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Minister på besök

Denna gång utser vi 4 vinnare som
vinner ett kurstillfälle i den härliga
och inspirerande miljön i Olanderssons mysiga blomsteraffär. Där
får du under kunnig handledning
hjälp att skapa ditt eget påskarrangemang. Tveka inte, tävla om
chansen till en pysslig och kreativ
träff! Att du dessutom kan skryta för dina middagsgäster att du
gjort blomsterdekorationerna på
påskbordet själv är bara bonus!
Varje vinst är värd 500:Skicka din motivering senast den
5 mars och berätta varför just DU
ska vinna till:

Svenska Mästare
Zignerat Zachhau

Påsken närmar sig med
stormsteg och Söderås Journalen ger dig chansen att
vinna en inspirerande blomsterträff på Olanderssons
blommor i Ljungbyhed.

Lycka till!

Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan
Glöm inte att märka kuvertet
med ”Blommor”
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Söderås

November 3 november

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 15.000 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.
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Välkommen till

sför ditt företag?
ligt du marknad
Är det så här tyd

Vi kan hjälpa dig att

synas!
Tel. 0435-77 90 50
www.adaptmedia.se

Mån 9-13
Tis 13-18
Ons 9-13
Tors 13-18
Fred 13-18

Mångårig erfarenhet av klippning, färgning, slingor,
permanent och föning. Ögonbryn- och ögonfransfärgning samt fest- och balfrisyrer. Hårprodukter från
L’Oréal och Keune.
Norra Skolgatan 2 • 264 33 Klippan • Välkommen!

Boka tid på 0702-78 48 81

Vi ﬁnns, när 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

Välkomna in så hjälper vi dig!
Erbjudandet gäller t.o.m 8 mars på Boråstapeter,
Duro, Eco Wallpaper, InTrade och Midbec.
Kampanjen gäller ej Borosan (Boråstapeter), Decorama (Eco Wallpaper),
Mr Perswall och Cole & Son.
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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

Lustgas på party

Det talas om partydroger, för välbeställda. Detta är inget nyhet. Redan
vid 1700-talets sista år arrangerades
”party med droger för överklassen”.
Då användes lustgas. Visserligen
hade upptäckaren, kemisten Joseph
Priestly, tänkt en annan användning då han 1772 presenterade det
som kom att kallas lustgas – alltså
dikväveoxid, framställd genom att
saltpeterindränkt järnfilspån upphettas så att gas utvanns. En gas som
gav smärtlindring vid operationer. En
annan kemist – Humphrey Davy –
märkte att inandning av gasen gav
lustkänslor. Allt fler prövade. 1799
beskrivs första ”lustgaspartyt”.

Nypon - vitaminbomb

Nypon har en lång kulturhistoria. Dess
välgörande effekt upptäcktes tidigt.
Den beskrivs som en ”vitaminbomb”,
för sin höga C-vitaminhalt. Det gjorde
nypon i olika former viktig inom folkmedicinen, mot förkylning, vårtrötthet
och liknande. Två nyponarter finns,
en östlig och en västlig. Den östliga
kommer från Orienten, västliga från
Europa. Östliga arten kom till Europa
på 1200-talet och spreds via Frankrike. Arterna har korsats. Otaliga hybridarter har skapats. Nyponrosen
– dess blomma – är symbol i kulturer
och religioner. Nypon är vår mest Cvitaminberikade frukt.

Märkesdagar

1899. Fyra fackföreningar bildar
Åby Klippans arbetarkommun, som
samfacklig organisation.
1904. Klippans arbetarkommun
bildas, som politisk organisation.

Som sagt

”Hellre feg i fem minuter än död
resten av livet.”
(Författaren Kurt Tucholsky)
”Fattigdom är det värdefullaste arv
en ung man kan få.”
(Finansmannen Andrew Carnegie)
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Samlare samlas i Perstorp
Att samla saker har människor sysslat länge med. Anledningarna skiftar,
liksom vad som samlas. Detta står
klart för alla som t ex besöker Åsbobygdens Samlarförenings träffar i
Perstorp.
Arkeologiska utgrävningar har visat
samlandets långa historia. Äldsta
större samlingen är från 400-talet
f v t. I äldre tider kunde bara de med
resurser bygga upp samlingar. För
den bredare befolkningen var det
först en bit in på 1900-talet som
denna möjlighet öppnades.
I Europa blev systematisering och
ordnande av objekt något som kom
tidigt. Under 1500-talet var det viktigt
att försöka förstå världen. Intresset
för samlande – främst av ”underliga
ting” - ökade. Studiet av tingen organiserades, metoder utarbetades. På
1700-talet var samlandet och systematiserandet i full gång, med svenske Carl von Linné i spetsen – han som
ordnade och beskrev växterna.
Då det i dag talas om samlande är
det något helt annat som avses: Att
skaffa sig ett stort antal objekt som
gillas. En klar definition på vad som

kallas ”samlande” finns inte. Det talas bl a om: ”Att ha fler exempel av
föremål än vad man har egentlig användning av.” Vägen till ”mani” är inte
lång, därmed att hamna i vad som
kallas ”tvångssyndrom”. Från våren
2014 får ”samlarmani” egen sjukbildsbeskrivning. Men då ska samlandet ha gått över alla gränser och
kan inte kontrolleras.
I Åsbobygdens Samlarförening
handlar det om något helt annat; att
skaffa något man tycker om som har
nostalgiskt värde. Samlarträffarna
ger möjlighet att studera saker, träffa
bekanta och köpa något intressant.
Det finns årsträff och sex månadsträffar. Alla välkomnas. Samlarföreningen i Perstorp startade 1982 och har
mellan 220-230 medlemmar. Var en
tid med i riksföreningen Nordstjärnan.
”För många är gamla saker nostalgi,
som betytt mycket och som man vill
äga. Ibland ett antal inom samma
område. En samling uppstår, ofta av
blygsam karaktär. Hobbyn kan skifta
mellan att pågå intensivt och att ligga
nere en tid”, summerar föreningens
ordförande Sven Stenberg.

Det ska börjas i tid…

Intressant diskussion.

Lanthandeln – en bygds livsnerv
I en glesbygd är nedläggningen av
butiken en allvarlig försämring. Bygden förfaller, en livsnerv försvinner.
Så omvittnas av de boende, som inte
minst Söderåsbygden fått uppleva.
Skråväsendets upphörande 1846
och införande av näringsfrihet 1864
banade väg för lanthandeln. De boende på landsbygden slapp åka till
staden för att handla. Nu kunde det
ske i egna bygden. De första lanthandelsbutikerna drevs ofta av bönder,
som en bisyssla. En bod inreddes.
Men i slutet på 1800-talet blev butikerna på landet allt mer stadslika,
med diskar, lager, kontor och annat.
De ägdes av personer som enbart

sysslade med försäljning. Handlarna
sågs som herremän i sin bygd. Ofta
utnyttjade de situationen. Girigheten
tog över, en rovdrift på samhällets
svaga skedde. Kreditboken kom och
blev en boja. Detta banade väg för
kooperativa butiker, där kunderna
blev medlemmar, fick bra varor till
rimliga priser och hade inflytande
över verksamheten. Dessutom erhölls ofta återbäring.
Första lanthandlarna var primitiva.
Men lanthandeln var mycket mer
än enbart ett ställe att handla på.
Det blev en samlingsplats i bygden,
stora och små nyheter förmedlades
samt möjligheter att diskutera ge-

Vykort sökes.

mensamma angelägenheter. Butikerna bidrog till moderniseringen av
landsbygden. Industrialismens intåg
innebar, allt större varuproduktion
och allt mindre självhushållning.
Järnvägsnätet öppnade för varutransporter över stora avstånd.
Varuhusens intåg, med stora varusortiment, och bilismens utbredning
blev för svårt för de små butikerna.
1990-talet blev definitivt ”lanthandelns” slut, med t ex nedläggning av
butiken i Hyllstofta 1993 och i Söndraby 1998. Nu är det som tidigare:
”Stadshandel” gäller.

Skodon viktiga – välskötta fötter nödvändigt
Motionärer talar om bra skodon, men
glömmer vikten av välskötta fötter.
Det gjordes inte i äldre tiders arméer.
Fötter och skodon besiktigades. Det
var en fråga om överlevnad.
De arméers soldater som inte hade
bra skodon och välskötta fötter var
prisgivna. Långa marscher blev problem, skador uppstod och soldater
blev krigsodugliga. Det insågs av
soldater och befäl.
Äldre tiders skodon vid krig var
egna fotbeklädnaden. Legosoldater
blev föregångare med skodon och

fotvård. Inspiration hämtades från
civila samhället, med beprövade
skor. Förbättringar skedde. I slutet
på 1500-talet infördes klackar på
skor. Kring 1640-talet fick skor tvär
avskärning framtill, som övergavs
först 1762 då rundat tåparti infördes. Under 1600-talet fanns två huvudtyper av skor: Svenska skor och
tyska skor. Tyska skorna hade pliggade klackar, från 1830-talet pliggades hela sulan. Svenska armén
följde efter.
Soldaternas skor, i utrustningen,

fick inte användas på fritid. En tid
fanns särskilda marschskor – av
grövre läder. På 1700-talet provades lågkängor. De förstörde fötterna och övergavs. Viktig hantverkare
i arméer var skomakaren, som det
fanns många av, för skor behövde
lagas.
Allmän värnplikt infördes 1901.
Då var fotvård glömd i samhället.
Soldaternas fötter fick åter inspekteras. Dagens motionärer borde
kanske fokusera mer på fotvård,
inte bara på skomodeller.

Boktipset: ”Osäkrat klimat – laddad utmaning” från Formas ger lättläst viktig information.

Titta in på vår nya hemsida: www.hemkopljungbyhed.se

Tvätta bilen

- dygnet runt!

Hyrfilm och godis till sportlovsmyset?
Vi har mycket att välja på!
LJUNGBYHED 0435-44 10 30
Öppet: Alla dagar 8-20

fr. 20:-

avsluta sportlovsdagen med

Fabriksvägen - Klippan

Tel 0435 - 71 16 70
(Bredvid Kreab´s Fjärrvärmeverk)
Avnjut traditionell
husmanskost i buffé

Mån: Fläsk med löga´sås
alt. Potatisbullar och fläsk

60:-

33 cl
läsk/vatten
ingår

pannbiff med ”lög”
alt. Falukorv med mos och ägg

Ons: Stekt sill med mos och lingon
alt. Sejfilé med kokt potatis och Pålles goa´sås
alt. Falukorv med mos och ägg

Fabriksvägen 8
Klippan
0706 - 72 55 37

Serveras
mån - fre
11.00 - 14.00

Tors: Korv Stroganoff med ris
Fre:

Skomakarlåda
(sofilé med bacon och lök)
Välkomna! Jessika, nisse & Co

Välkommen till
Klippans enda restaurang
med bowlingspel!

Gäller tom 21 mars 2014

Gilla Nya Pålles på Facebook så får ni våra erbjudanden & menyer direkt i din smartphone!

BOWLA
PÅ SPORTLOVET!
Öppet dagligen
från kl.10

cobuff
Ta
209:- /pers

Dagens

é

Tis:

97 501-5340 • nappilK • 03 natagsgävnräJ

Klipp ut och spara mig!

Dagens rätt

Stort salladsbord
Månd-fre 11.00-13.30

Järnvägsgatan 30 • Klippan • 0435-105 79

Järnvägsgatan 30 • Klippan • 0435-105 79

serveras som
Buffé 75:-

inkl 1 h bowling

Filéfrossa 229:-

bowling för alla mellan 8 - 12 år
mellan kl. 10 - 15.
Torsd 20 feb Diskobowling för årskurs 7 - 9 gratis
mellan kl. 18 - 21.
Lörd 22 feb Öppet Hus gratis för alla mellan
kl. 10 - 15, vid köbildning max 45 min.
Mån 17 feb Gratis

Mat serveras dessa dagar. Bowlingspel måste förbokas.

ndiga
Fullst ä ter!
e
rättigh

Boka
dygnet
runt!

www.bowla.net
0435-15260
Stackarpsvägen 5
26439 Klippan

Gäller v 8 • 17/2–23/2

Sportlovstider!
K L IP P !

3490 90
-42
/st

15:-

990

/st

/hg

BAGUETTER

PASTASALLAD

Hemlagade. Olika fyllningar.

Hemlagade. Med kronärtskocka, soltorkade tomater,
kalamataoliver och fetaost.
Jfr pris 99:00/kg.

KYCKLINGDELAR
Kronfågel. 1 kg. Klubbor,
Vingar, Ben & Lår.
Jfr pris 15:00/kg.

39

/st

39

90
/st

WIENERKORV

Scan. 960 g. Tunnt skinn.
Jfr pris 41:56/kg.

JM Chark. 800 g.
Jfr pris 49:86/kg.

K L IP P !

79:- 15:/st +pant

GRILLKORV

249k

/kg

K L IP P !

90

Manuellt kött
i delikatessen!

FÄRSK OXFILÉ
Scan. Ursprung Sverige.
Hel eller halv.

/st

COCA COLA 24-PACK

FISKGRATÄNG

Coca Cola. 24x33 cl. Hel väska.
Jfr pris 9:97/liter +pant.
Max 2 köp/hushåll.

Findus. 600 g. Olika sorter.
Jfr pris 25:00/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Klippan
Öppet alla dagar 8–21
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I samarbete med

KLIPPAN 20140120
En singelolycka på väg 108 i
höjd med Smålanden, mellan
Ljungbyhed ochg Hyllstofta.
En lastbil hade i det hala
väglaget glidit av vägen och
blockerade den nästan helt.
Ingen person skall ha kommit
till fysik skada.

KLIPPAN 20140127
Kraftig rökutveckling vid
villabrand i Perstorp

REA

20%

på hela sortimentet
av beskärningsredskap

Frank´s Zoofor AB

Lyx viltfågelblandning
25 kg

Ord.pris 399:-

299:-

Storgatan 4 Ljungbyhed
Tel 0435 - 294 50

CINAS HOLISTISKA

Medium, Healingterapeut, Regressionsterapeut, Massör, Zonterapeut och Spåkvinna

Storseans kl.19
Pehr Trollsveden
ars
Klippan torsdag 6 mift
Pehr Trollsveden
är känd från bl.a
TV4-serien “Livet
på andra sidan”

28 febr) och prisuppg
För anmälan (senast
på tel: 0708-85 16 24
ka
tis
ring Cinas Holis
atan 2.
tiken på Norra Skolg
eller kom upp till bu
och
-18
11
s
tor
,
r) ons 11-17
Öppet (udda vecko
ka.se
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lis
sho
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w.c
ww
:
fre 11-17. Hemsida

Välkommen till

Taxitjänst AB i Klippan!
Vi kör taxi för privatpersoner, budtransport till företag.
Vi har också uppdraget som färdtjänstleverantör
till Klippans kommun.

KLIPPAN
Lilla Cup Klippan.

I och med att vi köpt upp Åsbo Taxi
har vi kvar chaufförer som har god
lokalkännedomen i Klippan med omnejd.
Fasta priser för privatkunder
( gäller ej färdtjänst)

KLIPPAN
Cup Klippan.

Klippan > < Helsingborg ........... 750:Klippan > < Ängelholm .............. 530:Klippan > < Kastrup.................... 1900:Klippan > < Sturup ...................... 1500:Klippan > < Ängelholm-Flyg .. 575:-

Foto: TOPNEWS.se - Jan Emanuelsson

Bra priser och god service!

Topnews inriktning är främst ”blåljusnyheter” men det levereras
även videos och bilder på sport, konserter, stora evenemang,
kändisar, kungligheter och mycket mer.

På hemsidan www.topnews.se kan du se mer.
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0435-140 05
042-120 200
info@taxitjanst.se • www.taxitjanst.se

1000 kg
alt.
250 kg

halkbekämpning
i storsäck!
smidig transport
och lätt att förvara!
Åbytorpsvägen 25, klippan

Lady op
en
Ring oss på:
0435 - 191 50
070 - 665 91 50

info@kmt-klippan.com

Servicebusslinje
i kommunen!
Brottare från hela
världen i Klippan
Stidsvig

Dagens lunch
V.8

Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

Köttbullar med gräddsås och lingon
Sej med örttäcke och Ratatouille
Revbensspjäll med äppelmos
Ärtsoppa och pannkakor
Schnitzel med stekt potatis och ärtor

	Alt 1: 	Spagetti och köttfärssås
	Alt 2:
Broccoligratäng med ostsås och kassler
	Sallad: Tonfisk
V.9

Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

Moussaka på svenskt vis
Färsk laxfjäril med Hollandaisesås
Plommonspäckad fläskkaré
Färssoppa, dessert
Afrikansk kycklinggryta med ris

	Alt 1:
Ägg och bacon, stekt potatis
	Alt 2: 	Frikadeller med ris och currysås
	Sallad: 	Rostbiff
V.10 Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

Järpar med grönsaker
Fiskfilé med dillmajonäs
Cateringens gryta
Ärtsoppa och pannkakor
Flygande Jakob

	Alt 1: 	Lasagne
	Alt 2: 	Pytt i panna
	Sallad: Bacon
V.11 Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

Dansk sjömansbiff
Kokt torsk med skånsk senapssås
Helstekt kotlettrad
Kycklingsoppa, dessert
Kassler med chilisås och champinjoner

	Alt 1: 	Pasta Carbonara
	Alt 2: 	Ostfylld färsbiff med stekt potatis
	Sallad: 	Räk

Välkomna

önskar Linda med personal!
Dagens (2014) kostar 70 kr inkl. dryck, salladsbuffé, bröd, smör,
kaffe & liten kaka. Häfte med 10 lunchkuponger kostar
600 kr inkl. dryck, salladsbuffé, bröd, smör, kaffe & liten kaka.
Numera tar vi Visakort.

Den 28 februari fylls Klippan av brottare från över
20 olika länder. Det har blivit dags för Klippan Lady
Open, en av världens största brottningstävlingar.
Olle Svensson är sekreterare för Klippans BK (Brottnings
Klubb) och tävlingsledare för Klippan Lady Open.
– Det ser ut att bli många deltagare i år. Vi har kapacitet
för 250 tävlande, och vi kan redan konstatera att vi kommer att komma upp i över 200 deltagare. Jag har varit med
sen starten 1989 och visst är det mycket jobb, men vi har
en otroligt duktig funktionärsstab. De flesta funktionärerna
har varit med flera år och har mycket rutin, det gör att vi
har en bra stomme att jobba med, säger Olle.

Foto: Jan Emanuelsson Topnews.se

www.folkpartiet.se/klippan

Svenska eliten
Olle hoppas på att hela den svenska eliten kommer finnas
på plats i Klippan under tävlingen.
– Jenny Fransson (hemmahörande i Klippans BK) är skadad i
sitt knä och har opererats, men jag hoppas att hon kan vara
med. Sofia Mattsson och hennes syster Johanna Mattsson
är två som jag hoppas kommer delta. Fredrika Pettersson är
också ”vår egen” och hon har goda chanser på medalj.
Klippan Lady Open pågår mellan den 28 februari till den
2 mars.
– För oss som klubb betyder det jättemycket att anordna
detta, både PR-mässigt och inkomstmässigt. Vi har plats till
400 i publiken, så alla är varmt välkomna, avslutar tävlingsledaren Olle Svensson innan han återgår till planeringen av
en av världens största brottningstävlingar.

NINA
S YA T E L J É

Järnvägsgatan 32, KLIPPAN
0709-74 98 96

mån-fre 10-18 • lör 10-13

Ejudanden!

Sömnad:

(gäller hela februari)

•Uppläggning av byxor 50:-/par
•Vid köp av gardintyg hos oss syr

vi färdiga gardiner för 50:- /längd

Shopen på Hantverkareg. 2 D

Välk

Öppet: Tisdag och torsdag 14-17, lördag 10-13

Stort utbud av presentartiklar.

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

omm

en!

Loppislokalen i klubbhuset efter Ugglebadet Perstorp
Öppet lördagar tills vidare 10-13. Stort utbud av möbler m.m. ,
även mottagning av loppissaker
Ring Rolf 0767-65 83 25 för hämtning vid behov
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Börjess

ons Bil

Nya delar”

”

i personalen på
Börjessons bil
På Börjessons Bil i Klippan är det rockader! Det är på anställningsfronten det händer grejer och Daniel Olofsson, som du
kunnat se på verkstadsgolvet i 15 år, har flyttat in på kontoret
och jobbar numera som kundmottagare och servicerådgivare.
Inne i verkstan hittar du förutom Thomas Johansson också
Henrik Jönsson, nyanställd sen årsskiftet.
Dennis Hansson som är verkmästare på Börjessons Bil berättar
om ”rockaderna”.
- När Daniel valde att ta jobbet som kundmottagare och servicerådgivare behövde vi en ersättare till honom och det blev Henrik.
Henrik är hemmahörande i Klippan och har jobbat i Ängelholm
som biltekniker i 10 år, och nu har han kommit ”hem”. Både Henrik
och Daniel påbörjade sina nya tjänster vid årsskiftet och än så
länge har jag inget att klaga på, säger verkmästaren.

Auktoriserad verkstad för Volkswagen och Skoda
Börjessons Bil är auktoriserad verkstad för Volkswagen och Skoda. Företaget startade i Alingsås och finns idag också i Ängelholm och sen 25 år tillbaka i Klippan. Allt som har att göra med
service och reparationer på din Volkswagen eller Skoda kan
Börjessons Bil hjälpa till med.
Dennis tog över som verkmästare på Börjessons Bil vid årsskiftet
2012/2013 så han har nu avklarat sitt första år.
– Verkmästare är egentligen en gammal titel. Det kan jämföras med
driftsansvarig, verkstadschef och platschef. Jag är bilmekaniker i
botten och är uppväxt i Åsljunga. Jag läste fordonsprogrammet
på Tegelbruksskolan, därefter jobbade jag tio år i Borås. När det
var dags för Skåne igen så ringde jag till Börjessons i Ängelholm
och då visade det sig att verkmästaren i Klippan skulle sluta och
börja i Ängelholm. Då fick jag en förfrågan att ta över i Klippan.

Framtidsplaner
Ute i receptionen ringer telefonen och Daniel svarar. En kund hämtar ut sin bil och fler bilar anländer till den stora kundparkeringen.
– Framtidsplanerna för Börjessons Bil är att kunna anställa ytterligare en mekaniker. Vi har haft tre mekaniker tidigare, och det
ligger i planeringen att vi snart ska kunna ha det igen, avslutar
Dennis innan vi lämnar honom, Daniel, Henrik och Thomas som
alla återgår till sina arbeten för att kunna ge dig som kund den
bästa servicen.
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Butiken är nu fylld med
årets bågar i härliga färger!
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ÖSTÅNGA
RRÖSTÅNGA
EGRAVNINGSBYRÅ
BBEGRAVNINGSBYRÅ
RÖSTÅNGA

Söderåsjournalen
Söderåsjournalen
Söderåsjournalen

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

Vi har öppet mån-fre 9-18 • Järnvägsgatan 32 i Klippan
Tfn 0435-134 10 • www.glasogonhuset.com

www.begr-byra.se

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

Ny laguppställning på

Börjessons Bil!
Varmt välkommen säger vi till
Henrik, ny medarbetare hos oss.
Henrik är hemmahörande i Klippan
men har de senaste tio åren jobbat
som tekniker i Ängelholm.
Men nu har han kommit hem!

Välkommen in till oss!

Daniel, vår egen lokalkändis, har efter 15 år
på verkstadsgolvet bestämt sig för att flytta
in på kontoret för att jobba som kundmottagare och servicerådgivare.

Din personliga VW, Skoda och
VW-transportbils verkstad!

Vi är fortfarande lika bra,
faktiskt ännu bättre,
och du är alltid välkommen till oss!

Östergatan 28, Klippan • 0435 - 109 20 • www.borjessonsbil.se
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Motiverad
vinnare laddad
för nytt träningsår!
I de ljusa och fräscha lokalerna på Kupolen i Klippan hörs
ljudet av motionscyklar, löpband och träningsmaskiner.
Januari och februari innebär också ett nytt träningsår och
många satsar på sin träning med nya, friska tag!

En av de som bestämt sig för att 2014 ska innehålla mycket träning är
Söderås Journalens tävlingsvinnare Emma Andersson.
Emma är igång och värmer upp på en av motionscyklarna.
– När jag läste om tävlingen i Söderås Journalen där man kunde vinna
ett halvårs träning på Kupolen så tänkte jag att jag chansar och söker.
Nu när jag vann så har jag äntligen fått den där sparken i ändan som
jag behövde, säger Emma och skruvar upp motståndet på cykeln.
Emma Andersson flyttade till Klippan för några år sen och bor i hus
med sin sambo och son. Hon jobbar som sjuksköterska på rättspsykiatriska enheten i Helsingborg och fyller snart 30.
– Detta är kanske min 30-års kris, skrattar hon när Söderås Journalen
möter upp henne en eftermiddag för att träffa Dennis Persson som är
lic. personlig tränare och gymansvarig på Kupolen.
– Jag har spelat handboll i många år, alltid sysslat med lagsport och
gjort lumpen. När man jobbar och har barn är det svårt att komma
igång och motivera sig att träna, och det senaste året har jag inte
tränat så mycket. Jag har ont i kroppen och vill jobba upp mer styrka
för att slippa ha ont, säger Emma.
Mål med träningen
– Jag tycker det är viktigt att lyssna på kunden och höra vad de har
för mål med sin träning. Är det något speciellt kunden vill träna för?
Nu har jag t.ex. en del kunder som vill ha lite extra träning inför Vasaloppet. Men de flesta är kunder som Emma, som vill jobba upp
sin styrka och kondition. När jag träffar mina kunder gör vi alltid en
fördjupning och konsultation för att få de bästa förutsättningarna för
träningen, berättar Dennis.
Emma erkänner att hon egentligen är mer av en lagsportare, men
just nu passar det henne bättre att själv välja vilka tider hon ska träna.
På Kupolen kan du som medlem träna i gymmet på egen hand mellan
05.00-23.00 varje dag, så det kommer inte bli lätt att hitta ursäkter!
Det finns dessutom gruppträning i form av indoor walking, spinning
och cirkelpass.
– Jag känner mig motiverad och sugen på att komma igång med
träningen. Med Dennis hjälp känner jag mig ännu mer inspirerad,
avslutar vår vinnare innan hon tar sig an de övriga maskinerna med
Dennis hjälp.
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familjesidan
En Kille
Född 131109
Vikt: 4 055 gr
Längd: 54 cm

En Tjej
Född 130802
Vikt: 3 470 gr
Längd: 50 cm

Mathias

Isak
Emilie Strandberg
&
Samir Tiric

Övrigt
Grundmodul

48 x 31,3 mm
(1 moduler - 200:-)

ADAPT MEDIA
TEL. 0435 - 77 90 50 • fax 0435 - 77 90 59
familjesidan@soderasjournalen.se • www.klippanshopping.se
En Kille
Född 130807
Vikt: 3 825 gr
Längd: 52 cm

En Kille
Född 130916
Vikt: 2 898 gr
Längd: 49 cm

Saga

Emilia Forsberg &
Martin Johansson
Elis

Här kan man

annOnsera

Om allt mÖjligt

sOm gäller
familjen

Sara Assersson &
Jimmy Pettersson
Aron

Loke

Melissa Bergkvist &
Kim Westergren
Vilde

Dagmatte sökes!

P.g.a. valpköp söker jag en dagmatte med flera års hunderfarenhet (jag arbetar heltid, dagtid). Jag ser
dagmatte som ett bättre alternativ än hunddagis.
Referenser krävs.
Vänligen ring 0702 - 59 01 04

Om familjesidan

Vad kan man annonsera på Söderås
2 moduler

Familjesida?
Vad du vill!

Journalens

48 x 65,6 mm

(2 moduler - 400:-)

Man kan annonsera om Uppvaktningar, Födelsedagar, Vigsel, Jubileum, Dödsfall, ja
helt enkelt precis om vad man vill. Med eller utan bild. Du bestämmer själv hur du vill
ha din annons. Frågor? Ring! 0435-77 90 55
( 6 moduler - 1200:-)

Vad kostar det?

SpeciAl-

Vi har byggt upp sidan
i ett modulsystem. Den
som vill annonsera en
familjenyhet kan göra
det på ett enkelt sätt
och samtidigt bestämma
själv hur stor annonsen
ska vara och därmed
vad den kostar. Varje
modul har ett pris på
200:- (inkl. moms).

Vi erbjuder dig en 2modulers bebisannons
för 200:- (halva priset).
Dessutom får du en
färgfotoutskrift i format
21x30 cm (värde 199:-)

(2 moduler - 400:-)

eRbjuDAnDe

bebisannons

Annonsera på Familjesidan=
Då finns din annons även på
www.klippanshopping.se!

(2 moduler - 400:-)

Materialinlämning?
Söderås Journalen delas ut
omkring den 20 - 23 varje
månad. Vi behöver material
till annonserna c:a 2 - 3 veckor innan utgivningsdatum.

Ring
0435- 77 90 55
(1 moduler - 200:-)
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ÅRETS BILD
Det var inget lätt arbete för juryn när
de satte sig ner för att ta fram vinnarna
i fototävlingen Årets bild 2013 på www.
klippanshopping.se och Söderås Journalen. Många vackra, genomtänkta,
annorlunda, speciella och intressanta
bilder har skickats in och fem(!) bilder
valdes ut som vinnare i de fyra olika
kategorierna.
Juryn, under ledning av pressfotografen
Rickard Nilsson, gick igenom alla bilder som
skickats in under året.
Till slut stod det klart att det fanns fyra vinnare, en i varje kategori. Två av vinnarna
känner du kanske igen sen tidigare, de vann
nämligen förra året också. Det fanns dock en
speciell bild som juryn ville uppmärksamma,
som hade hamnat i fel kategori, nämligen
Natur/djur. Därför beslutade sig juryn för att
detta år också dela ut ”Juryns specialpris” på
500 kr.
– Jag trodde inte att man kunde vinna igen,
men det är såklart jätteroligt, säger Josefine
Truedsson som vann för andra året i rad. I år
vann hon med sin bild på lilla Alva och hennes pappa i kategorin ”Människan”.
– Bilden ska jag ge till Alva och hennes föräldrar som tack för att de ställde upp, säger
Josefine.

Vinnare 2013

– Fotograferandet är en ren hobby. Jag ställde ut en del fotografier på biblioteket i Klippan under september. De bilderna hänger på
väggarna där hemma, så nu ska jag försöka
göra plats till vinnarbilden, säger Peer när
han hämtar sin bild på fotopapper och presentkortet på 1 000 kronor att handla för i
Klippan.

När jag passerat trädet vid stadsparken tänkte jag, vad var det jag nyss såg? Så jag backade med cykeln och tog bilden. Jag tycker
det är en vacker bild med den skarpa höstsolen och allt runtomkring. Även om jag cyklat
samma väg flera år så finns det ständigt nya
saker att se, säger Lennart.

Tävlingen fortsätter: Årets bild 2014
Nu är det ett nytt år och det innebär en ny
chans att skicka in sina bilder.
– Det är samma kategorier som tidigare.
Tänk på att lägga dina bilder i rätt kategori.
En del bilder som laddas upp läggs i fel kategori och då har de på automatik svårare att
- Jag skickade in bilden för att påminna oss konkurrera, säger Bengt Wetterberg.
alla om att ta det försiktigt i vinterväglaget, Vinsten är ära, berömmelse, sin bild utskrisäger Sisse om sin bild.
ven på fotopapper och vardera 1 000 kronor i form av så kallade Klippancheckar, som
Juryns Specialpris
kan användas i Klippans Köpmannaförenings
Nytt för detta år är ”Juryns Specialpris”. Lenbutiker.
nart Nilsson känner nog många Klippanbor
igen. Han är pastor och har jobbat bland an- Stort grattis och tack till alla som deltagit i
nat på Åbyskolan. På sin väg till arbetet i Hel- vår fototävlig 2013 på www.klippanshopsingborg cyklar han varje dag från bostaden ping.se! Kanske är det du som vinner med
till Järnvägsstationen, oftast med sin hatt din bild 2014?
på huvudet. En dag när han var på väg hem
som vanligt längst Ladugårdsvägen tog han
bilden som vann juryns specialpris.
– Det var en vacker höstdag och jag reflekterade över ljuset och skuggorna från solen.
I kategorin ”Ögonblicket” vann Sisse Sejrbo
med sin bild från dagen då Tranarpsbron
hamnade i fokus både i Sverige och utomlands. Dimma och halka i kombination med
höga hastigheter resulterade i en gigantisk
masskrock.

– En bra bild är en bra bild, och Josefines bild
fick flest poäng i denna kategori i år igen,
säger Bengt Wetterberg, VD på Adapt Media
och också med i juryn.
Över 3000 bilder på sällsynt Hökuggla
En annan vinnare som återkommer är Patrik
Axelsson. Han vann i kategorin ”Djur/Natur”
med sin bild på en hökuggla. En bild som
Patrik jobbade hårt för att lyckas med.
– Vi var många naturfotografer som jobbade
ihop. Vi matade hökugglan som till slut accepterade oss fotografer och vår närvaro.
Jag var ute vid 7-8 tillfällen och tog ungefär
500 bilder varje gång. Hökugglan är ovanlig
i Skåne, sist det registrerades ett större antal
(10 st) här var 1984, säger Patrik när han berättar om den fantastiska bilden.
Fototävlingen på www.klippanshopping.se
pågår hela året från den 1 januari till den 31
december. En som tog sin bild i sista minuten
var Peer Runfors. Han vann i kategorin ”Lokala Motiv” med sin bild från Järnvägsstationen i Klippan. Den 31 december 2013 tog
han kameran och gick på fotojakt i Klippan.
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VINNARE
MÄNNISKAN:
Kärlek
Josefine Truedsson
1 000:Juryns bedömning: Kärlek på dess högsta nivå! Här har fotografen visat att kärleken
mellan ung som gammal är ändlös. Närheten förstärks av den vågade beskärningen och
ögonkontakten mellan barnet och pappan är slående. Mycket snygg ljussättning och mästerligt efterarbete.

VINNARE NATUR/DJUR:
Blicken
Patrik Axelsson
1 000:-

VINNARE ÖGONBLICKET:
Tranarpsbon, Sisse Sejbro 1 000:Juryns bedömning: Inte bara en lokal händelse, utan onekligen också en nationell händelse av stort mått, som också uppmärksammades utanför Sveriges gränser! Här har fotografen
fångat en annorlunda och spännande bildvinkel, underifrån
de båda brohalvorna på Tranarpsbron. Dimman ligger bortom
olyckan vilket ger bilden ett magiskt skeende.

Juryns bedömning: Blicken, närheten och precisionen! Fotografen har lyckats att fånga allt detta i denna bild. Dessutom
är den snyggt framtagen och visar på många sätt naturens
egen styrka och kraftfullhet.

VINNARE
LOKALA MOTIV:
På spåret
Peer Runfors
1 000:-

JURYNS SPECIALPRIS:
Spökbild, Lennarth Nilsson 500:Juryns bedömning: Genom att hitta en annorlunda bildvinkel, visar sig Klippans station ur en spännande vy. Fotografen
har verkligen visat betydelsen att det ska kännas lokalt. Fint
efterarbete gör att bilden höjs några pinnhål.

Juryns bedömning: Fotografen visar med denna roliga bild,
att man alltid ska ha kameran tillgänglig och att det fungerar
lika bra med mobilkamera. Devisen, ”man kan aldrig ångra
bilden som är tagen, bara dem som inte är tagna”, stämmer
väl in.
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Stefan Sperlingsson har förberett kvällens ”lektion” och tagit
fram uppgifter och diskussionsmaterial till kursdeltagarna.
– Att vara företagare handlar om att leda sig själv och andra.
På den här kursen sätter vi upp mål och hittar motivationen
och energin i att leda ett företag.
Insikter, diskussioner och gemenskap
Tobbe Persson äger KMT (Klippans Maskintjänst) i Klippan och
är en av deltagarna.
– Det är intressant att få ventilera sina egna tankar och utmaningar. Stefan tar upp mycket som man inte tänkt på tidigare.
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Söderås Journalen smög in en kall eftermiddag när man hade
sin fjärde träff på Best Western i Klippan och tog pulsen på
kursen.
– Det är en företagsledarutbildning med fokus på ledarskap.
Den riktar sig främst till företagare som varit igång ett tag och
vill ha lite energi och motivation, säger Anders Lindberg.
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Företagarna i Klippan och Klippans kommuns Näringslivsutvecklare Anders Lindberg har ett spännande
projekt i gång. Stefan Sperlingsson, företagsutvecklare och coach, håller i kursen ”Företagsledarutbildning med fokus på ledarskap”. Företagare i Klippans
kommun och kommunerna runt om är inbjudna att
delta vid de sex kurstillfällena.

Byt

Herr

Fokus på
ledarskap för
företagarna

rna

Dam

Företaga

Gilla oss på

Köpmangatan 19
Perstorp
Tel 0435 - 346 68

Magnus Persson från Solotec i Åstorp och Kerstin Göransson
från Göranssons Anläggningar i Bjuv håller med Tobbe.
– När vi sitter och pratar inser man att man inte är ensam med
de utmaningar man stöter på, oavsett bransch, säger Magnus.
– Genom en sån här kurs får man insikt i vad man behöver
jobba med. Många av de ”verktyg” man får av Stefan har man
med sig utan att tänka på det och efter varje träff är det mycket att reflektera över, fortsätter Kerstin.
– Denna satsning har växt fram sen ett par år tillbaka. Nu omfattas företagarna i Örkelljunga, Perstorp, Svalöv, Klippan, Åstorp och Bjuv. Förhoppningen är att vi ska kunna dra igång en
omgång till innan sommaren, avslutar Anders Lindberg innan
han och de övriga deltagarna kastar sig över kvällens frågeställningar och diskussioner.

Buffé från 19.30
LiveMusik från 21.00
Entré + Buffé 200:Endast entré 150:Biljetter:
Vincents kök och Trendi skor i Perstorp
Brohällans Blommor i Klippan

Info & BoknIng: 0435-345 23
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Ride of
Hope/SP
in

Cykla med

De olika lagen tävlar om vem som kan samla
ihop mest pengar innan de sätter igång cykeläventyret.
Deltagarna betalar själv för resan, cykel, logi,
mat och allt som behövs innan och under resan. Alla som deltar i Ride of Hope Europe är
motionärer, men det gemensamma intresset
är cykling och att gynna en god sak, i detta
fall Barncancerfonden.
– Team Skåne består av ungefär 25 personer. Jag övertalades av Anders att hänga på,
säger Madde som aldrig suttit på en tävlingscykel.
– Detta är kanske min 30-årskris, men jag
gillar att cykla samtidigt som jag tycker att
pengarna och evenemanget stöttar ett bra
ändamål, fortsätter hon.

och ben

Spin of Hope
Det är för sent att anmäla sig till Englandsäventyret, men för dig som är sugen på att
cykla och samtidigt stödja Team Skånes insamling till Barncancerfonden så finns det en utmärkt chans att använda både hjärta och ben!
Den 29 mars är det Spin of Hope på Kupolen
i Klippan. Då ”köper” man som företag eller
privatperson en spinningcykel i 12 timmar,
från klockan 07.00-19.00. Sen väljer man
själv hur man vill hålla igång den. Startavgiften är 1500 kronor/lag och hela beloppet
går till Barncancerfonden.
– Jag har fått med ett gäng på 10-12 personer från mitt jobb, Hemköp i Ljungbyhed,
säger Madde.
– Detta är en utmärkt chans för företag att
utmana varandra. Eller kompisgänget som
vill gynna en god sak och samtidigt träna.
Vi kan också erbjuda guldcykeln, då skänker
man 3000 kronor och får då en guldknapp
att fästa på träningströjorna och det syns i
laglistan på hemsidan att man valt guldcykeln, säger Jan.
Det kommer finnas instruktörer på plats under alla 12 timmarna och Spin of Hope körs
på ett 100-tal anläggningar runt om i landet.

Målet är att samla in 3 miljoner kronor för
att stödja barn med cancer.
250 mil på cykeln i bagaget
innan start….
Team Skåne med Anders, Jan och Madde
tränar tillsammans en gång i veckan till att
börja med. Målet är att ha i alla fall 250 mil
på cykeln i bagaget innan de landar i England.
Cyklisterna som deltar i Ride of Hope Europe kommer köra i mål dagen innan Tour de
France har en etappmålgång i samma stad.
– När vi rullar i mål vet jag i alla fall tre stycken som kommer kunna visa upp världens
smile, säger Anders.
Vill du stödja Team Skåne och hjälpa laget att bekämpa barncancer? Då finns det
många vägar att gå:
– Säg till chefen/kollegorna/kompisarna/ditt
idrottslag att boka en Spinningcykel på Spin
of Hope den 29 mars. www.spinofhope.se
– Besök www.rideofhope.se och sök ”Team
Skåne” där du kan lämna ditt bidrag www.
barncancerfonden.se/1309352087/
– Ta kontakt med Jan på Kupolen och köp
Barncancerfondens armband eller pin.

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

Namn:					Tel:

Tävla i Annonsjakten!

Jan är en ”klassiker” (vilket innebär att man
• Varje pusselbit i Annonsjaktens 6 fält passar in i någon
under en 12-månaders period ska köra
av annonserna i detta nummer. • Du skall hitta annonserna
Engelbrektsloppet eller Vasaloppet, cykla
till vilka bitarna hör. Skriv sedan annonsörens firmanamn under
resp. ruta. • Du skall alltså inte ange tidningssidans nummer.
Vätternrundan, simma Vansbrosimningen/
Vansbro Öppen Älv och springa LidingölopSänd lösningen till: Adapt Media, Norra Skolgatan 2,
264 33 KLIPPAN i brev frankerat med brevporto.
pet) och hans närmsta satsning är Vasaloppet. Anders har cyklat en hel del och är aktiv
Glöm inte ange ”Annonsjakten” utanpå kuvertet! Om denna
märkning inte finns med deltar man inte i tävlingen!
i Åstorps Cykelklubb.
REDAKTIONEN TILLHANDA SENAST den 6 mars 2014.
– Jag sa till Madde att det är klart hon ska
5.990:10.990:följa med, Ride of Hope Europe fixar alla.
Sen blev jag nervös och började fundera på
om jag själv verkligen klarar det, skrattar AnEl-service
5.1 Hemmabio-PaKet El-entreprenad
ders.
avr-161 + HKts 9
5.1 Hemmabiosystem med blu-ray
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El-entreprenad El-service
Data/ /Passage
Passage /halkbekämpning
Larm
Data
/ Larm
Öppettider
bds-680 + HKts 9

kl. 10 - 18 m
95 40vardagar
lördagar kl. 10 - 13

Bärbar högtalare som strömmar musik
trådlöst från digitala musikenheter

Adress:

0435 - 77 95 401000 kg
alt.
0435 - 77 953.490:40
250 kg

go + Play

Februari kampanj

resårmadrass

I Sverige finns cirka 150 deltagare som kommer åka med sina olika lag till Ride of Hope
0435 - 77
i England. Lagen kommer passera Harwich,
Cambridge, Nottingham, Chester, Bangor,
2.990:Shrewsbury, Oxford, Dorking och slutligen
London.
– Vi har tittat på turen i Google Maps och det
ser ut att vara riktigt vackert, säger Madde.
bärbar Högtalare

aura blacK
airPlay+ bluetootH

När konst möter enastående ljud

Vinnare Barntävling - januari
1: Viktor Åkesson, Klippan
2: Nicke Henrikson, Perstorp
3: Elliot Svensson, Ljungbyhed

Har du börjat planera din sommarsemester? Några som vet vad dom ska
göra under semestern är Anders Nilsson, Jan Nilsson och Madelene Persson. Den 28 juni till den 6 juli ska de
avverka 110 mil på cykelsadeln genom
Wales och England. Ride of Hope Europe heter cykelevenemanget de är
med i och alla pengar går till Barncancerfonden.
– Vi samlar in pengar fram tills vi sitter på cyklarna. Fram tills dess har
vårt lag, Team Skåne, event med insamlingar i princip varje helg, säger
Anders.

of Hope
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i storsäck!
Ring oss på:
smidig transport
0435 - 191 50
Öppettider:
www.prenad.se
070 - 665 91 50
och
lätt
att
förvara!
10 rättersbuffé
Mån - fre 10 - 18

8
www.prenad.se
www.prenad.se Även Take Away 7
Lör 10 - 14

Åbytorpsvägen 25, klippan

www.klippan.euronics.se

Sallad ingår

info@kmt-klippan.com

61, K
0435 - 201 20 Västra Storgatan
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Linus Borg

– profilen, musikern,
sonen och bandet

Linus Borg är 22 år ung/gammal. Många
läsare känner säkert igen hans namn.
Musikaler, kyrkokonserter, soloprojekt
och nu, senaste satsningen på det
egna bandet, har satt hans namn på
kartan och han omnämns ofta som en
blivande stjärna.
– Det sätter ju lite press, det där att
jag är en blivande stjärna. Jag har inte
hunnit tänka på det så mycket, men det
är ju väldigt roligt att folk gillar det vi
gör, säger Linus när vi träffas i lokalerna på Sågen där Svenska Popfabriken
håller till.
Linus har precis börjat pusta ut efter minneskonserten som han och Mats Pettersson
(medlem i Dolkenihåsan och Lasakungen
bland annat) ordnade för Linus pappa Conny
Borg och Sven Tall på Best Western. Både
Conny Borg och Sven Tall var medlemmar i
Svenska Popfabriken. De var kända profiler i
Klippans och Skånes musikliv och avled 2013.
– Vi har planerat för minneskonserten hela
hösten. Det blev verkligen en speciell kväll
och det kändes så jäkla bra att få spela för
alla som var där för att minnas och hedra
pappa och Sven Tall.
Trummisen förvandlades till sångare
Linus har musiken i blodet. Det har aldrig
funnits några tveksamheter från honom att
det är musik han skulle hålla på med. Hans
pappa Conny, har alltid sysslat med musik
och var bland annat trummis i Perstorpsbandet The Push. Linus började spela trummor
som 4-åring och började i Klippans Musikskola när han var 6 år. Som 14-åring blev han
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trummis i Lasakungen och han valde utan att
tveka musikestetisk linje när det var dags för
gymnasiet.
– Jag trodde nog aldrig att jag skulle våga
sjunga på scen, men på den estetiska linjen
fick jag uppmuntran och modet och plötsligt
var jag sångare också, säger Linus som gärna
sjunger i alla genrer.
Solosatsning blev eget band
Under våren 2013 bestämde sig Linus för
att pröva vingarna som soloartist. Reggae/
ska är en musikstil han verkligen gillar och
han skrev tillsammans med Åstorps-musikern
Håkan Hultberg låten ”Du måste försöka”.
Bandkonstellationen bestod då av Conny
Borg på trummor, Marcus Hagren på gitarr,
Stellan Nilsson på keyboard, Andreas Åkesson på gitarr och Johannes Olofsson på bas.

han skrivit. Hans texter är klockrena till vår
skånska reggae! Så han blev bandets textförfattare.
Jobbig höst
2 augusti 2013 hände det som inte fick hända och Conny Borg avled hastigt.
– Allt blev jobbigt och jag tappade intresset,
säger Linus som har ett vackert silverhalsband runt halsen där det står ”Pappa”.
– Jag visste inte hur jag skulle få tag i nån som
kunde ta pappas plats som trummis. Min systers pojkvän, Kennie Tollow, hade vikarierat
som trummis i Willez men aldrig spelat reggae. När han satte sig bakom trummorna så
kändes och lät allt så rätt. Det satt helt enkelt
som en smäck. Så min solosatsning på Linus
Borg blev bandet ”Linus Borg”.
Svenska Popfabriken lever vidare
När Linus får frågan om han inte ska söka
till musikprogram som Idol kommer svaret
snabbt:
– Nej, det har aldrig intresserat mig.

Stellan Nilsson var med i Svenska Popfabriken
på 70-talet och Andreas Åkesson och Johannes Olofsson kommer närmast från dansbanden Donnez och Willez. Låten hamnade på
Internet och massor av folk gillade vad dom
hörde från Linus och Håkan. Klippankillen Filiph Jönsson var en av många som lyssnade
på låten och han hörde av sig till Linus.
– Filiph är duktig på texter och visade vad

Linus som redan har en diger meritlista inom
musikvärlden trivs allra bäst i studion och
speciellt på Svenska Popfabriken i Klippan.
– Det är så roligt att se och vara med om att
Svenska Popfabriken lever vidare. Jag hoppas
att det kan bli så igen som det var i slutet på
70-talet, att Klippan blir ett nav i Skånes och
Sveriges musikliv.
Han vill inte förutspå något om sin egen musikframtid.
– Det får tiden utvisa, säger Linus Borg. Ett
namn och en röst som du garanterat kommer höra mer om och av.

Vi startar 2014 i raketfart med

PANGPRISER på
GBG WC-STOL

ÖPPET S-LÅS 5591
Med sits och duospolning och avst.ventil

2 495:-

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

Utnyttja aget!
Rot-avdr

Vi erbjuder tandvård
för hela din familj!
Barn 3-19 år kostnadsfritt

Välkomna till oss!
Städpatrullen
- vi städar allt!

Storgatan 20, 264 34 Klippan

Tel. 0435-104 69

Öppettider: Mån-ons 7.30-17.00, tors 7.30-14.00
Bert-Åke Andersson
Tandläkare

5.990:5.1 Hemmabio-PaKet
avr-161 + HKts 9

10.990:5.1 Hemmabiosystem med blu-ray
bds-680 + HKts 9

2.990:bärbar Högtalare
go + Play

Bärbar högtalare som strömmar musik
trådlöst från digitala musikenheter

3.490:-

Öppettider:
Mån - fre 10 - 18
Lör 10 - 14

aura blacK
airPlay+ bluetootH

När konst möter enastående ljud

www.klippan.euronics.se
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Kt- &
Åsbo Slä forskare
folklivs

Intresset för släktforskning har växt kolossalt de
senaste åren. Det märker man inte minst hos föreningen Åsbo Släkt- och Folklivsforskare. I dag
har klubben drygt 470 medlemmar och det ökar
stadigt!
Föreningen har öppet hus udda veckor måndagar och fredagar
klockan 13.00-16.00 på 47:an i Klippan.
– Då har vi öppet för ALLA, inte bara medlemmar, och vårt mål
är att kunna hjälpa till direkt, säger föreningens ordförande
Bengt Emgård.

Gamla släkter
får liv på nytt

– I vår lokal finns ett gediget arkiv som man kan söka i. När man
väl har börjat släktforska kan man inte sluta! Det intressanta är
egentligen inte namnen man får fram, utan historierna bakom
de människor man hittar. Det är som om de gamla släkterna får
liv på nytt.
Blomgrens arkiv - 37 000 bilder!
Åsbo Släkt- och Folklivsforskare har genom ett samarbete med
Klippans Kulturnämnd och Hembygdsföreningen lyckats göra
bilderna från Blomgrens bilder tillgängliga så folk kan söka
bland dem. Föreningen har även kvällsträffar där man diskuterar
olika frågor och bjuder in föreläsare.
– I föreningen har vi många som är ”specialister” och kan hjälpa
till med klurigheter som kan uppstå när man släktforskar. Bland
annat har vi vår vice ordförande Lena Ringbrandt Ekelund som är
väldigt duktig på att söka upp amerikanska emigranter, avslutar
Bengt Emgård och hälsar dig hjärtligt välkommen till Åsbo Släktoch Folklivsforskare.

RYMLIG ÖVERALLT
Vi har kombinerat komfort och smidighet till ett fantasktiskt pris.
Dessutom ingår fri service i 3 år.

NYA NISSAN NOTE 1,2 HEDIN EDITION
Förr 147.900 Nu

139.900 kr.

•ACC/Klimatanläggning
•Airbag förare & passagerare
•Antisladdsystem
•CD-stereo
•Elhissar fram och bak
•Ikey nyckelfritt
•Farthållare
•Färddator

•Alufälgar
•Handsfree via Bluetooth
•Multifunktionsratt
•Navigator (GPS)
•Regnsensor
•Servostyrning
•Sidoairbag mm.
Metallic +5000:-

NISSAN MICRA 1,2 VISIA
Förr 124.990 Nu

109.990 kr.

• AC
• CDstereo
• Färddator
• AUX/USB/MP3
• Elhissar

• Fjärrstyrt C-lås
• ESP
• Isofix
•Handsfree via Bluetooth
• 6x Airbag mm. Metallic +5000:-

3 ÅRS FRI SERVICE

*Tillval på utrustningsnivå Acenta. Note och Micra: Bränsleförbrukning blandad körning l/mil: 0,36–0,54. CO 2 -utsläpp g/km: 92–125. Samtliga summor är inkl. moms. Kampanjen gäller bilar i lager t o m 30/3-2014 och går ej att kombinera med andra
avtal eller rabatter. Servicekontraktet gäller vid köp av en ny Nissan och innefattar 3 st. schemalagda servicar enligt Nissans serviceschema (36 mån/6 000 mil) värde upp till 8 600 kr inkl. moms. Avtalet följer med bilen och gäller endast på
auktoriserade Nissan-verkstäder. Servicekontraktet gäller endast de punkter som finns med på den schemalagda servicen. Slitagedelar, övriga reservdelar och ev. önskemål från kund ingår inte i priset. Bilarna på bilderna är extrautrustade. Med
reservation för ändringar. För mer information kontakta din närmaste Nissan återförsäljare. www.nissan.se

HELSINGBORG, GARNISONSGATAN 5, Tel: 042-16 63 10
ÄNGELHOLM, KLIPPANVÄGEN, Tel: 0431-41 60 74
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HELSINGBORG, VARDAGAR 08.00-18.00
LÖR 11.00-15.00 SÖN 12.00-15.00
ÄNGELHOLM, VARDAGAR 08.00-18.00. LÖR 11.00-15.00

WWW.HEDINBIL.SE I FACEBOOK.COM/HEDINBIL
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Precis före jul fick Sveriges Naturbruksgymnasium AB
besked att Förvaltningsrätten godkänt bolagets ansökan att driva gymnasieskolan i Östra Ljungby.
Ett besked som firades med Segra-tårta till alla elever och personalen. Läs mer på www.klippanshopping.se/webbartiklar

Klippan kommun

Svenska Mästare
Varje år i januari delar Klippans Kommun ut minnesgåvor till de idrottare från klubbar i kommunen som tagit
guldmedalj i SM, eller hamnat på pallplats i nordiska
och internationella tävlingar. Den 29:e januari träffades
ett stort gäng glada pristagare på restaurang Senioren
där de fick motta sina minnesgåvor. Söderås Journalen
presenterar hela listan med duktiga vinnare!
Klippans Brottarklubb
Jenny Fransson, 1:a Senior NM, 72 kg
Fredrika Pettersson, 3:a Junior VM, 1:a Senior SM
Nellie Brink, 3:a Ungdoms EM
Stine Mared, 1:a Junior SM
Emma Carlsson, 2:a Senior NM
Ljungbyheds Pistolklubb
Mats Friberg, 4 x 1:a veteran NM, 2 x 2:a veteran NM, 3 x 1:a veteran SM
Krister Persson, 1:a veteran NM, 2 x 2:a veteran NM, 3 x 1:a veteran SM
Enno Jakobson, 1:a veteran NM, 1:a veteran SM
René Ågren, 2:a veteran NM
Klippans Kraftsportklubb
Anders Andersson, 1:a veteran SM, tyngdlyftning
Åsbo Ryttarförening
Zelma Björk, 1:a SM ponny-dressyr
Ingrid Hesslo-Levin, 1:a NM körning lag
Glenn Hesslo, 1:a SM körning, häst enbet

En sak som är roligt med nya år och nystarter förutom alla nyårslöften (som jag ännu inte brutit!
Hurra och duktig tjockis!) är alla kursstarter. Min
sambo, föräldrar och systrar har börjat gömma
Vuxenskolornas utskick för de vet att jag alltid
hittar minst fyra kurser jag anmäler mig till.
En kort summering av kurser jag gått:
• Nåltovning. Tydligen blev man cirkelledare på den
kursen, så jag kan titulera mig kursledare i nåltovning.
• Kajakkurs. Hade en vision att jag skulle paddla fram
som Pocahontas. Istället var jag livrädd, fick för mig
att det var hajar överallt och hade en nära-döden
upplevelse när jag gjorde eskimåsvängen.
• Valpkurs. Tre eller fyra gånger med min vuxna hund.
• Agilitykurs med hunden.
• Freestylekurs med hunden.
• Kantarellsök med hunden.
• Keramikkurs.
• Danska för nybörjare.
• Glasfusing-kurs.
• Stickning.
• Smycketillverkning.
• Solo-salsa (perfekt, man slapp dansa med nån.
Synd att jag rör mig som ett kylskåp).
• Lchf-kurs (mycket märklig kurs. Folk som satt och
berättade om sitt favoritsnacks: majonnäs med tonfisk i olja).
Alla kurser med hunden har oftast slutat med att jag
sprungit och jagat den lilla råttan över träningsplanen
och övervägt att sälja honom.
Det finns mer…karate, poweryoga, mindfulnessvandring
(jättetråkigt och alla gick så jävla sakta, skulle klappa
träd och fånga dagen), löpträningskurs och en hel del
annat som jag glömt/förträngt.
När du får denna färska Söderås Journal i din brevlåda
inleds sportlovet i Klippans kommun. Gissa om jag älskade sportlovet som yngre? Massvis med aktiviteter att
prova på och en chans att testa sporter man varit nyfiken
på. Underbart!
Nu måste jag sluta, ikväll är det simkurs för vuxna som
vill utveckla sin simteknik och sen måste jag packa mina
saker som jag ska ha med på glaskursen om några dagar.
Oj, titta….här ligger ju två utskick från Studieförbundet
Vuxenskolan och ABF. Bäst att jag tittar igenom dom…..

Åstorps CK
Benny Andersson, 2:a Masters VM Mount.bike H55, 1:a SM Cyclocross
Masters H50

Föreningen Ofeigur
Unn Kroghen Adalsteinsson, 1:a SM tölt Islandshästar, 1:a SM
kombination, Fether Prizet
Tur jag har mitt pysselrum där jag kan kurs-öva....
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Föreningssidan
På denna sida erbjuder vi alla föreningar i Söderås Journalens utgivningsområde att informera om sin verksamhet. Föreningen
ska alltså finnas i Klippans kommun (Klippan, Ljungbyhed, Östra Ljungby osv), Perstorps kommun, Kvidinge eller Röstånga.

Klippanbygdens Natur

Ljungbyheds golfklubb

Hur går det till?

Om föreningen

Sportlovsveckan

Ni skriver själv texter och bidrar med
eventuella bilder. Maila in detta till:
foreningssidan@soderasjournalen.se

Klippanbygdens Natur bildades 1986 och
är din lokala Naturskyddsförening. Vår
önskan är att väcka nyfikenhet och lust över
vår rika och varierade natur. Föreningen
ägnar sig åt fängslande föreläsningar och
bildvisningar och regelbundna exkursioner
till intressanta platser. Genom ökad kunskap skapar vi också förutsättningar för
en varsam hantering av såväl miljöer som
enskilda arter.
För dem som vill ta en mer aktiv och praktisk del i föreningens olika aktiviteter finns
det arbetsgrupper att engagera sig i.
Klippanbygdens Natur förvaltar allt från
geologiskt unika platser till slåtteräng och
skogsområde i Linneröd.

Ljungbyheds Golfklubb anordnar under
sportlovsveckan ”prova på golf ” för alla
sportlovslediga ungdomar under ledning av
klubbens populära Pro Teddy Mélen.
NÄR: tisdagen den 18 februari & torsdagen
den 20 februari mellan kl. 13:00 - 15:00,
båda dagarna.
PLATS: Fd Gymnastikhallen på gamla F5området, Ljungbyhed Park (inomhus).
All utrustning som klubbor & bollar får man
låna, medtag inneskor. Korv & dricka blir
alla deltagare bjudna på av klubbens ungdomskommitté. Ev. frågor kontakta Teddy
på 0708-25 98 25.

Aktiviteter

Motionsdans

SPF Färingtofta

SPF Färingtofta inbjuder till motionsdans i
Alla är välkomna att delta i våra aktiviteter: Tornsborgs Tivoli, Färingtofta:
• 12 mars diskuteras Skånes Vilda djur • Torsdagen den 27 februari kl. 14.00 – 17.30.
med Nils Carlsson, Länsstyrelsen
KJELL REINES orkester spelar.
• 6 april arbetsdag på slåtterängen på • Torsdagen den 13 mars kl. 14.00 – 17.30.
Räfshalen
MEMORYS orkester spelar.
Vi bjuder på kaffe. Alla föreningsanslutna
• 4 maj Fågelskådningensdag
pensionärer är välkomna. Medlemskontroll.
• 18 maj Cykeltur till Ingeborrarp
• 15 juni Blommornas dag
För mer information ta kontakt med ordföranden Erik Persson 0435 - 44 04 41
eller gå in och titta på vår hemsida
klippan.naturskyddsforeningen.se

Månadsmöte

Tisdagen den 11 mars kl. 14.00 i Församlingshemmet, Färingtofta. Efter förhandlingarna
berättar Dois Liedman, Hässleholm om
”Apoteket förr och nu”. Kaffeservering.
Hjärtligt välkomna.

Föreningen Norden
Klippans Bibliotek

Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 19.00
presenteras ”Levandegörande av brukets
kulturarv” på Klippans Bibliotek. Christer
Jönsson berättar om Länsstyrelsen, Regionmuseet och Svenska Pappersbruket AB:s
informationssatsning vid och runt bruket.

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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Hur mycket får skrivas?

Det kan bli en eller flera sidor men så
här i början sätter vi inte någon gräns
eftersom vi inte vet hur många det blir
som vill vara med och informera om sina
aktiviteter. Blir det trångt om utrymmet så
får vi gå in och redigera så att alla som
vill får plats!

Kostar det något?
Detta kostar inte något för föreningarna.
Vi söker sponsorer på de olika orter vi
har i vårt utgivningsområde. Tanken
är att dessa företag på så sätt stöttar
föreningslivet på sin ort så att föreningarna där kan få ut sin information i
Söderås Journalen.

Vad kan man skriva om?
Ni kan skriva om:
•
•
•
•
•
•

Resultat
Framtidsplaner
Kommande tävlingar
Genomförda tävlingar
Kallelser till möten
Mötesredovisning

• Utfärder och resor osv. osv.
… ja, helt enkelt vad ni vill som ryms
i vår roll som ansvariga utgivare.

Publicering!
Föreningssidorna publiceras i:
Söderås Journalen, vilken har en
upplaga på 15 000 ex.
• Delas ut till samtliga hushåll och
företag i Klippan, Östra Ljungby,
Ljungbyhed, Kvidinge, Perstorp och
Röstånga.
www.klippanshopping.se
• c:a 5 000 fysiska besökare per
månad

Nyöppnad

Vi har även catering till fest!
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10 rättersbuffé 89 kr
Sallad ingår

Även Take Away

79 kr

0435 - 201 20 Västra Storgatan 61, Kvidinge

Missa inte att……
Adapt Media nu också finns på Instagram i din
smartphone! Följ oss där och ta del av alla våra
spännade uppdrag.
Använd taggen #söderåsjournalen för att tipsa, delge eller
bara visa oss var och hur du läser din Söderås Journalen.

April-sept.
kl.8-10.30

Frukostbuffé

59 kr

Mån: Stängt
Tis - Tors: 8 - 20
Fre & Lör: 8 - 22
Sön: 8 - 22

El-entreprenad El-service
El-entreprenad
El-service
Data
/
Passage
/
Data / Passage Larm
/ Larm

0435 - 77 95 40

0435 - 77 95 40
0435 - 77 95 40

m

www.prenad.se

www.prenad.s

www.prenad.se

Kampanj!
Luft/Luftvärmepump

MSZ-FH25VEHZ
Erbjudandet gäller vid beställning före 31 mars 2014.
Kontakta oss för villkor och mer information.

kr
13 9k0lus0
ive
in
on
installati
d
n
sta ard vdrag
med rota

Ring oss för kostnadsförslag!
Kenneth 0706- 248 229
Mattias 0706-248 227
www.a4uab.se
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SENIOREN
Minister lunchade på Senioren
Folkhälso- och äldreministern Maria Larsson passade på
att besöka Klippan och restaurang Senioren den 24 januari.
Ett kort men intensivt stopp innan ministern åkte vidare mot Ludvigsborg.
– Jag visste att Klippans kommun har bra äldremat och jag har under
lunchen på Senioren njutit av god mat, trevlig personal och trevligt
sällskap. Jag åt pannbiff, som smakade mycket godare än när jag
själv tillagar det hemma i mitt kök. Damerna som satt vid mitt bord
sa att här får man riktig husmanskost, säger Maria.
Med vid lunchen var också kommunens kostchef Anita Broddesson,
äldreomsorgschef Carina Pihlwret och representanter från Kristdemokraterna i Klippan. Frågan om kommunernas mat inom äldreomsorg och skola är ständigt aktuell. Regeringen har fördelat stimulansmedel till kommunerna för att förbättra kosthanteringen, t.ex.
genom näringsberäkning av maten.
Imponerad av kostchefens jobb
Maria Larsson var mycket nyfiken på hur Anita Broddesson gjort för
att kunna servera bra och god mat trots de upphandlingsregler som
har spökat för många kostansvariga.
– Jag har ett genuint intresse och kunskap om maten som vi levererar. 3200 personer om dagen äter maten som kommunen gör. När
det kom till de nya upphandlingarna med leverantörerna så läste jag
på grundligt och vi har haft en duktig upphandlare. Dessutom är det
viktigt att tänka på att vi som beställare kan ställa krav på kvalitén
och råvarorna, berättar Anita Broddesson.
Två herrar som är lika nöjda med lunchen som Folkhälso- och äldreministern är Sven Bengtsson och Gösta Gustavsson. De brukar besöka Senioren och äta lunch och är väldigt positiva.
– Det är väldigt bra att kunna gå hit
och äta, säger Sven som valde dagens
pastarätt.
– Man träffar andra människor och
maten är riktigt god och mättande, säger Gösta som äter Dagens rätt: hemlagad pannbiff med potatis och sås.
Skämtsamma stamgäster
Innan Maria Larsson lämnade Senioren och Klippan fick hon smita
bort till ett bord med två herrar och en dam. Ministern och hennes
följe hade nämligen tagit deras stambord, men det var med glimten
i ögat de förmanade Maria.
– Att komma ut och äta så här god mat och samtidigt umgås är
hälsofrämjande och ett riktigt önskeläge. Klippan ligger verkligen i
framkant när det gäller kosthanteringen.

Håll utkik i din brevlåda
den 27 februari!
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Akvariefisk
• Tropisk Fisk, Bokbindaregatan 14, 264 31 Klippan................................. 0435-136 05
Bank
• SEB, Allegatan 17, 264 33 KLIPPAN...................................................... 0771-621 000
		 www.seb.se, christer.johansson@seb.se
• Swedbank, Storgatan 38, 264 33 KLIPPAN............................................ 0435-260 00
		 www.swedbank.se, klippan@swedbank.se
Bildelar
• Stigs Autoshop, Storgatan 64, 264 33 KLIPPAN....................................... 0435-147 00
		 www.stigs-autoshop.se, order.stigsautoshop@telia.com
Bilverkstad
• Börjessons Bil, Östergatan 28, 264 34 KLIPPAN...................................... 0435-109 20
		 www.borjessonsbil.se, klippan.bokning@borjessonsbil.se
Blommor
• Brohällans Blommor, Storgatan 27, 264 33 KLIPPAN............................... 0435-151 51
		 brohallansblommor@telia.com

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

Busstrafik
• Klippans Busstrafik, Åbytorpsvägen, 264 39 KLIPPAN.............................. 0435-142 13
		 www.klippansbuss.se, info@klippansbuss.se

Gravstenar
• T Hagelins Gravstensvård, V. Forestad 4036, 264 54 LJUNGBYHED....... 0435-77 01 09
		 t.hagelin@bredband.net

Byggnadsarbeten
Bengtas Bygg & Montage, Sävgatan 10A, 284 33 Perstorp..................... 0704-334071
		 bengtas_byggmontage@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

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

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 Svenska AB, Storgatan 81, 264 31 KLIPPAN......................... 0435-44 89 50
		 www.optimera.se, klippan@optimera.se

Hotell & Pensionat
• BEST WESTERN Hotell Klippan, Åbyplan 3, 264 33 KLIPPAN.................... 0435-120 10
		 www.bestwestern.se, reception@hotellklippan.se

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

Inramning
• IdéRika Ram, Ekbacken 693 Bonnarp, 264 53 Ljungbyhed................. 0704-49 05 48
		 www.iderika.nu, info@iderika.nu

Datakommunikation
• Nordic IP, Thulinvägen 5, 264 51 LJUNGBYHED...................................... 042-17 95 40
		 www.nordicip.se, info@nordicip.se

Kanotuthyrning
Djupadalsmölla Kanotuthyrning, Djupadalsmölla 4965,
264 54 LJUNGBYHED, ........................................................................ 0435-77 00 41
		 www.djupalsmolla.com

Däck
• Klippans Vulkverkstad, Fabriksvägen 14, 264 39 KLIPPAN........................ 0435-103 07
		 info@klippansvulk.se
Elektriker
• 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
• 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

Hund- och kattpensionat
Dag & Natt för Hund & Katt, Linneröd 6765, 264 93 KLIPPAN..................... 0435-24 303

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
Kommun
• Klippans Kommun, Trädgårdsgatan 12, 264 80 KLIPPAN.......................... 0435-280 00
		 www.klippan.se, kommun@klippan.se
Konferens
• Klippans Kultur Center, Östra Teatergatan 7, 264 38 KLIPPAN............... 0702-84 23 06
		 www.klippanskulturcenter.se, info@klippanskulturcenter.se

Lackering (metall, trä och plast)
Estate Color Research AB, Mörsarevägen 6, 264 51 LJUNGBYHED........... 0435-44 15 43
		 www.estatecolor.se, info@estatecolor.se

Forts. nästa sida
• De företag som är markerade med svart cirkel hittar Du ännu mer information, erbjudanden och annonser om på www.klippanshopping.se
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Livsmedelsbutik
• Hemköp, Storgatan 8, 264 52 LJUNGBYHED........................................ 0435-44 10 30
		 info.ljungbyhed@hemkop.se
• 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

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

Markiser
• MP Solskydd, Värmevägen 2, 264 39 KLIPPAN..................................... 0734-43 44 66
		 www.mpsolskydd.se, info@mpsolskydd.se

Taxi
• Taxitjänst AB, Östra Sandgatan 6, 252 27 Helsingborg............................. 0435-140 05
		 www.taxitjanst.se, info@taxitjanst.se.................................................... 042-120 200

Maskintjänster
• KMT Klippans Maskintjänst AB, Åbytorpsvägen 25, 264 39 KLIPPAN......... 0435-191 50
		 www.kmt-klippan.com, info@kmt-klippan.com

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

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
• Smörgåskupén, Ängelholmsgatan 25, 264 38 KLIPPAN........................ 0702-78 48 93
• 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, Villagatan 16, 264 31 KLIPPAN................................................ 0435-711 999
		 www.joluab.se, joluab@telia.com
• Ydhags Specialsnickeri, Förrådsvägen 11, 260 70 LJUNGBYHED........... 0707-41 10 63
		 www.snickeriet.info, info@snickeriet.info

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, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN...................................... 0706-32 74 94
Värmepumpar och kylanläggningar
• A4U i Skåne AB, KVIDINGE................................................................... 0706-24 82 29
		 www.a4uab.se, info@a4uab.se

Vill du också synas
11 gånger om året hos
13 760 hushåll och
1240 företag?
Anmäl då ditt företag på:

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

Städfirmor
Städpatrullen Nordvästra Skåne AB, Storgatan 63, 264 32 KLIPPAN............ 0435-182 70
		 www.stadpatrullen.com, stadpatrullen@mail.com

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

