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– precis som det var förr
V

Lördagen den 25 maj är det dags för
Vårfesten i Perstorp. Då kommer flertalet butiker att hålla öppet mellan 10
och 16, och hela centrum fylls med
aktiviteter.
- När det blev klart i slutet av mars att
det inte skulle bli någon Perstorpsfestival i år tyckte vi att vi måste hitta
på något annat samma helg som den
skulle ha varit, säger Monica Persson
från Fothälsan i Perstorp, som tillsammans med Blom & Presentbodens
Lotta Woltersdorf är initiativtagare.
Möte i mitten av april
När Perstorpsfestivalen ställdes in kallade
Monica Persson och Lotta Woltersdorf företagarna till ett möte i mitten av april, där det
blev god uppslutning. Sedan dess har det
varit full rulle för att få ihop ett program. I
skrivande stund (7 maj) är programmet inte

helt och hållet definitivt, men Monica Persson kan ändå berätta lite grann.
- För det första så kommer Vårfesten inte
att vara centrerad enbart till torget, utan
det ska vara aktiviteter i hela Perstorps centrum. Det kommer att bli många föreningar
som medverkar, bland annat Perstorps Golfklubb, Perstorps Motorcykelklubb och Hembygdsföreningen. Dessutom kommer vi att
ha ett antal barnaktiviteter som till exempel
ansiktsmålning.

Bakluckeloppis
För den som vill göra begagnatfynd så anordnas en bakluckeloppis, som kommer att
spridas ut över hela centrum. Däremot blir
det inga kvällsaktiviteter eller serveringstält.
Vårfesten är inte en ny Perstorpsfestival,
utan något annat.
- Med Vårfesten vill vi gå tillbaka till det där

mysiga som man hade förr. Alla vill inte åka
till stora köpcentrum utan vill ha mer personlig service och mer kontakt med de man
handlar av. Det ligger i tiden att satsa på det
lite mer småskaliga, och det är där vi hoppas
att Vårfesten ska fylla ett behov hos Perstorpsborna. Att vi inte har några externa
matleverantörer öppnar ju dessutom möjligheter för restaurangerna i Perstorp ha egna
erbjudanden, säger Monica Persson.
Snabba beslut
Det har varit lite speciella förutsättningar
att ordna ett helt nytt evenemang bara på
några veckor. Monica Persson menar att det
har varit en spännande resa.
- Som företagare är man ju van vid att ta
snabba beslut och verkställa dem direkt,
men visst har det varit mycket jobb. Alla de
13 som kom på mötet i april har gjort fina
insatser.
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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

Klippans PRO 70 år

”Samhället är inte bättre än hur gamla
och barn tas om hand.” In på 1900talet sågs Sverige som ”Europas
fattighus”. Social oro uppstod i Europa.
I Bismarcks Tyskland infördes pension
1884. Samma år lämnade Adolf Hedin
in en motion till Sveriges riksdag om
allmän pension, som efter 29 års behandlande beslöts 1913 – den första
allmänna pensionen i världen. Riksorganisation för pensionärer behövdes. Det bildade statsanställda 1937.
De ledde 1939 till bildades Folkpensionärernas Riksförbund med ”kommunister och syndikalister som pådrivare”. Politiseringen störde. 1942
bildades ”politiskt neutrala” Pensionärernas Riksorganisation. Den 23
maj 1943 bildades Klippans PRO, den
första pensionärsföreningen i bygden,
som i år firar 70 år med fest i parken.

Tussilago – mot hosta

Tussilago, även kallad hästhov, hör
våren till. Men det är också en av våra
äldsta medicinalväxter. Namnet ”hästhov” är en förvrängning av ”häver
hostan”. För det har växten främst använts till. Namnet ”tussilago” kommer
från latinet och betyder ”jag fördriver
hostan”. Det är bladen som är viktig
ast. Dessa syns inte då hästhoven
blommar. Det gick även att röka torra
hästhovsblad mot hostan. Då upptäcktes rökegenskaper och hästhoven blev
det mest använda tobakssurrogatet i
Norden.

Rösa – anonym idyll i Söderåsbygden
Rösa är en idyllisk fornminnesrik
by i Söderåsbygden, mellan Klippan
och Ö Ljungby. Få känner till byn,
ännu färre har besökt den. Vår bygd
bjuder ”lokalturister” på mycket
intressant.
Byns namn ”Rösa” är en böjningsform av ”rös” som kommer från
betydelsen stenröse. I området finns
flertalet högar och rösen. Det antas
att rösen härstammar från järn
åldern, alltså tiden mellan kring 500
år f v t och kring år 1050. Första
gången som Rösa nämns skrift är
från 1475, då det talades om ”Gaard
i Röse”. Bybildningen antas ha skett
tidigare än så. Men så långt tillbaka
som till förhistoriska lämningar kan
inte byn knytas. I prästrelationerna
från 1624 nämns Rösa (eller Rösze)
som en av fem byar i socknen.
Det första kända kartmaterialet
över Rösa är från 1708, då lant
mätare Anton Ciöpinger kartlade
byn som då bestod av åtta gårdar

som alla ägdes av Nils Hästsko på
Bjersgård. Gårdarna låg samlade på
rad utefter en bygata. Åkermarkan
var indelad i tre områden dessutom
fanns en gemensam kohage. Försörjningen för de åtta gårdarna och
två gathus (torp utan mark) klarades
av vad jordbruket gav.
Det intressanta är att byn bevarats
väl. I regionala kulturminnesvårdsprogrammet från 1984 betonas Rösa
by som av ”regionalt intresse och ur
kommunal synvinkel av mycket stor
kvalité”.
Beskrivningen av den intressanta
byn är: ”Rösa är en mindre by, där
gårdarna och husen – ursprungligen
arrendegårdar och torp under Bjersgård – är samlade kring den slingrande byvägen, som kantas av stengårdsgårdar. Längorna i rött tegel
eller brädfodrad träkonstruktion är
av sent datum. De ligger emellertid
kvar på äldre gårdsplats och bevarar
därmed en äldre karaktär”.

Lite av ”Bullerbyn”.

Grusväg i Rösa by.

Stenkällare

Simkunnighet – nödvändig ”krigarkunskap”
”Krig” har forntida anor. Till en ”krigares utrustning” hörde simkunnighet,
som broar och landstigningsbåtar
gjorde mindre viktig. Idag förväntas
alla medborgare kunna simma.
”Krigares” simkunnighet var av
görande för framgång då broar och
övergångar saknades. Att simövningar ingick i krigsundervisningen
visar 5 000-åriga bilder från Egypten,
som inspirerade övriga till att lära
sig simma. Även vikingarna tränade
simning. I deras idrottsliga kamper
ansågs kappsimning som förnämst.
Om de ”nordiska krigarnas” simkonst berättar Olaus Magnus i sin
märkliga bok, bl a med kapitel som

”Hur ryttare simmar över vattendrag”, ”Om skickliga simmare”.
Redan på romartiden anlades badhus – så kallade terminaler - som
blev samlingsplatser. Att uppföra
badstugor spreds i Europa och kom
till Norden på medeltiden. ”Lögardagar” infördes – ett ord från isländskan som betyder ”bad”. Men
badsnusk började, omoralen blommade, särskilt med ”tvåmansbadkar”. Badstugorna förbjöds 1725.
”Smutsåldern” inträdde, utbredningen av sjukdomar ökade. Men
opinionen svängde. Tysken Gut
Muths lärobok i simning 1798 blev
avgörande. Uppsala simsällskap

bildades redan 1796. ”Lorentzska
badinsrättningen” öppnade 1832.
Det propagerades för simkunnighet. Första simmagistern promoverades 1827. Men simkunnig
heten minskade. Åtgärder vidtogs.
Svenska
livräddningssällskapet
bildade 1898. Bara drygt 10 procent av ungdomarna kunde simma.
Simfrämjandet skapades 1935.
Svenska OS- och VM-guldmedaljören Arne Borg engagerades för att
propagera för simkunnighet. Han
kom till Klippan 1947 i sin rundresa
i landet och höll show i Bäljaneå
vid kommunalbadet, nedanför Badvägen, i Tvärby IF:s regi.

Koleran slog hårt – men Åby skonades

1800-talets asiatiska kolera döda- engelskt fartyg drabbades Norge inte från annan brunn. Koleran var
de fler människor än medeltidens 1832. Sverige ”höll andan”. 1834 vattenburen. Läkaren Robert Koch
digerdöd. Men Åby skonades från kom koleran till Göteborg, via en upptäckte bacillen – ”kommabacilkoleran. Kolera finns i världen. Mot- timmerman från en karantän. Pani- len”. God hygien hjälpte. Kolera var
medlet är god hygien.
ken spred sig, läkare och myndig- en mag- och tarmsjukdom.
Kolerans
urhärd
finns
i
Indien.
I
Euro
heter var lamslagna. Från Göteborg I Åby (Klippan) noterades 1831 att
Märkesdagar
pa
ansågs:
Sjukdomen
är
tropisk
och
flydde ett resande teatersällskap till sjukdomen närmade sig Europa. Åt1918. Kooperationens första filial
kommer
inte
hit.
Så
hade
det
varit
Jönköping, dit koleran fördes. Jön- gärder vidtogs: Kronans sjukhus på
butik i Klippan – blev i Tvärby.
till
1817.
Då
fick
koleran
ett
utbrott,
köping drabbades hårt. En sjätte- Herrevadskloster skulle användas,
1933. Unga Örnar i Klippan bildas.
spred sig, kom till Persien 1821, via del av befolkningen dog. Mellan ”reservhus” och ny begravningsrysk trupp till Ryssland 1829, fick 1834 och 1873 drabbades Sverige plats utsågs i Smålarp, tillsynsmän i
Som sagt
stort utbrottet 1830 på marknaden i av nio koleraepidemier, som sedan alla byar. Åby fick inget kolerafall då.
”Diplomatin är polisväsendet i
Nizjnij-Novgorod där människor dog. försvann ur landet.
1873 kom koleran till Skåne i en ny
galauniform.”
Inkubationstid var: Dagar till timmar. Ingen visste orsaken. Astronomiska epidemi. Åby drabbades - av ett fall:
(Napoleon)
Sjukdomsutbrott kom snabbt.
och meterologiska orsaker nämn- Postmästaren.
”Politikern är handelsresande i
Koleran spreds till Europa via des. Så upptäcktes att vatten som Det finns idag kolerahärdar i värllöften.”
Polen, till England och vidare. Via togs ur en brunn gav sjukdom, men den - men även botemedel.
(Maurice Chevalier, fransk under
Boktipset: Steven Kobliks bok ”Från fattigdom till överflöd” speglar Sveriges utveckling.
hållare)
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2013 firar kanot- och kajakuthyrningen vid Djupadalsmölla
15-årsjubileum. Ägarna Sven och Märtha Andersson ser
fram emot en ny säsong, som redan har rullat igång så
smått.
- Vår högsäsong inleds nu i maj och varar sedan över sommaren till och med september månad, säger Sven Andersson.
Vacker natur
Att hyra kanot och paddla i Rönneå mellan Gunnarödsbron och
Forsmöllan är ett mycket populärt nöje under sommarhalvåret. Oavsett om det handlar om skolklasser, möhippor, svensexor eller företag som håller kickoff, så går kanotpaddling hem i alla läger.
- Den vackra naturen runtomkring är en stor bidragande faktor. Folk
uppskattar att få se alla rovfåglar och de många fjärilsarter som finns
här, menar Sven Andersson.
En av Djupadalsmöllas största konkurrensfördelar är den väl fungerande logistiken och den personliga servicen man erbjuder sina kunder. Paret Andersson äger ju själva marken där lägerplatserna finns,
och det har möjliggjort att man kunnat satsa lite extra på att det ska
vara så bekvämt som möjligt för kunderna.
- Att lägerplatserna har armétält, vindskydd och riktiga toaletter uppskattas av många. Sedan är det dessutom lätt att köra hit med bil.
Som att lära sig cykla
För den som vill kombinera paddling med bastubad går det utmärkt.
För några år sedan byggde nämligen Sven Andersson en bastuvagn,
som kan fraktas ut till lägerplatserna. Den rymmer 20-25 personer.
- Möhippor och svensexor brukar gilla bastuvagnen, konstaterar han
nöjt.
Hur fungerar det då om man ska paddla kanot eller kajak för allra
första gången? Lär man sig direkt eller behöver man ha tjuvtränat på
annat håll tidigare? Sven Andersson har svaret
- Det är inga problem. Kan man lära sig att cykla kan man lära sig att
paddla! Även om det går trögt för en del i början så brukar de flesta
hitta rätt teknik bara på 10-15 minuter.
Före detta lantbrukare
Innan Sven och Märta startade sin verksamhet var de bönder. Men
i efterdyningarna av Sveriges inträde i EU 1995 blev det tuffare tider
för många lantbrukare, och 1998 stängde man ner lantbruksverksamheten. Man behöll dock marken, och bor fortfarande kvar på
gården. Under vinterhalvåret arbetar Sven i skogen.
- När vi la ner jordbruket funderade jag på om vi skulle sälja marken
eller om jag skulle ta ett ”vanligt” jobb, men så gick jag ett par kurser
med turisminriktning, och sedan startade vi kanotuthyrningen.
Så här 15 år senare kan man väl konstatera att Sven valde rätt väg!

Här finner du ditt kanotäventyr!
var 10:e kanot gratis vid gruppbokning!

Ring oss för att boka kanoter & kajaker.
Vi har även läger och tältplatser för bokning. Färdiga läger med 12-20-manstält,
toa, ved, färskt vatten, och bilparkering.
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Anette Nilsson
Skolsköterska
Klippan

profilER

Rolf Jansson
Perstorp/Bälinge IK
Perstorp

Ulla Johansson
Barnskötare
Östra Ljungby

Profiler sökes!
Ett av Söderås Journalens mest uppskattade inslag är våra
så kallade profilartiklar. I varje nummer får du som läser
tidningen stifta bekantskap med någon som vi på Söderås
Journalen i någon bemärkelse anser vara en profil.
Nu skulle vi emellertid vilja höra vem du skulle vilja läsa om fram
över? Hör gärna av dig med förslag! Vem som är en profil kan man
ju naturligtvis alltid diskutera, men kom med de förslag du tycker är
bra, så väljer vi ut de vi tycker passar bäst. De viktigaste kriterierna
för att vara en profil är att personen i fråga antingen är boende i
eller bördig ifrån Söderås Journalens utgivningsområde (Klippan,
Östra Ljungby, Stidsvig, Kvidinge, Ljungbyhed eller Röstånga). Utöver
detta får personen gärna vara aktiv i föreningslivet eller ägna sig åt
någon form av annan form av hobby eller kulturutövning, eller kanske
ha ett spännande arbete.

Anders ”Jösse” Jönsson
Konstnär
Klippan

Per Alexanderson
Underhållningschef
på Liseberg
Klippan

Tommy Rydén
Röstånga IS och
Räddningschef
Ljungbyhed

För att du ska få lite inspiration och förstå ungefär hur vi tänker när
vi väljer ut profiler presenterar vi här intill ett litet kollage av tidigare
profiler.
Har du några förslag på profiler som du skulle vilja läsa om i Söderås
Journalen? Skicka i så fall ett brev till oss på följande adress:
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN
Du kan naturligtvis även mail till info@adaptmedia.se

Alf Fors
Kyrkoherde
Kvidinge

Jim Vagerstam
Köpmanna- och företagarföreningen i Perstorp
Perstorp

Bo Rosengren
Ljungbyheds köpmannaoch företagarförening
Ljungbyhed

Anna Haraldson Jensen
Röstånga Tillsammans
Röstånga
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Martin Svensson
Ståuppkomiker
Helsingborg

Martin Ekelund
Musiker
Klippan

Jan Aronsson
Perstorpsfestivalen
Perstorp

Familjen
En Tjej
Född: 121221
Vikt: 3 100 gr
Längd: 48 cm

Linnéa
Johanna Palmér
&
Angelo Beljul
Chanel

En Tjej
Född: 130110 • Vikt: 2 930 gr • Längd: 47 cm

Bella

Martina Landgren & Martin Nilsson

En Tjej
Född: 131026 • Vikt: 2 935 gr • Längd: 48 cm

Malva

Carola Nilsson & Eric Benngård
Tilde

Vill du också ha en bebisannons gratis?
Ring 0435- 77 90 54 och boka tid
för fotografering!
En Tjej
Född: 120720
Vikt: 3 550 gr
Längd: 50 cm

Ida
Pernilla & Fredrik
Hjalmarsson
Maja

Bra köp
enligt
Folksam! *

JUST NU!

Alcro Bestå Täckfärg 10 liter

25%
RABATT

Fasadexperten lär dig om målning.
Alla tillbehör du behöver för att fixa fasaden.
Få tidningen Mitt Hem
med fasadtema. (värde 49 kr).

Gäller valfri kulör

Just nu i våra butiker!
Erbjudandet gäller mellan 22/5-1/6 och kan inte kombineras med andra erbjudanden.
* Folksams test av utomhusfärger 2012.

www.colorama.se
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Motorträff med välgörenhets
tema på Ljungbyhed Park
Den 31 maj till den 2 juni kommer Ljungbyhed Park att
fyllas av motorcyklar och raggarbilar. Då är det näm
ligen dags för den första upplagan av Luggudeträffen.
Arrangörer är Glidarna MC från Källna och Big Block
Raggers från Klippan.

heten. Vi har fått väldigt bra sponsorhjälp från en rad Klippanföretag,
och det har möjliggjort att vi kan skänka pengarna som kommer in till
Barncancerföreningen, säger Tommy Larsson.

Gemensamma intressen
De båda arrangörsklubbarna har en del gemensamt – men skiljer sig
- Vi började snacka ihop oss redan förra sommaren om det här. Det också åt. Medan Glidarna MC helst tar sig fram på två hjul föredrar
finns inte så många träffar i den här regionen, så därför bestämde Big Block Raggers det dubbla antalet hjul.
vi oss för att göra något ihop, säger Tommy Larsson, president i - Alla är ju motorintresserade, och då känns det roligt att kunna göra
Glidarna MC.
det här tillsammans.
Slutet arrangemang – förutom på lördagen
Luggudeträffen är huvudsakligen ett arrangemang för MC- och
raggarbilsklubbar. Tommy Larsson vittnar i skrivande stund (slutet
av april) om att man fått in anmälningar från många klubbar, både
svenska och och norska. Under helgen på Ljungbyhed Park kommer musikuppträdanden varvas med utställningar för både bilar och
MC, och man kommer dessutom att ordna välgörenhetskörningar.
- Under lördagen öppnar vi upp för allmänheten, som får betala
50 kronor för att komma in och se sig omkring. Då kommer vi
även att köra Big Block Run, där alla bilarna kör i karavan, och så
kommer samtliga motorcyklar att åka i karavan uppför Söderåsen.
Anmälningsavgiften för detta är 50 kronor.
Pengar till Barncancerföreningen
Alla pengar man får in i inträde och anmälningsavgifter kommer att
gå till Barncancerföreningen, som också kommer att ha folk med
insamlingsbössor på plats.
- Det känns bra att kunna stötta Barncancerföreningen, som är en
helt ideell förening där varenda krona går oavkortat till verksam
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ErfarEn & självgåEndE
ElEktrikEr sökEs!
Vi behöver fler medarbetare!
Kom till affären och presentera dig eller
kontakta Stefan på tel. 0733-44 22 35
E-post: sondraby.el.ab@telia.com
- Ger mer för pengarna!

Mån-Fre:
Lördag:

Shopen på Hantverkareg. 2 D
Öppet: tis. & tor. 14-17 lörd.10-13

Välk

omn

a!

Loppislokalen i klubbhuset efter Ugglebadet i Perstorp
Perstorp Bälinge
Idrottsklubb

Öppet helgfria lör. 10-13 samt onsd. 14-17
Försäljning av en mängd saker. Stort utbud av presentartiklar, glas,
porslin, keramik, lampor, tavlor, böcker, möbler, sportartiklar, TV, m.m.
Även mottagning av loppissaker!

9.30-18.00
9.30-13.00

Begränsat parti
Skruvdragare DeWalt
DCD780M2

Gårdsbutiken öppen tors & fre 15-18.
Sista lör i varje månad 11-14.

/ Mån-Fre
Lör 9-13
Köttoch7-18
Charkprodukter

Rum och Frukost, öppet året om!

”Viltkött – NaturligtVis”

XR 18 V compact.

KLIPPAN Storgatan 81 / 0435-44 89 50
13 mm chuck. 2 växlar.
Mån-Fre 7-18 Lör 9-13 / www.optimera.se

2 st 4,0 Ah Li-ion
batterier och multiladdare.

Vi är med på Madarundan i Nordvästra Skåne – 25-26 maj!

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

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.
/ Mån-Fre 7-18 Lör 9-13
Välkomna!

Nyhet!

UppStorgatan
till 33%81längre
gångtid
KLIPPAN
/ 0435-44
89 50 / Mån-Fre 7-18 Lör 9-13
med nya 4,0 Ah batterier.
www.optimera.se

25Or9d. p5ris::3794:-

Gäller tom 31/5, så länge lagret räcker
KLIPPAN Storgatan 81 / 0435-44 89 50
Mån-Fre 7-18 Lör 9-13 / www.optimera.se
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Öppet: Mån - Fre 10-18
Lördag 10-14

10-årsjubileum
på

Mötesplats Kupan

Åbyplan 2, Klippan
Tel: 0435-151 30

VÅRFEST

LöRdaG 25 maj

DamsanDal
lätt, mjuk &
justerbar
stl. 36-41

Erbjudandet gäller under vecka 21 (20-26 maj)
Kan ej kombineras med andra erbjudande

100 kr rabatt
på alla jackor
nu 595:(ord. 800:-)

öPPET 10-16
massor av
extra erbjudanden
i och utanför
butiken!

Lördagen den 1 juni firar vi vårt
10-årsjubileum med öppet hus i
vår butik på Allégatan 12, Klippan.
50% på alla varor i butiken!
Öppet kl. 10-15
(Ord. öppettider tis-tor 14-18)

Välkomna!

Gilla oss på

Köpmangatan 19, Perstorp
Tel 0435 - 346 68

Flytta med Länsförsäkringar

fÖr mer information om objeKten Se

VILLA KLIPPAN

VILLA STIDSVIG

VILLA KLIPPAN/ÖVAD

ADRESS: Villagatan 36
BOAREA: Ca 108 m2 / 4 roK
TOMTYTA: 861 m2
PRIS: 650 000 Kr/Hbj

ADRESS: mUraregatan 4
BOAREA: 155 m2 / 6 roK
TOMTYTA: 931 m2
PRIS: 1 450 000 Kr/Hbj

ADRESS: ÖVaD 780655
BOAREA: 120 m2 / 5 roK
TOMT: 946 m2
PRIS: 1 195 000 Kr/Hbj

VILLA PERSTORP

VILLA KLIPPAN

FRIKÖPT RADHUS KLIPPAN

ADRESS: tomtebogatan 23
BOAREA: 120 m2 / 5 roK
TOMTYTA: 985 m2
PRIS: 1 495 000 Kr/Hbj

ADRESS: KriKaVÄgen 18
BOAREA: 99 m2 / 3 roK
TOMTYTA: 1 121 m2
PRIS: 1 195 000 Kr/Hbj

ADRESS: VeDbYVÄgen 29
BOAREA: 125 m2 / 3 roK
TOMTYTA: 277 m2
PRIS: 995 000 Kr/Hbj

trivsam 1 1/2-plansvilla på populärt område.
Stort kök och ljust sällskapsrum i fil. lättskött
tomt, fjärrvärme -08. Visst renoveringsbehov
föreligger!

med bra läge i populärt område ligger denna
gedigna enplansvilla med spännande planlösning i etage. nytt badrum, fjärrvärme och
inrett garage.

Välskött, trivsam enplansvilla på lugnt område i
idylliska Stidsvig. inflyttningsklart boende med
genomtänkt planlösning, nytt badrum o härlig
braskmin. Uterum & garage.

enplansvillare med källare på fritt och bra läge
för smidiga kommunikationer. från 2007 och
framåt har fastigheten fått nymålad fasad, delvis nya fönster, nytt tak, dubbelgarage m.m.

med fritt läge och delvis insynsskyddad trädgård
ligger denna mycket välskötta villa som totalrenoverats under senare år. ett modernt boende för
den mindre familjen som bara vill flytta in och bo.

VILLA PERSTORP

trevlig 1 1/2 plansvilla med generösa utrymmen och mysig trädgård. fjärrvärme indraget.
fristående garage och förråd.
ADRESS: StoCKHolmSVÄgen 55
BOAREA: 101 m2 / 5 roK
TOMT: 784 m2
PRIS: 480 000 Kr/Hbj

trivsamt radhus med bra belägenhet. ett praktiskt och prisvärt boende med nyrenoverat kök,
stort varadagsrum och flexibel planlösning.
egen täppa men ingen hyra eller mån.avg!

martin olofsson

Camilla asp

reg.fastighetsmäklare

reg.fastighetsmäklare

Storgatan 32 Klippan 0435 -130 50
Klippan@lanSfaSt.Se www.lanSfaSt.Se
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Röda
korse
t

Tioårsjubileum för
Mötesplats Kupan
I juni firar Röda Korsets Mötesplats
Kupan på Allégatan i Klippan tioårs
jubileum. Och försäljningen har verkligen samlat in stora summor till de
bättre behövande i Röda Korsets olika
projekt.
- Det netto som blir över när vi betalt
hyra, försäkringar, telefon och el ligger på 155 000 kronor i snitt per år för,
berättar medlemmen Åke Andersson.
Två mål för verksamheten
Det hade gjorts ett antal försök tidigare att
starta en mötesplats för Röda Korset i Klippan, men ingen hade lyckats särskilt bra.
Åke Andersson och hans kollegor hade två
mål när de satte igång sitt arbete:
- Vi ville erbjuda en mötesplats där man kan

få gå in och prata och ta en kopp kaffe, och
sedan vill vi så klart kunna nyttja lokalen
till att sälja prylar och second hand-kläder
för att kunna få in pengar till Röda Korsets
hjälpverksamhet.

pågått krig och svält där nere så länge att
det blivit vardag, och det är inget som folk
kanske tänker på. Det dör flera miljoner
afrikanska barn varje år, säger Åke Andersson.

Afrika lite bortglömt
Röda Korset har som mål att ha minst en
”kupa” i varje kommun. I Klippan samarbetar Röda Korset-kretsarna från Klippan och
Ljungbyhed i lokalen på Allégatan. Man
håller öppet tisdagar och torsdagar mellan
14 och 18, och bemannas alltså av ett antal
volontärarbetare. Varje Röda Korset-krets
bestämmer själv vilka projekt man vill skänka
överskottet av försäljningen till.
- Ett område som jag tycker har blivit lite
bortglömt på senare år är Afrika. Det har

Alla insamlade pengar till behövande
Är man intresserad av att arbeta på ideell
basis för Röda Korset är det bara att titta in
på Mötesplats Kupan när där är öppet. Ett
första steg är att bli medlem, och det blir
man naturligtvis genom att betala medlemsavgiften.
- Medlemsavgiften går huvudsakligen åt till
att täcka organisationens kostnader. Inte en
enda krona av det vi samlar in genom affären, bössorna eller lotteriförsäljning går till
något annat än våra olika hjälpprojekt.
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Rolig vers gav gratis
tvättpolletter
När Söderås Journalen och Klippans
Biltvätt lottade ut tvättpolletter för
hela 2 000 kronor, var det många bilägare som kände sig manade. Men vi på
redaktionen hade faktiskt inget särskilt svårt jobb den här gången. Ljungbyhedsbon Magnus Ekstén var den
stora favoriten från början. Här intill
kan du läsa hans vinnarvers. Visst är
det nästan omöjligt att läsa den utan
att dra ordentligt på munnen?
Gillar att skriva
Magnus Ekstén har alltid gillat att skriva.
Vid sidan av yrket som busschaufför ägnar
han delar av fritiden till att skriva dikter och
låttexter.
- Jag har väl någon slags ”poetådra” i mig,
och brukar ofta vara med i slogantävlingar
och sånt när det finns möjlighet.
Versen om hans akuta behov av tvättpolletter kom till honom på nolltid. Magnus Opel
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Astra har stått utomhus hela vintern, och eftersom snön dröjde sig
kvar var det svårt att hålla bilen
ren.
- Jag blev mer och mer irriterad
på den där smutsiga bilen, och
när jag läste att ni lottade ut polletter satte jag mig ner för att
skriva ihop någonting.
Trogen kund
Magnus är en trogen kund
hos Klippans Biltvätt och
har tvättat bilen där många
gånger tidigare. Nu har han
polletter så det räcker för ett
bra tag framöver.
- De kommer nog att vara
länge. Man måste ju inte
köra fulltvätt med dammsugning varje gång, konstaterar en nöjd vinnare.

Har snar
t
om mit t sagt var svordom
mögia fo
,
rdon.
Kör runt
s
när man om et t svin,
vill va’ re
n o fin.
Dags för
s
så de’ sk kum o vann
vät ter.
Vänligen
s
en påse kicka mig snaras
tvät tpolle
t
t ter!

Vinn presentkort på
Ekstrands Cykel!
Behöver du en ny cykel till dig själv eller till någon
annan närstående? Då har du tur!
Den här gången lottar Söderås Journalen nämligen ut
ett presentkort värt 2 000 kronor på Ekstrands Cykel.
Skicka in en motivering till varför just du eller din närstående förtjänar det här priset, så väljer vi på Söderås
Journalen ut den vi tycker är bäst. I ett kommande nummer gör vi i vanlig ordning ett reportage om vinnaren.
Observera också att du som vinner antagligen måste
lägga till lite pengar själv för att kunna köpa en cykel,
men att du ju får en rejäl rabatt i och med presentkortet
på 2 000 kronor.
Vi behöver ditt bidrag senast den 3 juni på följande
adress:
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 37 KLIPPAN
Märk kuvertet ”Ny cykel”

Just nu har vi lediga
lägenheter i bland annat
kvarteret Väpnaren
mitt i Klippans centrum.
För mer information
se vår hemsida.

• 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.

1: Hugo Jakobsson, Klippan
2: Lukas Ekstrand, Klippan
3: Amanda Nilsson, Ljungbyhed

SÅ HÄR GÖR DU:

1:a pris presentkort på Hemköp, Ljungbyhed 500:2:a pris presentkort på Hemköp, Ljungbyhed 300:3:e pris presentkort på Hemköp, Ljungbyhed 200:-

Vinnare Barntävling - april

Lediga Lägenheter
TÄVLA i Annonsjakten!
kv. väpnaren

Förverk
trädgård
på Bjär

Glöm inte ange ”Annonsjakten” utanpå kuvertet! Om denna märkning
inte finns med deltar man inte i tävlingen! REDAKTIONEN TILLHANDA
SENAST den 3 juni.

Ett smartare
elavtal!

Vi finns, o
Vad är så smart med Närpris?
behöver oss

www.treklovern.se

Bra köp
enligt
Folksam! *

Bjärhus V
Tel. 0435
www.bjar

JUST NU!
Vi hjälper dig med begravning

tlär dig om målning. Jo, du får det bästa av två världar, både tryggheten från ett fast elavtal
t
Fasadexperten
a
A
N
M
och möjligheten att spara pengar med ett rörligt. Ett smartare elavtal.
tillbehör du behöver för att fixa fasaden.
VÄLKOAlla
N
E
L
I
25%
Fåa
B Mitt Hem 49 kr).
Läs mer och teckna på www.kreab-energi.se/narpris.
t tidningen
fasadtema. (värde
tvätmed
RABATT
ÄTT!
L
H
C
O
t
SNABB Just nu i våra butiker!
Namn:					Tel:
895:Fabriksvägen - Klippan • Tel 0435 - 71 16 70

Alcro Bestå Täckfärg och
10 liter
försäkringar. Du är varmt v

vårt kontor.

Vi gör även hembesök och har

Skr

Öppet: Måndag-fredag kl. 09.0

Gäller valfri kulör

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

(Bredvidgäller
Kreab´s
Fjärrvärmeverk)
Erbjudandet
mellan
22/5-1/6 och kan inte kombineras med andra erbjudanden.
Adress:
* Folksams test av utomhusfärger 2012.

www.colorama.se

Canon
En kom
skrivar

kaMe
16 MP, 5X
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Festivaldags igen!
Nu börjar det återigen dra ihop sig för årets stora höjdpunkt när det gäller nöjesliv i Klippan – Klippanfestivalen.
Arrangerande Lions Klippan och samarbetspartnern Partyfabriken utlovar ett arrangemang med något för alla.
- En nyhet för i år är att Radio Kristianstad kommer att sända sitt
lunchprogram från Klippanfestivalens scen på torsdagen den 13
juni, säger Sven Johansson, som tillsammans med Lionskollegorna
Tommy Dahlman, Ulf Svensson och Bengt Persson utgör festivalkommittén.
Håller till i stadsparken
Precis som 2012 ordnas alltså Klippanfestivalen veckan före midsommar. Sven Johansson tycker att det ligger precis rätt i kalendern.
- Sedan kan man ju aldrig styra över vädret, men vi hoppas så klart
på att det ska bli fint.
Festivalen äger som vanligt rum i stadsparken, där besökarna förutom att njuta av musik och olika uppträdanden även kan äta och
dricka gott. Såväl rock- som dansbands- och schlagervänner kommer
att få sitt lystmäte under festivalhelgen. På torsdagskvällen spelar

Bob Stevens upp till dans, och efterföljs sedan av de lokala rockarna
i Love Dolls. Övriga kvällar står Partyfabriken för schlagerunderhållningen, med gästartister som Jan Johansen (fredag) och Nick Borgen (lördag). Dessutom blir det ett uppträdande från Klippans eget
kultband Lasakungen på fredag kväll. Sven Johansson utlovar även
aktiviteter för de minsta barnen, och även talangjakt för alla duktiga
ungdomar som vill visa upp sig, bland mycket annat.
- Vi tycker det är roligt att kunna göra något för Klippanborna. Det
är många som har kommit med uppmuntran och tycker det är kul
att det händer något i byn.
Gåsmiddag på äldreboendena
Klippanfestivalen finansieras dels av ett kommunalt bidrag på 100
000 kronor men också av välvilliga sponsorer inom näringslivet i
Klippan som ställer upp, både med tjänster och genom att köpa
sponsorpaket.
- De pengar som blir över brukar vi göra något behjärtansvärt med.
Förra året bjöd till vi till exempel samtliga äldreboenden i kommunen
på gåsmiddag i november, avslutar Sven Johansson.

Åk billigare när du förbokar!
fÅ 25% rabatt pÅ resan!

Resan måste förbokas mellan
kl 10-16 vardagar, detta gör du
på 0435-140 05! Övriga resor
sker till ord. pris.
Erbjudandet gäller t o m 15 juni
14

25%
rabatt!

Torsdag
Fredag
Lördag
Torsdag 13/6
11:00-13:00
Radio Kristianstad med dagens lunch
pensionärspris 50:12:30-13:30
Bjuvs Dragspelsklubb
17:00-18:00
Uttagning 1 till talangtävling
19:00-22:30
Bob Stevens
22:30-00:00
LoVe Dolls
Fredag14/6
10:00-12:00
12:00-14:00
15:00-16:00
16:30-17:45
18:00-19:30

Barnunderhållning
Dagens lunch med underhållning
Quidinge Country Rockers
Uttagning 2 till talangtävling
Dinner Show med Partyfabriken

19:30-21:00
21:00-01:00

Lasa Kungen
En Riktig Dj@vla Schlagerfrossa!!

Lördag 15/6
11:30-14:00
14:00-15:00
15:00-15:45
16:00-17:30
18:00-19:00
19:00-01:00

Tältet öppnar Dagens Lunch
Ev. uttagning talangjakt
Tor Svenssons vänner
Final talangjakten
Bobby Lee Band
Sveriges mest fartfyllda show!!!

Partyfabriken med band och Nick Borgen som gästartist

13-15/6

Tag med vänner och bekanta och njut av en god måltid
serverat av våra serverande artister
Partyfabriken med Jan Johansen som gästartist

Prova vårt nya

deli-koncept!

mar?
t i Som
KörKoarrk
urs • Riskettan
Handled

Informationslektioner för nya
elever varje måndag 16.20-17.00

Tegelbruksg. 10 • 264 35 Klippan • Tel. 0435-122 00
www.berndtssons.nu

Från vår delidisk erbjuder vi
kycklingspett, plockmat, goda
lufttorkade skinkor, ostar m.m.

Dagens rätt
Mån: Fläskpannkaka med lingon
alt. Bruna bönor och fläsk
Tis:

Behöver du kontanter? Kontantautomat runt hörnet!
Ombud för

Ons: Sejfilé med kallsås
alt. Stekt sill med mos och lingon

HYR DIN FILM HOS OSS!

LJUNGBYHED 0435-44 10 30

pannbiff m ”lög”

60:-

33 cl
läsk/vatten
ingår

Tors: Korvstroganoff med ris

Fabriksvägen 8
Klippan
0706 - 72 55 37

Fre:

pepparfärsbiff med potatisgratäng

Serveras mån - fre 11.00 - 14.00
Välkomna! Jessika, nisse & Co

Klipp ut och spara mig!

Hos oss kan du beställa allt inför
sommarens fester! Exotiskt fat,
köttfat, buffé, smörgåstårtor m.m.

Gäller tom 26 juni 2013

Gilla nya pålles på Facebook så får ni våra erbjudanden & menyer direkt i din smartphone!
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Förskola i Ask belönad
med KRAV-certifiering
Askungarnas förskola i Ask har godkänts för KRAV-certifiering nivå 2.
Detta innebär att minst 50 procent av
de produkter som används i tillagningen av förskolans mat är KRAV-märkta.

- De barn som går här får med sig det miljömedvetna tänkandet vidare i livet. Det är
viktigt att lära sig hur man lever hälsosamt
och hur man tar ansvar för miljön.

Enkelt med föräldrakooperativ
Att driva en förskola som ett föräldrakooperativ är något som Anna Granevärn verkligen
kan rekommendera, speciellt för föräldrar
som vill ha större möjligheter att påverka inriktningen på sina barns förskolegång. Verksamheten arbetar efter samma läroplan som
de kommunala förskolorna, och den gamla
fördomen om föräldrar som själva måste arAll matlagning i eget kök
Ända sedan starten 1991 har Askungarnas beta på förskolan stämmer inte. Föräldrarna
förskola haft en ekologisk profilering. Denna utgör styrelsen samt arrangerar några årliga
inriktning innebär att ekologiska och närpro- arbetsdagar då man under trevliga former
ducerade livsmedel ska användas i så stor
utsträckning som möjligt i matlagningen. All
matlagning sker naturligtvis i det egna köket,
med riktiga råvaror.
- KRAV-märket garanterar också att råvarorna har framställts utan konstgödsel eller
andra kemiska bekämpningsmedel, och att
all produktion sker på ett miljövänligt sätt,
säger Anna Granevärn.
- Det känns som en bekräftelse på att vårt
miljöarbete har burit frukt ordentligt. Vi har
alltid hållit hög kvalitet, men att bli KRAVmärkt blir en kvalitetsstämpel som vi är väldigt nöjda med, säger Anna Granevärn, kassör i den styrelse som driver förskolan som
ett föräldrakooperativ.

Förutom den ekologiska profileringen har
verksamheten på Askungarnas förskola även
miljöprofil. Man spenderar mycket tid utomhus, och när vädret tillåter äter man ofta
mellanmål och ibland till och med lunch ute i
det gröna. Barnens sovstunder sker också de
i mesta möjliga mån utomhus.
16

hjälps åt med olika arbetsprojekt inne eller
ute. I den dagliga verksamheten finns anställda pedagoger.
- Det är lite enklare att göra saker. Vill man
ändra på något går det betydligt snabbare
än i en kommunal organisation.

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

Skånedistriktet av SPF - Sveriges pensionärsförbund
består av 140 föreningar med mer än 38 000 medlemmar.
Var du än bor i Skåne finns en SPF-förening nära dig
som alla arbetar för äldres livskvalitet.

SPF-DAGEN FREDAG DEN 24 MAJ - ÖPPET HuS
SPF-föreningarna i Klippan och Perstorp hälsar dig välkommen till en seniordag.
I första hand alla pensionärer, men även du som snart är på väg in i pensionärslivet eller bara vill veta mer om vår verksamhet är lika välkommen.

SPF Eken Perstorp

Åby SPF Klippan

Öppet Hus kl. 10.00 - 16.00 i f.d. Röda Kors-lokalen,
Torggatan 8.

Öppet Hus kl 14.00 - 16.00 på Studiegården 47:an.

Kom in och prata med oss.
Gå vår tipspromenad.
Börja eller avsluta med gratis fika.
Särskild information
10.00 Vårdcentralen informerar och svarar på frågor:
Det friska åldrandet med rätt kost och motion.
11.00 Biblioteket informerar om böcker och bokcirklar.
13.00 Hälsoteket på Ugglebadet presenterar sig.
14.00 Arkitekt Lillemor Husberg:
Miljöns betydelse för det framtida boendet för äldre.
Under hela dagen
Vår studie- och cirkelverksamhet.
Vår verksamhet för bättre hälsa med friskvård och motion.
Vår populära reseverksamhet.
Vår sociala väntjänst.
Möjlighet att till styrelsen framföra önskemål och synpunkter.
Information från Perstorps Bostäder.
Du behöver inte vara medlem i SPF, men om du vill bli så
har vi ett förmånligt erbjudande till dig som besöker oss
under dagen.
Hemsida: www.spf.se/ekenperstorp
Kontakt: Rolf Lundberg, 0769-42 26 90

SPF Tycho Brahe
Information och broschyrer finner du på
anslagstavlan på biblioteket i Ljungbyhed.
Kontakt: Inger Svensson, 0435 - 44 01 90
Hemsida: www.123minsida.se/tychobrahe

Gäller alla pensionärer i Klippan oavsett om Du är medlem
eller inte.
Vi informerar om vår verksamhet, såsom cirklar, kamratgrupper, resor, underhållning på våra möten m.m.
Sånggruppen underhåller kl. 15.00 under ledning av
Elisabeth Assarsson.
Vi bjuder alla på fika denna dag.

Hjärtligt välkomna!
Hemsida: www.spf.se/aby
Kontakt: Lennart Engström, 0435-913 65

SPF Färingtofta
Vi satsar främst på trivsam samvaro och
Vår specialitet är - dans på Tornsborg dit
alla medlemsanslutna pensionärer är lika välkomna!
Vi har också utfärder, boule, grill-, kräft- och räkfester,
surströmmingsskivor samt Midsommarfest med dans.
Kontaktpersoner: Ulla Persson 0435 – 44 10 64
och Bo Nordlund 0435 – 44 06 91

Om SPF
SPF arbetar för en alert och synlig äldrepolitik. I förbundets 830 föreningar sjuder det av gemenskap och
aktivitet.
SPF, Sveriges Pensionärsförbund är en medlemsorganisation för alla som har rätt till pension oavsett ålder och
är politiskt och religiöst obundet. SPF har cirka 270 000
medlemmar, drygt 830 föreningar och 27 distrikt. SPF är
f.n. den snabbast växande seniororganisationen.
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Stidsvig
V 21 Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

4790:-

Kom in och lyssna på
marknadens tystaste
dammsugare!

Dagens lunch
Äppeljärpar med krämig sås
Spätta med remouladsås och citron
Portergryta med pasta eller stekt potatis
Korvstroganoff med ris
Kycklingfilé med lök, svamp och paprika

Söndag: Morsdagsmiddag 1200-1500. Ring för info!

	Alt 1: 	Krämig broccoli med salamipasta
	Alt 2:	Potatissallad, rostbiff
	Sallad:	Ost- och skinksallad, avocadoräkor
	Paj:	Räk- och dillpaj, grönsaker
v. 22 Måndag: Köttfärslimpa med lingon
Tisdag: Fisk med röd curry och ris
Onsdag: Stekt fläsk och löksås
Torsdag: Potatismos med ungsstekt falukorv
Fredag: Kassler med tomat och pepparrot
	Alt 1: Blomkålsgratäng med skinka
	Alt 2: 	Pytt i panna
	Sallad: 	Lax, Rostbiff
	Paj: 	Kassler, ananas
V 23 Måndag: Ost- och skinkfylld biff
Tisdag: Stekt fiskfilé med gräslöksmajonnäs
Onsdag: Skinkstek med gräddsås och gurka
Torsdag: Potatisstuvning med isterband eller lunchkorv
Fredag: Boeuf bourguignon med ris
	Alt1: 	Lasange
	Alt 2: 	Stekt potatis med skinka och ägg
	Sallad: 	Knaperstekt bacon, pasta, kyckling,
		 orientalisk dressing.
	Paj: 	Köttfärspaj med grönsaker

pris

tra
Nu till Ex
från

1.290:-

Elektro Helios
TF1472E
1400 varv • 7 kg
rek pris 6.925:-

Glöm inte att beställa
Studentbuketter i god tid!
Vi har både blomstersmycken
och vanliga smycken till balen!
Välkommen in önskar Eva, Naddi & Mikaéla

V 24 Måndag: Wienerfärs med pressgurka
Tisdag: Laxpanetter med smält smör och citron
Onsdag: Honungsgriljerade revben
Torsdag: Chili con carne
Fredag: Cidermarinerad kotlett, skysås, klyftpotatis
	Alt 1: Halländsk skink och fyra sorters ostsås, pasta
	Alt 2: Broccoligratäng med kassler
	Sallad: 	Kräftstjärtar, rökt oxkött, pepparrotsdressing
	Paj: 	Skinka och mango
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.

Trött på ”snabbmat”?
Låt oss köra lunchen till dig!
REJÄL Husmanskost
enligt ovanstående meny.
Dricka ingår ej

50:-

Ring och beställ innan kl. 1000
Se även vår meny på: Klippanshopping.se

E&T Catering

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

Gå in och kolla på
aktuella erbjudanden på
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Brohällans
Blommor

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

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

Söderås Journalens
Ungdomsskribent
I skolan har vi delats in i grupper och jobbar med händel- Hur många barn är det med i
serna kring Brukspelet som sätts upp och har premiär i Brukspelet?
sommar.
- Lika många barn som vuxna, ungeBruksspelet handlar om när den första pappersmaskinen kom till fär. Tidningen kom ju när vi satt och
gick igenom manuset och då hamBruket, den första i Sverige.
nade jag på bild.
Våra grupper koncentrerar sig inom olika områden, till exempel
- Jag har fem ”syskon” i rollen som
koreografin, Brukets historia och hur Bruket är idag.
Charlotte och vi ska låtsas bråka lite,
Vi fick även en föreläsning av Christer Jönsson om Brukets historia vi får se hur det går, men det kan nog
och har varit på studiebesök på pappersbruket.
bli roligt.
Linnea Stoll i 7:an är med och ska spela en 15-åring som heter Char- Tycho Brahes morbror, Steen Bille
lotte.
började tillverka papper i herrevads
Hur är det att vara med på repetitionerna?
- Vi gick igenom manuset när vi träffades första gången, emellanåt
var det ganska tråkigt. Men det är ändå kul att veta hur föreställningen är uppbyggd.

kloster och på 1700-talet flyttade fabriken dit den ligger idag.
På 1800-talet kom första pappersmaskinen och det är det som föreställningen handlar om.

Linn Berggren

Är du nervös?
- Jag vet inte, har inte varit med på teater innan, men jag är nog lite Föreställningen kommer att sättas upp på pappersbruket och repetitionerna har redan börjat!
nervös ändå.

Åsa´s Skafferi

Smörgåstårtor
• Trädgårdsskötsel
• Anläggningsarbeten
Marksten, trallgolv, plank m.m.

• Fastighetsskötsel
• VVS-arbeten

– ett komplett
serviceföretag!

Ost, Skinka
Räkor
Rostbiff, skinka
Lax, räkor
Kyckling, bacon
Exotisk
Fetaost, rostbiff,
skinka

Stubbe

5 pers

10 pers

15 pers

140
140
140
170
170
170
170

240
240
240
265
265
265
265

390
390
390
440
440
440
440

540
540
540
610
610
610
610

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

enten?
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Ring o

Exotiskt fat

Välkomna
önskar Åsa
med personal!

Kycklingfilé, rostbiff, skinka,
klädd med exotiska frukter
100 kr / pers

Måndag-Fredag har vi dagens rätt.
Gamla Fenix lokaler
Tel: 0760 - 71 50 72

Öppet: Mån-Fre 6.30-17
Lördag 6.30-15 Söndag 6.30-11
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De cyklar för Barncancerfonden
Helgen den 24-26 maj kommer Ljungbyhed Park att fyllas med gulklädda
cyklister. Då har nämligen Team Rynkeby Helsingborg förlagt sitt träningsläger på området.
- Vi kommer att träna inför vår cykling
till Paris som äger rum i juli månad, säger Annika Björklund, medlem i serviceteamet.
Mycket logistik
Team Rynkeby har olika cykellag runtom i
Sverige, alla med det gemensamt att de cyklar för välgörenhet. Idén kommer från Danmark, där det allra första Team Rynkeby startades i början 2000-talet, då några personer
på en julfest bestämde sig för att cykla ner
till Paris i samband med Tour de France. De
sponsorpengar som blev över skänkte man
till danska Barncancerfonden. Sedan några
år tillbaka finns det en rad olika Team Rynkebylag även i Sverige som gör samma sak.
I år kommer sex svenska lag att cykla ner till
Paris under Team Rynkebyflagg. I Team Rynkeby Helsingborg är man totalt 40 cyklister
och 10 servicepersoner. Cyklisterna betalar
18 000 per person för att medverka, och i
den summan täcks alltifrån cykeln (som man
får behålla efteråt) till båtöverfarter och hotellkostnader. Serviceteamet betalar 5 000
kronor per person.
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- Det är mycket logistik runtomkring, och det
är det vi kommer att träna på när vi kommer
till Ljungbyhed. Det kan handla om alltifrån
att organisera depåer för service till hur man
cyklar 40 personer i karavan, säger Annika
Björklund.

kronor, alltihop från privata initiativ. Landsting, stat och kommun är alltså inte inblandade.
- I första hand används pengarna till forskning och specialistvård för barn. Tanken är
att våra pengar ska gå till forskning och för
att underlätta så mycket som möjligt för de
Forskning och specialistvård
barn och familjer som drabbas, säger Annica
Cyklingen ner till Paris är alltså sponsorfinan- Björklund.
sierad, vilket gör att överskottet kan skänkas
till Barncancerfonden. Förra året fick Sverige- Den 120 mil långa cyklingen ner till Paris ska
delen av Team Rynkeby ihop hela 19 miljoner genomföras på sex dagar, och tar sin början
den 12 juli, då man startar turen vid Barnonkologen i Lund. Tanken är att man ska avverka 20 mil per dag. Turen går över Tyskland,
Holland och Belgien innan man når Frankrike
och Paris sex dagar senare.
Träningsläger på hemmaplan
Annika Björklund bor i Ljungbyhed, och får
därmed hålla träningsläger på hemmaplan.
Hon gick med i Team Rynkeby Helsingborg
vid starten 2012 tillsammans med arbetskamraten från Operationscentrum i Ängelholm, Kerstin Gabrielsson. Kerstin cyklade
2012 för Team Rynkeby Malmö.
- Vi är båda glada över att våra familjer är
förskonade från den obeskrivliga situation
som uppstår när ett barn insjuknar i cancer,
och kände för att göra något för att hjälpa
de som drabbas av denna tragedi.

KyrKsalsbyggnaden i Klippan
Är detta din framtida bostad?
Gör då din röst hörd! Hjälp oss genom
att fylla i vår marknadsundersökning!
Denna finner du på vår hemsida:
www.treklovern.se/kyrksalsbyggnaden

Ett smartare
elavtal!

Vad är så smart med Närpris?
Jo, du får det bästa av två världar, både tryggheten från ett fast elavtal
och möjligheten att spara pengar med ett rörligt. Ett smartare elavtal.
Läs mer och teckna på www.kreab-energi.se/narpris.

Först med det senaste!
Vi packar upp nyheter från våra
favoritleverantörer varje vecka!

Välkomna önskar
Helena med personal

Storgatan 32, Klippan
Tel. 0435 - 101 15

Besök www.gunnsmode.se!
Där hittar du vår blogg och adressen till
facebook.

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

Vi tillhör stolt den
exklusiva skaran
servicepartners
som uppnått ett
kundnöjdsindex på
minst 100
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Östergatan 28, Klippan • 0435 - 109 20
www.borjessonsbil.se
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Få en bonde
på köpet!

Ny app avslöjar råvarornas
egentliga hemvist
I svallvågorna efter hästköttsskandalerna tidigare i år är det mer än någonsin fokus på var råvaror i färdigmat
kommer ifrån. Detta har Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) tagit fasta på
genom att släppa en ny mobilapp, som
genom en enkel scanning avslöjar de
innehållande råvarornas härkomst.
- Vi vill att konsumenterna ska stödja
svensk mat och svenska bönder, säger
lantbrukaren och Klippanbon Kerstin
Höckert.
”Få en bonde på köpet”
I samband med Region Skåne-evenemanget
Skåne Lyfter i slutet av april förevisade Kerstin
Höckert och hennes kollegor Ann-Charlotte
Tuvesson och Lennart Olsson i en monter vid
Torggränd hur enkelt det är att använda appen, som heter ”Få en bonde på köpet”.
- Man laddar ner appen, och sedan riktar
man mobilkameran mot streckkoden. Då får
man antingen en grön tumme som betyder
att produkten bara innehåller svenska råvaror. Innehåller den något annat kommer en
röd tumme upp.

förpackningen inte
innehåller svenska
råvaror.
- Scannar man till
exempel Frödinges
ostkaka, som ju enligt många är något
av det svenskaste vi
har, så visar det sig
att den innehåller
polska ägg till exempel. Genom att under
lätta för konsumenten att ta reda på de här
sakerna hoppas vi kunna uppmuntra ännu
fler att handla produkter som innehåller
svenska råvaror. Bara för att det är en Finduseller Arlaprodukt så innebär det inte nödvändigtvis att den innehåller svenskt, säger
Kerstin Höckert.

Genererar arbete
Kerstin Höckert menar att den svenska lantbruksnäringen sysselsätter många människor, och genererar även fler jobb utanför
lantbruket. Ju fler bönder det finns, desto
större behov av livsmedels- och transportpersonal och veterinärer till exempel.
Anledningen till att LRF gör denna satsning är - Det är därför det är viktigt att låta folk veta
att många produkter som ser svenska ut till att den här appen finns.

Förverkliga dina
r
trädgårdsdrömma
på Bjärhus!

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.

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

22

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

Opal

(vid berättigande av ROT-avdrag) Rördragning ingår ej

Duschhörna
Arrow +
Duschpanel
+
installation
=

8950:-

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

Utnyttja aget!
Rot-avdr

Lediga Lägenheter
kv. väpnaren

Just nu har vi lediga
lägenheter i bland annat
kvarteret Väpnaren
mitt i Klippans centrum.
För mer information
se vår hemsida.

www.treklovern.se

Smycken från
egen tillverkning

CYKELAFFÄREN I CENTRUM

Vi har färgen
Till diTT hus!

ENDAST hoS
TvåhjULSMÄSTARNA

Tralltvätt
Biokleen
1 lit.

Dam City 7v och 3v
till kampanjpris!

Alg/Mögeltvätt

Stor sortering av cykelhjälmar

45:- 49:-

EKSTRANDS CYKEL 0435-71 14 13

Biokleen
1 lit.

Träolja Aqua
Teknos
2,7 lit.

139:-

Storg 17, KLIPPAN Vard 9-18 Lörd 9-14

REN I CENTRUM

RD C420
ordic Line Citycyklar
NDE!

3 st för

399:Rödfärg
06-04-03 10.47.56

Städpatrullen
- vi städar allt!

Tranemo
10 lit.

rabatt

rabatt

20%

20%

Nordica Eco

Teknos
9 lit. Ord. pris 1893:-

Visa Fasad

Teknos
9 lit. Ord. pris 1590:-

Storgatan 4
Ljungbyhed
Tel 0435 - 294 50
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Företagsträffen flyttade
ut till Åsbo Ryttarförening
Omkring 20 Klippanföretagare fick på
onsdagskvällen den 8 maj en rundtur
på Åsbo Ryttarförening inför Åsbo
CAN Driving, VM-kvaltävlingen i körning som hölls där den 9-12 maj. Vanligtvis brukar Klippans kommun och
Företagarna Klippan hålla sina månatliga träffar vid lunchtid på Best
Western Hotell Klippan, men den här
gången flyttade man alltså ut arrangemanget till Åsbo Ryttarförening.
Komplett rundtur
Rundturen leddes av Åsa Ericsson och Ulla
Herner, ordförande respektive kassör i Åsbo
Ryttarförening, som initierat och informationsrikt berättade om föreningens verksam-

het i allmänhet och om helgens tävlingar i
synnerhet. Sällskapet fick bland annat se
två körningsekipage träna inför helgens tävlingar, och de som kände sig manade fick
även testa på att åka med i körningsvagnen.
Det blev även visning av ridhuset, stallet och
banan där tävlingarna skulle hållas den kommande helgen. Anders Lindberg, näringslivsutvecklare i Klippans kommun, var mycket
nöjd när han efteråt tackade för den guidade
visningen.
- Den energi ni visar upp är imponerande,
och det var roligt att få komma hit och se er
anläggning. Ridhuset var ett fantastiskt ställe
som man skulle kunna fylla med andra aktivteter så som mässor eller vad som helst.

Sommaruppehåll och Galakväll
Denna företagarträff var den sista för säsongen, innan det är dags igen i september.
Företagarna Klippans ordförande HansGöran Dahl flaggade för den galakväll som
kommer att hållas den 31 maj på Best Western Hotell Klippan. Då ska nämligen hotellets ägare, Mikael och Susanne Lundin, hyllas
som Årets företagare 2012.
- Anmälningarna har precis gått ut, och vi
hoppas att så många som möjligt av er vill
komma. Det kommer endast att kosta 100
kronor per person, och då ingår måltid,
underhållning och en massa överraskningar.
Ta gärna med er era respektive och era anställda. Det kommer att bli en trevlig kväll.

Skrivare

Canon MX455
En kompakt allt-i-ett
skrivare med inbyggd Wifi

895:-

kaMera
16 MP, 5X

zoooM

995:iphone 5

Allt ingår!

399/mån*
* Telia Mobil Total Liten 199:-/mån med 200 kr förhöjd
avgift. Anslutningsavgift 250 kr. Minsta totala kostnad
under bindningstiden 9.826:-

199
Ingår per månad:
• 300 min
• 300 sms/mms
• 0,5 GB Surf

kr/mån

Spotify eller Storytel
ingår i 6 månader.

Öppettider:
Mån - fre 10 - 18
Lör 10 - 14
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Där Service är mer än ett ord

Ljudbangen 20
13
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Den
25 maj är datumet som gäller för årets
upplaga av Ljudbangen, som vanligt i
regi av Ljungbyheds IF. Fyra band som
spelar, grillat från Bjärhus och Happy
hour mellan 17 och 19. Fler ingredienser än så behövs förhoppningsvis inte
för en lyckad kväll i musikens tecken.
- Vi hoppas på uppåt 1 000 personer
om vädret är bra, säger Ljungbyheds
IF:s Martin Ottosson.

Lokala band
De fyra band som uppträder är Quidinge
Countryrockers (Kvidinge), Take Cover (Klippan), Alicate (Perstorp) och dessutom välkända Pedalens Pågar.
- Vi ville ha lite lokala band från orterna här
runtomkring för att locka fler besökare än
ljungbyhedsborna. Sedan är ju Pedalens
Pågar och Kal P Dals musik mer i ropet än
någonsin efter att Slagthuset i Malmö kör en
Kal P Dal-musikal under hösten 2012, säger
Martin Ottosson.
Ingen Eurovision-krock
Ett evenemang av Ljudbangens storlek innebär mycket arbete för den arrange
rande

föreningen, men också årets absolut största
möjlighet till intäkter. Fjolårets Ljudbangenupplaga lockade omkring 650 personer.
- Då var det Eurovision Song Contest-final
samma kväll, så då förlorade vi nog rätt
mycket folk som hellre satt hemma framför
TV. I år ligger vi veckan efter istället.
Speciell stämning
Under året som gått sedan sist har röster
höjts för att det kanske var dags att flytta
Ljudbangen in till parken i Ljungbyhed
för att locka ännu mer folk. Martin Ottosson och hans kollegor kom emellertid fram
till att satsa ett år till på Ljungvallen som
arrangörsplats.
- Det blir en speciell stämning där ute i slutet
av maj, när allting har slagit ut. Inramningen
blir fantasisk.

25

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
Bilverkstad
• Börjessons Bil, Östergatan 28, 264 34 KLIPPAN...................................... 0435-109 20
		 www.borjessonsbil.se, klippan.bokning@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
Busstrafik
• Klippans Busstrafik, Åbytorpsvägen, 264 39 KLIPPAN.............................. 0435-142 13
		 www.klippansbuss.se, info@klippansbuss.se
Byggnadsarbeten
Bengtas Bygg & Montage, Sävgatan 10A, 284 33 Perstorp..................... 0704-334071
		 bengtas_byggmontage@telia.com
• Sandströms Bygg AB, Gästgivaregatan 5, 265 71 ÖSTRA LJUNGBY . .... 0706-88 08 77
		 sandstromsbygg@telia.com
LN Bygg, Infanterigatan 15 F, 264 51 Ljungbyhed................................... 0707-93 56 83
Byggvaror
• Algot Anderssons Trä & Byggvaror, Landskronaväg. 671, 257 30 Rydebäck... 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........................ 0435-103 07
		 info@klippansvulk.se
Elektriker
Anderstorps El, Anderstorp Köpinge 301, 284 91 PERSTORP ..................... 0435-331 33
• Herners El, Storgatan 5, 260 70 LJUNGBYHED .................................... 0435-44 04 17
		 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......... 0435-241 68
		 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 ................. 0735-56 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 . .......................... 0702-78 48 81
		 salongmonica@hotmail.com
Färg - Tapeter
• Colorama, Karossvägen 1, 264 21 KLIPPAN............................................ 0435-142 62
		 www.colorama.se/klippan, klippan@colorama.se
Fönster
Raymont AB, Gråmanstorp 1044, 264 91 Klippan.................................... 0701-44 84 85
		 www.raymont.se, info@raymont.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@live.se
• Glaskonst, Klöva Hallar 2289, 264 92 KLIPPAN .................................... 0707-197 333
		 www.glaskonst.se, glaskonst.mek@telia.com
Hotell & Pensionat
• BEST WESTERN Hotell Klippan, Åbyplan 3, 264 33 KLIPPAN.................... 0435-120 10
		 www.bestwestern.se, reception@hotellklippan.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
		 www.iderika.nu, lennartsaflund@almered.se
Kanotuthyrning
Djupadalsmölla Kanotuthyrning, Djupadalsmölla 4965,
264 54 LJUNGBYHED, ........................................................................ 0435-77 00 41
		 www.djupalsmolla.com
Kläder
• Basthi, Storgatan 32 C, 264 33 KLIPPAN................................................. 0435-157 15
• Gunns Mode, Storgatan 32D, 264 33 KLIPPAN........................................ 0435-101 15
		 www.gunnsmode.se, info@gunnsmode.se
• Lukas By Basthi, Storgatan 32, 264 33 KLIPPAN..................................... 0435-104 97
• Nova, Åbyplan 2, 264 33 KLIPPAN.......................................................... 0435-151 30
		 nova.fashionforyou@gmail.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
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
Forts. nästa sida
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Markiser
• MP Solskydd, Värmevägen 2, 264 39 KLIPPAN..................................... 0734-43 44 66
		 www.mpsolskydd.se, info@mpsolskydd.se
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 0705-90 32 11
		 anders@perstorp.seths.se.......................................................Johan 0733-30 28 71
Radio-TV
Antennsystem Skåne, Allarp 763, 260 70 LJUNGBYHED............................. 0435-508 20
		 www.antennsystem.com, info@antennsystem.com
• Görans Ljud & Bild, Bruksgatan 29, 264 33 KLIPPAN............................... 0435-131 67
		 www.klippan.euronics.se, klippan@euronics.se
Redovisning, Revision
• BDO, Box 103, 264 33 KLIPPAN.......................................................... 0435-76 61 31
		 www.bdo.se, peter.jelinek@bdo.se
• HR Redovisning, Storgatan 26, 264 33 KLIPPAN...................................... 0435-152 91
		 www.hr-redovisning.se, jenny@hr-redovisning.se
Reklam
• Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN................................ 0435-77 90 50
		 www.adaptmedia.se, info@adaptmedia.se
Restaurang & Pizzeria
• BEST WESTERN Hotell Klippan, Åbyplan 3, 264 33 KLIPPAN.................... 0435-120 10
		 www.bestwestern.se, reception@hotellklippan.se
• 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
• Åsas Skafferi, Bruksgatan 29, 264 33 KLIPPAN.................................... 0760-71 50 72
		 asahanol@gmail.com
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.snickeriet.info, info@snickeriet.info

Städfirmor
DE Tjänster AB, S. Fridhemsvägen 1, 264 31 KLIPPAN............................. 0768-66 61 20
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
Tandvården Ljungbyhed, Tandl. Michal Wachalski
Infanterigatan 10-12, 264 51 LJUNGBYHED............................................ 0435-44 08 00
Taxi
• Åsbo Taxi, Karossvägen 2, 264 31 KLIPPAN............................................ 0435-140 05
		 www.asbotaxi.se, info@asbotaxi.se
Transportvagnar
• Transportvagnar AB i Klippan, Åbytorpsv. 16, 264 39 KLIPPAN............... 0730-31 94 65
		 www.transportvagnar.se, birger.svensson@transportvagnar.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
Billy & Carina Trädgårdanl. HB, Svenstorp 897, 264 51 Ljungbyhed....... 0705-54 88 14
		 billyocarina@telia.com
• Bjärhus Växtbutik, Bjärhus 7742, 264 93 Klippan................................... 0435-102 95
		 www.bjarhus.se, vaxtbutik@bjarhus.se
• Lilla Kloster Service AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN.................... 0709-49 83 28
		 lillaklosterab@telia.com
Peter von Krassow Trädgårdsfirma, Bjärröd 1004, 284 91 PERSTORP....... 0708-67 68 89
www.petervonkrassow.se, garden@petervonkrassow.se
Veterinär
Jennyhill Djurklinik, Hörsdalsvägen 152, 265 72 KVIDINGE....................... 0435-48 11 30
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......................................... 0706-32 74 94
Värmepumpar och kylanläggningar
A4U i Skåne AB, KVIDINGE...................................................................... 0706-24 82 29
www.a4uab.se, info@a4uab.se
Zonterapi
Zonterapi Reflexologi Klippan, Grengatan 20, 264 36 KLIPPAN................. 0703-95 92 27
		 www.zonterapi_reflexologi_klippan.com, ingela_co_nilsson@hotmail.com

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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