger 
exempel på människor och miljöer från tiden 1900-
1980. Bildarkiven efter de fyra fotograferna Axel 

Storgatan västerut 1960. Foto: Egon Rangbo

Blomgren, Egon Rangbo, Bertil ”Akka” Bengtsson 
och Bo Widberg är källor till berättelsen. Boken 
skildrar i bild och text en tid då det svenska 
samhället omformades på ett radikalt sätt. För 
texterna svarar Mats Pettersson.

KLIPPAN MED OMNEJD
Foton av Axel Blomgren, Egon Rangbo,  
Bertil Akka Bengtsson och Bo Widberg.

Texter av Mats Pettersson.

Från olika områden av Klippan: 
Västra delarna, Centrum, Tvärby,  

Bruket, Gråmanstorp och Bjersgård. 
En bit av Klippanbygdens historia. 
Ett breddat spektra i uppföljaren  

till ”På Klippans gator”.

PREMIÄR PÅ NY KLIPPANBOK I SERIEN 
HISTORIA BERÄTTAD GENOM KAMERAN

MISSAT NÅGON AV DESSA…?

359:-

FRÅN ÅBY BY 
TILL KLIPPANS 

KÖPING
Av Tore Donnér

Utg.(2021)

DEL 2
MED KLIPPAN 

I FOKUS
Utg.(2020)

DEL 1
PÅ KLIPPANS 

GATOR
Utg.(2019)

359:-/del

Testa
Jumping® Fitness!

Klippan Sågenhuset 
Torsdagar 18-19

Färingtofta Tornsborgs tivoli 
Tisdagar 19-20
Söndagar 18-19 (Jumping fusion)

Boka på www.Camillasjumpingfitness.bokadirekt.se

Fb + instagram: @camillasjumpingfitness

Unika instruktörer 
 i Klippan
Jumping Fitness har tagit världen med 
storm och kring Söderåsen hittar du 
pass både på Tornsborg tivoli och i  
Sågenhuset, Klippan. 

Instruktörerna Camilla och Tina har  
varit utomlands på utbildning och blivit, 
som de första i Sverige, diplomerade som 
Jumping advanced instruktörer.

24



På gång i kyrkan!

Måndag 26 december
14.00  Mässa i S:t Petri kyrka
16.00  Munkakörens julkonsert 
 i Källna kyrka

Lördagen 31 december
14.00 Nyårsbön i Riseberga kyrka
17.00 Nyårsbön i S:t Petri kyrka

Söndagen 1 januari
14.00  Nyårsmässa i Ö Ljungby   
 kyrka

Fredagen 6 januari
10.00  Mässa i Färingtofta kyrka
14.00  Gudstjänst i Ö Ljungby kyrka
17.00  Petrikörens Julkonsert  
 i S:t Petri kyrka
Söndagen 8 januari
10.00  Gudstjänst i Färingtofta kyrka
14.00  Mässa i S:t Petri kyrka
Söndagen 15 januari
10.00  Mässa i Riseberga kyrka
11.00  Gudstjänst i S:t Petri kyrka
14.00  Gudstjänst i Ö Ljungby kyrka

Söndagen 22 januari
10.00  Gudstjänst i Färingtofta kyrka
10.00 Ekumenisk gudstjänst i 
 Andreaskyrkan
14.00 Gudstjänst i Ö Ljungby kyrka
Fredagen 27 januari
17.00  Gudstjänst på Förintelsens  
 minnesdag i S:t Petri kyrka
Söndagen 29 januari
11.00  Mässa i S:t Petri kyrka
14.00 Gudstjänst i Ö Ljungby kyrka
17.00  Gudstjänst i Riseberga kyrka

G U D S TJ Ä N S T E R

Välkommen på café!
Vi börjar med andakt kl 14.00, se-
dan dagens program med paus för 
kaffe och hembakat. Kostnad 20:-. 

18/1 i Ljungbyheds församlingshem. 
Bingo med midvintertema.
25/1 i S:t Petri församlingshem.
Lyckemyrs ger oss en svängig start 
på vårens alla spännande program. 

Med önskan om en 
fridfull jul!
Julen rymmer en välkänd berättelse 
om ett litet barn som föds i ett stall 
och läggs i en krubba. En berättelse 
om att Gud blir människa, att Gud 
kommer nära för att visa kärlek och 
omsorg om varenda människa.
Välkommen att fira jul i våra kyrkor:

Lördag 24 december
11.00 Julbön för hela familjen i       
            Vedby kyrka.
14.00 Julbön i Källna kyrka. 
            Desiré Johannesson, sång.
23.00 Julnattsmässa i Riseberga
            kyrka. Nell och Jenny Palm,
            sång, Holger Petersen, 
            violin, Nils-Arne Åkheden,   
            orgel /piano. 
23.30 Julnattsgudstjänst i 
            Ö Ljungby kyrka. G-kören,  
            Björn Haraldsson, trumpet.
23.30 Julnattsmässa i S:t Petri           
            kyrka, sångare ur Petrikören.

Söndag 25 december 
7.00 Julotta i Färingtofta kyrka
9.00 Julotta i V Sönnarslövs kyrka 
          På båda: Mats Calvén, sång,     
           Holger Petersen, violin, Nils-
          Arne Åkheden, orgel/piano.

Munkakörens julkonsert
Välkommen att njuta av härliga 
julsånger på Annandag Jul. 
Källna kyrka 26/12 kl 16.00

Petrikörens julkonsert
Petrikören bjuder traditionsenligt 
på Trettondedagsmusik.
S:t Petri kyrka fredag 6/1 kl 17.00 

Samtal vid elden
I vinterkvällen tänder vi en juleld 
I mysig gemenskap samtalar vi, 
lyssnar till julevangeliet och sjung-
er några sånger. Ta med något att 
grilla. Ingen anmälan behövs, det 
är bara att dyka upp. Välkommen 
önskar präst Andrea Olming och 
vuxenpedagog Hannah Bok.
I Lillhems trädgård, onsdag 21/12 
kl 18.00

Lunchmusik med soppa
Njut av vacker musik på fredags-
lunchen. Vi serverar hemlagad 
soppa, nybakat bröd, vatten och 
kaffe för 50:-/person. 
S:t Petri kyrka fredag 20/1 kl 12.12 

Utflyktsgruppen
Vi samlas och åker på utflykt till-
sammans i vårt närområde.
Vi ses vid Ljungbyheds församlings-
hem onsdag 11/1 kl 14.00
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LÅNA SPORTPRYLAR TILL  
JULLOVET – HELT GRATIS!

Fritidsbanken i Klippan är som ett bibliotek, fast med 
sport- och friluftsprylar. Här kan du låna utrustning för 

en aktiv fritid, som t.ex. skidor, skridskor, inlines.

Öppet
Tisdagar, onsdagar och torsdagar  kl.14-18

Sågen, Ängelholmsgatan 9

Två uppskattade och helt fantastiska kon-
serter i Sågenhuset lockade hundratals 
besökare. 

Först var det Klippans musikkår som tolka-
de Beatles med Mats Pettersson som konfe-
rencier. Vi fick höra otaliga klassiker sam-
tidigt som Mats Pettersson i mellansnacket 
vävde ihop livet i Klippan med Liverpool 
mellan åren 1960 och 1970 till att sväva i väg 
och berätta vad en korv kostade på Pålles 
gatukök på den tiden. Musikkårens tolkning 
av Beatles föll publiken i smaken och alla 
hoppas på ytterligare en konsert.

Happy Heartaches bjöd på nästa konsert 
när de med sin bluegrasscountry med rötter 
i den amerikanska söderns folkmusik samt  
irländsk och brittisk folkmusik, ihop med 
gospel och blues fick hela Sågenhuset att 
gunga. I sitt första nummer hade de dess-
utom hjälp på scen av Musikskolans elever. 
Musiken var både fartfylld och känslig med 
harmonisk stämsång när vi 
fick en tur till USA:s musika-
liska rötter.

Beatles och Bluegrass i Klippan
Information från Klippans kommun26



Hållbart och klimatsmart

Lite i skymundan ligger ett av Sveriges 
största transportföretag, Eurolink, i 
Ljungbyhed. Hela Eurolink-koncernen 
har 210 anställda, varav cirka 150 har sin 
placering i Ljungbyhed. Ungefär 80 pro-
cent av den samlade omsättningen kom-
mer från trafik i Tyskland och Kroatien.

På kontoret i Ljungbyhed jobbar bland annat 
Anna Hansson, operativ chef, och Fredrik 
Pålsson som är fordons- och inköpsansvarig. 

De berättar om Eurolinks klimatarbete.
– Vi kan leverera koldioxidfria transporter i hela 
norra Europa, mycket tack vare våra trafikledare 
som optimerar transporterna både för miljö och 
ekonomi. Frågan om solceller på taken för att 
kunna producera el har varit uppe men vi har inte 
fått till det än. Det är inte helt lätt att hitta företag 
som kan leverera och montera solceller, berättar 
Anna.

När det kommer till eldrivna lastbilar är det 
inte praktiskt möjligt än för Eurolink att in-
vestera i på grund av räckvidden. 

Anders Lindberg, Klippan kommuns nä-
ringslivschef, är i allra högsta grad engage-
rad i Klippanföretagens miljö- och klimat-
arbete och säger:
– Många av våra företagare driver idag ett aktivt 
hållbarhetsarbete. Dels för att värna om klimatet 
men även för att kunna rusta sig rent konkur-
rensmässigt. När det gäller transporter är frågan 
extra het. En utmaning vi ser är att infrastruktu-
ren när det gäller laddpunkter inte riktigt hänger 
med. Här har kommunen fördjupat dialogen med 
Kraftringen, som är nätägare i området. För att 
fortsatt kunna säkerställa leverans av den alltmer 
efterfrågade elen, kommer de göra stora investe-
ringar i elnätet de kommande åren.

Tidiga på bollen
När det gäller utveckling av fordonsflottan 
är det Fredrik som står för det. Han berät-
tar att de alltid försöker vara tidiga på bollen 
med att byta till bränslesnåla lastbilar efter-
som det både sparar pengar och bidrar till 
mindre påverka på klimatet och miljön.
– Under 2023 kommer vi att byta ut halva last-
bilsflottan till ännu mer bränslesnåla lastbilar 
med låga utsläpp. Vi ser att vårt hållbarhetsarbete 

går hand i hand med klimatarbetet. Våra chauf-
förer står för det mesta av arbetet genom att hålla 
hastigheten, sänka utsläppen och minska klimat-
påverkan, säger Fredrik.

Chaufförerna är delaktiga i arbetet med att 
ställa om och förbättra. Fredrik berättar 
att chaufförerna premieras när de når sina 
mål vilket skapar delaktighet och ger varje 
chaufför en bonus i plånboken. 
– Vi har nästan obefintlig personalomsättning 
både på kontoret och bland chaufförerna, säger 
Anna.

Genom att minska bränsleförbrukningen 
blir det mindre utsläpp och Eurolink har 
minskat bränsleförbrukningen med 7,5%, 
vilket ger motsvarande minskning av ut-
släpp.

Stort samhällsansvar
Med många olika små åtgärder lyckas 
Euro link skapa stor förändring. Anna och 
Fredrik berättar om hur de under sommar-
halvåret använder sommardäck med lågt 
rullmotstånd på alla lastbilarna, vilket sän-
ker bränsleförbrukningen och utsläppen. All 
belysning i terminalerna har bytts ut till LED- 
belysning vilket sparar massor av energi.  
I den av terminalerna som sällan används 
har det satts upp rörelsedetektorer vilket gör 
att elförbrukningen sänkts rejält.
– En helt annan sak är att swedishrescuers.se vars 
blåljuspersonal i Sverige ska få parkera bilar hos 
Eurolink och som ska byggas om till ambulanser 
och skickas till Ukraina. Vi ställde även upp med 
lastbilar och förare när Dymöllans ålrökeri anord-
nade hjälpsändningar till Ukraina. Vi vill hjälpa 
till när vi kan och bidra till ett bättre 
samhälle, avslutar Anna.
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Rostfilé
Rostas. Per kg.

Oxfilé

Fläskfilé

Per kg. Max 3 kg

Per kg. Max 3 kg

Din matbutik i PerstorpDin matbutik i Perstorp

199.95
Per st

Jultallrik

Beställ gärna i god tid på 0435-77 95 56.

Jullandgångar, 
jultallrikar och 

julmackor

Var bekväm! Låt oss fixa julmaten till dig!

Vårt eget Partykök frestar med

- Din livsmedelsbutik i centrala Perstorp! 
Öppet måndag-lördag 7-21, söndag 8-21
Julafton 7-14 • Nyårsafton 7-16
Priserna gäller 19-25 december 2022. Reservation för slutförsäljning & tryckfel. Perstorp 2013

Träff för dig som är travintresserad
Torsdagen den 29 december har vi en travträff på lagret i butiken. Vi 
startar klockan 16.00 och kommer att hålla på fram till 18.00. Vi 
har bjudit in kända travexperter i form av Matteus Lillieborg och 
hans vänner till träffen. Under träffen kommer det förutom tra-
vinformation att bjudas på Ingemars goda sillamacka och en 
alkoholfri öl. Du anmäler dig enkelt i vår förbutik och det är max 
50 gäster. Först till kvarn gäller. Välkomna!

Fyll den stora burken - locket måste sitta på!
130 sorter att välja på. Högsta kvalité!

Hel burk Lösviktsgodis

Alltid Svenskt 
nystyckat kött i butiken!

49:-49:-

Vår manuella delikatessdisk erbjuder:

Rostbiff Räksallad
Vår egen. Per hg Vår egen. Per hg

24.95 22.95

75:-
Per st

Donnez-
macka

Förboka gärna i god tid på 0435-77 95 56.

2 flaskor Coca-Cola

Filéfrossa

Coca-Cola, Sprite, Zero eller Fanta, 
à 1,5 liter + pant
Ord pris: 43.90
Jämförpris: 10.80 30:-

399:-
199:-
159:-

+pant


