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Ellinor, en hundtokig profil
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Cecilia vann presentkort hos Ahlins möbler
Lars firar 25 år som handlare
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26 november
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Jul och nyår

På söderåsportalen.se finner du våra utgivningsdagar och
annonsstorlekar. Manusstoppsdagarna är en ungefärlig rekommendation när vi vill ha in bokning och material från er.
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Handla julklapparna lokalt
DANIEL KRISTENSSON, ANSVARIG UTGIVARE

Julhandeln ska locka ett myller av
kunder till många butiker. Men
bakom de julpyntade skyltfönstren
har många företag inom handeln
stora lönsamhetsproblem.
E-handel, digitalisering och konkurrens från köpcentrum pressar priserna
till allt lägre nivåer. ”Vad bra!” kanske
ni tänker – hårdare konkurrens och
lägre vinster ger billigare priser för
konsumenterna? Men riktigt så enkelt
är det inte. Handeln sysselsätter många
människor och är arbetsgivare till
många ungdomar.
Handeln är också viktig för bygden och
besökare. Utan en levande bygd uteblir
turisterna och människorna flyttar ut.
Handeln har en nyckelroll för söder-

åsområdets attraktivitet och möjlighet att locka till sig nya besökare och
invånare. En misslyckad julhandel kan
innebära slutet för många butiker.
Julen är en tid då vi ska tänka på varandra. Tänk då på att julklappar inte
bara sprider glädje hos de som får klappen, utan även bidrar till ett livskraftigt
lokalt näringsliv. Handlar vi inte lokalt,
då finns inte butiken kvar tyvärr. Det
är tillsammans vi hjälps åt att hålla
varandra uppe.
Vi har julskyltningar i Klippan, Pers
torp, Ljungbyhed och i Tullssonhuset
att se fram emot. Passa på att njut av
julens ankomst och köp dina julklappar
på samma gång. Handla lokalt och stöd
din hembygd.

Ny tävling!

Tävla och vinn 1000 kr
i Klippancheckar
En gammal tradition dyker upp när
”person X” ska avlöjas under jul
skyltningen i Klippan 2 december.

Så går tävlingen till
En bild på ”person X”, finns här
nedan. Det du ska göra är att leta
upp och ”fånga person X” genom att
lägga handen på personens axel och
säga: ”De bästa klippen görs i Klippan,
eller hur person X?”

När du fångat ”person X” går ni gemensamt bort till Guld o Silversmedjan
där ni fotograferas ihop och får
Klippancheckarna i er hand.
Tävlingen pågår under julskyltningen
och endast den första som avslöjar
”person X” vinner Klippancheckar.
Tävlingen arrangeras av Klippans
Köpmannaförening tillsammans med
Söderåsjournalen.

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
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.
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JULSKYLTNING
Söndag 2 dec i Klippan
Butikerna har öppet kl 14-17

Kl 14-17

Kl 15.00
Kl 15.15

Program

Julskyltning med butiksöppet
Föreningsaktiviteter
Hästskjuts - åk med häst och vagn
Korvgrillning
Lotterier
Tomten tänder granen på Allétorget
Godis till barnen
Dans kring granen på Allétorget
Barnen kan fotograferas med tomten

Massor med
erbjudanden i butikerna!
Välkommen till Lions
Tomtegrotta på Allétorget

www.kopiklippan.se

4 Hurra!

Varifrån kommer hurra?
När du är på bröllop eller födelsedags
fest utbringas det oftast ”hurra”.
Men vad betyder ”hurra”
och ska det utbringas tre
eller fyra ”hurra”?

ÅR I KLIPPAN

COLORAMA
FIRAR 20 ÅR
29/11-1/12

strid och kämpande
”Hurra” har med strid
och kämpande att göra.
”Hurren” är ett tyskt ord från
medeltiden som betyder "röra sig
snabbt" och i ålderdomlig svenska
förekommer ordet "hurr" i betydelsen "flygande fläng".

Vi firar detta med

Tre eller fyra?

kalaserbjudanden
i hela butiken!
Vi bjuder på kaffe & tårta

LAMINATGOLV

Julskyltning
i Klippan
2 december

Ek Klassic Plank 8 mm

129:-/m

2

Ord 199:-/m2

LAGERTAPETER

KLINKERS

70%

129:-

UPP TILL

I Sverige utbringar vi ”hurra” fyra
gånger. Det kommer från de gamla
örlogsfartygens sed att med kanonskott avge lösen. På 1600-talet uppkom
en överenskommelse mellan de olika länderna om hur många skott man skulle avfyra
som en nationell igenkänningssignal. Vårt
svensk-finska lösen var två kanonskott. Vid högtidliga tillfällen
fördubblas Sverige-Finlands lösen till fyra. Danmark hade tre.
Danskarna - och ofta skåningarna - hurrar alltjämt trefaldigt.

ARVIKA 20x20

Ord 215:-/m

/m2

2

Vi finns på plats, tillsammans LO
Klippan, utanför vår expedition på
Järnvägsgatan vid Maywis Blomsterhandel!
Kom och diskutera kommunal
politik. Vi bjuder på glögg

www.colorama.se

och pepparkakor. LO Klippan

Karossvägen 1 | Klippan | 0435-142 62

ordnar tomtegrotta. Vi finns

Erbjudandena gäller 29/11-1/12. Med reservation för slutförsäljning.

på plats söndag 2 december
kl. 14.00  18.00.

Gilla oss på FB

Facebook: Socialdemokraterna i Klippans kommun
E-post: klippan@socialdemokraterna.se
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Julskyltningssöndag i Klippan
En genuin och mysig julskyltnings
söndag i Klippan centrum väntas den
2 december. Tomten tänder granen och
det dansas kring granen.
Klippans köpmannaförening håller på traditionerna och firar julskyltning den första advent klockan 14-17. Scouterna och
Bjärhus finns på plats på Allétorget och
grillar korv. Försäljning av lokala mathantverkare bidrar till att skapa julstämning.

Önskelista till tomten

20%

Namn: .................................................................................................
Adress: ...............................................................................................

rabatt på
valfri vara!
Gäller 26/11-2/12.
Medtag kupongen!

Pepparkakshus
Du kan lämna in ditt pepparkakshus på
Turistinformationen lördagen den 1 december mellan klockan 10-12 och tävla om
Klippancheckar. Pepparkakshusen ställs ut
i Turistinformationens fönster under julskyltningen.

Endast 1 kupong/person.
Erbjudandet gäller ej underkläder, strumpor och kosmetik.

Barnen kan lämna sina önskelistor till tomtarna i tomtegrottorna på Allétorget där

Lions även arrangerar tomteparad och fotografering med tomten. Gissa vem tomten
är och vinn en flygtur över Klippans kommun. Det kommer att finnas försäljning av
handstöpta ljus i Lions lokal. För barnen
finns det chans att åka häst och vagn längs
Storgatan.

Postadress: ......................................................................................

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

6 Guld o Silversmedjan

Kristina, Eva-Lena, Kerstin och Leif-Åke visar upp chokladkalendern som
du får på köpet om du handlar Thomas Sabo-produkter för 1.000 kr.

när du vill ge bort en julklapp med stil
Det är de små detaljerna som gör det. När
du ska hitta den perfekta julklappen eller
presenten, välj ett smycke eller ett arm
bandsur med stil. Därför är det helrätt
att välja en accessoarer när du ska köpa
julklapp, oavsett vem det är till.
Att ge någon en fin klocka eller ett vackert
smycke som julgåva är att ge bort stil. Det
är inte alltid så lätt att veta vad som önskas,
vi alla har ju våran egna personliga stil. Ett
smycke är ofta ett minne för livet och du
gläder inte enbart, du skapar ett band mellan dig och den du ger gåvan. Varje gång
personen bär gåvan, på fingret eller runt
halsen, så är det ett minne från dig. Det är
den perfekta julklappen och något ingen kan
få för mycket av.

– Vi håller oss ajour med märken och trender för
smycken och klockor, fortsätter Eva-Lena.
Love Johansson är i butiken och handlar en
present förklarar varför hon handlar på Guld
o silversmedjan:
– Det är nära och personalen är hjälpsam. Utbudet
är minst lika bra som i Helsingborg så då handlar
jag hellre på gångavstånd. Det är enkelt när man
ska ha en present och man känner sig alltid lite
finare med smycken på sig så det är en bra present
att ge. Smycken är dessutom lika kul att få som
att ge.

Eva-Lena ger Love snabb
och smidig service.

Egen tillverkning

Leif-Åke har haft butiken och verkstaden i
Klippan i mer än tjugo år. Yrket som guldsmedsmästare och att arbeta med guld och
silver är något som gått i arv från hans far.
– Min far jobbade vid silversmedjan i Perstorp på
Handla lokalt
Guldsmederna Leif-Åke och Kristina utför Ättiksfabriken i Perstorp. 1968 köpte min far förenytillverkningar, omarbetningar, reparatio- taget och 1985 tog jag och Kerstin över företaget.
ner och graverar som gör att kunden kan få 1995 öppnade vi butiken i Klippan och idag har
vi 4 butiker.
vad de vill och att de ordnar det på plats.
– Vi ger bra och snabb service helt enkelt genom
För den som vill handla lokalt till samma
våra guldsmeder, säger Eva-Lena som jobbar
utbud och pris som i städerna eller köpceni butiken.
trum väljer Guld o silversmedjan när det kommer till smycken och klockor. När du letar
Personlig service
Du kan alltid känna dig trygg när du kom- efter julklappar finns de att handla lokalt. De
mer till Guld o silversmedjan. Det finns ett bästa sakerna kommer i små paket, och vi
stort utbud av märken både till kvinnor och kan lova att alla blir glada för ett riktigt fint
män.
smycke till julklapp eller i present.

Guld o silversmedjan är den lilla
butiken med det stora utbudet och
personliga servicen!

Med van hand formar
Leif-Åke till stenens
infattning i ringen.
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Utlottning av
HUSQVARNA
robotdammsugare
SPECIALVECKOR

GULDRING
med morganit från
egen verkstad

Handlar du under julskyltningen 2/12 deltar du
i utlottningen av en robotdammsugare
CANVAC R260 värde 2.490:-

20 st diamanter

Storgatan 46 i Klippan 0435-135 30

TONER & TANKAR
S:t Petri kyrka

Julstjärna Cosmos

159

ORD PRIS 229

Med Kefas Gospel & Consilium Cantores
Söndagen 9 december kl 17.00 & 19.30
Watt & Veke Julstjärna Cosmos Diameter 80 cm. 111540 159 kr (229 kr)

Fri entré, men man behöver biljett som hämtas på
pastorsexpeditionen eller Klippans bibliotek.
www.svenskakyrkan.se/klippan
Facebook.com/KlippansPastorat

Elljusstake Myggan

229

ORD PRIS 299

CYKELAFFÄREN I CENTRUM
Årets julklapp?

Wahoo 26

HJÄL

Nyhet!

MAR

CYKELS

Markslöjd Myggan Höjd 30 cm. Bredd 25 cm. Krom 111522 229 kr (299 kr)

Roscoe 24

KOR

CYKELKLÄ

DER

MÄTARE
BELYSNING •
RACER • MTB

Elljusstake Curve

449

ORD PRIS 599

Erbj. gäller
t o m 11/11
2018 ell. så långt
lagret räcker
inte kombineras
med andra
erbj.
Star
Trading
Elljusstake
Curve
FinnsKan
i färgerna
vit, beige
och grå.

Höjd 54 cm. Bredd 35 cm Vit 111461 449 kr (599 kr)

BARNCYKLAR

EKSTRANDS CYKEL
0435-71 14 13 Storg 17, KLIPPAN
Tisd-fred 9-18 / Lörd 9-14 (Måndagar stängt)

SÖNDRABY EL

Järnvägsgatan 28, Klippan
0435-139 60 | klippan@elon.se
Måndag-fredag 9.30-18.00, lördag 9.30-13.00

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

8 Black Friday och Intelligent teknik

RÖSTÅNGA
RÖSTÅNGA
BEGRAVNINGSBYRÅ

Söderåsjournalen
Söderåsjournalen
Klippan
Klippan

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

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

10,7x7,1 TILL BÖNENS
VÄLKOMMEN
10,7x7,1
HUS PÅ JULAFTON

Öppet hus på julafton 24/12 kl 15.00-18.00

JULBORD, MUSIK OCH GEMENSKAP.
Vi dukar fram och bjuder på ett härligt julbord med allt
det goda. Ta gärna med en vän och kom!

Välkommen

till Vuxenskolan
(Studiegården 47:an) Storgatan 47 i Klippan
Vi tar tacksamt emot gåvor av olika slag till julfirandet.
Tack till alla som hjälper oss att göra detta möjligt.

Historien bakom Black Friday
Julhandeln i affärerna börjar på Black Friday.
I USA är det den största shoppingdagen med en omsättning på
omkring 50-60 miljarder på en enda dag för handeln. Idag är
detta en shoppingdag som finns över nästan hela världen.
Namnet Black Friday kommer ifrån att den här dagen fick butikernas bokslutssiffror att gå från röda till svarta siffror. Black
Friday infaller alltid fjärde fredagen i november och räknas idag
som en av de enskilt absolut största dagarna för handeln även i
Sverige.

Intelligent teknik hemma
Tänk dig att kunna släcka alla lampor med ett klick, att
omvandla ett helt rum från arbetsrum till biosalong. Eller
att använda lamporna så att det ser ut som att du är hemma
även om du inte är det.
Det finns även smarta högtalare med en digital assistent som du
styr med rösten - på svenska! Tekniken gör hela ditt hem smartare och din vardag enklare. På kvällen kan du be den digitala
assistenten om att väcka dig till ljudet av din favoritlåt eller de
senaste nyheterna. Efter det kan den berätta hur din kalender
ser ut idag.
Högtalaren kan enkelt kopplas ihop med smart belysning,
säkerhetssystem, musikanläggningar, TV och streamingt jänster.
Med samarbetspartners som Philips Hue,
Chromecast, Nest, Logitech och
LIFX får du ett smart hem fyllt med
elektronik.
För att koppla in intelligent teknik
behöver du endast WiFi och ett eluttag samt smarta produkter.

S!
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30%

PÅ EN VALFRI VARA

Gäller för ett köp/pers under veckorna 47 och 48.

Välkommen!

Vi bjuder på glögg
och pepparkakor

KLIPPAN

KLIPPAN
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BLACK FRIDAY

SALE
MISSA INTE
HÖSTENS STORA

REA!

FREDAG, LÖRDAG OCH MÅNDAG
23, 24 och 26 november
Hembygdsgatan 2, KLIPPAN • Tel. 0435-131 67
Öppet: Mån - fre 10-18 • Lör 10-14 • www.klippan.euronics.se

10 Sweet Harmony

sweet Harmony
sweetharmony.se

glutenFritt caFé & Butik med naturprodukter

ÄVEN MJÖLKFRIA
OCH VEGANSKA
ALTERNATIV

Bruksgatan 29
klippan
076-318 77 75
Öppettider:
tis-Fre 10-18
lÖr 10-14

Julens smaker!
•

alkoholfri PUNSCH

• SENAP med smak av

enbär, timjan och apelsin

• MARMELAD

med smak av äpple,
karamell och kanel

y
n
o
m
r
a
S weet H fyller 2 år

Julskyltningssöndag!

Annika Christensen och Sara Fogelberg startade Sweet
Harmony för två år sedan, ett café med helt glutenfria pro
dukter där allt bakas utan vetestärkelse.
Steget från att lämna fasta anställningar, till en mer osäker tillvaro som egna företagare, var stort men krävdes för att våga leva
sin dröm. Under de här två åren har de verkligen satt sitt café och
Klippan på kartan.
– Allting har blivit bättre och bättre, kunderna kommer tillbaka efter
de har hittat hit. De tycker att här är hemtrevligt och att vi erbjuder
ett alternativ som inte finns någon annanstans, säger Annika.

Tillgodoser behov
I takt med allt fler kunder hittat hit har verksamheten växt till att
även omfatta lunchservering, vilket idag står för stor del av verksamheten, men även en butik i lanthandelsmiljö med naturliga
hudvårdsprodukter, laktosfria-, sockerfria-, vegan- och mjölkfria
alternativ.
– Hudvården har ökat i takt med medvetenheten har ökat. Märks tydligt
att det sprids från mun till mun av våra kunder. Vi är relativt ensamma
om att erbjuda helt naturliga tvättmedel, rengöringsprodukter och hudvård, berättar Sara.
För alla som har olika allergier tillmötesgår Sweet Harmony
behoven, oavsett om det gäller mat eller rena produkter för kropp
och själ.

27/12 Semlepremiär!

Varmt välkommen in
till oss på Conditori
Hjärtat och njut av en
god fika eller varför inte
en lyxig julmacka!
Vi bakar julens alla bröd
och kakor!

Smörbakade Mandelmusslor,
Pepparkakor och Klenätter.

Öppet i jul
Julafton öppet 7-12
Juldagen stängt
Annandagen stängt

#conditorihjartat.se
www.conditorihjartat.se

Pepparkaksbrownies
Saffransmuffins med
vitchoklad
Lussekatter
Saffranslängder
Vörtbröd
Kavring
Hjärtats grovbröd
& mycket mycket mer!

ÄLGKORV
Säg hej till vår älgkorv. Den innehåller bara
svenska råvaror med smak av rosmarin,
vitlök och lite enbär. Älgkorven serveras i
royal durumbröd och toppas med
tryffelmajonäs och krossade rotfruktschips.
Smarrigt!

Preem Klippan
Storgatan 7
0435-71 16 70
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Adventskalenderns historia
Fenomenet med advents
k alender
kommer ursprungligen från Tysk
land, sent 1800-tal.
Den första adventskalendern trycktes 1903 för att sedan tryckas fram
till andra världskrigets utbrott, då
kalenderproduktionen fick upp
höra. Efter kriget återupptogs produktionen och traditionen spred
sig till USA.

Sverige
Den första svenska advents
kalendern gavs ut 1934 av Sveriges
Flickors Scoutförbund, med influenser från Tyskland. Syftet var att genom kalenderförsäljning
samla medel till flickscoutrörelsen.

Radio och TV
Den första mediala julkalendern sändes av Sveriges Radio 1957
och hette Barnens adventskalender. Idén fick producenten från
flickscoutskalendern. Året efter gavs en särskild kalender ut som
kopplades till radions kalender. 1960 följde TV efter och 1971
ändrades namnet till julkalendern.

”I HJÄRTAT AV SÖDERÅSENS NATIONALPARK”

Ji ulbord
Nationalparken!
Hos oss kan du njuta ett äkta svenskt mathantverk med
stor vikt på när- och härproducerade ekologiska råvaror.

JULBORD kväll och helger inkl välkomstglögg med
gottebord. 375:-/pers. Barn: 0-5 år gratis, 6-12 år halva priset
JULBRUNCH vardagar 11.30-15.00
Utvalda gobitar från julbordet.

175:-/pers, 200:- inkl julmust. Kaffe och dryck från dryckesmaskinen ingår. Barn: 0-5 år gratis, 6-12 år halva priset

JULLANDGÅNG samt lilla och stora JULBORDET

För av g
in
hämtn

Fri framkörning vid beställning till över 10 pers.

BOKA I TID! Fullständiga rättigheter.
0435 - 44 23 32 • info@skaralidsrestaurang.se
www.skaralidsrestaurang.se

Med adventskalendern, eller julkalendern som den oftast kallas,
börjar nedräkningen och förväntningarna inför julen för många
barn.
Gäller under v.48 2018

12 Julmarknad i Övarp

JULMARKNAD

15/12 kl: 10.00–16.00

Julmarknad

Julmarknad i Östra Ljungby, Övarp med möjlighet att
träffa alla djuren och mycket mer. Gratis inträde och
parkering.
Vår webbshop är alltid öppen!
Beställ er jullåda till förmånligt pris
för avhämtning denna helgen. Gå
in på www.dinköttlåda.se för
mer info och beställning.

i Övarp

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

Gårdsbutiken Lokal
producerat kött arrang
erar ”Julkul” för hela
familjen lördagen 15
december kl. 10-16.

LOKALPRODUCERAT KÖTT
Lokalproducerat kött
www.dinköttlåda.se
0435-210 00
Övarp 4082, 264 94 Klippan

Julmarknad

på Sånnagården i Kvidinge

Marknad på gården med
utställare av närproducerad
mat, hantverk, lotteri till förmån
för barncancerfonden, julgranar,
korvgrillning och tomte för barnen samt öppen gård med möjlighet att
träffa alla djuren. Gratis inträde och parkering.

Jullåda
Det går att beställa ”Jullåda” till förmånligt pris som är klar för
avhämtning denna helgen, gå in på www.dinköttlåda.se för mer
info och beställning.

Lördag 24 november
Lördag 15 december
kl 11.00-16.00
Gratis entre – Fri parkering – Underhållning
Möt Söderåsens småskaliga hantverkare, smaka och handla
av de produkter de har att erbjuda. På marknaden finns även
andra lokala utställare samt mat & kaffeservering.

Det lackar mot jul...
dags att beställa
Julskinka
prinskorv
m.m

Julmarknaden kommer att vara på Sånnagården i ett uppvärmt växthus

Kvidinge

www.sannagarden.se

Öppet:
Torsdag 14-18
Fredag 10-18
Lördag 10-13

Julkorgar
med
lokal mat

Bjärhus Gårdsbutik 0435-102 95
www.bjarhusgardsbutik.se Gilla oss på

Gå på Konsert 13

Julskyltningssöndag
2/12 13-17

X-mas afternoon tea
9/12 12-16
Ring och boka bord!
0435-101 05

Svenska Popfabrikens
Julorkester underhåller
Juldagsrocken 25/12 som vanligt.

www.norrehus.se

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

Sonic Surf City – en av konserterna som Norrehus bjudit på i höst.

Gå på konsert


och bli lycklig!

Att se sin favoritartist uppträda kan väcka många känslor
– glädje, lycka och eufori. Enligt en studie, från Goldsmith’s
University i London, visar att det är bra för hälsan att lyssna
på musik live.
Resultaten från studien visade att de personer som gick på konserter hade högre lyckonivåer än de som går på yoga eller går ut
med en hund. Forskningen visade också att de personer som gick
på livekonserter två gånger i månaden generellt sett var mer lyckliga, nöjda överlag, produktiva och att de hade högre självkänsla.

The Warner E Hodges Band besökte Klippan under
de sista dagarna i oktober och spelade på Norrehus.

14 Julpynt

Vi fixar
t!
byggprojekte

Lyckliga
människor
julpyntar tidigt
Ju tidigare du julpyntar desto lyckligare är
du.

En kontakt räcker!

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

BRAVIDA PRENAD AB KLIPPAN

Enligt brittiska Unilad som undersökt saken
förklarar resultatet med att julpynt väcker starka känslor från barndomen och dess jular. Vad
som händer är alltså att vi blir som barn på nytt
när vi julpyntar och då mår vi bättre.
Att sätta upp julpyntet tidigt förlänger förväntningarna och vi blir nostalgiska och åter
upplever tidigare minnen då kanske livet var
relativt bekymmerslöst och mycket enklare.

0435-145 35

www.prenad.se

Lyckligt och sorgligt.
Planerat och oplanerat.
Oavsett vad som händer i livet ser vi till att du är redo.
Vi har samlat checklistor och inspiration på seb.se/livet
så att du kan ta aktiva beslut kring din ekonomi.
Du kan också kontakta oss på kontoret i Klippan.
Välkommen!

140966 Annons Livet Klippan_200x130_1810.indd 1

2018-11-01 10:39
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Julskyltning och julmarknad

i Ljungbyhed

Julskyltningen i Ljungbyhed är en lördag, en långlördag med
julmarknad där alla butiker och föreningar i byn är involve
rade.
Julmarknaden har öppet mellan klockan 13-17 där bygdens olika
föreningar är på plats och säljer lotter och annat smått och gott.

Hemliga tomten
Den hemliga tomten återfinns som tidigare år i LT Lantmäns skyltfönster mellan klockan 14.30-15.30. För den som kan lista ut vem
som döljer sig bakom masken och tomtekläderna väntar ett pris.
Vem som är årets tomte är julskyltningens snackis och en uppskattad tradition hos besökarna.

Långlördag • Julskyltning • Julmarknad

Lördagen
den 8 dec
i Ljungbyhed
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Hjärtligt välkomna och GOD JUL önskar Ljungbyheds Köpmanna- och Företagarförening samt Ljungbyheds Framtid

16 Hemköp i Ljungbyhed

25-årsjubileum för Lars på Hemköp
som fortfarande handlar i butiken. Svenne
och Gunni inbjuds varje år till det årliga
julbordet för personalen.
– Min far kommer från Ljungbyhed, så drömmen om att ta över byns egen livsmedelsaffär
hade alltid funnits där. När tillfället kom så
fick vi gå till Sparbanken Klippan och ansöka
om lån samt pantsätta huset. Jag trodde starkt
på butiken tilllsammans med min egen yrkeskunskap. Min yrkesbana inleddes med prao på
Storköpet i Klippan (nuvarande ICA Kvantum)
när jag gick i nionde klass. Där blev jag upplärd
av två fantastiska chefer, Per-Eric Sjunnesson
och Ingvar Ahl, berättar Lars.

Den första Hemköpsbutiken öppnades
i Borlänge 1958 av en man med namnet
”Spik-Olle”. Hemköp var från början
en del av Vivokedjan, och i Ljungbyhed
hette butiken Ljungbyhallen, ett namn
som fortfarande lever kvar hos många i
Ljungbyhed.

Efter 10 år på Storköpet i Klippan jobbade
Lars sedan 10 år i Munka Ljungby som
kött- och charkansvarig. De senaste 25 åren
har han alltså varit verksam vid Hemköp i
Ljungbyhed.

Viktig för orten

Som ortens enda livsmedelsbutik har Lars
under alla år känt ett ansvar att stötta och
Rötterna i Ljungbyhed
sponsra ortens olika idrottsklubbar. Sedan
1993 köpte Lars och hans fru Fia butiken av ett antal år tillbaka sitter Lars i styrelsen för
handlarparet Svenne och Gunni Harrysson, Ljungbyheds IF.

Julen kommer till

Hemköp

ar du allt gott
I vår ”Delidisk” hitt
ed vår catering
som hör julen till. M alla högtider.
till
fixar du lätt maten
a bekvämt för
Vill du göra det extr r omtyckta
vå
dig i jul? Beställ då

RIK.
JULTALL
g på tel. 44 10 30)

(Minst 3 dagar i förvä

EN den 8 dec
På JULSKYLTNING
OV FRÅN
bjuder vi på SMAKPR
SER i vår
JULENS DELIKATES
l kl.16.
”DELIDISK” fram til

LJUNGBYHED
0435-44 10 30
ÖPPETTIDER I JUL:
Julafton 8-14 • Juldagen 10-18 • Annandag jul 8-18

– Idrottsföreningar ger barn en vettig sysselsättning och fostrar ungdomar in i samhället och lär
dem att ta hänsyn till andra människor. Kan
vi bidra till att föreningarna kan engagera fler
barn och ungdomar blir hela samhället vinnare,
förklarar Lars.

Fortfarande lika kul
Jobbet på Hemköp innebär dagliga kontakter med människorna i byn och ingen dag
är den andra lik. Lars brinner för sitt arbete
som handlare och lever sitt arbete på samma
sätt som en lantbrukare, nämligen genom att
alltid vara tillgänglig i butiken. När barnen
växte upp fick de tillbringa mycket tid i butiken och de tog med sig kompisar och byggde
kojor på loftet. De hjälper fortfarande till i
butiken samtidigt att de driver ”Systrarna i
gränden” tillsammans i Klippan.

– Butiken ska vara butiken mitt i byn med det
stora hjärtat som älskar mat. En attraktiv och
prisvärd matbutik på hemmaplan helt enkelt.
Trots att jag varit här i 25 år tycker jag det är
lika kul varje dag att träffa kunderna och alla 20
anställda. Det här är mitt liv och jag känner mig
fortfarande ung, avslutar Lars.

!
O
I
B
Å
P
T
S
Ä
B
R
Ä
FILM

Köp presentkort
hos oss i julklapp
Bio Grand, Ljungbyhed, Storgatan 7 • Biljettbokning: 070–731 21 81 (sms)

Dags att ladda inför julen!
De hårda
klapparna
hittar du
hos oss!

JUST NU!

Många bra
erbjudande på
småapparater
från Electrolux,
till exempel:
Köksmaskin 1.590:(ord pris 3.195:-)

Stavmixer

279:-

(ord pris 719:-)
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Julavdelning!
Kom och besök vår stora

Här hittar ni allt från adventsljusstakar,
ljusslingor, tomtar m.m.

Här handlar ni
julklappar till både
honom och henne.
MON AMIE, ALLA DELAR

Kampanj
risBOSCH SPIS
x-pHCE744223V,
Glaskeramikhäll,

20 %

Ord 9 790 kr. Hämtpris.

6900:VÄRMELJUSSTAKE
Exkl. granris och ljus

TOMTE MED
LYKTA
41cm, 14648301

49:-

149:-

MÖSSA

Mjuk och skön mössa i tre olika färger

75:-

LÖRDAG 8/12 ÖPPET 9-17.
GLÖGG OCH TIPSPROMENAD
I BUTIKEN KL 12-16! Välkomna!
Storgatan 4
Ljungbyhed
Tel 0435 - 294 50

Bygdens butik!

VÄLKOMNA!
Priserna gäller endast
butiken i Ljungbyhed
t.o.m 31/12!

18 Julskyltning i Perstorp

JULMARKNADSPROGRAM
13:00 Öppnar julmarknaden på torget.
Tomtarna vaknar, marknaden full av aktiviter startar.
13:30 Nils Cavaradossi Olsson intar scenen och bjuder Perstorp en riktigt
stämningsfull julsång i världsklass, ackompanjerad av Tomas Johnsson.
14:00 Traditionell julmusik från scenen.
14:30 Nils Cavaradossi Olsson intar scenen igen.
15:00 Dans kring granen med alla små och stora barn tillsammans
med alla tomtarna till traditionell julmusik.
15:30 Traditionell julmusik från scenen
16:00 Perstorps fjärrvärme bjuder på en fantastisk eldshow
16:30 Lions traditionella Lucia kröning
17:00 FIP delar ut godispåsar från scenen till alla barn
LIONS CLUB
Ålalotteri
Anitas Julbod
Juklappslotteri
Hemslöjdslotteri
Tomtegrotta
Pepparkakor
TORGET

GODISREGN

FRILUFTSFRÄMJANDET
KORVGRILLNING & AKTIVITER
PÅ TORGET

PBIK
FISKEDAMM
HAMBURGARE
KAFFE

17:00
K K KARPEN
Lotteri, Kaffe & Våfflor
TORGET

2018

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
NYTT & NYTTIGT
TORGET

PRO Bäckastugan
Öppet 13 - 17
Kaffe & Kakor

Hantverkensvänner
Julmarknad
Folkets Park

PERSTORPS GYMNASIUM
EXPERIMENT
PÅ TORGET

ÖPPET i BU

13.00 Köp
julkla
i by
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JULSKYLTNING MITT I BYN

SÖNDAG 2:E DECEMBER 13:00 - 17:00

UTIKERNA

- 17:00
p era
appar
yn

Tävla i
butikerna
Kvittotävling
Tipsrunda

Årets Julvärd
Bert Klang

Nils Cavaradossi Olsson

Årets artist på scen:
Sveriges svar på Pavarotti
Nils ”Cavaradossi” Olsson
Med hela världen som arbetsplats
Nu - i Perstorp
Ackompanjeras
av Tomas Johnsson

ARRANGERAS AV LIONS, FIP OCH FÖRENINGARNA I PERSTORP

20 Vinterdäck

JULMARKNAD
Söndagen 2 december kl 13-17

Varmt välkomna till Mötesplats Kupan,
Köpmangatan 4E i Perstorp.
Passa på att:
• fynda i vår secondhandbutik
• dricka glögg och äta pepparkakor
• pröva lyckan i vårt julgranslotteri – vinst varje gång!
• köpa färdiginslagna (hemliga) julklappar

Vinterdäck från 1 december

redcross.se/perstorp • www.facebook.com/Röda-Korset-Perstorp-498652677001229

Röda Korset – Världens största mänskliga skyddsnät

Ditt fordon måste ha vinterdäck från 1 december fram till
31 mars om det är vinterväglag.

Lag på vinterdäck
I Sverige har vi lag på vinterdäck. Vinterdäckreglerna, dubbade eller dubbfria, gäller i hela landet. Vinterdäcken ska vara
särskilt framtagna för vinterkörning och vara märkta med M
och S. Mönsterdjupet för vinterdäck ska vara minst 3 mm
(5 mm för tunga fordon). Kraven på vinterdäck gäller både
för lätta och tunga fordon. Även utlandsregistrerade fordon
berörs av lagen.

Amaryllis 55 kr
Julstjärna 2 för 50 kr
35kr/st

Svenska kvalitetshyacinter 3 för 36 kr

Definitionen av vinterväglag
Vinterväglag råder när det finns snö, is, snömodd eller frost
på någon del av vägen. Polisen avgör om det råder vinterväglag på platsen där du befinner dig. Du kan alltså inte hävda
att det råder eller inte råder vinterväglag om polisen är av en
annan åsikt.

Stockholmsvägen 6, Perstorp. 0435-302 03

KOSTNADSFRIA FÖRETAGS- OCH HEMBESÖK
VI HJÄLPER ER MED:
Telefonilösningar
Mobila växlar
Fast nät
Mobiltillbehör
IT-lösningar
Datorer & Surfplattor
Ljud & Bild
Foto
André
E-körjournaler

0708-34 46 80
Jesper 0708-34 46 73

modern kommunikation
Växel: 0435-344 68 • info@easysolutions.se • www.easysolutions.se

Tre företag med ditt fordon i fokus

0435-310 03

0435-310 08

0435-310 02

Bilreservdelsbutik
Bilverkstad
Cykeltillbehör
A/C-service

Komplett leverantör
MC, PV, LV, Skog, lantbruk
Egen servicebil
Hjulinställning

Lackering av bilar
Plåt & krockskador
Försäkringsskador
Avtal med 95% av bolagen

info@autoexperten.net
autoexperten.se/perstorp • Trastvägen 11, Perstorp

info@autoexperten.net • Blåbärsstigen 20, Perstorp

mickeslackserviceab.se • Blåbärsstigen 20, Perstorp

Vi har vinterdäcken som passar till din bil!

Lycka är att ge 21

Vi upplever större glädje
av att ge, än av att få!

Perstorps vassaste
julklappsbutik!

Flera studier har visat att människor som spenderar pengar
på andra blir lyckligare, medan lyckan förblir oförändrad
för människor som spenderar pengar på sig själva.

Julklappstips
Nytt i butiken,
Nattplagg

Stärker sociala band
Det är givandet som gör oss lyckliga, inte
hur stort eller dyrt det är. Det viktiga är att
pengarna spenderas på andra. Människor
är av naturen sociala varelser, och när
vi förstärker våra band med kollegor,
familj eller vänner, känner vi oss lyckligare. När vi köper julklappar åt andra stärks
våra sociala band.
Våra sociala utbyten bidrar till att
skapa en känsla av
förtroende och detta
bidrar i sin tur till
en bättre hälsa och
välmående.

Hemliga
julklappar

50:-

(värde 75-100

från

299:-

Ny glögg!
Kom in och
provsmaka under
julskyltningen

kr)

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

Kyla, frost o dimma,
dessa kan du ha himma!
Lånelöfte inom

mar
24 tviam
rdagar!
på

Hittat drömhuset?
Att planera nytt boende är spännande, men det är
också en stor och viktig affär. För att du ska känna
dig trygg får du hjälp genom alla steg av licensierade
rådgivare − allt ifrån lånelöfte till en ny bostad med
trygg ekonomi. Självklart går vi igenom ditt behov av
trygghetsförsäkringar i samband med bostadsköpet.

Julklappstips!
Skinnsko, stl.3½-6½
ord. 649:- NU 499:-

Damboots
stl.36-40, ord. 750:-

NU 499:-

Erbjudandena gäller hela veckan. Med reservation för slutförsäljning

Läs mer och ansök på www.sparbankensyd.se
Köpmang. 19 | Perstorp | 0435 - 346 68
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Information från Perstorps kommun

Företagslunch med FiP
Den första november besökte
FiP (Företagarna i Perstorp)
Hälsoprofilen.

Hallå där

u
a
d
n
i
L
y
n
g
Tor

Hälsoprofilen bjöd på lunch och
en visning av deras nyrenoverade
träningslokaler. Träffarna med
FiP är ett utmärkt tillfälle att nätverka på det lokala planet.
– Det var ett trevligt besök med god
mat, sammanfattade en av besökarna.

nybliven KS-ordförande i Perstorp
Foto: FiP

Perstorps Framtid var valets stora vinnare och bildar
majoritet tillsammans med M+C+KD+MP den här mandat
perioden. Nytt kommunalråd och ordförande i kommun
styrelsen är Torgny Lindau (PF).

Vem är Torgny Lindau?
– Jag är en 36-årig två-barns pappa som är lyckligt gift och har jobbat
som undersköterska i Lund förutom det senaste halvåret då jag jobbat
vid Hässleholms sjukhus. Jag är född och uppväxt i Perstorp.

Hur blev du politiker?
– Politisk aktiv blev jag inför valet 2014 när jag blev medlem i
Perstorps Framtid. Innan dess hade jag aldrig varit politiskt aktiv,
men däremot fackligt politiskt aktiv i kommunal. Det engagemanget
väckte mitt intresse för politiken i stort. Jag har nytta av mitt fackliga
engagemang idag och alla erfarenheter det gett.

"Några av de frågor vi ska
göra skillnad i är tryggheten"
Vad kan vi förvänta oss?
– Vi har precis kommit igång med den nya majoriteten men några av
de frågor vi ska göra skillnad i är tryggheten med mjuka frågor i fokus.
Trygg skola och förskola, vi ska satsa på personalen. Det är tack vare
personalen som kommunens verksamheter fungerar. Men vi vill även
satsa på ökad belysning och kameraövervakning. Upplevelsen är att
det är otryggt i centrum och i stadsparken, det måste vi vända. Vi ska
marknadsföra kommunen mer och skapa relationer med näringslivet
samt bli bättre på att uppmärksamma allt bra vi har i vår kommun.
Även om vi kommer att fatta tuffa beslut i framtiden så vill vi mer. Vi
står inte med mössan i hand och nöjer oss.

Ugglehallen invigd
Äntligen är den klar! Uggle
hallen – Perstorps nya idrotts
hall och evenemangsarena.
– Det är med fantastiskt stor glädje
vi inviger Ugglehallen. Det är den
största satsningen i kommunen
sedan 1950-talet, sa Torgny Lindau
(PF) i invigningstalet.
Invigningen lockade storpublik
till hallen. Den inleddes med
en spektakulär lasershow och
en uppvisning av spelare från
PBIK.
– Grattis Perstorp! Nu ska vi fylla
hallen med innehåll, sa kulturoch fritidsnämndens ordförande
Anette Lantz (M) i sitt tal.
Kalle Moréus, som var invigningens huvudnummer, samman
fattade allt i ett ord: "Underbart"!

Advent 23

Advent
Advent har aldrig varit någon viktig tradition i Sverige.
Egentligen är det först på 1900-talet som intresset för
adventsfirandet tagit fart.
Numera har första advent blivit en av årets största kyrkogångsdag. Första advent är för övrigt då kyrkoåret börjar. Det som
utmärker adventsfirandet i Sverige är att människor sätter upp
adventsljusstakar eller adventsstjärnor i fönstren.

Dags att
byta bostad?

Adventsstjärnan
Adventsstjärnan symboliserar Betlehemsstjärnan, som vägledde
de tre vise männen till stallet, där det nyfödda Jesusbarnet låg i
krubban. Kanske är stjärnan den viktigaste symbolen i vår tids
julfirande, i så fall vid sidan av julgranen.

Vi har kunder som vill
bo i Söderåsområdet.

Adventsljusstaken
Adventsljusstakarna används symboliskt för "ett ljus i mörkret"
och fanns här faktist redan innan kristendomen. Visste du förresten att den elektriska adventsljusstaken är svensk uppfinning?

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

Rickard Schoug
070-814 36 86

Marianne Hallgren
070-616 10 89

Stefan Andersen
070-252 05 03

Tänd ett ljus
Brandvarnardagen infaller den
1 december varje år. Syftet med
dagen är att kontrollera att vi har
brandvarnare som fungerar i hem
met. Gör det genom att trycka in test
knappen, då provas batteriets funktion och larmsignalen.

Lämna aldrig levande ljus obevakade
December är den månad då levande ljus orsakar flest bränder
i Sverige. Den vanligaste orsaken till bränderna är helt enkelt
att tända ljus lämnas obevakade. Har du en livlig katt eller en
förälder som har börjat bli lite glömsk så är det klokt att använda
sig av batteriljus i stället.

www.schougmaklarfirma.se
Örebrogatan 32 | Helsingborg

24 Månadens Profil – Ellinor Beck

”Mitt liv som hund”
När jag var liten läste jag Reidar Jönssons
bok, ”Mitt liv som hund” som tar upp
allvarliga ämnen som liv och död, ansvar
och skuld med hjälp av humor.

– Jag fick min första hund, en sheltie, när jag
var 12 år. Idag har jag en sheltie, Ezter, som jag
tävlar med och en Border collie som ska fylla
1 år, säger Ellinor.

Foto: Privat

Det är utställningar, lydnad, agility och
rallylydnad som gäller för Ellinor. Hon är
född och uppvuxen i Halmstad, men är
klippanbo sedan åtta år.
– Det har varit konståkning och karate men så
fort jag blivit så pass bra att det varit dags att
tävla och pressen ökat har jag slutat. När jag
tränar och tävlar med hundarna är det bara
jag själv som sätter press på mig själv. Det är
en större glädje att träna med hundar än vad – Det var en häftig upplevelse att få tävla mot
Går det att vara en profil om du just fyllt
jag kände att träna mig själv i karate och konst ungdomar från hela världen, säger en leende
18 år och går sista året på Örkelljungas
åkning, förklarar Ellinor.
Ellinor.
hundgymnasium med inriktning på naturbruk? Ja, har du vunnit SM-guld i agility Framgångsrikt år
Faktum är att Ellinor med sin 12:e placering
för seniorer och tävlat med juniorlandslaget Det har varit en galen sommar med idel blev bästa svenska deltagare i sin hunds
i EM under året är du en profil. Ellinor har framgångar för Ellinor. Först blev det en storleksklass. Under agility-VM som avgjortillsammans med sin mamma, syster och bronspeng under Ungdoms-SM i rally des i Kristianstad var givetvis Ellinor, samt
mammas man startat Skånehallen som är lydnad innan det blev lag-guld i agility-SM resten av familjen, funktionärer.
en inomhushall för hundträning. De har i ihop med bland annat mamma Maria i
Starka familjeband
högsta grad bidragit till att göra hundträ- laget. Framgångarna ledde till en plats i
Det är mycket hundar i familjen men starning till en året runt sport. Till sommaren juniorlandslaget i agility och EM i Holland.
kast är ändå banden mellan kvinnorna i
ligger de bakom att SM i agility kommer att Ellinor placerade sig som 12:a av 102 tävfamiljen, syster och mamma.
arrangeras på Åbyvallen i Klippan vilket lande från hela världen.
– Min mamma och syster är de som inspirerat
kommer locka hundratals människor hit.
mig mest och de jag ser upp till inom hundsporHundmänniska
ten. Det är de som fått mig att inse vad du kan
Ellinor skrattar när vi ska prata om annat
åstadkomma, avslutar Ellinor.
än hundar.
När vi skiljs åt i Skånehallen kommer för– Det enda jag gör är hund. I skolan är det
stås mamma Maria förbi och frågar hur det
hund, om kvällar och helger är det hundträning
har gått. För att bara vara 18 år har Ellinor
eller tävling. Hela familjen är hundengagerade.
insikt om vad som är viktigt i livet. Det
Är man uppväxt med att åka med sina förhandlar om att ha roligt när man idrottar,
äldrar på hundtävlingar, är steget inte långt
må bra och ta vara på sin familj. Resten
Foto: Privat
till att själv börja träna med hund.
kommer av sig själv.
När jag träffar Ellinor Beck så tänker jag
på boken, främst för dess titel, men även
för att Ellinor är en ung framgångsrik tjej
som vågar prata om känslor, motgångar och
framgångar. Är du som Ellinor född in i en
familj som tränar med hundar, har egna
hundar och livet kretsar kring hundar så är
boken ”Mitt liv som hund” lätt att associera
till.
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Uppvärmd inomhushall för hundträning.
Boka din tid på www.skanehallen.se

Onödigt vetande om julen
•

Julklappar köps fortfarande främst i den lokala butiken.

•

78,5 miljarder omsattes i handeln förra året i december.
Varje år tolkas de siffrorna som att de motsvarar jul
klappar, men det är den sammanlagda omsättningen av
inköp - allt från mat och förbrukningsvaror till julklappar.

•

Julen väcker positiva associationer.

•

Julen är ett positivt minne från barndomen hos de flesta.

•

Drygt 7 av 10 blir glada av att ge julklappar.

GARNET-RUNT-SKÅNE
Besök mig och mina kollegor i
Skåne den 30/11 och 1/12!

Garnet-Runt-Priser i butiken.

avigorät • 076-160 19 61

26 Vinnare av presentkort hos Ahlins möbler

Cecilia Lundberg vann presentkort till nya möbler
Det är många som läser Söderåsjournalen
och läsarna når långt utanför utgivnings
området, det märks om inget annat när
svaren från tävlingarna kommer in. Fast
den här gången blev det en lokal vinnare,
läraren från Bofinkenskolan – Cecilia
Lundberg – vann ett presentkort hos
Ahlins möbler.
– Jättekul att vinna. Jag brukar inte skicka
in och tävla vilket gör att det känns som jag
hade extra tur nu när jag vann, säger Cecilia
Lundberg glatt.

Nya möbler

– Jag ser att mycket av de möbler vi tittat på
andra ställen även finns här, liksom många
andra snygga möbler. Får vi välja, handlar vi
hellre här och gynnar det lokala. Ahlins möbler
har väldigt många fina möbler som jag fastnade
för direkt, förk larar Cecilia.

"Får vi välja, handlar
vi hellre här och
gynnar det lokala!"

Det är en glad vinnare som besöker Ahlins
möbler och överraskas av utbudet av möbler. Cecilia berättar vidare att familjen för drygt
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Nu även inomhusmöbler
Ahlins möbler har satsat på ett större sorti
ment och utökat med inomhusmöbler.
Matrumsmöbler och köksmöbler fyller nu
lokalerna tillsammans med utvalda soffor.
– Många tror att jag endast har utemöbler men
jag har satsat på ett helt nytt sortiment med
möbler som inte finns överallt. Det är viktigt att
hitta rätt prisnivå för kunderna på moderna och
komfortabla möbler av hög kvalitet, berättar
Niklas Ahlin.
Det är ovanligt med lokala möbelbutiker
idag, vilket gör att människor åker från olika
delar av Skåne och Småland till Klippan för
att titta på möbler.
– När människor kommer hit förvånas de ofta
över det stora utbud av butiker vars motsvarighet inte finns någon annanstans, säger Niklas
Ahlin.

Tävling i Söderåsjournalen
Ahlins möbler är en återkommande annonsör i Söderåsjournalen. Att vinna möbler
är uppskattat hos många vilket syns på alla
tävlingsbidragen.
– Söderåsjournalen är en bra tidning som berör
människor och som vi brukar att annonsera i.
Det känns kul att Cecilia, som verkar vara en
trevlig tjej, vann. Det var en glad och pigg tjej
med familj och ett hem som behöver inredas.
Alltid roligt att göra någon annan människa
glad, avslutar Niklas.
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JULFEST I TULLSSONHUSET
Söndag 9 december

MED
TOMTEGR
OTTA

Öppet kl 13-17

HÅLL DIG VARM

NYA MÖBLER TILL JUL
5 995:-

BARNSKOR

Treksta Kobra GTX

799:HALKFRIA SKOR

3 875:-

Merrell Thermo
freeze-arctic grip GTX

1 699:-

REIMAOVERALLER

3 995:5 995:-

Fr 899:-

Julgransförsäljning
utanför entrén!
ALEKS
KÖK

TULLSSONHUSET I KLIPPAN

28 Klippans stationshus

Klippans stationshus
Söder om järnvägen låg sedan länge Klippans
pappersbruk, som självklart hade intresse av
järnvägen.
Bruket var med och bekostade stationshuset, som
blev större än banans övriga stationer och uppfördes i rött tegel från pappersbrukets eget tegelbruk.
Stationen fick namnet Klippan, inte Åby, dels med
hänsyn till att marken hörde till Klippans pappersbruk, dels för att det redan fanns en station med
namnet Åby i Östergötland. Brukspatronen vid
Klippans pappersbruk lät även anlägga ett stickspår ner till pappersbruket från bangården.

Färdigt 1875
Stationshuset stod klart 1875 i samband med invigningen av järnvägslinjen Helsingborg-Hässleholm.
Tegelbyggnaden var en stilsäkert modern byggnad
i två våningar. Murningstekniken och olikfärgat
tegel gav liv åt byggnaden som inrymde både

LUFTVATTEN VÄRMEPUMPAR

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

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.

ETT KOMPLETT SYSTEM
MED ENKEL INSTALLATION

Frågor? Ring oss!
Kenneth: 0706-248 229
Mattias: 0706-248 227
Se modeller och priser på www.a4uab.se
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postkontor och telefonstation under 1800-talet.
Stationshuset är välbevarat.

Ny ägare 2007
Det kommunala bostadsbolaget Treklövern tog
den 1 juli 2007 över ägandet av det gamla stationshuset vid järnvägsstationen i Klippan. Resteamet
och Smörgåskupén hyr idag in sig i lokalerna och
på andra våningen finns en lägenhet på fyra rum
och kök.

Klippan - inte Åby
18 oktober 1892 öppnade sträckan Klippan –
Röstånga för allmän trafik. Persontrafiken upphörde den 1 september 1961. Järnvägsstationen i
Klippan och spårområdet omkring har bibehållits
genom åren. Genom att Klippans pappersbruk
döpte stationen och stationshuset till Klippan
efter Klippan i Rönne å vid pappersbruket heter
Klippan idag Klippan och inte Åby.

ETT URVAL AV TJÄNSTERNA
• Löpande bokföring
• Momsredovisning,

även byggmoms och utländsk moms

Vårt Engagemang – Din trygghet
Vi är redovisningsbyrån för företagaren som vill ha hjälp
med bokföring, moms, löner, bokslut och årsredovisning.

• RUT och ROT
• Löneadministration
• Bokslut och årsredovisningar

Följ gärna verksamheten på Facebook • Södra Kyrkogatan 1, Kvidinge • 0435-20 321 • sofie@soderasens.com

100:-

Julklappen med många valmöjligheter!
KLIPPANS

Klippan

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
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Föreningssidan på Söderåsportalen.se

Toner & tankar i advent
Härlig gospelmusik och skön adventsstämning med
Kefas Gospel under ledning av Mattias Vad Jensen.
Entrén är gratis, men för att alla som vill ska få plats
hämtar man biljetter i förväg på pastorsexpeditionen
eller på biblioteket i Klippan.

Söndagen den 9 december i S:t Petri kyrka.
Två föreställningar: kl 17.00 och 19.30

Gåsamiddag
på Klippans äldreboenden

Den 9:e november bjöd Lions Club Klippan traditionsenligt
på gåsamiddag på kommunens äldreboende.
Lions medlemmar var på plats på samtliga av kommunens äldre
boenden d.v.s. Åbyhem och Väpnaren i Klippan, Ljungåsen i
Östra Ljungby samt boendet i Ljungbyhed och bjöd på gås. För
den som ville ha extra krydda i tillvaron serverades det både vin
och ”en lille en”.

Uppskattat
Aktiviteten finansieras bl.a. med överskott från Klippanfesten
som ägde rum på torget i augusti. Gåsamiddagen är väldigt populär och såväl boende som personal uttryckte sin uppskattning
över detta initiativ.

19:e
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JULMARKNAD

24-25 NOVEMBER KL. 10-17
Gråmanstorps Bygdegård, Klippan
ca 20 hantverkare • Kaffeservering
Tomten kommer • Fri entré och fri parkering

EVENT HOCKEY
Ishockey för privatpersoner och företag
Vill du spela ishockey med kompisar, arbetskamrater,
kunder, svensexa, möhippa eller födelsedagskalas?
Kanske vill du som företagare hålla en ”kick off”
av ett litet annorlunda slag? Åstorps IK erbjuder dig
som företagare eller privatperson möjligheten
att få tillgång till hockeyrinken, utrustning med mera.
Vi kan även erbjuda förtäring i vår cafeteria efter matchen.

Nyhet!
Boka 2 tillfällen, ett på hösten och ett på våren och
betala endast 12.000 kr totalt. (Ord. pris 7.000 kr/tillfälle)

Ungdomsfotboll i
Klippans Idrottshall
8-9/12 och 14-16/12
2004
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Paketet innehåller följande:
• 1 timmes ishockey (egen match)
• 24 kompletta utespelarutrustningar
(allt utom skridskor)
• 2 kompletta målvaktsutrustningar
• Speaker, musik, tidtagning, domare
• Inträde till nästa A-lagsmatch
Denna träning räknas som friskvård

Kontakta Carina för mer info 070 - 453 48 11
eller maila: grizzlys@telia.com

öreningssidans sponsorer!
Tack till Föreningssidans sponsorer!
Tack till Föreningssidans sponsore
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Glenn Petersson, ordf. i AIA, tillsammans med Jenny Karlsson och Rasmus Holm.

Johan Kronvall, Kalle Hafström och Johan Kronberg träffas innan matchen.

Kärleken till Rögle

Vad är det som är så speciellt med att höja stämningen är en fråga som supporter
stötta Rögle på plats jämfört med att se föreningen jobbar intensivt med. När du går
på match eller bio gör du det ihop med en
ishockey hemma framför TV:n?
kompis eller tillsammans med familjen. Du
För den som aldrig varit i Lindab arena vill dela upplevelsen med någon.
är det svårt att förstå skillnaden, men för – Sammanhållningen och att få uppleva framalla de som följer Rögle på plats och bidrar gångar och motgångar tillsammans är något
till stämningen i hallen är det en självklar- speciellt. Bästa är att få se människorna, Rögle
het. Kärleken till Rögle får ett hjärta att alltså, lyckas och känna stolthet över laget. Det
bli grönvitt. Två supportrar till Rögle är är en adrenalinkick att stå på ståplats, dela glädGlenn Petersson, Kvidinge, som är ordfö- jen och spänningen ihop med alla andra med
rande i AIA (Angel Island Army) och Johan kärlek till Rögle, förklarar Glenn.
Kronberg, Helsingborg.

Tillsammans

Minnen
Att följa Rögle innebär en sammanhållning
och en gemenskap, det är både Glenn och
Johan överens om.
– Jag har följt Rögle sedan 1982, då hallen brann
ner. Rögle fick spela i Helsingborg istället och 12
år gammal fick jag följa med och se på RögleMörrum. Efter matchen fick jag både Mikael
Björk och Paul Anderssons matchklubbor. Sen
den dagen har jag följt Rögle i med- och motgång, berättar Johan.
Det blir mycket snack om olika minnesvärda matcher och spelare som haft den
grönvita tröjan på sig. Att både Glenn och
Johan är passionerade supportrar som brinner för sitt Rögle råder det ingen tvekan
om. Hur fler ska komma till matcherna och

VI ÄLSKAR Rögle!

För de som engagerar sig i AIA, Rögles supporterförening, blir kontakten med Rögle
mer påtaglig. Att ha en bra relation mellan
varandra tjänar alla på.
– Rögle lyssnar på AIA, därför slipper vi klappor t.ex. Även i andra frågor kan vi träffas och
lyssna på varandra, vi vill ju Rögles bästa båda
två, menar Glenn.
Strävan efter det bästa för Rögle för samtalet in på bussresor till bortamatcherna,
gemenskapen i Lindab arena och hur olika
människor kan finna varandra.
– Alla människorna som åker med bussarna är
bra människor. Det är äldre, barn och ungdomar
som åker tillsammans. Du får vänner för livet
och det är människor du aldrig träffat annars.
Rögle blir som en extra familj. Du känner igen

och hälsar på varandra, gemytligt och enkelt,
säger Johan.
Är du på matcherna så blir du snabbt en
i gruppen. Alla som delar passionen för
Rögles bästa blir en familjemedlem på läktaren. Det gäller både på ståplats och på
sittplats. Högra sittplats är en sjungande
sittplatssektion.

Utveckling
Utvecklingen i samhället förändras snabbt
och konkurrensen från TV-utbudet har
aldrig varit större. Det är alltså en rejäl
ut
maning att få människor att välja att
åka ut och titta på ishockey live. Rögle har
genom att införa barnaktiviteter i ishallen,
förbättra kioskerna och ha en uppdaterad
shop försökt hitta nya vägar att ge en helhetsupplevelse.
– Kids corner är perfekt med aktiviteter för barnen i pauserna, tycker Johan.
Glenn nickar instämmande. Sen är det
ishockeyn som är produkten som säljer, om
man ska prata affärsspråk. Framgång ger
fler som kommer på matcherna.
– Människor måste förstå att om vi vill att Rögle
ska nå framgång krävs det att vi påverkar från
läktaren, det kan du inte göra framför TV:n.
När vi ger järnet på läktaren ökar intensiteten
på isen och spelarna ger det lilla extra, förklarar
Glenn.
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Premiär för helt nya Kia Ceed Sportswagon

Din matbutik i Pers

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!

Dessa 4 erbjudanden gäller v.48, 26/11-2/12 2018.
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10 brk Monster E

1.4 T-GDi 140 HK ADVANCE

Introduktionspris från: 190.300 kr

Introduktionspris från: 199.900 kr

à 12-pack. Högsta kvalité!
Ord pris: 134.85

à 500 ml, olika smaker.
Ord pris: 16.95
+pant

24 burkar Coca-C

Tunna Pepparkakor
Gilles, 425 g burk. Tunna och
spröda. Ord pris: 22.95

Newmanbil AB
Hässleholm

Classic eller Zero. Max 4 köp
+pant

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
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Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 30/11-2018 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 Ceed SW 5,6-5,8 l/100 km; CO2-utsläpp 127-132 g/km. Miljöklass Euro6d-TEMP. Utrustning varierar beroende på version. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.
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Dessa 2 erbjudanden gäller v.49, 3/12-9/12 2018.
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Vi fira detta med

3 personer vinner var sin Klippancheck på 300 kr, 200 kr resp.
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Vinnare Barntävling – Oktober

Jenny Reinholdz, Ljungbyhed (Klippancheck 300 kr)
Iowa Sonesson, Klippan (Klippancheck 200 kr)
Ida Elg, Klippan (Klippancheck 100 kr)

Namn:_____________________________________________________ Tel:______________________________
Adress:______________________________________________________________________________________

LAGER- Din livsmedelsbutik i centrala
Perstorp!

_____________________________________________________________________________________________

TAPETER

Elljusstake Myggan

KLINKERS
Köpmang.
4 D • 0435 - 309 99 • ÖPPET: Tis-fre

Information från Klippans kommun
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Höstlovet och lovbadsveckan i Klippans kommun
avslutades med att det visades film i en mysig
badmiljö.

Två vattenbaserade filmer
Uppblåsbara badleksaker i bassängen trängdes med
filmsugna barn, ungdomar och vuxna när det först
visades barnfilm på eftermiddagen, ”Atlantis – en försvunnen värld” och ”Pirates of the Caribbean – Salazar’s
Revenge” senare under kvällen.

Nöjda föräldrar och barn
Elin och Jonas Luckmann var två föräldrar som var
på plats och badade med sina barn.
– Det är ett jättetrevligt koncept som Klippans kommun
arrangerar. Vårt minsta barn ville gärna se den första filmen och våra äldsta barn ville se den sena filmen så det blir
en lång dag på badhuset. Det finns både mat och snacks
att köpa så allt har varit perfekt, berättar Elin och Jonas.

Tacos
Under filmen serverades det, till barnens stora glädje,
gratis tacos till alla besökarna. Mätta barn, bra film
och bad i massor, en lyckad kombination.
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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.iderikaram.se, lennartsaflund@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Din matbutik i Perstorp
Dessa 4 erbjudanden gäller v.48, 26/11-2/12 2018.

3 pkt Lambi Toapapper
à 12-pack. Högsta kvalité!
Ord pris: 134.85

100:- 100:15:- 76:à 500 ml, olika smaker.
Ord pris: 16.95
+pant

Tunna Pepparkakor
Gilles, 425 g burk. Tunna och
spröda. Ord pris: 22.95

10 brk Monster Energidryck

24 burkar Coca-Cola väska
Classic eller Zero. Max 4 köp
+pant

per kund

Dessa 2 erbjudanden gäller v.49, 3/12-9/12 2018.

10 st Coca-Cola, Fanta & Spri 12 pkt Zoégas Skånerost
te

100:- 360:-

à 1,5 liter.
Max 4 köp per kund
Ord pris: 189.50.
+pant

à 450 g. Helt flak.
Ord pris: 479.40
Max 4 köp per kund

Välkommen till vår julfrukost den 8 decenmber klockan 10-12. Vi dukar fram vår berömda julfrukost på vårt lager med bl a Zoégas kaffe, Kronägg, Abbas sill, nybakat
från Bageriet, Pågens vörtbröd och goda pålägg från Heberleins. Under frukosten
bjuder vi även på härlig musik från Klippans Musikkår.
Hjärtligt välkomna!
Jette & Ingemar med personal

- Din livsmedelsbutik i centrala Perstorp!
Öppet alla dagar 8-21
Res för slutförsäljning.

Perstorp 2013

