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Camp Karsholms paintball-anläggning ligger idealiskt
i en bokskog norr om Perstorp. Paintball är perfekt för
svensexan, möhippan, event eller kompisgänget!
Vinsten är för fyra personer, med ett värde på 500 kronor per
person och då ingår startavgift, utrustning och 500 skott per
man.
Allt du behöver göra för att delta är att skicka in en motivering
till varför just du ska vinna detta pris. Vi på Söderås Journalen
väljer sedan en vinnare med den bästa motiveringen. I ett kommande nummer av tidningen gör vi ett reportage om dig och
din vinst.
Vi behöver ditt bidrag senast 28 maj 2012
Skicka ditt tävlingsbidrag till följande adress:
Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN
Märk kuvertet ”PAINTBALL”

En modern reklambyrå
som erbjuder allt från
ide´, text, foto,
layout och tryckning
- allt under samma tak!
Adapt Media • Norra Skolgatan 2, Klippan • 0435-77 90 51 • www.adaptmedia.se
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Framtidens matlagare
finns i Klippan!
Den 17 april var det regionfinal i tävlingen Unga Ekokockar. Andraplatsen
kammades hem av Linette Jacobi,
Markus Persson och Robin Noack från
Åbyskolan i Klippan. För dem var inte
det viktigaste att vinna utan att bli bättre på att laga nyttigare mat på färska
råvaror istället för halvfabrikat.
Unga Ekokockar är en tävling som riktar sig
till elever i restaurangskolans årskurs 2. Man
tävlar i tremannalag där man ska skapa en
trerätters-meny baserad på ekologiska råvaror. Huvudråvaran är olika i de olika regionerna.
- Till huvudrätt gjorde vi en citron-gräslöktimjanmarinerad hel kyckling med glace i lergryta med rotfruktssymfoni och örtsås. Förrätten skulle vara vegetarisk och där lagade
vi ugnsbakade rödbetor med ostchips och
ruccolaolja, säger Marcus Persson.
- Desserten skulle innehålla svenska bär och
där gjorde vi en kardemumma-pannacotta
med bärgelé på hallon och björnbär, säger
Linette Jacobi.
Viktigast erfarenhet
Menyn föll juryn i smaken och trion från

Åbyskolan blev uttagen till regionfinal i Kristianstad där de mötte fem andra lag. Maten
skulle lagas på plats och bli bedömd av en
jury, både smak och samarbete i köket ingick
i bedömningen.
- Det viktigaste var inte att vinna utan att
man fått en erfarenhet som man sedan bär
med sig i vuxenlivet. Och det var såklart en
kul upplevelse, säger Linette Jacobi.
Varför är en sådan här tävling bra?
- Vi lärde oss att laga ekologisk mat, att använda färska råvaror istället för halvfabrikat.
Mycket halvfabrikat är skräp, det har dåligt
näringsvärde och smakar inget. Man vill ju
gästens bästa, säger Marcus Persson.

Insatsen räckte inte ända fram till riksfinalen
men de fick fint beröm, bland annat för ett
gott samarbete i köket och för att de använde lite äldre redskap i matlagningen som
lergryta till kycklingen och rånjärn för att
göra rullrån till desserten.
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Foto: Erland Karlsson

- Det är viktigt att lära sig laga bättre och
nyttigare mat, Hemma hos mig använder vi
inga tillsatser när vi lagar mat, säger Linette
Jacobi.

Allégatan 11
KLIPPAN
0435 - 149 60

EKOKockar

Fotnot: Robin Noack var frånvarande
vid intervjutillfället

K

Stidsvig

Fira Morsdag med en god middag!
Helstekt ryggbiff m skogssvampssås
och kulpotatis.
Mandeltårta m grädde och Physalis,
salladsbuffé, smör och bröd
Boka

130:-

bord!
Studentbuffe m kalla fat! Ring för info!
E&T Catering Kärrvägen 1, Stidsvig,
Tel 0435-224 41, 0708-97 35 38 www.et-catering.se
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Nu blir det andra bullar! Åsa Hanöl från Smörgåskupén
startar nytt modernt fik på Bruksgatan med satsning på
lättare luncher. Men de väl tilltagna smörgåstårtorna, med
kyckling och bacon som given favorit, tillsammans med
festfat, baguetter, pajer, sallader och smarriga tårtor kommer givetvis att finnas kvar.
Åsa Hanöl ser en lucka i Klippans lunchutbud
– Det saknas ett alternativ till alla pizzerior eller den klassiska dagens. Jag vill kunna erbjuda ett lättare och lite nyttigare alternativ.
Vi har bakad potatis med olika röror, fräscha sallader, pajer och
toast. Planerna är att sätta upp en fläkt för att kunna servera lite
lättare varma rätter. Sedan kommer jag att bygga på cateringen
med bland annat texmex-buffé och tapastallrik.
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Smörgåskupén blir

Åsa´s Skafferi

- med bra lunchalternativ!

More is more
Förutom cateringen och luncherna har Åsas Skafferi allt annat som ett
traditionellt fik har att erbjuda om än med lite (läs: större) särprägel.
– Jag tycker om när kakorna är stora! Att man köper en gigantisk kaka eller bulle som man sedan delar på tre. Kärleksmumsen
säljer vi ofantligt mycket av. Sedan bakar jag även egna muffins och
kanelbullar som även de är modellen större.
Innehållet i muffinsen är också lite speciellt och är olika från dag till
dag. Vad sägs om kokos, dumle, marshmallows, riven choklad eller
jordgubbar?
Härliga tekakor och goda surdegsbröd
Fenix bageri kommer att baka alla konditorbitar, bakverk, tårtor
och bröd.
– Vi kommer att plocka upp Fenix storsäljare tekakan och deras
goda surdegsbröd. Tack vare att vi får brödet från Fenix kan jag
öppna redan halv sju istället för tidigare klockan sju. Det är ju många som vill ha frallor, bröd och framförallt baguetter att ha med sig
till jobbet.
”Det bästa caféet”
Bakom disken står Åsa Hanöls kollega Rebecca Körkkö och förbereder en baguette med kyckling- och curryröra till en kund. Utan att
Söderås Journalen behöver fråga utbrister kunden:
– Det här är det bästa caféet med den bästa servicen!
Och på tal om service kommer Åsas Skafferi ha öppet sju dagar i
veckan och till sommaren med utökad öppettid på söndagar.
Håll gärna utkik efter erbjudande på Facebook.
– Min förhoppning är att jag också ska kunna få ha en större uteservering. Det hade varit helt fantastiskt om folk hade kunnat sitta
mer ut mot torget!

Åsa´s Skafferi
• Frukostbullar
• Kakor & tårtor
• Smörgåstårtor
• Landgångar
• Festfat
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Välkomna

Mat till studenten? ring oss!
Gamla Fenix lokaler
Tel: 0760 - 71 50 72
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önskar Åsa
med personal!

Öppet: Mån-Fre 6.30-17
Lördag 6.30-15 Söndag 6.30-11

Vi finns, om du
behöver oss
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.
Öppet: Måndag-fredag kl. 09.00-13.00.

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

Familjen

En Kille
Född: 111125 • Vikt: 3 520 gr • Längd: 50 cm

Hugo

Helena Martinell och Anders Persson

Ring 0435-77 90 54
och boka ER fototid!

A

En Tjej
Född: 120117 • Vikt: 2 990 gr • Längd: 50 cm

En Kille
Född: 120207 • Vikt: 4 810 gr • Längd: 55 cm

Jeanette Nilsson & Jonas Olsson
Elvis, Nicole, Tiffany, Alexandra, Jennifer

Jenny Långberg & Denniz Wåger
Maya

Destiny

Lucas

PLANTDAGAR
v. 20 & 21
Pelargon 5st 100:-

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

Reservation för slutförsäljning

Plantera mera!
Vi hjälper dig med plantor,
krukor, tips och råd!
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Jollis Kebab och restaurang
Klostervägen 2 Klippan 0435 - 125 40 | Öppet: Sön - tors 16 - 21 | Fre & lör 16 - 22
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Kom till oss: ONSDAGEN 23/5 kl.14-17
Utnyttja get!
Rot-avdra
Tio laxar kan du vinna,
om du de rätta orden kan finna!
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Östergatan 28, Klippan • 0435 - 109 20
www.borjessonsbil.se

Forsby IP kl 14.00 radiosändning
Både Jackpott och Minijackpott finnes
Info se: www.klippansff.se
Blockpris 40 kr
Arrangör: Klippans FF/Klippans BK

Byter till juridiska namnet inom kort! och blir då:
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BilBingon i Klippan

Valentinas Grill & Kebab

Vi tillhör stolt den
exklusiva skaran
servicepartners
som uppnått ett
kundnöjdsindex på
minst 100
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Speldagar
Maj Juni

20/5 3/6
27/5 10/6
17/6
24/6

Vid bokning av badrumsrenovering före 31/5 kan
ni vara med i en slogantävling. Skriv en slogan om
Rörmontage & Benny´s Golv och vinn produkter
till ett värde av 5.000 kr/företag.
Vi bjuder på kaffe och våfflor!

Vi ses på Storgatan 16 i Klippan!

RÖRMONTAGE AB
STORGATAN 16, 264 33 KLIPPAN
Tel. 0435 - 71 12 75, fax 0435 - 100 25

NYSGOL
BEINKLIPPAN ABV
Tel. 0736-230410
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BRAUNS SIDA

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

Olycka på ”Ättikan”

Arbetsmiljö och arbetarskydd sätts
högt. Så var det inte förr. Vid 1800-talets slut utmärkte sig ”Skånska Ättikfabriken”, som Perstorps AB tidigare
hetat, negativt. 1894 konstaterade
en besökande reporter från Kristianstadsbladet: ”En fulare och ödsligare
fabriksanläggning får man leta efter,
belägen som den är mitt ute i vilda
ödemarken – ett gehenna i miniatyr.”
Det bedrövliga arbetsskyddet drabbade företagsägaren Wilhelm Wendt.
Han fastnade i en maskin. En pojke
upptäckte hans belägenhet, fick stopp
på maskinen. Wendt blev svårt skadad
och fördes för vård till Helsingborg i en
järnvägsvagn.

Cement från Romarriket

Byggnation utan cement är ovanligt.
Första svenska cementen tillverkades
i Lomma 1872, av samma typ som
den cement som uppfanns i Portland
i England 1824. Men cementens historia går långt tillbaka i tiden. Det var
i Romarriket cement upptäcktes och
började användas. Så föll Romarriket
och tekniken föll i glömska, till år 1414
då det i ett schweiziskt kloster hittades
en skrift av Vitruvius, romersk arkitekt
och ingenjör, från år 20 före vår tideräkning. Där beskrevs cement: Blandning av släckt kalk, kiselsyra, aska,
vulkanisk sand och tegelmjöl. Idag är
Kina största cementproducenten.

Märkesdagar

1947: Klippan (S) sade nej till samarbete med kommunisterna.
1967: Klippans fullmäktige ökade
från 30 till 31 platser.

Som sagt

”Jag har mycket vit hy, när jag tvättar
mig ordentligt…”
(Fransk 1600-talsprinsessa.)
”Vi fick nöja oss med vad som fanns på
bordet”.
(Erik T Svensson summerar sin barndom på 1920-talet i Perstorp).
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Vår flagga – sent en nationalsymbol för alla
Hur ser svenska flaggan ut? Frågan
skulle idag ha väckt löje. Vid sekelskiftet 1900 frågade en kompanichef
sina 114 soldater. Fem svarade rätt.
Rösträttareformen gjorde flaggan
allmän.
”Flagga” nämns i svenska språket
först 1565. Dess historia är äldre.
Samhällen utmärker makt och
ägande med symboler, som egyptierna för 5 000 år sedan. Mosaik
från Pompeji visar fälttecken i tyg
på en tvärslå på en stav. Stridsfanor uppstod. Det blev början till vår
tids flaggor.
Symboler för maktcentra, från
ägande till person utvecklades.
Korstågsriddarna införde ”Korssymbolen”, som blev symbol i Europa.
Kungamakten fick egna symboler,
som ofta senare blev hela nationens
symbol – som i Norden. Korset ”sågs
inte i skyn” – som i legenden - utan
var praktiskt.
Danmark blev Sveriges ”flaggvisare”, med bl a kors. Färgerna gul
och blå har bakgrund i ”folkkungavapnets blå sköld med gyllne lejon”.

Under Gustaf Vasas regeringstid
(1523 – 1560) började svenska flaggan ta form. Erik XIV och Johan III
stred vid förhandlingar i Stettin 1570
”för att gula korset som ett speciellt
svenskt kännetecken”.
”Blågula flaggan” användes först till
havs, senare till lands. Flaggan var
länge ”kunga- och kungahussymbol”.
Förändring skedde så att ”Kungsflaggan” antingen hade ”tungor” eller
märkt med riksvapen.
Upplösningen av unionen mellan
Sverige och Norge (1814 – 1905)
ändrade synen på nationsflaggan.
Pådrivare var 1800-talets nationella
strömningar, motion i riksdagen 1869
om flaggstång på skolor, privatpersoner började hissa nationsflaggan på
1860-talet (Blekinge var först), Artur
Hazelius propagerande för införande
av nationaldag den 6 juni - som blev
”Svenska flaggans dag” som skarpskytterörelsen ville. Men då allmän
rösträtt införts blev det ”allas flagga”.
Borta var s-ledaren Hinke Bergegrens
syn i tal 1891: ”Proletärer under röd
och bödlar under blå-gul fana.”

Översta bilden
”Flamma stolt …”
Bild 2
En flagglag reglerade färg och proportioner.

En flagglag infördes – för proportioner, färg och flaggdagar, ”Svenska
flaggans dag” premiärfirades den 6
juni 1916. Det blev nationaldagsfirande 1983, som blev helgdag 2005.

Odlade jorden – vår viktigaste resurs
Folkmängden ökar, mer mat behövs. Krav ställs – inte minst i Söderåsbygden – på kvalité, ekologisk- och närodlad livsmedel. Men
prima åkerjord förstörs…
Människan var jägare/samlare i 2-3
miljoner år, odlare i 15 000 år och
industriidkare i 200 år. Principen
”bruka-vårda” övergavs i mitten
av 1900-talet; åkermark utarmas,
förgiftats, behandlas respektlöst,
ses som oändlig. Prima åkermark
bebyggs. Dock produceras mer på
mindre yta, maskiner ersätter människor. Brukandet är i en negativ
spiral.
”Idag ses den katastrof vi går mot,

om inget radikalt händer. Odlade jorden är vår viktigaste resurs”, säger
miljölärare Mårten Aronsson.
Jordbrukare/boskapsskötarkultur
blev ”stenåldersrevolution”, som
öppnade för civilisation, som började
för 15 000 år sedan i ”bördiga halvmånen” i Asien, kom till vårt land 9
000 år senare. Stenåldersbonden
odlade korn och veta på svedjebruk,
som lämnades efter två år. 10-20 år
senare återkom bonden, svedde, odlade och lämnade. Kreatursgödselbruket var idén som gav permanent
åkerbruk, byar med fast struktur.
Nya redskap, träda och gödselbruk
gav fast åkerbruk, ängsbruk med

hägnadssystem. En jordbruksform
som stod sig till skiftesreformen på
1800-talet.
Ökat befolkningstryck gjorde att allt
sämre marker odlades upp. Det räckte
ändå inte. På 1870-talet kom emigrationen igång.
Mellan 1920- och 40-talet var åkerarealen som störst – 3,8 milj. hektar.
Nu finns drygt 2,6 milj. ha. Småjordbruk försvann. Jordbrukets specialisering, kraftig gödsling, besprutning
ger överskott motsvarande 0,5 milj.
ha, som kostar en miljard kronor att
exportera. Drivmedel är ett alternativ. Ekologisk odling, som kräver mer
areal, ett annat.

Ringduvan – skygge barrskogsfågeln en byfågel
Ringduvan är en märklig fågel, som
utvecklats från skygg barrskogsfågel
till en obesvärad by- och stadsfågel
som gärna häckar i parker mitt i byoch stadskärnor – som i Klippan.
Ringduvan (Columba planumbus),
stor och grå med vita markeringar
på båda sidor om halsen, som liknar
en halsring och har gett duvan dess
namn, är en fågelart med radikalt
förändrat beteende.
Ringduvan kom från Mellanöstern

till Europa. Tät barrskog var dess
häckningsplats, gärna vid fält. Fågeln
var så skygg att den lämnade boet vid
minsta störning. Kom hit för 9 000 år
sedan, följde trädutvecklingen i landet. Idag finns en miljon ringduvpar i
Sverige, flest i södra delen.
Utbredningen var snabb. I zoologiprofessor Sven Nilssons bok ”Skandinavisk fauna” från 1858 beskrivs
häckning av ringduva i Skåne som
ovanlig. Redan på 1890-talet var den

allmän. Bidragande var läplanteringar
med barrträd vid åkrar.
I England sågs förändrade beteenden
först. Häckning skedde nära människor, i byar och städer - i Lund först i
Sverige 1938.
Ringduvan är idag en tolerant fågel,
häckar nära människor, trafik och
annat - i Klippan i de glesa träden vid
Storgatan. Ringduvan ses ofta lågflygande längs Storgatan till och från
boet.

Boktipset: Göran Nilzéns bok ”Flygare i Sverige” ger inblick bl a tidigt flyg i Ljungbyhed.

n
Perstorpsfestivale

Fest med fokus
på det lokala!
Den 25-26 maj är det dags för Perstorpsfestivalen! Årets
upplaga kommer bland annat bjuda på musikunderhållning
av Willez och Floridos och för de minsta blir det barnteater i
parken. Givetvis blir det även talangjakt, tivoli och ponnyridning som sig bör på en festival – men med ett undantag:
inga knallar.
– Här är det fokus på det lokala, Perstorpsfestivalen är nog
ganska unik på det sättet, menar festivalgeneral Jim Vagerstam.
Det viktigaste med Perstorpsfestivalen är att skapa ett slags
”vi-känsla”. Istället för knallar väljer man att låta lokala föreningar och företag visa upp sin verksamhet och varor.
– Det är fler föreningar än vanligt som ska vara med i år så
det är kul, säger Jim Vagerstam.
Även om själva festivalen hålls i dagarna två kommer hela
veckan ha ett festivaltema. För varje hundralapp man handlar i Perstorps butiker får du en lott till dragningen på fredag
där det finns fina priser att vinna.
Är det något som är nytt för i år?
– Vi försöker ha mer för barnen i år, speciellt då på fredagen. Perstorps räddningstjänst som är Sveriges bästa när det
gäller kemiolyckor kommer att hålla i en spännande övning.
Perstorps gymnasium kommer att visa kemiexperiment för
barnen. Perstorps Kyrka kommer att ha ”Thank God is Friday” där de sätter upp ett stort tält där man kan fika, snacka
och sjunga karaoke.
För mer utförligt program se www.perstorpsfestivalen.se
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Afrikansk Marguerit
Pelargon

100:-

5 st för

Ord. pris 30:- /st.

Aukt. bilglasmästeri
Stenskottslagning
Fri lånebil
Isolerglas

Skyltfönster
Uterum
Tavelinramning
Allt inom glas!

Länsförsäkringar, IF, Folksam, Trygg Hansa, Aktsam ,Volvia och mfl.

Hur vill du handla din mat?
Butik - Matkasse - Internet
Vi har alla alternativen!
Har du frågor ring gärna Per Eriksson
på telefon 0435-77 95 52.

Titta in på min hemsida
www.almaklader.se
Köpmangatan 15 • Perstorp
0435 - 342 40

CAMP KARSHOLM

Paintball

PERSTORP
Tel Johan 073-330 28 71 • Tel Anders 070- 590 32 11

För svensexor, möhippor, företag
eller kompisgänget!
Pris 250:- inkl. utsrustning + 200 skott.
Tillkommande skott 0,50:-/st. Vi har F-skatt.

Välkomna!

Perstorp • Tel 0435-77 95 50
Öppet alla dagar 8-20
www.ica.se/icaperstorp

NYA SKOR TILL
SOMMARFESTEN?
Vi hjälper dig att
hitta rätt modell!
dam - herr - barn
ecco•rieker•tamaris•caprice•jana•duffy
skechers•bagheera•pax•kangaroos mfl.
Missa inte
Perstorps-festivalen
25-26 maj!
Massor av bra
erbjudanden!
Köpmangatan 19 Perstorp
Tel 0435 - 346 68
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30%
på

Förverkliga dina
r
trädgårdsdrömma
på Bjärhus!

Alcro Bestå
Täckfärg 10L

Bjärhus Växtbutik
Tel. 0435 - 102 95
www.bjarhus.se

Gäller samtliga kulörer!
Erbjudandet gäller
16/5 - 25/5

Stidsvig

Dagens lunch
Vecka 21 Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
		
Torsdag:
Fredag:
		
Alternativ 1:
Alternativ 2:
Sallad:
Paj:

Köttfärslimpa med lingon
Fiskfilé med gräslöksmajonnäs
Ungersk köttgryta med pasta
eller stekt potatis
Korv Stroganoff med ris
Fläsknoisette med bearnaisesås
och sparris
Stekt potatis med bacon och ägg
Blomkålsgratäng med kassler
Västkust, rökt kalkon
Taco

Vecka 22 Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
		
Fredag:
Alternativ 1:
Alternativ 2:
Sallad:
Paj:

Biff a la Lindström
Pocherad kungsflundrafilé med räksås
Helstekt kotlettrad
Stekt isterband eller lunchkorv med
dillstuvad potatis
Flygande Jakob
Makaronistuvning med falukorv
Kyckling, wokade grönsaker och nudlar
Grekisk, lax
Räkor, avocado

Vecka 23 Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Alternativ 1:
Alternativ 2:
Sallad:
Paj:

Köttfärslåda med aubergine och lök
Sprödbakad torsk med smält smör
Nationaldag STÄNGT
Jägaregryta med ris eller potatis
Fylld schnitzel med ärtor
Kycklingwraps
Kebabpytt med aioli
Skinka och ost, räkor
Mozzarella

Vecka 24 Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
		
Alternativ 1:
Alternativ 2:
Sallad:
Paj:

Pannbiff med lök
Laxkotlett med Hollandaise, citron
Skinkstek med gräddsås
Kycklingfilé med murkelsås
Skink- och ostfylld snitzel
med sky och stekt potatis
Barbequekryddade kycklinglår
Pytt i panna med ägg och rödbetor
Kassler eller tonfisk
Skinka, ost

WWW.COLORAMA.SE
MÅNDAG - FREDAG 7 - 18, LÖRDAG 9 - 13

Cylinda

Sverigetvätt &
Sverigetork
Svensktillverkat med 5 års garanti!

Stängt lördagar maj-augusti!

Hur mår ditt
Hår i vår?
Välkommen in för en fräsh vårlook eller få hjälp med att hitta
produkter till DITT hår!

en

E&T Catering

and
rbjud
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a
r
vi b
!
r vård
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Just n klassig hå
g
på hö

Kärrvägen 1, Stidsvig
Tel 0435-224 41, 0708-97 35 38
www.et-catering.se
Dagens kostar 65 kr inkl. dryck, salladsbuffé, bröd, smör,
kaffe & liten kaka. Häfte med 10 lunch kuponger kostar
550 kr inkl. dryck, salladsbuffé, bröd, smör, kaffe & liten kaka.
Vi tar tyvärr inte kortbetalning.
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Välkommen! /Elin

Jag finns på

0435-100 33

Flytta med Länsförsäkringar

VILLA SÖNDRABY

VILLA LJUNGBYHED

GÅRD LJUNGBYHED

Tillfälle att förvärva en mycket välskött och rymlig 1 1/2-plansvilla på populärt område. Närhet till skola och vacker natur. Härlig
trädgård och öppen och trivsam planlösning. Stort inglasat
uterum, garage, förråd och friggebod.

På bästa läge i lugnt, barnvänligt område ligger denna välskötta och påkostade familjevilla. Totalrenoverat med nytt
kök, nya badrum, dressingroom m.m

Sjöledens Fiskecamp, trevligt boende i vacker miljö med
enorma möjligeter. Fullt utvecklad fiskecamp med naturligt
strömmande källvatten.

ADRESS SPÅNGENGATAN 1
BOYTA 113 M2/ 4 ROK + INREDD KÄLLARE
TOMTYTA 930 M2
PRIS 1 650 000 KR/HBJ

ADRESS Sjöleden 593
BOYTA 120 M2 / 6 ROK, BIYTA 110M2
TOMTYTA 57 720 M2
PRIS 3 700 000 KR/HBJ

VILLA KLIPPAN

VILLA PERSTORP

VILLA LJUNGBYHED

Välplanerad, otroligt välskött familjevilla på bästa läge. Löpande
renoverad, stort uterum om ca 30 kvm med klinkergolv.

Tillfälle! Välskött, rymlig villa för egenföretagaren eller för
den med en utrymmeskrävande hobby. Uthusbyggnad om
ca 200 kvm.

Trevligt genomgående renoverat 1 1/2 plans hus på bra
läge i Brohuset. Beläget på stor tomt med nära till naturen.
Inflyttningsklart!

ADRESS HÄSSLEHOLMSVÄGEN 45
BOYTA 208 M2/ 5 ROK
TOMTYTA 1 456 M2
PRIS 795 000 KR/HBJ

ADRESS BROHUSET 353
BOYTA 150 M2 / 5 ROK
TOMTYTA 1 487 M2
PRIS 1 295 000 KR/HBJ

VILLA BRORÖD

VILLA VARSHULT

VILLA KLIPPAN

I fantastiska omgivningar med böljande beteshagar och
vackra stengärden ligger denna pärla. Välskött familjevilla
med dubbelgarage.Ny värmeanläggning!

Vackert belägen 1 1/2 plans villa. Utomordentliga ytor för den
lite större familjen med bl a fyra sovrum. Va- buren golvvärme
i hela huset. Byggt 1997.

På lugnt läge men ändå centralt finns den här mysiga villa.
Lättskött mysig trädgård. Bra boende för den lilla familjen.

ADRESS BRORÖD 423
BOYTA 181 M2 / 6 ROK
TOMTYTA 1 150 M2
PRIS 1 495 000 KR/HBJ

ADRESS VARSHULT 120
BOYTA CA 260 M2 / 6 ROK
TOMTYTA 9 440 M2
PRIS 2 095 000 KR/HBJ

ADRESS TISTELSTIGEN 6
BOYTA 155 M2 / 5 ROK
TOMTYTA 873 M2
PRIS 1 550 000 KR/HBJ

ADRESS ANDGATAN 1
BOYTA 189 M2 / 6 ROK
TOMTYTA 728 M2
PRIS 1 650 000 KR/HBJ

Flyttdags!

Vill du att din bostad ska marknadsföras här?
Välkommen att kontakta oss med alla dina frågor och
för en kostnadsfri värdering.

ADRESS GARVAREGATAN 7
BOYTA 90 M2 / 5 ROK
TOMTYTA 550 M2
PRIS 695 000 KR/HBJ

RING
0435-130 50
FÖR
TIDSBOKNING!
Martin Olofsson
Reg.fastighetsmäklare

Lina Gudmundsson
Reg.fastighetsmäklare

LD

Länsdeklarerat betyder att bostaden är besiktigad innan försäljning.
Det innebär en trygghet för både säljare och köpare.

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

Camilla Asp
Reg.fastighetsmäklare

FÖr mer information om objekten SE på
9

på
ra
y
agsh
d
av
n
!
o
m
are
n
n
Cra
i
V
n
å
fr
slift
n
släpvag

Cramos lift ett lyft
för Kjell Nilsson!
Med ryggproblem, sviktande balans och trägavlar
som behöver målas om var 74-årige Kjell Nilsson från
Klippan en given vinnare av månadens tävling. Istället
för stege kan han nu lätt och behändigt använda en
släpvagnslift från Cramo.
För att hitta rätt typ av släpvagnslift har Tony Eriksson på Cramo varit och inspekterat omgivningen kring Kjell och hans frus
1 ½-plans villa.
– Sist gavlarna skulle målas om fick vi riva ner en mur för att
komma åt, berättar Kjell Nilsson.
Men med hjälp av den lift som Kjell får hyra av Cramo kommer
inte detta att behöva göras.
Ett säkrare alternativ
Att stå på stege 10 meter upp med målarburk och pensel är
inte att rekommendera. Det är då man ska ta till hjälp av Cramo menar Tony Eriksson.
– Rent generellt tror privatpersoner att det är extremt dyrt att
hyra maskiner. Då brukar jag be personen ifråga att komma
ner till depån, så går vi över vad han eller hon behöver. Det kan
vara värt den där extra kostnaden med tanke på att du sparar
på din kropp.
Ingen fråga är för dum
Cramo har alltifrån grävmaskiner på 29 ton och liftar som når
52 meters nöjd ner till enklare handmaskiner som till exempel
skruvdragare.
– Vi som arbetar på Cramo har service som ledord, och försöker
alltid att vara tillgängliga för våra kunder. Har du hyrt en maskin
hos Cramo över helgen och behöver support med den, då är
det bara slå en signal, så löser vi det! Ingen fråga är för dum!
Och det är ingen tvekan om att Kjell Nilsson är tacksam över
vinsten då han nästan skiner ikapp med solen då han kliver
upp i liftens korg. Nu kommer han att få en vacker villa inför
sommaren utan att behöva få ont i kroppen!
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Turista

T

”himmavid”!
Vill du sitta
i gammal mysig miljö
mitt i Klippan?
• 12-15 kvm/rum (möblerat)
• Konferensrum
• Sällskapsrum / kök
• Bredbandsanslutning
• Parkeringsplats

Välkommen att höra av dej till mig

Michael Svaton

0735- 56 50 91

Välkomna!

Heta

Gäller tom den
31/5 - 12

tips!

Sommaren står för dörren, vilket förhoppningsvis innebär många lata dagar i solen men också tid för lite
roliga aktiviteter. Söderås Journalen ringde upp några
turistmål i trakten och frågade vad de kan erbjuda den
semesterfirande.
Elisabeth Hansson, Bjärhus Gårdsbutik i Klippan
– Vi har matvandringar varje lördag fram till september. Vi
berättar om gården, går ut i markerna och tittar på kulturhistoriska platser. Rundan är ungefär 2-3km lång och tar cirka 2,5
timme. Vi stannar för olika matstopp, varav ett är buffé med
mat från olika lokala hantverkare. Sedan har vi ju givetvis öppet
i vår egen gårdsbutik där vi säljer närproducerade varor. Bland
annat våra unika grillkorvar som till exempel Åbyböjen.
Pernilla Ahlberg, Lotta på Åsen
– Jag kör på som vanligt med våfflor, fattiga riddare, kakbuffé
samt tårtbuffé första söndagen varje månad. Lite speciellt är
att jag i år firar 20-års jubileum och i med detta kommer att ha
olika spontana jippon under sommaren.
AnnaGreta Toftner, Bonnarps Hjortgård
– Vi håller just nu på att ta fram en mufflo- och hjortkorv, men
vi har inte satt något namn på den ännu. Nytt för i år är att vi
kommer att ha delikatess- och kulturvandringar som troligtvis
kommer att komma igång i juni. Vi vandrar upp på Söderåsen
och berättar om landskapet. Vi stannar på en utsiktspunkt för
att grilla hjortkorv och smakar på olika charkprodukter från
gården.
Mats Waldemarsson, ordförande i föreningen veteranjärnvägen som hyr ut dressincyklar mellan Klippan och
Ljungbyhed
– Vi håller just nu på att byta ut dressincyklarna. De vi har nu
är av olika modeller och de flesta är från 30- och 40-talet. Vi
har tagit fram en prototyp som har fungerat bra och om någon
månad är det tänkt att vi ska ha sju nya dressiner. Om säsongen
blir lyckad så är målet att alla ska vara utbytta till nästa år. Sedan
håller vi just nu på med att försöka förverkliga vår vision om ett
nytt järnvägsspår till en ändstation inne på Ljungbyhed Park för
museal ångtågstrafik.
Forts. sidan 20

Tandläkare Pehr Erlandsson
Nu kan vi
åter ta emot
nya patienter!
Välkomna!
Pehr, Ingrid och Lena

”Vi vårdar gärna dina tänder”

- Ger mer för pengarna!

Mån-Fre:
Lördag:

9.30-18.00
9.30-13.00

Bryggerigatan 16, Klippan
Skolgatan 2, Ljungbyhed

Tel. 0435-109 86
Tel. 0435-44 04 80
11
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Sommaren är festernas tid och den inleds med studenten och inte minst studentbal. Mycket ska inhandlas och
tiden är knapp, så varför flänga och fara ut till de stora
köpcentren när det finns butiker bara runt knuten som
kan ge dig mer personlig service? För att underlätta jakten på bland annat presenter och festblåsa har Söderås
Journalen spanat runt bland några butiker.
P.S Glöm för allt i världen inte att boka maten i god tid
hos någon av bygdens duktiga matproducenter...D.S

Fixa stassen och presenten!
Ulla Herner
Herners El i Ljungbyhed
Har ni några tips på bra
prylar att ge till en student?
- Något som är populärt är ju
espressomaskiner och det har vi
många fina modeller. Sedan har
vi plattänger, locktänger, rakapparater eller varför inte ge
bort en eltandborste?
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Alina Sjödin
Fräck & Fin i Klippan
Har du något bra tips på studentp
resent?
- Rihanna och Beyonces dofter är
väldigt populära bland
tjejerna och har ett bra pris. För
killarna är det Puma och
Beckham som gäller – även de fina
dofter till ett bra pris.
Hur blir man festfin?
- Vi har fått in ett nytt sminkmärke
som heter Miyo, där
priserna är från 29 till 59 kronor.
De har både foundation,
mascara, ögonskugga och nagellac
k. Studenten kan ju
bli mycket kostsam och då kanske
man inte vill lägga så
mycket pengar på just detta. En nyh
et är att vi även tar hål
i öronen.

Studentgåvor!

Uppvakta dina nära och kära!

Armband i sterlingsilver med
två stoppar och ett charm.

pingst, morsdag och stUdent

Det finns olika att välja på.

Kampanjpris

boka gärna din
stUdentbUkett i tid!

945:-/st

välkommen in i bUtiken!
eva, sebastian & mikaéla

Brohällans
Blommor

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

Flätat svart eller grått läderarmband med vit eller grå odlad
sötvattenspärla.
Kampanjpris

695:-/st

När det gäller...

TV, STEREO, DATORER, TELEFONER,
KAMEROR, PARABOLER, ANTENNER,
DAMMSUGARE, HUSHÅLLSMASKINER
Återförsäljare för:
Canal Digital, Viasat, Boxer, Telia, Telenor, Tele2, 3

Städpatrullen
- vi städar allt!

Öppettider: Mån - Fre 10 - 18 / Lör 10 - 14

Våren är kommen
– nu nalkas festligheter!
PÅ ICA Kvantum i Klippan har vi under det gångna året vidareutvecklat vår egentillverkning av god mat och catering.
Vi har ett stort utbud av spännande bufféer och hemlagade
produkter – perfekt till alla festligheter. Njut av smaker från
Italien, spännande tapas eller varför inte en härlig fisk- och
skaldjursbuffé. Unna Er en härlig ostplanka – utmärkt som
dessert eller på buffén! För dig som älskar det söta, prova
gärna vår franska chokladmoussetårta toppad med en syrlig
hallonmylta…….
Vi serverar även olika varianter på uppläggningsfat, såsom
kyckling och rostbiff. Självklart hittar du även vår omtyckta
exotiska planka!

Ta kontakt med vårt kök
i god tid kring dina önskemål
så fixar vi resten!
Välkomna till oss på
ICA Kvantum i Klippan!
Telefon till Köket:

0435-29 608

Smörgåstårtan är en klassiker – har ni provat vår skaldjurstårta fylld med handskalade räkor, kräftstjärtar och varmrökt
lax? En garanterad ”hit” som man bara vill ha mer utav!
I vår nyrenoverade delikatessdisk erbjuder vi ett stort urval
av hemlagade produkter. Här hittar du exempelvis vår smakrika Klippanskinka, rostbiff, kumminfläsk och mycket mer.
För dig som gärna vill experimentera själv i köket står vi
givetvis till tjänst med tips och råd för den perfekta festen!

Klippan
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nominerade i
Guldsladden
– för andra året!
Det är inte bara Willez man förknippar
med Klippan när man pratar om dansband i Sverige numera! Callinaz från
Klippan har seglat upp som en komet i
dansbandsbranschen.
Mycket som skrivs om dansbandsbranschen
idag är att det är kris. Detta är inget som gäller för Callinaz! På bara 1,5 år har man gått
ifrån att starta orkestern till att man idag har
140 bokade jobb! Förra året var man nominerade till Årets Sångerska och Årets mogenband i tävlingen Guldsladden. I år har Callinaz två nomineringar igen i samma tävling.
Carolina Skaarup-Olsson är nominerad i kategorin Årets sångerska och Andreas Holmberg
till Årets trummis!

– Det som är så roligt med detta pris är att
det är dansbandspubliken som utser segraren. Det innebär att det är ett brett pris, säger
Anna.
– Egentligen var det en ganska lätt uppgift för
mig. Jag känner inte Carolina så väl, men har
följt hennes intåg i branschen på olika sätt.
– Carolina är en ung (21 år, red. anm.), ambitiös, målmedveten och duktig tjej som på
kort tid har gjort ett stort intryck i dansbandsSverige. Hon är helt enkelt en väldigt stark
kvinna som inte är rädd för att ”sticka ut”.
Att hon dessutom har en vacker och varm
sångröst som gör en glad när man hör den,
var de parametrar som gjorde det lätt för mig
att utse henne! Jag önskar henne all lycka
och ska med spänning följa Callinaz vidare
karriär!

jag växte upp, så man fick intresset med sig
oavsett om man ville eller ej. Jag var 9 år när
jag fick mitt första trumset. Först testade jag
rock i olika former som många gör i tonåren.
I slutet av tonåren började jag lyssna mer
och mer på dansmusik och kände då att det
kunde vara min grej, säger Andreas.
– När jag sedan fick kontakt med Carolina
och Callinaz så var det inte så mycket att tveka på och här är vi nu med en bra spelplan,
en ljus framtid och så nomineringen till Årets
trummis! Jag är bara så ödmjukt nöjd och
glad som det går att bli!
Vem nomierade dig, Andreas?
– Robin Rignell, som är trummis i Hedins, nominerade mig, säger en tacksam Andreas.

Söderås Journalen är så klart nyfiken på hur
Robin tänkte när han nominerade Andreas
och når honom just hemkommen från en
turné:
– Jag har följt Callinaz ända sedan de hade
sin första spelning på Granbacken i Lund. De
spelade nämligen nonstop med oss där.
– Dels fascineras jag av Callinaz som band
med Carolina som en jätteduktig kapellmästare. Hon har en förmåga att få ihop
bra musiker till ett bra gäng, som är så viktigt
när man ska ut och turnera och leva tätt tillsammans.
– En av dessa bra musiker är just Andreas.
Han är en bra trumslagare som vet vad som
Söderås Journalen kontaktade Anna Sköld Hur hamnade du i dansbandssvängen?
för att stämma av vad hennes motivering till – Man kan väl säga att jag har växt upp med behövs i just dansmusiken, nämligen att vara
det. Min far spelade i Krassows orkester när stabil och konsekvent i sitt musicerande. Jag
att nominera Carolina är.
Hur känns detta, Carolina?
– Det är helt fantastiskt att vi återigen är
Inga dåliga ord att höra från en rutinerad
nominerade och nu i individuella klasser.
artist och sångerska, Carolina!
Vem är det som nominerar?
– Nej, det är fantastiskt roligt att höra och
– Den som vann Årets sångerska förra året sporrar mig till att jobba vidare, säger Carolina.
är med och nominerar detta år. Det är smickrande för att det är Anna Sköld från Wizex Ytterligare en nominering till Callinaz
som har utsett mig. Wizex har ju på senare år Det är som sagt inte bara Carolina som fått
kommit starkt igen efter många tidigare sto- en utnämning i Guldsladden. Andreas Holmrhetsår. De var bland annat med i Dansbans- berg är nominerad till Årets trummis. Söderkampen 2010 och blev mycket uppmärksam- ås Journalen frågar Andreas hur det känns?
made där. Så jag är jättestolt att just Anna – Det är jättekul, men det kom som en chock
när jag fick reda på det.
tycker att jag ska ha priset!

Klubbenergi

Klirr i kassan till din lokala klubb?
Genom att ny- eller omteckna ditt elhandelsavtal
hjälper du din förening en bit på vägen. Läs mer och
anmäl ditt intresse om Klubbenergi på:
www.kreab-energi.se/klubbenergi

Vi ses!
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tycker också det är kul att yngre förmågor visar framfötterna i dessa tävlingar som Guldsladden är, säger
Robin. Det behövs föryngring i dansbandsbranschen.
Ny buss
Till sist frågar Söderås Journalen om Callinaz har några andra nyheter på gång.
– Vi har precis skaffat en buss. Det är ett måste med
en större buss när vi nu ska turnera Sverige runt. Vi
måste ha övernattningsmöjligheter i bussen för att
kunna hålla kostnaderna nere, säger Carolina som redan låter som en driven företagsledare.
– Vi har också en ny keyboardkille, Derry Davey, som
är kanonduktig! Han har studerat på musiklinjen på
Skurups Folkhögskola och han kommer att tillföra
Callinaz jättemycket med sitt klaviaturspel.
– En ny CD finns också med i planerna men vi vet i
dagsläget inte riktigt när det blir aktuellt med att den
kommer ut, säger Carolina.
Ni ska spela Ljudbangen i Ljungbyhed Pingstafton och
på Klippanfestivalen torsdagen den 14 juni, hur känner ni inför det?
– Det ska bli jättekul! Callinaz har aldrig spelat i Ljungbyhed, men jag har i karriärens början spelat på Ljudbangen med Millez! Och det är ju föregångaren till
Willez, skrattar Carolina.
– I Klippan har vi inte spelat sedan Gatufesten förra
våren och vår releasefest i september, och det har
hänt så mycket sedan dess, så nu ska det bli kul att
träffa hemmapubliken igen, avslutar Carolina.
Söderås Journalen tackar för samtalet och önskar
Klippans nya stolthet i dansbandsbranschen ett stort
lycka till framöver! Rösta gärna på dem genom att
maila roster@guldsladden.se
– Förresten, jag glömde ju att berätta att vi vecka 29
ska spela i Malung på Dansbandsveckan, säger Carolina just innan hon stänger dörren på väg ut från
Adapt Medias lokaler.

LJUDBANGEN
nde rockshow!

turnera
Sveriges största

T a k e
Cover

LJUNGAVALLEN I LJUNGBYHED
Pingstafton

26

maj

kl

17-01

Servering - Öltält - Grillat från Bjärhus

Matbiljetter kan förköpas t.o.m. 20/5 för 300:- (entré, mat och 1 glas öl/vin)
Entré 230:- Entré förköp t.o.m. 20/5 180:- Under 15 år gratis i målsmans sällskap
Förköp: Fiket och Lantmännen i Ljungbyhed, Turistbyrån i Klippan, Ica Nära Röstånga

Som sagt; Callinaz hörs, syns och finns snart över allt
där det ”slås en sula på parketten!

Hört från...

FöRETAGSTRÄFF
Den 11 april var det åter dags för en
Företagsträff på Best Western i Klippan. Denna gång var det frukostmöte
och gästerna fick information om företagsnätverket Connect Skåne.
Klippans kommuns näringslivsansvarige, Anders Lindberg, hälsade ett 30-tal deltagare,
samt Anders Janson, Connect Skåne välkomna.
Connect
Företagsnätverket Connect har kontor på
fyra ställen i Skåne; Lund, Malmö, Kristianstad och Helsingborg.
– Vi hjälper till med att förverkliga goda affärsidéer och utveckla nya tillväxtföretag,
berättar Anders Janson.
– Syftet är att skapa nya företag så regionen
kan växa, fortsätter Anders.

Connect förmedlar kompetens, kapital,
kontakter och coachar företag. Man har ett
90-tal samarbetspartners och har 450 medlemmar, 150 mentorer och 160 affärsänglar.
Totalt finns drygt 1000 personer i nätverket.
Connect-processen för nya bolag
Connect-processen startar med ett möte där
entreprenören presenterar sin idé. Nästa steg
är att Connect hjälper entreprenören att få
kontakt med en personlig mentor som hjälper till att strukturera upp projektet. Detta
presenteras på ett möte med utvalda medlemmar på en s.k. Språngbräda. Här ges
feedback från personer i näringslivet. Sedan
görs en uppföljning med mentorn, affärsplanen justeras och man går igenom de kontakter man fått. Sedan presenteras affärsidéen
för “affärsänglarna”, ett nätverk med privata
investerare.
– Vet inte om ni sett Draknästet på TV, men
det här är Draknästet fast lite mer på riktigt,
säger Anders.

Fördelningen av språngbrädor på de olika branscherna håller på att förändras.
Tjänste-, IT- och miljöföretag växer snabbt, medan
industriföretagen minskar.
– Vi står inför ett generationsskifte, säger Anders.
FöretagsAcceleratorn
Anders berättade att
Connect även kan hjälpa
befintliga företag att utveckla
sin affärsidé. Medan Connectprocessen är gratis så kostar det för företag
att delta i FöretagsAcceleratorn.
– FöretagsAcceleratorn är till för ”mogna” företag som inte utvecklas. FöretagsAcceleratorn kan då hjälpa företaget att
komma vidare.
Läs mer på
www.connectskane.se
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PROFIL: KELUND
MARTIN E

Står bredbent
på jorden!
Han har turnerat med band som The Ark, Takida, Ceasars, Teddybears Sthlm samt Electric Boys och spelar numera bas i rockbandet Bonafide. Utöver detta producerar han musik åt andra i sin
studio i Klippan. Med andra ord — han lever ett riktigt rock´n´roll
liv. Men vilda fester och kraschade hotellrum är inget som tilltalar
Klippanbördige Martin Ekelund.
Vi träffar Martin Ekelund i hans studio i Klippan där han just avslutat en inspelning med rockbandet South Harbour Ringers. Vi går lite rakt på sak och
frågar om han lever eller har levt något rockstjärneliv?
– Nej, jag fattar inte hur folk orkar, det är klart man dricker några öl vid
spelningar men det är inte riktigt min melodi att vakna upp dagen efter och
må jävligt dåligt. Man är ute på turné i kanske tre veckor och bor i princip i
bussen och trampar på varandra – då orkar man inte hålla på och festa. Jag
har aldrig varit någon festsnubbe och kommer aldrig att bli det heller.
– Folk tror att man ska uppföra sig på ett visst sätt för att man spelar i ett
rockband. När jag inte för så längesedan spelade med Bonafide i Västerås
och skulle ta in på hotell sa ägaren till oss att vi fick lov att kasta ut tv:n från
fönstret om vi ville. För några år sedan hade nämligen den gamle artisten
Martin Svensson gjort det så jag tror hotellet var ute efter lite publicitet.
Var kommer ditt musikintresse ifrån?
– Förmodligen från familjen. Min släkt har hållit på med musik ända sedan
1800-talet och några av dem lär ha varit hyggligt kända i Sverige på den
tiden. Så jag ska inte vara den som lägger ner musiken. Föräldrarna tryckte
in en på kommunala musikskolan här i Klippan, men det är ju klart att jag
själv också velat hålla på med musik.
Har du haft något annat jobb?
– Jodå, jag har varit truckförare och så har jag suttit på kontor.
Men jag har svårt för när dagarna blir för inrutade. Jag har ju
ingen utbildning och då är det ju bara fabriksjobb som återstår.
Jag är lycklig varje dag som jag kan leva på musiken. Men om jag
inte skulle hållit på med musik så skulle jag nog vilja sitta på kontor igen - jag gillar att organisera. Det var nog därför som jag blev
turnéledare för The Ark. Jag har alltid tyckt om att ha ansvar.
Oj, turnéledare till The Ark! Hur blev du detta?
– Det var genom ett bananskal. Och det bananskalet hette Micke
Gustavsson, även han från Klippan. Micke jobbade som ljudtekniker
åt The Ark. När mitt vikariat på DHL närmade sig slutet ringde han
upp mig och frågade om jag hade lust att bli The Arks turnéledare.
Jag sa ja direkt utan att jag egentligen visste vad det handlade om.
Forts. nästa sida
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Det visade ju sig att jag bland annat skulle ha
hand om gager och avräkningar. Jag kommer ihåg att jag satt i min studio: Vad fan är
detta? Sedan var det mycket arrangörer som
försökte lura en hela tiden, speciellt i Italien,
genom att lägga på extrakostnader. Men det
gick rätt bra, annars hade de ju inte behållit
mig i sex år.
Jag har läst att din tid som turnéledare
för Takida var rätt traumatisk?
– Två turnébussar började brinna två dagar
efter varandra. Första gången var hysteriskt,
mitt på Autobahn i snöstorm och bussen
brann ner till grunden. Vi satt på ovanplan
i en dubbeldäckare då chauffören plötsligt
bankar i taket och skriver ”out of the bus”.
Vi fick en ny buss från samma bussbolag
och när jag höll på vid scenen på nästa
spelställe kommer en av killarna från Takida
springandes och säger att bussjäveln brinner igen. Jag sprang dit och försökte få ut
grejor men det var som ett mjölkpaket där
inne. Efter det blev det ingen ny buss från
det bussbolaget.
Blev basist i rockbandet Bonafide
I samband med att the Ark splittrades började Martin Ekelund som basist i bandet

Bonafide som låter som en blandning mellan AC/DC och Led Zeppelin.
– Mitt tidigare band Waterdog var mitt
skötebarn i 15 år, men att få vara med i
Bonafide såg jag som en belöning. Jag fick
en chans att vara rockstjärna igen.
Att spela i Bonafide innebär mycket turnerande, Martin var borta i princip hela mars
månad. I veckorna var det spelningar och
på helgen inspelningar i den egna studion.
Har du något särskilt turnéminne?
– Det var när jag var med The Ark på deras englandsturné tillsammans med The
Darkness och Juliette Lewis. Vi hade jävligt roligt! Jag är väldigt förtjust i Juliette
Lewis och det var kul att få umgås med
henne i tre veckor. Jag är inte typen som
blir ”starstrucked” men där blev jag det
nästan. Två år senare ser jag henne komma gåendes och bli intervjuad. Då skiter
hon i tv-intervjun och sprang och kramade
mig. Sedan minns jag särskilt när jag var
och spelade i Lettland med mitt gamla
band Waterdog. Jag kan inte fatta att vi
spelade för 7000 personer. Det var magiskt bra där ett tag! Folk pekade när man
gick på gatan, det var en bisarr känsla!

Torsdag
Fredag
Lördag
Torsdag 14/6
18.00-19.00
Uttagning 1 till talangtävling
19.00-20.00
Martin Svensson stå up
20.00-23.30
Dans till Callinaz samt Partyfabriken
Fredag 15/6
10.00-11.30
11.30-14.00
13.00-13.45
14.15-15.00
15.30-16.30
17.00-18.00
18.00-01.00

Äventyr med Lasse o Lisa
Dagens Rätt (pensionärer 50:-)
Mässings-sextetten Dufvan
Mässings-sextetten Dufvan
Sumba-Fitness Hälsolyftet
Uttagning 2 till talangtävling
Partyfabriken

Lördag 16/6
11.30-14.00
14.00-15.30
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-01.00
20.30-21.30
22.30-01.00

Tältet öppnar Dagens Lunch
Final talangtävling
Qvidinge Rockers
Lasa Kungen
Partyfabriken
Little Mike Watson med blås
Blues Brothers Sweden

14-16/6

RÖRMONTAGE AB
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Kommunikationslösningar
med säkerhet som bas
Nordic IP i Ljungbyhed och Helsingborg levererar Sveriges mest moderna it-plattformar. Med 20 års erfarenhet är
de specialister på all kommunikation och säkerhet inom
nätverk men jobbar även med traditionell datasupport.
– Vi gör allt som de tunga gossarna gör men med en
egen vinkel som ingen annan har. Vad gäller hosting
har vi skiljda system fullt ut. Vi har alltid säkerhet som
bas, säger Mikael Borg, VD och kommunikationsspecialist på Nordic IP.
– Jag brukar säga att vi inte säljer teknik utan funktioner. Med det menar jag att vi alltid frågar kunden hur
deras företag fungerar: hur de flyttar information, hur
de jobbar, vilka tjänster och behov de har. Utifrån det
bygger vi en teknisk plattform med god miljö, säkerhet
och tillgänglighet.
Nordic IP jobbar med alla typer av kunder, små som stora. De har kunskap om alla märken, men är specialister
på Avaya när det gäller telefonväxlar och är guldpartners med Sonicwall när det gäller brandväggar. Personalen har även teknisk kompetens vad gäller elektronik
- det som inte finns ser Nordic IP till att det finns. Nordic
IP kan även anpassa olika driftsmiljöer till varandra.
Säkerhet har alltid prioriterats högst
Nordic IP:s historia tar vid där försvarets i Ljungbyhed tar
slut. Mikael Borg jobbade med kommunikation och säkerhet på F5, likaså kollegan Per Nilsson som nu jobbar
i det blivande dotterbolaget till Nordic IP – EFFEMCOM.
Söderås Journalen besöker Nordic IP:s och EFFEMCOM:s
lokaler i Ljungbyhed Park och blir varse om att säkerhetstänket i allra högsta grad lever kvar.
Satsar nu fullt ut på hosting
En nyhet är att Nordic IP nu satsar fullt ut på hosting.
Detta är ett slags trygghetssystem ifall något skulle hända kundens företag, till exempel brand. Då har Nordic
IP en back-up som gör att kunden snabbt kan komma
igång med sin verksamhet igen.
– Vi kör kundernas resurser hos oss. Om ett företag behöver it-resurser har det normalt en server hos sig men
genom hosting har vi istället allt hos oss och kunden
kör med ett fjärransikte från olika positioner in till oss.
Detta är så kallad traditionell hosting men skillnaden är
att vi även har allt där emellan. Till exempel kan kunden
ha sin egen plattform hos sig men en reserv hos oss eller
så har den någon servermiljö hos oss och resten har de
själv. Det finns olika varianter.
En säker och miljövänlig serverhall
Nordic IP har en egen infrastruktur i Sverige. För kunden
innebär detta att förbindelsen till Nordic IP inte behöver gå via internet utan istället genom en unik koppling
som går snabbare och inte belastas av allt annat som
finns ute på nätet.
- Vi kör allt i vår serverhall och på så sätt vet kunden
alltid var deras information finns. Om de väljer att köpa
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andra tjänster från internet (the cloud) går alltså kommunikationen alltid först genom vår hall. Vi ser till att
företagets information stannar kvar inom Sveriges
gränser, det vill säga i Ljungbyhed eller Göteborg där
vi även har servrar.
Serverhallen är larmad och kameraövervakad dygnet
runt och strömförsörjningen är säkrad med dieselaggregat ifall det skulle bli strömavbrott. Inkommande
kommunikationslänkar har alltid flera ingångar.
Förutom säkerhet är miljö, så kallad grön IT, väldigt viktigt för Nordic IP. Deras serverhall har en så liten strömförsörjning som möjligt, få fläktar och allt kyls ner med
grundvatten. Med andra ord - när du vänder dig till
Nordic IP vet du vad du får och du kan lugnt luta dig
tillbaka.

Vi har solprodukter
för alla väder!

25%

rabatt vid köp av
2 valfria solprodukter.

Har inte du heller
någon databackup?
Låt det inte hända ditt företag! Vi hjälper dig med
databackup, säkerhet, datakommunikation mm!
Erbjudandet gäller t o m 24/6 -12 eller så länge lagret räcker.

Nordic IP AB
Thulinvägen 5
264 51 Ljungbyhed

Telefon: 042-179540
E-post: Info@nordicip.se
Hemsida: www.nordicip.se

Apoteket
Torggränd 1, Klippan
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oTroliga rabaTTer
från den 25 maj Till den 2 juni 25%
från den 4 juni Till den 9 juni 50%
från den 11 juni Till lagreT är TömT

Hur länge vågar du vänta...?

75%

Åbyplan 2 • Klippan
Tel: 0435-151 30
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Dagens rätt 55:-

Serveras mellan 11.00-14.00

Tandläkare Hans Åhlund

Din familjetandläkare
Vi hjälper Dig med Dina tänder

Fabriksvägen 8
Klippan
0706 - 72 55 37

Måndag: Raggmunk eller Bruna bönor
med stekt fläsk och lingon
Tisdag: Pannbiff med mos, lök och lingon
Onsdag: Stekt sill med mos och lingon
Torsdag: Falukorv & ägg med mos och lingon
Fredag: Bamsekorv med mos och lingon, alt
bostongurka
a!
& co
omn
33 cl läsk/vatten ingår
Välk ka, Nisse
i
Jess

Vi Skapar Ditt Leende
Allmän Tandvård

Turista “himmavid”!

Estetisk Tandvård
Tandblekning

Bo Persson, Plastens hus i Perstorp
– Vi har invigt den nya minneshörnan om Sverigest första kvinnliga silversmed Wilhelmina ”Tiddit” Wendt. Hon kom på den djärva
idén att kombinera silver med den massproducerade isolitplasten.
Öppettider under sommaren är mån – fre 10.00 – 17.00. Öppet
Fotoarkiv tar sommarlov, istället har vi en ny aktivitet för gamla
och nya perstorpare ”Alla vi barn i Fabrikshusen”. Det riktar sig till
de som bott eller bor i de av Skånska Ättiksfabriken anlagda tjänstebostäderna. Vi försöker att dokumentera livet i och kring dessa
bostäder med såväl deras charm som brister. Alla intresserade är
välkomna från den 8 maj kl 13.00 och varannan tisdag därefter.

Implantat

Medlem i:
American Academy of Cosmetic Dentistry
Swedish Academy of Cosmetic Dentistry
Oral Design International

Järnvägsgatan 11, 264 38 Klippan, 0435-153 10
info@oraldesign.se

ÖSTÅNGA
RRÖSTÅNGA
EGRAVNINGSBYRÅ
BBEGRAVNINGSBYRÅ
RÖSTÅNGA
B

Billingevägen
- Röstånga
- 0435-91570
Billingevägen
8 8- Röstånga
- 0435-91570
EGRAVNINGSBYRÅ

Billingevägen 8 - Röstånga - 0435-91570
En
hjälpande
hand
när
det
behövs
En
hjälpande
hand
när
det
behövs
dygnet
runt,
året
om
dygnet
runt,
året
om
En hjälpande hand när det behövs
dygnet runt, året om

Mikael
Karlsson
Mikael
Karlsson

gärna
på vår
hemsida
LäsLäs
gärna
mermer
på vår
hemsida

Mikael Karlsson

Läs gärna mer på vår hemsida

Gabriel Jansson, Ugglebadet i Perstorp
– Vi har fått en personlig tränare, Patrik
Andersson, som man
Söderåsjournalen
Söderåsjournalen
kan boka. I samband med öppningen av utomhusbadet kommer
vi att köra en duathlon. Vi kommer att
ha midsommarfirande
Söderåsjournalen
med gratis entré och dans runt midsommarstång i lilla poolen.
Det kommer även att bli vattenrutschbanerace och fiskedamm.
Cecilia Jörlevik, Restaurang Skäralid
– Vi har fått en ny restaurangentré och en lokal turismhörna.
Naturum som ligger bredvid har en ny säsongsanpassad utställning om naturen på Söderåsen. Den 3 augusti är det dags för
den populära Hovturnén. Däremellan är det många temadagar
i parken. Sedan har vi turridning till restaurangen där en hage
för hästarna nu står klar. Det kommer även, förhoppningsvis, bli
många grillkvällar i juli beroende på hur vädret blir.

www.begr-byra.se
www.begr-byra.se
www.begr-byra.se

10,7
x 7,1
10,7
x 7,1
10,7 x 7,1

VI UTÖKAR!

Nu har vi
ytterligare
en körlärare!
!

meN
välkom
Pauline

Tegelbruksg. 10 • 264 35 Klippan • Tel. 0435-122 00
www.berndtssons.nu
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Forts. från sidan 11

Grillfest och underhållning
med Jannes Musik Show!
Lördagen den 7 juli
kl. 18.30 i trädgården på Odengården
Bindande förskottsbetalning senast
den 29 juni till bankgiro 229-2340.
Glöm inte skriva namn, telefon nr.
och antal som ni vill boka.
Det går även bra att betala
grillfesten och få sin buffébiljett på
Ica Nära i Röstånga

Ring och boka på
0435 - 913 05
www.odengarden.se
reception@odengarden.se

Pris 240:inkl vatten/lättöl
kaffe och kaka.

BARNTÄVLING!

FÖR BARN UPP
TILL 12 ÅR

VINSTER:

1:a pris presentkort på ICA Kvantum, Klippan 500:2:a pris presentkort på ICA Kvantum, Klippan 300:3:e pris presentkort på ICA Kvantum, Klippan 200:-

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 28 maj i brev frankerat
med brevporto.
• Glöm inte ange ”BARNTÄVLING” utanpå
kuvertet!
GISSA VILKET
ORD SOM
JAG GÖMMER!

ORDET ÄR:

Namn:

På Rönneå kan
man se dem...

________________________________________________________________________________________________

?

Adress: ________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Telnr:

____________________________________________

Vinnare Annonsjakten - April

Ålder:

____________________________________________

1: Margot Palmblad, Ljungbyhed
2: Ann-Mari Svantesson, Klippan
3: Berith Ek, Klippan
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Söderås BRANSCHREGISTER
Akvariefisk
• Tropisk Fisk, Bokbindaregatan 14, 264 31 Klippan................................. 0435-136 05
Antikt och Kuriosa
• Old Corner, Storgatan 44, 264 33 Klippan............................................. 0435-156 02
		 www.oldcorner.se
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
• Åby Bilelektriska, Åbytorpsvägen 8, 264 39 KLIPPAN............................... 0435-133 60
		 bilelektriska@telia.com
Blommor
• Brohällans Blommor, Storgatan 27, 264 33, KLIPPAN............................... 0435-151 51
		 brohallansblommor@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
		 billyocarina@telia.com
Byggvaror
• Algot Anderssons Trä & Byggvaror, Sånnavägen 8, 260 60 KVIDINGE....... 042-22 10 55
		 www.anderssonstraobygg.se, info@anderssonstraobygg.se
• BVL Söderåsen, Böketoftavägen 19, 268 77 Kågeröd............................ 0418-803 55
		 www.bvlab.se, henrik.sjogren@bvlab.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
Datakommunikation
• Nordic IP, Thulinvägen 5, 264 51 LJUNGBYHED...................................... 042-17 95 40
		 www.nordicip.se, info@nordicip.se
Däck
• Klippans Vulkverkstad, Fabriksvägen 14, 264 39 KLIPPAN......................... 0435-10307
		 info@klippansvulk.se
Elektriker
• 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
Frisör
• Salong Monica, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN . .......................... 070-278 48 81
		 salongmonica@hotmail.com
Färg - Tapeter
• Colorama, Karossvägen 1, 264 21 KLIPPAN............................................ 0435-142 62
		 www.colorama.se/klippan, klippan@colorama.se
Gravstenar
• 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
A-ateljén, Storgatan 59, 264 32 KLIPPAN................................................ 0708-69 85 37
		 www.aateljen.se, aateljen@tele2.se
• Glaskonst, Klöva Hallar 2289, 264 92 KLIPPAN .................................... 0707-197 333
		 www.glaskonst.se, glaskonst.mek@telia.com
Hotell & Pensionat
• Ljungbyhed Park, Thulinvägen 5, 260 70, LJUNGBYHED....................... 0435-44 00 00
		 www.ljungbyhedpark.se, bokning@ljungbyhedpark.se
Hund- och kattpensionat
Dag & Natt för Hund & Katt, Linneröd 6765, 264 93, KLIPPAN..................... 0435-24 303
Inramning
• Idé Rika Ram, Ekbacken 693 Bonnarp, 264 53 Ljungbyhed................ 0704-49 05 48
		 lennartsaflund@almered.se
Juridik
• Phronesis Juridik, Norra Skolgatan 2, 264 33 klippan......................... 072-722 32 52
		 www.phronesischeck.info
Kaffe
• KaffeKompaniet, Garnisonsgatan 48, 254 66 HELSINGBORG.................. 042-27 08 00
		 www.kaffekompaniet.se, patrik.sjoberg@kaffekompaniet.se
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
• Nova, Åbyplan 2, 264 33 KLIPPAN.......................................................... 0435-151 30
		 nova.klippan@hotmail.com
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
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Konferens
• Klippans Kultur Center, Östra Teatergatan 7, 264 38 KLIPPAN............... 0702-84 23 06
		 www.klippanskulturcenter.se, info@klippanskulturcenter.se

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

Snickeri
Jolu AB, Fabriksallen 11, 264 39 KLIPPAN............................................... 0435-711 999
		 www.joluab.se, joluab@telia.com
• 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

Markiser
• MP Solskydd, Allegatan 11, 264 33 KLIPPAN........................................ 0734-43 44 66
		 www.mpsolskydd.se, info@mpsolskydd.se
Massage
• MJ Nail & Thaimassage, Storgatan 46A, 264 33 KLIPPAN........................ 0435-148 00
		 www.mjnail-massage.se, info@mjnail-massage.se
Maskinuthyrning
• Cramo Sverige AB, Värmevägen 2, 264 39 KLIPPAN........................... 070 - 245 96 32
		 klippan@cramo.com, www.cramo.se .............................................. 070 - 980 29 80
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
Optiker
• Glasögonhuset, Järnvägsgatan 32, 264 33 KLIPPAN............................... 0435-134 10
		 www.glasogonhuset.com, glasogonhuset@telia.com
Paintball
• Camp Karsholm, 284 21 PERSTORP......................................... Anders 070-590 32 11
		 anders@perstorp.seths.se.......................................................Johan 073-330 28 71
Parfymeri
• Fräck & Fin, Storgatan 42, 264 33 KLIPPAN........................................... 0435-108 15
		 www.frackochfin.se, info@frackochfin.se
Personalstrateg
• Våga-Leda, Wessmantorpsvägen 2, 264 52 Ljungbyhed .........................0733-72 60 31
		 www.vagaleda.se, peter@vagaleda.se
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
Wilsons bokföring & redovisning, S. Bäckastigen 11, 264 37 KLIPPAN...... 0709-78 05 66
Reklam
• Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN................................ 0435-77 90 50
		 www.adaptmedia.se, info@adaptmedia.se
Restaurang & Pizzeria
• Bambu Thai, Järnvägsgatan 31, 264 33 KLIPPAN................................... 0435- 132 44
		 thu_luyensw@yahoo.com
• Bowla.net, Stackarpsvägen 5, 264 39 KLIPPAN....................................... 0435-152 60
		 www.bowla.net, info@bowla.net
• Evas Catering, Kärrvägen 1, 264 70 KLIPPAN.......................................... 0435-224 41
		 www.et-catering.se
• Jollis Kebab och restaurang, Klostervägen 2, 264 35 KLIPPAN................. 0435-125 40
		 valentinas.ke_1@hotmail.com
• Nya Pålles, Fabriksvägen 8, 264 39 KLIPPAN....................................... 0706-72 55 37
		 bohaget@hotmail.com
• Restaurang & Pizzeria Chaplin, Åbyplan 2, 264 33 KLIPPAN..................... 0435-107 86
Skogsarbete
• JSE Skogsentreprenad, Kastanjevägen 72, 264 37 KLIPPAN................. 0707-98 25 05
		 www.jseab.se, info@jseab.se

Städfirmor
Städpatrullen Nordvästra Skåne AB, Storgatan 63, 264 32 KLIPPAN............ 0435-182 70
		 www.stadpatrullen.com, stadpatrullen@mail.com
Tandläkare
• Bert-Åke Andersson, Storgatan 20, 264 33 KLIPPAN............................... 0435-104 69
		 www.tandklippan.se, liba1@telia.com
• 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
• Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN................................ 0435-77 90 50
		 www.adaptmedia.se, info@adaptmedia.se
A-tec Grafiska, Fabriksvägen 6, 264 39 Klippan.......................................... 0435-155 10
www.atec.nu, info@a-tec.nu
• BI Reklam, Makadamgatan 13, 254 64 HELSINGBORG........................... 042-15 01 17
		 www.bireklam.se, post@bireklam.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
		 billyocarina@telia.com
Träning
• Corpus Träning & Hälsa, Järnvägsgatan 31, 264 33 KLIPPAN................ 0435-71 88 99
		 www.corpus-fitness.com, corpus.fitness.ab@telia.com
VVS & Rörmokare
• Rörmontage, Storgatan 16, 264 33 KLIPPAN........................................ 0435-71 12 75
		 www.rormontage.se, rormontage.tommy@telia.com
Theisners Rör, Östergatan 3, 264 35 KLIPPAN......................................... 070-632 74 94

Vill du också synas
11 gånger om året hos
13 660 hushåll
och 1240 företag?
Anmäl då ditt företag på:

www.soderasjournalen.se/bransch
eller ring 0435 - 77 90 54
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