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Utgivningsdagar
Nummer
Oktober
November
December

Manusstopp
1 Oktober
5 november
26 november

Utgivningsdatum
21 oktober
25 november
16 december

Höstlov v.44
Julskyltningar
Jul och nyår

Utgivningsdagar för hela året ser du på söderåsportalen.se
Manusstoppsdagarna är en ungefärlig rekommendation när vi
vill ha in din bokning och ditt annonsmaterial.

Att våga lyfta blicken
DANIEL KRISTENSSON, ANSVARIG UTGIVARE

"Tänka fritt är stort men tänka rätt är
större" står det ovanför ingången till
aulan på Uppsala Universitet.
När det kommer till centrumhandel,
landsbygdsutveckling och att se helheten och hur allt hänger ihop kräver både
att vi tänker fritt och rätt. Att håna de
som väcker idéer kring vad som inte
överensstämmer med gällande tankemönster är att dumförklara sig själv.
Vi står mitt i en brytningstid där e-handel är en tuff konkurrent mot centrumhandeln. Istället för att bemöta nya
idéer och nytänkande med skepsis,
ifrågasättande och med orden ”så kan
man väl inte göra”, bör vi sträva efter att
möta nya idéer med uppmuntran.
Hur ska vi utveckla evenemangen i
centrum och julskyltningen för att öka
intresset och handeln? Vilka konkur-

rensfördelar har Klippan centrum?
Perstorp centrum? Ljungbyhed? I det
här numret av Söderåsjournalen kan
du läsa en intervju med tre tjänstemän
som jobbar med just de här bitarna.
För vår egen del arbetar vi kontinuerligt med att utveckla Söderåsjournalen.
Tidningen ska vara både läsvärd och
uppmuntra till ökad lokal handel – att
vi handlar hemmavid.
Närmast är det Klipplördag (den 29:e
september) med aktiviteter i butikerna i
Klippan centrum som ska locka till liv
och rörelse. Den 7 oktober är det dags
för Söderåsens Matmarknad i Skäralid
som brukar samla tusentals människor
som vill handla lokal och ekologisk
mat och mycket mer därtill. Det finns
en efterfrågan av det genuint äkta och
mysiga. Det är det vi ska vara.

Ny tävling!

Vinn nya möbler
av hög kvalité
Har du funderat på nya ute- eller köksmöbler?

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

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

Nu har du chansen att vinna ett presentkort till ett värde av 2.000 kr hos Ahlins
Möbler i Klippan. Ahlins Möbler har inte bara utemöbler utan de har nu även
inomhusmöbler.
Allt du behöver göra för att delta i tävlingen är att skriva ett brev eller ett mejl och
förklara varför just du ska vinna. Observera att vinnaren kommer att få vara med
på bild i Söderåsjournalen och på Söderåsportalen.se.

Skicka in ditt bidrag
Skicka ett e-post till:
jens@adaptmedia.se
märk mailet med "Tävling: Möbler"
eller skicka in ett brev till:
Adapt Media
Tävling: Möbler
Norra Skolgatan 2A
264 33 Klippan

OBS! Brevet måste vara märkt med
”Tävling: Möbler” för att delta i tävlingen.
Vi behöver ditt bidrag senast den 5 oktober.

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.

Hallå där Pär 3

Dagens Lunch

Serveras vardagar 11.30-14.00
Alltid svenskt kött och kyckling hos oss.
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Att ersätta Camilla H Peurell är stora skor att fylla men
Pär Lundqvist har ambitionen att lyckas. Vi hälsar Pär
välkommen till Adapt Media och Söderåsjournalen.

Vad har du för bakgrund?

Serveras 29/9 12.00-16.00
12.00 - 16.00, (samt invigning av
parken på gamla Läderfabriksområdet)

Live hos oss

Stand up - olika komiker 26/9, 10/10,14/11
Sonic Surf City & Legendary Lovers 5/10
Empty Heats - återkomsten 13/10
The Warner E Hodges Band 26/10

– Min karriär startade på Helsingborgs Dagblad där jag arbetade
på marknadsavdelningen. Där hade jag även kontakt med tryckeriet och just den kombinationen tycker jag är mycket spännande.
Jag arbetade efter det under många år med en egen reklambyrå
i Helsingborg, med kunder inom många olika sorters branscher
och även uppdrag i olika delar av landet. De senaste åren har jag
varit anställd som Art Director på Winefinder.se som är en av
Skandinaviens största vinbutiker på nätet. Vi arbetade med att
skapa material till hemsida samt marknadsföring i olika former.

Vad är ditt intryck än så länge?
– Även om jag idag bor i Helsingborg så är jag från början en
stolt snapphane från Hästveda och jag måste säga att Klippan
känns nästan som hemma. Adapt Media är ett spännande bolag
med supertrevliga kollegor och jag hoppas kunna bidra med min
kompetens på ett bra sätt. Jag är mycket imponerad över allt vi
kan åstadkomma i företaget inom både tryckeri och reklam. Vi är
väl rustade för alla möjliga uppdrag inom både tryckt media samt
digital marknadsföring.
Vi hälsar Pär välkommen i gänget och tror att våra kunder
kommer att uppskatta honom och hans arbete lika mycket
som vi gör.

HIF – FALKENBERG
SÖNDAGEN 7 OKTOBER
KL. 17.30

@

HIF – HALMSTAD

TISDAGEN 23 OKTOBER
KL. 19.00
www.norrehus.se Bryggerigatan 13 Klippan 0345-101 05

4 Klipplördag

Klipplördag 29/9

Missa inte
Basthi i veckan!
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Klippan car Show

Klipplördag 29 september
Klippan har ett fantastiskt centrum som erbjuder dig ett
brett utbud av butiker, kaféer och restauranger. Det är lätt
att ta sig till Klippan, antingen med tåg eller bil. Det finns
gott om parkeringsplatser i centrum och här är det nära till
allt.
Att handla lokalt hjälper till att bevara de små butikerna.
Lördagen den 29 september kan du samtidigt göra ”klipp” och
tjäna en slant. Butikerna i Klippan centrum erbjuder service,
genuin kunskap om det man säljer och, inte minst, att handla
i centrum är en del av trevnadskänslan och det är mysigt att
handla i butik.

Unika butiker
Jessika Moliére är ordförande i Klippans köpmannaförening och
hon tror på Klippan centrum som område att utveckla.
– De små, personliga butikerna i Klippan är vägen att gå för en ort som
Klippan. Kunderna vill ha det småskaliga och det unika.

CYKELAFFÄREN I CENTRUM
Nya 2019 på ingång

LAR
SPORTCYK

TREK D
omane
4.3
Carbon

klippanskopmannaforening@gmail.com

. 22 vx
l.
54, 56
cm ram

NU 15.0
EKSTRANDS CYKEL
00:0435-71 14 13 Storg 17, KLIPPAN

Tisd-fred 9-18 / Lörd 9-14 (Måndagar stängt)

Klipplördag 5

MISSA INTE
LUKAS I VECKAN!

Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

200 KR RABATT
på Oscar skjortor
200 KR RABATT
på Lee Jeans
Konstymer från O.J 5.000:och Matinique 3.000:Skjorta på köpet!
med mera.

Storgatan 32, Klippan • 0435-104 97

Priserna gäller endast lördag 29/9.
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Zoegas kaffe

Nygräddade
wienerbröd

3 st 89:-

3 st 10:-

Luftvärmepump - din ny spargris

Speciella bilar
För andra året arrangeras Klippan Car Show vilket kommer att
locka massor av olika sorters bilar, både gamla godingar och
ombyggda bilar. Gångfartsområdet kommer att vara avstängd
för alla andra bilar. För dig som tycker om bilar kommer det att
vara en högtidsstund.

Cruising
Nytt för i år är att det går att åka raggarbil, cruising, upp till
Tullssonhuset och tillbaka. För den som vill hoppa av och gå att
handla i butikerna i Tullssonhuset, går det bra för att sedan åka
med nästa cruisingtur tillbaka.

KlippLördags-tips

Gäller ej ekologiskt och selection.
450 g. Max 1 köp. Handla för 50:-.

från vår egen verkstad

Märkesvaror inför
höstens nyheter

299:-

70%

upp till

Ord.pris 599:Erbjudandet gäller
endast lördagen
den 29/9 -18.

Luftvärmepump

EPN12C38HWI/EPN12C38HWO
Inbyggd Wi-Fi
Värmer ner till -25 grader
10 graders funktion
Art nr 111994

Rekommenderad yta: 25-125 m 2
ORD PRIS 11.995

8.990
INSTALLATION

T!

Luftvärmepump Scirocco 09
Förberedd för Wi-Fi
Follow Me funktion i fjärrkontrollen
8 graders funktion
Valuekit värde 2.400:- ingår
Effektivt elektriskt bakteridödande filter
Art nr 111892

Rekommenderad yta: 25-125 m 2

12.995

EXKLUSIVE INSTALLATION

SÖNDRABY EL
Järnvägsgatan 28, Klippan

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

NYHE

BEGRÄNSAT ANTAL!

klippan@elon.se
Måndag-fredag 9.30-18.00, lördag 9.30-13.00

100:-

6 Klippan-checken

KLIPPAN-CHECKEN
100 kr

KLIPPANS KÖPMANNAFÖRENING

Gäller 1 år från utskriftsdatum

Klippan den

utfärdare

Klipp

an ce

ntrum

- här

Vi vill träffa dig
under Klipplördagen!

é vi...

...

Nr:4321

Välkommen mellan 10.00 och 15.00.

Foto: Patrik Axelsson

Gåvan med många valmöjligheter!
Ibland kan det vara roligt och bekvämt att få välja sin egen
present.
Vi har alla den där vännen eller släktingen som antingen har
allt, eller är extremt petig och svår att köpa något till. Då är ett
presentkort ofta en bra gåva. Frågan är bara i vilken butik de
vill handla... Men den frågan behöver du inte längre ställa dig!
Med Klippan-checken från Klippans Köpmannaförening får du
ett presentkort som gäller i alla deras medlemsbutiker. Klippanchecken kan du köpa hos Guld o Silversmedjan på Storgatan i
Klippan.

avigorät firar
1 år i Klippan
Jubileumspriser
under KlippLördagen

avigorät

för dig som gillar garn

Tullssonhuset i Klippan

Välkommen till
Apoteket i Klippan!

Klippan | 0435-48 32 10

20%

på foundation, concealer,
puder, och rouge från Apoliva

Hos oss kan du hämta ut dina receptbelagda
läkemedel, få personlig rådgivning och
handla kvalitetssäkrade produkter som gör
det enklare att må bra. Upptäck också vårt
fina sminksortiment – just nu får du 20% på
foundation, puder, concealer och rouge
från Apoliva!
Lördagen 29 september har vi extraöppet
till kl 15. Välkommen in!

Apoteket
Torggränd 1, Klippan
Ordinarie öppettider: Vardagar 8.30–18, Lördag 10–13
Telefon: 0771-450 450, apoteket.se

Erbjudandet gäller t o m 30/9 2018 eller så långt lagret räcker.

KLIPPAN CAR SHOW

Klippan Car Show 7

Under KlippLördagen den 29:e september kommer
Klippan Car Show att pågå mellan kl 10 och 13. Då kommer
många ögonstenar att pryda gatorna i Klippan centrum!

kia.com

Nå längre med AWD
Upplev premiären av nya Kia Sportage, den allra senaste versionen av vår bästsäljande SUV. Den har aldrig
sett bättre ut, varit roligare att köra och finns nu som mildhybrid. Dessutom innehåller den mer smart
teknik än någonsin. Kom in till din Kia-handlare och möt din nya favorit!

1.6 CRDi DCT7 AWD ADVANCE

1.6 T-GDi DCT7 AWD GT LINE

Introduktionspris från: 299.900 kr

Introduktionspris från: 322.900 kr

Utrustad med bl.a. ACC, autobroms inkl. fotgängarskydd,
17” aluminiumfälgar, elmanövrerad baklucka, dödavinkelvarning, 7” navigationssystem med backkamera, Apple
CarPlay™ och förberedd för Android Auto™, eluppvärmd
läderratt, helljusassistans, nyckelfritt system med startknapp, parkeringssensorer fram & bak, trötthetsvarnare
och eluppvärmbara yttre sittplatser bak.

Utrustad utöver Advance med bl.a. 19” aluminiumfälgar,
8” navigationssystem, exteriört GT Line-paket, adaptiv
farthållare, JBL® ljudsystem inkl. baslåda, LED bakljus,
sportläderklädsel och eluppvärmd sportratt.

HELSINGBORG

Garnisonsg 5 (Berga)
Tel 042-16 63 10
Mån-fre 8-18, lör 11-15, sön 12-15

ÄNGELHOLM

Midgårdsgatan 11
Tel 0431-41 60 70
Mån-fre 9-18, lör 11-15, sön 12-15

hedinbil.se

Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 30/9-2018 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar. Bränsleförbrukning blandad körning (NEDC 2.0) nya
Sportage 1.6 CRDi DCT7 AWD Advance 5,2 l/100 km; CO2-utsläpp 136 g/km; nya Sportage 1.6 T-GDi DCT7 AWD GT Line 7,6 l/100 km; CO2-utsläpp 174 g/km. Miljöklass Euro6d-TEMP. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Utrustning varierar
beroende på version. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.

8 Månadens profil: Bente Brosböl Hansen

Matematiker i huvudet

Bente Brosböl Hansen är född i danska Rörvig och flyttade der och har allting klart i huvudet. Det har sagts att jag är matematiker i
till Sverige i slutet av 1980-talet. Då var Bente redan en utbil- huvudet och drejare i händerna, förklarar Bente.
dad krukmakare/keramiker.
Under ett antal år var hon en av tre som på sin tid tillsammans drev
Vallåkra stenkärlsfabrik utanför Landskrona. Efter några år med
flytt hit och dit hittade familjen ett hus som de hade råd
att köpa och som låg fridfullt på toppen av Söderåsen
i Klåveröds gamla skola. Keramikverkstaden inredde
Bente Brosböl Hansen i en intilliggande byggnad.

Krukmakare

Insikten om att bli krukmakare har funnits där sedan tidig ålder.
– Min mor hade en kusin som var krukmakare. Jag tror att jag var
sju, åtta år när jag såg honom dreja första gången; han hade verkstad i
Nyhavn. Det där ska jag göra en dag bestämde jag, berättar Bente.

I 9:e klass gjorde sedan Bente praktik som krukmakare och fick
bekräftat att det var det hon ville arbeta med.
Världsmästare 19 gånger
– När vi besökte Bornholm var det deras krukmakerier som fascinerade
På en hylla i keramikverkstaden står en massa mig, fortsätter Bente att berätta.
pokaler av fajans, bevis på att Bente blivit
världsmästare 19 gånger i drejning, vid täv- Klassiska mönster
lingarna i Faenza i Italien. Bente Brosböl Bentes speciella formspråk har sina rötter i antiken och från den
Hansens varumärke har blivit – förutom en mesopotamiska kulturen men hennes formspråk är tidlöst och elesäker form och linje – keramik med dekora- gant. Arbetet med klassiska mönster har växt fram och det exakta
och matematiska har gjort Bente känd.
tion i intrikat geometriska mönster.
– Mönstren har blivit mitt signum. Jag är extra
Fler priser?
svag för den lite geometriska stilen. Man blir fasBente är för övrigt en av de nominerade till Region Skånes kulturcinerad av mönstren, några av dem är över tusen
pris i år. I höst får vi reda på om hon blivit årets kulturpristagare
år gamla, säger Bente.
och om hon lyckats ta
Mönstren kommer upp som bilder i huvudet sin 20:e världsmästartipå Bente och det krävs ett system att hålla tel. Vi håller tummarna
ordning på allt. Ritningar på väggarna och för Bente, en frisinexakta matematiska uträkningar krävs för att nad danska som bor
bilda mönstren.
på Söderåsen och vars
– Jag var värdelös i skolan på att räkna och konstverk förgyller varställa upp tal, men jag ser det i mina bil- dagen.

Annonsjakten 9

LUFTVATTEN VÄRMEPUMPAR

NYTT KRAFTPAKET I
MINDRE FÖRPACKNING
14 ÅRS TRYGGHET
EXTREMT LÅG LJUDNIVÅ
HÖGRE VERKNINGSGRAD
GARANTERAD VÄRMEPUMPSDRIFT NER TILL -28Cº

Serveras vardagar 11.30-14.

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.

Serveras 29/9 12.00-16.00

ETT KOMPLETT SYSTEM
MED ENKEL INSTALLATION
Hos oss kan du njuta en måltid med stor vikt på
när- och härproducerade ekologiska råvaror.

kia.com

Frågor? Ring oss!
Kenneth: 0706-248 229
Mattias: 0706-248 227
Förrätt: Sparrissoppa eller svartsoppa
Se modeller och priser på www.a4uab.se
Middag: Gås med tillbehör på buffé

å längre med AWD

Dessert: Vår egen äppelpaj med vaniljsås

plev premiären av nya Kia Sportage, den allra senaste versionen av vår bästsäljande SUV. Den har aldrig
Tre-rätters 425:- /pers
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nik än någonsin. Kom in till din Kia-handlare och möt din nya favorit!
Två-rätters 350:- /pers

Barn: 90:- upp till 12 år

CRDi DCT7 AWD ADVANCE

Nice pizza

Vi gör gås andra dagar för sällskap - minimum 8 personer.

1.6 T-GDi DCT7 AWD GT LINE Färska grönsaker

roduktionspris från: 299.900 kr

Introduktionspris från: 322.900 kr

stad med bl.a. ACC, autobroms inkl. fotgängarskydd,
À LA CARTE
luminiumfälgar, elmanövrerad baklucka, dödavinkelng, 7” navigationssystem med backkamera, Apple
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ratt, helljusassistans, nyckelfritt system med startp, parkeringssensorer fram & bak, trötthetsvarnare
luppvärmbara yttre sittplatser bak.

Utrustad utöver Advance med bl.a. 19” aluminiumfälgar,
8” navigationssystem, exteriört GT Line-paket, adaptiv
farthållare, JBL® ljudsystem inkl. baslåda, LED bakljus,
sportläderklädsel och eluppvärmd sportratt.

kväll och helger inkl välkomstglögg
med gottebord. 375:- /pers
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Barn: 90:- upp till 12 år

vardagar 11.30-15.00
Utvalda gobitar från julbordet. 175:- /pers, 200:- inkl
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– Augusti: HIF-biljetter:
Maya Albihn, Klippan
Kaffe och dryck frånBarntävling
dryckesmaskinen
ingår.

Tävla i Annonsjakten!
julmust.

Moa Nielsen, Ljungbyhed och Alfred Olofsson, Perstorp
Barn: 90:- upp Klippancheckar:
till 12 år

Vinn Klippancheck

25%

Jullandgång samt lilla och stora
för avhämtning

Lagerrensning

3 personer vinner var sitt presentkort som gäller hos Klippans
Fri på
framkörning
vid beställning till över 10 personer.
utvalda
Köpmannaförenings medlemsbutiker.

Gör så här

varor i lager

VI
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Fullständiga rättigheter.RAR
1Å

1. 32 • info@skaralidsrestaurang.se
2.
3.
R
0435
- 44 23
Varje pusselbit i Annonsjaktens 6 fält passar in i någon
av annonhoody, sweatshirt, mjukisbyxor,
HELSINGBORG
ÄNGELHOLM T-shirts,
www.skaralidsrestaurang.se
serna i detta nummer. Du
skall hitta
annonserna tillMidgårdsgatan
vilka bitarna
fleece
(Craft), byxor, skjortor, skaljackor, mm.
Garnisonsg
5 (Berga)
11
Tel 042-16 63 10
Tel 0431-41 60 70
tillhör och skriva annonsörens
firma
namn
under
respektive
ruta.
Mån-fre 8-18, lör 11-15, sön 12-15
Mån-fre 9-18, lör 11-15, sön 12-15
hedinbil.se
Print & Brodyr
Du skall alltså inte ange tidningssidans nummer.
Kampanjpris just
danden gäller levererade bilar t.o.m. 30/9-2018 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar. Bränsleförbrukning blandad körning (NEDC 2.0) nya

CaJo´s

skicka in kupongen till:

10% rabatt
Färgservice AB

nu!

1.599:-

1.6 CRDi DCT7 AWD Advance 5,2 l/100 km; CO2-utsläpp 136 g/km; nya Sportage 1.6 T-GDi DCT7 AWD GT Line 7,6 l/100 km; CO2-utsläpp 174 g/km. Miljöklass Euro6d-TEMP. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Utrustning varierar
på version. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.

Annonsjakten, Adapt Media, N. Skolgatan 2A, 264 33 Klippan
Sommarerbjudande!
Köpmangatan
17
| lasyr
Perstorp
| 0435-40
55 95
under
oktober
månad
på
en
bokning
20% på
från
Tjäralin.
4.
5.
i ett frankerat brev. Glöm inte att ange ”Annonsjakten”
utanpå
Nyhet! Finns nu också som matt.
Gäller till 31 juli
kuvertet! Om denna märkning inte finns med deltar man inte i
tävlingen!

6.

OBS!

Namn: ____________________________________________________ Tel: _____________________________

Oss tillhanda senast den 5 oktober 2018

Adress:_____________________________________________________________________________________

10 En hund begraven?
VI
FIR
AR
1

En hund begraven?
Uttrycket eller ordspråket har funnits i svenska språket
sedan 1700-talet men tros komma från Tyskland.

10% rabatt

Hund har betydelsen ”skatt, pengar” i Bröderna Jacob
och Wilhelm Grimms stora tyska ordbok ”Deutsches
Wörterbuch”. Att ha en hund gömd skulle då egentligen
innebära att ha en skatt gömd. Idag använder vi uttrycket
när vi anar oråd, att något inte står rätt till.

under oktober månad på en bokning
Boka på www.skanehallen.se, ange koden
JUBILEUM i noteringar så justeras priset manuellt.

www.facebook.com/begravningsbyra
www.facebook.com/begravningsbyra

Skånehallen, Hembygdsgatan 4 i Klippan
www.skanehallen.se

RÖSTÅNGA
RÖSTÅNGA
BEGRAVNINGSBYRÅ
BEGRAVNINGSBYRÅ
Billingevägen 8 - Röstånga - 0435-91570
Billingevägen 8 - Röstånga - 0435-91570
En hjälpande hand när det behövs,
En hjälpande
det
behövs,
runt,när
året
om
- dygnethand
- dygnet runt, året om
www.röstångabegr.se
www.röstångabegr.se

Asics Gel-Kayano 25 Lite-Show
Asics Nimbus 20 Lite-Show
Kampanjpris just nu!

1.599:-

info@begr-byra.se
info@begr-byra.se

10,7x7,1
10,7x7,1

GoreTex till barn
vattentäta skor
fr 699:- – 999:-

ord.pris 1.999:-

30% rabatt
Fodrat
regnställ
till barn

499:-

Strumpor och underkläder

Ta 3 – betala för 2
VÄLKOMMEN TILL
TULLSSONHUSET!

ÅR

ord.pris 799:Erbjudandena gäller t o m 7/10

SPORTRINGEN
Hembygdsgatan 2, Klippan 0435-156 90
Mån-fred 10-18, lör 10-14, sön 11-15
www.sportringen.se

Trädgård 11

Att fixa i trädgården under september
i jorden samtidigt som luften är fuktmättad.
Det är med andra ord en perfekt tid för att
anlägga nytt: perennrabatter, buskplantering
och att sätta träd av olika slag. Ta chansen
att plantera nya bärbuskar i trädgården så att
Så länge vi slipper frost, så länge har du
du har något gott att plocka nästa sommar.
glädje av dina sommarblommor i rabatt och
Utbudet av växter är också stort hos Bjärhus
kruka. De brukar inte behöva vare sig vatten
växtbutik då!
eller näring i samma utsträckning nu, men
ett visst mått av skötsel krävs ändå för att de Så gräs
ska hålla sig fina.
Den absolut bästa tiden att anlägga en gräs-

Sensommar har ersatts av tidig höst. Det
viktigaste av allt under den kommande
månaden är att ta vara på stunderna av
sol och värme.

Klippa växter på hösten
Under september och oktober bör pioner och
jordgubbsblasten klippas för att motverka att
svampsjukdomar övervintrar i blasten. Har
du körsbär- eller plommonträd är hösten den
enda gången de kan klippas.

Kryddlandet

matta eller stödså gräsfrö är på hösten. Då
är temperaturen i jorden perfekt och luftfuktigheten hög vilket gör att fröna gror lättare.
Dessutom får gräsfröna mindre konkurrens
från ogräs vilket får gräsmattan att må bättre.

Gräset gror

Mylla gärna ner fröna i jorden med en kratta
Om du har kryddor som gått i blom, så klipp och vattna sedan ordentligt. Det är viktigt att
bort fröställningarna innan alla frön hunnit ytan hålls fuktig under grotiden så att fröna
Bertil på Bjärhus växtbutik hjälper dig gärna att
falla till marken. Annars har du snart ore- inte torkar ut.
välja från det stora utbudet av växter i butiken.
gano och citronmeliss överallt…
Efter 2–4 veckor börjar gräsfröna att gro.
Nya planteringar
Vänta tills grässtråna är runt 7 centimeter så att de klyvs, blir gräsmattan tätare. Låt
Tidig höst är den bästa planteringsmånaden innan du klipper gräset för första gången. gräsklippet ligga kvar på gräsmattan, det ger
på hela året eftersom värmen dröjer sig kvar Genom att bara klippa av toppen av stråna, en naturlig näring tillbaka till jorden.

Trädgårds- & fastighetsskötsel

• Rabattskötsel • Plantering
• Häckklippning • Gräsklippning
Möjligheten att göra RUT-avdrag finns på flera av våra tjänster.

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

.
.
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Öppettider:
Mån - fre 10 - 17
Lör 10 - 13

...på rosor
och perenner!

Bjärhus Växtbutik
Tel. 070-740 42 95
www.bjarhus.se

EFFEKTIVT MOT MÖSS OCH RÅTTOR
NYHET!

Musfälla SuperCat
2-pack - 55:-

NYHET!

599:-

295:-

Ord 695:-

Ord 375:-

Elektrisk råttfälla

Victor® elektriska råttfälla är en av de mest
avancerade på marknaden idag. Denna fälla
dödar normalt 50 råttor med en elstöt per
uppsättning batterier.

55:-

Musfällan är försedd med
biologiskt permanent bete
med lång effekt. Fällan är
ofarlig för barn och husdjur.

Elektrisk råttfälla

Victor®s elektriska musfälla dödar så många
som 100 möss med en enda uppsättning batterier och har förvånande 100% dödlighet.

Priserna gäller i Ljungbyhedsbutiken t.o.m. den 27/9 – 20/10.

Bygdens butik!

Storgatan 4
Ljungbyhed
Tel 0435 - 294 50

12 Höstens Smink

Höstens

sminktrender

Smink är något som använts i tusentals år både av män och kvinnor för att
man velat försköna sitt utseende. Med smink kan man för en längre eller
kortare period förändra sitt utseende och stil. I höst ska det vara mycket
ögonbryn, kulörer på otippade ställen och metallic. Nu under hösten ska
vi sätta färg i ansiktet och flera märken lanserar produkter därefter.
Sotade ögon kommer att vara stort i höst. Men inte en perfekt sotad makeup,
utan snarare en sotad look gjord med en krämprodukt eller mörk
kajalpenna.

När det blir kyligare i höst och vinter – vad behöver man då tänka på?
Ju kallare det blir ute, desto torrare blir vår hud. Är det riktigt kallt
ute, minusgrader, rekommenderas att undvika krämer baserade på
mycket vatten.
Att dagligen använda smink kan bli slitsamt för huden. Därför är
det klokt att investera i en bra rengöring och en återfuktande ansiktskräm. När det kommer till själva sminket ska du först och främst se
till att det inte blivit gammalt. Använd nya och fräscha produkter.

Mascara för alla åldrar!

6 5 :-

Fyra skönhetstrender i höst
1. Ögonbryn i fokus
2. Highlighters och glow
3. Metallic-nyanser
4. Kulörer tar över basfärgerna

Köpmang. 4 D • 0435 - 309 99 • öppet: tis-fre 10-18 • Lör 10-13

Make up-dag 28/9
Tag 3 betala för 2 på allt smink
gäller både The Balm och Elf

Vi bjuder på sminkning och rådgivning
Kl 10-18 finns Ebba på plats. Boka gärna tid.

Erbjudande 28/9-29/9
Klänning/tunika .................................. Nu 399:från Happi (olika sorter) ord. 699:- – 799:-

Fuskpälsvästar ..................................... Nu 399:(bruna,grå,svarta) ord. 699:-

Jeans från Zerres ............................... Nu 599:(utgående sortiment) ord. 998:-

Öppet: mån-fre 10-18, lör 10-14 | Storgatan 32, Klippan | www.gunnsmode.se

Välkomna till oss!

Ekologisk hudvård 13

Vad är ekologisk hudvård?
Ekologiska hudvårdsprodukter innehåller odlade naturliga
ingredienser och inga kemiska bekämpningsmedel, besprutningsmedel eller konstgödsel får användas i odlingen, samma
krav gäller för livsmedel.

DEN NYA GENERATIONENS SEMIPERMANENTA MAKE UP
Varför välja Taffy?
•
•
•
•
•
•

vackra bryn med fin form
Strå för strå-teknik
Minimal smärta & svullnad
100% sterilt
Snabb läkning
Skonsam mot huden

Sweet Harmony i Klippan säljer ekologiska produkter och Annika
och Sara på Sweet Harmony berättar att det finns flera saker som
skiljer vanlig hudvård och ekologisk hudvård åt.
– Den kanske allra största skillnaden är att ekologiska produkter är
baserade på förnyelsebara råvaror, det vill säga råvaror som inte kommer
att ta slut eftersom naturen kan nybilda dem. Vanlig hudvård är ofta petroleumbaserad, det vill säga baserad på råolja, vilket är en ändlig resurs.
Våra ekologiska hudvårdsprodukter baseras istället på vegetabiliska oljor
från naturen, vilka tränger djupare in i huden och hjälper till att återfukta
huden på djupet

Varför ska jag välja ekologisk och naturlig hudvård?
Ekologisk hudvård är det bästa för din hud eftersom de naturliga ingredienserna tillför huden fukt och näring och du undviker
kemikalier och syntetiska ämnen.

Grön salong i Klippan

TEL. 101 36
Allégatan 11, Klippan • www.helenasfotoskonhetsvard.se

s

sweetharmony.se

harmony

HardRock Salong har blivit en EKO-salong och rymmer numera
även PåNaturligtVis och Care by Caroline. De använder Maria
Åkerberg ekologiska produkter inom hudvård, hårvård och smink.
Det är produkter som är både är bra för din kropp för miljön –
något för dig som vill vara med på vägen fram mot ett samhälle
som är hållbart.

INVIGNING
Välkommen 13/10
kl 13.00-18.00!
Vi inviger vårt nya koncept
PåNaturligtVis - gröncertifierat helhetskoncept.
Gröncertifierat
Återförsäljare av ekologisk
sminkHelhetskoncept
och hudvård från Maria Åkerberg
EST 2018

& skönhetsvård

Gröncertifierat Helhetskoncept
EST 2018

Nyöppning av
HardRock EKO - Salong & Care by Caroline
Gröncert. helhetskoncept

EST 2018

Gröncertifierat helhetskoncept
EST 2018

RENT
Välkommen att fira med oss!
Vi lovar en späckad dag fylld av:
Gröncertifierat helhetskoncept

EST 2018

• Erbjudanden • Tävlingar
• Inspiration
• Lokala utställare

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

Boka online på www.hardrocksalong.com eller
ring 0435-154 50. Vedbyvägen 10, Klippan

14 Hallå där Gorn!

Hallå där

Gorn!

Gorn, eller Pakornphop Supsongsaeng
som han heter egentligen, är utbytesstudent från Thailand som går på gymnasiet i Klippan och bor hos värdfamiljen
Lars och Elisabeth på Bjärhus lantgård.

Vad är speciellt med Klippan?

– Här är jättefint, underbar natur där allt
är grönt och vackert. Jag njuter varje dag av
naturen och de öppna fälten när jag cyklar till
skolan. Närheten till Skäralids nationalpark,
alla skolkamrater och lärarna är trevliga och
Förutom skolarbetet får han hjälpa till vid
hjälpsamma.
gården med allt från kalvning till att ha fått
nappmata ett flasklamm. En fredag i maj Personliga drömmar
stod Gorn bakom grytorna när lunchen – Jag vill hjälpa människor, gå på universitet
serverades på "Loftet", då det dukades upp och få bra betyg. Drömmen är att få hjälpa
en härlig Thaimatsbuffé.
människor där hemma i hembyn. Vill vi ha
en bättre värld måste vi börja i det lilla för
Skillnaden mellan Thailand och Sverige?
att sprida de goda exemplen som ringar på
– Sverige är ett vackert land med vänliga männvattnet.
iskor, fast vintermånaderna är rysligt kalla. Det
var kul de första dagarna med snö och kyla, men Gorn har lyckats lära sig tala flytande
sen blev det för mycket. Maten skiljer sig även svenska på 8 månader genom att prata, läsa
mot den vi äter i Thailand. Hemma äter vi mer och lyssnat på YouTube på olika svenska
kryddad mat som luktar och smakar mer, för- klipp. Vi önskar honom lycka till i livet och
klarar Gorn.
välkommen tillbaka till Klippan.

Köp Sture Wetterbergs bok

MUSIK OCH NÖJESLIV I KLIPPANBYGDEN
Viltkött - NaturligtVis

150 :-

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

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

1918-2018

Intäkterna från bokförsäljningen går till Sture Wetterbergs Stipendiefond
för sång- och musikbegåvade ungdomar i Klippans kommun. Fonden har
sedan starten 1989 delat ut 67.000 kr i stipendier till 17 stipendiater.

JUBILEUMSKONSERT

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

Lördagen den 17 november kl 15.
S:t Petri Kyrka, Klippan.

MED GÄSTARTISTER
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Smaker från söderåsen / Söderåsens Matmarknad 15

Smaker från Söderåsens

Catering till
höstens fester

Matmarknad

Varmt välkomna till den åttonde upplagan
av Smaker från Söderåsens Matmarknad
på Skäralids Vandrarhem och Camping
söndagen den 7 oktober. Här möts ni av
unikt och genuint mathantverk av högsta kvalitet från Söderåsen med omnejd.
Bland mathantverket hittar ni korvar,
marmelader, kryddor, spettekaka,
ostar och mycket mer.

MANUELL SERVICE

• Närproducerat kött
och grönsaker
Gårdsbutiken öppen:

Bjärhus Gårdsbutik 0435-102 95
www.bjarhusgardsbutik.se

Gilla oss på

”I HJÄRTAT AV SÖDERÅSENS NATIONALPARK”

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

GÅSAMIDDAG 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

Foto: Stefan Jellheden

I år gästas marknaden av kändiskocken Sandra Mastio, inspirerande receptkreatör, matpersonlighet och tv-kock. 2015 vann
hon tävlingen årets mästerkock
i TV4. Sandra kommer på plats
att showa och laga mat med
råvaror som säljs på marknaden. Kom och inspireras!

16 Tegel - en skånsk byggnadskonst
Foton från Blomgrens arkiv

Tegel - en skånsk
Tegel som byggnadsmaterial har präglat skånsk byggtradition
sedan medeltiden. Skåne har alltid varit skogsfattigt men rikt
på lera. Det har gjort att tegelbyggnadstraditionen är djupt
rotad i Skåne. Tegelbyggnader i varierande stilar bildar ett förhärskande intryck av skånsk arkitektur.
Det var först med industrialismen som tegel började massproduceras och därmed blev ett billigt byggnadsmaterial. Uppbyggnaden
av det täta järnvägsnätet gjorde samtidigt att teglet kunde transporteras i stor skala från tegelbruken. Skåne fick en blomstrande tegelindustri, där avstånden mellan bruken var små. Arkitekterna ville
ofta ha tegel med färgvariation. Berömd är historien om Sigurd
Lewerentz som till S:t Petri kyrka gick och valde utskottstegel på
Helsingborgs ångtegelbruk för att få så ojämna och varierade stenar
som möjligt.

Tegellastare, Klippan 1917

Klippans Tegelbruk ca 1905. Längst upp på bilden syns brukspatronen.

Denna typ av vagnar använde
lera från schaktet till fabriken.

Tegelbruket Klippan

Umgås som du vill, här finns något för alla
Bowling / Shuffle / Mat / Dryck
Titta in på perstorpsbowling.se för mer info.

Fullständiga rättigheter.

Lagerrensning
på utvalda
varor i lager

25%

T-shirts, hoody, sweatshirt, mjukisbyxor,
fleece (Craft), byxor, skjortor, skaljackor, mm.
Print & Brodyr

CaJo´s

Färgservice AB
Sommarerbjudande!

Köpmangatan 17
| lasyr
Perstorp
| 0435-40 55 95
20% på
från Tjäralin.
Nyhet! Finns nu också som matt.
Gäller till 31 juli

AFTER WORK 12/10
kl 18.00-23.00

Bowling och
burgare - 149:Hamburgertallrik på högrev och
en timmes bowling eller shuffle
Begränsat antal platser, ring 0435-315 42 & boka!
Perstorps Bowlingförening-PBF

Tegel - en skånsk byggnadskonst 17

byggnadskonst

NYTT I HÖST

Omfattande tegelbruk i Klippan

Vi packar upp nyheter varje dag!

I slutet av 1800-talet fanns nio tegelbruk i och omkring Klippan.
Vid Sönnarslöv på 1800-talet startade en omfattande lerkärlstillverkning. Klippans pappersbruk tillverkade tegel i mitten av
1800-talet. Tegelbruket låg vid Bruksskolan. Klippans station
byggdes 1875 med tegel från detta tegelbruk som var igång fram
till 1880-talet.

Jana 649:-

Större tegelbruk behövdes och 1898 uppstod Åby-Klippans tegelbruks AB. För att få kapital vände man sig till konsul Olsson i
Helsingborg. Denne drev redan Rögle tegelbruk. 1899 tillverkades 2,5 miljoner råtegel i Klippan. 1905 fick man en stor order på
280 000 tegel till byggandet av Hässleholms sparbank. 1986 lades
bruket ner efter många framgångsrika år av tegeltillverkning.
Idag är det endast namnet på Tegelbruksskolan som lever vidare.

Rosa Negra 1095:-

Rieker 650:-

es för att transportera
.

Paternosterverket (1935) för
uppfordring av lera för tillverkning av takpannor och rör.

Köpmang. 19 | Perstorp | 0435 - 346 68

På tal om val...
Olle Silversand
Kaj Seger
ställer ut på
Perstorps Bibliotek
6 okt - 27 okt

VERNISSAGE
Lö 6 okt kl 11-13

Två tavlor lottas ut.
Besökare kl 11-12 erhåller gratis lott. Dragning kl 12.
Kaj Seger har avdelat en ”hylla” för LAGERRENSNING.
Tingade tavlor hämtas må 29 okt 15 - 17.45.

OS

Utdrag ur boken
"Färska ordgubbar"
av Kaj Seger

KS
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Information från Perstorps kommun

Polisen, Perstorps kommun, Klippans kommun och Swedbank bjuder in till

Informationsträffar om DNA-märkning
Sista veckan i september anordnas fyra
informationsmöten i Klippans och
Perstorps kommuner om DNA-märkning.
DNA-märkning innebär att du märker
dina föremål med ett osynligt nagellack.
Varje DNA-set har en individuell kod som
bara syns vid belysning med UV-ljus.

som Swedbank har samarbete med som
leverantör av SmartDNA-märkningspaket
till priset av 499 kronor – ordinarie pris
är 785 kronor. Instruktion och försäljning
kommer att ske på plats under dessa fyra
informationsmöten.

Boende i Perstorps och Klippans kommuner
drabbas ibland av bostadsinbrott. Polisens
trygghetsmätning visar att det finns en oro
för att drabbas av inbrott i bostaden. Polisen,
Perstorps Kommun, Klippans Kommun och
Swedbank genomför därför ett gemensamt
initiativ för att om möjligt minska oron för
bostadsinbrott. Parallellt med kommunernas, polisens och Länsförsäkringars arbete
med Grannar mot brott/Grannsamverkan
i de bägge kommunerna så kan vi nu också
erbjuda DNA-märkning till ett subventionerat pris.
– Vi är glada för Swedbanks engagemang som
möjliggör ett rabatterat pris på DNA-märkning
samt polisens engagemang. De deltar på samtliga
informationsmöten och berättar om sina erfarenheter av DNA-märkningen, säger Henrik
Ehrenberg brottsförebyggare i Klippans och
Perstorps kommuner.

•

Plats och tid:
Östra Ljungby/Stidsvig:
Pilagårdsskolans matsal
Måndagen den 24 september
kl. 16– 17.30 och 18 – 19.30
• Klippan: Åbyskolans aula
Tisdag den 25 september
kl. 16 – 17.30 och 18 – 19.30
• Ljungbyhed:
Ljungbyhedsskolans matsal
Onsdag den 26 september
kl. 16 – 17.30 och 18 – 19.30
• Perstorp: Centralskolans aula
Torsdagen den 27 september
kl. 16 – 17.30 och 18 – 19.30
Du väljer själv vilket tillfälle du vill delta på
och ingen föranmälan krävs.

Detta är DNA-märkning

DNA-märkning innebär att du märker dina
föremål med ett osynligt nagellack som bara
syns vid belysning med speciella UV-lampor
som samtliga polisområden har idag. Varje
rabatt på SmartDNA-märkningspaket
Sista veckan i september anordnas fyra infor- DNA-set har en individuell kod som bara
mationsmöten. På plats finns representanter syns i UV-ljus. Koden registreras av kunden
från Polisen, kommunen samt det företag och gör att polisen lättare kan identifiera

stulet gods som kan återbördas till dess rätta
ägare. Det gör också att märkt gods blir mindre intressant på hälerimarknaden.

Satsning på DNA-märkning i andra kommuner
Staffanstorps kommun var den första kommunen i Skåne som genomförde ett DNAmärkningsprojekt. Under 2017 har bland
annat ett samarbete mellan stiftelsen Gripen
och Swedbank möjliggjort att subventionerade DNA-paket har kunnat säljas i Båstad
kommun, Höganäs kommun, Åstorp kommun, Ängelholms kommun och Örkelljunga
kommun. Nu har möjligheten kommit till
Perstorps- och Klippans kommuner genom
ett samarbete med Swedbank.

Enig kommunstyrelse föreslår köp av kommunhus
Frågan om kommunhusets placering har
nått en lösning: En enig kommunstyrelse
beslutade på sitt senaste sammanträde
att föreslå kommunfullmäktige att kommunen köper nuvarande kommunhuset.
Kommunhuset vid torget har varit en het
fråga som engagerat många. Kommunhuset
i dess nuvarande skick är utdömt ur arbetsmiljösynpunkt. Hyresvärden behöver till
exempel som ett minimum åtgärda ventila-

tion för åtskilliga miljoner kronor. Något september och beslutar KF om köp dröjer det tre
som denne visat svalt eller inget intresse för veckor innan köpet vunnit laga kraft, berättar
att göra. Hela fastigheten har sedan lång tid kommunalråd Ronny Nilsson (S).
en omfattande brist på underhåll.
Enligt handlingarna beräknas fastigheten
Mot den bakgrunden beslutade kommunen Poppeln 13 säljas för 25 miljoner kronor.
göra en utredning och ta fram alternativ på Köpare blir kommunens Näringslivsbolag.
vad det skulle kosta, och om det var möj- – Utredningen visade att en flytt skulle kosta
ligt, att flytta verksamheten till det gamla cirka 60 miljoner kronor. Här köper vi fastigBrukshotellet utmed väg 21.
heten för 25 miljoner och beräknar sedan göra
upprustning av den för ett antal miljoner vilket
Utredningen visade på flera alternativ, kosti slutändan blir billigare än en flytt. Hur lokanadsbild och utseende. Och framför allt:
lerna framöver bäst ska användas/anpassas
Att en flytt var möjlig. Förutsättningarna
behöver diskuteras. Det behövs ett helhetsgrepp
i samtalen med hyresvärden ändrades
på vad som kan användas och eventuellt hyras
och efter diskussioner har det gått snabbt:
ut, säger Ronny Nilsson.
Hyresvärden har accepterat en försäljning.
Ärendet diskuterades på det senaste kom- Kommundirektör Ulf Bengtsson kommenmunstyrelsesammanträdet.
terar kommunstyrelsens beslut:
– En enig kommunstyrelse beslutade föreslå – Det är bra att man nu kommit fram till ett
kommunfullmäktige att kommunen köper förslag som innebär att vi får rådighet över huset.
kommunhuset. Ärendet tas upp där den 19:e Nu kan vi skapa en bra arbetsmiljö i fastigheten.

Information från Perstorps kommun

Kulturhus invigt
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Nu är det officiellt: Centralskolans aula är numera ett
Kulturhus.
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att ha skolavslutningen här liksom
föreläsningar och konferenser då
lokalen har all nödvändig modern
utrustning.
Ronny Nilsson tryckte i sitt tal
på betydelsen att ungdomar nu
har ett alternativ till idrott att
ägna sin fritid åt:
– Det känns jättebra att vi satsat
pengarna på renovering av aulan.
Invändigt är allt klart. Utvändigt är det bara taket kvar och det håller på
att bytas. Och kanske kan vi också rentav förlägga kommunfullmäktiges
sammanträden i Kulturhuset framöver.

– Men många, även jag, lär säkert
säga aulan även i fortsättningen,
sa kultur- och fritidsnämndens ordförande Anette Lantz Anette Lantz framförde betydelsen av att lokalen nu är tillgängligi samband med invigningen av hetsanpassad med ramper till entrén och hiss till alla våningsplan
och även upp på scen. Dessutom har golvet bytts ut plus att väggar
Kulturhuset.
och tak målats.
Invigningsprogrammet innehöll
– Det är hela kommunens Kulturhus. Den är till för alla och med nyremingel i foajén, musik med Patrik
noverade loger går det alldeles utmärkt att arrangera konserter eller teater.
Dahlins trio, tal
av kommunalråd Kulturskolechef Gunilla Rönnberg har bara gott att säga om
Ronny Nilsson, Kulturhuset:
rektor Andreas – Det är skönt att ha lokalen då vi till exempel kan träna dans, teater och
Mårtensson och ensemble. Att även ha scenen att kunna gå upp på är också mycket bra då
kultur- och fritidsnämndens ordförande det är viktigt att kunna träna på att står på en sådan också.
Anette Lantz. Dessutom uppträdande av Lilla- och
Invigningen innehöll även utdelning av prestationspris till bowStora musikalgruppen samt musik av och med Madeleine
lingsystrarna Jenny och Cajsa Wegner som samlar medaljer på hög
Bolmgren Thell (fiol) och Emil Nerstrand tillsammans
oavsett om de spelar nationellt eller internationellt.
med Peter på saxofon och gitarr.
– Jag är mycket nöjd med EM nu
Symboliskt överlämnades även en nyckel, modell större, av projekt- senast. Sverige tog elva medaljer
ledare Bengt Marntell till kommunalråd Ronny Nilsson som i sin och jag tog fyra av dem, sa Cajsa
tur lämnade den vidare till Anette Lantz som också hon gav den och fick medhåll av Jenny:
vidare. I hennes fall till Andreas Mårtensson, grundskolechef och – Tycker också EM var en höjdare. Även om jag tog en medalj
rektorn för Centralskolan.
Jenny och Cajsa kan ni läsa mer om
– Jag tar emot den här å Perstorps ungdomars vägnar. Nu gäller det att få mindre än Cajsa, sa hon med
i
nästa nummer av Söderåsjournalen.
ungdomarna delaktiga i verksamheten. Dessutom har vi nu möjligheten ett leende.

Tack för årets Perstorpsdagar!

20 Prenad – MO Service

Andreas Byrlén, Andreas Johansson, Joakim Leijon och Rickard Olsson utanför lokalerna på Fabriksvägen i Klippan.

Lokal service åt dig
MO service i Klippan är en del av Prenad
sedan tre år tillbaka. Prenad är ledande i
Söderåsområdet inom el, VS och vitvaror.

Den lokala förankringen är viktig för Prenad.
Med kontor i såväl Klippan, Åstorp och ett
större kontor i Perstorp tillhör företaget en
av kommunernas största arbetsgivare då de

anställda bor i de tre kommunerna. I både
Klippan och Åstorp handlar det om 10-12
anställda medan det i Perstorp är 60 personer.
– Nysatsningen på el i Klippan har gett oss en
högre närvaro och vi kan erbjuda helhetslösningar på service och installationssidan, förklarar
Joakim Leijon innan han fortsätter:
– Vi är ett stort företag med stark lokal förankring som servar både privatpersoner som företag.
Tack vare vår storlek är vi prisvärda och kan ofta
erbjuda de bästa materialpriserna.
Prenad har inga gränser för storleken på
installationsarbeten och serviceuppdrag inom
el, VS och säkerhet i Söderåsområdet. Inget
annat företag har storleken till att ge snabb
service till rätt pris i närområdet som Prenad
kan erbjuda.

BRAVIDA PRENAD AB KLIPPAN

Hösten är här!
Dags att fixa till inne.
Ring för gratis offert!

Din lokala målare
0435-145 35

www.prenad.se

Frank 070-25 40 867
Henrik 070-99 03 545
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JUST NU

20-50%
PÅ 1000-TALS
TAPETER*
Jotun LADY Pure Color

Allt och lite till
Efter att MO service blivit en del av Prenad har bredden
ökat och vitvaror tillkommit. Tvättmaskiner, värmepumpar,
larminstallationer av alla dess slag till att installera hela nya
badrum och kök både vid renoveringar och nyproduktion. Allt
inom el och VS, listan kan göras lång på allt vad Prenad utför.
– Det är inte många som känner till vår stora bredd och att vi finns i
hela närområdet, menar Joakim Leijon.
Med Andreas Johansson på VS (värme, vatten), Andreas Byrlén
på el och Rickard Olsson på vitvaror på plats pratas det i mun
på varandra och det märks tydligt att de trivs ihop och har
utbyte av varandra.
– Vi är ett starkt team som hjälper varandra och har blivit starkare
tillsammans. Huvuddelen av alla jobb är lokala, faktiskt lika mycket
till företag som till privatpersoner. Att vi bor här själva och känner
många spelar förstås in. Kontakter privat och vid företagsjobb ger
nya jobb så vi är verkligen lokala på det viset, säger Andreas och
Andreas.

DAGS ATT GÖRA FINT

VI HJÄLPER DIG
KOMMA IGÅNG

Tapetsering kan vara lite knepigt i början. Man behöver både
inspiration, rätt material och kanske ett gott råd från någon som
har varit med förr. Välkommen in, vi hjälper dig att komma igång.
* Gäller 21/9–7/10 2018. Med reservation för slutförsäljning.

Från företag till hushåll
Lokal närvaro och goda kundrelationer är en stor del av
Prenads styrka och en förutsättning för ett långsiktigt samarbete med sina kunder. Genom MO Service levereras elinstallationer, service av vitvaror och professionell tvättutrustning till
såväl företag som privata hushåll. Du kan med all rätta säga att
Prenad är hela bygdens leverantör av el, VS och vitvaror.

JUST NU

20%
ACRO ESTET

JUST NU

20%

PÅ JOTUN LADY
PURE COLOR

ggprojekt
Starta ditt by
äcker!
- ett samtal r
Gäller 21/9 – 7/10
på 3- och 10-litersburkar.

Gäller 21/9 – 7/10
på 3- och 10-litersburkar.

Med reservation för slutförsäljning.

En kontakt räcker!

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

Gilla oss på FB

Föreningssidan på Söderåsportalen.se

Vidåsens årliga sommarfest
Det var en speciell högtidsdag för de boende och personalen
vid äldreboendet Vidåsen när de för andra året i rad, och 23:e
gången totalt, firade sommarfest i hembygdsparken Perslund.
De boende vid Vidåsen fick åka raggarbil upp till Perslund inklusive en cruising genom Åstorp. Ägarna till raggarbilarna ställer
upp helt ideellt. Glädjen hos de äldre, som klätt upp sig dagen
till ära, går inte att ta miste på. Eldsjälen som organiserar det
hela varje år är Anita Hansson som är aktivitetssamordnare på
Vidåsen. Anita har varit med vid alla 23 sommarfesterna! Åstorps
Rotaryklubb och Lions hjälper de boende fram och tillbaka och
hembygdsföreningen arrangerar festen i Perslund.

PRO Klippan 75 år

Jubileumsfest

Den 23 maj 1943 blev alla Klippans folkpensionärer inbjudna
till ett möte i Klippans Folkets Hus där PRO Klippan bildades.
Föreningens förste ordförande var August Almer.
För att fira 75-års jubileet arrangerade PRO Klippan en riktig fest
på Åbytorget! Det dukades fram god mat, det var tal och underhållning av såväl PRO-kören TonÅringarna och folkkäre artisten
Danne Stråhed.

Klippan/Perstorp/Åstorp
Aktieutbildning för nybörjare
Kurs för att utveckla grundläggande kunskaper inom
området sparande och aktier. Fokus ligger på informationshämtning, finansiella nyckeltal, teknisk analys
samt fundamental analys.

ÅRSFEST LÖRDAGEN DEN 13 OKTOBER

Alla hälsas välkomna till Kvidinge Folkets hus kl 18 -00 .
Dans till Romele Band. Det kostar 350 kr/person och
då ingår mat, kaffe och kaka. Anmälan senast 30 september
till Anita 0435-152 49 eller Kenth 0435-131 26.
30

– Gråmanstorps Bygdegårdsförening –

30

Kursstart: 7 oktober kl. 17-19. Kurslängd: 4-6 söndagar.
Pris: 400 kr för medlemmar i Aktiespararna.
För att vara säker på en plats bör du anmäla dig omgående antingen via hemsidan:
aktiespararna.se/lokalavdelningar/klippanperstorpastorp
eller per telefon/sms till Jan Nilsson 070-859 20 06.
Välkommen med din anmälan!

30 september
17-19 Aktiecafé
3 oktober
1830-21 40-årsjubileum
Yngve Hansen samt
Anders Haskel
17 oktober
1830-21 besök av
Neurovive Pharamceutical och Nolato
28 oktober
17-19 Aktiecafé

Studiegården 47:an • Storgatan 47, 264 32 Klippan

öreningssidans sponsorer!
Tack till Föreningssidans sponsorer!
Tack till Föreningssidans sponsore

Foto: Lasse Mauritzson
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Familjelaget RöglE BK
Rögle BK är hela Nordvästra Skånes ishockeylag dit människor och deltagit vid parasport-festivalen i Ängelholm. Klubben arbetar även på att få igång ett skolprojekt som i korthet innebär att
i alla åldrar kommer.
Röglespelarna besöker skolor och pratar om träning och lagsport
En viktig målgrupp för Rögle är barnfamiljerna. Det ska vara möjpå elitnivå.
ligt för hela familjen att åka iväg och uppleva hockey på riktigt.
– Vi har ett ansvar gentemot barn & ungdomar att skapa medvetenhet
Inför säsongen 2018/19 har Rögle satsat på att höja helhetsuppom sportens fram- och baksidor. Kan vi inspirera fler unga människor att
levelsen. Jacqueline Rosberg är projektledare i föreningen och
intressera sig för sport i allmänhet och ishockey i synnerhet så har vi dessjobbar bland annat med matcharrangemangen i Lindab Arena. Hon
utom bidragit till att dessa individer väljer en hälsosammare väg i livet,
berättar:
och det känns bra i hjärtat, säger Jacqueline.
– Vi har många lördagsmatcher den här säsongen och det vill vi utnyttja
genom att stärka relationen till våra yngsta supportrar. Redan under Mötesplats
försäsongen hade vi premiär för vår Rögle-hoppborg som barnen älskade. Lindab Arena och Rögle ska vara mötesplatsen för människor, en
Den och många fler nyheter kommer ni att få se på våra Familjelördagar plats där barnfamiljer vill vara och barnen längtar till. Fortfarande
är det ishockeyn och inramningen på läktaren som är det centrala,
under säsongen.
det som binder samman alla i hemmaborgen. Alla är en del av uppSynas ute
levelsen på läktarna - det som förstärkts är aktiviteterna i pauserna.
Intresset för Rögle och ishockey står i hård konkurrens med en
Kids Zone har aktiviteter som skottramp, ansiktsmålning, ballongmassa andra saker. Genom att planera och närvara på externa
figurer, airhockey och bilsimulator.
event, ofta med spelarna på plats, syns och verkar Rögle BK där sup– Tanken är att ge ett helhetsintryck som får barnen att prata om att gå
portrarna finns. Och de finns i väldigt hög grad i Söderåsområdet.
på match igen och uppmuntra sina kompisar att följa med, förklarar
– Vi vill färga Skåne grönvitt och skapa band till våra supportrar, säger
Jacqueline.
Jacqueline.
Under försäsongen har Rögle satsat på kringarrangemang för Välkommen!
barnfamiljen i samband med externa träningsmatcher, genomfört Rögle vill att alla ska känna sig välkomna och vilja komma tillbaka
Rögledagen i samarbete med Ica Maxi Stormarknad Ängelholm match efter match. Rögle är och ska vara en oförglömlig upplevelse!

24

Tisdagar kl 15.00-17.00

BYTA TORKARBLAD
FYLLA PÅ SPOLARVÄTSKA

FÅ UPP TANKLOCKET

KOLLA OLJA

Vi hjälper gärna till.
Det är bara att fråga!

10:-SMAKRABATT PÅ VALFRI:
MJUKGLASS,
SMOOTHIE,
STOR KAFFE,
KAFFE LATTE
ELLER
CAPPUCCINO
Erbjudandet gäller vecka 39.
Uppge ”smakrabatt” i kassan.
Öppet mån-fre 6-22, lör-sön 8-22
Preem Klippan | Storgatan 7 | 0435-71 16 70

Bil och trafik 25

När du vill se ut
Med höstmörkrets ankomst gäller det att
ha god sikt genom rutan – för det behövs
det bra torkarblad. Torkarbladen ska ta
bort vatten, snö och smuts från vindrutan.

försiktig så du inte skadar själva armen. På
Ett standardtorkarblad känner du igen på de flesta torkarbladsförpackningar finns det
ramen i metall som håller gummibladet. en någorlunda hjälpsam illustration över
Ett annat torkarblad har en spoiler som hur demonteringen går till.
trycker ner bladet mot rutan med hjälp av Montera nytt torkarblad
fart vinden. Flatblade är en tredje modell På förpackningen finns det monteringsinav torkarblad och de saknar den klassiska struktioner för din torkarbladsmodell. När
metallramen som håller gummibladet. du monterat det nya bladet på torkararmen
Vilket sort du ska välja kan personalen i fäller du försiktigt ner torkararmen. Undvik
butiken hjälpa dig med.
alltid att bara släppa torkararmen, med lite

Olika typer av torkarblad

För att fungera tillfredsställande ska bladets
gummilist ligga i kontakt med vindrutan
hela tiden. Du bör byta torkarbladen med
regelbundna mellanrum. Att byta torkarblad är enkelt och tar inte lång tid. På Preem
otur krossar du hela vindrutan.
i Klippan hjälper personalen dig gärna mon- Ta bort det gamla bladet
tera torkarbladen i mån av tid. De har rutin Lyft upp torkarbladsarmen och ta bort det Klart!
på de flesta modeller.
gamla bladet. Milt våld kan krävas men var Nu är du och din bil redo för nya äventyr.

kia.com

En tempostark lagspelare
De största fotbollsögonblicken är de du skjutsar till!
Du hittar en rad tekniska nyckelspelare hos Newmanbil.

1.0 T-GDi 120 HK ADVANCE PLUS
REK. CA PRIS FRÅN 203.900 KR

Kampanjpris från: 188.900 kr
PRIVATLEASING FRÅN 3.291 KR/MÅN*
Utrustad med bl.a. automatisk klimatanläggning, 17”
aluminiumfälgar, delläderklädsel, dimljus fram, LED-ljus
bak, regnsensor. 7” pekskärm för spegling av mobiltelefoner via Apple CarPlay™ och förberedd för Android
Auto™, atobroms inkl. fotgängarskydd, trötthetsvarnare, läderklädd och eluppvärmbar ratt, backkamera
& parkeringssensor bak samt filövervakningssystem.

Newmanbil AB
Hässleholm

Stolt sponsor av små lirare
Kia stöder barn- och ungdomssatsningar i lokala fotbollsklubbar
runt om i landet, för att fler
barn ska få känna glädjen
i lekfull lagsport. För oss
är det de små matcherna
EN
M T ID
FRA
som är störst.

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

Alla erbjudanden gäller endast befintliga lagerbilar t.o.m. 30/9 2018 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal. Bränsleförbrukning blandad körning Kia Stonic 5,2-5,5 l/100
km, CO2-utsläpp 120-130 g/km. Miljöklass Euro 6d-TEMP. *Privatleasing: 36 mån, månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgift. Rörlig ränta. Max körsträcka 1500 mil/år, övermil debiteras. Sedvanlig kreditprövning
sker. Slitagedelar, övriga reservdelar och ev. tillval från kund ingår inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.
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Information från Klippans kommun

Utveckling på tre ben
”Jag har under mina 20 år som offentlig- mation om var besökarna kan handla och på
anställd aldrig varit med om sådant tryck så vis skapa merförsäljning åt butikerna och
som det är nu. Högkonjunkturen gör att nya restaurangerna, säger Robert.
intressenter hör av sig varje vecka”

Destinationen Klippan

Orden tillhör Anders Lindberg, näringslivschef i Klippans kommun som beskriver att
det händer mycket inom näringslivs- och
landsbygdsutvecklingen i Klippans kommun. Fast låt oss börja med destinationsutveckling som är ett av tre ben, ett ben som
Robert Patzelt utvecklat under året. Besökare
som kommer till Klippan skapar affärer för
näringsidkare och målsättningen är att de
ska stanna så länge som möjligt och besöka
så mycket som möjligt när de är här.
– Vi fokuserar numera på affärsutveckling och
att samverka med företagarna för att skapa
vinstoptimering och samarbete. Våra kunskaper
ska vara till nytta för företagarna, förklarar
Robert.

Infopoints
Nytt för i år har varit att det funnits infostationer på plats där besökarna rör sig. Det
besökarna velat ha svar på har de fått direkt
på plats. Resultatet är över förväntan, fler
besökare som stannar längre och gör fler
affärer. En positiv utveckling som funkat
bra informationsmässigt.
– Vi har tagit bort försäljningen från turistinformationen och satsar istället på att ge infor-

Fördelen med turistföretag är att de är platsberoende och skapar arbetstillfällen lokalt.
Genom samarbete ökar möjlig heterna till
framgång för fler. Genom landsbygdsutveckling, som Anna Thörnqvist arbetar
med, kopplas de ihop med olika samverkanskonstellationer som kan leda till
bland annat Leader projekt. Dessa kan få
ekonomiskt stöd för att utveckla landsbygden. Ett nytt sätt för året är att föreningar eller företagare kan söka lite
mindre pengar till så kallade Kreativa
idéer för att kunna utveckla en idé eller
ett mindre projekt.
– Tanken med Leaderprojekt är att lyfta det
lokala engagemanget och stödja eldsjälar. Något Förståelse
som kan komma många till glädje, förklarar Det har inrättats en lotsfunktion i Klippans
kommun som ger företagarna möjlighet att
Anna.
tre gånger i månaden kunna träffa represenElfdalsprojektet
tanter från tekniska, plan & bygg, miljöförEtt lyckat exempel på Leaderprojekt är
bund samt räddningstjänst på en och samma
Träffpunkt Elfdalen som hembygdsföregång. Allt för att förenkla för företagen.
ningen driver och som ska göra området
till en levande mötesplats för såväl unga Politiker och tjänstemän är ute på företagssom gamla. Anna har hjälpt till att skriva besök för att få en bättre inblick i företaansökningar och knyta ihop olika förening- garnas vardag och ge en rättvis bild av vad
ar och personer som kan bidra till utveck- politiker och tjänstemännen kan bistå med
för hjälp och gör.
lingen.
– Hembygdsföreningen vill bl.a. samarbeta – Vi gör vårt bästa för att förenkla och underlätmed skolan och göra historien levande på plats ta för företagarna i kontakten med kommunen.
för elever och besökare från när och fjärran. Det händer mycket positivt i Klippans kommun
Elfdalsprojektet gör det möjligt. Det ska bli en inom näringslivs-, landsbygds- och destinationsplats dit folk vill gå till och vara på, berättar utvecklingen, avslutar Anders Lindberg.
Anna.

Mycket verkstad
Näringslivschef Anders Lindberg är
exalterad över allt som händer och har
hänt. I Ljungbyhed har det kommit
till en ny flygutbildning och i Östra
Ljungby, Månstorp, ska spaden sättas
i marken senare i höst för att ge plats
åt ytterligare företag.
– Det är mycket på gång, både hos
befintliga företag och företag som vill
nyetablera sig här. En viktig fråga
är att fortsätta utveckla samarbetet
mellan näringsliv och skola. De
befintliga företagen växer och behöver
anställa men har svårt att få rätt
kompetens, menar Anders.
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Simsällskap. Två veckor i Östra Ljungby och
sex veckor i Ljungbyhed. Det var cirka 100
barn som utnyttjade denna möjlighet.

Dundersuccé

En BLÖT sommar!

Vilken sommar vi haft! Inte sedan sommaren 1994 har vi haft ett väder som
kan mäta sig med det som vi fick uppleva
i år. Detta gav våra friluftsbad i Östra
Ljungby och Ljungbyhed ett ordentligt
uppsving i antal besökare jämfört med
2017.

– Totalt var det dryga 8 500 som besökte oss i
Östra Ljungby samt 10 500 besök i Ljungbyhed,
säger Jens Riis Olson som är verksamhetschef för Bad & Friskvård i Klippans kommun innan han utvecklar vidare:
– Vi är glada för att besökssiffrorna ökat från
föregående år men har en bit kvar till badens

glansdagar! Då låg baden runt 12 – 15 000 besök
i Östra Ljungby och 15 – 17 000 i Ljungbyhed.
Nu vet vi att Perstorp storsatsat på nya rutschkanor och det har dragit en del, men jag hoppas
att ännu fler hittar till oss nästa år.

Många aktiviteter
Det har erbjudits en rik flora av aktiviteter.
Besökarna har bland annat fått uppleva
baddiscon, vattenkrig, turneringar, vattendagar, afrodans, vattengympa, seniortriathlon, KSS sportskola, KSS SwimRun
och vattengympa. Dessutom har det erbjudits gratis sommarsimskola för barn födda
2011 och 2012 i samarbete med Klippans

Vattendagarna blev en dundersuccé. Under
tre dagar i juni fylldes området i Östra
Ljungby med en lång hinderbana uppsatt
i stora bassängen och en stor uppblåsbar
rutschkana på gräset som fick trängas med
en upplåsbar fotbollsplan som såpades
invändigt. Dessutom utrustades lilla bassängen med diverse åkdon och uppblåsbara leksaker. Samma aktiviteter besökte
Ljungbyhed en dag i juli, och det var gratis
inträde under alla dagarna.
– Detta arrangerades i samarbete med Ung
Fritid och finansierat av statliga lovpengar,
berättar Jens och fortsätter:
– Oavsett hur det finansieras ska vi arrangera
något liknande nästa år. Det är folkfester som
dessa som ger guldkant på barnens lov och familjernas vardag!

Välkomna tillbaka!
Till sist vill Klippans Bad & Friskvård
tacka alla som besökt friluftsbaden under
den underbara sommaren och hälsar alla
välkomna till Klippans Badhus som öppnar igen den 1 oktober efter en välbehövlig
renovering!

Hållbar utveckling vid Täppan
Täppan är en naturnära förskola i Klippans östra
del som sedan starten 1991 varit en miljöförskola
och certifierade med Grön Flagg sedan 1997.

Arbetet med hållbar utveckling och att lära barnen
om kretslopp är ett ständigt pågående arbete eftersom det kommer nya barn som ska skolas in. Men
personalen har det som en vardagsrutin berättar
Lisbeth Andersson:
– Vi odlar i pallkragar, samlar fröer, sopsorterar och har
skräpplockardagar. Barnen blev dessutom inspirerade av
"Sommarlov" i SVT om att bli "planetskötare" och ta
hand om vår jord.

Miljöcertifierade
Barnen vid Täppan tycker om att odla men de
älskar att skörda och smaka av det de odlar. När
barnen kommer hem pratar de och påverkar allt från
sopsorteringen i hemmet till att börja odla. Det har
inneburit att många föräldrar börjat odla frukt och
grönsaker tillsammans med sina barn.
– När du har en relation till naturen så visar du respekt
för den. Det är genom det lilla som vi förändrar världen
och gör den hållbar. Att vi är miljöcertifierade och att
vi tilldelats Skolverkets utmärkelse ”Skola för hållbar
utveckling” visar att vi är på rätt väg, säger Lisbeth
Andersson.

Lisbeth Andersson visar upp
de sopmonster som Täppan,
och över 200 andra förskolor i
landet, använder i sin undervisning.
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Lilla skolan med stora hjärtat
Pilagårdsskolan i Östra Ljungby kombinerar den där genuina känslan av samhörighet med lärande. Birgitta Carlsson
som är rektor på skolan berättar att här råder barnperspektivet, alla känner alla och pedagogerna ser varje barn.

Läsåret började på bästa sätt med ett
firande både av att skolan fyller 50 år
och att elevantalet passerat 200!

Barnen känner varandra här, det finns en speciell anda med
både engagerade lärare och föräldrar som det gärna blir i en
byskola.
– När vi startade läsåret uppmärksammade vi att vi var över 200
barn på skolan. Det passade då bra att även arrangera kvällen som
en födelsedagsfest då vi fyllde 50 år. Fest ska det vara när man börjar
skolan, inte bara när man slutar! Här passade vi på att fira lärandet
i skolan, innehållet, genom att sätta presentband på klassrumsdörrarna, och barnen fick sedan öppna dörrarna likt de öppnade presenter.
Innehållet, lärandet i skolan, är den bästa present du kan ge dig själv,
förklarar Birgitta.

Pigg 50-åring
När uppstarten inför läsåret skulle ske uppmärksammade läraren Annika Ingelström Nilsson att skolan fyller 50 år och det
ska uppmärksammas under hela året och ingå i arbetet under
terminen.
– Vi har pratat om att uppmärksamma hur det var i skolan för 50
år sedan, läsa samma böcker som då, lyssna på dåtidens musik och
liknande saker. Hur såg t.ex. en skoldag ut 1968 då vi varken hade
mobiler eller digitala hjälpmedel? Vi har också tankar på att bjuda in
elever och lärare som varit här genom åren, säger Annika.
Pilagårdsskolan är en pigg 50 åring där lärarna trivs lika bra
som barnen. Behörigheten hos lärarna är hög och i takt med
barnkullarna ökat och barnfamiljer flyttat in har antalet barn
på skolan ökat i samma takt.
– Vi har inte detaljplanerat firandet utan lärarna ska få vara delaktiga
i hur vi ska uppmärksamma jubileet under året, avslutar Birgitta.

En av klasserna med de första eleverna på
Pilagårdsskolan (1968).

TACK FÖR ÅRETS
KLIPPANFEST!

En av de presentinslagna dörrarna.

Såpbubblorna steg upp i skyn.
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Branschregister
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

- upplev, handla & ät hemmavid!
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

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 Branschregister (ingår)

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

Företagsnamn: ...............................................................................................................................................
Kontaktperson: ...............................................................................................................................................

• De företag som är markerade med svart cirkel hittar
Du ännu mer information om på Söderåsportalen.se
Där du även hittar erbjudanden, Annonser, företagspresentationer och mycket, mycket mer...

Postnummer: ....................................................................................................................................................
Ort: ..................................................................................................................................................................................
Telefonnummer: ...........................................................................................................................................
Adress: ......................................................................................................................................................................
Mobil: .........................................................................................................................................................................
Webadress: .........................................................................................................................................................
E-post: .......................................................................................................................................................................

0kr
0kr
ränta
ränta

Förstora
Förstora

upplevelsen!
upplevelsen!

TV för hela familjen
fritt i 3 månader
• Familjepaketet, C More Premium och Viasat Sport
fritt i 3 månader.
• Fri basinstallation, fri startavgift och box från 0 kr.
• Välj kanalpaket från 199 kr/mån efter friperioden
(ord. pris 229 kr).

Søger du
efter danske
TV-kanaler?

NYHET: Lägg till danska
kanaler för 59 kr/mån

65"
65"
4K 4K
UHDUHD

9.990
9.990:-:Vi erbjuder även kanalpaket med kanaler
från våra andra nordiska grannländer.
Finska kanaler: YLE TV1, YLE TV2 och YLE
TEEMA/FEM – 49 kr/mån
Norska kanaler: NRK1, NRK2 och NRK3/
NRK Super – 49 kr/mån

0kr
0kr
administrativ
administrativ
avgift
avgift

Avtalstid 24 månader. Efter frimånaderna med Familjepaketet, C More Premium och Viasat Sport löper abonnemanget vidare till ordinarie pris, f.n: Familjepaketet 379 kr/mån, C More Premium 480 kr/mån och Viasat Sport 399 kr/mån.
För att kunna byta till Baspaketet till det rabatterade priset 199 kr/mån måste du göra bytet innan de 6 fria månaderna är slut. Minsta totalkostnad för abonnemanget (Baspaketet i 18 mån till rabatterat pris) 3582 kr.
Kemikalieskatt tillkommer för boxen enligt svensk lag. Erbjudandet gäller vid nytecknande av abonnemang t.o.m. den 9 september 2018.

N Y HE T I VÅ RSamsung
T SSamsung
OR T IME
N T4K 4K
Smart
UHD-TV
Smart
UHD-TV
Köp
nu,
betala
Köp nu, betala
efter
semestern!
efter
semestern!
Stekpannor
och grytor från Ronneby Bruk!

Med fyra gånger högre upplösning än vanlig Full HD TV kommer även de
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
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.
HDR hjälpa till att lyfta fram detaljer i de mörkaste och ljusaste partierna.
SAMSUNG 65” MU6175
SAMSUNG 65” MU6175

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

ViVi
kör
hem
och
kör
hem
och
installerar
din
tv!tv!
installerar
din

:-:990
990

Hemkörning*
Hemkörning*
Inkoppling
Inkoppling
Kanalinställning
Kanalinställning
Fast pris
Bortforsling
av emballage
Fast pris
Bortforsling
av emballage
*

Gäller inom stadsgräns. Fråga oss var gränsen går för din ort.
* Gäller inom stadsgräns. Fråga oss var gränsen går för din ort.

Öppettider:
Mån - fre 10-18 • Lör 10-14

vvmm

ar ar
ed ed
på fotbolls
på fotbolls
festen!
festen!

VÄLKOMNA TILL OSS!
Butiken
Butiken
Adressgatan
10
Adressgatan
10
Storstaden
263
Storstaden56
263 56
euronics.se
Hembygdsgatan
2, KLIPPAN
euronics.se
Tel. 0435-131 67
www.klippan.euronics.se

