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Julskyltningar

Mot en ljus framtid
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Omslaget: Theres är en av alla de Rögle-supportrar 
som skaffat sig årskort

Omslaget, lilla bilden: Emelie och Emmeli njuter av 
en spa-kväll hos Hotell Pausa.

Augusti rusar förbi i rasande fart. 
Kvällarna blir fuktigare och nätterna  
mörkare. 

För en del kryper ett visst vemod fram 
över att sommaren lider mot sitt slut. 
För andra är månaden starten på en 
härlig skördesäsong och en tid då träd
gården är som allra vackrast med sina 
mustiga färger, dofter och smaker.

Vi har haft en fantastisk sommar med 
Åby marknad i Klippan centrum, 
Wilmer X och Torssons i Stadsparken, 
Söderåsdagen med fullt av aktiviteter 
och sommarlovsaktiviteter för barnen 
i massor och mycket mer. Det är lätt 
att ha hemester när det finns så myck
et, att se, göra, äta och uppleva kring 
Söderåsen. Den närmaste månaden är 
det lika fullt med olika event och andra 
spännande saker som lockar både besö
kare och vi som bor här. Det är tack 
vare lokala entreprenörer, företagare 
och eldsjälar som allt blir möjligt!

För att centrumhandeln ska möta fram
tiden krävs det att vi tittar i back
spegeln. Utvecklingen går mot mindre 
butiker nära konsumenten och stort 
fokus på service. Lyssna på vad kon

sumenterna efterfrågar, med mötes
platser och upplevelser som en del av 
centrum är framtidens melodi enligt 
en undersökning som Fastighetsägarna 
och HUI Research gjort. Det unika och 
lokala är det som efterfrågas. 

 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

En levande handel skapar ett centrum 
där människor trivs och vill spendera 
sin tid. Handeln är också en viktig 
motor för att skapa både jobb och skat
teintäkter. Tillgänglighet är centralt för 
en livskraftig handel. En strategi för 
handeln kopplad till översiktsplanen 
med parkeringsplatser står högt upp på 
listan för Klippan centrum. För det för
sta måste kunderna tycka att det är värt 
att ta sig till butikerna och för det andra 
måste det gå att parkera i centrum. Det 
finns med andra ord all anledning för 
kommunens politiker att fundera över 
hur de kan skapa rätt förutsättningar 
för handeln. 

"En levande handel 
skapar ett centrum där 
människor trivs och vill 

spendera sin tid"

Efter sommarlovets långa veckor känns det som att 
kläderna har krympt med ett par cm i varje ände. 

När rutinerna kickar igång igen kan det vara välbehöv
ligt att fylla på barnens garderober med både det ena 
och det andra. Ta med barnen till Sportringen i Tulls
sonhuset och låt dem få prova nya kläder. Nu har Du 
chansen att vinna ett presentkort på barnkläder (värde 
1000 kr) hos Sportringen. Allt du behöver göra är att 
skicka ett brev med motivering om varför du behöver 
nya sportkläder, skor eller fritidskläder.

OBS: Bidraget måste vara märkt med ”Tävling Sport
ringen” för att delta i tävlingen. Vi behöver ditt bidrag 
senast den 30 augusti.

OBS: Som vinnare kommer du att vara med på bild i 
Söderåsjournalen och på Söderåsportalen.

Skicka in ditt bidrag:
Adapt Media
”Tävling Sport ringen”
Norra Skolgatan 2A
264 33 Klippan

presentkortTävla och vinn
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N. Skolgatan 2A, Klippan
www.adaptmedia.se

När första Söderåsendagen arrangera
des bjöds det på strålande väder. 

Företag, föreningar och andra verksam
heter öppnade upp för nya besökare och 
visade upp allt vad Söderåsen har att er
bjuda. Årets Söderåsdag var också den 
första men såväl arrangörer, företagare 
och besökare hoppas på en repris nästa år.

Adapt Medias displayavdelning har fått ett tillskott 
av plan printer och digitalt skärbord vilket skapar nya 
möjlig heter för dig som kund. Oavsett vad du ska kom
municera skapar maskinerna möjligheter åt dig.

Printningen går till så att materialet ligger still på ett 
vakuum bord och printerhuvudet rör sig ovan printytan. En 
planprinter fungerar för material upp till 50 mm tjocklek och 
största printyta är 3500×1600 mm. Printning kan ske på i 
stort sett vilka material och produkter som helst, såväl hårda  
som mjuka, t.ex. trä, metall, glas, textil och även med vit 
täckande färg.
– Grundanledningen till att vi investerat i nya maskiner är att vi 
har vuxit ur vår befintliga kapacitet och behövde högre hastigheter 
på tryckningen. Vår teknik ger dig som kund oändliga möjligheter 
där enbart fantasin sätter gränser. Vi bearbetar material genom 
fräsning och skärning med den senaste CAD-tekniken. Med vår 
digitala UV-planprinter slipper du den startkostnad som traditio-
nellt gjort små upplagor allt för dyra, säger Daniel Kristensson.

Nyhet! Nya maskiner – nya möjligheter!
Planprintern skriver direkt på skivmaterialet.

Det digitala skärbordet sparar framförallt 
tid och minskar det manuella efterarbetet.

Se den digitala skär-
maskinen i action på 
vår Facebook-sida

3Söderåsdagen • Adapt Media



…till en vinst i Falsterbo. Johan kan titulera sig nybliven 
svensk mästare i enbetsklassen och tog dessutom en silver
medalj på NM i Oslo.

5-8 september 2018 • Ribersborg i Malmö
Arrangör: Krika Hästsportförening och Malmö Civila Ryttarförening

GrattisJohan Herner...

GASOL
AGA COMPOSITE

PC5 • PC10
Ljuslykta 

med LED-ljus
Grillbestick

Myggskydd 
THERMACELL MR150

Myggskydd 
Lanterna

Grön-Fri 
5 liter

19:-
ord. pris 40:-

495:-159:-
ord. pris 211:-

279:-
ord. pris 339:-

89:-
ord. pris 119:-

Ständigt
lågpris!

Erbjudandena gäller endast under Gammelmarknaden 16-17 aug. 2019

Storgatan 4 Ljungbyhed 
Tel 0435 - 294 50

Du hittar många fler
erbjudanden i butiken!

Måndag-fredag kl. 9-18
Lördag kl. 9-13

Bygdens butik!

Hela Söderåsens butik

4 Grattis Johan
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Billingevägen 8 -  Röstånga -  0435-91570 

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

www.röstångabegr.se           info@begr-byra.se 
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En hjälpande hand när det behövs, 
- dygnet runt, året om 

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

Doften du aldrig glömmer
Surströmmingspremiären infaller den tredje torsdagen 
i augusti, den 15 augusti i år. Att äta surströmming är 
främst en tradition i norra Sverige.  

”Syrad fisk är en uråldrig anrättning, hvars tillredning naturen sjelf 
alltid ombesörjt ända från verldens skapelse. Våra föräldrar vädrade 
densamma redan utanför paradisets portar, och den var tidigt känd 
såväl vid alla kjökkenmöddingar och pålhyddor, som hos greker och 
romare, ty alla visste hvad syrad fisk betydde; men smaken derför 
var ännu icke så utvecklad som nu - man kände icke då haut goût.” 
skrev författaren CH E.M. Hagdahl 1897.

För de svenska soldaterna i de stora fältslagen i Europa på 
1600 och 1700talen var ”syrströmming” en livsnödvändig
het. Idag räknas det istället som en delikatess som bland an
nat exporteras till Japan. Surströmming har en särskild odör 
som fått många att rynka på näsan. Vågar du prova på att äta 
surströmming?
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Goda middagstips 
på marknadsdagarna!!!
Från Delikatessen erbjuder vi:

LJUNGBYHED  0435-44 10 30 
Vi öppnar kl. 8 och stänger kl. 20 ALLA DAGAR!

Behöver du kontanter? Kontantautomat runt hörnet!

Ansök om Hemköpskort - upp till 2% bonus!

Ombud för

Grillad kyckling, 
kycklingklubbor,

kycklingspett, revben
och annat gott.

På vår hemsida 
www.hemkopljungbyhed.se 

hittar du Dagens rätt, nyheter, 
kontaktuppgifter m.m.

WWW.SKANETRUCKSHOW.COM

THULINVÄGEN 23, LJUNGBYHED, SWEDEN

SCANDINAVIAS   

LARGEST TRUCK-MEET
welcome to a weekend with trucks,  

aftertrucking with live music,  

business fair, testdriving  

& fun activities for the whole family

welcome to a weekend with trucks,  

aftertrucking with live music,  

business fair, testdriving  

& fun activities for the whole family

13-14 SEP 

Elektro Helios Micro
ord. pris 1.190:-

Ljuskällor LED, 
passa på att fylla 
upp inför hösten

Electrolux vattenkokare, visp, 
brödrost mm till kanonpriser

MARKNADSERBJUDANDE

NU 650:-
HALVA PRISET UNDER 
MARKNADSDAGARNA

5Surströmmingspremiär



Hur många känner till att Söderåsens 
Shooting & Events är ett av Sveriges bästa  
ställen för att utbilda sig till jägare och 
möjligheten att lära sig skjuta finns här? 

Skytten Marcus Svensson, som vann OSsil
ver 2016, är ansvarig för skyttebiografen i 
Vrams Gunnarstorp där jägare utbildas och 
tränar. Jaktskytteträning i en skjutbiograf 
innebär att man skjuter inomhus med skarp 
ammunition på filmsekvenser som spelas 
upp på en stor filmduk. Efter varje skott får 
du en markering på duken som talar om var 
ditt skott träffade.
– Genom träning i biografen får vi säkrare jakt 
och bättre jägare som agerar viltvårdare på sikt. 
Här ställs du här inför realistiska jaktsituationer 

– Energiklass A+++

– Tvättkapacitet 8 kg

– Kolborstfri motor

– Centrifughastighet:
 1400 varv

Ord. pris 7 990:-

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

Ljud  -  Bild  -  Vitvaror

Tvättmaskin

6 990:-

med 8 kg kapacitet

WAN2828BDN

Varmt välkommen till Söderåsens skyttecentrum
och lär dig var dina gränser går för att kunna 
avge bra skott på riktig jakt, förklarar Marcus.

Marcus Svensson är förutom ansvarig för 
skyttebiografen även yrkesjägare på Wrams 
Gunnarstorps gods när han inte tävlar i VM, 
EM, SM eller OS. 

Skyttebanan
Ett stenkast från de nybyggda lokalerna 
på Wrams Gunnarstorps gods ligger skjut
banan som drivs av en förening med paret 
Janne och Stina Olsson i spetsen. Här kan 
du träna sporting och trapskytte med Söder
åsen som bakgrund. 

Föreningen startade den 17 oktober 1941 av 
Hemvärnet och var på väg att läggas ned för 

ett antal år sedan. Ett gäng jägare ville annat 
och med familjen Olsson i spetsen och Sven 
Yngve Persson har fått liv i föreningen igen. 
Ideellt engagemang och familjär stämning 
har skapat en positiv atmosfär.
– Träning inför jakt är grunden för föreningen  
och skjutbanan idag. Jakt är stort kring Söder-
åsen och målet är att ha en förening för lokalt 
folk med gemytlig stämning. Event ger uppmärk-
samhet och samarbetet med Gyttorp och tävling-
en Jägarduvan är en av Sveriges största så det 
är kul att det kan arrangeras här, säger Janne.

Intresset bland jägare för träning och tävling 
är stort, Söderåsens Shooting & Events och 
Norra Vrams Skytteförening ser till att in
tresset går att utöva.

OS-silvermedaljören Marcus 
ansvarar för skyttebiografen

Föreningen håller igång skjutbanan 
på Wrams Gunnarstorps gods.

KLIPPANS
HEMBYGD

6 Söderåsens Shooting & Events



Kvidinge golv startade maj 2008 som en enskild firma 
innan företaget blev ett aktiebolag den 1 april 2017, 
Kvidinge Golv AB. Carsten Andersen arbetar med 
allt inom golvläggning, även om han är specialist på 
plastmattor, golv och väggbeklädnad i våtutrymmen.

– Närmare 80 procent av alla mina jobb är badrum. Sen gör 
jag en del parkettläggning, parkettslipning, laminatgolv och en 
del mindre plattsättnings jobb, berättar Carsten.

Vill växa
När vi besöker Carsten en förmiddag slipar han golv 
han i en lägenhet i Forsmöllan, Borgen. Bostäderna ska 
totalrenoveras, parketten slipas och lackas. Efter 19 år 
som golvläggare och ett antal  år som egenföretagare 
siktar Kvidinge golv på att växa och anställa duktiga 
hantverkare.
– Det är svårt att få tag på duktiga golvläggare. Målsättningen 
är att få in så pass många jobb att företaget kan växa till 
8-10 anställda. Det är en bra storlek på en firma, förklarar 
Carsten.

Det är svårt att konkurrera med de stora företagen när 
det ska anställas. Kvidinge golv har andra värden att 
framhålla:
– Jag är ärlig hela vägen, från första samtalet till fakturan 
skickas. Jag håller tider och vad jag lovar, kunden ska vara 
nöjd med jobbet. Det är kvalitet före kvantitet som räknas. Det 
är ordning, rent och snyggt överallt, från byggstart till färdigt 
projekt, berättar Carsten.

Badrum och våtutrymmen
Kvidinge golv är specialister på badrum och har många 
nöjda kunder som i sin tur ger fler nya jobb. Carsten 
berättar att badrummet han visar är ett snyggt inrett 
badrum med många vinklar och en vägg som skiljer av 
toalett och dusch. Fördelen med våtrumsmatta i badrum
met är att du får en snygg inredning som dessutom är 
extremt tålig mot vatten. 
– Ett stilfullt och snyggt badrum vill alla ha och med dagens 
utbud av våtrumsgolv kan du i princip hitta allt du kan tänka 
dig av olika utseenden och färgkombinationer. Våtrumsmattan 
är både hygienisk och lättstädad. Med rätt skötsel kommer din 
nya våtrumsmatta att se lika snygg ut i många år framöver, 
säger Carsten.

Hela biten
Genom att anlita en specialist på våtutrymmen kan du 
vara säker på att branschreglerna för ”säkra våtrum” 
följs. Kvidinge golv tar hand om hela processen när du 
vill renovera ditt badrum.
– Vi gör hela biten. River ner det gamla våtutrymmet, f lyt-
spacklar, spacklar väggar och monterar golv- och väggmattor. 
Om kunderna vill kan vi även göra små målerijobb och snick-
erier, avslutar Carsten.

Kvidinge golv 
har nöjda kunder!

KONTAKTA OSS FÖR EN KOSTNADSFRI OFFERT!
Mail: kvidingegolv@hotmail.com

WWW.KVIDINGEGOLV.SE
Följ oss gärna på  

7Kvidinge golv



Järnvägsgatan 28, Klippan

0435-139 60  |  klippan@elon.se

Måndag-fredag 9.30-18.00, 

lördag 9.30-13.00

Mitsubishi Electrics luft/luft värmepumpen HERO.
Med högsta energiklass A+++, motsvarande nominell värmeeffekt ner till -15ºC, 

inbyggd WiFi och drift ned till -35ºC, är HERO framtidens värmepump.

Frågor? Ring oss! 
Kenneth: 0706-248 229
Mattias: 0706-248 227

Se modeller och priser på www.a4uab.se
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Friis Scaffolding är ett av Ljungbyheds snabbaste växande 
företag och drivs av Ljungbyhedsbon Anders Friis. Ingen kan 
missa ställningsföretaget på Storgatan som renoverat upp 
tomten och arbetstillfällen i byn.

Vem är Anders och Friis Scaffolding?
– Jag hade varit ställningsbyggare sedan 2012 som enskild firma och 
funderat i f lera år på att starta ett eget företag. I december 2016 startade 
jag Friis Scaffolding och hade tänkt mig att göra småjobb, men det blev 
fort jättestort. Har fått investera i material och köra på. Nu står vi inför 
att bygga ut eller f lytta för att få plats.

Varför Ljungbyhed?
– Jag gillar svensk landsbygd och vill ha en levande landsbygd. Därför 
är det viktigt att stötta och hjälpa till, som när biografen i byn behöver 
hjälp eller fotbollsklubben behöver sponsor. Det betyder mycket för fören-
ingen och deras eldsjälar utan att Friis Scaffolding går i graven. Vill vi 
ha en levande landsbygd måste vi hjälpa varandra med. Att vi kunnat 
anställa två ungdomar från bygden känns också bra. Theodor som är 
lärling är snart färdigutbildad och då hoppas jag att vi kan anställa en 
ny lärling från bygden som Theodor kan ta ansvar för. Vi vill vara ett 
lokalt företag som jobbar brett.

– Det är svårt att få tag i utbildade ställningsbyggare så vi satsar på 
lärlingar som vi kan lära upp och ge ett jobb. Vi är ett glatt gäng som 
har roligt på jobbet. Att vara ställningsbyggare är en livsstil där du har 
ansvar för många människors liv och säkerhet. Det är därför vi sätter 
säkerheten framför allt på Friis Scaffolding.

Hallå där Anders Friis

Säkra upp din arbetsplats!

Byggnadsställningar

Friis Scaffolding AB
070-816 61 33

info@friisscaffolding.se

Ring för en kostnadsfri offert eller rådgivning

– Villor
– Höghus
– Lägenheter

Ställningar till:
– Scener
– Väderskydd
– Special

BRAVIDA PRENAD AB KLIPPAN 

www.prenad.se

 0435-145 35

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

En kontakt räcker! 

Låt oss hjälpa er 
med ert byggprojekt!

9Hallå där Anders Friis



Gilla oss på FB

MEDLEMSERBJUDANDE

15% RABATT
PÅ ALL UTOMHUSFÄRG

Erbjudandet gäller alla medlemmar t o m 31/8.

Välkommen till  
”Mitt Colorama”

På Colorama är målet att skapa  
helnöjda kunder oavsett hur era behov  

och hemma projekt ser ut. Vår kundklubb,  
Mitt Colorama, är ett av stegen på den  
vägen. För mer information och för att  

bli medlem, kom in i butiken!

Gräsmatta i höst
Att så gräsmattan i augusti är en gammal bra regel. 

Fröna gror snabbt i sommarvärmen och jorden och luften är till
räckligt fuktiga för att de inte ska torka ut i ett nafs. Givetvis ska 
du undvika gräsmattesådd om det är en värmebölja. Tänk på att 
en nyanlagd gräsmatta (gäller även om du lägger gräs på rulle) 
ska vattnas ofta och lite – tvärtemot en etablerad gräsmatta.

I september ska gräsmattan höstgödslas med fosfor (P), kalium 
(K) och spårämnen men inget, eller ytterst litet, kväve (N). Fors
for hjälper till vid avmognaden på hösten och vid bildandet av 
nya blomanlag till nästa år. Kalium gör att växterna klarar kylan 
bättre och stärker cellväggarna vilket gör dem motståndskraftiga 
mot t ex snömögel. 

Bjärhus Växtbutik
Tel. 070-74 04 295  
www.bjarhus.se

Sätt färg på din t
rädgård... 

...genom ett 
besök hos oss!

Öppettider: 

Se facebook

Vi på Bruksspelet vill rikta ett STORT TACK till våra sponsorer 
som gjort årets föreställning möjlig!

10 Trädgård



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

Nyheter i butiken varje vecka!

Hair Duo
219:-
ord.pris 418:-

Fyndställ 
utanför butiken under 

Perstorpsdagarna (fre-lör)

Barn & Unga – hösten 2019
Välkommen att vara med! Här finns något för alla 
åldrar, från babysång till ungdomsgrupper, där vi kan 
dela liv och tro med varandra. Information hittar du på 
www.svenskakyrkan.se/klippan. 
Alla grupper startar i vecka 36.

Köpmang. 19  |  Perstorp  |  0435 - 346 68

TOTAL
UTFÖRSÄLJNING 
BUTIKEN UPPHÖR

30-50% 
på hela sortimentet

50% 
på alla barnskor

START
 måndag 19 aug.

Stockholmsvägen 6, Perstorp. 0435-302 03

Chryssboll
2 st för 100:- (75:-/st)

Den bästa tiden för plantering är nu! 
Många träd och buskar kan du plantera långt in på hösten 
efter som jorden är naturligt fuktig, vilket gör det lättare för 
växterna att etablera sig. 

Bärbuskar och jordgubbsplantor som planteras i höst ger frukt 
kommande år. Jordgubbar trivs bäst i lätt, mullrik jord medan 
hallon vill ha mullrik och fuktighållande jord. Kom ihåg att 
höstgödsla!

Rensa bort ogräset
Ogräset fortsätter att växa så länge marken inte har frusit. Genom 
att hålla undan ogräset nu kommer du också att underlätta för 
dig själv till våren. Låter du ogräset bli kvar bildar det frö och 
övervintrar. Ge inte ogräset ett försprång i vår!

11Trädgård



Jan Aronsson tilldelades priset ”Årets 
perstorpare” i år med anledning av sitt 
stora engagemang för Perstorp och dess 
invånare ”vad gäller sin förmåga att anordna  
evenemang som binder ihop oss, ger oss möj-
lighet att umgås och bli starkare tillsam-
mans”. Är det någon som sett till att det 
händer positiva saker i Perstorp är det 
Jan Aronsson.

1964 flyttade Jan Aronsson till Perstorp och 
började arbeta på Skånska ättiksfabriken 
som chaufför och körde ut Perstorpsplattor 
till handlare i Danmark och Sverige. Jan 
blev trogen företaget under alla år och efter 
många olika befattningar stämplade han ut 
den 16 december 2008 från Perstorps AB. 

Persgården
1973 startades en fritidskommitté med inrikt
ning på företagshälsovård vid Perstorps AB 
och 1976 invigdes Persgården. Under flera 
år koncentrerades mycket av fritidsaktivi
teterna i Perstorp här. Innebandyn växte 
sig stor och Jan dömde innebandy varje 
måndag och tisdag kväll i 13 år, de andra 
dagarna var han speaker på de andra idrotts
aktiviteterna.

Persgården var också platsen dit Perstorp 
AB hade sina bolagsstämmor under många 
år. Jan som var ansvarig för Persgården fick 
rycka in och fixa allt möjligt. Bra medarbe

tare och ett stort ordningssinne hjälpte Jan 
att utveckla Persgården.
– Jag har alltid velat att det ska hända något i 
Perstorp. Jag är en sådan människa som inte 
kan sitta och rullar tummarna. Kan jag då göra 
något som samhället har nytta av är det kul, 
säger Jan.

Jan berättar vida
re om vårfesterna i 
centrum, Perstorps
karnevalen och idag 
Perstorps festivalen 
som han engagerats 
till och ordnat artis
ter. Trots att Jan är 
pensionär sedan flera 
år är han lika aktiv 
idag. Om onsdagarna sorterar han kort 
på Plastens hus. I det arbetet hittade Jan 
den originalbilden på Hinzaväskan från 
Perstorp i ett tidningsurklipp.
– Just nu håller vi på med att gå igenom 
Rosengrens foton i kommunkällaren och gör ett 
sökbart arkiv, förklarar Jan.

Håller igång
Både Jan och hustrun Ingela tar sig gärna en 
dans om det ordnas musik och dans. Det är 
fulltecknade dagar med olika aktiviteter och 
nu under sommaren åker de gärna ut en tur 
med sin Volvo.
– Jag måste ha något att göra annars klättrar jag 
på väggarna, förklarar Jan.

Det är eldsjälar som Jan Aronsson som ser 
till att det händer positiva saker i samhället. 
Alltid lika glad och trevlig, en riktig profil 
som gör och har gjort Perstorp lite bättre för 
alla genom alla år.

Mannen med många bollar i luften

Stort kontaktnät
Utöver arbetet på Perstorp AB har Jan alltid 
varit aktiv i föreningslivet. Som ung var han 
aktiv brottare och brottningstränare i brott
ningsklubben, suttit i styrelsen för PBIK till 
och från genom åren, politiskt engagerad i 
Perstorps Framtid, och aktiv i Företagarna 
i Perstorp.
– När utedansbanan byggdes på Persgården 
fick jag ansvaret för att ordna artister. Donnez 
spelade där innan de slog igenom och jag ansva-
rade för alla fester under Perstorp AB:s 100 års 
jubileum 1981, berättar Jan.

"Jag har alltid velat att 
det ska hända något i 

Perstorp. Jag är en sådan 
människa som inte kan sitta 

och rullar tummarna."

12 Månadens Profil: Jan Aronsson



Sommaröppet alla vardagar 9.00-17.00.
För mer info – www.plastenshus.se

En permanent utställning om plast visas 
i den gamla fabrikslokalen, där ord, bild 
och föremål vägleder oss genom 125 år 
av industriell utveckling.

Hässleholmsvägen 6, Perstorp  |  0435-393 03  |  info@plastenshus.se

Ingemar Larsson har gjort mycket positivt för Perstorp men 
få vet att han arbetat som ICAhandlare i 35 år. 

Tidigt i livsmedelsbranchen
Som 12åring började Ingemar sommarjobba på en gurk och 
tomat odling innan han året efter flyttade till Svalöv och vid sidan 
av studierna jobbade hos Gunnarsson i Svalöv. Efter militärtjänst
göringen ordnade Åke Gunnarsson en arbetsintervju åt Ingemar 
på Prima i Helsingborg. Där tog karriären inom ICA fart. Ut
bildningar och olika tjänster följde innan Ingemar blev butikschef 
för ICA Kvantum i Klippan. När det skulle byggas en ny butik i 
Bjuv blev det Ingemar Larsson och Mikael Persson som öppnade 
butiken. 1999 köpte Ingemar och Jette ICA butiken i Perstorp och 
har sedan dess varit Perstorp trogna.

Prisad företagare
”Årets företagare i Bjuv” 1992, ”Årets företagare i Perstorp” 2013 
och ”Årets Perstorpare” 2016. Ingemar har samlat på sig priser 
genom åren.
– Det är roligt att ens arbete uppskattas. Jag tycker om att göra goda  
gärningar och hjälpa till. Vi bjuder exempelvis på julfrukost varje jul, 
bjuder på fastlagsbullar i butiken och på äldreboendena varje år. Till 
midsommar och vecka 34 har vi kalas på parkeringen med mat och  
erbjudanden. Vi vill få folk att handla lokalt och genom att bjuda till 
blir det bättre för alla. På en liten ort måste du måna om dina kunder, 
säger Ingemar.

Ingemars egen karriär som ICAhandlare har möjliggjorts av 
hans fru Jette som stöttat och dragit ett stort lass hemma. Därför 
blev Ingemar extra glad när han och Jette fick priset som ”Årets 
perstorpare” tillsammans 2016. 

Idrottsintresserad
Du träffar annars på Ingemar antingen när Rögle spelar hemma 
eller när Helsingborgs IF spelar på Olympia. Sen finns det ett stort 
travintresse, Ingemar körde travhäst själv i unga år och den 13 
augusti ordnade han en resa till Jägerso åt intresserade kunder. 
Idrott och hälsa hänger ihop.
– Min rekommendation är att alla ska gå på hälsokontroll varje år. Vår 
egen hälsa är det viktigaste som finns. Ta tid att investera i dig själv, 
avslutar Ingemar.

som ICA-handlare 
i Perstorp20 år

Alla aktiviteter och uppträden är gratis, välkomna!

Fredag 23 augusti – Torget
10 - 18 Hassans tivoli 
10:30 Hundis med vänner minglar
10:45 Barnunderhållning
11:15 Glass & godis till alla barn 
(SPONSOR: PERSTORPS FJÄRRVÄRME AB & ICA SUPERMARKET)

12 - 13:30 Dagens rätt serveras i tältet
13:30 Kaffe och köpekaga 
(PERSTORPS FRAMTID OCH PARTYFABRIKEN BJUDER)

14:00 Lasse Sigfridsson
16:00 AW med happy hour 
(HALVA PRISET PÅ MAT FRAM TILL KL. 17)

18:00 Dinnershow 
(BOKA PÅ WWW.PARTYFABRIKEN.SE/BOKA)

20:00 Schlagershow med Partyfabriken
21:00 Titanix 
(SPONSOR: FIP – FÖRETAGARNA I PERSTORP)

01:00 Tältet stänger

Lördag 24 augusti – Torget
10 - 14 Öppet hus på Plastens hus 
(BJUDER PÅ KAFFE & UNDERHÅLLNING)

10 - 14 Butikerna har öppet
10 - 16 Hassans tivoli
10 - 15 Biblioteket har öppet
10 - 15 Räddningstjänsten, företag och 
föreningar finns på plats.
10 - 16 Uppvaket – TESTA VOLTBIL OCH KROCKSLÄDE

10:00 - 16:00 Lions SERVERAR KAFFE I SIN LOKAL

12:00 - 13:30 Dagens rätt serveras i tältet
(INKLUSIVE MÅLTIDSDRYCK 50 KRONOR)

13:30 Kramdjursparaden
14:00 Barnunderhållning
14:00 Glass & godis till alla barn 
(SPONSOR: PERSTORPS FJÄRRVÄRME AB & ICA SUPERMARKET)

15:00 Kicki Danielsson
18:00 Dinnershow 
(BOKA PÅ WWW.PARTYFABRIKEN.SE/BOKA)

20:00 Hyllning till Peps Persson
21:00 Show med Partyfabriken
23:00 ZZ Tap – ZZ Top tribute

ICA SUPERMARKET 35 ÅR!

Fredagen 23/8 firar de  

med försäljning, mat och  

underhållning på parkeringen

13ICA Supermarket, Perstorp
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lippan cen rum - är é vi.... .

KLIPPANS KÖPMANNAFÖRENING
Klippan den

utfärdare

100 kr

Gäller 1 år från utskriftsdatum

KLIPPAN-CHECKEN

Foto: Patrik Axelsson

Tävla i Annonsjakten!

Namn: ____________________________________________________ Tel: _____________________________

Adress: _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

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

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

skicka in kupongen i ett frankerat brev till:
Adapt Media 
"Annonsjakten"
N. Skolgatan 2A
264 33 Klippan

Glöm inte att ange ”Annonsjakten” utanpå kuvertet! Om denna 
märkning inte finns med deltar man inte i tävlingen! 

OBS! Oss tillhanda senast den 30 augusti 2019.

Vinnare av Annonsjakten i Maj-numret
Åsa Herder Nilsson, Klippan (Klippancheck, 300 kr)

Pirjo Andersson, Perstorp (Biocheck, 200 kr)
Ingegärd Rehnwall, Klippan (Biocheck, 100 kr)

Mitsubishi Electrics luft/luft värmepumpen HERO.
Med högsta energiklass A+++, motsvarande nominell värmeeffekt ner till -15ºC, 

inbyggd WiFi och drift ned till -35ºC, är HERO framtidens värmepump.

Frågor? Ring oss! 
Kenneth: 0706-248 229
Mattias: 0706-248 227

Se modeller och priser på www.a4uab.se

- Din livsmedelsbutik i centrala Perstorp! 

Öppet alla dagar 8-21

Priserna gäller endast 23 augusti 2019 på vår parkering. Res för slutförsäljning. Perstorp 2013

Välkommen till vår stora födelsedagsfest där vi firar Ingemar 35 år - alltså som ICA-handlare 
(15 år i Bjuv och 20 år i Perstorp). Vi firar hela dagen den 23 augusti kl 8-18 på vår parkering 
utanför butiken med massor av bra erbjudanden, bl a grillning av Scan´s hamburgare med 
bröd, sallad och dressing för endast 20:-.

              Hjärtligt välkommen att fira med oss!
               Jette & Ingemar med personal

         Handla våra prisklipp direkt på parkeringen. Max 4 köp/hushåll.
          Gäller alla varor på vår födelsedagsfest den 23 augusti 2019 kl 8-18.

H
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H
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Välkommen till vår stora

Fredagen den 23 augusti kl 8-18

FödelsedagsfestFödelsedagsfest

20 år i 
Perstorp!

Helt flak = 12 pkt 

Zoégas Kaffe

Helt flak = 12 pkt 

Mollbergs Blandning

360:-

400:-

à 450 g. Skåne-

rost eller Blue 

Java.
Ord pris 479.40

à 450 g.

Ord pris 503.40

Albin Fredriksson under-
håller klockan 15.00 och 
17.00 på vår parkering. 

Via Produkter
100:-
100:-

Välj 4 st Via produkter:
Flytande 1 liters tvättmedel eller Kapslar 
14-pack. Ord 40.95-42.95 st 

6 st Via produkter:
4 st Via pulver à 750 g + 2 st Comfort 
sköljmedel à 750 ml. Ord 26.95-28.95 st 

8 flaskor 
Comfort

100:-
à 750 ml, sköljmedel. 
Ord pris: 215,60. Jämförpris: 12.50

3 påsar Bjäre Chips

50:-
7 olika sorter à 200 g. Ord pris: 
71.85

Bjäre Chips 
bjuder på dippa 
(värde 10:-) vid 
köp av 3 påsar.

Direkt från
grillen kl 12-18Scan Hamburgare med Pågens bröd, sallad och Kavli dressing20:-

20 burkar Coca-Cola väska

8 flaskor Coca-Cola

80:-
84:-

Coca-Cola, original eller Zero, à 
33 cl + pant. 
Ny burk.
Ord pris: 199:- + pant

Coca-Cola, Zero, eller 
Fanta, 
à 2 liter + pant
Ord pris: 175.60:- + pant

+pant
= 100 kr

+pant
= 100 kr

5 valfri Hygienprodukter

50:-Colgate Palmolive. Välj bland: Tandkräm, 
Deo Roll-On, Tandborste Twister, Dusch, 
Pump Handtvål.
Ord pris: 17.95-22.95

3 pkt Toalettpapper100:-Lambi, à 12-pack, högsta kvalité. 
Ord pris: 134.85.

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

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

Kom till oss 
och shoppa loss!

Handla för minst 500 kr 

30-31/8 (Klippanfesten)

och du får en 
rabattkupong med

 
att använda vid nästa 

köptillfälle

25% rabatt

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

Nyheter i butiken varje vecka!

Hair Duo
219:-
ord.pris 418:-

Fyndställ 
utanför butiken under 

Perstorpsdagarna (fre-lör)

– Energiklass A+++

– Tvättkapacitet 8 kg

– Kolborstfri motor

– Centrifughastighet:
 1400 varv

Ord. pris 7 990:-

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

Ljud  -  Bild  -  Vitvaror

Tvättmaskin

6 990:-

med 8 kg kapacitet

WAN2828BDN

Elektro Helios Micro
ord. pris 1.190:-

Ljuskällor LED, 
passa på att fylla 
upp inför hösten

Electrolux vattenkokare, visp, 
brödrost mm till kanonpriser

MARKNADSERBJUDANDE

NU 650:-
HALVA PRISET UNDER 
MARKNADSDAGARNA

4.  5.  6. 

1.  2.  3. 

Vinn 

Klippancheck!

Flower Power i Klippan
Varje år smyckas Klippans kommun med vackra 
sommar blommor. 

Det ställs höga krav på offentliga blomsterarrangemang. 
Plantorna ska vara vackra, inspirerande och tilltala många 
samt klara tuffa förutsättningar som sol, blåst och regn. 
Högsta betyg till Klippans kommun som varje år gör den 
offentliga miljön vacker och tilltalande med blomster
arrangemang.

TOTAL 
UTFÖR-
SÄLJNING

20 AUG. – 12 SEP.

%-satsen ökar var 
vecka... Hur länge 
vågar du vänta?

Öppet: tisdag – torsdag: 12–18

TACK  
alla kunder och 
vänner för åren 
med avigorät.  
Nu lägger jag  

ner butiken och 
ska njuta av  

pensionärslivet.

Stackarpsvägen 5, Klippan – Tel. 0435-152 60 – www. KOMMER SNART

VÄLKOMMEN TILL EN NY SÄSONG!

START 12/8 FÖR DAGENS LUNCH
Hemlagad husmanskost. Kl 11.30-14.00 må-tors

69:-  för lunch inkl sallad och kaffe
             (Djäkla bra pris) för alla.

14 Flower Power i Klippan



10 års jubileum för 

HardRock Salong 
HardRock Salong grundades 2009 med målsättningen 
att alla skall trivas och tycka det är kul att gå till frissan.  
Nostalgi som möter senaste trend gjorde salongen unik. 

Idag är salongen ännu mer unik eftersom salongen blivit ECO 
salong och certifierad Grön Salong & Klinik. Det innebär att du 
som konsument inte utsätter varken dig eller miljön för skadliga 
kemikalier. 

Sedan årsskiftet har Caroline Magnusson kommit in som del
ägare och breddat salongens utbud med både skönhetsbehand
lingar och medicinsk massage. Care by Caroline och HardRock 
ECOSalong har blivit sammanslaget för att lättare kunna foku
sera in på det vi ska satsa på.

– Vår senaste satsning är en certifierad webshop på vår nya hemsida 
www.hardrocksalong.com som säljer till hela Europa och vi känner oss 
stolta över att kunna vara en guide för att hjälpa konsumenten att välja 
säkra produkter. Att salongen skulle se ut såhär för 10 år sen hade jag 
aldrig kunnat drömma om, man får ofta nypa sig i armen och jag är så 
stolt över alla medarbetare som tagit oss dit vi är idag, berättar Frida 
Simonsen.

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

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

Kom till oss 
och shoppa loss!

Handla för minst 500 kr 

30-31/8 (Klippanfesten)

och du får en 
rabattkupong med

 
att använda vid nästa 

köptillfälle

25% rabatt

10 ÅRS FEST
H A R D ROCK ECO SA LONG K LI N I K &  SHOP

F R EDAG,  AUG 23 ,  2019  •  18 .00

SALONGEN • VEDBYVÄGEN 10, KLIPPAN
ALLA ÄR VÄLKOMNA • LIVESHOW MED SHOW PATROL

Nu kor vi hosten!

Storgatan 32 i Klippan P.S. 1/2 reapriset är kvar.

100:- RABATT
PÅ ALLA

BESSIE-BYXOR

15HardRock Eko-Salong 10 år



Det var fullt på Hotell Pausa när de båda Emiliorna utnyttjade 
Emelie Winbergs SPAvinst. I SPA och relaxavdelningen var 
det stämningsfullt med dämpad belysning, levande ljus på bor
den och behållare med isvatten.

SPA och relaxavdelningen på Hotell Pausa innehåller två jacuz
zis, en kallbadtunna, en arombastu, en softsauna samt soffor och 
fåtöljer. För den som vill går det att välja fruktdrinkar, fruktbricka 
eller ansiktsmask som tillval. För hotellets gäster ingår SPA och 
relaxavdelningen, fast det går bra att boka en kväll för dig och ditt 
kompisgäng med. 

Helkväll
Emelie Winberg och Emmeli Clausen använde SPAvinsten som 
ett avstamp för en barnledig kväll i byn som efteråt bar vida
re till Rackis innan de skulle cykla hem på sina blå cyklar till 
Gråmanstorp igen. Det stämde bra överens med motiveringen som 
Emelie vann med:

”Jag och min granne är båda småbarnsföräldrar. Vi pratar flera gång-
er om dagen om allt mellan himmel och jord. En dag utan att höra 
hennes röst hade känts väldigt tomt. Så fort männen är iväg med jobb 
har vi ”vinkväll” som brukar sluta kring kl. 04.00. Men den vi är hos 
har ändå ett ansvar över det finaste man få här i livet. Det hade varit 
underbart att få bjuda henne på detta. För som hon säger, vi tycker 
inte alltid likadant men vi stöttar alltid varandra, precis som riktiga 
vänner gör. Hon kommer för alltid ha en väldigt stor plats i mitt 
hjärta. Vi är väl kända som Emeliorna, bara det säger kanske en del”

En kväll på SPA gör att du mår bra, stressen försvinner och en 
harmonisk känsla sprider sig i kropp och själ. Ett perfekt sätt att 
skämma bort dig själv på i vardagen.
– Det var en överraskning när Emelie bjöd med mig, jag hade ingen aning 
om att hon vunnit en SPA-kväll. När jag fick höra motiveringen blev jag 
väldigt rörd. Det är riktig vänskap, berättar vännen Emmeli.

Det är första gången Emiliorna besökte Hotell Pausa och deras 
SPA och relaxavdelning.
– Du bokar inte hotell på din egen ort men jag är positivt överraskad av 
hotellet och SPA-avdelningen. Här är mysigt, fräscht och bra. Hit kan vi 
tänka oss att komma fler gånger, menade Emelie.

Perfekt vinst
Det blev en lyckad kväll med en bra start i SPA och relaxavdelning
en för Emiliorna. 
– Det är alltid något bra i Söderåsjournalen eller någon man känner igen. 
När jag såg tävlingen om SPA-kväll kände jag direkt att det var en tävling 
som passade oss. Det är helt i vår smak, komma hemifrån och njuta. Helt 
perfekt, avslutar Emelie.

Emeliorna passade på att njuta
16 Vinnare av en Spa-kväll hos Hotell Pausa



KOM OCH TRÄNA MED OSS 
– prova två veckor gratis!

Från 7 år och uppåt

Välkommen och träna kampsport i vår dojo!
Här kan du tänja dina gränser och finna:

•Gemenskap

•Ökat självförtroende

•Killar och tjejer i alla åldrar

•Styrka, kondition och självförsvar

•Möjlighet att mäta dina färdigheter i tävling

Var? Ängelholmsg. 9, Klippan (Sågenhuset)
När? 26 augusti kl. 18.00

Frågor? Ring! 
Nisse 0435-523 55, 0702-20 35 95

Dick 0734-29 86 60

www.klippanskarateklubb.se

Klippans Karateklubb

Hoppas vi ses!

Välkommen
till våra nya fräscha 
lokaler i Sågenhuset!

17



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

Förenings sidan på Söderåsportalen.se

Har du eller känner du någon 
som har alkoholproblem?

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

Anonyma Alkoholister 
Informationsmöte 
varje tors kl. 17-18

Al-Anon
Stöd för anhöriga. 

Möte varje tors kl. 19-20

Perstorp Bälinge
Idrottsklubb

VÄLKOMMEN ATT LOPPISFYNDA I PERSTORP!
Loppislokalen Badvägen 7 efter Ugglebadet
Öppet: Onsd. 14-17 • Lörd.10-13 • Stängt i juli
Shopen Hantverkargatan 4 J 
Öppet:Månd.-Onsd.14-17 • Lörd.10-13 • Öppet i juli

Möbler, glas, 
porslin, tavlor, 

el-, sportartiklar, 

leksaker, verktyg 

och mycket mer

FLY ’N RIDE - 2019
Ljungbyhed Park • 31 augusti kl. 10-16

Framgångar för unga ryttare
Det blev både SMguld och SMsilver till Perstorpsryttare när 
SMfinalen i ponnyhoppning 2019 för kat. C var över. 

Det krävdes en rafflande omhoppning mellan fyra ekipage innan 
Agnes Olofsson Idrizovic med svenskfödda ponnyn Giovanna stod 
som SMguldmedaljör. Ekipaget tävlar för Perstorps Kör och ryt
tarförening. Agnes och Giovanna tog dessutom en silvermedalj i 
SMinverkansridning tidigare i veckan.

Dessutom placerade sig TuvaLi Örnberg med Wynswood Equity 
på en 10:e plats i sin första SMfinal. Tidigare i veckan vann Tuva 
Li dessutom SMguld för ungponnyer kat.B med sin 6åriga Lime
park Honeysuckle. Ytterligare ett Perstorpsekipage, Sofia Borg
strand på sin häst Excentrics Mixed Emotion knep en andraplats 
i SM:s Bfinal. I kringklasser deltog Wilda Örnberg med sin kat.D 
ponny Mosstown Suzy och vann den finalen.

Sammanlagt fick Perstorps kör och ryttarförening två guld, ett  
silver, en tiondeplacering och en andraplacering i Bfinalen.

Unga lyfter tungt
Klippans kraftsportklubb fick bidrag från Sparbankstiftelsen till 
att införskaffa nya lyftarskor till ungdomarna i klubben. Väldigt 
uppskattat av ungdomarna.
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För Rögle BK är publiken en viktig faktor för att nå framgång 
och att det är stämning på matcherna. Några av de som stöttar 
Rögle vid varje hemmamatch och har sin bestämda plats säk
rad till samtliga hemmamatcher är gymnasieläraren Theres 
Rosenberg och bilbyggaren Henrik Elg. De har sett fördelarna 
med att ha säsongskort och säkrat sin plats för kommande 
säsong.

Följt Rögle sedan barnsben
Theres Rosenberg växte upp med Rögle berättar hon, eftersom hela 
familjen gick när hon var liten:
– Jag har alltid följt Rögle, under tonåren hade jag säsongskort på 
ståplats. Olika perioder i livet gör att man har olika möjligheter att följa 
laget på plats. De senaste sex åren har jag haft säsongskort på högrasitt. 
Vi är ett stort kompisgäng som umgås även privat kopplat till Rögle. Vi 
har trevligt socialt ihop, hockeyn är det som vi har gemensamt. Annars är 
vi väldigt olika i bakgrund och åldrar men kärleken till Rögle förenar oss. 
Säsongskort är perfekt eftersom vi har våra bestämda platser och alla pratar  
med varandra runtomkring där vi sitter. Det är en speciell gemenskap. 
Hockey ska upplevas på plats, helheten är bättre än på TV. 
Stämningen, atmosfären och känslorna på isen ska 
upplevas på riktigt. Stämningen i arenan är en 
stor del av upplevelsen, förklarar Theres.

Hockey ska upplevas
på riktigt!

Hela familjen på plats
En nyfunnen supporter är bilbyg

garen Henrik Elg vars intresse för 
ishockey och Rögle väcktes sent. Fast 

efter det väcktes är både han och familjen fast 
och har köpt säsongskort:

– Det började med att mina barn började att spela ishockey i Åstorp 
Grizzlys, jag hade inget hockeyintresse alls då. Eftersom barnen ville 
se en hockeymatch live köpte jag biljetter till hela familjen i julklapp. I 
mellandagarna åkte vi in och kollade Rögle-Linköping. Redan efter introt 
var jag fast och efter det har vi varit på i stort sett varje hemmamatch. 
Säsongskort var det enda som gällde inför den här säsongen. Endast sjuk-
dom eller barnens aktiviteter som kan hindra oss från att vara på plats. 
Skönt att ha sin plats säkrad och slippa sitta och boka biljetter. Särskilt 
skönt vid derbyna. Det är något speciellt när man kliver in i arenan, stäm-
ningen och atmosfären. Jag är gärna på plats en bra stund innan nedsläpp 
och kollar uppvärmningen, pratar med folk och sen när det drar så gillar 
man allt. Snabb sport, action hela tiden, alla ramsor och sång från den 
underbara klacken. Mitt huvud hinner inte riktigt med tempot än, men 
jag älskar det. Mitt säsongskort är min guldklimp.

Stort engagemang kring föreningen
Kari Litmanen som är marknadsansvarig i Rögle BK är ny i klub
ben men som har jobbat i Brynäs tidigare är häpen över engage
manget och suget efter säsongskort. 
– Efter förra säsongens åttondelsfinal har intresset ökat för Rögle och 
antalet sålda säsongskort slår tidigare försäljning. Det är riktigt roligt 
med det stora engagemanget runt föreningen och vi blickar mot den nya 
säsongen med en stor förväntan, förklarar Kari.

Missa inga jubel i Catena Arena
Den 14 september drar SHL igång då Rögle tar emot HV71 i Catena 
Arena. Till dess kan du säkra din plats för hela säsongen via Rögle 
BK:s kundcenter, rbk.ebiljett.nu eller biljett@roglebk.se. 

”Det är något 
speciellt när

  

man kliver in 
i arenan,  

stämningen och 
atmosfären”
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Kräftskivan med start den 8 augusti, är 
en relativt ung företeelse. Vi har ätit kräf
tor i Sverige sedan medeltiden och från 
1500talet har kräftan fungerat som fest
mat för kungligheter. 

Östra Ljungbybördige Hasse Andersson är årets dragplåster 
på Klippanfesten, men årets nyhet är att Ung Fritid har ett 
eget område endast för ungdomar på parkeringen framför 
Hotell Pausa.

– Vi kommer att ha ett inhägnat område där vi f lyttar ut vår verk-
samhet om kvällen. Vi kallar det ”Chillzone”. Det kommer att finnas 
en scen med uppträdanden och aktiviteter men även sköna hängytor 
där du bara kan chilla. Området är både drogfritt och enbart för ung-
domar, berättar Lars Hultin som är en av fritidsledarna på Ung 
Fritid. 

Inför Klippanfesten har fritidsledarna, när det funnits tid över, 
snickrat ihop en egen entré och annan rekvisita. Förutom Ung 
Fritids Chillzone kommer Partyfabriken att ha ett festområde 
på Torget 1 och Norrehus har en stor scen i sin trädgård. Det är 
i Klippan det händer!

Chillzone  på Klippanfesten

Nyhet 2019!

Traditionell  svensk fest
Företeelsen med fest i samband med kräftfis
ket, där kräftorna äts hela och kalla, uppkom 
så sent som i slutet av 1800talet, då i form 
av den borgerliga ”kräftsupen” vilket var ett 
festligt sätt att ta farväl av sommaren och 
välkomna den annalkande hösten. Uttrycket 
”kräftskiva” dök dock upp först på 1930talet 
för att sedan spridas över hela landet och bli 
en etablerad tradition. Attiraljerna med hat
tar och övrig rekvisita, brännvinet och snaps
visorna, samt hur vi suger musten ur kräftor
nas undersida, är typiskt svenskt. 

Det kryddade brännvinet, denna ursvenska 
måltidsdryck som i måttlig mängd sägs för

höja smaken av kräf
tan och alla dess tillbe
hör. Snälleröds Mäskdrängens 
Akvavit har en skånsk smak över sig och 
passar bra vid kräftskivor. Dess arom av dill 
och kummin gör det till en av de allra bästa 
snapsen till kräftorna. 

Snälleröds brännvin är en lokal produkt 
från det lokala bränneriet Snälleröd. Det 
går även att boka snapsprovning för grup
per från Snälleröds Bränneri genom att bo 
i ljuvlig herrgårdsmiljö från 1700talet mitt i 
ett böljande, kuperat landskap på Snälleröds 
Bed & Breakfast nedanför Söderåsen.

Bränneriet i Snälleröd
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Nu inför Klippans kommun nya regler 
och rutiner för föreningsbidrag samt bok
ning av lokaler.

Kommunfullmäktige klubbade nya bidrags
regler i juni 2019 vilket kommer att innebä
ra en del förändringar för Er förening. Vår 
ambition har varit att förenkla och skapa ett 
rättvist system som främjar föreningsverk
samheten och möjliggör för en ännu mer 
utvecklad kultur och fritidsverksamhet i 
kommunen.

I samband med nya rutiner byter vi också 
system för ansökan om bidrag och bokning 
av lokaler i kommunen samt förenings
register. Ett nytt digitalt system införs under 
hösten, Eserve och ersätter FRI som är vårt 
system idag.

Välkommen på föreningsmöte 
För att detta skall fungera smidigt för både 
er som förening och för oss som skall hand
lägga kallar vi till informationskvällar där 
vi går igenom det nya bidragssystemet samt 
visar hur bidragsansökningar och bokningar 
går till. 

Dessa kvällar berör alla föreningar som  
söker någon form av bidrag i kommunen 
samt som bokar kommunala lokaler.

Vi träffas: 
Onsdag 28/8 18.0021.00 
Sågen i Klippan

Torsdag 29/8 18.0021.00 
Militärhistoriska föreningens lokaler, 
F5 området Ljungbyhed 

viktigt möte för 
Klippans föreningsliv

Det är av största vikt att någon med ansvar 
för bidrag och bokningar i Er förening när
varar på en av dessa kvällar, anmäl senast 
fredag 23/8, tala om vem/vilka som kom
mer samt till vilken kväll er anmälan avser 
och eventuell kostavvikelse då vi förbereder 
fika till kvällen. 
Anmälan skickas till kultur.fritid@klippan.se 
skriv gärna föreningsträff i ämnesraden. 

Få hjälp på plats
Leveratören av det nya systemet på plats 
under kvällen. Ta gärna med egen dator till 
mötet, så hjälper vi dig att komma igång. 

För ev. frågor kontakta: 
Arne Amnér arne.amner@klippan.se, 
Lotta Andgren lotta.andgren@klippan.se eller 
Jens Olsson jens.olsson@klippan.se

LÖRDAG
09.00 GRATIS FRUKOST till melodikryssare
10.00 SPELA MELODIKRYSSET
12.00 UTTAGNING KLIPPANSTJÄRNAN
13.00  KRAMDJURSPARAD & BARNENS STUND
15.00 TALANGJAKT KLIPPANSTJÄRNAN 
18.00  DINNERSHOW 
20.00  HASSE ANDERSSON 
21.30 PARTYFABRIKEN ROCK´N ROLL
23.00 AC+DC JAM
00.00 STOR FINALSHOW

30 - 31 aug

PARTYFABRIKEN - FREDAG
10.00 BARNENS FÖRMIDDAG
11.15 GLASS TILL ALLA BARN
13.00  METALLIC ROLLATORZ
16.00  UTTAGNING KLIPPANSTJÄRNAN
18.00 DINNERSHOW 
19.00  HYLLNING TILL PEPS PERSSON 
20.45 SCHLAGERFROSSA
22.00  DJ TIMO 
23.00 PARTYFABRIKEN MED BAND
00.00 DJ TIMO 

NORREHUS
FREDAG
THE EPIC SNAIL TRAIL PROJECT
THE PUSH
SKÅNSKA MORD

LÖRDAG
THE OHNOS 
FUTURE IDIOTS
DOLKEN 
WATERDOG

Öppnar 18.00

Begränsat 

antal platser!

CHILLZONE
FREDAG
18.00 - 00.00 UNG FRITID 13 - 19 ÅR

LÖRDAG
18.00 - 00.00 UNG FRITID 13 - 19 ÅR

FB INFO: 
UNG FRITID KLIPPAN

WWW.NORREHUS.SE

GRATIS INTRÄDE!

VÄLKOMNA!

OMRÅDET STÄNGER 01.00 BÅDA DAGARNA. MER INFO PÅ WWW.PARTYFABRIKEN.SE
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BANK
• SEB, Allegatan 17, 264 33 KLIPPAN ��������������������������������������������������������������0435-48 32 10
 www�seb�se, petter�arenhag@seb�se
• Swedbank, Storgatan 38, 264 33 KLIPPAN ������������������������������������������������������  0435-260 00
 www�swedbank�se, klippan@swedbank�se

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HUND- OCH KATTPENSIONAT 
Contramarken Kennel & Hundpensionat, Storaryd 1638, 264 54 LJUNGBYHED �����0708-52 51 20
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
Fenix Frames, Maglabyvägen 236-0, 265 72 KVIDINGE ���������������������������������������070-670 68 01

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
Psykologmottagning, Norra Skolgatan 2A, 264 33 KLIPPAN ������������������������������070-679 31 11
 Ursula S� Henningsson leg� psykolog/neuropsykolog, www�minpsykolog�net

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�soderasens�com, info@soderasens�com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- upplev, handla & ät hemmavid!

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

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

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

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

• BÅDE SÖDERÅSPORTALEN.SE OCH 
 SÖDERÅSJOURNALENS BRANSCHREGISTER!

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

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

 Web- och mailadress i Söderåsjournalens Bransch register (ingår)

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

KONTAKTUPPGIFTER

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

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

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

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

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

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

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

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

E-post:  .......................................................................................................................................................................
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- Din livsmedelsbutik i centrala Perstorp! 

Öppet alla dagar 8-21

Priserna gäller endast 23 augusti 2019 på vår parkering. Res för slutförsäljning. Perstorp 2013

Välkommen till vår stora födelsedagsfest där vi firar Ingemar 35 år - alltså som ICA-handlare 
(15 år i Bjuv och 20 år i Perstorp). Vi firar hela dagen den 23 augusti kl 8-18 på vår parkering 
utanför butiken med massor av bra erbjudanden, bl a grillning av Scan´s hamburgare med 
bröd, sallad och dressing för endast 20:-.

              Hjärtligt välkommen att fira med oss!
               Jette & Ingemar med personal

         Handla våra prisklipp direkt på parkeringen. Max 4 köp/hushåll.
          Gäller alla varor på vår födelsedagsfest den 23 augusti 2019 kl 8-18.
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Välkommen till vår stora

Fredagen den 23 augusti kl 8-18

FödelsedagsfestFödelsedagsfest

20 år i 
Perstorp!

Helt flak = 12 pkt 

Zoégas Kaffe

Helt flak = 12 pkt 

Mollbergs Blandning

360:-

400:-

à 450 g. Skåne-

rost eller Blue 

Java.
Ord pris 479.40

à 450 g.

Ord pris 503.40

Albin Fredriksson under-
håller klockan 15.00 och 
17.00 på vår parkering. 

Via Produkter
100:-
100:-

Välj 4 st Via produkter:
Flytande 1 liters tvättmedel eller Kapslar 
14-pack. Ord 40.95-42.95 st 

6 st Via produkter:
4 st Via pulver à 750 g + 2 st Comfort 
sköljmedel à 750 ml. Ord 26.95-28.95 st 

8 flaskor 
Comfort

100:-
à 750 ml, sköljmedel. 
Ord pris: 215,60. Jämförpris: 12.50

3 påsar Bjäre Chips

50:-
7 olika sorter à 200 g. Ord pris: 
71.85

Bjäre Chips 
bjuder på dippa 
(värde 10:-) vid 
köp av 3 påsar.

Direkt från
grillen kl 12-18Scan Hamburgare med Pågens bröd, sallad och Kavli dressing20:-

20 burkar Coca-Cola väska

8 flaskor Coca-Cola

80:-
84:-

Coca-Cola, original eller Zero, à 
33 cl + pant. 
Ny burk.
Ord pris: 199:- + pant

Coca-Cola, Zero, eller 
Fanta, 
à 2 liter + pant
Ord pris: 175.60:- + pant

+pant
= 100 kr

+pant
= 100 kr

5 valfri Hygienprodukter

50:-Colgate Palmolive. Välj bland: Tandkräm, 
Deo Roll-On, Tandborste Twister, Dusch, 
Pump Handtvål.
Ord pris: 17.95-22.95

3 pkt Toalettpapper100:-Lambi, à 12-pack, högsta kvalité. 
Ord pris: 134.85.


