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Vi som bor och verkar på landet ställs ofta inför speciella problem med hus, 
stall, djur och mark. Med personalen hos LT Lantmän kan du diskutera  
lösningar eller få råd och tips från de som har en gedigen kunskap och 
er farenhet. Det kan handla om odling, husbygge eller djurhållning. 

Nu har du chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor hos LT Lantmän. Det 
enda du behöver göra för att delta i tävlingen är att skriva ett brev eller mejl och 
förklara varför LT Lantmän är bygdens bästa butik.

Observera att vinnaren kommer att få vara med på bild i Söderåsjournalen och 
på Söderåsportalen.

Skicka in ditt bidrag 
Skicka ett e-post till: 
jens@adaptmedia.se märk mailet med ”Tävling: LT Lantmän”

eller skicka in ett brev till:
Adapt Media
Tävling: LT Lantmän
Norra Skolgatan 2A
264 33 Klippan

Observera att bidraget måste vara märkt med 
”Tävling: LT Lantmän” för att delta i tävlingen. 
Vi behöver ditt bidrag senast den 5 november.

Adapt Media
N. Skolgatan 2A, 264 33 Klippan
TEL. 0435 - 77 90 50
www.söderåsportalen.se

Vi reserverar oss för ev. tryckfel. Upplaga 16.000 ex.

Adapt Media har copyright på allt material som publiceras i Söderåsjournalen, om inget annat anges. Upphovsrättslagen gäller och omfattar alla typer av texter, artiklar, teckningar, bilder, grafik 
med mera. Material från Söderåsjournalen får endast användas för privat bruk. Att kopiera, överlåta, sälja eller kommersiellt utnyttja materialet är inte tillåtet utan Adapt Medias tillstånd.

Utgivningsdagar
Nummer Manusstopp Utgivningsdatum 
November 5 november 25 november Julskyltningar

December 26 november  16 december Jul och nyår

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

Lovsång till hösten
DANIEL KRISTENSSON, ANSVARIG UTGIVARE

 2 Ledare
  Tävla och vinn med LT Lantmän i Ljungbyhed
 4 Självdoserande tvättmaskin
  ny Kyl eller frys?
 6 Mata fåglarna i höst och vinter
 7 Danskt hygge
 8 Prenad El och Er Byggare
 11 Elda i braskamin 
 12 Hallå där Ulla Magnusson
 13 Ica Kvantum tipsar om höstens guldklimpar
 14 Söderåsens matmarknad
 15 Mårten gås
 16 Klippan Car show
 17 Lussekatten
 18 Klippans musikkår
 20 Shopping
 22 Äta tillsammans
 23 Barntävling
 24 70-talet
 25 Hallå där Ulrika Ericsson
 26 Domus i Perstorp
 27 Modekvällar i Perstorp
 28-30 Perstorps Kommun
 31 Allhelgonahelgen
 32-33 Månadens profil(er): Jenny och Cajsa Wegner
 34 Föreningssidan: Lions Club Klippan
 35 Rögle BK
 36 Garnet-runt-Skåne
  Fika
 37 Klippans Kommun
 38-39 Branschregistret

Omslaget: Jenny och Cajsa Wegner är bowling systrar 
i absolut världsklass. Lilla bilden: Ulrika Ericsson, 
ny VD på bostads bolaget Treklövern i Klippan.

”Nu kom den första frosten. 
Den stålgrå vikens låga strand 

blev som en fallen lies rand 
som färgats röd av rosten. 

Nu stå de sövda träden 
i höstens kalla, gula sken”

Verner von Heidenstam skrev om hös-
ten, liksom mycket annat, under sina år 
som skald och författare. 1912 blev han 
invald i Svenska Akademien och 1916 
fick han själv Nobelpriset i litteratur. 
Idag är hösten lika vacker som då men 
annars är inget sig likt.

Matmarknaden i Skäralid har lockat 
besökare hit och det vankas Mårten Gås 
och julbord inom kort. Söderåsområdet 
är verkligen en plats för mathantverk.

Klippan Car Show drog folk till Klippan 
centrum och en ny tradition har ska-
pats. Eldsjälar är de som får saker att 
hända och som driver fram en positiv 

anda, oavsett om det gäller Klippan 
Car Show eller föreningsarbete.

Hösten är färgrik och sprider glädje 
omkring sig med ömsom varma dagar 
som regniga eller kalla morgnar. Vi tog 
fasta på detta och använde lycka som 
tema den här månaden. Hoppas du  
hittar många bra erbjudanden och 
intressant läsning i tidningen. 
Trevlig höst!

Tävla och vinn med  
LT Lantmän i L jungbyhed

Ny tävling!

 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
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Dags att
byta bostad?

www.schougmaklarfirma.se 
Örebrogatan 32  |  Helsingborg

Vi har många köpare
i Söderåsområdet.
Ring 042-16 50 15!

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

Järnvägsstationen • KLIPPAN • 0435-100 01 • www.resteamet.se

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

ResTeamet
JULMARKNADSRESOR
Lübeck 3 dgr 30/11, 3/12, 7/12, 10/12, 14/12 �������������������������������������������������������� fr 2595:-
Wismar 3 dgr 30/11, 7/12 ������������������������������������������������������������������������������������������� 2595:-
Schwerin 3 dgr 30/11, 3/12, 7/12, 10/12, 14/12 �����������������������������������������������������fr 2195:-
Stade 3 dgr 30/11, 3/12 ����������������������������������������������������������������������������������������������� 2495:-
Bremen 3 dgr 30/11, 7/12 ������������������������������������������������������������������������������������������� 2595:-
Celle 3 dgr 14/12 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2495:-
Hamburg 3 dgr 30/11, 3/12, 7/12, 10/12, 14/12 ���������������������������������������������������� fr 2295:-
Rostock 3 dgr 30/11, 3/12, 7/12, 10/12, 14/12 ��������������������������������������������������������fr 2195:-
Stralsund 3 dgr 30/11, 3/12, 7/12, 10/12 ��������������������������������������������������������������� fr 1995:-

UPPLEVELSER/WEEKENDRESOR
Hyttsill med luffardag 2 dgr 13/10, help���������������������������������������������������������������� 1995:-
Timmendorfer Strand, vinprovning 2 dgr, halvp 13/12 ���������������������������������� fr 1295:-
Skidresa v8 till Mayrhofen 10 dgr 15/2, centralt boende ��������������������������������� fr 6495:-

DAGSTURER (Begränsad anslutning)
Ullared 3/10, 25/10, 31/10, 13/11, 27/11, 6/12 ��������������������� 200:-
Bordershopen 18/10, 15/11, 28/11 �������������������������������������� 400:-
Heiligenhafen 4/10, 1/11, 22/11, 13/12 ������������������������������� 400:-
Slottstur i Skåne 7/10 ����������������������������������������������������������  675:-
Julmarknad på Liseberg 6/12 ��������������������������������������������  425:-

Alltid centrala -  hotell!

INOMHUSSÄSONGEN
HAR BÖRJAT!

Vi hjälper er med plisségardiner,
rullgardiner och lamellgardiner

0435-149 60  |  073-443 44 66

Ring
0435-149 60

för kostnadsfritt
hembesök med

rådgivning!

15%
RABATT PÅ

HELA
SORTIMENTET

(gäller t o m 20 nov)

NYHET! Helt ny vinterkollektion
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Självdoserande tvättmaskin
Årets nyhet är ett sensorstyrt doseringssystem för fly-
tande tvätt- och sköljmedel. 

Systemet känner av vattnets hårdhetsgrad, mängden tvätt, 
klädernas material och hur smutsig tvätten är – och doserar 
tvätt- och sköljmedel därefter. Det enda du behöver göra 
själv är att vid ungefär var tjugonde tvätt fylla på behållaren 
med flytande tvätt- och sköljmedel. Bekvämt, sparsamt och 
alltid rätt dosering.

Så här enkelt är det!
1. Lägg in tvätten och stäng luckan.
2. Välj programmet ”Automatisk” och aktivera självdose-

ringen.
3. Tryck på start.

Att tvätta har aldrig varit enklare!

 Kyl eller frys?
Vad ska du tänka på när du ska köpa kyl eller frys? Hur 
mycket utrymme behöver du att förvara dina varor? 
 
Gamla kylskåp drar mycket ström. Det är dyrt för din 
plånbok. Men utvecklingen går framåt och dagens kyl/
frysskåp är betydligt mer strömsnåla än för bara några år 
sedan. Minimikravet för energimärkningen ska vara A+ 
eller bättre. Du vill att kyl och frysskåpet ska ha automatisk 
avfrostning. På så vis sparar du pengar, eftersom is i frysen 
är mycket energikrävande. En avfrostad frys drar mindre el, 
är tystare och håller längre.

Dags för ny

 

HUSQVARNA
SPECIALVECKOR

A++
Energiklass
13 kuvert
Kapacitet

44 dB
Ljudnivå

A+++ Energiklass, 8 kg Kapacitet, 
51 dB Ljudnivå tvätt

60 cm bredd A+ Energiklass, 71 l volym

A+ Energiklass, 8 kg Kapacitet,
66 dB Ljudnivå

SÖNDRABY EL
Järnvägsgatan 28, Klippan

0435-139 60 | klippan@elon.se

Måndag-fredag 9.30-18.00, lördag 9.30-13.00

 

Diskmaskin QBC6254W
Art nr 107788

Tvättmaskin QW147383
Art nr 108708

Inbyggnadshäll QHIS650P
Art nr 110286

Inbyggnadsugn QCE5030W
Art nr 110216

Torktumlare QW7384
Art nr 108723

9.990
ORD PRIS 12.395
BEGRÄNSAT ANTAL!

6.995
ORD PRIS 7.995

6.995
ORD PRIS 7.995

6.995
ORD PRIS 7.995

7.495
ORD PRIS 8.495

Laga mat på flera nivåer
med jämnt cirkulerande varmluft

Erbj. gäller t o m 11/11 2018 ell. så långt lagret räcker Kan inte kombineras med andra erbj.

4 Självdoserande tvättmaskin • ny Kyl eller frys



Förstora 
upplevelsen!

Samsung Smart 4K UHD-TV
Med fyra gånger högre upplösning än vanlig Full HD TV kommer även de 
små detaljerna till liv. Se bilder med större detaljrikedom. Med mer ljus kan 
HDR hjälpa till att lyfta fram detaljer i de mörkaste och ljusaste partierna.
SAMSUNG 65” MU6175

Vi kör hem och 
installerar din tv!

Hemkörning*
Inkoppling
Kanalinställning
Bortforsling av emballage 
* Gäller inom stadsgräns. Fråga oss var gränsen går för din ort.

Butiken
Adressgatan 10
Storstaden 263 56

euronics.se

 din tv!

Butiken
Adressgatan 10
Storstaden 263 56

euronics.se

990:-
 Fast pris

var med 
på fotbolls

festen!

Köp nu, betala 
efter semestern!
Skaffa rätt tv inför fotbolls-vm. 
Köp nu och betala i slutet av augusti – 
räntefritt! Det enda som tillkommer är 
uppläggningsavgiften på 99 kr.
Läs på mer på euronics.se. Kreditgivare: Ecster AB.

0kr
ränta

Förstora 
upplevelsen!upplevelsen!

0kr
ränta

9.990:-

65"

4K
UHD

0kr
administrativ

avgift
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små detaljerna till liv. Se bilder med större detaljrikedom. Med mer ljus kan 
HDR hjälpa till att lyfta fram detaljer i de mörkaste och ljusaste partierna.
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CYLINDA FRYSBOX 298 liter

CYLINDA TVÄTTMASKIN 6 kg

BOSCH TVÄTTMASKIN 9 kg BOSCH TORKTUMLARE 9 kg

CYLINDA KYL 186 cm

Hembygdsgatan 2, KLIPPAN
Tel. 0435-131 67 

www.klippan.euronics.se
Öppettider: 

Mån - fre 10-18 • Lör 10-14

Tvättkapacitet: 9 kg
Centrifugering : 1600 varv/minut
i-Dos Autodosering av tvättmedel
EcoSilence Drive Tystgående
10 års motorgaranti
WAT2869SSN

Torkkapacitet: 9 kg
Självrengörande 
kondensor
WTW854S9SN

Rymlig kyl med plats för det mesta.
Energiklass: A+
Energiförbrukning:  169 kWh/år
Nyttovolym: 380 l
Höjd: 186 cm
K2385

Tvättkapacitet: 6 kg
Centrifugering: 1400 varv/min
FT5464

Energiklass: A+
Energiförbrukning: 272 kWh/år
Nyttovolym: 298 l
FB1300

NU 3.990:-
rek.pris 4.995:-

NU 3.990:-
rek.pris 4.995:-

NU 8.490:-
rek.pris 10.290:-

NU 8.490:-
rek.pris 12.290:-

NU 4.990:-
rek.pris 5.995:-
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Hösten och vintern är en tuff period för 
de småfåglar som stannar. Genom att 
mata fåglarna när det är som kallast kan 
du hjälpa dem att överleva vintern. 

Fåglarna behöver energi - skippa därför 
brödskalkarna när du ska mata fåglar och 
fyll istället fågelbordet med frön, nötter och 
fett i form av till exempel talgbollar. 

Lönsamt mata fåglar
När du matar fåglarna kommer fåglarna att 
hjälpa dig med bekämpningen av bladlöss 
och annan ohyra till sommaren. Talgoxar 
och blåmesar är till exempel formidabla 
bladlöss-slukare på sommaren. Har du 
matat dem under vintern stannar de kvar 
och hjälper dig till sommaren med att hålla 
rent från bladlöss.

Tips!
När du ska mata fåglar i din trädgård bör 
frön och nötter läggas på ett fågelbord för att 
minska risken att skadedjur, som möss, dras 
till platsen. De flesta moderna fågelbord 
är inte helt öppna, utan har någon form av 
”hus” eller behållare för fröerna/nötterna, 
och enbart en smal kant där fröna trillar ut 

Mata fåglarna i  höst och vinter

och där fåglarna kan sitta. Andra typer av 
fågelmatare som blivit mycket populära är 
de olika slags ”rör” som fylls med frön eller 
nötter. Där sitter fågeln utanpå gallret och 
hackar i sig maten. Dessa minskar risken för 
att de ska förorena maten och det blir lättare 
att hålla rent i fågelbordet.

Prisvärt
Köp hem rejäla säckar med frön och nöt-
ter så att du kan fylla på fågelbordet ofta 
– ibland kanske det behövs både en och två 
gånger per dag. De stora säckarna är också 
mer prisvärda.

Storgatan 4 
Ljungbyhed 
Tel 0435 - 294 50

Bygdens butik! Våra öppettider är: 
Måndag-fredag 9-18 och lördag 9-13
Priserna gäller endast i Ljungbyhed 
t.o.m. 25 november eller så länge lagret räcker.

Vi har maten till djuren!

	

TALGBOLLAR
Franks Zoofor 

HINK 90 GR X 55 ST

 132:-

SALSA HÄSTFODER
Ett närproducerat foder  
tillverkat i Ljungbyhed!

FÅGELFRÖ
Franks Zoofor 

LYXBLANDNING 5 KG

 94:-
FÅGEL-

MATARE
Nelson Garden 

GIGANT ZINK FRÖ

 325:-

6 Mata fåglarna 



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

Gilla oss på FB

        JUST NU

299:-*
       BERRY ALLOC
   PURE VINYLGOLV

Grovrent

Säljs endast hos oss

Säljs endast hos oss!

25%
RABATTDAGS ATT GÖRA FINT

VI HJÄLPER DIG KOMMA IGÅNG
Snyggt golv med tre dekorer framtagna exklusivt för
Colorama. Kan läggas ovanpå ditt nuvarande golv.

* Pris per kvm. Ord. pris 399:-/kvm. Erbjudandena
gäller t o m 28/10. Med reservation för slutförsäljning.

Danskt hygge
Det danska hygget har blivit känt över hela världen. 

Faktum är att ordet hygge ursprungligen kommer från norskan 
och betyder ungefär “välmående”. Det dök upp i det danska 
språket på 1700-talet och har sedan dess blivit en del av den 
danska folksjälen. 

Hygge kan beskrivas som en mysig och varm atmosfär där man 
tar sig tid att ha det bra i vardagen och ta till vara på de små 
sakerna som sätter guldkant på tillvaron. Hygge ska ske tillsam-
mans med människor man tycker om. Men hygge är mer än så; 
det kan vara det varma skenet från en tänd brasa, vänner och 
familj eller god mat och dryck.

7Danskt hygge



BRAVIDA PRENAD AB KLIPPAN 

www.prenad.se

 0435-145 35

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

En kontakt räcker! 

Starta ditt byggprojekt 

- ett samtal räcker!

Prenad - El
Prenad har lång erfarenhet av elinstallationer 
och elservice – från det vanliga vägguttaget till 
komplexa system. Det är oftast olika projekt 
hos privatpersoner och i samarbete med bygg-
företag som Er Byggare som arbeten utförs.

Renovering pågår
Serviceelektrikerna Jonas Borgqvist från Klippan 
och Johannes Loftán från Ljungbyhed demonterar 
el så att Er Byggares snickare Pontus Dahlqvist 
kan göra sitt arbete.
– Eljobb kräver behörig personal och vi brukar sam
arbeta med Er Byggare vid renoveringar. Vi gör även 
kök, badrum och allt annat som gäller el åt privatperso
ner, förklarar Johannes Loftán. 

En av fördelarna med att anlita Prenad är att du 
alltid får behörig och kompentent personal som 
dessutom har anknytning till bygden. Prenad finns 
alltid nära och de kan sina saker.
– Vi levererar alltid högsta kvalitet oavsett uppdragets 
omfattning. Prenads storlek och personal med anknyt
ning till bygden är en oslagbar styrka, avslutar Jonas 
Borgqvist.

Er Byggare
Prenads eldemontering i Klippan görs för att Er 
Byggares snickare ska kunna renovera och bygga 
om en ovanvåning. Snickaren Pontus Dahlqvist 
gör ett av sina sista jobb hos Er Byggare.

– Jag ska börja hos min bästa kompis som har företag på 
Bjärehalvön. Vi kom överens om det redan i skolan och 
nu ska det bli av. Jag har haft det bra hos Er Byggare. Det 
är väldigt strukturerat och välplanerat med bra personal. 
Mina starkaste rekommendationer både att jobba hos Er 
Byggare eller att anlita till jobb, det är välräknade jobb 
utfört av duktiga snickare samt prisvärt, säger Pontus 
Dahlqvist.

Hela ovanvåningen är på väg att förändras. Golvet 
är riktat, stödben på väggarna ska byggas klart och 
isolering är på gång liksom att rikta taket. När det är 
gjort ska det upp en vägg och det ska bli två separata 
rum med garderober. När Er Byggare är klara ska det 
finnas tre sovrum, TV-rum samt en toalett och en 
vindslucka med vindstrappa.
– Er Byggare är ett lokalt byggföretag med bred yrkeskun
skap som gör kvalitativa arbeten. Det har varit fantastiskt 
att få jobba här och vara en del av den höga servicekvalite
ten som Er Byggare har, avslutar Pontus Dahlqvist.

Ett lyckat samarbete!

8 Prenad El och Er Byggare



HÄRLIGA HÖSTPROJEKT
– VI HJÄLPER DIG ATT LYCKAS

Gäller t.o.m. 30/11 2018

Opus 3-stav 
ekgolv, 13 mm

239:–/kvm
Ord. pris: 259:- /kvm

KLIPPAN Storgatan 81 / 0435-44 89 50 / Mån-Fre 7-18 www.optimera.se

20% 
RABATT PÅ

UTVALDA PRODUKTER 
FRÅN SADOLIN

 Mån-Fre 7-18 www.optimera.se

HÄRLIGA HÖSTPROJEKT
– VI HJÄLPER DIG ATT LYCKAS

Opus 3-stav 
ekgolv, 13 mm

239:–/kvm

Opus väggfärg
Vit. Glans 7. Vattenburen, miljövänlig 
och professionell dispersionsfärg 
för inomhusbruk. 

2,7 liter

159:-
Ord. pris: 199:-

9 liter

399:-
Ord. pris: 499:– 

Ultipro Spackel Medium
För vägg- och takytor inomhus.

3 liter

149:-
Ord. pris: 169:– 

10 liter

259:-
Ord. pris: 299:– 

Vit. Glans 7. Vattenburen, miljövänlig 
och professionell dispersionsfärg 
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Ord. pris 25.900:-
JUST NU
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Markaryd 2017-08-07

KAMPANJ 3, 2017

Kampanjavslut 8 oktober 2017
Prissänkningen på kaminer är upp till 3.500:-.

Din sista beställningsdag för kampanj till Contura är 10/10-2017.
Leverans ska ske senast den 30 november 2017 .

 )t etnemitros aleh relläg( nimak arutnoC irflav va pök tgiditmas diV
och Premodul skorsten lämnas 2.500:-  rabatt på skorstenen. 

Det fi nns alltså möjlighet för kunden att 
spara upp till 6.000:- !

1 (2)

Vid samtidigt köp av 
valfri Contura kamin (gäller 

hela sortimentet) och 
Premodul skorsten lämnas 

2.500:-  
rabatt på skorstenen.
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Här är årets tredje Contura kampanj. 
OBS! KAMPANJPRISERNA GÄLLER FR.O.M 28 AUGUSTI!
Beställning kan läggas men priserna tilllämpas tidigast 
för leveranser fr.o.m 28/8!

Rabatten gäller både gjutjärn- och glaslucka.
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Ord. pris 29.900:-
JUST NU
27.900:-
Spara 

2.000:-

SPARA UPP TILL 

6.000 kr 
vid köp av kamin

och skorsten!

Vår utställningslokal Hembygdsgatan 2, 264 36 Klippan • Tel 0435-103 80
www.fonsterfint.se • info@fonsterfint.se

Månd, onsd, fred 9-17 • Tisd & torsd 9-18 • Lörd 10-13 • Sönd & röda dagar stängt!

Vid samtidigt köp av 
valfri Contura kamin (gäller 

hela sortimentet) och 
Premodul skorsten lämnas 

3.000:-
rabatt på skorstenen.

25
 ÅRS

G
A
R
A
N

TI

Välkommen till Fönsterfint i Klippan!
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www.facebook.com/kristdemokraternaklippan   •   www.klippan.kristdemokraterna.se

Alla ni som röstat på Kristdemokraterna, TACK för ert förtroende!
Det resulterade i ett glädjande valresultat.
 

Nu ska vi göra allt för att vår kommun ska bli en ännu bättre plats 
att bo på. Ett samhälle där vi oftare får höra frågan - ”Vad kan jag 
göra för dig?” och...

- ett tryggare, friare och varmare samhälle
- stärkt äldreomsorg
- en förskola och skola för ALLA barn
- levande landsbygd
- hög service till våra medborgare.
- ett utvecklande näringsliv som skapar arbete i Klippans kommun

STORT TACK!

Tack 1/2 sid.indd   1 2018-09-30   20:06

Elda i braskamin 
gör oss lyckliga
Äntligen kom hösten. Luften är klar och kallare, när kvällen 
kommer är det mysigt att värma sig framför en kamin. 

Hela 8 av 10 svenskar upplever lycka när de eldar i sin kamin. 
Som det folk av mörker och kyla vi svenskar är, symboliserar 
elden trygghet. En kamin står på många husägares önskelista.

Idag är det kanske främst mysfaktorn som lockar, men för 
många av oss symboliserar elden trygghet, kanske utan att vi ens 
är medvetna om det. Förutom mysigt med en kamin, kan den ge 
ett välkommet värmetillskott vid till exempel strömavbrott.

Söderåsjournalen 
Klippan 
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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 

Söderåsjournalen 
Klippan 
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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 

• Rabattskötsel

• Häckklippning

0730-81 42 14
info@sgarden.se
www.sgarden.se

Välkomna!

Trädgårds- & fastighetsskötsel

• Plantering

• Gräsklippning

Möjligheten att göra RUT-avdrag finns på flera av våra tjänster.

11Elda i braskamin



Café Korsvirkesbörsen
Välkommen till ett mysigt 

café i härlig historisk miljö!

Extra öppet v. 44: 

Torsdag-Fredag kl. 13-17

Össjö Kyrkväg 13, Össjö • Öppet: Lördag-Söndag kl. 13-17
Följ oss på:

LÖRDAG 10 NOVEMBER KL 18.00

FREDAG 26 OKTOBER KL 19.00

30/11-1/12 ÅRETS JULBORD

Svängig skönsång med
sångpärlor från alla musik- 
eror och god mat från vårt 
uppskattade julbord gör 

detta till två toppenkvällar!

”Alltså den som inte ler från öra till öra nu är ju inte människa! SR P4

”Tack Smoke Rings Sisters för att ni även i år bjöd på en
fantastisk show! Gbg Operan

”Smoke Rings Sisters var en av många höjdpunkter i Good Old Days 
på Folkan. Det spritter om dem. Särskilt när de utmanar

The Andrew Sisters”.  Borås Tidning

KÖP BILJETTER PÅ NORREHUS.SE

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

Ulla Magnusson, som arbetar som lärare på gymnasiesär-
skolan i Klippan, har öppnat ett eget café i Össjö i ett 300 år 
gammalt hus. 

Det blå/vita korsvirkeshuset kallas i folkmun "Börsen". Det har 
tagit Ulla sju år att renovera efter hon köpte det 2011. Nu är det 
öppet varje helg, klockan 13-17.

Varför café i Össjö?
– Läget är fantastiskt och huset har använts bland annat som handels
bod och varit en samlingsplats genom historien. Det vill jag återskapa 
genom att låta lokala hantverkare och konstnärer ha utställningar. Idén 
till att starta café kom efter jag friskförklarats från cancern och fått ett 
nytt liv. 

Vad är så speciellt med café Korsvirkesbörsen?
– Du väljer din egen unika kopp utifrån humör. Fina kaffekoppar höjer 
smaken och upplevelsen av det jag serverar. Värnar om hantverk som 
är tidlöst, vackert och utfört med känsla. Miljön och atmosfären är 
gemytligt och det finns en trevnad och harmoni i huset som sitter i väg
garna. Vi eldar dessutom i en gammal kamin som sprider mysig värme 
i hela huset.

Hur hittar jag till caféet?
– Caféet finns på Össjö kyrkväg 13 och ligger utmed vägen, så att det 
är lätt att hitta hit.

Ulla Magnusson
Hallå där

12 Hallå där Ulla Magnusson



Höstens  
guldklimpar 
Potatis och rotfrukter är, och har under lång tid 
varit, en viktig del av den svenska husmanskosten. 
Idag används rotfrukter även till spännande nytänk 
efter all världens recept. Likaså är rotfrukter  
en självklar ingrediens i matlagningens finrum i 
restaurang världen. 

Kål har odlats i Norden ända sedan vikingatiden och är 
en fantastisk grönsak som är både nyttig och god.

Rotfrukter är både goda och mättande, de är även nyt-
tiga med högt vitamin,- kostfiber- och mineralinnehåll 
samt prisvärda. De är dessutom fiberrika, snälla mot 
magen och blodsockret och innehåller mineraler och 
antioxidanter.

Klimatsmart mat
Potatis, morötter och andra rotfrukter är hållbar mat 
och väljer du svensk potatis och andra rotfrukter är de 
miljövänliga. Sverige har dessutom låg och försiktig 
användning av bekämpningsmedel.

Säsongsbetonat
Köket hos Ica Kvantum tänker mycket på säsongens 
råvaror. Här är det enkelt att äta närodlat och i säsong 
vilket är toppen både för miljön och plånboken. 

Delikatessdisken är fylld medhöstenssmaker!

Kvantums höstrecept på picklad rödkål

Rödkål 2 kg

Vatten 3 liter

Ättika (10%) 2 dl

Socker 1 kg

Rödkålen strimlas fint. Övriga ingredienser blan-

das och kokas upp. Sedan hälls blandningen över 

rödkålen. Låt stå över natten innan servering.

Smarrigt värre!

13ICA Kvantum Klippan



Kvidinge

www.sannagarden.se • 0739-95 27 63
Vägbeskrivning: I Kvidinge - följ skyltar mot Sånnagården. Kör ca 1,5 km. 

Ligger på höger sida bredvid växthusen. 

ÖPPET  FÖR SÄSONGEN 24/10-21/12

ÖPPET ALLA DAGAR KL 13-17 
Tre presentbodar och stor julmarknad varje dag

Fredagar: Vedeldat stenugnsbageri,  
vi eldar i vår vedeldade stenugn  

och säljer våra goda bröd.

Fyra sorters hembakat med kaffe 75 kr

EXTRA STORA JULMARKNADER  
Lördag 24/11 och 15/12 kl 11-16   

Ett 40-tal lokala mat och hantverkare  
i uppvärmt växthus. 

Fri entré och parkering  samt  
musikunderhållning i kaffestugan .

Även mjölkfria och veganska alternativ

glutenfritt café & Butik med naturprodukter

Skånsk chili
från 50 kr

Veganchoklad
olika smaker 27 kr

Öppettider: Tis-fre 10-18, lör 10-14 
Bruksgatan 29 Klippan 076-318 77 75

sweetharmony.sesweet harmony

Söderåsens matmarknad
Kön ringlade sig lång för att komma in 
och ta del av Söderåsens matmarknads 
utbud. 

Det var närodlat, hembakt och mathant-
verk från leverantörer runt Söderåsen. 
Kändiskocken Sandra Mastio lagade mat 
och inspirerade åskådarna. Att besöka 
gårdsbutiker i Söderåsområdet är ett sätt 
att lära känna den skånska landsbygden och 
samtidigt upptäcka smakerna som känne-
tecknar regionen.

Närodlat
Bjärhus betyder ”huset vid bjäret”, vilket 
är skånska för ”huset vid kullen”, och är 
beläget i Söndraby invid Söderåsen strax 
utanför Klippan i västra Skåne. Den mark 
som Bjärhus boskap betar på idag brukades 
redan på 1100-talet av cistercienmunkarna 
vid Herrevadskloster. En av de vägledande 
principerna på Bjärhus är att ”mat ska produ
ceras där den konsumeras”. 

Bryggeri
Skånehill är Sveriges minsta gårdsbryggeri 
som brygger öl och cider samt tillverkar 
lemonad.

Hjortgård
I Bonnarp utanför Ljungbyhed finns en 
gårdsbutik och slakteri för vilt, både egna 
hägnade dovhjortar och frilevande vilt.

Sånnagården
Den skånska gården med gammeldags 
charm, mysig kaffeservering med hem-
bakade kakor, tre presentbodar, vedeldat 
stenugnsbageri och gårdsbutik. 

Sweet Harmony
Glutenfritt café, bageri och butik med rena 
produkter för kropp och själ. Erbjuder ett 
sortiment som är helt fritt från gluten och 
vetestärkelse. Har även mjölk, laktos & 
sockerfria alternativ. 

Skäralids restaurang
Skäralids restaurang erbjuder matupplev-
elser av säsongsbetonad, närproducerade 
och ekologiska råvaror av hög kvalitet.

14 Söderåsens matmarknad



”I HJÄRTAT AV SÖDERÅSENS NATIONALPARK”

i Nationalparken!
Jul & Gås
Hos oss kan du njuta en måltid med stor vikt på
när- och härproducerade ekologiska råvaror.

GÅSAMIDDAG 3-4/11 & 10-11/11
Förrätt: Sparrissoppa eller svartsoppa
Middag: Gås med tillbehör på buffé
Dessert: Vår egen äppelpaj med vaniljsås  
Tre-rätters 425:-/pers

Två-rätters 350:-/pers

Barn: 90:- upp till 12 år
Vi gör gås andra dagar för sällskap - minimum 8 personer.

JULBORD kväll och helger inkl välkomstglögg 
med gottebord. 375:-/pers

Barn: 90:- upp till 12 år

JULBRUNCH vardagar 11.30-15.00 
Utvalda gobitar från julbordet. 175:-/pers, 200:- inkl

julmust. Kaffe och dryck från dryckesmaskinen ingår.
Barn: 90:- upp till 12 år

Jullandgång samt lilla och stora
JULBORDET för avhämtning
Fri framkörning vid beställning till över 10 personer.

BOKA I TID! Fullständiga rättigheter.

0435 - 44 23 32 • info@skaralidsrestaurang.se
www.skaralidsrestaurang.se

 

LOKALPRODUCERAT KÖTT
www.dinköttlåda.se  |  0435-210 00

Övarp 4082, 264 94 Klippan

HÄNGMÖRAT OX-, GRIS- & LAMMKÖTT

Köp ditt kött direkt av bonden
Friska noga utvalda utegångsdjur av rasen Herford / 
Simmenthal. Hängmörat och vac-paketerat.
Griskött från bökande grisar i naturlig utomhusmiljö. 
Lamm av egen uppfödning och av god köttras.
Här kan du välja mellan att beställa köttlådor eller 
handla styckesvaror i vår butik.

Vår webbshop är alltid öppen!
Här beställer du enkelt din köttlåda 
som finns i många variationer och 
prisklasser.
www.dinköttlåda.se

Öppet i gårdsbutiken
Tors: 12-17, fre: 10-18, lörd: 10-15, 
sön: 12-14

Viltkött - NaturligtVis
Allt från fasan till älg direkt från 

markerna runt Söderåsen

Gårdsbutik • Eget slakteri
info@bonnarpshjort.se

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

Varför gås till Mårten?
Mårtensafton är en högtid som firas den 10 november, ofta 
med gåsmiddag. Högtiden firades förr i hela Sverige, men är 
i dag främst förknippad med Skåne. 

På en gåsamiddag serveras svartsoppa som 
förrätt, därefter gåsen, och till sist skånsk 
äppelkaka som efterrätt. Menyn är 
faktiskt inte skånsk utan skapades 
av krögaren på Piperska muren i 
Stockholm under 1850-talet. Innan den 
klassiska mårtensmenyn kom till Skåne åt 
man lutfisk till förrätt följt av själva gåsen och 
avslutningsvis risgrynsgröt till efterrätt.

Den äldsta uppgiften om gåsätande vid mår-
tensafton är från 1500-talet. Den 11 novem-
ber är den helige Martin av Tours döds-
dag, i äldre almanackor benämnd Mårten 
biskop. 

15Mårten gås 
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Klippan-checken är julklappen som gör 
även den kräsnaste glad! Presentkortet  
gäller i alla våra medlemsbutiker. 

Mer info och köp hos: Guld o Silversmedjan  
på Storgatan 46, Klippan. Tel 0435-135 30

Julklappen med många valmöjligheter!

Samtliga foton: Mandy Wollersheim / FireRedFotos

16 Klippan Car show

Bilder från Klippan Car show
som anordnades i samband med Klipplördagen den 29 september



Introduktionspris frdn: 299.900 kr

1.6 CRDi DCT7 AWD ADVANCE   

Introduktionspris frdn: 322.900 kr

1.6 T-GDi DCT7 AWD GT LINE

Utrustad utuver Advance med bl.a. 19  aluminiumfclgar,  
 8  navigationssystem, exteriurt GT Line-paket, adaptiv  
farthdllare, JBL- ljudsystem inkl. basldda, LED  bakljus, 
sportlcderklcdsel och eluppvcrmd sportratt.

NYA KIA SPORTAGE FINNS CVEN SOM MILDHYBRID

Introduktionspris frdn: 319.000 kr

1.6 T-GDi DCT7 GT LINE
1.6 CRDi DCT7 GT LINE

Utrustad med bl.a. autobroms inkl. fotgcngarskydd,  
8   navigationssystem med backkamera, Harman Kardon- 
 ljudsystem, sportlcderklcdsel, elmanuvrerad baklucka,  
eluppvcrmd lcderratt, sjclvparkeringssystem och   
solgardiner bakre rutor. 

Utrustad med bl.a. ACC, autobroms inkl. fotgcngarskydd,  
17  aluminiumfclgar, elmanuvrerad baklucka, dudavinkel- 
varning, 7  navigationssystem med backkamera, Apple 
 CarPlay™ och furberedd fur Android Auto™, eluppvcrmd 
 lcderratt, helljusassistans, nyckelfritt system med start-
knapp, parkeringssensorer fram & bak, trutthetsvarnare  
och eluppvcrmbara yttre sittplatser bak. 

Ibland mdste man dka ivcg fur att komma varandra ncra. Nya Kia Sportage, med fyrhjulsdrift och nya Kia 
Optima SW, familjekombin med gott om bagageutrymme, cr tvd bilar som tar dig och din familj ut i naturen. 
Vclkommen till din Kia-handlare och mut din nya favorit! 

Alla erbjudanden gcller levererade bilar t.o.m. 30/9-2018 eller sd ldngt lagret rccker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller furetagsavtal och gcller endast lagerbilar. Brcnslefurbrukning blandad kurning (NEDC 2.0) nya 
Sportage 1.6 CRDi DCT7 AWD Advance 5,2 l/100 km; CO2-utslcpp 136 g/km; nya Sportage 1.6 T-GDi DCT7 AWD GT Line 7,6 l/100 km; CO2-utslcpp 174 g/km; nya Optima SW GT Line 4,6-6,5 l/100 km; CO2-utslcpp 122-149 g/km. Miljuklass Euro6d-
TEMP. Lokala prisavvikelser kan furekomma. Utrustning varierar beroende pd version. Bilarna pd bilderna kan vara extrautrustade. Med reservation fur eventuella tryckfel.

kia.com

LÄNGTAN ÄR 
        SNART ÖVER...

Ugnsvarma hos oss från 1/11

TREDJE K
KOM IN OCH FÅ DITT 

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

Lussekattens historia
Människor har bakat bildbröd sedan hednatiden, vanligtvis 
med bilder av gudar. Lussekatter bakades för att hålla onda 
makter borta och för att kalla på de goda krafterna. 

Lussekatterna har inget med Lucia att göra utan med djävu-
len. Djävulen kallades för Lucifer och i folkmun började man 
kalla bullarna för lussekatter. Lussekatterna härstammar från 
1600-talets Tyskland. Där bakades de för att hindra djävulen från 
att klä ut sig till en katts skepnad. Det finns också teorier om 
att lussekatterna har anor från vikingatiden, där katten var en 
avbild av fruktbarhetsgudinnan Frejas favoritkatt. Oavsett vilket 
är lusse katterna en fröjd att äta!

Skånehallen, Hembygdsgatan 4 i Klippan
www.skanehallen.se

10% rabatt
på en bokning före 15/11!

Boka på www.skanehallen.se, ange koden
HÖST i noteringar så justeras priset manuellt.

VI FIRAR 1 ÅR

17Lussekatten



100 år 
1918-2018

LÖRDAGEN DEN 17 NOVEMBER KL 15
S:t Petri Kyrka, Klippan.

BILJETTPRIS: 100 :-

Förköp: Biblioteken i Klippans kommun,  
Klippans musikskola och Klippans Bokhandel

 JUBILEUMS- 
KONSERT 

MED SOLISTER

Välkomna!

Sture Wetterberg berättar om musik- och nöjeslivet i Klippan så  
som han upplevde det under sina drygt femtio år i musikens värld.

Intäkterna från bokförsäljningen går till Sture Wetterbergs Stipendie fond 
för sång- och musikbegåvade ungdomar i Klippans kommun. Fonden har 

sedan starten 1989 delat ut 67.000 kr i stipendier till 17 stipendiater.

Boken säljs vid Klippans Musikkårs konserter och hos  
Bengt Wetterberg, 0700 – 91 37 10, bengtwetterberg@gmail.com 

Christer Ohlin, 070 – 266 64 26, christer.ohlin@telia.com

Köp Sture Wetterbergs bok 
MUSIK OCH NÖJESLIV I KLIPPANBYGDEN

150:-

Sedan starten 1918 har Klippans musikkår under-
hållit och hjälpt till att bevara den svenska blås-
musiktraditionen. Idag består musikkåren av 22 fri-
tidsmusiker och är en del av Klippans musikskola. 

Prisade musikanter
Redan 1898 startade en orkester vid Klippans pap-
persbruk, men det är först vid Klippans läderfabrik 
som musikkåren bildas av Fritz Jönsson och Gustav 
Pommer. Gustav Pommer tilldelades för övrigt Klippan 
kommuns kulturpris 1981 för sina insatser. 

Sture Wetterberg var en stor eldsjäl i musikkåren 
och instiftade Sture Wetterbergs stipendium 1989. 
Stipendiet delas ut vartannat år till unga talangfulla 
musiker i Klippans kommun. 1990 tilldelades Sture 
Wetterberg Klippan kommuns kulturpris. 

Gustav Pommers son Kjell tilldelades kulturpriset 1994 
för sina insatser inom musiken och inom musikkåren 
i synnerhet. Idag leds musikkåren av Johanna Olsson 
Lewis som utvecklar musikkåren efter dagens tid.

Plantskola för musikanter
Klippans musikkår har genom åren varit en plant-
skola för musikanter, både för de som sökt grundutbild-
ning och de som sökt vidare till högre utbildningar. 
Musikkåren är värd att uppmärksamma, vara stolt över 
och vara rädd om. Hurra för 100-åringen!

18 Klippans Musikkår
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rabatt på valfri vara!
Gäller 22-27 oktober 
Medtag kupongen!

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

  

20%

Kom till oss och 
shoppa loss!

Namn:

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

Adress:

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

Postadress:

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

Hos oss hittar man ett unikt  

utvalt sortiment av kläder,  

underkläder, accessoarer 

och kosmetika.

Vi har plockat guldkornen 

från kollektioner som 

visats på modeveckorna i 

Stockholm och Köpenhamn. 

Dessa hjälper vi er sen att 

kombinera med personlig

touch.

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

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

30% PÅ UTVALDA JACKOR

1 699:- 1 299:-
ord.pris 1 599:-

1 499:-
ord.pris 1 799:-

SPORTRINGEN
Hembygdsgatan 2, Klippan 0435-156 90

Mån-fred 10-18, lör 10-14
www.sportringen.se

VÄLKOMMEN TILL
TULLSSONHUSET!
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Massor av nyinkomna jackor

Ta 3 –
betala för 2

CatjaDaleGeographical 
Norway

Storgatan 32 Klippan

OCH

Höstnytt
Vi lämnar

20%
PÅ VALFRI
JACKA ELLER

BYXA
från Mansted. Gäller vecka 43
mot kupongen. Välkommen!

Lycka är shopping
Det finns undersökningar 
som visar att det finns ett 
tydligt samband mellan 
konsumtion och välbefin-
nande. Du kan shoppa dig 
lycklig. 

Bland annat visar en under-
sökning från Centrum för 
konsumtionsvetenskap i  
Göteborg att det finns 
ett tydligt samband mel-
lan shopping och hur 
tillfredsställd man är 
i livet. Eller är det så 
att lyckliga människor 
shoppar mer? Att köpa 
dig något snyggt 
och känna dig 
snygg gör dig 
lycklig helt 
enkelt. 
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VI FINNS I
TULLSSONHUSET

I KLIPPAN

Köp ett nytt kök -
få matbord och stolar utan extra kostnad!

073-53 24 460 
www.ahlinsmobler.se 
info@ahlinsmobler.se

Moderna kök! 
Kostnadsfri råd-

givning och ritning.

Inomhusmöbler
Nu erbjuder vi även prisvärda
inomhusmöbler. Välkommen in för
att se vårt nya sortiment.

Gäller valfritt matbord och stolar ur sortimentet.

0707-995 352
www.aleksmobler.se 
info@aleksmobler.se

ALEKS
KÖK

VÄRDE10 000:-
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Varmt välkomna till Söderåsens Tandklinik!
Söderåsens Tandklinik hälsar Tandläkare Niklas välkommen till Kågeröd. Kliniken har 

under sommaren expanderat med ytterligare behandlingsrum och vi har nu möjlighet att 
ta emot nya patienter till vår trevliga klinik i centrala Kågeröd. 

Vi är en familjeklinik som arbetar med all typ av tandvård och erbjuder flexibla öppet-
tider. Kliniken är ansluten till Försäkringskassan och Region Skåne. 

0418-831 80  |  Brandkårsgatan 2 i centrala Kågeröd

Äta tillsammans
När hösten kommer intågande börjar det bli dags att boka 
julens julbord. 

Julbordet är en gammal fin sedvänja i den svenska matkul-
turen, en tradition vi ska värna om. Vi blir glada av att äta 
julbord. Julbordet får oss att 
knyta ihop historien med 
nuet, att äta rätter som våra 
förfäder ätit har en betydelse 
för oss människor. 

Att äta ihop med vänner, 
familj eller arbetskamrater 
hjälper till att bygga starkare 
relationer. Att äta tillsam-
mans påverkar oss och gör 
oss positiva. Vänskap byg-
ger på att äta ihop. Bryta 
bröd eller att dela bröd med 
någon heter på latin ”cum 
panis” (med brödet). Ord 
som kompis och kompani 
kommer därifrån. Det finns 
alltså många bra anledning-
ar till att gå ut och äta till-
sammans.

Järnvägsgatan 31, KLIPPAN

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

15 bitar för 98:-

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

Friterad sushi 
Crunchy Tokyo�������������������������������������87:-
Lax gräslök, gurka majonnäs
Crunchy Fuji ������������������������������������������92:-
Räkor, chili, gräslök, gurka, majonnäs
Crunchy Osaka ������������������������������������������92:-
Kokt tonfisk, chili, gräslök, gurka, majonnäs
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Säsongsinfluensan 2018
Håll dig frisk i vinter – vaccinera dig mot säsongsinfluensan

Välkommen att vaccinera 
dig mot säsongsinfluensa 

hos oss!
Vi har ”drop in”
Tisdag den 6 nov kl. 8-12
Onsdag den 7 nov kl. 13-17
Gäller alla listade och olistade patienter

KLIPPAN

Influensavaccinationen är 
kostnadsfri för dig som är 
65 år eller äldre, eller tillhör 
någon av Socialstyrelsens 
definierade riskgrupper.

Capio Citykliniken Klippan, Norra Skolgatan 2 A
Växel tel. 294 40, www.capio.se

BARNTÄVLING!

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

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

Telnr: ������������������������������������������������

Ålder: ������������������������������������������������

FÖR BARN 
UPP TILL 12 ÅR

Vinnare Annonsjakten – September 
Johanna Bernholts, Ljungbyhed (Klippancheck 300 kr)

Bo Eliasson, Perstorp (Klippancheck 200 kr)
Margit Nilsson, Klippan  (Klippancheck 100 kr) 

Vinster
3 personer vinner var sin Klippancheck på 300 kr, 200 kr resp. 
100 kr.

Så här gör du
Fyll i korsordet här till höger. Om det är rätt löst så kommer 
bokstäverna i de blå rutorna att bilda ett ord. Klipp ut korsordet 
och skicka in till oss.

Sänd lösningen senast den 5 november i ett frankerat brev till: 
Barntävlingen
Adapt Media AB
Norra Skolgatan 2A
264 33 KLIPPAN 

NYHET I BUTIKEN

     Klippan         Varberg        Ängelholm
 0435-13530  0340-611005  0431-14420

Grattis!

23Barntävling



Den skånska musikern Peps Persson föd-
des 1946 och bodde tillsammans med sin 
familj på Järnvägsgatan i Klippan ovan-
för pappa Antons radioaffär. För övrigt 
i samma hus som Inges Lek & Hobby 
fanns i. 

Efter att butiken gått i konkurs flyttade 
familjen först till Åhus och senare till 
Tjörnarp. På ålderns höst återvände Anton 
och Marta till Klippan och bodde då på 
Klostervägen. Anton avled 1979 och Marta 
1985. De ligger begravda på kyrkogården vid 
Klippans kapell.

Deras son Per Åke blev känd som Peps 
Persson med hela det svenska folket. 1974 

Välkomna!

FABRIKSFÖRSÄLJNING
SERVETTER, DUKAR, LJUS MM

TILL SAMMA LÅGA PRISER SOM TIDIGARE

ÖPPETTIDER: TORSDAGAR 12.00-17.00

STACKARPSVÄGEN 2 KLIPPAN 
(G:A TULLBERGS, FÖRETAGSHUSET)

0435-140 40

släppte Peps Persson albumet Blodsband 
med låten ”Falsk matematik”. Den ligger 15 
veckor på Svensktoppen. 

”Ska dé va så svårt att fatta
Att det e falsk matematik

Som gör den fattige så fattig
O den rike så förbannat rik”.

Peps Persson har varit en av Sveriges största 
bluesprofiler ända sedan 1960-talet och är 
medlem i Swedish Music Hall of Fame. Livet 
började på Järnvägsgatan i Klippan. Vill du 
veta mer om Peps Persson och 70-talet finns 
det en nyutkommen fotobok ”Mitt 70-tal” 
som har producerats av Mustang media på 
uppdrag av bokförlaget Historiska Media.

På det gamla goda 70-talet

Per Åke "Peps" Persson i studion 1974.
Foto från Mustang medias bildarkiv

24 70-talet



Oscar Jacobson

KOSTYMER

Matinique

KOSTYMER

5 000:-

3 000:-
Vid köp bjuder vi på skjorta - värde 599:-

Vid köp bjuder vi på vit skjorta - värde 599:-

P.S. Vi har 
alla storlekar.

KÖP DIN KOSTYM HOS OSS

Storgatan 32, Klippan • 0435-104 97

Vem är Ulrika Ericsson?
– Jag är civilingenjören som egentligen ville bli arkitekt. Efter utbild
ningen började jag på Helsingborgshem och där stannade jag i nästan 
nio år. Efter det har jag varit på MKB i Malmö i fyra år och nu är jag 
här. De senaste åtta åren har jag även suttit i styrelsen för det kommu
nala bostadsbolaget i Kävlinge, KKB. Jag är från Helsingborg men 
bor sedan tio år på en hästgård i Kävlinge med min man och vår son. 
Hästgården har vi ritat och byggt själva. Så jag har fått förverkliga 
lite av mina arkitektdrömmar. 

Vad ser du fram emot i din roll som VD vid Treklövern?
– Utmaningar. Samhället och vår omvärld förändras hela tiden och 
jag vill utveckla och göra samhället bättre vilket inkluderar männis
kors boende. Sen vill jag förstås utveckla mig själv och andra som jag 
jobbar ihop med. Under åren har jag skaffat mig många erfarenheter 
som jag stoppat i min verktygslåda och nu hoppas jag kunna få 
använda alla dem i den här rollen.

Hur ser framtiden ut?
– Vi ska fortsätta vara fram
gångsrika och klara av att 
möta varje generation och 
deras olika krav och behov. 
Min målsättning är att 
Treklövern ska vara en viktig  
del av Klippans utveckling. 
En stor utmaning är att 
kunna producera lägenheter 
med den standard som efter
frågas utan att hyrorna blir 
för höga. 

Ulrika Ericsson
Hallå där

ny VD vid Treklövern Fredag 19 oktober kl 19:00 (Sverigepremiär)
Söndag 21 oktober kl 19:00  •  Onsdag 24 oktober kl 19:00

Bio Grand, Ljungbyhed, Storgatan 7
Biljettbokning: 070–731 21 81 (sms)
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År 1933 skissade den schweizisk-franske arkitekten Le 
Corbusier fram en plan för hur framtidens städer skulle se ut. 

Bilen var framtiden och framtidens städer skulle byggas på bilis-
tens villkor. Städer skulle bli funktionsseparerade. Varje del av 
staden skulle ha sin egen funktion, boende, rekreation, handel, 
industri, administration och så vidare. Invånarna i staden skulle 
bo i hus som skulle vara funktionella och effektiva. 

Under 1960-talet förändrades svenska städers stadskärnor när flera 
hundra år gamla byggnader revs för att göra plats åt stora varuhus. 
Modernismen förstörde hundraåriga kultur- och byggnads arv och 
ersatte dessa med byggnader i räta linjer med fasad i tegel och plåt. 
Idén från den kooperativa rörelsen var att erbjuda allt under ett tak 
och förändra stadsmiljön. 

Domus blev det gemensamma namnet på varuhusen inom den 
kooperativa rörelsen som skulle erövra varje centrum. Även i 
Perstorp byggdes ett Domus och slog upp portarna i november 
1965. Intresset var stort hos perstorpsborna och det flockades 
människor utanför varuhuset innan det öppnade. I kassorna ring-
lade köerna av kunder som ville handla. 

Domus placering i Perstorp var mitt i centrum. 1965 var mark-
nadsföring via radio förbjudet på grund av statens radio monopol. 
Direktreklam fanns inte heller, utan enda sättet att nå ut med 
reklam till kunder var genom erbjudanden i lokala dagstidningar. 
Domus är för övrigt latin och betyder hus, byggnad.

Läs mer och boka på
www.partyfabriken.se/boka

 

Umgås som du vill, här finns något för alla
Bowling / Shuffle / Mat / Julbord / Dryck

 Titta in på perstorpsbowling.se för mer info.

AFTER WORK 9/11
kl 18.00-23.00

Bowling och
kambenstallrik - 199:-

BBQ-marinerade kamben med tillbehör
och en timmes bowling eller shuffle

Begränsat antal platser, ring 0435-315 42 & boka!

 Perstorps Bowlingförening-PBF

Fullständiga rättigheter.

När Domus öppnade i Perstorp

Historiska foton från Artur Rosengrens fotoarkiv
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Köpmang. 19  |  Perstorp  |  0435 - 346 68

HÖSTKLIPP PÅ TRENDI
Erbjudande hela veckan t o m 27/10

Med reservation för slutförsäljning

Loafer i skinn, stl 41-45
ord 800:- NU 599:-

Varmfodrad stövlett
 svart skinn, stl 36-42
ord. 700:- NU 499:-

Bred modell i microfiber, 
memorysula, stl 36-41
ord. 995:-  NU 795:-

Chelseaboots m.brun
o svart, stl.36-41
ord. 1395:- NU 995

Nytt i butiken
Höstens  

accessoarer

Höstens  
kläder

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

Modekvällar
i Perstorp

Modehälsan i Perstorp 
arrangerar då och då kväl-
lar i butiken när en grupp 
kunder får visat kläder 
efter säsong, erbjudan-
den och bjuds på tilltugg. 
Monica och Emma hjälper 
er att välja kläder och ge 
tips på olika färgkombina-
tioner. 

I september, oktober och 
november arrangeras det 
tjejkvällar där det ges tips på 
kläder, färger, modetrender och stil efter kroppsform. Monica 
och Emma går modell och efter det får alla som vill prova klä-
der, med hjälp om så önskas.
– Det är mycket skratt och vi har trevligt. Att vi ordnar det på 
orten och att det är personligt och familjärt uppskattas, berättar  
Emma Hansson som jobbar på Mode hälsan.

Varje modekväll är reserverat till 8-12 deltagare för att Monica 
och Emma ska ha tid till alla och kunna hjälpa till.
– Om du och dina vänner vill komma och ha en egen modekväll, 
går det bra att kontakta oss och komma överens om ett datum. Vi 
bjuder på dricka och något gott tilltugg under kvällen, säger Monica 
Persson, Modehälsan.
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Nyligen publicerade intresseorganisationen Svenskt Näringsliv 
sin rankning av företagsklimatet i de svenska kommunerna. 
Största klättringen i Skåne gör Perstorp med 82 platser från 
plats 228 till plats 146. Klättringen är så pass bra att det även 
gör Perstorp till en av de tio bästa klättrarna i landet. 

Höganäs placeras högst av de nordvästskånska kommunerna med 
en tredjeplats totalt i landet. Solna och Vellinge rankas etta och två.

Anledningen till Perstorps kraftiga förbättring (+82 placeringar. 
Strömstad som klättrade mest ökade 89 placeringar) beror på flera 
anledningar. Näringslivs- och arbetsmarknadschef Sahand Kousha 
tror en av framgångsfaktorerna är en fokusförflyttning:
– Kommunchefen sedan januari 2017, Ulf Bengtsson, har tillsammans 
med politiken lyft näringslivsfrågorna. Vi jobbar aktivt med företags
frukostar, lunchmöten och politikerbesök hos företag som vi tycker kan 
uppmärksammas, säger Sahand Kousha.

Kommunalråd Ronny Nilsson (S) är inne på samma spår:
– Resultatet är ett tydligt kvitto på att vi är på rätt väg och ett bra bevis 
på att våra ansträngningar givit resultat. Nu fortsätter vi att arbeta för 
att bli än bättre i kommande års rankingar. Det har varit fokus på dessa 
frågor de sista åren på ett helt annat sätt än tidigare. En rejäl satsning har 
även skett sedan 2016 på kommunens egen arbetsmarknadsenhet som hela 
tiden aktivt jobbar mot lokala företag i kommunen.

Det är framförallt betyg för kommunala områden som tjänstemän-
nens, politikernas och skolornas attityder till näringslivet, som 
lyfter i Perstorp.
– Det är bra att det är de måtten som ökar mest, men vi gör inte det här 
arbetet för att öka i Svenskt Näringslivs rankning, vi gör det för vår skull. 
Det här är ett mått och det finns inte så många, säger Sahand Kousha.

Kommunen slår sig inte till ro med den senaste rankingen har ambi-
tionen att klättra ytterligare. Men det pågående budgetarbetet inför 
2019 kan eventuellt komma att ändra förutsättningar.
– Efter valet har vi ju ett annorlunda politiskt landskap i Perstorp så vi får 
invänta politikernas visioner, säger Sahand Kousha.

Som ett bevis på Perstorps framgång fick Sahand Kousha motta 
ett diplom av Familjen HBG som bästa klättrare i Skåne. Diplomet 
delades ut i samband med att näringslivsansvariga hade gemensam 
träff där Svenskt Näringsliv även var representerade och resultaten 
för kommunerna inom Familjen presenterades.

Noterbart i sammanhanget är att också att resultatet även innebär 
att kommunen uppfyller det egna målet för 2018 vad gäller företags-
klimat. Och även 2019!

Målet för 2018 är plats 175 och 2019 plats 150. Siktet är inställt på 
2020 års målsättning vilken är plats 130.

Hela listan finns på www.foretagsklimat.se 

Perstorp klättrar mest i Skåne på näringslivets rankinglista

Den nya idrottshallen i Perstorp - 
Ugglehallen - invigs torsdagen den 1 
november klockan 18:30.

Perstorps kommun hälsar välkommen till 
invigningen som innehåller show och Kalle 
Moraéus med trio. Mingel i foajén från 
klockan 18:00.

Fri entré, men föranmälan
Det är fri entré, men för att säkert få en plats 
gäller föranmälan på Perstorps bibliotek. 
Anmälan kan göras antingen via personligt 
besök eller genom att ringa 0435-392 30 
eller skicka ett mejl till bibliotek@perstorp.se.  
Uppge vid anmälan samtliga namn på de 
personer som bokningen gäller.

Välkommen!

Invigning av 
idrottshallen

Sahand Kousha från Perstorp och Åsa Lundqvist Peyron, Höganäs tog 
emot diplom för sina kommuners räkning. Sahand för Perstorps klättring 
med 82 platser och Åsa för Höganäs totala tredjeplats i landet.
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Efter månader av ombyggnation är korsningen 
Köpmangatan-Järnvägsgatan klar. Återstår gör 
endast nyplantering av träd.

Korsningen som tidigare upplevts som något rörig sett 
ut trafiksynpunkt är nu gjorts mer tydlig. Dessutom 
har det skapas mer ytor för gångtrafikanter att passera 
plus att ett gång- och cykelstråk kopplats samman med 
stationsområdet och vidare mot Ybbåsen.

Planen är att lämna företräde ska gälla österifrån på 
Järnvägsgatan och på Köpmangatan. Västerifrån på 
Järnvägsgatan finns ett övergångsställe att ta hänsyn 
till.
– Så fort vi får besked om trafikförordningen från Helsingborg 
kan trafiknämnden fatta beslut. Tills vidare gäller därför 
högerregeln, säger Alexander Hovander t.f teknisk chef.

I samband med ombyggnaden skapades även fler par-
keringsplatser intill ABF-huset. Dessutom placerades 
extra sittbänkar på grönytan. 

Perstorps kommuns Bygg-
nadskontor, genom planarki-
tekt Katrina Ekelund arbetar 
med att ta fram ett planförslag 
för bostäder inom Norregårds-
området.

Innan den formella detaljpla-
neprocessen inleds vill vi i ett 
tidigt skede bjuda in till ett infor-
mations- och diskussionsmöte 
där vi presenterar våra tankar 
och idéer och lyssnar in era syn-
punkter. 

Vi vill i samband med detta 
också passa på att informera 
om att vi inleder arbetet med att 
ta fram en geoteknisk/geohydro-
logisk undersökning i området 
med hjälp av konsultföretaget 
Ramböll.

Plats: Aulan/Kulturhuset, Cen-
tralskolan, Oderljungav. 20, 
Perstorp.
Tid: 25 oktober klockan 18:00  
(mötet pågår max till klockan 20)

Välkomna!

Att motion är betydelsefullt för välbefinnandet känner de 
allra flesta till. Men det är inte alltid så lätt att veta hur man 
ska göra.

Ta seniorgymmet vid skejtparken till exempel. Där står ett par 
moduler som erbjuder möjligheten tillvarierad motion och trä-
ning. Balans kan tränas via gång på oregelbundet formad bom. 
Bål och rygg kan tränas genom att sitta på en rörlig sits. Och 
med hjälp av en axel och armpress stärks axelparti och armar. 
Benmusklerna kan tränas genom knäböj eller trappgång. En 
modul erbjuder dessutom rörlighetsträning då det gäller att f lytta 
kulor på en stång likt en tennisdomare som fördelar poäng i sin 
domarstol.

För att enklare förklara hur övningar kan utföras finns en film där 
seniorer visar. Se den här: www.perstorp.se/seniorgym

Välkommen förbi att prova. 

Och viktigast av allt: Du behöver inte vara senior för att utföra 
övningarna.

Seniorgymmet – en möjlighet till varierad motion

Korsningen Köpmangatan / Järnvägsgatan klar

Mer information:
Katrina Ekelund
Planarkitekt
0435-391 72

Mattias Bjellvi 
Stadsarkitekt 
t.f. plan och byggchef 
0435-392 72

Alexander Hovander
t.f. teknisk chef
0435-391 79

Välkommen diskutera bostadsplaner på Norregårdsområdet
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Lagren är fyllda. Pannan är tänd. Pers-
torps Fjärrvärme är redo för vinter-
säsongen.

Är du nyfiken på verksamheten? 
Välkommen på öppet hus den 15 november.

Perstorps Fjärrvärme, som ägs till hälften 
av E.ON och Perstorps kommun, bildades 
1980. Bolaget levererar värme till nästan 
950 kundanläggningar (villor, lägenhetshus 
och företag) i Perstorps samhälle. De allra 
flesta anläggningarna är villor, men även 
stora företag som ESAB och nya enheter 
som idrottshallen Ugglehallen är anslutna 
till nätet. Villorna tar emot ca en tredjedel 
av värmeproduktionen och företagen två 
tredjedelar.
– Jag tycker det är en bra kombination att ägas 
av två parter där den ena vill gasa – företaget 
ska vara effektivt och vinstdrivande,  medan den 
andra parten bromsar – värnar om kommunens 
invånare, att många får fjärrvärme utbyggt 
och att de kan köpa bra värme till ett lågt pris. 
Ägandeformen ger oss även tillgång till E.ON:s 
kompetens vad gäller utveckling, teknik och 
avtal, berättar VD Charlotta Wendt.

Ägarna har beslutat att fjärrvärmen i Pers-
torp ska tillhöra de billigare i Skåne. Enligt 
den så kallade Nils Holgersson-rapporten 
som bland annat jämför fjärrvärmepriser 
placeras Perstorp på tredje plats. Bara Ystad 
och Höganäs bedöms ha billigare alternativ.
Noterbart är att Perstorps Fjärrvärme för 

fjärde året i rad lämnar priserna oföränd-
rade, trots att bränslepriserna stigit.

På Perstorps Fjärrvärme arbetar tre per-
soner med att hålla verksamheten i drift. 
Enkelt kan det beskrivas som att ett fjärr-
värmeverk producerar varmt vatten i tempe-
raturspannet 70-110 grader. Vattnet pumpas 
ut i fjärrvärmenätet. Hos kunden sitter en 
värmeväxlare som gör att fjärrvärmenä-
tets vatten aldrig blandas med kundens. 
Fjärrvärmenätets vatten är färgat grönt av 
pyranin, en ofarlig hushållsfärg, för att man 
tydligt ska se om vattnet läcker över.

Perstorps Fjärrvärme samarbetar med Pers-
torps AB för att optimera värmeproduktio-
nen i samhället och minimera användan-
det av fossila bränslen. Samarbetet inne-
bär bland annat att Perstorps Fjärrvärmes 
panna är stängd sommartid då överskotts-
värme från Perstorp AB finns tillgänglig 
och pumpas ut i ledningarna. Även under 
vintern köps den överskottsvärme som finns 
tillgänglig från Perstorp AB. När Perstorp 
ABs pannor i sin tur står still för revision, 
eldas det extra i biopannan och fjärrvärme 
pumpas åt andra hållet för värmeleverans 
till industrin. 

Perstorps Fjärrvärmes anläggning består 
av en panna på 12 MW och en rökgaskon-
densor på 3 MW. I pannan eldas bara rena 
trädbränslen: spån, grot (grenar och top-
par), stamvedsflis och bark. Mycket av träd-

bränslet kommer från Åsljunga Pallen, både 
bark och spån är spill från produktionen av 
lastpallar. Nytt för säsongen är att också 
krossat avkap, bitar och klossar som sågats 
av,  köps in för att eldas. 
– Just nu är lagren rejält fyllda. Vi är rustade att 
möta en kall vinter, berättar Roger Svensson, 
anläggningsansvarig, och fortsätter:
– Vi har även oljepannor i reserv för att säkra 
upp värmeleveransen till kunderna. Vi har dock 
inte behövt använda dem sedan den nya bio
bränsleanläggningen togs i drift 2014. Tack vare 
att vi har en stor ackumulatortank, vi kallar den 
termosen, klarar vi f lera timmars stopp beroende 
på utetemperatur. Termosen gör också att vi kan 
elda pannan på en jämnare last.

I takt med att priserna på el stiger funderar 
Perstorps Fjärrvärme på att investera i egen 
elproduktion i en ORC, organic rankine 
cycle. Tekniken bygger på att en turbin sätts 
i rörelse av trycket från het ånga. Den rote-
rande turbinen driver sedan en generator 
som producerar el. Genom att elda lite mer 
trädbränsle i hetvattenpannan, fås grön och 
lokalt producerad el.

Perstorps Fjärrvärme visar gärna upp sin 
verksamhet för besökare. Den 15 november 
ordnas ett öppet hus mellan klockan 16-19. 
Det bjuds på fika och visning av hur det 
brinner.

Mer information: www.perstorpsfjarrvarme.se  
eller Perstorps Fjärrvärme på Facebook.

Perstorps fjärrvärme eldar för kunderna – inte kråkorna
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#conditorihjartat.se  www.conditorihjartat.se

Höstlovsfika!
Varm choklad, ostfralla
& chokladboll.......55:-
Gäller v 44 mån-fre 

Halloweenstubbe
4-5 bitar .................................125:-
Pumpabröd .............35:- 

Inför Halloween laddar vi 
upp med rysligt goda pumpa-
tårtor, spökbakelser & andra 
läskiga bakverk!

Prova vår
Frukostbuffé .... 79:-
Gäller under oktober
( barn 2-12 år 59:-) 
Serveras mån-fre kl 7-9!

Nyhet!

Allhelgonahelgen håller vi stängt!

www.svenskakyrkan.se/klippan

Allhelgona
Tänd ett ljus i mörkret!

Fredagen den 2 november 
öppnar vi våra kyrkor för alla 

som vill komma in för en stund 
av stillhet, tända ett ljus eller 

värma sig med en kopp kaffe. 

Vi håller även flera andakter 
och minnesgudstjänster. 

Tider och mer information 
hittar du på vår hemsida.

Välkommen till en 
kyrka nära dig!

Foto: Albin Hillert/IKON

Första helgen i november blir ofta 
spretig – det är skräck, spöken och 
bus, men också mys, tända ljus och en 
dag att minnas våra döda. 

Halloween med pumpor är en 
keltisk högtid från Irland och 
Skottland som via USA hittat 
hit och firas med maskeradfester 
där det gäller att vara så läskig 
som möjligt. Både Halloween 
och Allhelgona uppstod för att 
minnas de döda, men Allhelgona-
firandena har istället sitt ursprung 
inom kristendomen och är ett lugnt 
och stillsamt firande. Allhelgona firas 
till minne av alla helgonförklarade per-
soner och är en kristen högtid. Ofta brukar 
man gå till kyrkogården och tänka ett ljus 
för någon gammal släkting eller vän som 
gått bort, och minnas dem. 

Stämningsfull Allhelgonahelg
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Under 30 år har Söderåsjournalen aldrig haft två stycken 
profiler tillsammans. Men å andra sidan, det finns inte några 
andra inom bowlingvärlden som Jenny och Cajsa Wegner. De 
två systrarna möter varandra individuellt, samtidigt som de 
vinner tillsammans, är oskiljaktiga, bäst i världen och bor i 
Perstorp. 

Att det blev bowling beror främst på pappa Michael som drev 
Perstorps bowlinghall när systrarna var små. Idag driver pappa 
Michael bowlinghallarna i Tyringe, Tollarp och i Hässleholm.
– Vi är praktiskt taget uppväxta nere i bowlinghallen och började spela i 
klubb när vi fyllde sex år, berättar Jenny.

Alltid tillsammans
Jenny har alltid gått i bräschen eftersom hon är den äldre systern 
och de har alltid tränat ihop. Att börja tidigt, skaffa sig bra teknik 

Bowlingsystrar i världsklass!
tack vare en engagerad pappa, som dessutom är bowlingtränare, 
har sina fördelar.
– Det var först när jag deltog vid juniorEM första gången och tog 4 av 5 
guldmedaljer som jag märkte att jag hade talang för bowling, förklarar 
Jenny.

Att ens storasyster är framgångsrik är för Cajsa en inspiration.
– Vi har alltid tränat och tävlat tillsammans och när Jenny tog sina första 
guldmedaljer blev det mitt mål att nå dit med. Jenny har alltid varit min 
förebild sedan vi var små, säger Cajsa.

Fritiden
För den som vill vara bäst krävs det träning och åter träning. När 
andra ungdomar har fritidsintressen eller går ut och festar så går 
Jenny och Cajsa ner i bowlinghallen och tränar.
– Bowling upptar all fritid och det har alltid varit bowling. Våra vänner 
finns i bowlinghallen och jag känner inte att vi valt bort något, säger Cajsa.
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Jenny och Cajsa har blivit inofficiella ambassadörer för Perstorp både 
i Sverige och runtom i världen. De trivs med att ha en lugn plats att 
komma hem till efter de rest runt i världen på olika tävlingar.
– Vi är vana vid uppmärksamheten och vi är stolta över Perstorp. Även 
om vi reser mycket till USA, Asien och runt i Europa är det ändå skönt att 
komma hem till Perstorp, säger Jenny och Cajsa nickar till medhåll.

Men de har fritidsintressen vid sidan om bowlingen. Efter en stund 
berättar de båda att de försöker titta på olika TV-serier när de flyger 
och Cajsa gillar att fotografera medan Jenny tycker om att gå på 
loppis. Det är deras sätt att koppla av och koppla bort bowlingen.

Passionerade
Är du framgångsrik inom en idrott är det svårt att ha en vanligt 
arbete. Är du damidrottare är det svårt att leva på prispengar och 
sponsorer utan det krävs att du har en vanlig inkomst med. Både 
Jenny och Cajsa jobbar halvtid vid varsin förskola. 

– När vi tävlar vid mästerskap står förbundet för kostnaderna men vid 
alla andra tävlingar står vi själva för kostnaderna. Det gäller att prestera 
annars går det inte runt, förklarar Jenny.

Drivet och beslutsamheten som båda tjejerna visar upp är något som 
förenar alla framgångsrika idrottare. Det finns en vinnarinställ-
ning och passion som är viktigare än all talang i världen. Eller så 
är det vad talang är. Det skiljer 
tre år mellan systrarna och hur 
olika de än är så har de samma 
inställning till träning och  
tävling:
– Så länge jag bowlar ska det 
vara helhjärtat. Jag vill kunna 
göra mitt bästa och ha chans att 
vinna, säger Jenny och Cajsa 
nickar instämmande. 
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Tack till Föreningssidans sponsorer!Tack till Föreningssidans sponsorer!Tack till Föreningssidans sponsorer!

Förenings sidan på Söderåsportalen.se

PROGRAM
28 oktober 1700-1900 Aktiecafé

14 november 1830-2100 Besök av Eolus Vind och Catena

22 november 1830-2100 Årsmöte samt föredrag av Erik Lidén om  
Insiderfonder

ANMÄLAN 
Via hemsidan: aktiespararna.se/lokalavdelningar/klippanperstorpastorp 
Eller per telefon/sms till Jan Nilsson 070-859 20 06.
Välkomna!

Klippan/Perstorp/Åstorp

Studiegården 47:an • Storgatan 47, 264 32 Klippan

STOR SAMLARMARKNAD 
Folkets park, Perstorp  

Söndagen den 28 oktober kl. 9-15. 

ÅSBOBYGDENS SAMLARFÖRENING

Fri e
ntré!

Lions i Klippan är en ideell förening som 
stödjer utsatta människor och forskning. 
I Inge lek och hobbys tidigare skyltföns-
ter finns dockor som Gert Öhrn från Join 
Klippan, läderindustri, har skänkt.

Unika handgjorda dockor
Gert Öhrns fru Brita Öhrn skapade hand-
gjorda dockor och efterlämnade sina unika 
dockor som nu skänkts till Lions i Klippan 
för välgörande ändamål. Varje docka är 
värd en bra bit över 1000 kronor men säljs 
nu för 500 kronor av Lions. Intäkterna går 

Dockor hos Lions Klippan
oavkortat till forskning kring barndiabetes. 
Dockorna har gjutits och fått olika ansikten, 
ingen är den andra lik.

Pengar till välgörenhet
I skrivande stund har Lions dragit in när-
mare 5000 kronor på försäljningen av dock-
orna. Om du vill stödja en god sak och 
samtidigt köpa en raritet som dockorna är 
kontaktar du Lions i Klippan. Lokalen är 
öppen lördagar kl. 11-12 fram till jul. Övrig 
tid går det att ringa Carl-Axel Wilhelmsson 
på 070-310 66 35.

Porträtt av 
Brita Öhrn

Några av dockorna Lions  
har till försäljning.



Det pulserande hjärtat av Rögle är i 
mångt och mycket Rögleshopen där sup-
portrar kan köpa souvenirer, matchtröjor 
och allt annat som handlar om Rögle. 

Siv Andersson som jobbar i shopen är inne 
på sin 19:e säsong i Rögletröjan och pensio-
när sedan fem år, ändå kommer hon hit och 
jobbar i shopen.
– Jag tycker både det är roligt och socialt att 
stå här under matchdagarna. Fast jag är även 
med och gör inköpen till shopen samt hjälper 
till i receptionen när någon är sjuk, säger Siv 
Andersson.

Rögles ryggrad
Det är personer som Siv Andersson som 
definierar vad Rögle är, klubbhjärta och 
engagemang. Siv har under sina 19 säsonger 
i klubben fått jobba med allt.
– Jag började i Rögle när det blev ett jobb ledigt 
på ekonomiavdelningen. På den tiden var vi tre 
personer som jobbade här och fick sköta allt. Det 
har hänt en del sedan dess, berättar Siv.

Idag har Siv hjälp av Jacob Nilsson som 
gör sin andra säsong i klubben. Förra 
säsongen arbetade Jacob med event men 
fick inför säsongen frågan om att arbeta i 
Rögleshopen.
– Tanken är att Jacob ska ta över efter mig. Jag 
sa att förra säsongen var den sista men jag är här 
i år igen. Jag slutar när Rögle tar SMguld om 
inget annat, säger Siv med ett leende.

Erik Brunnström, som är ansvarig för 
privat marknad, springer förbi och flikar in 
att Siv Andersson är läromästaren i Rögle. 
Det är glada miner både hos de som arbetar 
för Rögle och hos de som håller på Rögle.

Passion för Rögle
Siv Anderssons kollega Jacob Nilsson hade 
aldrig satt sin fot i en ishall innan han 
rekryterades till Rögle. Jacob Nilsson är 
fotbollskillen från Hittarp som åker till 

”Jag slutar när Rögle tar SM-guld” 
Lindab arena varje matchdag efter sitt hel-
tidsarbete hos Stenströms och står i sho-
pen. Idag är Jacob Nilsson en passione-
rad Röglesupporter som följer Rögle från 
TV-skärmen i shopen och ser till att sup-
portrarna kan köpa allt de vill ha i pauserna.
– Det är fantastiskt att få träffa alla som älskar 
Rögle och deras engagemang smittar av sig. Du 
skapar en relation och lär känna alla här i sho
pen. Det känns inte som ett jobb att stå i shopen 
utan det är bara härligt med alla kollegor och 
supportrar som sprider glädje, förklarar Jacob 
Nilsson.

Siv Andersson viker ihop en matchtröja som 
en supporter har köpt i shopen innan säger 
att Jacob Nilsson är framtiden:
– Han kan ta över efter mig. Jacob är både 
duktig och tar egna initiativ. 

Rögle som helhet
Det är matchtröjor, halsdukar, mössor 
och kepsar som säljer bäst i shopen. 
Det finns något för alla. Trots att alla 
har olika uppgifter och ansvarsom-
råden i Rögle så hjälps alla åt och lär 
av varandra. 
– Vi är ett skönt gäng. Alla har sina 
uppgifter men alla hjälper alla ändå. Vi 
ser helheten och det är styrkan hos oss, 
säger Jacob Nilsson.

Det händer väldigt mycket i shopen som 
andra inte ser. Det är att välja sortiment, 
inköp och placering samt inte minst att 
städa och fylla på i hyllorna.
– Shopen öppnar en och en halv timme innan 
matchstart men vi är här fyra timmar innan 
och förbereder, ställer i ordning. Sen har vi också 
SHL:s bästa shop, både lokalmässigt och sett till 
sortimentet, avslutar Siv Andersson.

Passa på att hälsa på Siv och Jacob nästa 
gång du handlar i Rögleshopen. Trevligare 
människor är svårt att hitta. Det är utmär-
kande för hela Röglefamiljen.
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Garnet-runt-Skåne
Garnet-Runt-Skåne har startats av 
Liselotte på Garneriet i Staffanstorp 
och Lotta på avigorät i Klippan med 
konstrundan som förebild. 

Under två dagar, fre-
dag den 30 novem-
ber kl 10-18 och 
lördag den 1 
december kl 10-16 
har butikerna julklappsidéer, nyinkommet 
samt visar det fortfarande finns riktiga garn-
butiker med kunniga personal som kan 
hjälpa till i valet av både garn och mönster.

Välkomna till en helg fylld av garn och 
trevligt umgänge.

avigorät
för dig som gillar garn

Tullssonhuset i Klippan

50% 
rabatt på allt som  

finns kvar av Geilsk

Inget mys utan fika
Det finns få saker som är så starkt förankrat i den svenska 
folksjälen som att fika, men var kommer ordet fika ifrån? 

Vi svenskar ägnar 10 hela dygn per år åt en kopp kaffe med 
någon form av kaffebröd. Vi ägnar oss åt att fika helt enkelt. 
Vi fikar på jobbet och vi fikar när vi inte är på jobbet. Trots 
att fikakulturen är så stark, finns det oklarheter kring var 
ordet ”fika” egentligen kommer ifrån. Språkvetare har olika 
teorier. En är att ordet kommer från slangspråket på fängelset 
Långholmen under 1900-talets början, där ”kaffe” eller ”kaffi” 
gjordes om till just ”fika”. Men som sagt, det finns inget enty-
digt svar på varifrån ordet fika kommer ifrån. 

Lotta på avigorät  

i Klippan

Norra Skolgatan 2 i Klippan  |  0435-77 90 50  |  www.adaptmedia.se

Expert på hemsidor
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Läderbackarna invigt
Efter drygt tio år av sanering 
av området där Klippans krom-
läderfabrik en gång stod är nu 
strövområdet med två kilometer 
gångstigar invigt. 

Musikkåren som startade upp 
på Läderfabriken 1918, då under 
namnet Läderfabrikens musikkår, spelade vid invigningen. 
Strövområdet fick namnet Läderbackarna och ett stenkast från 
Klippan centrum finns nu gångstigar ner till Bäljane å.
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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 ��������������������������������������������������������������������������0435-21291, 0701-13 11 20

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

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

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

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

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

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

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

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

REDOVISNING, REVISION
• BDO, Box 103, 264 33 KLIPPAN ����������������������������������������������������������������� 0435-76 61 31
 www�bdo�se, peter�jelinek@bdo�se
Söderåsens Redovisningsbyrå AB, Södra Kyrkogatan 1, 265 72 KVIDINGE ����������� 0435-203 21
 www�soderasensredovisningsbyra�se, info@soderasensredovisningsbyra�se

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

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

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...

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:  .......................................................................................................................................................................



kia.com

Premiär för helt nya Kia Ceed Sportswagon

Nu är det premiär för helt nya Kia Ceed SW, den perfekta bilen 
för den aktiva familjen. Upptäck en bil med klassledande 625 liter 
lastutrymme och aktiva säkerhetssystem. Välkommen in till din 
Kia-handlare för en provkörning!

kia.com

Utrustad med bl.a. 17” aluminiumfälgar, ACC 2-zons klimat- 
anläggning, autobroms, Bluetooth®, 7” pekskärm med Apple 
 CarPlay™ och förberett för Android Auto™, backkamera,  
eluppvärmbar och läderklädd ratt, helljusassistans, aktiv  
filhållningsassistans och trötthetsvarnare. 

Introduktionspris från: 190.300 kr

1.0 T-GDi 120 HK ADVANCE

Introduktionspris från: 199.900 kr

1.4 T-GDi 140 HK ADVANCE

LÄGG TILL PLUSPAKET: 9.900 KR

LÄGG TILL AUTOMAT (DCT7): 15.000 KR

* Lanseringserbjudande på Nya Ceed SW gäller ordertecknad bil senast 30/11. Ordinarie pris vinterhjul 10,490 kr, Serviceavtal 36 mån/4500 mil, ordinarie pris 10,270 kr. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal 
och gäller endast lagerbilar. Bränsleförbrukning blandad körning (NEDC 2.0) nya Ceed SW 5,6-5,8 l/100 km; CO2-utsläpp 127-132 g/km. Miljöklass Euro6d-TEMP. Utrustning varierar beroende på version. Med reservation för eventuella tryckfel.

HELSINGBORG Garnisonsgatan 5. Tel 042-16 63 00
ÄNGELHOLM Midgårdsgatan 11. Tel 0431-41 60 70
Öppet: Mån-fre 8-18, lör 11-15, sön 12-15

Lanseringserbjudande: 

Köp till vinterhjul 
och 3 års service* 
för 8.900 kr!
Ord. pris 20.760 kr
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