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www.gunnsmode.se
Gäller endast en
gång per kund
och vecka 16!

Vinn mors dags-middag!
Vill du hylla din mamma lite extra på mors dag? Kanske
rentutav ta med henne till E&T Catering i Stidsvig och äta en
riktigt god måltid? Skriv i så fall ner varför just din mamma
förtjänar en middag på mysig restaurang och skicka in till
Söderås Journalen. Värdet på middagen är 1 000 kronor, så
vill du ta med fler personer än dig själv och din mamma så
får du lägga till resten av summan själv. Men 1 000 kronor
är ju en riktigt bra bit på vägen, eller hur?
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För att kunna komma ifråga för vinsten måste du ha möjlighet
att besöka ET Catering på mors dag, som i år infaller söndagen
den 29 maj. I ett kommande nummer av Söderås Journalen
gör vi ett reportage om ert restaurangbesök. Skicka in en
motivering till Söderås Journalens redaktion, så väljer vi ut
den mamma som vi tycker förtjänar en god middag allra
mest. Vi behöver ditt svar senast måndagen den 2
maj. Adressen är som följer:
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN
Märk kuvertet ”Mors dags-middag”

Storgatan 32, Klippan
Tel. 0435 - 101 15

Den stora
modebutiken
mitt i city med
personlig service.
Vi finns här
för DIG!

Se fler foto från vårens modevisning på Klippanshopping.se under fliken webbartiklar
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AB KLIPPAN LJUNGBYHEDS BEGRAVNINGSBYRÅ
Storgatan 74, 264 32 Klippan, tel 0435-104 06
Kommunens enda auktoriserade byrå. S.B.F.
AKUT JOUR DYGNET RUNT

Anna byter spår helt och hållet och
växlar över till Camilla och Johan!
Efter 16 år som annonssäljare lämnar nu
Anna Rosén Jönsson Söderås Journalen
och Adapt Media. Hennes ersättare blir
Adapt Medias egen Camilla H Peurell,
som ju är ett känt ansikte bland Söderås
Journalens kunder, eftersom hon sedan
många år tillbaka haft huvudansvaret
för

annonsframställning,

layout

och

fotografering.
- Det ska bli kul att bli ännu mer involverad i
Söderås Journalen. Anna och jag har jobbat
som ett team under sju år, så det blir mest
en förändring för mig och inte för kunderna,
säger Camilla H Peurell.
Naturlig övergång
Fram till nu har arbetsgången varit sådan att
Anna har varit alla kunders förstakontakt.
När hon sålt in en annons tar Camilla över
och pratar innehåll och utformning av
annonsen med kunden. Därför är det ganska
naturligt att Camilla nu tar över Annas gamla
arbetsuppgifter. Skillnaden blir att Camilla
kommer att prata med kunderna i ett tidigare
skede av tidningsproduktionen.
- på så sätt blir det ingen stor förändring
för kunderna, utan det är ”business as
usual”. för att förenkla annonshanteringen
ytterligare kommer vi även att utbilda resten
av personalstyrkan så att alla kan ta emot en
annonsbeställning om camilla någon gång inte
är på plats, säger Bengt Wetterberg, VD på
Adapt Media.
Yrkesmässig helomvändning
I och med att Anna slutar på Adapt Media
gör hon en riktig yrkesmässig helomvändning.
Dagarna vid skrivbordet kommer nämligen att
bytas mot ett aningen ”skitigare” jobb – hon
ska arbeta “sköterska” på en stor grisfarms “BBavdelning” i Harlösa!

- Jag har själv djur som
fritidssysselsättning hemma på
min gård i röstånga, och har
alltid drömt om att få arbeta
med djur på heltid. för ett tag
sedan berättade en granne
för mig att de sökte folk på
den grisfarm hon jobbar på.
Då var var det precis som om
det ”ramlade på mig” och jag
tänkte att det är kanske dags
efter sexton år som annonssäljare att byta
bransch helt och hållet? efter några dagars
funderingar så kom jag fram till att det var dags
att byta spår.
Det är dock med sorg i hjärtat Anna lämnar
Adapt Media.
- Jag har trivts jättebra med både jobbet,
kunderna, arbetskamraterna och den fina
stämning vi har här. Det kommer att kännas
tungt när jag lämna min ”andra familj” på
adapt Media, men jag kommer att titta in på
en fika då och då så att jag kan kolla att de
sköter sig, skrattar Anna på sitt oefterhärmliga
sätt.
- Det är självklart tråkigt att bli av med anna!
Men när hon nu vill göra ett byte i yrkeskarriären
så stöttar vi henne fullt ut i sitt beslut. Det känns
i alla fall bra att skiljas som mycket goda vänner
och att hon väljer det jobb hon nu gör, istället
för att hon börjar börja hos någon konkurrent
till oss, säger Bengt Wetterberg.

Kontinuerlig utveckling
Adapt Media har funnits sedan den 1 juli 2007,
och startades med Söderås Journalen som
enda grundpelare. Efter snart fyra år börjar alla
olika insatser ge resultat i form av fler kunder
och uppdrag, ökad omsättning samt bättre
och bättre resultat.
- Det var tuffa år under finanskrisen, då vi tappade
i omsättning på söderås Journalen. Därför har
vi hela tiden sett till att utveckla tidningen med
vår satsning på företagsreportage, på söderås
Journalens ”internetsyskon” klippanshopping.se

och nu senast söderås Journalens eget
branschregister, säger Bengt Wetterberg.
Ytterligare en internlösning
Anna Rosén Jönsson har även varit ansvarig
för införsäljningen till dessa nya projekt, och
kundkontakten där kommer att tas över av
Johan Wetterberg. Johan är något av en
veteran på Söderås Journalen, då han ansvarat
för textmaterialet i tidningen sedan 2001.
När Johan började sitt uppdrag var det som
”extraknäckande” student. 10 år senare har
han studerat i Halmstad och i Göteborg och
är nu både utbildad informatör och journalist.
Efter utbildningen har han nu också hunnit
med 4 år på Adapt Media.
- Det har blivit en del reportage genom åren
om både det ena och det andra. Utvecklingen
av söderås Journalen, klippanshopping.se och
alla andra uppdrag vi gör på adapt Media har
gjort att mitt jobb aldrig blivit tråkigt, utan
jag har hela tiden fått nya arbetsuppgifter.
eftersom jag redan har ansvaret för all text i
söderås Journalen och på klippanshopping.
se känns det helt naturligt för mig att ta
över kundkontakten för söderås Journalens
branschregister och för klippanshopping.se,
säger Johan Wetterberg.
Anna Rosén Jönsson blir med andra ord en
saknad vitamininjektion hos Söderås Journalen
och Adapt Media, men tidningen och
företagets kunder kommer ändå att servas på
samma positiva, trevliga och kunniga sätt som
varit Annas kännetecken.
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PARFYMERI
ÖPPNAT I KLIPPAN

Det har inte funnits något parfymeri i Klippan
på många år, men sedan den 28 mars behöver
ortsborna inte bege sig utanför kommungränsen
för att kunna dofta riktigt gott. Då öppnade
nämligen Norrlandsflyktade Alina Sjödin och
Dan Sundström Fräck & Fin mitt på Storgatan i
Klippan.
-Jag har drivit parfymeriet i Dorotea tidigare. Att
komma till Klippan känns kul och jag hoppas på att
kunna nå ännu fler kunder här, säger Alina Sjödin.

Före detta optiker
Dan Sundström har arbetat som optiker i 40 år, de
senaste 30 åren som egen företagare. Vid sidan av
arbetet har han alltid haft ett stort designintresse,
speciellt från 50-, 60- och 70-talen, och han har på sin
fritid samlat på sig alltifrån gammalt fint svenskt glas
och porslin till udda hushållsdetaljer. I och med flytten
till Klippan lägger Dan optikeryrket på hyllan, och satsar
istället på att ha en liten hörna med sina ”grejer” på
Fräck & Fin.
- Det ska bli helt underbart att få hålla på med någonting
helt annat. Jag gick på rutin i mitt gamla jobb de sista
åren, men nu har jag fått en energikick i och med
flytten och att jag får syssla med mitt fritidsintresse,
säger Dan Sundström.

Stor potential
Vad får då två norrlänningar att flytta pick och pack de
112 milen söderut? Det fanns några olika anledningar.
Alina och Dan har ingen anknytning till Klippan och
bygden här omkring. På omvägar fick dock Dan reda
på att en butiksrörelse här nere skulle säljas, och man
åkte ner för att kika på den. Det blev inget med köpet,
men då man förstod att det inte fanns något parfymeri
i Klippan började andra tankar att gro.
- Det finns mycket mer människor här nere. parfymeriet
har gått bra i Dorotea, där det bor 3 000 personer, så vi
ser en stor potential i klippan. Trots att vi bara har varit
igång under en väldigt kort tid så har vi fått mycket
positiva reaktioner. Många säger att det är jättetrevligt
att det finns ett parfymeri i klippan igen, och att det är
klippans finaste butik. Det känns naturligtvis jättekul,
säger Alina Sjödin.
Webbutik
Förutom den fysiska butiken har Fräck & Fin också
en webbutik där man säljer parfymer och andra
skönhetsprodukter. Webbutiken har haft stor framgång,
och man har under lång tid fått beställningar från hela
landet – och faktiskt mer därtill.
- Det kommer in regelbundna beställningar från en
massa olika länder, till exempel spanien, ryssland och
Indonesien. Jag förstår inte riktigt hur de hittat oss,
sidan är ju på svenska – men det spelar ju inte så stor
roll. alla kunder är lika välkomna, oavsett var de bor,
avslutar Dan Sundström.
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Dags att byta boende?
Se då fördelarna med att anlita Klippans enda
fristående mäklare som:

s ...bott i Klippan sedan barnsben, och därmed har
verkligt god erfarenhet av den lokala marknaden
s ...anser att varje hus är unikt och bör behandlas därefter

s ...med egna idéer och arbetssätt har byggt upp en
verksamhet som uppfyller kundernas önskemål
och förväntningar

s ...givetvis erbjuder alla de tjänster som gör att du känner
dig trygg med din bostadsaffär

s ... vill fortsätta vara din lilla lokala mäklare, som med
engagemang och empati lyssnar till dina behov
s ...har fria, obundna och mycket goda relationer till
alla kreditinstitut

Välkommen till MäklarCentrum
mötesplatsen för nöjda säljare och köpare

Margareta

Prabin & Jo

nas Troeds

son

Allétorget 17, 264 33 Klippan, Tel 0435-155 35, www.maklarcentrumskane.se

Tak- o Väggplåt
Pris från 52 kr/m2
s 6ATTENAVRINNING
s 0LÍTBESLAG
s 3KRUV MM

NYHET!
.U lNNS $ECRATAK
i lager!

CYKELAFFÄREN I CENTRUM
Tvåhjulsmästarna har dammat
av en gammal klassiker!

Marieholm - 0413-730 62 - www.norosteel.se

Gårdsbutiken öppen torsdag & fredag 15-18.
Övriga tider: Ring!

Kött- och Charkprodukter

Rum och Frukost, öppet året om!

”Viltkött – NaturligtVis”

3- växlad, 7-växlad herr och dam

NU TILL
KAMPANJPRIS!

EKSTRANDS CYKEL 0435-71 14 13

Vårt sortiment: Hjort, Vildsvin, Älg, Rådjur, Hare, Kanin, Fasan, Vildgås och Gräsand.

070-52 340 20 • 0708 - 14 01 65 • www.bonnarpshjort.se

Storg 17, KLIPPAN Vard 9-18 Lörd 9-14

CYKELAFFÄREN I CENTRUM

RÖSTÅNGA

TREK STANDARD C420
Kolla in nya Trek Nordic Line Citycyklar
SPECIALERBJUDANDE!

BEGRAVNINGSBYRÅ

5.395:-

Billingevägen 8 - Röstånga - 0435-91570
ekstrands.indd 1

Försäljning, installation och service av Canal Digital,
Viasat och Boxer samt kabel-TV anläggningar.
Vi hjälper dig med att få en störningsfri TV-bild samt med
inkopplingen av all er utrustning på bästa sätt.
www.antennsystem.com

Ring 0435 - 508 20

info@antennsystem.com

06-04-03 10.47.56

En hjälpande hand när det behövs
dygnet runt, året om
Mikael Karlsson

Läs gärna mer på vår hemsida

www.begr-byra.se

20%

20%

på all kosmetik från

på alla solglasögon kända märken!

50 - 60 -70 -tals klassiker
kända svenska
designers!

10,7 x 7,1 av

STORGATAN 42 • KLIPPAN • TEL 0435 - 108 15
ÖPPET: MÅN - FRE 9.30 - 17.30 • LÖR 10.00 - 13.00 • LUNCH 12.00 - 13.00

www.fräckochﬁn.se
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BRAUNS SIDA

…och så nås Braun
Tfn 0435-71 11 50 mobil 0739-79 34 54
E-post: leb.klippan@passagen.se

Hägnstaket – fanns 100 000 mil i Sverige

Påminns om Ådalen 1931
I TV, radio och tidningar har det gått
att följa frigörelsekamperna i en rad
länder och hur militären används
mot egna befolkningen. Detta för
tankarna till Ådalen 1931 – i år 80 år
sedan. Bakgrunden var att strejkande misshandlat strejkbrytare och var
på väg mot strejkbrytarnas förläggning för att ge uttryck för sitt missnöje. Militär kallades in, som spärrade marschvägen. Då marschen inte
stoppade sköt militären in i folkmassan. Fem dödades – varav en flicka.
Lika många skadades. Reaktionen
blev våldsam i landet. Beslutet blev:
Att i framtiden inte sätta in militär
utan polis. Det gäller än idag.

Sockerbetan –
”Skånes gröda”
Ingen gröda sammanknippas med
Skåne mer än sockerbetan. Äldre
tiders slit i höstens betfält är omskrivna. Sockerbetan är en variant
av foderbetan. Den senare har odlas i 4 000 år i Medelhavsområdet.
1747 påvisades att roten innehöll
socker - två till sex procent, som
nu höjts till 15-20 procent genom
förädling. Betodlandet tog fart.
I Skåne kom odlandet igång på
1880-talet, efter misslyckat försök
på 1830-talet. Frankrike, Tyskland,
Ryssland och USA är de stora ”betländerna”. I Sverige odlas betor på
55 000 hektar. Tidigare manuella
slit har ersatts med maskiner.

Märkesdagar
1886. Telegraf- och telefonstationen i Åby (Klippan) invigs.
1946: Enhälligt nej på frågan: Vill
Klippans köping gå samman med
annan kommun?

Som sagt...
”Musik betyder mycket för hälsan.”
(Kommunalrådet 1998, Rune Persson, om att ha kvar musikskolan)
”lär av historien – för framtiden”
(Pappersarbetarförbundets ordförande Sune Ekbåge)

Det börjar dyka upp hägnadsstaket
med snedlagda rundträd monterade i upprättstående stödträ. Det
anknyter till en gammal inhägnadshistoria i sverige..
Det fanns tre sätt att hålla boskapen från växande grödor: Vallas av
herdar, tjudras eller stängas ute med
hägnad. Det sista dominerade. Långt
in på 1800-talet var det omöjligt att
titta ut i landskapet utan att se en
hägnad. Agrarhistoriker uppskattar
att drygt en miljon kilometer hägn
fanns i Sverige - 25 gånger runt jordklotet. Det gick åt sex kubikmeter trä
till var hundrade meter hägn - totalt 60 miljoner kubikmeter. Mycket
skog krävdes. I Skåne och Halland
användes jord- och grusvallar, i viss
mån stengärdsgårdar, som skydd.
Mellan Gråmanstorps och Vedby
socknar syns en sådan rest, öster
om Elfdalsvallen. Carl von Linné såg
hägn av ekgrenar vid genomresan av
Åby 1749.
I bondesamhället fanns tidigt häg-

nad, som togs upp i landskapslagarna, på 1400-talet i landbostadgor, 1681 i husesynsförordningen,
i 1742 års byordningsstadga och
1802 lag om rågångsmärkning mellan fastigheter. Principen var: Att
stänga ute kreaturen från grödorna. De historiska markslagen var:
Inägor (tomt, åker, äng) och utmark
(gemensam betesmark). Då byarna
”sprängdes”, gårdar flyttades ut
och blev ensamma objekt kom en
annan diskussion igång. Den pågick
i riksdagen i 50-tal år. Men 1857
hade frågan mognat. Lagen ändras detta år. Ett ”juridiskt lappkast”
genomförs. Nu ska djuren stängas
inne med hägnaden. En 500-årig
rättsprincip har ändrats. Effekten
blev: Hägnaderna minskade och ersattes en bit in på 1900-talet av nya
materialet ståltråd och taggtråd.
Dock är hägnader på väg tillbaka,
men mest som udda, trivsamt och
historiskt inslag vid friluftsmuseum,
hembygdsbyar och villor.

Söderåsbygden rik på missionföreningar
en väckelsevåg gick över nV skåne andra halvan av 1800-talet. Bl
a bildades många missionsföreningar, tre bara i gamla ö ljungby
kommun.
Gudstjänsterna var katolska: pampiga ceremonier, språket latin. Så
kom Luther, reformationen, spridningen av läskunnigheten och billiga biblar, kristna småskrifter (traktat). Det öppnade för egna studier
och tolkningar. Frireligiösa kyrkor
bildades. Kyrka och stat motarbetade detta. Konventikelplakat antogs – och fanns mellan 1726 och

1858: Andakter fick bara hållas i
kyrkliga lokaler eller i annan lokal
ledd av präst. Frireligiösa andakter
fortsatte i det tysta, en väckelsevåg svepte över landet.
Statskyrkans såg det som viktigt
att möta detta. Det blev med EFS
(Evangeliska Fosterlandsstiftelsen)
- lågkyrklig väckelse som betonade
lekmannaengagemanget.
Hans
Lundborg och Carl Olof Rosenius
var initiativtagare och inspiratörer.
Missionsföreningar följde. Först i
NV Skåne var Helsingborgs traktatförening 1856.
Småskrifter

spreds. En brytning kom. Verksamheten fortsatte, nu som Västra Skånes Missionförening där
Åstorp med missionskapell för
1 200 sittande blev huvudplats. 37
missionsföreningar följde. I denna
bygd i Ö Ljungby, Tranarp, Källna,
Kvidinge, Starby samt i Klippan där
läraren J Handberg 1858 kom från
Åstorp till Gråmanstorp, startade
söndagsskola, höll föredrag och
andakter. Den 17 oktober 1891
bildades Klippans missionsförening som invigde eget missionshus
1894.

Telefonkatalogen – bok ”som förändrat världen”
överraskande har telefonkatalogen hamnar i samlingen ”Böcker
som förändrat världen”. Man så
är katalogen kontaktskapare och
lyfter telefonen från ”leksak” till
bruksföremål.
Den 10 mars 1876 kallade telefonens uppfinnare Graham Bell in
sin kollega Watson. Det var starten på den uppfinning som blev
en revolution i världen. Telefonen
var uppfunnen. Telegraf fanns
från 1837. Med telefon kunde
människor tala direkt med varandra. Vem hade telefon – som
fick ett nummer? Hur nås dessa?
Svaret på frågan blev: Att en telefonkatalog framställdes. Via
telefonväxel kopplades till begärt

nummer. Den första telefonkatalogen i världen kom i november
1878 och hade 50 abonnenter.
En förteckning av abonnenter på
ett blad var föregångaren. Ambitionen var att ha en rikskatalog,
där England tryckte världens första 1896. Den fick 1 350 sidor
och hade 80 000 namn. Det blev
ohanterbart. 1914 blev telefonkatalogen största trycksaksprodukten i England, med 1,5 miljoner exemplar.
Redan 1877 gjorde telefonen
inträde i Sverige och expanderade mycket snabbt. Redan 1885
var Stockholm Europas telefontätaste stad. Hade till och med
fler telefoner än London. Det

förmedlades drygt 18 200 telefonsamtal per dag i vår huvudstad. Första rikstelefonkatalogen
kom 1889, var på 14 sidor med
förteckning över 320 abonnenter i Stockholm. För övriga gällde
namnupprop via växel.
En ständig förändring skedde.
1978 kom de ”gula sidorna”,
1996 tas ”steget ut på Internet”,
1998 finns telefonkatalogen på
CD-skiva.
”Första fullständiga telegraf- och
telefonstation” invigdes 1886 i
Åby (Klippan) och fanns i lokal
på Storgatan 47. Då fanns 16
abonnenter, som 1901 var 70,
blev 3 000 år 1952. Nu gäller
mobiltelefon.

Boktipset: Clas Svahns bok ”Sekter” ger inblick, förklaring och översikt i ”hemlig värld”.
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Ännu mer plats
hos Nya Basthi
Klädbutiken Nya Basthi på Storgatan i Klippan har under
hösten och vintern gjort en rejäl ombyggnad. Nu är den
färdig, och det butiksägaren Carina Nilsson känner sig
mycket nöjd.
- Det känns nästan overkligt att vi är klara redan. Jag fick
idén om att bygga ut i höstas, och det känns inte som att
det var så länge sedan. Men när vi väl satte igång gick
det jättesnabbt.
Kläderna syns bättre
Ombyggnaden har gjort att man får mer plats i butiken.
Carina Nilsson tycker att den största märkbara skillnaden är att
kunderna får lättare att verkligen gå runt och kika på kläderna
i lugn och ro.
- Tanken är att kläderna ska synas bättre, och att vi ska få en
lugnare atmosfär i butiken. Tidigare har det varit lite trångt,
och då blir det en annan stämning. Jag vill ha mer butik- och
mindre lagerkänsla, och så har det verkligen blivit.
Viktigt med förnyelse
Carina Nilsson står aldrig still och ”joggar på stället”, utan
försöker hela tiden att utveckla sin verksamhet så mycket som
möjligt. Det är en nödvändighet om man vill behålla kunderna,
menar hon.
- om man inte ser till att förnya sig med jämna mellanrum så
slutar det med att kunderna kanske åker någon annanstans.
Vi som har butiker utanför de stora städerna måste alltid vara
lite mer på tå.

)BOEMBWBSPS
GÚSNJOTU 

TÌCKVEFSWJQÌFO
UPQ WÊSEF
Öppet: Mån-Fre 9.30-18.00
Lör 9.00-13.00
4UPSHBUBOt,MJQQBO
5FM

Personlig service
När man är butiksinnehavare på en ort med Klippans storlek
och geografiska läge, gäller det att renodla verksamheten och
verkligen satsa på personlig service.
- Handlar man hos oss får man hjälp av kunnig personal som
verkligen bryr sig om kunden. Det blir en helt annan sak
och man får helt annorlunda service här än om man åker ut
och handlar på något köpcentrum. Vi på nya Basthi gillar
klippanborna och tycker det är kul när det händer saker bland
butikerna här.
Nya märken
I och med ombyggnaden och det ökade utrymmet kommer
det även att hända en del när det gäller sortimentet. Man har
redan nu tagit in kläder från det populära märket Mexx.
- Till hösten kommer vi också att ta ett märke som är specialiserat
på kläder i lite större storlekar. nya Basthi ska ha något för alla
– vare sig man är ung, gammal, stor eller liten, avslutar Carina
Nilsson.
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Vinnaren av

vårgarderob
Vann klänning –

fick träffa designern på köpet!
Det blev dubbel jackpot för Monica Sjökvist
när hon vann möjligheten att välja ut vårkläder
på Nya Basthi. Hon hittade en fantastiskt fin
klänning i 30-talsstil som hon blev mycket nöjd
med – och av en ren slump så var designern på
plats i butiken när Monica var där!
-Hon hette Emmy och var en jättetrevlig och
duktig tjej som gör fräcka kläder.

DESIGNERN EMMY

Första gången
Monica brukar aldrig vara med i några tävlingar, och
har aldrig tidigare försökt att vinna något i Söderås
Journalen. Men den här gången kände hon att
tävlingsannonsen var skriven direkt till henne.
- Min dotter ska gifta sig i sommar, och jag är
dessutom bjuden på ett annat bröllop – och då
behöver man ju lite nya festkläder
Monica satte sig ner och skrev ihop ett brev där hon
berättade om vad som var på gång, och efter några
veckor fick hon ett samtal från Adapt Media som
förkunnade att hon hade vunnit.
Precis rätt stil
Hur gick då tankegångarna när hon skulle välja
kläder? Jo, Monica hade en tanke om vad hon ville
ha, men var inte säker på att hon skulle hitta det.
Direkt när hon kom in i Nya Basthis lokaler så hängde
den där – den körsbärsprickiga 30-talsklänningen
från Emmy Design.
- Det var precis den stilen jag hade tänkt mig från
början! Jag gillar när det är figurnära och kvinnligt,
och den här klänningen var precis i min smak.

K

stor gatufest
i Klippan

lördag 7 maj

arna
säljer allt
från
ringar till he
la
bilar från br
öd

till telefone
r från
doftgranar
till
”rögad ål”

kl 11 -15

uppträde av

Foto: Karolina Donnerot

med outletpriser

klippanhandl

besök marknadsstånden på storgatan och fynda!
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Köp 3 l träolja

FÅ 0,5 l trallrent

Se över din

fasad, boka

på köpet!
värde 115:-

gratis

G

fasadexpert!

t .o.m
äller

. 30/

4

WWW.COLORAMA.SE
MÅNDAG - FREDAG 7 - 18, LÖRDAG 9.30 - 13

Ny regi med Eva - och samma personal!

Brud

En låda (24 st)

98:- 98:Orkide

Penséer

ord pris 169:-

ord pris 192:-

Brohällans
Blommor

CASH BACK

Från rengöring till finish.
Med Alcros utomhussortiment är din uteplats
redo när första vårsolen
tittar fram.Välkommen in!

-kampanjen fortsätter!

Nu omfattar kampanjen
även hela sortimentet av
RealLife -och ProClean
diskmaskiner från
s %LECTROLUX
s (USQVARNA
pet
s !%'
id kö

V
hela
u
d
r

få
BAKA
L
L
I
T


Storgatan 27, 264 33 Klippan
Tel. 0435 - 151 51 • Mobil 076 - 83 35 755
Fax. 0435 - 134 34

%RBJUDANDET GËLLER  

Köttbullar m mos

30:-

Påskpresent till henne!

900.-

Inkl. lingon

Armband + berlock

fr

K

Vi ﬁnns, om du
behöver oss

Erbjudandet gäller 26/4 - 31/5
Fabriksvägen 8, Klippan, 0706 - 72 55 37

Allégatan 11
KLIPPAN
ÖPPET i butik:

0435 - 149 60

Onsdagar 14 - 18

Vi hjälper dig med begravning, gravsten, juridik
och försäkringar. Du är varmt välkommen in på
vårt kontor.
Vi gör även hembesök och har jour dygnet runt.

Nu har vi specialerbjudande
för er som vill slappna av
extra mycket i år!

Öppet: Måndag-fredag kl. 09.00-13.00.

(ordinarie pris 3.225:-)

Storgatan 28, Klippan
Tel. 0435-102 15
www.fonus.se

besök!
nadsfria hem
st
ko
r
fö
g
0
in
6
R
435 - 149

Vid köp av en ny fönstermarkis får du köpa en
radiostyrd Somfy RTS-motor från 1.995:-

0
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PROFILEN:

Sussi Ottosson

Barnens bästa vän
När Susanne Ottosson går på byn i Ljungbyhed möts hon ofta av glada tillrop när
hon möter barn i tioårsåldern och uppåt.
”Vi ses på Bunkern i helgen”, ”Vad händer på Bunkern?” och ”Ska du till Bunkern” brukar det låta. Förklaringen till
detta är inte särskilt komplicerad. Sussi,
som hon fortsättningsvis kallas i den här
artikeln, är nämligen ordförande för den
förening av föräldrar, anhöriga och andra
vuxna som driver fritidsgården Bunkern i
källarlokalen på Ljungbyhedsskolan.
- Jag var tidigare med i föreningen Föräldrar som bryr sig, och vi beslutade oss
för drygt två år sedan att vi ville göra något för barnen och ungdomarna i byn.
Stor succé
Planen blev att ordna en fritidsgård för bland
annat de barn som inte har hittat någon hobby på fritiden, det vill säga de från 10 år och
uppåt. Man kontaktade Ljungbyhedsskolan,
som mer än gärna lånade ut sin källarlokal.
Framgångssagan Bunkern var därmed född!
För det har blivit en riktig succé. Varje fredags- och lördagskväll samlas mellan 30-50
barn och ungdomar på Bunkern för att umgås och ägna sig åt olika aktiviteter, som till
exempel pingis eller biljard.
- Det är extra kul att även en del pensionä-

10
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rer och andra vuxna som inte har några egna
barn i ”Bunkern-ålder” också har velat ställa
upp, tycker Sussi.
Jagar sponsorer
På Sussis agenda som ordförande ligger
bland annat att hålla styrelsemöten en gång
i månaden för att planera verksamheten.
Dessutom arbetar hon med att jaga sponsorer till Bunkern.
- Både företag och privatpersoner har varit
väldigt givmilda och stöttat projektet mycket, vilket känns väldigt bra. Vi försöker hålla
cafeterian så billig som möjligt så att barnen
ska kunna handla där utan att behöva lägga
alltför mycket pengar. förtjänsten går till att
köpa nya grejer eller att till exempel ordna en
brännbollsdag med grillning.
Ny lokal så småningom?
Just nu letar man efter en ny lokal. Källarplaceringen av den nuvarande är inte helt
hundraprocentigt lyckad när det gäller det
praktiska.
- Det finns varken toalett eller mobilmottagning nere i källaren, och helst skulle vi ju också vilja ha en lokal i marknivå med fönster. Vi
har skickat in en skrivelse till kommunen som
behandlar både behovet av en ny lokal och
en anställd fritidsledare, för vi tycker att nu
är det ljungbyheds tur.
Lokalen man har i åtanke är det gamla stationsmagasinet, som ligger centralt men som
har ett stort renoveringsbehov.

- Vi hoppas kunna ha ett stort uppehållsrum
där man kan spela pingis och biljard, och där
man också kan ha mysrum och cafeteria.
Tanken är att skapa en verkstad i ena ändan
av lokalen där ungdomarna kan mecka med
mopeder til exempel. på baksidan av tomten
är det tänkt att bli en boulebana till pensionärerna och kanske ett basketplank och en
bit gräsmatta för fotbollsfantasterna. Med
hjälp av kommunen och politikerna hoppas
vi att detta ska bli verklighet.
Född och uppvuxen i Ljungbyhed
Sussi är född och uppvuxen i Ljungbyhed
och har aldrig funderat på att flytta därifrån.
Familjen, bestående av man och tre barn är
det viktigaste för henne. Hon har arbetat de
senaste 14 åren som butikssäljare på Lokalföreningen och trivs bra där.
– framförallt är det skönt att kunna ta cykeln
till jobbet, det är få förunnat.
”Lånehäst”
När Sussi inte är involverad i Bunkern, arbetar eller umgås med familjen, rider hon
gärna. Hon har älskat hästar sedan barndomen, och har tagit upp intresset i vuxen
ålder. Sussi och hennes dotter har varsin
”lånehäst” som de sköter om varje dag.
- känslan man får när man sätter sig på
hästryggen och rider ut i skogen är svårslagen. Man skingrar alla tankar och kopplar
av. Det är någonting alla människor borde
prova!
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BARNTÄVLING!
Stidsvig
Dagens lunch
V 16
Mån: Kåldolmar med lingon
Tis: Pocherad fiskfilé med ägg och persiljesås
Ons: Gryta på skinka med mango chutney
Tor: Vårkyckling med stekt potatis
Fre: Långfredag, stängt

Visas nu
varje månad i
Söderås Journalen!

Alt 1: Janssons frestelse med ägghalvor
Alt 2: stekt potatis med bräckt skinka och ägg
Sallader: Tonfisksallad, rostbiffsallad
Paj: kassler- och ananaspaj
V 17
Mån: Annandagpåsk,stängt
Tis: Stekt flundrafilé med gräslöksmajonnäs
Ons: Oxstek med pressgurka
Tor: Morotsstuvning med stekt falukorv
Fre: Panerad kotlett med gräddsås
Alt 1: spenatpasta med bacon och tomatsås
Alt 2: kokt höna med currysås
Sallader: räksallad, kalkonsallad med mango
Paj: ost- och skinkpaj
V 18
Mån: Baconlindad köttfärslimpa
Tis: Stekt strömming med hemlagad potatismos
Ons: Helstekt kotlettrad med gräddsås
Tor: Bruna bönor med stekt fläsk
Fre: Fläskfilé med potatisgratäng

VINSteR:
1:a pris Presentkort hos Ekstrands Cykel i Klippan 1000:–
SÅ HÄR gÖR DU:

• Sök efter “Klippantrollet” i tidningen. Ta reda på vilken bokstav

som han håller i handen. Bilda sedan ett ord av dessa bokstäver
och skriv det i de vita rutorna nedan.
• Sänd lösningen till Adapt Media AB, Norra Skolgatan 2,
264 33 KLIPPAN senast den 2 maj i brev frankerat med brevporto.
Glöm inte ange ”BARNTÄVLING” utanpå kuvertet!
gISSA VILKet
ORD SOM
jAg gÖMMeR!
Transportmedel

ORDET ÄR:
Namn:
Adress:
Telnr:

Ålder:
Vinnare annonsjakten -mars
1:a pris melissa Olsson, Klippan
2:a pris stina nilsson, Klippan
3:e pris marianne mårtensson, Klippan

Alt 1: Bratwurst med surkål och stekt potatis
Alt 2: pastagratäng med skinka
Sallader: Grekisk sallad, ost- och skinksallad
Paj: räkpaj med sting

Idé

V 19
Mån: Bostonbiffar med gräddsås
Tis: Panerad fiskfilé med citronsås
Ons: Revbensspjäll med äppelmos
Tor: Ugnsstekt falukorv med hemlagad äppelmos
Fre: Biff Bourguignonne med ris

Text
Foto
Layout
Tryck

Vi ger din affärsidé både
bra botten och finish!

Alt 1: pasta carbonara
Alt 2: ostgratinerade tacorullar
Sallader: skärgårdssallad, kycklingsallad med pasta
Paj: köttfärspaj

V 20
Mån: Paprikafylld köttfärslimpa med gräddsås
Tis: Färsk laxkotlett med örthollandaise
Ons: Porterstek med gelé
Tor: Potatisstuvning med stekt isterband eller lunchkorv
Fre: Kycklinggryta med bacon
Alt 1: pyttipanna med ägg och rödbetor
Alt 2: stuvade makaroner med stekt falukorv
Sallader: potatissallad med rostbiff, mozzarellasallad
Paj: Tomat- och mozarellapaj med smak av basilika

?

Vi tar fram det goda
i din affärsidé!

Dagens 60:-, 10 st lunchkuponger 530:Måndag - Fredag 11.30 - 14.00
Vi har även vegetariskt så ring gärna och säg
till om så önskas. Besök gärna vår hemsida. Där hittar du fler
menyer och lite smörgåstårtor, speglar och 3-rätters med mera.

E&T Catering
Kärrvägen 1, Stidsvig
Tel 0435-224 41, 0708-97 35 38
www.et-catering.se

BOQBTTBENBSLOBETGzSJOH
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Vi öppnar nu
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nu
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V
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matbu

Vi
mat
PÅSKÖPPET:
Måndag - Fredag
Påskafton
Påskdagen & Annandag Påsk

en finsmakare! V
Peter –m
a
Smakfullt • Bekvämt • Prisvärt

Tel. 0435-29 600

9 - 21
9 - 18
9 - 21

Nu kan du köpa kött ma
från vår delikatessdisk

smakare! Alla vardagar.
fin
fine!
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Öppet alla dagar 9-21

Nu kan du köpa kött
manuellt
Nu kan
du köpa kött manuellt
från vår delikatessdisk!
från vår delikatessdisk!
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Kvist hjärtligt
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Nystyckat och fräscht!
Peter Kvist hjärtligt välkommen till oss. Han har
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och ochoch fräscht!
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Kvantum special!

Kvantum special!

I vår manuella
fiskavdelning

Jfr pris 99:00/kg.

I vår manuella
fiskavdelning

2

2

/hg

 
HEMLAGAD
INLAGD SILL

 
Jfr pris 149:00/kg.

2

/hg



HEMLAGAD
INLAGD SILL
Jfr pris 149:00/kg.

12
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HEMLAGAD HERRGÅRDSSALLAD



/hg
LAXTOURNEDOS
Från eget kök.
Fyllda. 3 olika smaker.
Jfr pris 189:00/kg.

Jfr pris 149:00/kg.



Jfr pris 99:00/kg.






 


 
HEMLAGAD
INLAGD SILL

HEMLAGAD HERRGÅRDSSALLAD

Jfr pris 99:00/kg.



2

 


 

SE

Kvantum Klippan v16

/hg
LAXTOURNEDOS

 

Från eget kök.
Fyllda. 3 olika smaker.
Jfr pris 189:00/kg.

/hg
Kvantum Klippan v16
LAXTOURNEDOS
Från eget kök.
Fyllda. 3 olika smaker.
Jfr pris 189:00/kg.

Kvantum Klippan v16
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nu en
tbutik!

Nyhet!

Nytt i
förbutiken!

Varma Foccacia, varma piroger, varma panini.
Hemlagade baguetter med olika fyllningar,
smörgåsar, sallader.

Denna vecka

a kött manuellt
tessdisk!



h fräscht!

MOROTSKAKA
OCH KAFFE

Välkomna!

/st

Urval av nyheter

Bjud till fest så ﬁxar vi maten
• Italiensk buffé
• Fransk buffé
• Fisk- och skaldjursbuffé
• Fransk chokladtårta
• Vaniljpannacotta

 


Gott att grilla!

 
/kg
LAMMFÄRSJÄRPAR
På spett. Med soltorkade
tomater och fetaost

/hg
SENAPSGRILJERAD
FLÄSKKARRÉ
Fylld med aprikos och oliver.
Jfr pris 169:00/kg.

 


PARMASKINKA
Äkta stämplad. 8 månader.
Jfr pris 199:00/kg.

Kvantum Klippan v16
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Gratis marklägenheter
med sjöutsikt!
Sedan flera år tillbaka har det anordnats städfest i Klippan så här på vårkanten. Det är Kristdemokraterna som i
samarbete med bland annat scouter, gymnasiets Agenda
21-grupp, Klippans kommun och flera lokala företagare,
har stått bakom satsningen på att städa i byn. I år blir det

Där väntar kommunfågelns störste förkämpe Patrik Axelsson på
att få leda miljöintresserade Klippanbor i arbetet.
- arbetsuppgifterna blir montering av holk i storformat, bygga
upp grunden samt fylla holken med en specialmassa. normalt
tar detta ganska många dagars arbete så vi får se hur långt vi
hinner om vi är flera, säger Patrik Axelsson.

dock inte något sådant städarrangemang.
Bobyggardag
I stället har KD-gruppen beslutat sig för att bjuda in till en
annorlunda aktivitet – en bobyggardag i syfte att erbjuda
kungsfiskare ”borätter” med sjöutsikt.
- Vintern far hårt fram med vår kommunfågel och den behöver
en del stöd för att kunna etablera sig på ett stabilt sätt i våra
trakter, förklarar Bert-Inge Karlsson från KD-gruppen.
Patrik Axelsson leder arbetet
Lördagen den 14 maj kan alla som vill medverka i detta projekt
och samtidigt lära sig en del om kungsfiskarens liv och leverne
möta upp vid Rönne hundungdoms parkering klockan 09.00.

Ett ögonblick… Sita Menberg, som
tillsammans Marie Balkhag och
Marie Fransson utgör Madaroarna,
som gjorde stor succé i TV4:s Talang
2011 den 1 april.

Hembakat fikabröd
Patriks förhoppning är att många miljöpraktikanter och
fågelvänner ska ställa upp så man kan dela upp i arbetslag. Det
behövs dels en grupp som bygger själva holken och dels en som
bygger grunden. Sedan behövs ett lag som bär material ner för
backen till platsen där den ska stå.
- som vanligt hoppas vi kunna bjuda på olika former av
uppmuntran till dem som ställer upp, Härligt hembakat fikabröd
utlovas liksom gratis grillkorv. Vi hoppas också att en del av
våra tidigare samarbetspartners kommer att vara med i denna
satsning, säger Bert-Inge Karlsson.
I annonsen i denna tidning framgår vart man vänder sig för
vidare information.

Vad var den största skillnaden med att vara med i Talang 2011
gentemot att göra ett vanligt spex?
- Det var nog tiden. Vi fick vänta en hel dag för att sedan gå upp och
göra ett nummer på två och en halv minut. Det tar på krafterna att ladda
så länge för ett så kort uppträdande, men det gick ju bra och det var det
viktigaste.
Annars då, vad har ni på gång utanför TV-rutan?
- Vi har precis uppträtt både i landskrona och i perstorp, och jobbat
mycket med de grejerna eftersom vi skriver nytt material för varje show. I
sommar kommer vi att uppträda på kultur i natur vid odensjön för andra
året i rad. peter Jöback ska också vara där, så vi får väl se hur det går
i Talang 2011 – fortsätter det att gå bra får vi väl ta en diskussion med
honom om vem som ska vara förband till vem! (skratt)

Hur känns det att ha gått vidare i Talang 2011?
- fantastiskt bra! Det var ju ett tag sedan det spelades in, och vi har vetat
det ett tag men inte kunnat säga något, så det är skönt att det äntligen
är offentligt.
Ni fick stående ovationer av publiken och blev hyllade av både
Bert Karlsson och Charlotte Perrelli. Varför tror du att det blev en
sådan succé för ert nummer?
- Jag tror det är lite som charlotte sa, att vi bjuder på oss själva. Vi gör
precis det vi gör annars, och att det går hem även utanför ”hemmaplan”
känns helt fantastiskt.
Vad har ni annars fått för reaktioner efter att TV-programmet sändes?
- Vi har fått jättemycket mail och sMs från alla möjliga håll, och det
har ramlat in många förfrågningar om nya spex. Vi hanterar dem som
vi hanterar allt annat. fungerar det tids- och planeringsmässigt med
familjen och jobbet så tar vi på oss så mycket vi själva tycker är roligt.
Men det måste gå att få ihop med våra ”vanliga” liv.
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Old Corner till salu
Hon har haft sin butik på Storgatan i över tio år. Som nybliven 78åring tycker hon att det skulle vara roligt om någon ville ta över
hela rörelsen. Det skulle glädja Else att den därmed lever vidare
som ett bra inslag i Klippans Centrum. Alltså, Old Corner skall nu
säljas. Är du intresserad av antikviteter och gamla saker? Känner
du att det är dags att prova på något nytt? I så fall finns det en
utmärkt möjlighet nu!
- Numera är det ju väldigt populärt med antika saker. Intresset för
detta ökar bland folk mer och mer. Inte minst kan man se detta
fenomen i TV-program som till exempel Antikrundan. Intresset för
gamla fina saker kryddas dessutom med att man har trevligt på
samma gång, inte minst med alla intressanta männsikor som man
träffar.
Fina kontakter
Else tycker det känns bra att ha tagit beslutet att sälja Old Corner. Hon
har trivts utmärkt under alla år, men nu är det tid att gå vidare. Det hon
kommer att sakna allra mest är kontakten med kunderna.
- Jag har fått många fina kontakter med människor som kommer in hit
och som är intresserade av samma saker som jag själv.

Spekulanter se hit
För hugade spekulanter kan vi passa på at berätta att butiken på Storgatan
44 är hela 146 kvadratmeter stor och innehåller fem skyltfönster. Läget
är det allra bästa möjliga det går inte att vara mer ”mitt i centrum” än
så här.
- Många som bara är på väg förbi och som egentligen inte haft ett ärende
hit kommer ofta in på spontanbesök eftersom de blir intresserade och vill
se vad här finns för fynd att göra.
- rörelsen kan överlåtas totalt med logotyp, telefon, reklamskyltar samt
alla varor och inventarier enligt överenskommelse. lokalhyran ligger på
rimlig klippan-nivå, och försäljningspriset kan säkert köparen och jag
hitta en lämplig nivå på.
Många auktioner
Att hålla en antikvitetsaffär igång innebär att man hela tiden måste vara
på tå och leta efter nya varor. Else har därför varje torsdag stängt butiken
för att då försöka hitta nya saker och fynd.
- Jag har handlat mycket på auktioner och på loppmarknader. Även i
dödsbon har man kunnat hitta en hel del bra saker.
Är du intresserad av att ta vid där Else Bentzen slutar. Se då annonsen här
intill för kontaktuppgifter.

Nu kan alla i Klippan bygga gratis
markbostäder med sjöutsikt!

TILL SALU!

Vill du vara med?

Kom till p-platsen vid Rönne hundungdom,

kl 09.00 lördagen den 14 maj.

Under ledning av Patrik Axelsson hjälps vi åt att
bygga boplatser åt kungsfiskaren.
Vi bjuder på fika och korv. Du tar själv med dig
stövlar.
Välkommen till en praktisk miljödag för vår
kommunfågel!
Arrangör: Kristdemokraterna i Klippan
Info: Patrik Axelsson 0707-993532 eller B-I Karlsson 0734-398334

I Sekelhuset

3TORGATAN  s +LIPPAN
4ELEFON   
HTTPWWWOLDCORNERSE

På bästa läge i centrala Klippan
ligger denna antik- och kuriosabutik som är väl inarbetad sedan
10 år tillbaka. Pris diskuteras.
Ring, eller kom in i butiken
för mer information!
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Familjeföretag som
prioriterar servicen
Förkortningen i BVL Söderåsens företagsnamn står för ”Bygg,
Villa och Lantbruk”. Därmed kan man slå fast att vårens ankomst
borgar för fullt upp i butiken i Kågeröd, alldeles vid ”åsaknuten”.
- Vi har full rulle året runt, men det är klart att det inte blir mindre
att göra nu när våren är på gång, skrattar butiksägaren Henrik
Sjögren.
Bra uppdelning
BVL Söderåsen är ett genuint familjeföretag. Henrik Sjögren jobbar sida
vid sida med såväl hustrun Malin som mamma Ulla. Sonen Nils har redan
vid nio års ålder blivit något av butikens egen lilla maskot, och vem vet –
kanske är det han som tar över en vacker dag? Att jobba ihop när man
är nära släkt fungerar nämligen hur bra som helst.
- Vi har en bra uppdelning mellan oss, och trivs jättebra med att ha det
på det här viset, säger Malin Sjögren.
Kunnande och service
Familjen Sjögren har haft butiken i sin ägo sedan 2007, då man köpte
den gamla Granngårdenbutiken. Sedan dess har man arbetat hårt med
att utveckla verksamheten – och resultatet har varit mycket lyckat. Man
satsar på att vara den lite mer personliga bygghandeln, där personalens
kunnande och höga servicegrad står i fokus.
- om man handlar hos oss och vill ha hjälp så ska man inte behöva vänta
en halvtimme tills personalen är ledig. Våra kunder är oerhört viktiga
för oss, och vårt mål är att alla som går ut igenom dörren är nöjda och
belåtna, och snart ska komma tillbaka igen i andra ärenden, säger Ulla
Sjögren.
Ingår i Scanti BMH
BVL Söderåsen är även medlem i Scanti BMH-gruppen. Scanti BMH är
ett inköps- och marknadsföringsbolag som består av en rad olika fristående byggvarubutiker runtomkring i Skåne och södra Halland. Varje

butik drivs av respektive ägare, men genom det gemensamma bolaget
samordnar man inköp och marknadsföringsaktiviteter. Bland annat ger
man ut tidningen Byggdags i en för varje butik unik edition.
- scanti BMH-samarbetet är ett bra verktyg för att kunna köpa in större
mängder till lite bättre priser, samtidigt som vi behåller den personliga
touchen på våra respektive butiker, konstaterar Henrik Sjögren.
Jakt och fritid
Inom epitetet ”Bygg, Villa och Lantbruk” ryms en mängd underavdelningar. BVL Söderåsen säljer bland annat arbetskläder, djurfoder, verktyg,
trädgårdsartiklar och mycket mer. Juvelen i kronan är jakt- och fritidsavdelningen, som färdigställdes 2010. Henrik Sjögren, som själv är jägare,
byggde upp hela avdelningen i butikens gamla kallager på lediga stunder.
- Där hittar man det mesta man behöver för sin jakt.
Jaktavdelningen har låtit tala om sig – till och med utanför landets gränser.
- Vi har en hel del danskar som kommer hit och handlar, säger en stolt
Henrik Sjögren.
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Påsken börjar
med Blåkullekul
Ingen jul utan pepparkakor, ingen midsommar utan sill och potatis
- och i Ljungbyhed ingen påsk utan Blåkullekul i parken! På skärtorsdagen den 21 april är det återigen dags för en av årets stora
höjdpunkter för barnen i Ljungbyhed.
- Vi håller oss ungefär till samma program som vi brukar göra, det
blir ju alltid uppskattat. En nyhet kan vi i alla fall bjuda på: Clownen
Henny kommer på besök, säger Kjerstin Lindqvist, som är en av
krafterna bakom arrangemanget.
Sedan slutet av 90-talet
Blåkullekul har ordnats sedan i slutet av 90-talet, och är ett samarbete
mellan Ljungbyheds Köpmanna- och Företagareförening, Ljungbyheds
Framtid och ytterligare några privatpersoner.
- när f5 lades ner gick ju luften lite ur ljungbyhed ett tag, och Blåkullekul
var ett av många sätt att ”få igång” allting igen, säger Kjerstin Lindqvist.
Clownen Henny
Alla barn som besöker Blåkullekuls 2011-upplaga kan i vanlig ordning se
fram emot favoriter i repris i form av lotterier, scoutaktiviteter och tävlingar i såväl äggmålning som bästa maskeradkostym. Och så årets stora
nyhet då: Clownen Henny.
- Vi letar hela tiden efter nya underhållare som kan förgylla tillställningen,
och clownen Henny bjuder på både lek, bus, sång och musik. Hon kommer garanterat att bli uppskattad av barnen, säger Kjerstin Lindqvist.
Egen scen
En annan nyhet för i år är ju att man för första gången har en egen scen
som kan utnyttjas. Parkscenen, som byggdes under förra året, kommer
naturligtvis att användas.
- Vi har inte bestämt riktigt vilka aktiviteter som ska hållas där, men något
blir det ju. Man behöver ju i alla fall inte krångla med att bygga någon
provisorisk scen.

V
Ta fram kvasten och kom till parken i Ljungbyhed

Blåkullekul

Skärtorsdag kl. 14

• Många lotterier
• Tipspromenad
• Ponnyridning
• Tävlingar
• Försäljning av fika
• Ambulans, polis
och brandkår
• Clownen Henny

Välkomna till en trevlig eftermiddag önskar Blåkullekommittén,
Ljungbyheds Köpmanna- och Företagareförening samt Ljungbyheds Framtid
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rabatt
Jakt & fritid på ovanvåningen
BVL SÖDERÅSEN AB
BYGG - VILLA - LANTBRUK
JAKT & FRITID

Böketoftavägen 19 • 260 33 Kågeröd
Tel 0418 - 803 55 • www.bvlab.se
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Allt för din dator
Efter några år som anställd på andra företag i
samma bransch har Jimmy Ahlberg valt att gå tillbaka till det egna företagandet i K-Dataservice.
- Jag trivs bättre med att vara min egen. Man har en
annan överblick över sin tid och kan arbeta lite mer
fritt. Det känns bra att vara igång igen, säger han.
Finns på Karossvägen
Innan han gick över till att vara anställd hade Jimmy
Ahlberg sina lokaler på Järnvägsgatan i centrala Klippan, men numera är det Karossvägen precis i utkanten
av orten som gäller. Jimmy äger företaget själv, och har
två anställda: Jim Augustsson och Tommy Borka. Den
sistnämnde har själv tidigare haft eget företag i databranschen, men nu arbetar han för Jimmy.
- Tommy kommer att arbeta med service ute på fältet.
k-Dataservice arbetar med försäljning och service av
datorer. Bland kunderna finns såväl mindre företag
som privatpersoner.
- Vi kan hjälpa till med installationer, felsökning och
service av datorer och skrivare, och så bygger vi också
ihop datorer efter kundens önskemål. Dessutom kan
vi erbjuda våra tjänster som webbdesigners, och vi
kan även producera enklare tryckoriginal.

Anpassar efter kundens unika behov
Om man som privatperson vill ha en ”normal” dator, Office-paketet installerat och samtidigt kunna
surfa och kolla mailen, behöver man inte förköpa
sig. Många av de större märkenas färdiga paket är
egentligen alldeles för avancerade för ”vanlig” datoranvändning. Det är när man står i begrepp att köpa
ett paket av det här slaget som det kan löna sig att
istället kontakta K-Dataservice.
- Vi anpassar varje dator efter varje kunds unika behov, så att kunden får precis den dator man behöver.
Genom att plocka olika typer av komponenter från
kända tillverkare och bygga ihop dessa får kunden en
dator till ett bra pris och med lagom mycket prestanda, säger Jimmy Ahlberg.
Webbutik
Förutom den fysiska butiken på Karossvägen har K-Dataservice också en webbutik. Där kan potentiella kunder
gå in och botanisera runt bland olika sorters datorer, skrivare och programvaror innan man gör sin beställning.
- Många väljer att först kika på hemsidan och sedan
komma hit om de har några ytterligare frågor, säger
Jimmy Ahlberg.

T
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Välkommen in till oss, Din personliga VW, Audi,
Skoda och VW-transportbils verkstad!

2:or på besiktningen?
De tar vi hand om!

S TE R G AT AN  + L I PPAN s 

www.borjessonsbil.se

Däck från
Continental,
Gislaved och
Semperit!

 

Fin till Påsk?
Kom till oss
på Nova!
¾PPET -ÍN &RE   s ,ÚRDAG  
±BYPLAN  s   +LIPPAN s 4EL   
+LIPP UT OCH TA MED

20%
%RBJUDANDET GËLLER 6

0Í HELA
sortimentet!
'ËLLER EJ SMYCKEN OCH KAN INTE
KOMBINERAS MED ANDRA ERBJUDANDE

Påskförsäljning
Vi erbjuder service på plats!
Vår Tekniker Tommy Borka kommer ut till er med
smarta och professionella problemlösningar. Allt från
kabellösningar till Felsökning/Reperation av PC i
hemmet eller på företaget!

Välkommen in i vår butik!
För fler unika erbjudanden och mer information!
Öppet Mån - Fre: 10 - 18
Lör: 11 - 14
Karossvägen 3, KLIPPAN (bakom colorama)

Nu är det dags för vår traditionella
påskförsäljning igen. Vi erbjuder rökt
ål, kall-varmrökt lax och inlagd sill i
olika varianter + m.m.
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AGß
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ß
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ALLA VARMT
VÄLKOMNA!
SEJRBO & SON AB
TEL: 0435 - 152 43
www.sejrbo.com
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Funderar du på
att sälja din bostad?
Med ﬂera års erfarenhet av
fastighetsförmedling kan du
vara säker på att vi har
mycket god kunskap om
fastighetsmarknaden i
Klippan och Perstorps
kommuner.

Trött på stubbarna?
Kontakta mig!

Det kan vara avgörande
för att du ska få en så trygg
och bra affär som möjligt.
Kontakta oss tel 0435-130 50,
så planerar vi
försäljningen tillsammans.

Storgatan 32 Klippan • 0435 -130 50
klippan@lansfast.se • www.lansfast.se
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Lina Gudmundsson

Reg.fastighetsmäklare

– för en ljusare framtid!

Camilla Asp

Reg.fastighetsmäklare

Vid köp av
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från Mecaterm med leverans
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BUTIKEN ÄR
FYLLD
MED VÅRNYHETER

RÖRMONTAGE AB
STORGATAN 16, 264 00 KLIPPAN
Tel. 0435 - 71 12 75, Fax 0435 - 100 25
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Gäller både stationär och laptop

I servicen ingår en fullständig genomgång av hårdvaran, rensning av
virus, trojaner, mm. Datorn rengörs invändigt och optimeras för maximal
prestanda!
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Gårdsbutik
0435-102 95
www.bjarhus.se
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Ja, jag vill vara med på följande: (kryssa i rutorna)
Söderås Journalens Branschregister!

FRISVAR

Företagsnamn, adress, postnummer, ort, ett tel.nummer* ................................ Pris: 1 100 kr/år
Web- och mailadress** ....................................................................................... Pris: 550 kr/år

Klippanshopping.se och Söderås Journalens Branschregister!
Egen företagssida med presentation av verksamheten i text och bild*** ........... Pris: 3 000 kr/år
Företagsnamn, adress, postnummer, ort, ett tel.nummer ........................................ Pris: 0 kr/år
Web- och mailadress .............................................................................................. Pris: 0 kr/år

Jag vill veta mer innan jag bestämmer mig! Kontakta mig!
På telefonnummer: ........................................................... Mobil: .....................................................................

* Företagsnamn:.............................................................. Adress: ...................................................................
Postnummer: .................................................................. Ort: ........................................................................

** Webadress: ................................................................ Email: .....................................................................

Adapt Media i Klippan AB
20506587
264 20 KLIPPAN

*** Fyll i uppgifterna ovan så kontaktar vi dig! Vi gör en intervju med dig om din verksamhet och bestämmer
en plats, dag och tid då vi kommer till dig och tar bilder för Företagspresentationen. Allt detta ingår i priset
ovan! Inga tillkommande kostnader! Samtliga priser är exkl. moms.

Klipp ut!

”HOPPA PÅ
TÅGET”DU
OCKSÅ!

22

g och
t med uppdra
ig
kl
äc
lr
til
u
d
Har
försäljning?
der då och då?
Tappar du kun
kunder?
att skaffa nya
t
år
sv
är
et
d
r
Ä
att
det är för dyrt
Tycker du att
?
ar
agstidning
annonsera i d
olags
alla olika teleb
Är du trött på
r”
för “Gula sido
dyra räkningar
”?
och ”Fetrader
, Kvidinge,
flesta i Klippan
e
d
t
at
u
d
r
o
Tr
Röstånga
ungbyhed och
Lj
y,
b
g
un
Lj
ra
Öst
du är bra på?
känner till vad
öra reklam
är viktigt att g
et
d
u
d
er
ck
Ty
t sätt?
mhet på någo
för din verksa
rt en
det kan vara vä
t
at
u
d
er
ck
Ty
tagsen om ditt före
ad
ån
m
i
p
ap
-l
l och
100
till 9400 hushål
t
u
å
n
e
d
n
ku
namn
ad?
gång per mån
940 företag en

Sj 4_11 april.indd 22

Klipp ut!

I förra numret av Söderås Journalen lottade vi ut 6 månaders abonnemang (värde 1500:exkl. moms) på Klippanshopping.se till de 10 första företagen som anmälde sig till vårt
Branschregister. De företag som vann detta blev:
IdéRikaRam – Städpatrullen - Oral Design - Tropisk Fisk - Bjärhus Växtbutik
- Rox Media - Billy & Carina Trädgårdsanläggning - T. Hagelin Gravstensvård
- Ljungbyheds Gräv-Entreprenad - M&M Verktyg och material.
Vi tackar alla dessa företag för att de vill vara med! I detta nummer hittar man dessa
företag I Branschregistret och när text, foto och layout är klart så kommer de också att
pupliceras på Klippanshopping.se

VI ERBJUDER MARKNAD
Håller Du med om det flesta av påståendena så har vi lösningen för dig!
Du läser just nu i Söderås Journalen. Den delas ut gratis till alla hushåll och företag i Klippan, Kvidinge, Östra Ljungby, Ljungbyhed och
Röstånga. I Söderås Journalen kan man annonsera sitt budskap i
små annonser och upp till helsidor. Du tycker kanske inte du behöver
få ut ditt budskap på detta sätt och därför annonserar du inte alls.
Nu har vi skapat en möjlighet att till en liten kostnad ändå kunna vara
med och visa ”att man finns” genom att vi i varje nummer kommer att
ha ett Branschregister. Där presenteras företagen med namn, adress,

11-04-08 11.08.08

Söderås BRANSCHREGISTER
Abbt
HittA sn
lt!
ocH enke

Var finns en snickare? Ska du köpa cykel? Byta wc-stol? Köpa bil?
Redovisningshjälp? Allt finns närmre än du AnAr!

Akvariefisk
Tropisk Fisk, Bokbindaregatan 14, 264 31 Klippan .................................. 0435-136 05
Bank
• SEB, Allegatan 17, 264 33 KLIPPAN..................................................... 0771-621 000
www.seb.se, christer.johansson@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
Bilförsäljning
• BilPartner i Klippan, Klostergatan 47, 264 37 KLIPPAN ......................... 0435-44 89 00
www.bilpartner.se, anders.hallberg@bilpartner.se
Bilverkstad
• Börjessons Bil, Östergatan 28, 264 34 KLIPPAN ..................................... 0435-109 20
www.borjessonsbil.se, joel.mattiasson@borjessonsbil.se
• Krooks Bilverkstad, Storgatan 90, 264 31 KLIPPAN ................................. 0435-135 07
www.krookbilverkstad.se, krook.kjell@telia.com
• Åby Bilelektriska, Åbytorpsvägen 8, 264 39 KLIPPAN .............................. 0435-133 60
bilelektriska@telia.com
Blommor
• La Vie en Rose, Storgatan 27, 264 33, KLIPPAN ..................................... 0435-151 51
lavieenrose@telia.com
• Maywis Blomsterhandel Eftr, Järnvägsgatan 32, 264 33 KLIPPAN ......... 0435-71 18 04
miss_misan@hotmail.com
Byggnadsarbeten
• Bengtas Bygg & Montage, Sävgatan 10A, 284 33 Perstorp .................... 0704-334071
bengtas_byggmontage@telia.com
• Jonssons Ledstångsfabrik, Klostergatan 40, 260 70 LJUNGBYHED ...... 070-555 41 94
www.jonssonsledstang.se, jonsson.ledstang@telia.com
• Mojo Betong & Bygg, Åsbogatan 1, 264 71, ÖSTRA LJUNGBY .............. 0730-45 68 76
info@mojobetong.se
• Sandströms Bygg AB, Gästgivaregatan 5, 265 71 ÖSTRA LJUNGBY ..... 0706-88 08 77
sandstromsbygg@telia.com
• Ljungbyhed Gräv-Entreprenad AB, Svenstorp 897, 264 51 Ljungbyhed 0737-06 23 12

Byggvaror
• Algot Anderssons Trä & Byggvaror, Sånnavägen 8, 260 60 KVIDINGE ..... 042-22 10 55
www.anderssonstraobygg.se, info@anderssonstraobygg.se
• Optimera Klippan, Ängelholmsgatan 15, 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
Däck
• Klippans Vulkverkstad, Fabriksvägen 14, 264 39 KLIPPAN ........................ 0435-10307
info@klippansvulk.se
Elektriker
• H Nilsson El, Storgatan 40, 264 33 KLIPPAN .......................................... 0435-134 00
www.nilssonel.com, monica@nilssonel.com
• Herners El, Storgatan 5, 260 70 LJUNGBYHED ..................................... 0435-440417
info@hernersel.se
• Söndraby EL, Järnvägsgatan 28, 264 33 KLIPPAN ................................. 0435-139 60
www.sondrabyel.se, sondraby.el.ab@telia.com
• IVT Ragnarssons El & VP Service, Apoteksgatan 6, 264 33 KLIPPAN ......... 0435-24168
www.ivt.se, ken.r@telia.com
Fastighetsbolag
• Riksbyggen Klippan, Storgatan 35, 264 21 KLIPPAN ............................. 0771-860 860
www.riksbyggen.se
• Sandbanken Fastighets KB, Storgatan 34, 264 33 KLIPPAN ................ 073-556 50 91
svaton@btinternet.com
• Treklövern Bostads AB, Storgatan 43, 264 32 KLIPPAN ........................... 0435-121 00
www.treklovern.se, kundtjanst@treklovern.se
• Åke Dahl Fastighets AB, Storgatan 26, 264 33 KLIPPAN....................... 0435-71 94 11
www.dahlfastighetsab.se, info@dahlfastighetsab.se
Fastighetsmäklare
• Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Storgatan 32, 264 33 KLIPPAN... 0435-130 50
www.lansfast.se/klippan, klippan@lansfast.se
Fastighetsskötsel
• Bosab Fastighetsförvaltning, Vedbyvägen 41, 264 31 KLIPPAN ................ 0435-105 18
www.bosabfastighetsforvaltning.se, bosabmagnus@gmail.com
• Lilla Kloster Service AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN .................... 0709-498 328
lillaklosterab@telia.com

• De företag som är markerade med svart cirkel hittar Du ännu mer information, erbjudande och annonser om på www.klippanshopping.se

NADSFÖRING FÖR ALLA!
telefonnummer i just den bransch du vill synas i. Vill du
ha med web- och mailadress går det också bra.
Vill man utveckla Branschregister-reklamen så har vi
också ett annonsforum på Klippanshopping.se. Här
finns c:a 320 företag med i databasen. 80 av dem har
valt att ha utökad information om sitt företag. Har man
en annons i Söderås Journalen
kommer den på automatik med på företagets sida. Man
kan också själv lägga in Erbjudande och Information på
sin sida. Gå gärna in och kolla själv!
Om du vill vara med i Söderås Journalens Branschregister eller Klippanshopping.se så fyll i kupongen som finns
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överst på föregående sida och skicka in den till oss så fort
som möjligt!
De företag som redan abonnerar på en egen sida på
Klippanshopping.se kommer på automatik med i Branschregistret.
Så tveka inte, för billigare reklam som sprider dina
företagsuppgifter till 9400 hushåll och 940 företag 11 gånger om året (vi vilar i juli) tror vi inte
du hittar!
Känn dig Välkommen att vara med!
Bengt Wetterberg
Adapt Media
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Söderås BRANSCHREGISTER
Abbt
HittA sn
lt!
ocH enke

Var kan man äta? Vem har snickeri? Behöver du måla om?
Taxi? Stopp i vasken? Allt finns närmre än du AnAr!

Frisör
• Salong Monica, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN ........................... 070-278 48 81
salongmonica@hotmail.com
• Salong One Step Ahead, Storgatan 17, 264 33 KLIPPAN ......................... 0435-100 23
Färg - Tapeter
• Colorama, Karossvägen 1, 264 21 KLIPPAN ........................................... 0435-142 62
www.colorama.se/klippan, klippan@colorama.se
Garn
• Kerstins Garn & Handarbete, Bruksgatan 29, 264 33 KLIPPAN ............... 0435-149 10
susanneochsandra@live.se
Gravstensvård
• T Hagelins Gravstensvård, V. Forestad 4036, 264 54 LJUNGBYHED ..... 0435-77 01 09
t.hagelin@bredband.net
Gårdsbutik
• Bjärhus Gårdsbutik, Bjärhus, 264 93 KLIPPAN ........................................ 0435-10295
www.bjarhus.se, elisabeth.hansson@lm.lrf.se
Hantverk & Hemslöjd
• Glaskonst, Klöva Hallar 2289, 264 92 KLIPPAN ................................... 0707-197 333
www.glaskonst.se, glaskonst.mek@telia.com

Pizzeria
• Pizzeria Chili, Storgatan 15, 264 33 KLIPPAN ........................................... 0435-150 88
Radio-TV
• Antennsystem Skåne, Allarp 763, 260 70 LJUNGBYHED.......................... 0435-508 20
www.antennsystem.com, info@antennsystem.com
• CGA Radio TV, Billinge 1514, 241 95 Billinge....................................... 0413-54 23 14
• Görans Ljud & Bild, Bruksgatan 29, 264 33 KLIPPAN .............................. 0435-131 67
www.klippan.euronics.se, klippan@euronics.se
Redovisning, Revision
• HR Redovisning, Storgatan 26, 264 33 KLIPPAN ..................................... 0435-152 91
www.hr-redovisning.se, jenny@hr-redovisning.se
Reklam
• Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN .............................. 0435-77 90 50
www.adaptmedia.se, info@adaptmedia.se
• ROX Media, Brohuset 1016, 264 54 LJUNGBYHED ............................. 0435-44 11 11
www.roxmedia.se, info@roxmedia.se

Inramning
• Idé Rika Ram, Ekbacken 693 Bonnarp, 264 53 Ljungbyhed ................ 0704-49 05 48

Restaurang
• Asian Bambu, Järnvägsgatan 31, 264 33 KLIPPAN ................................ 0435- 132 44
thu_luyensw@yahoo.com
• Nya Pålles, Fabriksvägen 8, 264 39 KLIPPAN ...................................... 0706-72 55 37
bohaget@hotmail.com
• Smörgåskupén, Ängelholmsgatan 25, 264 34 KLIPPAN........................ 0702-78 48 93
www.smorgaskupen.se
• Vincents Kök, Parkvägen 4, 284 33 Perstorp .......................................... 0435-345 23
www.folketspark.nu, vincentskok@telia.com

Kaffe
• KaffeKompaniet, Garnisonsgatan 48, 254 66 HELSINGBORG ............... 042 - 27 08 00
www.kaffekompaniet.se, patrik.sjoberg@kaffekompaniet.se

Skogsarbete
• JSE Skogsentreprenad, Kastanjevägen 72, 264 37 KLIPPAN ................ 0707-98 25 05
www.jseab.se, info@jseab.se

Kläder
• Basthi, Storgatan 32 C, 264 33 KLIPPAN................................................ 0435-157 15
• Carlssons Kläder, Storgatan 32, 264 33 KLIPPAN ................................... 0435-104 97
carlssonsklader@telia.com
• Gunns Mode, Storgatan 32D, 264 33 KLIPPAN ....................................... 0435-101 15
www.gunnsmode.se, info@gunnsmode.se
• Nova , Åbyplan 2, 264 33 KLIPPAN ........................................................ 0435-151 30
nova.klippan@hotmail.com

Smycken
• Guld o Silversmedjan, Storgatan 46, 264 33 KLIPPAN ............................. 0435-135 30
www.guldosilversmedjan.com, klippan@silversmedjan.se

Hotell & Pensionat
• Ljungbyhed Park, Thulinvägen 5, 260 70, LJUNGBYHED....................... 0435-44 00 00
www.ljungbyhedpark.se, bokning@ljungbyhedpark.se

Kommun
• Klippans Kommun, Trädgårdsgatan 12, 264 80 KLIPPAN ......................... 0435-280 00
www.klippan.se, kommun@klippan.se
Konditori
• Conditori Hjärtat, Järnvägsgatan 32, 264 33 KLIPPAN ............................. 0435-103 30
www.conditorihjartat.se, pegelows@hotmail.com
Konferens
• Klippans Kultur Center, Östra Teatergatan 7, 264 38 KLIPPAN............... 0702-84 23 06
www.klippanskulturcenter.se, info@klippanskulturcenter.se
Livsmedelsbutik
• ICA Kvantum, Ladugårdsvägen, 264 36 KLIPPAN .................................... 0435-296 00
www.ica.se/kvantumklippan, hakan.cronberg@kvantum.ica.se
• ICA Supermarket, Storgatan 21, 264 33 KLIPPAN ................................... 0435-106 04
www.ica.se, thomas.c.carlsson@supermarket.ica.se
Markiser
• MP Solskydd, Allegatan 11, 264 33 KLIPPAN....................................... 0734-43 44 66
www.mpsolskydd.se, mpsolskydd@perstorp.seths.se
Massage
• MJ Nail & Thaimassage, Storgatan 46A, 264 33KLIPPAN ........................ 0435-148 00
www.mjnail-massage.se, info@mjnail-massage.se
• PM Friskvård – Akupunktur För Alla, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN . 0736-74 23 99
www.akupunkturforalla.se, patrik@akupunkturforalla.se
Mekaniska Verkstäder
• Klippans Hisservice, Ravingatan 12, 264 39 KLIPPAN ............................. 0435-125 35
klippanshiss@telia.com
Målare
• FB Måleri, Storgatan 69, 264 33 KLIPPAN ........................................... 0708-86 88 56
frank@asbomaleri.se
Möbler
• Tullssons Möbler, Hembygdsgatan 2, 264 36 KLIPPAN ............................ 0435-140 55
www.tullssonsmobler.se, marietullsson@hotmail.com
Optiker
• Glasögonhuset, Järnvägsgatan 32, 264 33 KLIPPAN .............................. 0435-134 10
www.glasogonhuset.com, glasogonhuset@telia.com
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Snickeri
• Kickes Snickeri, Fabriksvägen 8, 264 39 KLIPPAN .................................. 0435-109 05
www.kickes-snickeri.se, fredrik.kristiansson@kickes-snickeri.se
• Ydhags Specialsnickeri, Förrådsvägen 11, 260 70 LJUNGBYHED .......... 0707-41 10 63
www.ydhag.net/snickeriet/, snickeriet@ydhag.net
Städning
• Städpatrullen, Tingsgatan 29 A, 264 32 KLIPPAN .................................... 0435-182 70
www.stadpatrullen.com
Tandläkare
• Oral Design, Järnvägsgatan 11, 264 38 KLIPPAN ................................... 0435-153 10
www.oraldesign.se, info@oraldesign.se
• Tandläkare Pehr Erlandsson, Bryggerigatan 16, 264 33 KLIPPAN ............. 0435-109 86
www.pees.se, pehr.erlandsson@pees.se
Taxi
• Åsbo Taxi, Karossvägen 2, 264 31 KLIPPAN........................................... 0435- 140 05
www.asbotaxi.se, info@asbotaxi.se
Tryckeri
• BI Reklam, Makadamgatan 13, 254 64 HELSINGBORG .......................... 042-15 01 17
www.bireklam.se, post@bireklam.se
• Lindholms Reklam, Kristoffers väg 48, 264 36 KLIPPAN ....................... 0733-40 70 82
www.lindholmsreklam.se, pelle.lindholm@telia.com
• Ljungbergs Tryckeri, Åbytorpsvägen 12, 264 39 KLIPPAN ........................ 0435-120 40
www.ljungbergs.se, info@ljungbergs.se
Trädgård
• Bjärhus Växtbutik, Bjärhus 7742, 264 93 Klippan ................................... 0435-102 95
www.bjarhus.se, vaxtbutik@bjarhus.se
• Billy & Carina Trädgårdanl. HB, Svenstorp 897, 264 51 Ljungbyhed ...... 0705-54 88 14
Träning
• Corpus Träning & Hälsa, Järnvägsgatan 31, 264 33 KLIPPAN ............... 0435-71 88 99
www.corpus-fitness.com, corpus.fitness.ab@telia.com
Tyger
• KlippAnns Tyger, Järnvägsgatan 32, 264 33 KLIPPAN ......................... 0736-83 86 61
klippann@live.se
VVS & Rörmokare
• Rörmontage, Storgatan 16, 264 33 KLIPPAN ....................................... 0435-71 12 75
www.rormontage.se, rormontage.tommy@telia.com
Verktyg
• M&M Verktyg och Material HB, Tornsborg 4560, 264 54 Ljungbyhed .... 0435-77 04 01
www.mmverktyg.se, maggan@mmverktyg.se

• De företag som är markerade med svart cirkel hittar Du ännu mer information, erbjudande och annonser om på www.klippanshopping.se
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