
Söderås
Innehåller även
information från

JUNI• 2014

Nu kan du följa oss på

ICA nära Klippan

  

Priserna gäller 16/6 - 22/6 2014
Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel. 

  

Nyplockad från Kvidinge                           

FärsKpotAtIs   
Klädesholmen, 200g

MAtjessIll    

0 / kg
90

(Gäller ej vid köp av  
tobak, receptfritt och spel)

Gäller endast: skånerost, Intenzo, Mezzo,  
Blue java & Dark temptation. Övriga sorter 25:-                

ZoeGAs, 500 g 
KAFFe

20:- MAx 5 KG

MAx 1 KÖp

1 paket

MAx 2 st

5:-

Handla för 100:- så får du köpa...

Handla för 100:- så får du köpa...

Handla för 100:- så får du köpa...
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redaktionen

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

www.klippanshopping.se

Dina Tips och försLag viLL vi  
gärna ha insänT TiLL:

söDErÅs JournaLEn/rEDakTionEn
ADAPT MEDIA, 

n. skoLgaTan 2, 264 33 kLippan
(v.g Märk MED ”MIna TIps”)

VI reserVerar oss För eV. TryckFel

Upplaga 15.200 ex.
Adapt Media har copyright på allt material som publiceras i Söderås Journalen, om inget annat anges. Upphovsrätts-
lagen 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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camilla@adaptmedia.se 

0435 - 77 90 50 

Brauns siDa | Lars-Erik Braun

proDukTion | ADAPT MEDIA AB

Nummer Manusstopp  Utgivningsdatum          

Januari 2 januari 20 januari

Februari 27 januari 17 februari - Sportlov

Mars 3 mars 24 mars

April 27 mars 13 april - Påsk

Maj 5 maj 25 maj - kristi himmelsfärd.

Juni 28 maj 15 juni - Åbymarkn., Midsommar 

Juli  - SEMESTER 

Augusti 23 juli 10 augusti - gammelmarknad

September 1 september 21 september

Oktober 29 september 19 oktober

November 3 november 23 november - Julskyltningar

December 26 november 14 december - Jul och nyår
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2 Ny tävling

4 Brauns sida

6 Åby Marknad

8 Event Bilpartner och Callinaz

10 Profil i exil: Jan Roth 

11 Bruksspelet

12 Tips för Midsommarfesten

13 Vårfesten i Perstorp

14  Vinnare månadstävling:  

 Mors dags-fika/ Lotta på Åsen

15 Familjesidan

 Sparbanksstiftelsen

16 Johanna testar...

17 Zignerat Zachhau

18 Rörmontage

19 Årets företagare

20 Föreningssidan

21  Åsbo Driving

23  Hallå där, Jösse...

 Annonsjakten

25 Topnews.se

 Åbyskolan

 Kommunsidor

26-27  Branschregister

Vinn 
trädgårdsväxter 

från Bjärhus Växtbutik
Sommartider hejhej! Ta chansen och vinn ett present-
kort på Bjärhus Växtbutik!

Söderås Journalen ger dig chansen att botanisera bland alla 
underbara växter, träd, blommor och buskar som du kan hitta 
på Bjärhus Växtbutik. Skicka en motivering till oss och berätta 
varför just du vill vinna så blir det kanske just din trädgård eller 
balkong som får en blommande makeover! 

Vi vill ha ditt svar senast den 23 juli

Skicka till: 
Adapt Media, 
Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan

Glöm inte att märka kuvertet med ”Växter”

Ha en trevlig 

semester!

Lycka till!

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

Vi önskar 
alla en 

varm & glad 
Midsommar!

Vi har 
tillbehören för 

en sval 
poolsommar!

Kristallklart poolvatten

Poolvårdsguide

ALLSÅNGSPAKET
Logi, supé, kaffe-kaka inkl. entré  
1205 kr/pers. i dubbelrum

ALLSÅNGSMENY
Supé m. kaffe-kaka inkl. entré
Serveras mellan 17-18.
475 kr/pers.

ENDAST ENTRÉ  
150 kr
Biljetter köps på Spången  
eller vid entrén, insläpp från 17.30

Tel: 0435-44 00 04  • www.spangen.se

Elisa Tomas 
Petersson

Linda 
Bengtzing

Lill-Babs

 Helene Persson

Orkester & kör: 

Edvard  
Perssons  
Hjältar

ALLSÅNG PÅ SPÅNGEN
 Musik, komik & sommar   

Måndagen  - 21 JULI - kl. 19.00  

Måndagen  - 28 JULI - kl. 19.00  

Glenn Wish

Programledare båda datum:

Uffe Chrix

Jojje  
”Dag Otto” 
Jönsson

Semesterstängt i butiken 
23 juni – 8 juli

Gäller ej installationsmaterial och

 lju
sk

äl
lo

r.

Somma
r

rea!10%
På allt i butiken 

 fram till semestern

0435 - 149 60

 

 
 

 

 

 
          
  

 
         

Öppet i butiken: Ons 13-18/ Lör 10-13

Följande mått finns (pris inkl. moms):
Bredd 300 cm utfall 250 cm 9 995:-
Bredd 400 cm utfall 300 cm 10 995:-        
Bredd 500 cm utfall 300 cm 12 495:-
 
         

Tel. 0435- 149 60

Värmevägen 2, Klippan

Vi erbjuder färdigproducerade terassmarkiser R1500 
inklusive motor från Somfy med fjärrkontroll. Väven är 
grå SANDATEX 407/79 med rak kappa.

Vår succékampanj 
förlängd hela juni ut!

Söderåsjournalen 

10,7 x 7,1 

RRÖSTÅNGAÖSTÅNGA  
BBEGRAVNINGSBYRÅEGRAVNINGSBYRÅ 

 

Billingevägen 8  -  Röstånga -  0435-91570 

Läs gärna mer på vår hemsida 
www.begr-byra.se 

 

 
En hjälpande hand när det behövs 

dygnet runt, året om 

 

Mikael Karlsson 
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RRÖSTÅNGAÖSTÅNGA  
BBEGRAVNINGSBYRÅEGRAVNINGSBYRÅ 

 

Billingevägen 8  -  Röstånga -  0435-91570 

Läs gärna mer på vår hemsida 
www.begr-byra.se 

 

 
En hjälpande hand när det behövs 

dygnet runt, året om 

 

Mikael Karlsson 

Öppettider:
Måndag - fredag  10 - 18
Lördag  10 - 14

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

Förverkliga dina 

trädgårdsdrömmar

på Bjärhus!

Superfina 
krukodlade rosor 
i olika färger!

Ha en trevlig 

semester!
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Midsommarmyt
Juldagen är grunden för midsommar. 
Det är okänt när Jesus föddes. Offi-
ciellt slog påven Liberius år 354 fast: 
Den 25 december. Det slog ut Roms 
”solfest”. Nio månader tidigare, den 
25 mars, blev då ”Maria bebådelse-
dag”. Då berättar evangelisten Lukas 
att Johannes mor Elisabet var ha-
vande i sjätte månaden. Tre månader 
senare, den 24 juni, föddes Johan-
nes Döpare. På midsommar reses 
numera en ”majstång”, tradition från 
Tyskland med forntida anor. ”Sill, 
nypotatis och nubbe” hör till idag, 
en 1900-talstradition. Att ta upp 
potatis innan de vuxit färdigt sågs 
på 1800-talet som en försyndelse 
och ett slöseri. Sill var vardagsmat, 
särskilt salt sill. Men mattraditionen 
ändrades. Sillen och nypotatis fick 
”exklusivitetsstämpel”. Nubben har 
däremot ”anor från forntiden”.

Krimkriget gav bank
Oroligheterna på Krim oroar svenska 
marknaden. Så var det inte vid Krim-
kriget (1853-1856). Då fick Sverige 
ekonomisk uppgång, som pågick un-
der en lång tid. I kriget stod Ryssland 
mot bl a Frankrike och England. Det 
gav ökad handel och ökade priser, 
som gynnade bönderna, t ex i Ö 
Ljungby. Utbyggnad krävdes, pengar 
behövde lånas. Det gav knuff för nya 
banker. På Ö Ljungby Gästgivargård 
togs beslut att bilda bank 1874, som 
började verksamheten på ”Gästis”.

Märkesdagar
1889. Sveriges socialdemokratiska 
arbetarparti bildades, av 48 man och 
en kvinna.
1899. Kooperativa förbundet bilda-
des.

Som sagt
”När man skriver sina memoarer ska 
man helst vara död.”
(Viktor Borge, musiker, humorist)
”Framåtskridandet är de missnöjdas 
verk.” (Filosofen Jean-Paul Sartre) Boktipset: John Nilssons bok ”Berättelser om min hembygd” ger tillbakablickar i Ö Ljungbybygden.

…och så nås Braun på

Tfn 0435 71 11 50

mobil 0739-79 34 54

E-post: leb.klippan@passagen.se

BRAUNS SIDA

Den 2 maj var sista inlämnings-
dagen för självdekalrationer. Snart 
börjar skatteåterbäring. Vem införde 
självdeklaration i Sverige? Jo, ingen 
mindre än Karl XII.
Krigsmakten och rättsväsendet var 
de stora utgiftsposterna för Sverige 
i äldre tider. Det behövdes inkom-
ster. Merparten togs in via skat-
ter på varor. Men det krävdes även 
att medborgarna beskattades. Det 
kopplades till jordbruken – som var 
överväldigande antalet medborgares 
utkomst. Hur stor var bärkraften? 

Via länsförvaltningarnas inspektörer 
kontrollerades detta. Det blev inte 
effektivt. Nytt behövdes. Det ansåg 
Karl XII, som var i akut behov av 
pengar med anledning av krigen.
 1712 infördes självdeklaration för 
första gången i Sverige. Det blev 
ingen succé. Efter kort tid återgick 
man till tidigare tingens ordning. 
Idén levde vidare. 1809 beslöt riks-
dagen införa progressiv skatt (högre 
skattestats för högre inkomst) och 
självdeklaration. Även det blev en 
miss.

 Klart stod: skattesystemet var fel-
aktigt, godtycke fanns. Dessutom 
var skatten kopplad till rösträtt 
(högre inkomst gav fler röster). I 
takt med att samhället byggdes ut 
krävdes mer skatt. År 1900 togs 8 
procent av BNP ut i skatt (idag är 
det 45 procent). Kostnadskrävande 
allmänna värnplikten infördes 1901. 
Nytt skattesystem beslöts 1902. Det 
kom - med självdeklaration. Allt fler 
uppgifter krävdes in. Kulmen nåddes 
på 1970-talet. Sedan har förenkling 
skett - som fortsätter.

  

Självdeklaration – Karl XII:s påfund

Det undras kring Klippans Ladugård, 
som kommunen köpte och sålde till 
Nils Erik Sundblad för uppbyggnaden 
av Silver Hill, som sedan togs över av 
Management i Lund (MiL).
Papperstillverkningens anor i bygden 
är från 1573, året Tycho Brahe hyl-
lade sin morbror Sten Bille på Her-
revadskloster i en dikt som ”den 
förste i landet (Danmark) som startat 
papperstillverkning”. Klippans pap-
persbruks historia börjar dock först 
1637. Andra pappersbruk kom igång, 
konkurrensen blev allt hårdare. Klip-
pans bruk behövde fler inkomster. Bi-
näringar startades under 1700-talets 
andra del. Då var bruket nedgånget. 
Abraham Tornérhjelm tog över 1772 

Från ladugård via Silver Hill till MiL
(dog 1776). Det var han som star-
tade binäringar, bl a jordbruk och 
boskapsdrift. Mark köptes. Änkan 
Eleonora Silfversköld fullföljde drift 
och utbyggnad och köpte bl a hem-
mannen Mammarp 1 och 2 med torp. 
Det var mest betesmark. Boskap 
hölls. Området kallades ”Klippans 
Ladugård”. Namnet togs med till nya 
stallarna, som MiL nu äger.
 I tur och ordning blev Joakim Staël 
von Holstein, Anders Hellman, Carl 
Fredrik Kemner, Sven Magnus Sun-
nerdahl och från 1853 Christian A 
Bock ägare. Bock inledde en omfat-
tande om- och nybyggnad. Tegelbruk 
anlades 1854. Åren 1856 -57 uppför-
des det som blev känt som Klippans 

Ladugård. Jordbruket utarrenderades 
ut 1869 till 1920, togs över igen. 1974 
såldes marken till Klippans kommun 
– inte för 10 000 miljarder kronor, 
som de står i Riseberga arbetarkom-
muns protokoll, utan för 10 miljoner 
kronor. Kommunen behövde mark, 
pappersbruket rejält kapitaltillskott.
 Sedan köpte Nils Erik Sundblad 
Borgen och Ladugården samt 84 
000 kvm mark. Silver Hills uppstod 
och fanns mellan 1981 och 1987. 
Kommunens köpte åter mark och 
byggnader som såldes till Manage-
ment i Lund (MiL) 1987. Idag drivs en 
avancerad chefsskola i bl a tidigare  
kostallet.

Pinnstolen – kulturbärare från Småland 
Alla använder den, en del ”ser” den 
och dess kulturvärde - pinnstolen, 
med anor från Amerika som via snick-
erierna i Småland spreds med järnväg 
över landet under 1800-talets andra 
hälft.
De första dokumenterade sitt-
möblerna av det vi kallar stol - med 
fyra fristående ben, ryggstöd och 
sittplatta - är 4 500 år gamla från 
Egypten. Förnäma bostäder hade 
stora utrymmen. Där fanns ”salssto-
lar”. Så var det i Sverige. Så fanns 
de många mindre bemedlade. Fram 
till 1700-talet gällde väggfasta sitt-
platser av bänktyp, så golvytans 
utrymme blev fri för varjehanda var-
dagssyssla.
 Men snickare tillverkade enkla, 
klumpiga stolar med ryggspjälor. Var 
bygd hade sin modell. Så genomför-
des laga skifte, byar ”sprängdes”, 
utflyttning skedde, nya boningshus 
uppfördes. De hade större bostads-
yta, möbler behövdes, inte minst nya 
stiliga stolar. De kom. Det såg Hen-
riette Killander från Hooks herrgård 

i Småland till. Hon var i England och 
fick se en pinnstol från Amerika som 
hon blev så förtjust i att hon tog med 
en hem och ville ha en uppsättning 
tillverkade.
 Kontakt togs med byggmästare 
Jonas Fagerlund på Lindefors. Han 
kontaktade snickare Daniel Ljung-
qvist i Svenarrum för att få hjälp med 
att svarva pinnarna till den smäckra 
stolmodellen. Så blev det. Andra 
snickare skaffade svarvar. Små sto-
lindustrier växte fram. Nässjö stolfa-
brik och Möbelfabriken Bodafors var 
två. De tillverkade pinnstolar, som 
de kom att kallas. Det blev succé. 
Det var på 1870-talet, då järnvägar 
byggdes. Det blev lätt att transpor-
tera pinnstolar över landet. Det stora 
intresset för pinnstolar dog dock ut i 
början av 1900-talet, men återkom 
på 1930-talet och är uppskattade 
idag samt något av kulturbärare. En 
uppskattad modell är ”Lilla Åland” 
från 1942, ritad av möbelarkitekten 
Carl Malmsten med inspiration från 
Åland.

Moderniserade modeller av 

ursprungliga ”spjälstolen” och 

”pinnstolen”.

 kostall är kursbyggnad.

Magasinet, stallet, villan pekas ut..

4



 kostall är kursbyggnad.

Magasinet, stallet, villan pekas ut..

Fabriksvägen 8
Klippan
0706 - 72 55 37
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Dagens rätt

Välkomna! Jessika & Co                                                   Gäller 16 juni - 11 juli 2014

Mån: Skink/spenat crepes med sallad 
	 alt.	Bruna	bönor	med	fläsk
Tis: pannbiff me´ ”lög”
Ons:  Varmrökt lax med kokt potatis och 
 kall sås
Tors: pålles goá pasta (kryddkorv, paprika,  

lök och creme fraiche)
Fre:  Grekiska biffar med klyftpotatis 
 och tzatziki
Veckans alternativ: Rostbiff med potatis-
sallad eller 2 smala med potatissallad/mos

70:-
33 cl 

läsk/vatten 
ingår

 Gilla nya pålles på Facebook så får ni våra erbjudanden & menyer direkt i din smartphone!

Efter kl.14 
serverar vi 
”Kvällens”

Fabriksvägen 8
Klippan
0706 - 72 55 37
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Dagens rätt

Välkomna! Jessika & Co                                          Gäller 14 juli - 8 augusti 2014

Mån: Dillstuvad potatis med isterband 
 eller lunchkorv
Tis: pannbiff me´ ”lög”
Ons:  Panerad sejfilé med mos och 
 Pålles goá fisksås
Tors: pasta Carbonara
Fre:  Kycklingfilé med stekt potatis och 
 Bearnaisesås
Veckans alternativ: Rostbiff med potatis-
sallad eller lunchkorv/isterband med 
dillstuvad potatis

70:-
33 cl 

läsk/vatten 
ingår

 Gilla nya pålles på Facebook så får ni våra erbjudanden & menyer direkt i din smartphone!

Efter kl.14 
serverar vi 
”Kvällens”

www.folkpartiet.se/klippan
En ekonomi i balans

lätt-mjuk-skön-tuff
stretch i ovandelen
maskintvätt 30 grader

Köpmangatan 19 Perstorp Tel 0435 - 346 68

Gilla oss på

Bonuskort 

Flickstl. 399:-
Den perfekta sommarskon

Damstl. 450:-

Centralt läge i Klippan med 
många möjligheter att utveckla 
verksamheten. Bra samarbete  

med duktiga leverantörer.

Ring 
Clara på 

070-54 55 600 
för mer 

information!

Välkänd, inarbetad 
Garn- och sybehörsaffär 
med trevliga kunder söker ny ägare!

Förverkliga din dröm och 
bli ny ägare till affären 
med fin tradition och  
en spännade framtid!

Passa på att starta upp nu och följ 
höstens TV-trend “Hela Sverige syr”!

Sommar
hälsning
Vi på ditt lokala Riksbyggen 
kontor i Klippan vill önska 
dig en härlig sommar!

Riksbyggen utvecklar, förvaltar 
och förbättrar rummen som du 
bor och arbetar i.

Vi hjälper er gärna att ta hand om er ekonomi och få den till att blomstra. 
Är ni nyfikna på hur så kom gärna in och prata med oss om ett 
samarbete på Storgatan 35 i Klippan eller ring oss på 0435-148 67.

Vi ses!
Christer med personal

Riksbyggen_99x134.indd   1 2014-05-20   15:37

Perstorp Bälinge
Idrottsklubb

Shopen på Hantverkareg. 2 D
Öppet: Tisdag och torsdag 14-17, lördag 10-13
Stort utbud av presentartiklar. Loppislokalen i klubbhuset efter 
Ugglebadet Perstorp. Öppet onsdagar 14-17, lördagar 10-13. 
Mottagning av loppissaker. Stängt vecka 28-31, öppet vecka 32.

STOR LOPPIS LÖRDAG 5 JULI Kl. 11-14   
Ring Rolf 0767-63 85 25 för hämtning vid behov. VÄLKOMNA!  
   

Din lokala grusterminal!

KMT Klippans Maskintjänst AB
Åbytorpsvägen 25, Klippan • info@kmt-klippan.com

0435 - 191 50
070 - 665 91 50

Dekorsten • Stenmjöl • Bärlager • Matjord • Singel • Sand • Grus

Trevlig 
sommar!
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ÅBy Marknad

EKSTRANDS CYKEL 0435-71 14 13
Storg 17, KLIPPAN  Vard 9-18 Lörd 9-14

CYKELAFFÄREN I CENTRUM

5.395:-

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

ekstrands.indd   1 06-04-03   10.47.56

CYKELAFFÄREN I CENTRUM

Stor sortering av cykelhjälmar

NU ÄR DET 
SoMMARpRISER 
SoM gÄLLER!
Kläder, skor, hjälmar 
och en del cyklar

Vackert till sommaren!

Stenugnsbakat med äkta surdeg

Av högsta kvalité - sedan 1964

www.kochsbageri.se

50 års 
Jubileum

Tack alla härliga trogna kunder!

Kochs´s Bageri 
fyller 50 år.

Vi �rar med :
Allt bröd 25kr/st

Stenugnsbakat med äkta surdeg

Av högsta kvalité - sedan 1964

www.kochsbageri.se

50 års 
Jubileum

Tack alla härliga trogna kunder!

Kochs´s Bageri 
fyller 50 år.

Vi �rar med :
Allt bröd 25kr/st

Stenugnsbakat med äkta surdeg

Av högsta kvalité - sedan 1964

www.kochsbageri.se

50 års 
Jubileum

Tack alla härliga trogna kunder!

Kochs´s Bageri 
fyller 50 år.

Vi �rar med :
Allt bröd 25kr/st

Åby Marknad är ett säkert sommar-
tecken för många. 

Marknaden som i år äger rum tisdagen 
den 17 juni är en av Sveriges äldsta. Här 
trängs marknadsbesökare och knallar som 
säljer allt du kan tänka dig behöva och inte 
behöva. Nytt för i år är att Klippans kom-
mun lämnat över ansvaret till Åsbo Ryt-
tarförening, Klippans Gymnastikkrets och 
Klippans Brottarklubb.
– Tidigare år har kommunen drivit Åby 
Marknad själv och då har det till största de-
len varit dåvarande turistchefen eivor De la 
cueva som haft hand om marknaden. Hon 
är med och hjälper oss i år och jag måste 
säga att utan henne hade det knappt gått 
att ta över ett så här stort arrangemang, 
säger Petra Frisk Holm från Klippans Brot-
tarklubb.

Allt ska stämma
Det gäller att få rätt på allt inför marknaden! 
– knallar som varit med i flera år vill ha 
samma plats som de haft tidigare och en 

Samma marknad, nya arrangörer!
del anmälningar är bara märkta med en 
signatur, så det är inte helt enkelt att få allt 
att stämma, fortsätter Petra. 

Kommunen frågade alla föreningar i kom-
munen om de var intresserade av att vara 
med och arrangera årets marknad. Från 
början var det ganska många som nap-
pade. Efter hand som föreningarna förstod 
vilket arbete det ligger bakom arrang-
emanget hoppade många av och tre blev 
kvar.
– För vår del betyder det en inkomst till 
föreningen och det känns väldigt trevligt 
att vara med. Åby Marknad är en etable-
rad verksamhet som fungerar bra. genom 
detta arbete får vi också träffa andra för-
eningar och det samarbetet är jätteviktigt, 
säger Lena Karolidou från Klippans Gym-
nastikkrets.

Mycket arbete inför och under 
själva marknadsdagen
För föreningarnas del innebär ansvaret för 
marknaden att dels ha hand om allt det ad-

ministrativa och ta hand om alla bokningar. 
Det gäller att se till så att betalningar för 
marknadsplatserna kommer in i tid och på 
själva marknadsdagen har föreningarna 
också ett stort arbete att göra. När mark-
nadsdagen är slut är det föreningarna som 
har i uppdrag att städa och göra fint.
– Vi tycker det är viktigt att vi har kvar Åby 
Marknad i klippan. att ordna stora eve-
nemang under en eller två dagar där man 
samordnar mycket funktionärer och med-
lemmar är det som föreningar är riktigt 
duktiga på. Den vanan har ofta föreningar 
från tävlingar och arrangemang. nu får vi 
använda den kunskapen till att göra Åby 
Marknad ännu bättre, säger Monica Gyl-
lenstierna från Åsbo Ryttarförening.

Petra, Lena och Monica hälsar alla besö-
kare välkomna till en härlig dag på Åby 
Marknad!   
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en kväll pÅ
 

Bilpartner

Release för Callinaz tredje skiva, två 
timmars mental träning på temat posi-
tivt tänkande och företagsmingel. Det 
var vad som serverades när Bilpartner 
i Klippan bjöd in företagare som job-
bar med service, sälj och kundkontakt 
tillsammans med sina anställda för en 
trevlig kväll.
- Jag fick idén att jag ville göra något 
för handlarna och företagen i Klippan. 
Vi har en hel del event, men då handlar 
det om att visa upp våra bilar. Detta är 
en kväll helt för företagarna och deras 
anställda, säger Anders Hallberg som 
är försäljningschef på Bilpartner i Klip-
pan och initiativtagare till kvällen. 

Cirka 150 personer minglade runt i lokalen 
och njöt av småprat och god mat från Ica 
Kvantum, Hemköp Ljungbyhed, Nya Pålles 
och dryck från Harrys.

Lyckad kväll med Callinaz, 
företagare och mental träning!

Callinaz tredje 
skiva lanserades
Callinaz, Klippanbandet 
som gör succé på dans-
banorna i hela Sverige, 
var också på plats. De 
släppte sin tredje skiva 
på tre år och just denna 
kväll, 19 maj, släpptes 
”Fest i Folkets Park”.

– Det är lätt den bästa skivan som vi har 
gjort. Vi har vågat lite mer. självklart är vi 
fortfarande i dansbandsgenren, men denna 
skiva har ett nytt sound som vänder sig mot 
både den yngre och äldre publiken, säger 
Carolina Skaarup Olsson, bandets grundare 
och sångerska.

Fram till september har Callinaz fullt upp 
med spelningar i hela Sverige.  Dessutom by-
ter bandet turnéfordon och alla i bandet ska 
utöka sina körkort så de kan köra turnébus-
sen själv. 
–  Det här är så otroligt roligt. Det är det som 
gör det värt det och gör att det fortfarande 
är så kul att spela med bandet. Det känns 
kul att spela på hemmaplan och få släppa 
den tredje skivan här ikväll, avslutar Carolina 
Skaarup Olsson innan hon och bandet äntrar 
scenen. 

Spännande koncept
Medan Callinaz snyggt och proffsigt leve-
rerar en blandning av sina nya och gamla 
låtar fortsätter minglet. Anders Lindberg, 

Klippans Kommuns Näringslivsutvecklare, är 
också på plats. 
–  Det här är ett jättetrevligt initiativ. Det är 
kul när många företag hjälps åt och arrang-
erar ett jippo av det här slaget. Det betyder 
mycket för företagarna och gör det lättare 
att ta kontakt med 
varandra sen, säger 
Anders.

Som näringslivsutveck-
lare tycker han det är 
viktigt för företagarna 
att göra saker gemen-
samt och skaffa sig nya 
reflektioner. 
– Här är även många kommunanställda på 
plats och det hela är ett väldigt spännande 
koncept, fortsätter Anders Lindberg. 

Två timmars mental träning
När klockan närmade sig 19 slog sig gästerna 
ner framför scenen. Inbjuden gäst och före-
läsare var Maria Kehagia. Hon är utbildare 
och personlig coach inom området mental 
träning. 
– Det var verkligen 
en jättebra idé att  
callinaz hade sin 
skivrelease här och 
spelade till förming-
let, det blev nästan 
som en uppvärm-
ning för min del, 
skrattar Maria. 
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Under två timmar pratade Maria entusias-
tiskt om det positiva tänkandet. Hur viktigt 
det är, både i arbetet och också i vardagen.
– Vänd spegeln mot dig själv. Hur tänker du? 
Vilka är dina psykologiska begränsningar?

Under föreläsningen ger Maria åhörarna 
många verktyg som utvecklar det positiva 
tänkandet. Bland annat fick publiken i upp-
gift att vända sig till stolsgrannen och säga 
följande: Du är bra, du är grym, du är bäst, 
du äger, du är sexig! Det sistnämnda fram-
kallar en hel del skratt!

Maria Kehagia anlitas av idrottsföreningar, 
företag och myndigheter i hela landet för att 
föreläsa om det positiva tänkandet. 
- Det var en jättehärlig publik här på Bilpart-
ner. De bjöd på sig själva och var engage-
rade, avslutar Maria efter en mycket lyckad 
kväll för alla inblandade!     

Några av Marias redskap för att tänka po-
sitivt:
– en vinnande hållning! sträck på dig, våga 
ta plats, våga vara!
– Beröm! Beröm duktiga människor och 
våga ta emot beröm. säg bara tack när du 
får beröm, inte ”Detsamma” eller någon 
bortförklaring. sug i dig beröm!
– Framgång föder framgång! 

Kvällen avslutades strax efter nio och det är 
helt klart att alla gick hem nöjda med kväl-
len, en positiv känsla i kroppen och stolta 
över Klippanbandet Callinaz! 

Välkommen på en fantastisk afton hos Bilpartner i Klippan!
Vi bjuder in dig som är företagare tillsammans med dina anställda, som jobbar med 
service, sälj och har kundkontakt.
Arrangemanget börjar kl. 18 med mingel och enklare förtäring och dryck. 
För underhållningen svarar Callinaz som på plats också släpper sin helt rykande färska 
skiva "Fest i folkets park"
Mellan kl. 19 och 21 föreläser Maria Kehagia på temat ”Mental träning & positivt 
tänkande”
· Hur omvandlar du begränsningar till resurser?
· Hur kommunicerar du tydligare och effektivare?
· Hur skapar du positiva tillstånd?
· Hur använder du nya strategier för att nå dina mål?…
Anmälan om deltagande till anders.hallberg@bilpartner.se senast den 16 maj.
Antalet platser är begränsade och anmälan är bindande men kan överlåtas till en kollega. 
Kvällen finansieras tillsammans med våra samarbetspartners och är gratis för dig men vi 
fakturerar en no show-avgift på 200SEK  + moms vid utebliven närvaro.

-------------------------------------------------------------------------------

Ruta med Marias Logga samt bild på Maria
Positivt tänkande är så mycket mer än att bara gå runt och vara glad. 
Positivt tänkande innebär att man i varje läge försöker se en lösning, en möjlighet som är 
av positiv karaktär.
Maria Kehagia är sedan början av 90-talet en mycketefterfrågad utbildare och personlig 
coach inom området mental träning. 
Maria är en karismatisk föredragshållare, en inspiratör som sällan lämnar någon oberörd.
Med ett unikt pedagogiskt tillvägagångssätt och en sprudlande personlighet skapar Maria 
positiva förändringar och resultat för företaget, organisationen eller individen.

Calinaz logga samt bild + ”Premiär!!!”
Bilpartners Logga

Samarbetspartners:
Loggor Klippans kommun, ICA Kvantum, Hemköp, Nya Pålles, Harrys

Vi bjuder in dig som är företagare tillsammans med dina anställda, som jobbar med service, sälj 
och har kundkontakt.

Arrangemanget börjar kl. 18 med mingel och enklare förtäring och dryck.

För underhållningen svarar Callinaz som på plats också släpper sin helt rykande färska skiva "Fest 
i folkets park”

Mellan kl. 19 och 21 föreläser Maria Kehagia på temat ”Mental träning & positivt tänkande”
Ÿ Hur omvandlar du begränsningar till resurser?
Ÿ Hur kommunicerar du tydligare och effektivare?
Ÿ Hur skapar du positiva tillstånd?
Ÿ Hur använder du nya strategier för att nå dina mål?…

Anmälan om deltagande till  eller på tel: 0435-44 89 01 senast den 16/5anders.hallberg@bilpartner.se .

Antalet platser är begränsade och anmälan är bindande men kan överlåtas till en kollega. 

Kvällen finansieras tillsammans med våra samarbetspartners och är GRATIS för dig men vi 
fakturerar en no show-avgift på 200 SEK + moms vid utebliven närvaro.

Positivt tänkande är så mycket mer än att bara gå runt och vara 
glad. Positivt tänkande innebär att man i varje läge försöker se en lös-
ning, en möjlighet som är av positiv karaktär.

Maria Kehagia är sedan början av 90-talet en mycket efterfrågad ut-
bildare och personlig coach inom området mental träning. Maria är en 
karismatisk föredragshållare, en inspiratör som sällan lämnar någon 
oberörd.

Med ett unikt pedagogiskt tillvägagångssätt och en sprudlande per-
sonlighet skapar Maria positiva förändringar och resultat för företaget, 
organisationen eller individen.

PREMIÄR!

Välkommen 19 maj
på en fantastisk afton hos BilPartner i Klippan!

BilPartner med stort P 
Förstora texten GRATIS o tona ner "no show 
avgiften" 
Jag hade glömt datum, det ska så klart vara med, 
Måndag 19 maj
Adress bör finnas med : Klostervägen 47, Klippan
Förutom e-post i anmälan, så detta tel.nr. 0435-
448901
Bakgrundsfärgen gillades inte riktigt men jag har 
inte fått förslag på ny, så jag återkommer direkt om 
jag får det.

Klostervägen 47, Klippan

Klippan

Sponsorer för 

arrangemanget
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 i exi

l:

Jan ro
th

Jan Roth har en lång 
karriär bakom sig 
som VD och styrel-
seledamot i många 
av Brännborn Kon-
cernens bolag. Den 
framgångsrike affärs-
mannen som idag är 
en aktiv, nyfiken och 
levnadsglad pensionär 
har sina rötter i Klip-
pan och minns med 
glädje och nostalgi sin 
uppväxt i Klippan.

Jan Roth är pensionär sen några år till-
baka. Han erkänner att han var lite rädd 
för hur livet som pensionär skulle bli.
– som tur var trappade jag ner sakta. 
Jag jobbade sida vid sida med min ef-
terträdare i några år innan jag lämna-
de arbetslivet helt och blev pensionär. 
Jag var rädd att jag kanske bara skulle 
sitta hemma och att telefonen skulle 
vara tyst. Men så har det verkligen inte  
blivit!

Något tillbakalutat pensionärsliv lever 
verkligen inte Jan Roth och hans fru Lou-
ise. De upptäcker Europa med sin husbil 
och spenderar gärna dagarna med olika 
aktiviteter och givetvis med sina barn 
och barnbarn.
– Vi har vår dotter med sin man och lilla 
dotter boende i skälderviken. Vår son 
bor med sin familj, fru och två pojkar, i 
stockholm.  

Ett sätt att leva
Jan började sin karriär som bankman på 
Handelsbanken i Klippan. Sen jobbade 
han som kamrer på Ljungbergs bok-
tryckeri. Efter några år på annan ort gick 
färden till Ängelholm, där den lokala 
järnhandlaren behövde hjälp på konto-
ret. Järnhandlaren var Torsten Christi-
ansson, en man som Jan beskriver som 
en legend i Ängelholm. Därefter blev det 
NC Järn och Bygg som sedermera blev 
Brännborns. Där korsades Jans och Rune 
Brännborns vägar. Det blev starten på en 
35-årig vänskap och arbetsrelation.
– Jag är ekonom i botten och de senaste 
35 åren har mitt jobb på Brännborns 

Framgångsrik företagare 
började sin karriär i Klippan

betytt ett sätt att leva för mig. Jag har 
på många sätt personifierats med före-
taget. arbetet där har varit en oerhört 
kreativ tid och en spännande upplevelse. 
rune var en stor entreprenör i skåne. 
Han och jag har jobbat ihop och känt 
varandra så länge att vi knappt behöver 
säga vad vi tänker, för det vet vi ändå 
redan, skrattar Jan. 

Stolt över Klippan
Även om Jan Roth befunnit sig arbetan-
des i Ängelholm och boende i Skälder-
viken så har Klippan alltid legat honom 
varmt om hjärtat.
– Jag har många vänner och bekanta 
kvar i byn. när jag var yngre var klippan 
så blomstrande att man talade om att 
det skulle bli en stad. Det är så härligt 
att se och höra att klippan återigen fått 
det goda rykte som man förtjänar. Jag är 
väldigt stolt över att vara från klippan.

2009 blev Jan Roth utsedd till Årets 
Företagare i Klippan. Priset fick han för 
sitt och Brännborn Koncernens engage-
mang, renovering och inköp av Klippans 
Gästis.
– Vårt mål var att få ”gästis” att bli den 
samlingspunkt det en gång varit.  

Öppen, generös, nyfiken
Livet som pensionär passar Jan alldeles 
utmärkt. När han ska beskriva sig själv 
med tre ord tänker han efter ett tag och 
väljer sen: Öppen, generös och nyfiken.
– Jag tycker att jag är öppen på så vis att 
jag är öppen för nya tankar och upple-
velser. Jag är generös i mitt sätt att tänka 
och är inte dömande mot människor. 
och nyfiken! Jag är nyfiken på upplevel-
ser, resor och livet, säger Jan. 

En gång Klippanbo alltid Klippanbo!
– Jag spelar bowling i ett pensionärslag 
och när vi möter lag från klippan blir 
jag lite kluven. I vilket lag hör jag egent-
ligen hemma… Min fru säger alltid till 
mig att inte börja prata med någon från 
klippan för då vet hon att jag står och 
pratar väldigt länge, avslutar den glade 
pensionären, livsnjutaren, företagaren, 
pappan, morfadern, farfadern och ma-
ken Jan.
 

Foto: privat

Foto: privat
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Vi erbjuder tandvård 
för hela din familj! 

Barn 3-19 år kostnadsfritt
Välkomna till oss!

Storgatan 20, 264 34 Klippan 
Tel. 0435-104 69

Öppettider: Mån-ons 7.30-17.00, tors 7.30-14.00

BrUksspelet

Den 3 juli har Bruksspelet 2014 premiär. Ny regis-
sör, ny scenograf och några nya låtar är några av 
alla färska ingredienser. Succéföreställningen spe-
las åter i den klassiska bruksmiljön och erbjuder pu-
bliken en minnesvärd föreställning.

Annika Kofoed är ny regissör för året. 
– Jag känner mig familjär med föreställningen. Jag såg den 
två gånger förra året. Det är en härlig blandning av amatörer 
och proffs. skillnaden i år är att det är min vision av föreställ-
ningen. Mer musikalnummer och nya roller gör att det blir 
nytt blod i det hela, säger Annika som till vardags jobbar på 
Helsingborgs Stadsteater. 

Större publikkontakt
Genom Anna Quiding som ny scenograf får hela Bruksspelet 
dessutom en annan utformning med ännu mer energi.
– Jag har försökt bygga scenen ännu närmre publiken i år 
så att kontakten med skådespelarna blir större, säger Anna. 

Nya låtar
Peo Nilsson är med för andra året i rad som musikskapare. 
Tre låtar har tillkommit.
– De nya låtarna är en öppningslåt, direktör Kemner har fått 
en egen låt och den tredje låten var med som en monolog 
förra året och har nu blivit till en sång. 

Annika, Anna, Peo och hela gänget hälsar alla varmt välkom-
na till årets föreställning. En viktig del i Klippan och Sveriges 
historia som i sommar bjuder på många nya överraskningar!

Energisk nypremiär!

Vi utför alla typer av 

el-arbeten
Belysningsinstallationer
Jordbruksinstallationer
Bostadsinstallationer

Villainstallationer 
Åskskydd

Jordfelsbrytare
Service vitvaror

Välkomna!

KONTAKTA OSS
så hjälper vi 
dig med din  

elinstallation

UTNYTTJA  
ROT-AVDRAGET

50 %
Avdraget gäller på  

arbetskostnaden med 
uppfyllda ROT-

avdragskrav.

E-mail: butik@sondrabyel.se

LJUNGBYHED  
0435-44 10 30
www.hemkopljungbyhed.se

Midsommargott!
• Sillinläggningar, varmrökt lax, 

Janssons frestelse från vår Delikatessdisk.
• Jordgubbar plockade i Munka Ljungby säljes 

vid parkeringen.
• Nypotatis skördade i Kvidinge.

 
Öppettider i Midsommar:

Midsommarafton 8-16 • Midsommardagen 10-18

CAMP KARSHOLM
Paintball

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

 O
mbyggda 

banOr!

För svensexor, möhippor, företag 
eller kompisgänget!

Pris 250:- inkl. utrustning + 200 skott. 
Tillkommande skott 0,50:-/st. Vi har F-skatt.

 
Välkomna!
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Storgatan 4 Ljungbyhed 
Tel 0435 - 294 50

 Kampanjpris  
999:-

 Kampanjpris  
3.990:-

Bosch Diskmaskin
SMU 40D12SK
Energiklass A+
Ord.pris 4.990:-

Ryobi Häcksax 
Eldriven 650W. 5133002123
Ord.pris 1.199:-

Om det regnar på midsommar...Inomhuslek: Potatisleken Berätta inte i förväg vad leken går ut på!så här leker man...1. Ta fram massor av redskap och verktyg (t.ex. skruv-
mejsel, hammare, tång och potatisskalare).
2. Dela upp alla deltagare i lag om två personer. Låt 
lagen välja två verktyg var och ge varje lag en potatis.
3. Nu ska lagen försöka få till en så lång samman-
hängande bit potatis som möjligt. Lycka till!

Isbrytare: Vem är jag?
Ibland kan en isbrytare behövas för att få igång gäs-
terna. “Vem är jag” är en kul lek som engagerar alla!
1. När gästerna kommer till festen sätter du en lapp 
på ryggen med ett namn på en känd artist/figur/ka-
raktär. Gästen ser inte själv vad det står på lappen. 
2. Alla gäster får därefter mingla runt och ställa frå-
gor till övriga gäster för att ta reda på vad det står 
på just deras lapp. 
3. När man klurat ut vilket namn man har på sin lapp 
får man ta bort lappen och kan stoltsera med att 
man klarade det!

MIDSOMMARTÅRTA! 
En tårta med en fantastisk blandning av choklad 
och jordgubbar. Garanterat en succé på Midsommarfesten!

12 portioner
Ingredienser
• 110 g smör 
• 2 1/3 dl socker 
• 1 msk sirap 
• 2 ägg 
• 1 1/2 dl vetemjöl 
• 1/2 tsk salt 
• 1 1/2 tsk vaniljsocker 
• 1 dl kakao 
• 2 dubbeldaim (à 56 g) 
• smör + ströbröd till formen 

Så här gör du
1. Sätt ugnen på 175°C. 
2. Vispa smör, socker och sirap pösigt. Rör ner äggen.
3. Blanda vetemjöl, salt, vaniljsocker och kakao. Hacka 
daimen grovt. Tillsätt mjölblandningen och daimen i smeten. 
Bre ut smeten i en smord, bröad springform, c:a 24 cm i 
diameter.
4. Grädda i ca 20 minuter. Låt svalna. 
5. Fyllning: Blötlägg gelatinbladen 5 minuter i kallt vatten.
6. Mixa jordgubbarna i matberedare eller med stavmixer  
till en slät puré.
7. Vispa äggulor och florsocker luftigt. Vispa grädden till lös 
konsistens.
8. Värm 1/10 av jordgubbspurén i en kastrull. Ta upp  
gelatinbladen och tillsätt i kastrullen. Låt det smälta på svag 
värme. Rör ner gelatinblandningen i resten av purén.
9. Blanda försiktigt ner äggsmeten i purén och sedan gräd-
den till en slät smet. Häll smeten över bottnen. Ställ minst 4 
timmar i kylskåp eller i frysen. Tina 4 timmar i rumstempera-
tur vid serveringen. 
10. Toppa tårtan med rensade jordgubbar. Njut!
För alla:    Innehåller gluten, mjölk och ägg.
För laktosfritt: använd matfett och grädde utan laktos. 
Välj ströbröd utan mjölk. ersätt daimen med samma mängd 
(drygt 100 g) mörk, ekologisk choklad av god kvalitet.

Midsommarlek för små och stora barn!

använd näsan och plocka bomullstussar!

Placera alla deltagarna kring ett stort bord. Sätt en 

skål framför varje spelare och en hög med bomulls-

tussar bredvid varje skål. Sätt en klick vaselin på var-

je deltagares nästipp. Målet med leken är att med 

endast hjälp av näsan lägga så många bomullstussar 

som möjligt i sin skål. Händerna ska vara bakom ryg-

gen under leken. Sätt en äggklocka på en minut och 

börja tävla! När klockan ringer har den med flest 

bomullstussar i sin skål vunnit.

Fyllning
• 5 gelatinblad 
• 1/2 l jordgubbar 
• 3 äggulor 
• 2 dl florsocker 
• 6 dl vispgrädde 

Garnering
• 1 l jordgubbar 

Tips för en lyckad 
Midsommarfest!

Måndag-fredag 8-18
lördag 9-12

Storgatan 64
0435-147 00

www.stigs-autoshop.se

Semester-
ÖPPET

hEla sommaren!
Vi tar hand om bilen!

Nytänk till midsommarbuffen! 

Gravad lax kan serveras som sushi med wasabi, 

ingefära och soja!

Midsommardagstips: I Söderås Journalens bransch- register hittar du telefonnummer och adress till din  närmsta pizzeria eller restaurang….

www.folkpartiet.se/klippan
Utveckla turismen!

12



vÅrfest i
perstorp

Vi hjälper dig med begravning, gravsten, juridik 
och försäkringar. Du är varmt välkommen in på 
vårt kontor.

Vi finns, när du 
behöver oss

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

Vi gör även hembesök och har jour dygnet runt.

Öppet: Måndag-fredag kl. 09.00-13.00.

Perstorps Vårfest 
lockade fram både 
besökare och solsken!

Fo
to

: l
ar

s 
Jo

ha
ns

so
n

En Vårfest i strålande sommarväder med erbjudan-
de i butikerna, barnunderhållning, tivoli och The 
Jiglunds på scen för de lite större barnen. Det var 
delar av programmet som årets Vårfest i Perstorp 
hade att erbjuda besökarna.
– Förra året hade vi Vårfesten under en dag, men i 
år bestämde vi oss för att slå på stort och ha fest 
i dagarna två, säger Lotta Woltersdorf på Blom & 
Presentboden i Perstorp.

Hon är den som håller i de praktiska bitarna av arrange-
manget tillsammans med Företagarna i Perstorp och Pers-
torps Kommun som är finansiärer. 

Tidigare har Perstorpsfestivalen ägt rum ungefär samma 
tid, helgen kring Mors Dag, men när arrangörerna till festi-
valen drog sig tillbaka tog Lotta över. 
– på fredagen var det nästan För Bra väder, om man får 
säga så. Då var det så varmt att människor knappt orkade 
vara utomhus. lördagen var bättre, inget regn och inte lika 
varmt. perfekt Vårfest-väder! Butikerna flyttade ut längst 
gatan, det var underhållning för stora och små och man 
kunde åka häst och vagn bland annat. Många av perstorps 
olika föreningar fanns också på plats och det var modevis-
ning på Hantverkaregatan. 

Nästa års Vårfest ännu större!
Redan nu planerar Lotta för nästa års Vårfest. 
– Min förhoppning till nästa år är att ännu fler företag och 
föreningar i området vill visa perstorpsborna vad de har att 
erbjuda. Det finns många fina företag både i och utanför 
perstorp. och det är det alla besökare på Vårfesten får ta 
del av, säger Lotta.

Om man som förening eller företag är intresserad av att 
vara med på Vårfesten 2015 kan man redan nu höra av sig 
till Lotta! 

Städpatrullen 
- vi städar allt!

Glad
Midsommar

Stidsvig

Dagens lunch

Kärrvägen 1, Stidsvig
Tel 0435-224 41, 0708-97 35 38

www.et-catering.se

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.

V.25 Måndag:  Köttbullar med gräddsås och lingon
 Tisdag:  Kokt lax med romsås 
 Onsdag:  Fylld lunchkorv med potatismos 
 Torsdag:  Hemliga grytan med ris
 Fredag:  Stängt Midsommar
 alt 1:  Fläskpannkaka
 alt 2:  kyckkling, currysås och ris
 sallad:  kassler

V.26 Måndag: Falska kåldolmar med lingon 
 Tisdag:  Sillasö eller strömming med lögadoppa 
 Onsdag:  Kalops med rödbetor  
 Torsdag:  Skånska raggmunkar med fläsk
 Fredag:  Fläskfilé special
 alt 1:  Äggakaka med ”stegefläsk”
 alt 2:  skink/ostfylld biff med stekt potatis
 sallad:  chef’s lax och äggröra

V.27 Måndag:  Texmex-färsbullar med tomatsås och ris 
 Tisdag:  Stekt makrillfilé med spenatstuvning
 Onsdag:  Kotlettrad med gräddsås
 Torsdag:  Blomkålsstuvning med stekt falukorv  
 Fredag:  Schnitzel med stekt potatis
 alt 1:  Tacogratäng
 alt 2:  spenatpasta med tomatsås och bacon 
 sallad:  ceasar

V.28 Måndag:  Kalvfärsbiff med smak av Dijonsenap 
 Tisdag:  Fiskfilé med tomat och parmesantäcke
 Onsdag:  Fläsk med löksås
 Torsdag:  Gammaldags oxstek med pressgurka 
 Fredag:  Fransk kycklinggryta med ris
 alt 1:  krämig pastasallad, parmesan
 alt 2:  Falukorv, ägg och stekt potatis  
 sallad:  pastrami

V.32 Måndag:  Pannbiff med lök
 Tisdag:  Kokt torsk med ägg- och dillsås
 Onsdag:  Kassler Jambalaya
 Torsdag:  Kycklingklubba med kanelsås 
 Fredag:  Cocidos de salsa m. ris (köttgryta från Karibien)
 alt 1:  kebabpytt
 alt 2:  spagetti och köttfärssås  
 sallad:  rostbiff

Vi stödjer

Ö
n

sk
ev

ec
ka

Stängt v. 29, 30 och 31, men cateringen fungerar som vanligt.

Sk
ån

ev
ec

ka
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Söderås Journalens månadstävling: 

Mors daGs-
fika hos

lotta pÅ Å
sen

 

Sju sorters 
kakor på 
Mors dag
Klarblå himmel och suset från trädkronorna i bak-
grunden. Den kulissen hade Louise Levin från 
Perstorp och Anna-Mai Nilsson från Ljungbyhed 
när de njöt av en fika hos härliga Lotta på Åsen 
tillsammans med vars 12(!) familjemedlemmar 
och vänner. 

De var nämligen dessa två som vann en Mors dags-fika för 
12 personer i Söderås Journalens maj-tävling. 
– Det var så fantastiskt underbart. Jag måste säga att det 
är den bästa dagen jag haft på länge, summerar Anna-
Mai fikastunden. 

Hon bjöd med sig sina barn med respektive, sin syster och 
goda vänner. Anna-Mai är en rimmare, och diktar gärna 
till kalas och fester. Mors dags-fikan hos Lotta på Åsen 
var inget undantag ”nu var det så att jag skickat iväg en 
önskan, att få vinna en bjudning i majgrönskan” stod det 
bland annat i det fina rimmet som hon läste upp för sina 
fikagäster.

Minnesvärd dag för vinnarna
Louise Levin och hennes fikagäng var också överförtjusta. 
– Det var jättemysigt! Det fanns så mycket att välja på och 
vi vill garanterat fika hos lotta på Åsen snart igen. Min 
mamma var jätteglad!

Att mamma skulle bli jätteglad var just den förhoppning 
Louise hade när hon skickade in till tävlingen. 

”snälla, gör denna Mors dag till den bästa och mest min-
nesvärda Mors dag i min mammas liv” skrev Louise bland 
annat i sitt tävlingsbidrag. 

Och visst blev det en minnesvärd dag för båda Louise, An-
na-Mai och deras fikakamrater hos Lotta på Åsen!
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aDapT MEDia • TEL. 0435 - 77 90 50 • fax 0435 - 77 90 59
familjesidan@soderasjournalen.se • www.klippanshopping.se

Thea 5 år 
GRATTIS!
Kram från familjen H-P

Maja 3 år 
GRATTIS!

Från Selma och katterna

GRATTIS 
till fina Laura!

Kram från dina faddrar

Ljungbyhed | 0435 44 11 69 | 0730 44 11 67 |  www.lottapaasen.se

Söderåsens Våffelstuga

-LIGT VÄLKOMNA!

Tårtbuffé första söndagen varje månad! 
Allt hembakat som förr i tiden!

Underbara Mc-vägar!

 Våfflor
 Kakbuffé
 Färska Smörgåsar
 Fattiga Riddare

 Rabarberpaj
 Kulglass
 Frallor
 Allt Hembakat

sparBanks
-

stiftelse
nfaMilJesidan

Grattis 
”Nanna-Nena” 
på din 50-årsdag!
Kram från Fabbo B, Gerdan,  

HIF:aren, Mamma Mu, Klitty Sippan 
och Abbe-Emil

Att driva ideella föreningar och verksamheter kostar 
mycket pengar. Ett extra tillskott är alltid välkommet. 

Två gånger om året delar Sparbanksstiftelsen ut pengar till många   
föreningar som ansökt. Per Johansson, områdeschef på Swed-
bank i Klippan, Örkelljunga och Perstorp känner sig som jultom-
ten varje gång han får dela ut stipendierna. Denna gång till 17 
olika föreningar! Sparbanksstiftelsen förvaltar avkastningen från 
aktier i Swedbank. Avkastningen blir Sparbanksstiftelsen Skånes 
stipendier.

Bo Svensson är styrelseledamot i Sparbanksstiftelsen Skåne. 
– när man ansöker gör man det via vår hemsida. Då får man be-
rätta lite mer om sin förening och på vilket sätt man vill använda 
pengarna, säger Bo.

Många ansökningar
Klippan, Perstorp och Örkelljunga är väldigt aktiva kommuner där 
många ansöker. 
– swedbank gör ett jättejobb och tipsar föreningarna om hur och 
vad de kan söka. Under året delar vi ut cirka 350 000 kronor, 
fortsätter Bo.

Vid prisutdelningen ropas föreningarna upp en efter en. Stipen-
diet betyder mycket för deras verksamheter.

Stipendium till föreningar

se alla pristagare på klippanshopping.se

Fyller barnbarnet år? 
Har din dotter tagit sin 

examen? Söker du någon 
eller något? 

På Söderås Journalens 
Familjesida kan du gratulera, 

lyckönska och visa hela 
världen dina nyheter. 

Vi har ett enkelt modul-
system, där du köper 
så många moduler 
som du behöver. 

Pris: 200 kr/modul

SEJRBO & SON AB 
TEL: 0435 - 152 43

www.sejrbo.com

ALLA VARMT 
VÄLKOMNA!

 

Öppettider midsommarveckan:
Måndag-Torsdag 10.00 – 18.00
Midsommarafton 10.00 – 12.00

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

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

Midsommar!
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Johanna 
testar..

.
saker att Göra här ”hiMMave”!

Skäralids Nationalpark
Ibland glömmer man bort vilken skatt 
vi har i närheten! Skäralids national-
park har massor att erbjuda. Här hittar 
du vacker natur i spännande formatio-
ner, smidiga promenadstigar, hisnan-
de utsikt och bra fikamöjligheter både 
i medhavd form och på restaurangen. 

En solig dag packade jag in barn, hund och 
blivande maken i bilen och åkte till Skära-
lid. Vi var verkligen inte ensamma i parken! 
Grillarna var igång, barn plaskade i vattnet, 
hundar skällde och många var ute och pro-
menerade. 

Det finns en hel del vandringssträckor att väl-
ja på, korta och långa. Vi tog 7-kilometers-
rundan och efter en nära döden-upplevelse 
i backen upp mot Kopparhatten förflöt allt 
utan problem. Djurlivet är spännande och vi 
fick se både skalbaggar, ankor, svanar och en 
orm (panikskrik och panikhopp från min sida 
vid detta möte).

Nationalparken underhålls på ett mycket 
bra sätt och det är kul att se att där alltid 
är mycket folk på plats för att fika, umgås, 
promenera, övernatta och grilla. Det är lätt 
att följa vandringsspåren och lite här och där 
är spännande information utplacerad om 
vad man passerar och kan se. I vår lilla familj 
var alla väldigt uppspelta över besöket, båda 
mamma, pappa, barn och hund.

Aktivitet: Skäralids nationalpark
Plats: Skogen
Kostnad: Inte mycket. Resan dit och even-
tuell fika.
Vad behövs: Bra skor.
Betyg: Vår egen nationalpark på hem-
maplan! Spännande äventyr och vackra 
omgivningar med många möjligheter till 
upplevelser. 
Johanna testarpoäng: 5 av 5 badbollar

Lekplatsen i Klippans 
Stadspark
En riktig favorit i vår familj är lekplat-
sen i Stadsparken i Klippan. När min 
dotter kommer till det stadiet hemma 
att hon dänger en soppslev i huvudet 
på den stackars hunden, då vet jag att 
hon är uttråkad. 

Då är det perfekt att sätta henne på cykeln 
och susa iväg till den stora, fina lekplatsen i 
parken. Vi brukar ha med oss lite fika, eller 
så köper vi något på vägen. En stor kaffe till 
mamma till exempel…

Jag tycker om att lekplatsen har något för 
alla åldrar. De riktigt små kottarna kan sitta i 
sanden eller krypa runt på det mjuka under-
laget vid den ”lilla” lekavdelningen. De stora 
barnen kan åka linbana eller svinga runt i de 
roliga karusellgungorna. Med de stora bar-
nen menar jag även mamma, pappa, mor-
mor och morfar. 

Ett extra plus för den stora runda grillen som 
är byggd. Där finns både tak och sittplatser 
för små och stora rumpor. 
Det enda negativa med lekplatsen i Stadspar-
ken är att det blir ett väldans liv när man går 
därifrån….MEEEEER! NEEEEEJ! GUUUUNG-
AAAAA! hojtar mitt lilla barn när skymning-
en sänker sig och vi MÅSTE gå hem. 

Aktivitet: Lekplatsen 
Plats: Stadsparken, Klippan
Kostnad: Inget. Eventuellt medhavd fika/
grille.
Vad behövs: Lekvänliga kläder och barna-
sinne.
Betyg: En fantastiskt fin lekplats med 
mycket roligt! Stadsparken är väldigt vacker 
med lummig grönska och stora grönområ-
de. Vid lekplatsen finns även en toalett som 
är öppen dagtid. 
Tröttnar man på lekplatsen kan man spela 
fotboll i parken. Eller varför inte göra ett be-
sök i S:t Petri? Möjligheterna är många! 
Johanna testarpoäng: 5 av 5 badbollar

Korpens Motionscykling
Varje måndag med start i maj fram till 
september har Korpen i Klippan mån-
dagscykling. 

Jag har länge tänkt att jag skulle prova, och 
en solig försommardag knäpper jag fast 
mitt barn i barnsitsen och beger mig ner till 
starten. Alla som är med betalar 25 kronor 
och får då en liten lapp som man ska fylla i 
namn och adress på. Lappen lämnar man på 
Vedby Skola där ”målet” är. Sen är det bara 
att börja trampa från punkt A till B. Jag som 
inte är infödd Klippanbo och har ett lokal-
sinne som en guldfisk blir aningens förvirrad 
när jag kommer upp på Storäng. Var ska jag? 
Det hade varit bra med några skyltar eller en 
karta som visar att jag är rätt på det. Till slut 
kommer jag fram till Vedby Skola och lämnar 
in min lapp med namn och adress. Sen är det 
bara att hålla tummarna för vinst! 

När jag kommer fram till Vedby visar min ki-
lometerräknare 6,5 kilometer. Så för min del 
från dörr till dörr blir det över en mils cyk-
lande. Bra för sommarfläsket! På vägen hem 
vimsar jag runt i villakvarteren på Storäng 
igen. Då hittar min dotter och jag en lekplats 
vi aldrig har besökt så där gör vi ett depå-
stopp. 

Aktivitet: Korpens Motionscykling
Plats: Start vid Elfdalens camping eller 
utanför Ekstrands Cykel mellan klockan 
17.30-19.00
Kostnad: 25 kronor
Vad behövs: Cykel, hjälm, eventuellt fika 
om du vill stanna och pausa någonstans.
Betyg: En trevlig cykeltur och kul att man 
är med och tävlar om presentkort. Lite vilse 
cyklade jag ju men vad är det man säger 
”Den som cyklar vilse finner nya stigar och 
lekplatser”?  
Johanna testarpoäng: 5 av 5 badbollar 
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Förstår du att sommaren är här? Jag gör det 
knappt! Men jag är i alla fall lycklig och funde-
rar samtidigt på hur jag överhuvudtaget stod ut 
när det inte var grönt på träden och inte ljust 
på kvällarna. Vad åt jag egentligen till eftermid-
dagsfikan när det inte såldes färska, svenska 
jordgubbar i varje gathörn?
Eller ja, ska sanningen fram har jag oftast tryckt i mig 
en hel liter långt innan vi eftermiddagsfikar på konto-
ret på Adapt Media.
I detta nummer passar vi på att bjuda på lite billiga 
och bra tips på aktiviteter som man kan hitta på i den 
grönskande sommaren. Gemensamma nämnaren på 
samtliga: det går att fika. Jag älskar sommaraktiviteter 
(eller ja, alla aktiviteter) där man kan fika. 
Jag träffade en läsare som nyfiket frågade hur det går 
med nyårslöftet att inte dricka Cola Zero som jag skrev 
om i Söderås Journalen i början på året. Njaaa…sådär. 
Jag har gått över till stenålderskost och brukar fråga 
mig vad stenåldersmänniskan Ötzi åt. Saker jag helt 
på egen hand kommit fram till att Ötzi säkert gärna 
glufsade i sig: Cola Zero, bovetebröd och popcorn. 
Nä, det gjorde inte Ötzi, säger du kanske då. Nä, det 
gjorde han säkert inte och se hur det gick, han blev 
typ bara 30 år. Hur har det gått då med mitt klassiska 
nyårslöfte? Kommer jag vara så smal på mitt bröllop 
i augusti som jag lovade mig själv i smällkalla januari? 
Jajamensan, det går neråt på vågen. Istället för att ge 
mig själv en svanktatuering i 30-års present (bara sko-
ja, det var aldrig aktuellt) investerade jag i en personlig 
tränare. Det är jättejobbigt. JÄTTEjobbigt, men nu har 
fläsket fått jobba!    
Nog om detta. Nu tar sommaren fart. Saker som jag 
gärna vill tycka ska bli kul men som samtidigt känns 
lite jobbigt:
– Att åka till stranden med dottern. Jag vill vara den 
goda modern, men bävar bara för alla jävla sand som 
kommer släpas in i bil, 
blöja och hem. 
– Värmen. Man ska 
ju inte klaga på som-
marvärmen och så 
men den får gärna 
vara lagom. Inte så där 
bastuhet så man håller 
på att smälta samman 
och inte för kall. Är det 
för mycket begärt?
– All god glass som 
dyker upp i vartenda 
gathörn. Mjukglass, 
pinnglass, italiensk 
glass och kulglass. Får 
nog skriva till det på 
min lista över vad Ötzi 
tuggade i sig. 
Trevlig sommar!
 

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

 
Vi kör taxi för privatpersoner, budtransport till företag.  

Vi har också uppdraget som färdtjänstleverantör  
till Klippans kommun.

Våra chaufförer har god lokalkännedomen 
i Klippan med omnejd.

0435-140 05
042-120 200 

Bra priser och 
god service!

Välkommen till 
Taxitjänst AB i Klippan!

Fasta priser för privatkunder 
( gäller ej färdtjänst)

info@taxitjanst.se • www.taxitjanst.se

NYHET!!! 
Nu kan du köpa vårt 

Stamkundskort 
för 75:- 

Kortet gäller tills vidare 
och ger dig 

30 % rabatt
på våra ordinarie priser

Vi fixar alla dina 
byggprojekt! 

Du vilar i solen!

En kontakt räcker! 

070-33 90 680 • info@erby.se

Stackars Ötzi, vad han 
har missat...
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RÖRMONTAGE AB
STORGATAN 16, 264 33 KLIPPAN

Tel. 0435 - 71 12 75, fax 0435 - 100 25

BEN
NYS  GOLV

I KLIPPAN AB
Tel. 0736-230410

NYTT BADRUM
• inkl. arbete

• efter utnyttjat    

 ROT-avdrag46.700:-
Ex. på rum 1,70 x 2,50 x 2,40 m

* Allt detta ingår. Golv- och väggmatta, möbel med tvätt-ställ, 

spegelskåp, tvättställsblandare, duschhörna, duschblandare, 

duschset, WC-stol samt arbete.

Demontering av befintligt golv, vägg och apparater ingår ej.

KOM IN SÅ BERÄTTAR VI MER OM FÖRUTSÄTTNINGAR OCH VILLKOR!

Företag i samverkan

1955 startade Tommy Dahlmans far, 
Bertil Dahlman, Rörmontage AB. När 
Tommy började sitt yrkesliv på 70-ta-
let hade han inga planer på att ta över 
firman. Han jobbade då på Bröderna 
Ottosson i Klippan som bland annat 
tillverkade traktorhytter. En dag fråga-
de Tommys far: Du kan inte tänka dig 
att börja här hos mig? Och så blev det, 
och Tommy började 1978 på Rörmon-
tage AB.

1989 tog Tommy över firman helt. Rörmon-
tage hade sina första lokaler vid dåvarande 
Statoil. Någon gång i mitten av 60-talet köp-
te man den nuvarande byggnaden på Stor-
gatan 16 i Klippan.
– Vi gör allt inom VVs. avlopp, rörarbete, 
sanitetsarbete, byter och servar även värme-
pannor för att nämna lite av allt det vi gör, 
berättar Tommy när Söderås Journalen träf-
far honom på kontoret.

Tommy är själv montör men numera sköter 
han allt det administrativa arbetet på konto-
ret. Istället är det Jesper och Robin som åker 
ut i företagets bilar och fixar allt som kun-
derna vill ha hjälp med. 

Varierande arbete för 
skickliga rörmokare
– Visst händer det att vi får rycka ut på av-
loppsrensningar när saker och ting hamnat 
fel. Det som fastnar mest är faktiskt Wc-an-
kor som sätter sig i toalettstolskröken….

Jesper har jobbat i företaget sedan 1994 och 
Robin är företagets nytillskott med sina 2,5 
år på företaget. 
–  De är otroligt duktiga på sitt jobb. och det 
säger jag inte bara för att jag är deras chef, 
utan för att det verkligen är så, säger Tommy 
lagom opartiskt. 

Klippans kommunala bostadsbolag Treklö-
vern är en av företagets stora kunder som de 
har årsavtal med. 
– Det lokala i klippan har alltid varit viktigt 
för oss på rörmontage och vi har både fö-
retag och privatpersoner i klippan med om-
nejd som kunder.

Välsorterad VVS-butik
I butiken på Storgatan finns förutom kontor 
och lager en välsorterad VVS-butik där du 
hittar både reservdelar till din blandare och 
badrumsinredning. 

När Tommy inte är på Rörmontage är golf ett 
stort intresse. Han är också engagerad i Lions 
Club Klippan.
– Fritidssysselsättningar är det inga problem 
att hitta, skrattar han.

Tommy dukar undan morgonens frukost från 
fikarummet. Jesper och Robin är redan iväg 
hos kunder och en ny dag tar sin början hos 
Rörmontage AB.
 

Andra generationen rörmokare
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En sommarhälsning från 
Svenska kyrkan.

Hjärtligt välkomna att njuta av härlig 
musik i våra kyrkor i sommar. Flera   

kända grupper och musiker kommer till 
Klippans pastorat för att uppträda och 
underhålla. Det blir allt från visor och  

gospel till jazz och finstämd kammarmusik. 
Hämta foldern om sommarmusiken i någon 

av våra kyrkor eller titta på hemsidan 
www.svenskakyrkan.se/klippan

Musik i Sommarkväll

Välkomna till S:t Petri 
– en unik Vägkyrka

S:t Petri kyrka i Klippan är ett av arkitekt 
Sigurd Lewerentz mästerverk. I sommar 
är kyrkan öppen dagligen 22 juni – 6 juli 

kl 11.00-17.00.  Värdar finns på plats.

• Andakt varje dag kl 14.00
• Gudstjänst söndagar kl 11.00
• Särskild visning av kyrkan den 24 juni 

och den 1 juli kl 14.15
• Kaffeservering och bokförsäljning
• Musik i kyrkan
    - 23 juni kl 14.15 Sommar i psalm och dikt        
    - 30 juni kl 14.15 Ljuvliga toner       
    - 26 juni kl 19.00 Musik i sommarkväll.      
   TH trio bjuder på poetisk jazz.
     

För mer information se vår hemsida 
www.svenskakyrkan.se/klippan

En sommarhälsning 
från Svenska kyrkan

Andra generationen rörmokare

Prisutdelning med 
duktiga frisörer 
på scen
 Den 23 maj samlades många av medlemmarna från 
Företagarna i Klippan. Det var nämligen dags för Fri-
da Lundblad att ta emot priset som Årets företagare 
i Klippan. 

En trerätters middag serverades på Best Western hotell och 
underhållningen stod Pontus Assarsson och Peter Andersson 
för.
– Vi hade en härlig kväll. cirka 65 medlemmar var på plats. 
Frida lundblad hade med sig sina anställda från Hardrock sa-
long och gästerna fick se en show där frisörerna visade en del 
av sitt arbete på fem modeller. Frida berättade också om sitt 
liv som framgångsrik företagare från gymnasietiden till idag, 
säger Adnan Pehlivanovic som är ordförande i företagarna 
Klippan.

”Hair tattoo”
Frida och hennes duktiga team visade bland annat hur de gör 
de populära så kallade ”hair tattoos”, där man rakar in ett 
mönster i håret. 
– Men det var ingen av kvällens middagsgäster som vågade 
sig på en sådan, skrattar Adnan.

Det är styrelsen i Företagarna som nominerar och tar fram 
pristagaren. Att bli Årets företagare är ett bevis på att arbetet 
man lagt ner med sitt företag är lyckat.
– nu går Frida vidare till den regionala finalen i Årets företa-
gare. Det ska bli spännande att följa henne och utvecklingen 
med Hardrock salong, avslutar Adnan.
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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.

Tack till Föreningssidans sponsorer!

Föreningssidan

Perstorp Naturskyddsförening
Slåtterdag - 26 juli kl. 10.00 
Program ej klart men Naturskyddsfören-
ingens Rikskansli avser att välja Andreas-
sons äng som ett projekt för ”Ängens dag” 
varför det kommer att bli reklam för ängen 
från centralt håll. Ett samarrangemang 
med Perstorp Hembygdsförening. 

Kvidinge Hembygdsförening
Museét i Gyllenbielkeska Hospitalet
Museét öppnar för säsongen söndagen 
den 8 juni och kommer att ha öppet varje 
söndag till och med 7 september mellan 
kl.13.00 och 17.00.
Gyllenbielkeska hospitalet fungerade som 
boende för äldre och medelslösa mellan 
1731 och 1949. Bottenvåningen är intakt 
sedan 1731 och på de övriga våningarna 
finns bl.a. skolmuseum, hantverksmuseer, 
keramik från Kvidinges keramiker och ”pot-
temakare”. Guidning, entré 30kr/pers.

Riseberga-Färingtofta  
Hembygdsförening
Aktivitetsdag Ruveröd
28 juni kl. 9.30. Samling vid kvarnen.
Medtag kaffekorg. Kontaktperson Thorild 
Sandström tel. 0435 - 44 08 96. 

Möllornas Dag
6 juli firas traditionsenligt vid Ruveröds 
kvarn. Sillunch kl. 11.00  - 13.00, friluftsguds-
tjänst kl. 14.00 och folkdansuppvisning 
kl. 15.00. Kontaktperson Thorild Sandström 
tel. 0435 - 44 08 96.

Hembygdsgårdens Dag
3 augusti kl. 13.00  - 16.00 firas vid Hem-
bygdsstugan i Ljungbyhed. Veterandag 
med teknik från förr. Har ni äldre tekniska 
föremål, tag med och visa upp. Kom med 
traktor, bil eller motorcykel. Kontaktperson 
Jan Ljungdahl tel. 0435 - 77 00 48.

Koloniföreningen  
Hjorten Klippan
Öppet Hus - 13 juli kl. 10.00 - 15.00
Alla är hjärtligt välkomna till en oas i 
Klippan. Tipsrunda inom området. Lotteri, 
växtmarknad, kaffeservering och loppis.  
Kl. 13.00 är det sång och musikunderhåll-
ning av PRO:s Tonåringar. 

Orienteringsklubben
Kompassen
Vasarundan 2014
Vasarundan genomfördes torsdagen 22 
maj med strålande väder + 25° C.  Några 
kommentarer att det var för varmt hördes. 
Segrade gjorde Sara Lathti med bästa ti-
den för damer under loppets 50-åriga his-
toria. Hon var till och med 2 sek. snabbare 
än segraren Henrik Olofsson bland herrar-
na. Klubbmästare för OK Kompassen blev 
Lena Pålsson och Tobias Persson.

SPF Färingtofta
Kräft- och räkfest
Fredagen den 8 augusti kl. 17.00 är det 
kräft- och räkfest på Gröningen. Anmälan 
och upplysning senast 31 juli, ring telefon 
0435  -  44 10 64.

PRO Klippan
Sommarprogram
•	 17 juni. ÅBY MARKNAD. Vi finns på 
vår vanliga  plats. Kom och köp lotter hos 
oss i det lila lotteriståndet! 
•	 19 juni. Traditionell midsommarsill  
kl. 12.00. Vi är i vår lokal där det är begrän-
sad plats. Först till kvarn gäller. Betalning   
50:-, den 17 juni kl. 10.00  - 11.00 i lokalen.
•	 12 augusti. Vi åker till Bjärebygden, 
Birgit Nilsson-museet, Hovs hallar m. m. 
Platser finns fortfarande. Kontakta Carsten 
tel. 0435  - 108 66. 
•	 17 augusti. PRO-dag på Sofiero Slott  
kl. 10.00 till c:a kl. 15.00. Inträde till par-
ken 100:-. Ta gärna med picknick och 
hopfällbara stolar. Restaurang och café är 
förstås öppna. Om intresse finns ordnar vi 
buss. Anmäl till Gudrun tel. 0435 - 212 29 
eller via vår hemsida: www.pro.se/klippan

Hur går det till? 
Ni skriver själv texter och ansvarar för 
att de är rätt. Vi förbehåller oss rätten 
att redigera dem vid behov. Maila till: 
foreningssidan@soderasjournalen.se

Till vänster: Lena Pålsson och Tobias Persson.  
Till höger: Sara Lathi och Henrik Olofsson.

Åsbo ryttarförening
Fuck Cancer Cup
Åsbo ryttarförening arrangerade Fuck 
Cancer Cup i dressyr för ponny och häst. 
Överskottet från tävlingen skickades till Ung 
Cancer. Föreningen tackar alla som ställde 
upp ideellt samt givetvis alla deltagare.

Den glada och nöjda tävlingsledningen.
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Stora delar av det svenska körlandsla-
get fanns i startfältet när Åsbo Driving 
2014 ägde rum vid Herrevadskloster. 

29 maj till 1 juni samlades över 70 
kuskar med sina ekipage för att 
vara med när Åsbo Ryttarförening 
arrangerade en av Sveriges största 
körtävlingar. 
– Årets Åsbo Driving blev enormt 
lyckat. Vi hade en sagolik tur med 
vädret alla fyra dagarna. kuskar  
från hela sverige och en från nor-
ge kom till start och det var oer-
hört god stämning, säger Åsbo 
Drivings informatör Eva Österlund. 
Tävlingen gick från lättklass, med-
elsvår klass till elit. De tävlande 
körde med en häst, två hästar och 
fyra hästar.

Nybörjare och elit
Åsbo Ryttarförening hade landslagskuskar-
na Glenn Hesslo, Ingrid Hesslo Levin, Johan 
Herner och så uppstickaren Emma Starck 
som gjorde debut i elitklassen.

– Det gick mycket bra för klubbens egna 
löften. Vi fick betalt för vårt hårda arbete! 
Johan Herner är rankad trea i världen bland 

kuskar som kör ekipage med bara en häst 
och han vann sin klass. I samma klass kom 
klubbens glenn Heslo tvåa så där låg vi verk-
ligen i topp, fortsätter Eva. 

Åsbo Driving är inte bara en tävling för yt-
tersta eliten. Hit kommer också kuskar som 
precis satt igång en tävlingskarriär, precis 

börjat om med nya hästar eller pon-
nyer och kuskar som tagit över me-
riterade hästar.

Publikvänliga banor
Tävlingen lockade även en stor publik.
– Åsbo Driving är så bra uppbyggd 
att man kan stå och se nästan alla 
maratonhinder och hela tävlingen 
från en och samma plats.

Tävlingen betyder mycket för klub-
ben och körsporten. Det finns få 
tävlingar för körekipage i Sverige 
och Åsbo Ryttarförenings tävling är 
väldigt viktig.
– Det är mycket jobb, men samti-
digt väldigt roligt. Det är roligt för 
våra skånska ekipage att kunna täv-

la på hemmaplan. nu dröjer det ett år tills 
det är dags igen, avslutar Eva.
på www.horsedriving.nu kan du se vilka som star-
tade och hur de placerade sig.

Populär tävling på 
Herrevadskloster
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Mer pengar över
till annat i sommar!

Effektiva värmepumpar, speciellt 
utvecklade för nordiskt klimat och 
för maximal besparing. 

För fler modeller och  
priser se vår hemsida

www.a4uab.se
eller ring oss! 

Kenneth 0706- 248 229
Mattias 0706-248 227

FH 25

16 400:-
inklusive 

standardinstallation  

med ROT-avdrag

Skön svalka till 
sommaren och 
värme till vintern!

Skön svalka till 
sommaren och 
värme till vintern!
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Vi har semesterstängt  
vecka 27, 28 och 29. 

Välkomna åter den 21 juli!

www.adaptmedia.se
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hallÅ där... Tävla i Annonsjakten!

• Varje pusselbit i Annonsjaktens 6 fält passar in i någon  
av annonserna i detta nummer. • Du skall hitta annonserna  
till vilka bitarna hör. Skriv sedan annonsörens firmanamn under  
resp. ruta. • Du skall alltså inte ange tidningssidans nummer. 

Sänd lösningen till: Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 
264 33 KLIPPAN i brev frankerat med brevporto.

Glöm inte ange ”Annonsjakten” utanpå kuvertet! Om denna  
märkning inte finns med deltar man inte i tävlingen!  
REDAKTIONEN TILLHANDA SENAST den 23 juli 2014.

Namn:     Tel:

Adress:

Öppettider:
Måndag - fredag  10 - 18
Lördag  10 - 14

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

Förverkliga dina 

trädgårdsdrömmar

på Bjärhus!

Superfina 
krukodlade rosor 
i olika färger!

SEJRBO & SON AB 
TEL: 0435 - 152 43

www.sejrbo.com

ALLA VARMT 
VÄLKOMNA!

 

Öppettider midsommarveckan:
Måndag-Torsdag 10.00 – 18.00
Midsommarafton 10.00 – 12.00

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

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

Midsommar!
lätt-mjuk-skön-tuff
stretch i ovandelen
maskintvätt 30 grader

Köpmangatan 19 Perstorp Tel 0435 - 346 68

Gilla oss på

Bonuskort 

Flickstl. 399:-
Den perfekta sommarskon

Damstl. 450:-

Storgatan 4 Ljungbyhed 
Tel 0435 - 294 50

 Kampanjpris  
999:-

 Kampanjpris  
3.990:-

Bosch Diskmaskin
SMU 40D12SK
Energiklass A+
Ord.pris 4.990:-

Ryobi Häcksax 
Eldriven 650W. 5133002123
Ord.pris 1.199:-

Vi fixar alla dina 
byggprojekt! 

Du vilar i solen!

En kontakt räcker! 

070-33 90 680 • info@erby.se

EKSTRANDS CYKEL 0435-71 14 13
Storg 17, KLIPPAN  Vard 9-18 Lörd 9-14

CYKELAFFÄREN I CENTRUM

5.395:-

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

ekstrands.indd   1 06-04-03   10.47.56

CYKELAFFÄREN I CENTRUM

Stor sortering av cykelhjälmar

NU ÄR DET 
SoMMARpRISER 
SoM gÄLLER!
Kläder, skor, hjälmar 
och en del cyklar

Vinnare Barntävling - maj
1: Ida Månsson, Östra Ljungby
2: Ellen Freigard, Klippan
3: Tuvali Dausien, Urshult

1:a pris tavla av 
Anders “Jösse” Jönsson
Motiv Storgatan i Klippan
Vinstvärde: 2000:-

2:a pris CD skiva
Årets skiva av Callinaz 
Vinstvärde: 149:-

3:e pris CD skiva
Årets skiva av Donnez 
Vinstvärde: 149:-

”Jösse” ställer ut lokala motiv
Anders ´”Jösse” Jönsson är en välkänd profil i Klip-

pan Centrum. Ofta hittar du honom och hans staffli 
utanför någon av byns affärer eller längs Storga-

tan där han avbildar Klippan. Under augusti 
ställer han ut sina bilder i atriet 

på Klippans bibliotek.
– Hela sommaren kommer jag 

försöka måla och avbilda 
Klippan Centrum, säger An-
ders när Söderås Journalen 
träffar honom en dag på 
Storgatan där han står och 
målar. 
Hur många tavlor han kom-
mer ha på utställningen vet 
han inte i nuläget, det beror 
på hur mycket han hinner måla 
under sommaren. 

När han gör sina konstverk fast-
nar han ofta för en sak, exempel-

vis de stora stenarna som står vid 
infarten till Storgatan vid Åbyplan. 

Därefter målar han det som finns i 
anknytning till startmotivet.

Utställningen är öppen under bibliotekets öppettider och tav-
lorna kommer även vara till försäljning. 

KLIPPAN Storgatan 81 /
/
 0435-44 89 50 

 Mån-Fre 7-18 Lör 9-13/ Mån-Fre 7-18 Lör 9-13 www.optimera.se

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

KLIPPAN Storgatan 81 /
/
 0435-44 89 50 

 Mån-Fre 7-18 Lör 9-13/ Mån-Fre 7-18 Lör 9-13 www.optimera.se

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

Semesterprojekt?

Sommar-
klipp!

Går ej att kombinera med  
andra erbjudande/kampanjer.

Passa på!
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Vi vill tacka alla våra sponsorer 
som bidrog till att Klippan festivalen 2014

blev en stor succé!

Vi ser fram emot ett nytt arrangemang 2015!

Ett särskilt tack till Partyfabriken 
för ett väl genomfört arrangemang!

RÖRMONTAGE AB

OHLSSONS

Guldsponsorer

Övriga sponsorer

Silversponsorer

Bronssponsorer
COLORAMA KLIPPAN ( F.D GOLV & TAPETHUSET VID RONDELLEN)

KAROSSVÄGEN 1, TELEFON 0435-142 62, WWW. COLORAMA.SE

KLIPPANFESTIVALEN
Ett Lionkul
arrangemang

www.ljungbergs.se

Klippans Bruk

BEN
NYS  GOLV

I KLIPPAN AB
Tel. 0736-230410

Vi vill tacka alla våra sponsorer 
som bidrog till att Klippan festivalen 2014

blev en stor succé!

Vi ser fram emot ett nytt arrangemang 2015!

Ett särskilt tack till Partyfabriken 
för ett väl genomfört arrangemang!

RÖRMONTAGE AB

OHLSSONS

Guldsponsorer

Övriga sponsorer

Silversponsorer

Bronssponsorer
COLORAMA KLIPPAN ( F.D GOLV & TAPETHUSET VID RONDELLEN)

KAROSSVÄGEN 1, TELEFON 0435-142 62, WWW. COLORAMA.SE

KLIPPANFESTIVALEN
Ett Lionkul
arrangemang

www.ljungbergs.se

Klippans Bruk

BEN
NYS  GOLV

I KLIPPAN AB
Tel. 0736-230410
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ÅByskolan

Med solen i ögonen och försommarvinden fläktandes köa-
de eleverna på Åbyskolan i Klippan utanför skolköket den 
26 maj. Där fanns nämligen en stor gasolgrill med en gigantisk wok-
gryta på plats. Thailändsk kycklingwok stod på menyn och vid den 
stora grytan stod Sabina Turic. Hennes engagemang och entusiasm 
för skolmaten och arbetsplatsen i Åbyskolans kök tog hennes team 
till en 2:a placering i Skolmatsgastro. En placering som man firade 
med kycklingwok till eleverna!

500 portioner kycklingwok skulle portioneras ut och inne i serve-
ringen var en stor salladsbuffé framdukad. Sabina Turic har jobbat i 
köket på Åbyskolan i sju år. Hon är välkänd för elever och personal 
och växlar glada ord med ungdomarna som köar för dagens lunch. 

Engagemang och glädje
– Mitt engagemang och glädjen för matlagningen kommer från en 
kombination av bra råvaror, ett bra arbetsteam och trevliga elever. 
Det är så roligt att få responsen från eleverna.

Kön till den wokade maten ringlade lång och hungriga elever och 
lärare såg framemot att få njuta av Sabinas kycklingwok. 

sabina Turic och christian 
persson från santa Maria
-kryddor

Silver-
medalj i 
Skolmats-
gastro

SöderåsI samarbete med
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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.

Klippan
2014-06-01
Fordonsdag i
elfdalen

2014-05-18
strax efter kl 01.30 
på lördagsnatten 
larmades räddnings-
tjänst till storgatan 
i klippan. anmälare 
hade upptäckt en 
brand i container.

2014-05-24
Big Block 
raggers hade 
sitt årliga 
veteranbilsrally.

2014-05-09
polis larmas till kungs-
gatan i ljungbyhed,
där flera personer 
var inblandade i 
ett bråk.

2014-05-18
en kanotolycka
inträffade vid 
15-tiden på 
söndagen i
rönneå.

2014-05-22
ett hus i Bialitt 
brann ikväll 
ner till grunden
i en våldsam 
brand. 
FoTo: andre Tajti
 / Topnews.se
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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

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

Byggnadsarbeten 
• Sandströms Bygg AB, Gästgivaregatan 5, 265 71 ÖSTRA LJUNGBY  ..... 0706-88 08 77
  sandstromsbygg@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

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
• 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

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

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

Festlokal
Tornsborgs Tivoli, Färingtofta 4192, 264 54 Ljungbyhed .......................... 0703-46 45 16
www.faringtofta.nu

Frisör 
• Salong Monica, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN  ........................... 0702-78 48 81
  salongmonica@hotmail.com

Fotvård 
Fotspecialisten i Klippan, Storgatan 26 B, 264 33 KLIPPAN  ....................... 0435-133 50

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

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

Kommun
• Klippans Kommun, Trädgårdsgatan 12, 264 80 KLIPPAN ......................... 0435-280 00
  www.klippan.se, kommun@klippan.se

Söderås

Vill du synas här? Gå då in på 
www.soderasjournalen.se/bransch 

eller ring 0435 - 77 90 54

• 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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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

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

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

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

Målare
• FB Måleri, Storgatan 69, 264 33 KLIPPAN ........................................... 0708-86 88 56
  frank@asbomaleri.se

Optiker
• Glasögonhuset, Järnvägsgatan 32, 264 33 KLIPPAN ..............................  0435-134 10
  www.glasogonhuset.com, glasogonhuset@telia.com

Paintball
• camp Karsholm, 284 21 PERSTORP ........................................ Anders 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
• 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

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

Tandläkare
• Bert-Åke Andersson, Storgatan 20, 264 33 KLIPPAN .............................. 0435-104 69
  www.tandklippan.se, liba1@telia.com 
• Oral design, Järnvägsgatan 11, 264 38 KLIPPAN ................................... 0435-153 10
  www.oraldesign.se, info@oraldesign.se
Tandvården Ljungbyhed, Tandl. Michal Wachalski
 Infanterigatan 10-12, 264 51 LJUNGBYHEd ......................................... 0435-44 08 00

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

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

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

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
Snälleröds VVS, Mörsarevägen 6, 264 54 LJUNGBYHEd .......................... 0729-41 67 05
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

BRANSCHREGISTER

Söker du snickare, 
cykel eller bostad?

I detta Branschregister hittar du  
snabbt och lätt din lokala kontakt!
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Öppettider: 
Mån - fre 10 - 18 

Lör  10 - 14

www.klippan.euronics.se

13.990:-
TX-55AS650
NYHET! LED-TV med FULL-HD, läcker 
tunn design. Helt ny skärm med 1200Hz 
BLS Bildteknik för snabba rörelser.

TX-42AS600
100 Hz BLB bildteknik, HDTV Mottagare 
för DVB-T2 och DVB-C. SMART-TV.

42LN5200

TV fritt 
hemkörd 

och 
inkopplad

42” LED-TV
42” LED-TV

6.490:-
3.990:-

47PFS7189
800Hz Perfect Motion Rate bildteknik.
2-sidig Ambilight bakgrunds-design belysning.

9.990:-

Nyhet
55” LED-TV 47” LED-TV

TVÄTTMASKIN
AWO/8234 
Med 6th sense-teknik.
Kapacitet 8 kg. 3.990:-

4.490:-

från 1.795:-

TRÄDGÅRDSHÖGTALARE

KONDENS-
TUMLARE
AZB7570 
Skonsam+ för 
ömtåliga textilier.
Kapacitet 1-7 kg.

TV fritt 
hemkörd 

och 
inkopplad

TV fritt 
hemkörd 

och 
inkopplad


