Söderås

Innehåller även
information från

!
R
A
M
M
O
S
D
A
GL

JUNI • 2012

HUS TILL
SALU!
Sidan 9

R!

ADE
N
K
R
A
M

ERBJUDANDE!

PROFILEN
Öppettider
Midsommarafton

Priserna gäller vecka 25

Nu kan du följa oss på

Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

8-17

ICA Supermarket Klippan

Midsommardag

8-21

Handla för 300:- så får du utnyttja alla tre erbjudanden:

ZOEGAS KAFFE
3 valfria

99:-

MAX 1 KÖP

GLASS

ÅSE, 2L

15:-

2 valfria

MAX 1 KÖP

3 ST MATJESILL

KLÄDESHOLMEN
200 G

20:-

MAX 1 KÖP

Innehåll
2 Ny tävling
3	Bonnarpsloppet
4	Camp Karsholm
5 Familjen
6	Brauns sida
7 Åbymarknad
9 Fastighetsannonser
10	Capio Klippan
11	Allsång på Spången
12	Colorama Klippan
13	Smörgåskupén
14	Vinnare av blomsterarrangemang
från Brohällans Blommor
15	Enetorpets Byggnadsvård och Färg
16	Profil: Tommy Rydén
18	Perstorpsfestivalen
20 Hört från Företagsträffen
	Ungdomsorkestern
	Gammelmarknaden
22	Annonsjakten
	Kommunsida
23	Branschregister
24	Branschregister

Vi firar 5 år!
Adapt

Me d i a 5 å r !

Tiden går fort när man har
roligt! Den 1 juli har vi på
Adapt Media avverkat
våra första fem år och
vi har skaffat många
trevliga och bra kontakter under denna
tid och vi vill gärna
ha ännu fler framöver. Så när du behöver hjälp med reklam
och marknadsföring,
tveka inte. Kontakta oss!
Vi fixar allt från visitkort till
stora DR-kampanjer.
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Vinn gott till grillen!
I skrivande stund är det nästan höstruggigt ute, men med
Söderås Journalen kommer solsken och då är det dags att
ta fram grillen!
Vad du ska lägga på gallret löser du med månadens tävling där du
har chans att vinna ett grillfat alternativt kallt fat till ett värde av
2000 kronor, från Hemköp i Ljungbyhed.
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 23 juli 2012
Skicka ditt tävlingsbidrag till följande adress:
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN
Märk kuvertet ”Grillfat”
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Dina tips och förslag vill vi
gärna ha insänt till:

ADAPT MEDIA
TEL. 0435 - 77 90 50 • fax 0435 - 77 90 59
www.klippanshopping.se

SÖDERÅS Journalen/Redaktionen
Adapt Media,
N. Skolgatan 2, 264 33 Klippan
(V.g Märk med ”Mina Tips”)

Vi reserverar oss för ev. tryckfel
Upplaga 14.900 ex.

Adapt Media har copyright på allt material som publiceras i Söderås Journalen, om inget annat anges. Upphovsrättslagen
gäller, och omfattar alla typer av texter, artiklar, teckningar, bilder, grafik med mera. Material från Söderås Journalen får
endast användas för privat bruk. Att kopiera, överlåta, sälja eller kommersiellt utnyttja materialet är inte tillåtet utan
Adapt Medias tillstånd.

AB KLIPPAN LJUNGBYHEDS BEGRAVNINGSBYRÅ
Storgatan 74, 264 32 Klippan, tel 0435-104 06
Kommunens enda auktoriserade byrå. S.B.F.
AKUT JOUR DYGNET RUNT

För barn med spring
i benen!
Bonnarpsloppet har sprungits av barn och ungdomar sedan 1999
och på söndag den 24 juni är det dags för ännu ett.
Det finns tre klasser att välja mellan: Bonnarpssprinten, 900 meter, Byarundan, 1 800 meter och Sjövarvet, 2 800 meter. Alla klasser går på grus- och
traktorvägar och är barnvagnsvänliga. Sista datum för anmälan var den 18
juni, men det går bra att efteranmäla sig på plats till en kostnad på 100 kronor. Det är ingen tidtagning och alla löpare får pris. Efter loppet bjuds det på
frukt, glass och saft till alla deltagare.

ÅRETS BILD
2012!
Ta fram kameran när
sommaren kommer!
Gå in på Klippanshopping.se för
att läsa mer om tävlingen.

Lycka till!

Nu går vi på Adapt Media in för landning efter ännu en lång
och härlig resa som startade efter semestern i fjol.
Det har blivit fler kunder, Söderås Journaler, Klippanshopping.se,
broschyrer, foldrar, hemsidor, digitaltryck och en massa
andra saker vi nu kan skriva ”check” på!
Mellan den 2 och 22 juli står “planet på marken”.
Sedan lyfter vi igen den 23 juli mot nya mål och höga höjder!

Följ med oss då!
Adapt Media • Norra Skolgatan 2, Klippan • 0435-77 90 50 • www.adaptmedia.se
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Paintball är den snabbast växande extremsporten i världen och
nu har den äntligen kommit till Perstorp! Paintball-anläggningen
Camp Karsholm, ligger i en vacker bokskog en bit norr om
Perstorp och är som gjord för att framkalla adrenalintoppar.

Paintball
i Perstorp!

Camp Karsholm drivs av far och son Anders och Johan Thoresson. Anders
är uppväxt på gården som ligger på marken och tanken var att den skulle
säljas. Men sonen Johan hade varit i Helsingborg och testat paintball för
första gången och var helt såld.
- Jag tänkte att en sådan bana vill jag också ha!
Bana under ständig utveckling
Pappa Anders nappade på idén och tillsammans startade de upp Camp
Karsholm våren 2010. Bland de grönskande bokträden står olika värn och
hinder uppställda som man kan smyga och gömma sig bakom. Banan
utvecklas hela tiden och just nu försöker de göra den så ”naturlig” som
möjligt, med exempelvis trästockar istället för plastskydd.
Kul aktivitet på svensexor, möhippor eller kick-offen
Paintball har inte alltid varit lek och sport. Utrustningen tillverkades först åt
skogsindustrin i Canada där man använde markören (vapnet) för att markera träd på distans. Idag är paintball en utmärkt aktivitet till svensexan,
möhippan, kick-offen eller bara för några timmars skoj med kompisarna.
Eller varför inte möta släkten! Spelare som är mellan 15 och 18 år måste
ha målsmans medgivande för att spela.
- Vi brukar spela hela släkten, i början var några lite försiktiga men nu ska
vi spela för tredje gången, säger Johan.
Ett nervkittlande spel
Det vanligaste spelet går ut på att lagen har en flagga i sin bas, sedan gäller det att springa över till motståndarens bas, ta deras flagga och sedan
springa tillbaka utan att bli skjuten. Minst åtta personer med fyra i varje
lag är att rekommendera, det högsta antalet är femton man i varje lag,
men om man är fler kan man med fördel välja att spela i seriespel. Efter
spelet finns det möjligheter att grilla medhavd mat.

CAMP KARSHOLM

Hur brukar snacket gå efter ett spel?
- Fy fan vad roligt! Har ni öppet imorgon också? utbrister Johan.
Noggranna med säkerhet
Ett 3 - timmars spel kostar 250 kronor per man och då ingår mask, overall,
halsskydd, markör (vapen) och 200 skott. Tillkommande skott kostar 0,50
kronor styck. Camp Karsholm tummar inte på säkerheten, hela banan är
omgärdad av ett nät och så fort man går innanför är det hjälm på och utanför banan ska pippluggen sättas på. Färgkulorna är tillverkade av bland
annat gelatin och bryts ned i naturen på en vecka.
- Vi har också alltid en domare på banan vid spel, säger Anders.
- Vi hoppas att så många som möjligt kommer hit i sommar. När man har
testat en gång, vill de flesta komma hit igen, intygar Johan.

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!
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jolu ab
- en snickare pÅ dina villkor!

snickeri, renovering,
fastighetsunderhÅll

Nu även försäljning
och montering av
Oramas underhållsfria fönster!

Tel: 0435-711 999 • www.joluab.se
Fabriksallén 11, 264 39 Klippan

Familjen

JORDGUBBAR NYPOTATIS
FRÅN MUNKA LJUNGBY
Behöver du kontanter?

Kom till oss,
vi har
Bankomat!

Du har väl inte glömt
att ansöka om vårt

Hemköpskort?

FRÅN KVIDINGE

upp till

2%
bonus

HYR DIN

FILM
HOS OSS!

LJUNGBYHED 0435-44 10 30 • Öppet: Alla dagar 9 - 20
En Tjej
Född: 120114 • Vikt: 3 521 gr • Längd: 51 cm

Emelina

Linda & Fredrik Dahllöf
Thilda, Edwin

Passa på innan semestern!

Sommarpriser på
Electrolux:
• Kaffekokare
• Vattenkokare
• Brödrost
• Visp
• Mixer
• Strykjärn

En tjej
Född: 111205
Vikt: 3 900 gr
Längd: 53 cm

Electro Helios

SOMMARKYLA

6 590:REK. 9 075:KS3841 A+ 353 L

Jasmine

Semesterstängt 16-29 juli! Trevlig sommar!

Britt Putzke
Ivan Ringdahl
Melissa

Gå på kurs med din hund!
Söderåsens Brukshundklubb
erbjuder ett brett utbud av kurser
med start efter sommaren, t.ex.
valpkurs, allmänlydnadskurs,
rallylydnadskurs och agilitykurs.
Alla hundar är välkomna till oss,
stora som små! Vissa kurser kräver genomfört
inträdesprov, vilket hålls i slutet av sommaren.
En Kille
Född: 120407
Vikt: 4 160 gr
Längd: 53 cm

För mer information se vår hemsida:
www.soderasensbk.com eller ring: 0435-441445

Victor
Jeanette
och Richard
Henriksson
Kevin
Isabelle

Stilfullt!

Ring 0435-77 90 54
och boka ER fototid!
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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

Tufft i Färingtofta

Det var svårt, rent av tufft, för arbetarrörelsen att få fotfäste i den starkt jordbruksdominerade Färingtoftabygden.
Det märkte socialdemokraterna då de
bildade en arbetarkommun 1931 som
fick 22 medlemmar inskrivna – målet
var att snabbt få 50, som det aldrig
blev. Som mest erhölls 165 röster i ett
val. 1952 – då Riseberga och Färingtofta kommuner slogs samman – gick
Färingtofta AK upp i Riseberga AK.
Lättare blev det inte för SSU. De bildades 1934 och lades ned 1944, efter att
ha varit vilande i 1,5 år. Andra politiska
organisationer och idrottsrörelsen blev
för svåra konkurrenter. Färingtofta arbetarrörelses historia är nu skriven.

Torpruiners hemligheter

Det har funnits många torp i Söderåsbygden, som nu mest är ruiner, kanske överväxta. Besök kan överraska.
Torpruiner kan ruva på hemligheter,
som t ex i Räfshalen. Där hittades en
ovanlig ros. Samma art som mycket
växtintresserade franska kejsarinnan
Josephine – Napoleons hustru - förde
hem från Indien. En tålig ros som
spreds från Frankrike över Europa,
blev uppskattad och kom till bygder
som denna. Flera märkliga växter från
världen kan finnas, som de väldigt
uppskattade dahliorna – ”torpens färgklickar”.

Märkesdagar

1917. Perstorps järnvägshotell byggs.
1938. Järnvägsbolaget för banan
Klippan-Ängelholm räddades med
kommunala anslag.

Som sagt

”Människans kulturhistoria uppstod då
språket växte fram”.
(David Wallechinsky, kulturhistoriker).
”Vetandets värld är en människornas
värld.”
(Samme Wallechinsky).
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HD först i Sverige med att flygas ut – i år för 100 år sedan
Historia skrevs i Sverige den 20 juni
1912. Första postflyget genomfördes. Buntar med färska Helsingborgs Dagblad fanns med då Hugo
Sundstedt landade i Ljungbyhed.
Dagens Nyheter försökte ta äran
från Helsingborgs Dagblad. Den 29
augusti 1912 flög Olle Dahlbeck en
”speciell flygpostupplaga” mellan
Ladugårdsgärde och Kungsängen,
alltså ingen ”tidning från ordinarie
produktionen”. DN utropade: ”Den
första tidningsflygningen i Skandinavien.” Det var fel, med drygt två
månader.
1900-talet var något år gammalt
då flyget på allvar gjorde sin entré. I
Europa först i Frankrike genom Louise Blériot som 1909 flög egenbyggt
flygplan. Uppmärksamheten blev
stor, även i Sverige. Samma år gjordes en flyguppvisning i Stockholm.

Det började experimenteras med
flyg. ”Bonnarps hed” i Ljungbyhed
var en plats. Här gjorde Hjalmar
Nyrop misslyckade flygförsök, blev
kompanjon med Oscar Ask. Båda
var från Landskrona. De två fick ”luft
under vingarna” och flög. I Örebro
hade baron Carl Cederström en uppvisning 1911. Hugo Sundstedt var
åskådare och blev Cederströms elev,
tog 1912 över flygmaskinen som
fördes till Ljungbyhed. Helsingborgs
Dagblads notisskrivare Patrik Haller,
tillika lärare, rapporterade om flyget.
Så gav sig oförvägne Hugo Sundstedt iväg mot Helsingborg. Det tog
45 minuter att flyga dit. Vindstillhet
krävdes, som på morgnar. Nästa
dags morgon stod Patrik Haller och
andra på heden, väntade och lyssnade efter Sundstedts flygmaskin. Det
dröjde. Ingen trodde han skulle kom-

Hugo Sundstedt i flygplanet ”Nordstjernan”.

En syn som blev uppmärksammad
– ett flygplan.

ma den dagen. Då hördes flygplanet.
Haller konstaterade: ”Den flögs ovan
molnen.” Det hade ingen annan setts
göra. Med hade Sundstedt tre buntar
dagsfärska Helsingborgs Dagblad den 20 juni 1912. Postflyghistoria var
skriven..

”Åsne-fårtavlan” i Klippan 25 år
– retade politiker
Konst ska provocera och framkalla
känslor. Få konstnärer har lyckats
med detta i Klippan. En är Ryno
Blomgren. Hans ”Åsne-fårtavla” fick
politikers känslor i svallning 1987.
Kommunfullmäktige i Klippan behövde en annan möteslokal. Alternativ undersöktes. Man stannade
för gymnasieskolans matsal. Den
16 december 1987 hölls första sammanträdet där. Dagen till ära hade
skolans rektor Ola Tosteberg köpt
ett konstverk av Ryno Bolmgren och
gav vaktmästaren order: ”Häng upp
tavlan på en väl synlig plats”, som
skedde. Alla såg den... Reaktionen
blev stark. ”Herr ordförande vad är
detta”, undrade Willy Grankvist (S),

pekade på ”Åsne-fårtavlan” och sa
i upprörda ordalag. ”Den tavlan är helt
opassande här. Jag vill inte bli liknad vid
en åsna eller ses som ett får. Bort med
skräpet. Sätt dit kommunens vapen”.
Det blev en stunds konstkritik. ”Figurerna ser i vart fall glada ut” (Bert
Inge Karlsson, KD), ”Det får väl närmast ses som vad skolan klarar av
att utbilda folk till” (Kalevi Wernebrink, C). ”Av reaktionerna att döma
verkade det som politikerna såg sig
själv i en spegel” (halvhög viskning
från åhörare).
Fullmäktiges ordförande Ingmar
Lundström slog klubban i bordet:
”Lämna tavlan. Nu går vi över till
dagordningen.”

”Åsne-fårtavlan” fick politikers känslor
i svallning.

Då Ryno Bolmgren fick höra politikernas reaktion sa han. ”Den roligaste dagen i mitt liv. De som identifierade sig med åsnan och fårskocken
har väl kvalificerat sig för detta. Nog
tycker jag det tagits beslut i denna
kommun som kan betecknas som
åsne- och fåraktiga; Silver Hill, Tullbergs, SIKAB, Mölletofta m fl”.
Kommunsekreterare Evy Arvidsson
hade för säkerhets skull med en reservtavla.

”Tullbergska bonderevolten” – startade i Perstorp 1862
Segrarna skriver historia, förlorarna
glöms. Det gällde för frälseböndernas
revolt i Skåne, som startade på Gustafsborg i Perstorp för 150 år sedan.
Bonderevolter skedde ofta - från
lokala uppror som i Bjersgård 1690
till större konflikten som 1811 kring
soldatutskrivning. 1800-talet var
oroligt. Folkmängden ökade. Byar
splittrades, gårdar slogs samman,
arrendatorer vräktes, priset på jordbruksmark steg, godsägarna drev
upp arrendeavgift och dagsverken
(hoveriet). Många blev jordlösa, arbetar- och agrarproletär uppstod,
familjer svalt, allt fler emigrerade.

Vräkningar och allt högre arrende
framstod som orättvist – en stöld.
Konflikter uppstod. 1862 bröt det
uppror ut, på Gustafsborg vid Perstorp, som kom att kallas ”Tullbergska
rörelsen”. Den spred sig över Skåne,
med f d korpralen Samuel Tullberg
som ”bondeadvokat”. 37 gods drogs
in i en juridisk och kamreal kamp som
pågick till 1869 – men på Gustafsborg
till 1889. Dock hade bönderna missförstått och feltolkat lagar. 300 bönder antogs ha deltagit, som var 1 500.
Motiv: Godsägarna ansågs inte ha
rätt att ta arrende. Bönderna ansågs
äga sin jord. Arrendet var till rust-

Boktipset: Göran Häggs bok ”Välfärdsåren” ger perspektiv på 2000-talet.

tjänst, som var slopad. ”Vapnen” blev:
Peka på urgammal rätt, på kungliga
beslut att få friköpa gårdar och bli
”skattbönder”. Dagsverk ställdes in,
arrende betalades inte. Stämning och
uppvaktning följde.
Kampen fördes i tings- och hovrätt. Kung och riksdag besöktes. Det
blev motgångar. Varför fortsätta? Till
kungen sades: ”Innan vi lämnar vår
jord, som förfäder odlat upp och brukat, vill vi inte spara någon möda för
att rädda våra hem och familjer.”
1869 greps Samuel Tullberg - av
polis och 94 militärer. Han ställdes
inför rätta men frikändes.
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Då var det dags att
knalla runt på
Åby Marknad igen!
Sedan 1765 har den fyllt Klippans gator och torg med
knallar och mången besökare. Den 19 juni är det dags
igen för den välbesökta Åby Marknad som inleder den
skånska sommarmarknadssäsongen.
Redan klockan 9 kommer Klippans centrum fyllas av doften
från nyfriterade munkar och metervis med bord fyllda med
kläder, leksaker, hantverk, godis och annat smått och gott.
Uppskattningsvis kommer drygt 200 knallar och innan klockan slår 20 ska omkring 20 000 fötter strosat runt på Klippans
gator.
Turistchefen Eivor de la Cuevas sista marknad
Sedan 19 år tillbaka är det turistchefen Eivor de la Cueva som
har huvudansvaret för marknaden. Kanske blir detta hennes
sista, för nästa sommar är hon nämligen pensionär.
– Hur det blir står skrivet i stjärnorna. Jag kommer nog hjälpa
till på ett eller annat sätt. Det skulle aldrig falla mig in att låta
en marknad med så gamla anor gå i graven. Marknaden är ett
sätt att träffas och jag som har rötterna i Klippan åker gärna
till Åby Marknad. Det vore synd om man lade ner en så fin
tradition.
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Många fyndpriser!

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

Affären har semesterstängt vecka 30-31.
Ha en trevlig sommar!

Midsommar!

Midsommarafton innebär förhoppningsvis sol,
jordgubbar men också olika sorters sill, rökt ål och
kall-varmrökt lax från oss på Dymöllans ålrökeri.

Öppettider midsommarveckan:
Måndag-Torsdag 10.00 – 18.00
midsommarafton 10.00 – 14.00

Under sommarmånaderna har vi även servering.
Kolla gärna på vår hemsida vilka läckerheter vi kan
erbjuda er!

Eivor de la Cueva hoppas även som alla andra år på bra marknadsväder, det vill säga inte för varmt utan gärna lite halvmolnigt och utan blåst.

ALLA VARMT
VÄLKOMNA!
PS.Vi ses på
Åby Marknad 19/6

SEJRBO & SON AB
TEL: 0435 - 152 43
www.sejrbo.com

CYKelaFFären I Centrum

Dagens rätt

55:-
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Kampanjpris!

eKstrands CYKel 0435-71 14 13

33 cl läsk/vatten ingår
Fabriksvägen 8
Klippan
0706 - 72 55 37

Serveras mån-fre 11.00 - 14.00

Menyn finns på www.klippanshopping.se
Välkomna! Jessika, Nisse & Co

Storg 17, KLIPPAN Vard 9-18 Lörd 9-14
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www.halle.se

TÅLIGT OCH

Stilrent, vackert – och tämligen
underhållsfritt. Med stenar eller
plattor från S:t Eriks får din trädgård det extra lilla lyftet. Vilken
av våra produkter du än väljer så
garanterar vi att du kommer att
bli nöjd!

VACKERT!
Prisexempel 3 m

376:-

Stort utbud av
stenar och plattor!

BVL SÖDERÅSEN AB
Priserna gäller tom
den 21 juli -12.

Stidsvig

Dagens lunch
Vecka 25 Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
		
Fredag:
Alternativ 1:
Alternativ 2:
Sallad:
Paj:

Baconbiff med sommargurka
Stekt makrill med spenatstuvning
Raggmunk med stekt fläsk och lingon
Fläskfilémedaljonger
med stekt nypotatis och choronsås
Midsommarafton - Stängt
Lasagne
Stekt potatis, ägg och bacon
Kalkon, kräft
Köttfärs

Vecka 26 Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Alternativ 1:
Alternativ 2:
Sallad:
Paj:

Paprikakryddad köttfärslimpa
Panerad fiskfilé med dillmajonnäs
Fylld lunchkorv med potatismos
Fetaostfylld kycklingfilé med tomatsås
Panerad fläskkotlett, grönsaker
Blodkorv med fläsk och lingon
Chili con carne
Lax och skinka
Kassler

Vecka 27 Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Alternativ 1:
Alternativ 2:
Sallad:
Paj:

Köttbullar med lingon
Pocherad fisk med gräslökssås
Kasslergratäng med grönsaker och ostsås
Blomkålsstuvning med stekt falukorv
Skomakarelåda
Potatissallad med rostbiff
Spagetti med köttfärssås
Tonfisk, rostbiff
Skink- och paprikapaj

Vecka 28 Måndag:
Färsbiff med champinjonsås
Tisdag:
Stekt fisk med örtmajonnäs
Onsdag:
Oxstek med inlagd gurka
Torsdag:
Kycklinggryta med bacon och cous cous
Fredag:
Fjärilskotlett med stekt potatis
Alternativ 1: Stekt potatis och ost- och skinkfylld biff
Alternativ 2: Currykyckling med ris och mangochutney
Sallad:
Räk, parmaskinka, melon
Paj:
Räkor med sting
V. 29-30
Serveringen stängd men cateringen fungerar som vanligt.

E&T Catering

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 lunchkuponger kostar
550 kr inkl. dryck, salladsbuffé, bröd, smör, kaffe & liten kaka.
Vi tar tyvärr inte kortbetalning.
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BYGG - VILLA - LANTBRUK
JAKT & FRITID

Böketoftavägen 19 • 268 77 Kågeröd • Tel 0418 - 803 55 • www.bvlab.se

Vägkyrka i S:t Petri kyrka
24 Juni - 8 Juli
• Öppen varje dag kl. 11 -17.
• Andakt varje dag kl. 14.
• Särskild visning av kyrkan: kl. 14.15
sönd 24 juni, tisd 26 juni och 3 juli.
• Gudstjänst söndagar kl. 11

Se utförligt
program på
www.svenskakyrkan.se/
klippan

Värdar finns till hands. Försäljning av fika, böcker.
Musik i sommarkväll under vägkyrkotiden:
28 juni kl. 19 i Gråmanstorps kyrka, ”Barockens pärlor”,
Christer Ekstedt trumpet och Minu Bergman, piano.
8 juli kl. 21, blomstersmyckad kyrka, vid ljus i Vedby kyrka.
Per Mjörnemark, flöjt och Andreas Lindgren, orgel.

Östergatan 28, Klippan • 0435 - 109 20
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KLIPPANS HUNDTRIM
• Vardagsklippning
• Trimning

• Tovutredning
• Badning

Stidsvigsvägen 43, Stidsvig 264 70 Klippan
Tel 072-542 93 33 - www.klippanshundtrim.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

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

Flytta med Länsförsäkringar

VILLA LJUNGBYHED

VILLA KLIPPAN

VILLA LJUNGBYHED

I trivsamt område ligger denna trivsamma och lättskötta
enplansvilla. Flexibel planlösning med möjlighet att inreda
källaren. Nära till service, friluftsbad, motionsslingor och
Rönne Å.

Mycket välskött familjevilla på bästa läge. Välplanerad och
löpande renoverad så villan är inflyttningsklar. Stort uterum
om ca 30 kvm, stenlagd uteplats, garage, carport, förråd
och växthus.

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

ADRESS RUNDELSGATAN 20
BOYTA 100 M2 / 4 ROK
TOMTYTA 713 M2
PRIS 525 000 KR/HBJ

ADRESS ANDGATAN 1
BOYTA 189 M2 / 6 ROK
TOMTYTA 728 M2
PRIS 1 550 000 KR/HBJ

ADRESS SPÅNGENGATAN 1
BOYTA 113 M2/ 4 ROK + INREDD KÄLLARE
TOMTYTA 930 M2
PRIS BUD!

RING 0435-130 50 FÖR TIDSBOKNING!

ED

VILLA SILVÅKRA

VILLA KLIPPAN

En mycket charmig fastighet på ett fantastiskt läge. Interiört har
fastigheten moderniserats men med tidstypiska detaljer bevarade. Nytt stort lankök och nyrenoverad tvättstuga. Kakelugn och
öppen spis med energikassetter.

Centralt belägen villa med garagebyggnad för flera bilar.
Bottenvåningen erbjuder hall, kök, sovrum och vardagsrum
med braskamin från -05. På ovanvåningen finns badrum, tre
sovrum och ett arbetsrum. Fjärrvärme installerad -04.

ADRESS SILVÅKRA 4770
BOYTA 85 M2 / 5 ROK
TOMTYTA 550 M2
PRIS 1 395 000 KR/HBJ

Martin Olofsson

Camilla Asp

Reg.fastighetsmäklare

Reg.fastighetsmäklare

Lina Gudmundsson
Reg.fastighetsmäklare

ADRESS TORGGATAN 17
BOYTA: 134 M2/ 6 ROK
TOMTYTA 736 M2
PRIS 895 000 KR/HBJ

VILLA HYLLSTOFTA

VILLA ÅSLJUNGA

VILLA PERSTORP

Trivsam 1 1/2 plansvilla med källare i bra skick. Stora
sällskapsytor med bla generöst tilltaget vardagsrum samt
isolerat uterum. Låga driftskostnader.

Mycket välskött enplansvilla för den mindre familjen. Ett boende som renoverats löpande under senare år och som håller
hög klass. Öppen planlösning, braskamin, helkaklat badrum
och stort uterum.

Med centralt läge, härlig utsikt och lättskött tomt hittar du denna
fräscha, nyrenoverade villa för den mindre familjen. Billigt boende m fjärrvärme, carport, förråd o uteplats. Måste ses!

ADRESS HYLLSTOFTA 6562
BOYTA CA 128 M2 / 4 ROK
TOMTYTA 1 233 M2
PRIS 670 000 KR/HBJ

ADRESS ORRESLÄTTSVÄGEN 32
BOYTA CA 110 M2 / 2-3 ROK
TOMTYTA 916 M2
PRIS 1 300 000 KR/HBJ

Glad ar!
somm
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

ADRESS PARKVÄGEN 1
BOYTA CA 95 M2 / 4 ROK
TOMTYTA 1 360 M2
PRIS 745 000 KR/HBJ

Har ni funderingar
på bostadsbyte?
Välkommen att kontakta oss med alla dina
frågor och för en kostnadsfri värdering.

ED

Fastigheten är Energideklarerad enligt
gällande lag. Protokoll finns att tillgå.

FÖr mer information om objekten SE på
9

CAPI0 NIKEN
CITYKLI

Capio i Klippan utökar med
företagshälsovård

Från och med augusti kommer Capio
i Klippan även att kunna erbjuda företagshälsovård. Pernilla Ahlberg som
jobbar på Slimfit Center i samma byggnad kommer att bli anställd som företagssköterska och stresspedagog.
– Poängen är att företagskunder ska
ha möjlighet till ett helhetsgrepp med
hälsofrågor, arbetsmiljö och sjukvård
under ett och samma tak, säger Pernilla.

Olika kompetenser samlade på ett ställe
Capios företagshälsovård riktar sig allt från
enmansföretaget till det stora. Capio har mottagning för kunder med privata sjukvårdsförsäkringar och erbjuder följande tjänster.

Hälsokontroller: Hit kan både företag och
privatpersoner komma. Det är väldigt bra om
man som arbetsgivare vill ha koll på hur hälsoläget ser ut hos personalen. Givetvis skydPernilla Ahlberg har tidigare jobbat som fö- das enskilda individer av sekretess.
retagssköterska på en annan företagshäl- Friskprofiler: Med hjälp av ett frågeformulär
somottagning i kommunen och har därför har man ett hälsosamtal.
goda kunskaper inom företagshälsa. Hon – Vi har också konditionstest och provtagning.
förklarar att Capio vill vara ett komplement Om vi hittar något som inte är bra skickar vi
till andra företagshälsovårdsmottagningar.
vederbörande vidare till sjukvården som vi
– Vi vill skapa lösningar efter kundens önskepraktiskt har under samma tak.
mål och vi har många kompetenser under samma tak. Kostnaderna för företagen minskar då Företagsläkare: Har hand om arbetsrelatevi kan lotsa patienten vidare till sjukvården utan rade besvär, sjukvård, rehabilitering, tjänstatt företaget behöver betala besöket. Såvida barhetsintyg och andra intyg, rådgivning och
utbildningar.
besvären inte är arbetsrelaterat.

Socionom: Kan hjälpa till individmässigt men
även grupper med till exempel stress, karriär
och ledarskap.
Psykolog: Hjälp till individer eller grupp. Kan
lånas in vid behov. En krishanteringsgrupp
finns också att tillgå.
Arbetsmiljöingenjör: Kan lånas in vid behov.
Gör olika typer av mätningar. Exempelvis bullermätningar.
Sjukgymnast: Arbetar med ortopedisk medicin,
medicinsk träning och rehabilitering, smärtlindring, kroppskännedom, akupunktur m.m.
Kiropraktor: Finns redan på Capio i Klippan.
Massage: – Vill vi kunna erbjuda så småningom.
Vaccinationer: Rådgivning med grundvaccinationer, reseprofylax, influensavaccin m.m.
Låter detta intressant?
Hör då av dig till Capios växel 0435 - 29440
för mer information.

När det gäller...

Ta hand om din personal!
Vi erbjuder ditt företag en samlad hälso- och
sjukvårdsservice med hög tillgänglighet och ett
engagerat bemötande.

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

Välkommen att kontakta vår företagssköterska Pernilla Ahlberg
på tel. 0435-768 804 för mer information.
Capio Citykliniken Klippan, Norra Skolgatan 2, 0435-294 40, www.capio.se
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Öppettider: Mån - Fre 10 - 18 / Lör 10 - 14

Allsångens tid är nu!
Folkkära artister, trallvänliga bitar, härliga skratt, god mat i en genuin
skånsk miljö är lika med succé! Allsång på Spången blir bara mer populärt
för varje år. Redan innan artisterna är bokade brukar krögaren Martin Olsson få ta emot bokningar.
Spångens Gästgivaregård har lockat gäster med sin goda mat och dryck i 150 år
men aldrig tycks anstormningen så stor som när det är allsångskväll. Då kommer
busslaster med folk från hela Skåne, de mest långväga ända från Skaraborg. Vad är
framgångsreceptet? Vi hör med Spångens krögare Martin Olsson.
- Det är en bra produkt med fina artister, och Spången med dess miljöer ger en fin
inramning på det hela. Allsång ligger i tiden, säger krögaren Martin Olsson.
Skånskt och schlager
Årets två allsångskvällar, som vanligt under ledning av Uffe
Chrix och Jojje Jönssons karaktär ”Dag-Otto”, äger rum den
16 och 23 juli. Den första kvällen blir genomskånsk med
artisterna Danne Stråhed, Sanna Nielsen och underhållarna
Madaroarna, och veckan därpå blir det schlageryra med David Lindgren och Timoteij, underhållningen står komikern
Thomas Petersson för.
- Majoriteten av besökarna är barnfamiljer och pensionärer så
det är viktigt med bredd på artisterna och det har vi försökt
tillgodose.
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COLORAMA

Vi Sätter färg
på tillvaron!

Dags att måla om huset? Sugen på nya tapeter,
färger eller kanske en helt ny stil?
Att måla om och inreda är kul men inte alltid så
lätt. På Colorama i Klippan hittar du ett glatt gäng
med stor kunskap inom tapet, golv, kakel, klinker
och alla tillbehör som du behöver. Till hösten
kommer du att få ännu mer proffsig hjälp då butiken kommer att ha tillgång till en inredningsrådgivare och en inredningsdesigner.
Svaret på frågan varför man ska välja Colorama i Klippan framför andra likande butiker säger nästan sig själv.
Hela butiken är fylld med positiv stämning - överallt syns
leenden och hörs skratt.
– Service och ett trevligt bemötande är vår starka sida
och givetvis vårt kunnande, säger Per-Anders Svensson,
ägare.
Dags att måla om huset?
Det är hög tid att måla utomhus! Colorama säljer två av
de utomhusfärger som fick bäst resultat i Folksams färgtest för 2012 – Alcro Bestå Täckfärg och Jotun Demidekk
Ultimate. De parametrar som studerades var bland annat mögel- och algpåväxt, krackelering och avflagning.
– Jag har själv målat med Alcro Bestå och har varken
fått alger eller svamp på fasaden på sju års tid. Den här
färgen behåller kulör och glans under lång tid, ca 15 år,
säger Per-Anders.
Har även lås- och nyckelservice
Något som Colorama i Klippan är ensamma om bland
alla Colorama – anslutna företag är deras lås - och nyckelservice som nu även börjat tillverka kodade bilnycklar.
Förutom att tillverka nycklar har Colorama i Klippan
även låsmontering och dörröppning som utförs av auktoriserade låssmeder.
– Vi jobbar både mot privatpersoner och mot företag,
säger Per-Anders.
Få hjälp av inredningsrådgivare och
inredningsdesigner
Per-Anders har drivit dåvarande Golv och Tapethuset sedan 1998. 2007 blev företaget anslutet till Colorama.
Innan dess jobbade han i butik som järnhandelsbiträde
och låssmed och har därför gedigen kunskap inom butiksbranschen. Så är det också med de övriga butiksanställda som även de har lång branschvana. Men nu ska
Colorama bli ännu bättre på att hjälpa dig som kund
med inredning.
– Till hösten kommer vi att skicka två i personalen på
utbildning i inredningsdesign.
Så här går det till
Du bokar en tid med inredningsrådgivaren i butiken. Ta
med bilder på rummet, detaljer du vill att inredaren tar
hänsyn till samt en skiss av ytan du vill förändra.
Därefter slår ni er ner i lugn och ro och diskuterar tillsammans dina önskemål. Efter det första mötet bestämmer
ni en ny tid då det färdiga inredningsförslaget presenteras för dig. När du är nöjd med förslaget får du en mapp
med bilder, prover och beskrivning av din nya inredning.
Inredningsdesignern har i grunden en diplomerad utbildning och lång erfarenhet av att inreda såväl privata
hem som offentliga miljöer. De är uppdaterade vad gäller det senaste inom inredning, material och produkter.
Inredningsdesignern kommer hem till dig och där går ni
tillsammans igenom de ytor du vill förändra.
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Smörgåskupén
på stationen
finns kvar!
I förra numret av Söderås Journalen berättade vi om Åsa Hanöl som startat Åsas Skafferi
i gamla Fenix lokaler. Åsas före detta kollega
Ann-Theres Blomberg driver vidare Smörgåskupén på stationen i egen regi. Söderås Journalen beklagar om läget uppfattats som annat.
– Jag kör på med samma goda utbud som tidigare men det kommer att ske lite förändringar
i framtiden, vad kan jag inte säga i dagsläget,
säger Ann-Theres.
Ann-Theres Blomberg har tillsammans med Åsa Hanöl
drivit Smörgåskupén i 9 år. De startade sin café- och
cateringverksamhet i en järnvägsvagn på Fabriksvägen (Industriområdet) för att så småningom etablera
sig i G:a Järnvägsstationen i Klippan. För nästan precis ett år sedan utökade man verksamheten med att
även verka i den lokal som Fenix Konditori funnits i
under många år.
Smörgåskupén rullar på
Nu delar Åsa och Ann-Theres på sig och det innebär
att Ann-Theres fortsätter med verksamheten i lokalen på G:a Järnvägsstationen och Åsa i Fenix gamla
lokaler.
Bengt Wetterberg, ansvarig utgivare för Söderås
Journalen, hoppas med denna artikel att alla eventuella missförstånd är borta!

Elinstallationer - Elservice

0435-215 54 • 042-12 99 12
BilBingon i Klippan
Forsby IP kl 14.00 radiosändning
Både Jackpott och Minijackpott finnes
Info se: www.klippansff.se
Blockpris 40 kr
Arrangör: Klippans FF/Klippans BK

Speldagar
Juni Juli
Aug.

24/6 1/7
8/7
15/7
22/7
29/7

5/8
2/8
19/8
26/8
13
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Nu blommar det!
Potatisblomma, Mårbackapelargon, lavendel,
silverfall och petunia… Allt i stilfullt vitt och
olika nyanser av grönt. Två ljuvliga blomsterarrangemang från Brohällans Blommor hamnade hemma hos Annet Nijkamp i Perstorp
och Heidi Holmberg i Klippan.

Söderås Journalen mötte upp två glada och mycket
nöjda vinnare på Brohällans Blommor i Klippan.
– Det är exakt mina färger! Helt otroligt, utbrister
Heidi Holmberg när hon får se Eva Åbergs kreation.
Heidi Holmberg bor i ett hus med stor trädgård utanför Klippan. Hon älskar att pyssla i trädgården,
men det är inte alltid tiden har räckt till.
– Jag går i pension om nio dagar och då kan jag äntligen förverkliga mina drömmar. Jag längtar efter
att få njuta i sommar i en blomstrande trädgård.
Jag blev så förvånad när ni ringde och sa att jag
hade vunnit. Det hade ju gått lite tid och då tänkte
jag att då blev det ingenting den här gången heller,
så jag blev verkligen jätteglad!
Välkommen till gården
Vinnare nummer två är Annet Nijkamp som för
två år sedan flyttade från Holland till Ådala gård i
Perstorp. Där bor hon med sin man, två barn och
hundra mjölkkor. Förra sommaren renoverade de
hela gården och under hösten och vintern byggde
de ett nytt ungdjursstall. Så mycket tid för trädgård
har det inte direkt funnits.
– Vi saknar blommor och trädgård! Så blomman är
jättevälkommen, säger Annet Nijkamp.
Slutligen önskar Söderås Journalen och Brohällans
Blommor lycka till med blommorna så att de kan
komma till glädje länge.
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Det var en glad Helén Nilsson som hyllades av Centerpartiets Gunnel Johansson, Karl-Axel Wilhelmsson och Ingela Jönsson.
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För att uppmärksamma Världsmiljödagen den 5 juni ville
Centerpartiet i Klippan belöna ett miljövänligt företag i bygden med diplom och tårta. Mottagaren blev Helén Nilsson på
Enetorpets Byggnadsvård och Färg i Färingtofta.
På Enetorpets Byggnadsvård och Färg produceras linoljefärg enligt äldre
hantverksmässiga metoder och är helt och hållet en naturprodukt.
– Det vi gillar med Heléns produkter är att de varken är skadliga för
människa eller natur då de inte innehåller några kemikalier och det
tycker vi ska uppmärksammas, förklarar Gunnel Johansson från
Centerpartiet i Klippan.
För Helén tycks företaget inte bara vara ett jobb utan också en livsstil.
- Jag har alltid varit intresserad av miljö och jag försöker leva så miljövänligt som det går.

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!

Brandsta City Släckers och The Tomsons till Ljungbyhed!
Sommarkvällarna i parken i Ljungbyhed fortsätter även
denna sommar. Den 26 juni blir det 60-talsfest med The
Tomsons och en månad senare, den 23 augusti blir det
Brandsta City Släckers som är heta igen!
Sommarkvällarna arrangeras av den ideella föreningen Ljungbyheds
Framtid och är som tidigare år helt gratis. 60-talsfesten den 26 juni
arrangeras tillsammans med Köpmannaföreningen och då kommer
The Tomsons att spela gamla godingar som de flesta känner till.
– Extra kul är ju att basisten i The Tomsons är från Ljungbyhed,
säger Eva Jönsson från Ljungbyheds Framtid.
Brandsta City Släckers gör comeback
Efter några års paus är Brandsta City Släckers åter aktuella och den
23 augusti är det just dem som ska tända publiken i Ljungbyhed.

– Vartannat år satsar vi på lite större artister. Det är ett skåneband som är
på väg tillbaka så vi tyckte det kunde vara roligt att ha med dem.
Förutom underhållningen kommer det även att finnas fika och korv
med bröd till försäljning.
– Vi rekommenderar att man tar egen stol med sig – och ett glatt
humör!
– Och givetvis hoppas vi på bättre väder än förra året, avslutar Eva.

Sommarkväll i Parken, Ljungbyhed
26 juni

19.00 - 21.00

Arr: Ljungbyheds Framtid och
Ljungbyheds Köpmanna- och Företagareförening

• FIKA & KORV FINNS
TILL FÖRSÄLJNING
• TA GÄRNA MED S(T)OL
• GRATIS ENTRE

60-tals fest
The Tomsons

23 augusti

Brandsta City
Släckers
Arr: Ljungbyheds Framtid
och Nattöga
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PROFIL: dén
Tommy Ry

Med många
järn i elden!
Framför mig sitter en man som utstrålar
lugn. Kanske är det uppväxten i den lilla
byn Stenestad på natursköna Söderåsen
som präglat hans sinnelag? Att vara lugn
är hur som helst ett måste när man jobbar som brandman.

Att bli brandman är en klassisk pojkdröm.
Men så var det inte för Tommy Rydén. Förvisso var det ett annat drömyrke som lockade.
– Jag vill egentligen bli flygare men av
konkurrensskäl kom jag inte in på utbildningen. En dag såg jag att de sökte folk på
brandförsvaret i Helsingborg. Jag tyckte det
verkade vara ett intressant yrke så jag skickade in mina papper på vinst eller förlust och
hade turen att komma in.
Firar 20-års jubileum
Numera bor Tommy Rydén med fru och barn
i Ljungbyhed och arbetar som ställföreträdande räddningschef i Klippan. I år har han
varit brandman i 20 år. Hans huvudsakliga arbetsuppgifter är kontroll av brandskydd hos
företag och verksamheter ute i kommunen,
utbildning, tillsyn, insats, ledarjour och materialinköp. Som ställföreträdande är det också
hans uppgift att ta vissa beslut när chefen är
frånvarande.
Finns det någon händelse som
du minns särskilt?
– Jag har ju varit på ett antal stora olyckor,
många av dem dödsolyckor. Men det är inget man bär med sig och tänker på, det kan
man inte göra. Kemiraolyckan 2005 kunde ju
gått mer illa än vad den gjorde då tusentals
ton svavelsyra läckte ut från en av Kemiras
cisterner.
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Finns det några utryckningar
av mer udda karaktär?
– Det var en hund som hade trillat ner i en
gammal urinbrunn fylld med vatten som vi
fick fiska upp med håv. Vi har också räddat en uggla som fastnat i en skorsten. Jag
har även brottats med en svan – de är väldigt
starka. Den var oljeskadad men var lika argsint för det.

Vilket är det vanligaste misstaget
som orsakar brand?
– Att folk glömmer grejor på spisen. Allt leder inte till brand utan det är för det mesta
torrkokning.

På den årliga loppisen i Röstånga är det full rulle.
Här vilar Tommy och några av tjejerna ur F15.

Jakt och träning är stora intressen
Tommy Rydén må vara en lugn och sansad
man, men han håller sig långt ifrån stilla. När
han är ledig tränar han F15 och damlaget
Röstånga IS där hans dotter tränar. Själv fick
han lägga av med fotbollen för ett år sedan
då ett korsband i knäet gick av.
– Jag motionerar mycket, gärna i naturen.
Jag påbörjade klassikern men hann bara
göra Vansbrosimmet och Vasaloppet innan
skadan. Jag ska ta upp det igen när knäet
har läkt.

Vilken är den mest vanliga
utryckningen?
– Det finns tre olika: trafikolycka, automatlarm och sjukvårdslarm. Automatlarm finns
bland annat på skolor. När det blir rökutveckling utlöses ett brandlarm som går direkt till
SOS utan att någon behöver larma. Sjukvårdslarm åker vi ut på om en ambulans är mer än
15 minuter bort.

Behövs fler deltidsbrandmän
till landsbygden
Det har länge varit ett problem att rekrytera
deltidsbrandmän till landsbygden och så är
också fallet i Ljungbyhed. Den springande
punkten är att det jobbar för lite folk på orten, kravet är nämligen att man ska jobba
eller bo fem minuter från brandstationen.
– I tidningen (läs: föregående nummer av
Söderås Journalen) har vi en annons där vi
söker efter fler deltidsbrandmän, gärna kvinnor. Du behöver inte vara fantomstark för att
vara deltidsbrandman.

Köp dig ett par skor
och du får köpa
valfri väska för

Vid sidan av träningen tycker Tommy om
att jaga och det har han gjort sedan han var
femton.
– Jag brukar jaga uppe på Söderåsen och då
blir det mycket hjort, rådjur och vildsvin som
jag sedan lagar till. Det brukar bli hjortstek,
biffar, rådjursadel och så blir det kött till fondue. Jag tycker om att laga mat.
Vad är det bästa med att jobba
inom räddningstjänsten?
– Det är ett fritt jobb, man hjälper människor
och så har jag så bra arbetskollegor.

50%

Gäller Alla skor och väskor, Dock ej resväskor
Erbjudandet
gäller t.o.m 14 Juli
Köpmangatan 19 Perstorp
Tel 0435 - 346 68
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Glad midsommar!
önskar Städpatrullen
Städpatrullen - vi städar allt!

VÅRDCENTRALEN KLIPPAN
– både bredd och djup!
•
•
•

Erfarna allmänspecialister
Hjärtspecialist
Psykiater (från augusti)

•

Föräldrautbildning på BVC
– med bl.a. babymassage
och hjärt- lungräddning

Läs mer på www.vardcentralenklippan.se

Äntligen lördag!
Specialerbjudanden på
Optimera i Klippan varje lördag!
Klippan Storgatan 81 / 0435-44 89 50 / Vard 7-18 lör 9-13
www.optimera.se
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En strålande Perstorpsfestival!

Pärztorpz Gitarrsträngar körde järnet i scentältet, det var karuseller, gratis glass och barnteater och framförallt strålande sol på Perstorpsfestivalens första dag. Söderås Journalen var naturligtvis på plats för att ta
tempen.
Vid tivolit träffade vi Micke Olsson
som väntar på sin 8-årige son Sebastian Nilsson som åker Miami trip
för andra gången – och det med
skräckblandad förtjusning.
– Vi är här för att åka lite karuseller
och ha lite kul innan han ska åka till
faster i Malmö. Jag ska jobba hela
helgen så det blir inte så mycket
mer festival för mig.

Evelina Kvist och Frida Johansson från Klippan och Ljungbyhed
har just anlänt.
– Vi såg på facebook att det var festival och tänkte att vi kunde åka hit
och kolla lite. Det är ju mycket bättre väder än förra året.

Joakim och Linda Levin har lyckats hittat den ultimata barnpassningen. Alla tre
barnen, Leo, Emil och Saga hoppar i varsin gunga och de ser ut att ha kul.
– Allt är bra för barnen, här finns karuseller för de minsta och barnteatern
tyckte de var rolig. Vi kommer hit med
barnen imorgon förmiddag igen och på
kvällen ska jag och min fru hit och träffa
vänner och lyssna på Floridos.

Caroline Bernhardsson på Fru Knopp
Hur blev årets festival?
– Årets festival blev lyckad. Arrangörerna har gjort ett
jättejobb. Vi hade erbjudande i butiken hela veckan.
Privat var jag själv nere och åt på festivalen både fredagen och lördagen.
Mattias Malmgren har även han just anlänt för att träffa gamla kompisar.
– Det är kul att det händer något i Perstorp.

Ingemar Larsson på Ica Supermarket
– Vi hade en korvvagn på torget där vi sålde grillad korv
med bröd. Vi hade charkprodukter från Ljunga chark
och bröd från Kullens bageri till försäljning.
Hur upplevde du/ni årets festival?
– Mot en vanlig lördag ökade vår försäljning med 25
procent. Det var ju ett fantastiskt väder och många
köpte kött till grillen. Vid handlarnas vinstregn blev det
fullsatt i tältet, det var kul att se. Jag vill tacka festivalens eldsjälar festivalgeneralerna Jim Vagerstam och Jan
Aronsson.
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Välkommen till vår stora

på vår parkering torsdagen den 21 juni kl 8-18.
Mat serveras mellan kl 12-18.
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Zoégas Kaffe

à 500 g.
7
Jämförpris 66.6

:
0
0
4

6 pkt Strösocker
Dan Sukker
à 2 kg
Jämförpris:
8.34

100:100:-

4 påsar Grillkol
Kol/Briketter
à 2,5 kg
Jämförpris: 10:-

:
Underhållningspelar Peter
12-17
Mellan klockan
lt.
rt serveringstä
Andersson i vå
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Klockan 17-18
till oss för att
kända Donnez
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12 flaskor Ajax

100:- 100:40:- 50:-

Fönsterputs Original,
à 500 ml
Jämförpris:
16.66
Per st: 10:-

Flytande tvättmedel, à 920 ml
4 olika sorter
Jämförpris:
21.74
Per st: 25:-

4 flaskor Tvål

3 st Comfort

Sköljmedelà 1 liter
4 olika sorter
Jämförpris: 16.67
Per st: 20:-

Palmolive Dusch
eller Tvål, à 250 ml
Jämförpris: 40:Per st: 15:-

1 halvsäck Toa + 1 Hushåll
Lambi kvalitetspapper. 24-pack toapper
och 12-pack hushållspapper

3 st Kullens Bröd
Handla våra prisklipp
direkt på parkeringen.
Max 4 köp/hushåll.
Gäller alla varor på vår
midsommarfest!

Jette & Ingemar med personal

ion

Coca-Cola bjud
er alla matgäs
ter på en
burk dryck (vär
de 9:-) och
Zoégas bjuder
på kaffe
efter maten (v
ärde 7:-)

5 flaskor Via

12 sorter à ca 500 g. Jämförpris: 20:-

Vi önskar er alla en skön midsommar!
Hjärtligt välkomna till oss!

Pris: 40:-/port

Billig Coca-Cola
Billiga blöjor
Vi har billiga
blommor till
midsommarkransen!

100:30:-

- Din livsmedelsbutik i centrala Perstorp!

Öppet alla dagar 8-20
Priserna gäller endast 21 juni på vår parkering. Res för slutförsäljning.
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Hört från...

FöRETAGSTRÄFF

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

På vårens sista Företagsträff den 9 maj kunde Klippans
näringslivsansvarige Anders Lindberg hälsa ett 40-tal
deltagare välkommen. Denna gång ägde träffen rum på
Harrys som finns under ”samma tak” som Best Western
Hotel i Klippan.
Bengt Svensson, kommunalråd i Klippan:
– Jag vill att vi all tar upp en applåd för Mikael Lundin som har
ökat beläggningen från 25 % till 75 % per dygn sedan han tog
över driften för drygt 1,5 år sedan. Hotellet är en viktig del i
Klippan både för kommun, företag och privatpersoner.
Anders Lindberg näringslivsansvarig i Klippans kommun:
– Jag vill slå ett slag för att det finns en ypperlig möjlighet för
fastighetsinnehavare i kommunen att marknadsföra sig på Helsingborgs Business Region.
– Vi har bra konkurrenskraft och fina lokaler och tomter att
erbjuda i Klippan.
Hans-Göran Dahl, konsult, Ljungbyhed Park/SIKAB:
– Jag vill informera om att samarbetet med att sälja in flygplatsen i Ljungbyhed för olika verksamheter nu har satt igång. Det
är de fyra aktörerna i bolaget bakom Ljungbyhed Air; Klippans
kommun, Region Skåne, Lunds universitet och Peab, som nu
med samlade krafter aktiverar sina insatser i detta syfte.
Anders Lindberg näringslivsansvarig i Klippans kommun:
– Med stor glädje vill jag här och nu annonsera att Jan Nilsson
och Billy Nilsson på Kupolen i Klippan blivit utsedda till Årets
Företagare i Klippan. Viktigt att nämna är den stora satsning
de gjort på sitt Friskvårdscentrum i de nya lokalerna på Bruksgatan. En stor applåd och ett stort grattis utdelas här och nu!
Torbjörn Movert och Allan Jönsson presenterade sitt företag Alltor AB:
– Företaget startade 2005 och sysselsätter idag 14 personer.
Vi arbetar i huvudsak med IT-tjänster, kameraövervakning och
larm/brandlarm. Vi har förträffliga lokaler på Apoteksgatan 6
i Klippan för vår verksamhet eftersom Posten tidigare huserat
där. I och med att de har varit med om att utforma lokalerna
finns det mycket ” säkerhetstänk” i just lokalerna. Vi har för
övrigt också butiksverksamhet i våra lokaler för både företag
och privatpersoner som en service.
– Vårt arbetsfält innebär att vi jobbar både lokalt och på andra
orter. Kunder är båda små och stora företag, kommuner och
så vidare. Vi säljer tjänster så som hosting och backup. Serviceoch driftsavtal och vi är även en bra internetleverantör.
– Treklövern Bostads AB är för övrigt ett företag som vi har
slutit avtal med nu under våren, där vi kan förverkliga vår affärsidé på lokal nivå, nämligen en snabb och hög servicenivå!
avslutade Anders Movert sin presenation av företaget.
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Ungdomsorkestrar gör filmkonsert
Visste ni att Richard Strauss ”Also Sprach Zarathustra” var med i filmen Wall E från 2008? Kommer ni ihåg
låtarna från Disneys ”Beauty and the Beast”? Det
bjuds både på kända och otippade stycken när Klippans Ungdomsorkester och Bjuvs Ungdomsorkester
har filmkonsert tillsammans.
Den 30 juni spelar de båda ungdomsorkestrarna pampig filmmusik i Bio Grands anrika biografsalong i Ljungbyhed. Konserten börjar klockan 18:00 och biljetter går att köpa på Tvärby
Tobak i Klippan och på Ljungbyheds konditori. Vuxenbiljett
kostar 60 kronor och barn 20 kronor, om det finns biljetter
över kommer de att säljas på plats en timme för konserten.
Kiosken kommer att vara öppen för de som vill köpa klassiska
filmsnacks och i pausen kommer man även att kunna köpa
kaffe och kaka till självkostnadspris.

Både gammalt och nytt på
Gammelmarknaden i Ljungbyhed
Gammelmarknaden lockar varje år omkring 5 000
besökare till Ljungbyheds gator. Den 17-18 augusti
är det dags för den 29:e omgången och den bjuder på
lite spännande nyheter.
Trots konkurrens från Röstånga marknad ser det ut som att
de flesta knallar som brukar vara på plats även kommer att
vara det i år.
– Alla marknader har ju sin profil och läget för antalet anmälda knallar ser normalt ut, dessutom har vi garanterat lerfritt underlag i och med att marknaden hålls inne i centrum,
säger Evy Johansson i marknadskommitén.
Mer för den som är sugen på något gott
Men bland de gamla knallrävarna finns det en och annan
uppstickare i år. Det kommer framförallt bli mer matvagnar
med lite annat utbud än det traditionella marknadskrubbet.
Vad sägs om oxpytt med stekta champinjoner, libanesiska
grillspett, pasta, pizza och toast.
– Det kommer många nya knallar. Bland annat en som säljer
datatillbehör och en som säljer barnkläder och filtar sydda i
ekologiskt tyg, säger Evy Johansson.
Öppettider för marknaden
Fre 17:e augusti: 12 - 20 • Lör 18:e augusti: 10 - 16

KLIPPANFESTIVALEN
Ett Lionkul
arrangemang

Vi vill tacka alla våra sponsorer
som bidrog till att Klippan festivalen 2012
blev en stor succé!
Ett Lionkul

Guldsponsorer

arrangemang

RÖRMONTAGE AB

Silversponsorer
OHLSSONS

Bronssponsorer
Bjärsgårds
LANTBrUKs AB

COLORAMA KLIP
PAN ( F.D GOLV & TAPETHUSET VID RONDELLEN)
KAROSSVÄGEN 1, TELEFON 0435-142 62, WWW. COLORAMA.SE

Övriga sponsorer
Måleri AB
Måleri - Golv - Fasadtvättning

042-19 41 50

Ett särskilt tack till Partyfabriken
för ett väl genomfört arrangemang!

Vi ser fram emot ett nytt arrangemang 2013!
ev överskott går till Röda Fjädern 2012
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TÄVLA

i Annonsjakten!
VINSTER:
1:a pris presentkort på Ica Supermarket, Klippan 500:2:a pris presentkort på Ica Supermarket, Klippan 300:3:e pris presentkort på Ica Supermarket, Klippan 200:SÅ HÄR GÖR DU:

• Varje pusselbit i Annonsjaktens 6 fält passar in i någon
av annonserna i detta nummer.
• Du skall hitta annonserna till vilka bitarna hör. Skriv
sedan annonsörens firmanamn under resp. ruta.
• Du skall alltså inte ange tidningssidans nummer.
Sänd lösningen till: Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN i
brev frankerat med brevporto. Glöm inte ange ”Annonsjakten” utanpå
kuvertet! Om denna märkning inte finns med deltar man inte i tävlingen!
REDAKTIONEN TILLHANDA SENAST den 23 juli 2012.
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1: Alma Hammarlund,
Klippan
Öppettider
Midsommarafton
2: Cajsa Selander,
Perstorp
8-17
3: Tilda van der
Schaaf, Ljungbyhed
Midsommardag

ev tryckfel.
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3 ST MATJESILL
Många
fyndpriser!
KLÄDESHOLMEN
200 G

KLIPPANS HUNDTRIM
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a alla tre erbjudanden:
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• Vardagsklippning
• Trimning

• Tovutredning
• Badning

1 KÖP
- enMAXsnickare
pÅ dina villkor!
Stidsvigsvägen 43, Stidsvig 264 70 Klippan

ONTAGE AB

Affären har semesterTel 072-542 93 33 - www.klippanshundtrim.se
snickeri,
renovering,
stängt vecka 30-31.
, 264 33 KLIPPAN
Ha
en
trevlig
sommar!
12 75, fax 0435 - 100 25 fastighetsunderhÅll

Nu även försäljning
och montering av
Oramas underhållsfria fönster!

Vi finns, om du
behöver oss

Tel: 0435-711 999 • www.joluab.se
Vi hjälper dig med begravning, gravsten, juridik
och försäkringar. Du är varmt välkommen in på
Klippan
vårt kontor.

llationer -Fabriksallén
Elservice 11, 264 39

Namn:					Tel:

5 54
• 042-12 99 12
Adress:

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

Friluftsbaden
i Ljungbyhed och
Östra Ljungby

Öppet 9 juni- 12 augusti
Tfn Ljungbyhed 0435- 44 06 33
Tfn Östra Ljungby 0435-210 51
För mer information
www.klippan.se/upplevagora
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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
Forts. nästa sida
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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, 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
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
Smycken
• Guld o Silversmedjan, Storgatan 46, 264 33 KLIPPAN.............................. 0435-135 30
		 www.guldosilversmedjan.com, klippan@silversmedjan.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
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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