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Vinn Sara-blomman 
från Guld o 

Silversmedjan
Nu har du chansen att vinna ett unikt 
smycke från Guld o Silversmedjan 
i Klippan! Söderås Journalen vill 
veta varför just du skulle vilja vinna 
”Sara-blomman”. Det är ett vackert 
smycke som tillverkats av Guld o 
Silversmedjans egna designers och 
blomman består av silver och guld. 
Vinsten är värd 1 995:-
Vi vill ha ditt svar senast den 1/9
Skicka till: 
Adapt Media, 
Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan

Glöm inte att märka kuvertet 
med ”SMYCKE”

Lycka till!

Har du tagit fina bilder under 
sommaren? Var med i vår popu-
lära fototävling! 

Välj kategori och deltag med max 5 
foto. Läs mer om tävlingen på 
www.klippanshopping.se! 

Lycka till!
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CYKELAFFÄREN I CENTRUM

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

Lagerrensning på “korgcyklar” 3 & 7  
växlar

aDapT MEDia • TEL. 0435 - 77 90 50 • fax 0435 - 77 90 59 
familjesidan@soderasjournalen.se • www.klippanshopping.se

FAMILjESIDAN

Fyller någon år? 
Söker du någon eller något? 

På Söderås Journalens 
Familjesida har vi ett enkelt  
modulsystem, där du köper 

så många moduler 
som du behöver. 

Pris: 200 kr/modul

GRATTIS 

Mamma och 
Pappa älskar dig!

på 2-årsdagen

Grattis på 2-årsdagen Mamma och Pappa 
älskar dig!

finaste Ebba! 

En Flicka
Född 130929
Vikt: 2 695 gr
 Längd: 47 cm

Emelie Dahlqvist &
Mathias Hammarqvist 

Siri

En Kille född 130902
Vikt: 3 895 gr • Längd: 52 cm

My & Andreas Nilsson
Viggo

Måns

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

Informationslektion för nya elever måndagar kl. 16.20. Handledar- och intensiv-utbildningar.

KörKort i Höst? 

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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RIDSKOLESTART!
I BONNARP (NÄRA LJUNGBYHED)

Knatte (från 3 år) • Barn • Ungdom • Vuxen
Även:
• Turridning  
• Hoppgrupper “special” 
• Dressyrgrupper “special” 
• Privatlektioner på egen häst/ridskolehäst

Bra priser! Ring Maria för bokning 0706-91 22 34

O

Grattis 
vår älskade 
samuel 
på 2-årsdagen 
den 29/8
önskar Mamma 
och Pappa

på sommarens skor och sandaler!

PAX

Nu packar vi upp höst- 
nyheter varje dag!

Köpmangatan 19 Perstorp Tel 0435 - 346 68

Välkommen!

REA-FINAL
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Rekordfolkökning
Varje halvår avstäms befolkningsut-
vecklingen. I små kommuner, som 
de kring Söderåsen, framkallar ökad 
folkmängd glädje, därför att det bl a 
ger ökad skatteintäkt. Men aldrig har 
folkökning i Sverige varit snabbare än 
mellan 1815 och 1865. Ökningen var 
60 procent, den snabbaste folkök-
ning som är känd i Sverige (2,45 till 
4 miljoner). Förklaringen var: Kraftigt 
sjunkande barndödlighet, då det från 
1815 införts obligatorisk smittkopps-
vaccinering. Potatis infördes, som 
gav de sämst lottade i samhället ett 
rejält kosttillskott. Men även att Sve-
rige efter Napoleonkrigets slut upp-
levde en varaktig fredsperiod.

Samma tid i riket
Att samma tid gäller i hela riket är en 
självklarhet. Det har bara gällt i 135 år 
– från den 1 januari 1879. Innan fanns 
lokaltid för varje ort - efter ögonblicket 
då solen stod som högst över orten. 
I bygderna betydde detta inget. Men 
mellan t ex Göteborg och Stockholm 
skiljde 24 minuter. En rikstid efter-
lystes. Men vilken tid skulle gälla? 
Det blev strid mellan huvudstaden 
Stockholm och internationella staden 
Göteborg som pågick i 15 år. En kom-
promiss nåddes: ”Svenska normaltid 
för hela riket är den tid som finns vid 
meridianen som finns ungefär mitt 
mellan Stockholm och Göteborg.”

Märkesdagar
1914. Beslut om kommunfullmäktige 
togs för Gråmanstorps (Klippans) 
kommun.
1919. Krav ställs i Klippan på som-
markonfirmation.

Som sagt
”Varje samhälle har de skurkar de  
förtjänar.”
(Författaren Albert Camus)

”Även om alla har samma åsikt kan 
alla ha fel.”
(Filosofen Bertrand Russell) Boktipset: Historikern Torbjörn Anderssons bok ”Fotbollskultur” ger en fyllig beskrivning av klubbliv.

…och så nås Braun på

Tfn 0435 71 11 50

mobil 0739-79 34 54

E-post: leb.klippan@passagen.se

BRAUNS SIDA

Rödbetan ses ofta som svensk. Ur-
sprunget finns dock i den vildväxande 
betan, som odlades så tidigt som för 4 
000 år sedan - i Medelhavsområdet.
Även om rödbetan odlats i många år, 
var det först kring år 200 som den 
nämns första gången i skrift i Italien. 
Den var ett uppskattat inslag i kosten 
i Romarriket, varifrån den spreds över 
Europa. Ända in på 1500-talet gick 
rödbetan under benämningen ”ro-
merska betan”.

 Det finns ett antal olika ”rödbets-
arter” med olika färger, som gula, 
vita och till och med polkagrisran-
diga. Dessa är ofta sötare än rödbe-
tan. Rödbetan är tvåårig växt, men 
odlas bara som ettårig. Då blir betan 
så som den användes i kosten. Det 
är inte underligt att det antas att 
rödbetan har sitt ursprung i Norden. 
För i t ex Sverige är rödbetan mycket 
vanlig i hushållet - som inkokt, in-
lagd eller som råkost.

 Som alla känner till så innehåller 
rödbetan ett starkt färgämne, som 
bl a kraftigt färgar urinen. Men den 
innehåller förhållandevis lite karoten 
(samlingsnamnet på olika naturliga 
färgämnen som bl a morötter, ny-
pon och äggula), däremot mycket 
järn och C-vitaminer. Dessutom kan 
nitrathalten ibland vara hög och bör 
inte ätas i stora mängder. 
 

”Romersk beta” – populär kost

Landskapsblommor – finns dom? 
Frågan kan ställas. För officiellt finns 
de inte. Men i en rad landskaps-
sammanhang finns de i högst grad. 
Det har denna USA-idé gjort sedan 
1908. 
I efterhand görs gällande att idén till 
landskapsblomma kom på 1700-talet 
genom Carl von Linné, antas ha dykt 
upp igen på 1880-talet och ha förts 
fram på världsutställningen i Paris 
1897 i den gobeläng med blommor 
som fanns i svenska huset. Det är 
fel. För först från 1908 hade Sverige 
landskapsblommor. 
 Idén till landskapsblommor kom 
från USA. Visserligen kallade provins-
blommor. Det var svensk-amerikan-
ske söndagsskolföreståndare August 
Wickström i Denver som sände ett 

Prästkragen – Skånes egen blomma
brev till missionsförbundsledaren, 
politikern och fosterlandsvännen 
Paul Peter Waldenström, där han 
förde fram idén. Waldenström skrev 
en insändare i Stockholms Dagblad, 
ställde sig bakom tanken och redovi-
sade Wickströms brev. Kriterierna var: 
Blomman ska växa i och intimt sam-
manhänga med landskapets natur. 
 Wickström hämtade idén från USA. 
Där arrangerade ”barnens dag” - en 
hembygdsdag vid midsommar - 
där det dekorerade rikligt med den 
blomma som officiellt tilldelats staten 
(State Flower).
 Wickström pekade på att landska-
pen hade vapensköldar. Varför inte en 
”egen blomma”? För svenskar i USA 
skulle blommorna minna om Sverige, 
för både barn och äldre.

 Listor togs fram på blommor för de 
25 landskapen. För Skåne: Smör-
blomma och bok. Men skåningarna 
ville inte att stockholmare bestämde 
landskapets blomma. Tidningen Syd-
svenska Dagbladet arrangerade en 
folkomröstning. Tre förslag fanns: 
Prästkrage, smörblomma och klövern. 
Prästkragen tog en överväldigande 
seger. Den ansågs lämplig även där-
för att den heter ”Marguerite” på 
franska och Skånes hertiginna var 
kronprinsessan Margareta. Blomman 
uppfyllde kriterierna var dessutom 
enkel, vacker och dekorativ. 

Färingtoftas premiärplog – utlöste gapskratt 
Trots att plog började användas i jord-
bruket före vår tideräkning så tog det 
till 1800-talets mitt innan detta red-
skap kom till alla delar av Sverige. I 
Färingtofta utlöste premiärplogen 
skratt.
Att mark behövde beredas för att ge 
god skörd var känt sedan forntiden. 
Hacka var första redskapet. Husdjur 
skaffades, åder kunde spännas för, 
marken lyftes och fördes åt sidorna. 
Den behövde ”skäras upp”, inte bara 
föras åt sidan. Det insågs i Israel-
Palestina, där första plogen konstru-
erades – varifrån namnet ”ploum” 
kommer. Det var under år 100 f v t. 
Plöjningen innebar att den uppskur-
na jorden fördes åt en sida – det blev 
åt höger, märkligt nog i alla länder.
 Plöjning kom till Europa. När vet 
man inte, men antas i början av 
första årtusendet. Ordet ”plöjning” 
är belagt i nordiska språket före år 
1000. I ”Skånelagen” finns plöjning 
nämnt på 1170-talet. Det märkliga 
inträffade att sydöstra delen av Sve-

rige använde åder in på 1800-talet. 
Plog sågs som ett redskap för slätt-
bygder. ”Rakplog” räckte inte. Vänd-
plog behövdes - plog med svängd 
vändskiva, som vände upp jorden. 
Den kom på 1700-talet, utvecklades 
på 1800-talet i Holland.
 Färingtofta hade åder in på 1800-ta-
let. I boken ”Jordbruk under 5 000 år” 
berättar Albert Eskeröd om plogens 
intåg i Klingstorp i Färingtofta: ”Min 
far, född 1853, berättar att då djär-
vaste bonden i byn kom med en plog 
1868, så blev han utskrattad. Han 
ansågs fördärva jorden”.
 Till Sverige kom plog med vändski-
va på 1800-talet. Två företag sticker 
ut. Engeltofta säteri vid Ängelholm, 
där Carl Georg Stjärnsvärd i gårds-
smedjan tillverkade plogar. Verkstad 
uppfördes vid Övragård vid Backåkra 
kyrka. Produktionen var igång 1803-
1819. Verkstadsföretag uppstod i 
landet på 1800-talet. Överums bruk 
blev tongivande på jordbruksredska-
pens område. Dess plog ”Överums 

nia” – en enkel, robust och billig plog 
- sålde mest i landet mellan 1855 – 
1926.

Åder och plog

 vändskivan var viktig

nu fanns åder, för bl a kupning av potatis

prästkragen är vanlig och 
uppskattad i skåne
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Öppet: Mån-Fre 9.30 -18.00
   Lör 9.00 -14.00

Storgatan 32 • Klippan 

 0435-157 15

Halva 
Reapriset  

från och med 11/8

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

BENNYS  GOLV
I KLIPPAN AB
Tel. 0736-230410

NYTT BADRUM
• inkl. arbete
• efter utnyttjat    
 ROT-avdrag

46.700:-
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

Är du listad på Vårdcentralen Klippan 
har du nu möjlighet att boka besök på vår 
nya äldrevårdsmottagning, som öppnar 
den 1 september.

Mottagningen har ett speciellt telefon-
nummer utan knappval och personal med 
olika kunskaper kring vård av äldre. Vi 
erbjuder en personlig service med hög 
kontinuitet. Vi kan även göra hembesök. 

Direkttelefon: 0435 - 66 62 70
Öppettider: Vardagar klockan 8 - 17. 
Ring för att boka tid!

Vardcentralenklippan.se 

Till dig som är 
75 år eller äldre 
– Välkommen till vår nya 
äldrevårdsmottagning

nu fanns åder, för bl a kupning av potatis

www.skanetruckshow.se
www.stpf.se

 

 

 

LJUNGBYHED 
WWW.MOM EVENTS.SE

www.skanetruckshow.se
www.stpf.se

 

 

 

LJUNGBYHED 
WWW.MOM EVENTS.SE

Kom och se några  
av Sveriges 

finaste lastbilar!

Lastbilsträffen för hela 

familjen 5-6 september

Aktiviteter
• SM-Deltävling i  

tractorpulling fre & lör
• Aktiviteter för alla åldrar 

• Utställning
• Mässa

Thulinvägen 23 • Ljungbyhed • www.stpf.se

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.
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Anmälan 0704-46 42 62Anmälan 0704-46 42 62

Fotbolls-
uppvisning 
i Parken.

UNGDOMSSEKTIONEN

30år 30år

Lördag kl. 1 4

15-16 Augusti 201415-16 Augusti 2014
Gammelmarknadens 
HASALOPP HASALOPP HASALOPP 

                      Start i parken
                vid Torget

Anmäl 3-manna lag: 
070-871 00 40  
Leif Troedsson

Lörd. kl. 1 0-16Lörd. kl. 1 0-16
Plats: Kronkvistska  Gården (bakom Lantmännen)

Kostnad 100kr/bil. Bilarna på plats lörd. kl 9. Begr antal platser.
Arr. LIF  Frågor ring Carina 0733-722 454

BAKLUCKE-LOPPISBAKLUCKE-LOPPIS

Utmana
  2009, 2010, 2011 o.

2012 års vinnare:
Ljungbyheds

Köpmannaförening
och 2013 års vinnare Hemköp!

Arr.: Färingtofta IK

Samling 10.30 Hemköp
Utmana

  2009, 2010, 2011 o.
2012 års vinnare:

Ljungbyheds
Köpmannaförening

och 2013 års vinnare Hemköp!
Arr.: Färingtofta IK

Samling 10.30 Hemköp

30år 30år

Lördag kl. 1 4
Fotbolls-
uppvisning 
i Parken.

UNGDOMSSEKTIONEN

Goda middagstips 
på marknadsdagarna!!!
Från Delikatessen ebjuder vi:

LJUNGBYHED  0435-44 10 30 
Vi öppnar kl. 8 och stänger kl. 20 aLLa DaGar!

Behöver du kontanter? Kontantautomat runt hörnet!

ansök om Hemköpskort - upp till 2% bonus!

Ombud för Hyr din film hos oss!

Grillad kyckling, 
kycklingklubbor,

kycklingspett, revben
och annat gott.

På vår hemsida 
www.hemkopljungbyhed.se 

hittar du Dagens rätt, nyheter, 
kontaktuppgifter m.m

Ljungbyheds Konditori • Tel. 0435 - 44 17 22

Kaffe m. wienerbröd 25:-
Marknadsfläta 38:-

Gäller endast under marknadsdagarna.

Öppet: Mån - fre: 7-17 • Lör - sön: 7-15

MarKnads-

erbjudande!

Välkomna till Herners El 
mitt i byn.

 Fyndlådor

Utställningsprodukter till vrakpr
iser!

Markandspriser  
på massor av varor

Passa På!

att göra ett klipp på  
gaMMelMarknaden

Missa inte

www.folkpartiet.se/klippan

Meningsfull 
fritid för alla!
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Folkfest när Gammelmarknaden 
kommer till Ljungbyhed GAMMELMARkN

ADEN
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Ichiban Karate i Perstorp är en relativt 
nystartad förening. Trots att man bara 
funnits i drygt 1,5 år har klubben re-
dan ett 60-tal medlemmar. Till hösten 
flyttar man in i nya träningslokaler.  Ny 
termin, ny lokal och många spännan-
de framtidsplaner är vad som väntar 
för Ichiban Karate!

Föreningens nya träningslokal kommer att 
ligga i Postens gamla lokaler i Perstorp. Det 
är i samma hus som Perstorps Bowlinghall 
och det är också där som klubben hade sin 
första träningslokal. 
– Bowlinghallen behövde mer utrymme och 
ska bygga fler banor. Väggarna kommer att 
slås ut i källaren där vi tränade tidigare. Vår 
nya träningslokal kommer vara på våningen 
ovanför bowlinghallen och det känns jätte-
bra att komma upp på markplan. luften och 
ventilationen i källaren har inte varit helt ulti-

Nystartad Karateklubb i Perstorp sparkar framåt!
mat för en så fysisk sport som karate är, säger 
Ichiban Karates ordförande Kristofer Gärdby. 

Föräldrar och barn kan träna tillsammans
I augusti börjar föreningens nya termin och då 
kommer man att kunna erbjuda nybörjargrup-
per för både barn och vuxna. 
– Till höstterminen ska vi också prova att ha 
”stor och liten”-träning. Då får barn från 7 år 
träna, men tillsammans med en förälder eller 
vårdnadshavare som också är med och trä-
nar på mattan. sen kommer vi också ha rena 
nybörjargrupper både för vuxna och för barn 
från 8 år. 

Klubben har sex egna tränare i nuläget och 
den nya lokalen kommer man att dela med 
Perstorps Budoklubb.  

Läger och stödtränare
Kristofer och de andra i klubben har många 
idéer och framtidsplaner. 

– klubben ska fortsätta utvecklas i alla 
grupperna. Denna termin ska vi ta in några 
av våra yngre medlemmar som ska gå en 
utbildning och bli stödtränare till barn och 
nybörjargrupperna. Vi fick stipendium av 
swedbanks sparbanksstiftelse i våras till 
våra populära läger, så det ska vi också 
planera för. och så ska vi såklart inviga 
vår nya lokal med mycket träning, avslutar 
Kristofer. 

Den 15 och 16 augusti är det dags 
för en av årets höjdpunkter i Ljung-
byhed. Då kan du passa på att fynda 
”trätollor”, roliga t-shirts, lakritsrem-
mar och mycket mer. Det är nämligen 
dags för 30-års jubilerande Ljungby-
heds Gammelmarkad!
–  Vi satsar lite extra i år eftersom 
vi firar 30-års jubileum. På lördagen 
kommer det bland annat bli barnun-
derhållning i parken där Katta-Pirat 
och Sjörövar-Mange bjuder alla barn 
på en fantastisk show, säger Bos-
se Rosengren som är ordförande i 
Ljungbyheds Köpmannaförening. 

Precis som på övriga marknader i Skåne har 
Ljungbyheds Gammelmarknad i år kunnat 
märka av ett minskat antal knallar. 
– skatteverkets krav på kassaregister har 
gjort det svårare för många knallar att be-
driva sin verksamhet. Det är helt klart färre 
i år, både hos oss och på andra marknader. 
Vi vet inte exakt hur många marknadsstånd 
det blir, det kommer alltid in en del i sista mi-
nuten. Men 120 olika stånd kan vi nog räkna 
med i alla fall.

Barntivoli, bakluckeloppis 
och skidtävling
För barnen kommer det finnas ett barntivoli 
vid torget. En nyhet för i år är bakluckelop-
pisen som arrangeras av Ljungbyheds IF. Gi-

vetvis blir det också de traditionsenliga Hasa-
loppet där de tävlande lagen åker skidor (!!!) 
runt parken i Ljungbyhed.
– Det bästa med marknaden är att den drar 
folk till vår trevliga by. Marknaden är ett po-
pulärt inslag i ljungbyhed. Den ger folk en 
chans att se hur mycket bra det finns här 
med service, affärer och engagerade fören-
ingar, avslutar Bosse som själv siktar på att 
fynda trätofflor och en ny plånbok på årets 
Gammelmarknad!

L

Modern djurklinik med stora resurser i en fantastisk miljö. 
Specialistklinik för hund och katt, med inriktning på rörelse-
störningar. Modern utrustning för diagnostik och behandling. 
Eget laboratorie, digitalröntgen, tandutrustning, laserbehand- 
ling toppmodern narkos- och operationsutrustning.
För mer info se: www.jennyhilldjurklinik.se

Privatägd specialistklinik, med högt  
ställda kvalitetskrav enligt normer för 
Svensk Djursjukvård, utan övervinst-
krav från riskkapitalister.

Jennyhill Djurklinik
Hörsdalsvägen 152
265 72 Kvidinge

Öppettider:
Kliniken öppen 

måndag till fredag 8 - 18.
Vård under natten vid behov.

Lördag - söndag stängt. 

Modern djurklinik med stora resurser i en fantastisk miljö. 
Specialiserad medicinsk och kirurgisk vård. Veterinärer med 
specialistkunskap hund och katt. Specialist kirurgi/ortopedi/ 
neurologi. Veterinär med specialkunskaper inom ögonsjukdomar, 
utför bl.a. katarakt operation. Specialkunskaper inom narkos, 
intensivvård, smärtlindring. Akupunktur. Titthålskirurgi. Laser-
kirurgi. Ögonlysning. Hörseltest. Tandvård. Digitalröntgen. 
Ultraljud. Blodgivare finns. Övervak nattetid av veterinär vid 
behov.

Tel 0435 - 48 11 30
Jour 0703 - 32 75 11
jennyhilldjurklinik.se

Jennyhill Djurklinik
Hörsdalsvägen 152
265 72 Kvidinge

JULGÅVA -  20 % rabatt på foder från 
Royal Canin och Hill´s fram till Julafton!

Vi är idag cirka 10 anställda 
fyra veterinärer: chefveterinär 
Sune Jerre, Jacob Eriksson, 

Johannes Larsson och Rebecca 
Spangsberg. Fyra djursjukvårdare: 

legitimerade djursjukvårdare Linnea 
Andersson, Monika Wejlin och 

Emelie Fagerberg samt djurvårdare 
Amanda Pigott (går utbildning till 

djurfysioterapeut) i receptionen 
träffar ni Yvonne Gunnarsson 

och Henrietta De Rover.

Tel 0435-48 11 30 
Jour 0703-32 75 11 
www.jennyhilldjurklinik.se

Kliniken öppen: måndag - fredag 8-18, 
lördag 9-15 (söndag stängt) 
Vård under natten vid behov
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Söderås Journalens månadstävling: 

GRILLFAT 
FRåN

HEMköp I 
LjUNGbYHE

D

 

Grillfat 
till bugg-
kompisar!

S

Olika sorters kött, revben, kotletter, krydd-
korvar, grekisk sallad, potatissallad, vitlöks-
bröd, coleslaw och såser… Det var några av 
alla godsaker som dukades fram när Ulrika 
Lundberg i Perstorp vann grillfat från Hem-
köp i Ljungbyhed i Söderås Journalens må-
nadstävling i maj!

– Det var helt fantastisk god mat! Vi var åtta stycken, 
men det var så mycket mat att vi kunde ha en sitt-
ning till dagen efter, konstaterar söderås Journalens 
tävlingsvinnare Ulrika. 

Helkväll med god mat och dans
Under våren har Ulrika och hennes man gått på 
buggkurs i Kvidinge. När Ulrika såg att Söderås 
Journalen tävlade ut grillfat från Hemköp i Ljungby-
hed tog hon chansen att vinna för att kunna träffa 
buggkompisarna och äta en god bit mat. När datum 
var bestämt med Hemköp och Söderås Journalen 
hämtade Ulrika de färdiga grillfaten med tillbehör. 
På Hemköp var Söderås Journalen samtidigt på plats 
och fotograferade. Sen skötte maken grillningen, 
och ett digert matbord dukades upp.
– Vi hade sådan tur med vädret också! Det var en 
av de första kvällarna med tropisk värme. Vi grillade 
och åt gott och sen åkte vi till ekebo och övade på 
buggen, skrattar Ulrika som inte var i säng förrän 
halv fyra den natten. 

Dagen efter åt Ulrika och familjen upp resterna till-
sammans med några av buggkompisarna.
– Vi kommer absolut att beställa grillfat från Hemköp 
igen! Det var så mycket olika maträtter och spän-
nande smaker. Hjortronsåsen tillexempel var helt 
fantastiskt, avslutar en lyrisk Ulrika. 
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Augusti
11. Dans i Tingvalla. Munchs Trio spelar
12. Vi åker till Bjärebygden, Birgit Nilsson-museet
17. PRO-dag på Sofiero slott kl. 10 - ca 15. Inträde parken 100:-
26. Möte på Senioren med politikerna inför valet
september
4. PRO-runda. Hemlig tur
8. Dans i Tingvalla. Berts Favoriter spelar 
9. Medlemsmöte på Senioren. Modevisning Gunns Mode/Lukas
22-27. Vinresa till Moseldalen
OktOber
13. Dans i Tingvalla. P.O. Lundqvist spelar
14. Medlemsmöte på Senioren. Expeditioner i Arktis/Bertil Larsson
NOvember
5. Ullared
10. Dans i Tingvalla. Liljas spelar
11. Medlemsmöte på Senioren 
30. Malmö Opera. Doktor Zjivago
December
8. Dans i Tingvalla. Kent Borgström spelar
13. Lucia i PRO-lokalen, Torget 1

PRO Klippan. Pro-lokalen Torget 1, Klippan. 0435-128 60
Exp. öppen tisdagar kl. 10-11. Hemsida: pro.se/klippan
Ordförande: Stig Ålund 072-522 99 04
Reseansvarig: Gudrun Aldén 0435-21 229
Information: Carsten Larsson 070-843 34 41

stuDiecirklAr
Alla anmälningar till cirklarna ska göras till:
Studieorganisatören Wanja Karlsson 0435-230 68
Datakunskap Sven Petersson  0435-11 41 15 
Digitalfoto Jan Nilsson 0435-102 59 
Dragspelsgruppen Inge-Thore Rörstrand 0435-71 13 93 
Handarbetsgruppen Brita Persson 0435-143 32 
Läscirklar Sonja Lindell 0435-71 13 19 
Britt Fridh  0435-71 96 16
Lena Persson  0435-157 03 
Engelsk konversation Stig Ålund 072-522 99 04 
Målning Gun Ahlberg 0435-106 06 
Sittgympa Berit Karlsson 0435-151 17 
Släktforskning Vivan Bengtsson 0435-131 97
Gertrud Hannrup 0435-123 39 
Sångruppen Karin Ardenvik 0435-139 88 
Qigong Birgit Björk 0435-133 11 
Aktiviteter m.m. Anmäl till respektive grupp
Bingo Margit Lundström 0435-71 15 32
Boule Bengt Morian 0435-126 20
Canasta Siv Nilsson 070-370 60 21
Motionsgympa Birgit Björk 0435-133 11
Mobilär mobilkunskap Siv Nilsson 070-370 60 21
Stavgång lätt Janet Nilsson 0435-71 19 25
Stavgång aktiv Gertrud Hannrup 0435-123 39
Trivseldans Margit Lundström 0435-71 15 32
Vattengympa Margit Lundström 0435-71 15 32
Resor Gudrun Aldén 0435-21 229

klippAN
HÖsteN 2014

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

Vi har fortfarande 
sommarpriser 

på utefärg!

Ha en fortsatt
härlig semester! 
– Använd ROT-
avdraget och 
låt målaren 
göra jobbet!

Öppet: 
onsdag-fredag 12-18

lördag 10-14

Kapellgatan 8, Klippan
Tel. 0760-44 70 10

Ni vet väl att 
Efter regn kommer sol 

är mer än en butik? 
Det är en oas för alla er 

som är stressade.
Vi hjälper er att ta hand om 

kropp och knopp.

Välkommen att boka tid för:
Kroppsscanning
Wellnessanalys
Aromamassage

Relaxkvällar
Vägledningssamtal i vardagen

Välkommen till
Klippans enda Restaurang

med bowlingspel!

Taco- 
buffé

199:-/pers
inkl 1 timmes 

bowling

Filé-
frossa

229:-/pers
inkl 1 timmes 

bowling

Julbord
290:-/pers
inkl 1 timmes 

bowling

Avnjut traditionell 
husmanskost i buffé
Stort salladsbord 
Mån-fre 11.00-13.30
 

www.bowla.net 
 0435-15260 

Stackarpsvägen 5
26439 Klippan 75:-

Fullständiga 

rättigheter!

Boka
dygnet
 runt!
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pRoFIL:
ANDREA 
HAMMARSTRöM

–  Med utrustning innebär det att man har hjälp 
av utrustning, exempelvis en bänkpresströja. 
Den stabiliserar och stärker där man är svag. Jag 
har tagit 150 kilo i bänkpress med utrustning 
och 107 kilo utan utrustning. 

Denna sommar nådde Andrea ett av sina mål. 
Hon kammade hem titeln Svensk Mästare i klas-
sisk Bänkpress för damer i viktklass -72 kg! 

Privat är Andrea gift med Jörgen sedan 15 år och 
de har varit tillsammans i 20 år. Jörgen är hennes 
huvudcoach och han har också ett stort intresse 
för sporten och tävlar även han. 
– 50 % av våra samtal hemma handlar om trä-
ning, skrattar Andrea. 

På deras semestrar handlar det mesta om täv-
lingar och träning, men de tar även en träningsfri 
vecka där de vilar upp sig.

Rallylydnad på SM-nivå
De tre hundarna Bubba, Inka och Maya av rasen 
American Staffordshire Terrier tränas flitigt. Hanen 
Bubba har tävlat i rallylydnad på SM-nivå. Alla hun-
darna är idag pensionerade från tävlingar och tränas 
bara för skojs skull. Spår, långa promenader och se-
naste träningsmomentet Kick-bike tillhör vardagen. 
– kick-bike är otroligt kul. Hunden får dra en 
sorts ”sparkcykel” för vuxna. Det går väldigt fort, 
säger Andrea.

Rasen möter många fördomar och Andrea och 
Jörgen jobbar aktivt för att motverka hundens 
dåliga rykte.
– Man ska vara väldigt klar över vad det är man 
har i andra änden av kopplet. Vi ger våra hundar 
100 %. Jag var engagerad i american stafford-
shire Terrier-klubben tidigare, men jag tycker att 
de har jobbat för lite med att minska på aveln. 
när vi köpte Inka för 12,5 år sedan föddes unge-
fär 200 sådana valpar i sverige om året. nu är 
det mer än tredubbelt, och de hamnar kanske 
inte alltid hos rätt ägare, säger Andrea.   

Otroligt driven och fokuserad
En vanlig dag för Andrea börjar oftast med 1 tim-
mes morgonpromenad med någon av hundarna. 
Sen planerar hon sin träning och spenderar 2-2,5 
timme på gymmet. Andrea har även en blogg där 
hon berättar om dagarna med träningen, hundar-
na och den stora trädgården vid huset i Hyllstofta. 
När man läser den slås man av hur otroligt fokuse-
rad Andrea verkar vara på det hon gör.
– Jag är otroligt driven. att vara fokuserad och 
att planera väl är också viktigt för att få allt att 
fungera. för mig är det otroligt avstressande att 
hålla på med friluftsliv och trädgården. Det blir 
en kontrast till allt det andra jag håller på med.

Målet för 2014 är att prestera ännu högre på 
DM. Dessutom kommer Andrea respresentera 
Sverige vid Nordiska Mästerskapen som avgörs 
på Island i slutet av augusti i år! 
– Jag har levt på det här viset med min träning 
i så många år nu. för mig är det naturligt och 
jag älskar det galna med sporten. Min kärlek till 
järnet är väldigt stor, skrattar Andrea och sätter 
återigen fokus på vikterna.

Kärleken till järnet 
hjälpte henne tillbaka

– I min yrkesroll känner de flesta mig som 
badvakten med tofsen på huvudet. Mina 
vänner privat skulle nog beskriva mig som 
en galen tjej, säger Månadens Profil An-
drea Hammarström. 

Badmästaren, gyminstruktören, den hängivna 
hundägaren och framförallt sportnörden och 
styrkelyftaren Andrea är ett välbekant ansikte 
för många som besökt Klippans Badhus. 

Andrea föddes i Tjeckoslovakien men flyttade till 
Sverige och Klippan som nioåring. Intresset för 
sport har alltid funnits och i barndomen var det 
inom friidrotten Andrea startade sin sportkarriär 
innan styrketräningen tog över.
– Min pappa är tyngdlyftare och har tävlat på 
elitnivå, så det smittade ju av sig en del. som 
15-åring började jag styrketräna för att stärka 
kroppen. Jag höll först på med bodybuilding, 
men fastnade sen för styrkelyftning.
Vägrade bli sjukpensionär
Andrea var med om en bilolycka 2000. Då blev 
hon utdömd att bli sjukpensionär.
– Men jag ville inte det! Det satte stopp för styr-
kelyftskarriären just då, så jag satsade återigen 
på bodybuildingen. Hjärtat däremot brann och 
brinner för styrkelyft, så jag kämpade mig till-
baka, säger Andrea när vi träffas på Klippans 
Badhus. Här har hon sin arbetsplats sedan 15 år 
tillbaka. Badmästare, gruppträningsinstruktör, 
gyminstruktör, babysiminstruktör och simlärare 
är några av de titlar hon har på jobbet.

–  Jag älskar mitt jobb! friskvård är mitt stora 
intresse och här får jag jobba med det till 100 %. 
Jag utvecklas hela tiden och får prova nya utma-
ningar. Jag träffar så otroligt mycket folk och får 
en chans att inspirera, inspireras och lära ut det 
jag kan. 

Motbevisar alla som misstror henne
Styrkelyft är en relativt liten sport, men Andrea 
märker av ett ökat intresse. Hon tränar 15 tim-
mar i veckan och då hittar du henne i badhusets 
källare hos Klippan Power & Fitness. Hon har 
tävlingslicens med Helsingborgsklubben HAK 
Greppet och det är dem hon tävlar för. I nuläget 
är Andrea rankad tvåa i Sverige bland damerna. 
Hon tävlar i 63-kilosklassen och hennes låga vikt 
i jämförelse med de tyngder hon klarar av har 
gjort att det funnits en misstro mot henne.
– först ville jag vara en doldis. Då fick jag rådet 
att starta en youTube-kanal så att jag kan bevisa 
för alla som misstror mig hur jag tränar och vilka 
vikter jag klarar av. Jag dopingtestas flitigt både 
i samband med tävlingar och som privatperson, 
men på så vis kan jag visa att jag är vad den här 
sporten handlar om: råstyrka och teknik! Tunga 
vikter är min vardag. 

Inom styrkelyft tävlar Andrea i knäböj, marklyft 
och bänkpress. Bänkpress är hennes specialitet 
och man kan tävla med utrustning eller utan. 
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kLIppANSHoppING.SE

Studentfirande 2014

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

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!

Läs mer på klippanshopping.se under webbartiklar

Prisad för sitt ekologiska lantbruk

centerpartiets representanter Bo anders-
son, carl-axel Wilhelmsson och Torsten 
Johansson tillsammans med pristagaren 
Martin amilon

Årligen delar Center-
partiet i Klippan ut en 
utmärkelse till någon 
i deras område som 
jobbar för att främja 
miljö och lantbruk. 

Centerns Miljöpris 2014 
delades lämpligt nog ut 
på Världsmiljödagen den 
5 juni. Årets pristagare 
heter Martin Amilon, 
ekologisk jordbrukare i 
Nybygget mellan Klippan 
och Ljungbyhed.

Sedan 2009 har Martin drivit sitt jord-
bruk helt ekologiskt. Han har bland 
annat 35 mjölkkor som producerar  
8 000 liter ekologisk mjölk om året.

Bilder från studentfirandet  
i klippan hittar du på  

www.klippanshopping.se
se studenterna, bilarna, 

flaken, banderollerna och 
publiken! kanske är DU med 

på någon av bilderna?
allt fotograferat från första 

parkett från ett av adapt 
Medias fönster på norra 

skolgatan i klippan!
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lördag 30/8
på Torget vid Posten

Vi arrangerar

Prel. program

10.00 - 10.30 Vi marscherar tillsammans med Klippans 
 musikkkår genom centrala Klippan
10.30 – 11.00 Repektive parti presenterar sig
11.00 – 12.00 TWOSOME  är en cover-duo som låter  
 och levererar musik som ett helt band
12.00 – 14.00 Aktiviteter för familjen, utställningar, 
 hoppborg för barnen m.m. 

VÄLKOMNA!

Familjedag

Den 14 september går svenska folket till vallokalerna och 
röstar. Söderås Journalen tog en pratstund med en av 
dem som jobbar ”bakom röstbåset”.

– Min bror och svägerska är också röstmottagare och på det viset 
började det. Jag och min man har ägt bensinmack i östra ljungby 
så jag tycker det är jätteroligt att träffa alla före detta kunder som 
kommer för att rösta, säger Ann-Marie Arvidsson som är en av 
dem som jobbar med rösterna på valdagen i Östra Ljungby.
Jobbar i team
I Östra Ljungby jobbar röstmottagarna i två team. Varje team be-
står av fyra personer som lämnar ut kuvert, kontrollerar legitima-
tioner, bockar av den som röstat på en lista från Skattemyndighe-
ten och kontrollerar så att kuverten med röstsedlarna hamnar rätt.
– Det är inte ett svårt jobb. Det kan vara lite klurigt med folk som 
kommer till fel röstningslokal eller röstar genom fullmakt åt andra. 
Vi har fått utbildning hos kommunens valnämnd och det finns 
regler och lagar för hur arbetet ska gå till. arbetet vi gör som röst-
mottagare har inget med politik att göra, utan det handlar enbart 
om röstmottagning och rösträkning, fortsätter hon. 
Räknar röster 
När vallokalerna stänger börjar det kanske allra viktigaste arbetet, 
nämligen rösträknandet. 
– Vi öppnar och sorterar de röster som kommit in. Vi kontrolle-
rar så det kommit in lika många kuvert som det finns markerat i 
röstlängderna. rösterna räknas och kontrollräknas noga innan de 
hämtas av ordföranden och vice ordföranden i valnämnden. 
– nu har jag gjort detta i så många år att jag sett barn som varit 
med sina föräldrar och nu kommer de själva och röstar. Det är 
verkligen ett jätteroligt uppdrag!

Ser till att valet blir rätt!

Aktivera dig i Klippancentern!
Kom med och påveRka politiken!

Lägg din röst på 
Centerpartiet!

En trygg miljö och ett  
bra boende för de äldre!

Gör en säker personövergång 
till industriområdet!

www.centerpartiet.se/klippan

Körkort till ungdomar som går 
yrkesprogram på gymnasieskolan. 
Då får de lättare ett arbete!

Val till kommunfullmäktige
Du kan personrösta på valsedeln för den kandidat du 
helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på flera än 
en eller någon annan kandidat än de som står nedan.

1. Christer Johansson, Styrkeledare, Klippan
2. Johanna Andersson, Speditör, Granlunda
3. Bo Andersson, Snickare, Ljungbyhed
4. Carl-Axel Wilhelmsson, Elinstallatör, Söndraby
5. Ingela Jönsson, Lantbrukare, Färingtofta
6. Bengt Amilon, Lantbrukare, Övad
7. Gunnel M Johansson, Pensionär, Källna
8. Torsten Johansson,  Pensionär, Klippan
9. Ingemo Nilsson, Dagbarnvårdare, Söndraby
10. Lars Söderlund, Chaufför, Ljungbyhed
11. Janet Nilsson Norén, Förskolechef, Källna
12. Jan Rosenqvist, Företagare, Gyllsjö
13. Pernilla Ahlberg Söderlund, Företagare, Ljungbyhed
14. Carl-Arvid Reinholdz, Lantbrukare, Färingtofta
15. Erlinda Rosenqvist, Företagare, Gyllsjö
16. Filip Nilsson, Maskinförare, Granlunda
17. Bo Malmberg, Pensionär, Klippan

12



13



DANSbANDSV
EckAN 

I MALUNG

I våras släppte Klippanbandet Cal-
linaz sin tredje skiva. De turnerar 
flitigt och i år fick de en extra trevlig 
överraskning på dansbandsveckan i 
Malung. 

Under dansbands-världens egen ”Oscars-
gala” Guldklaven fick de nämligen Sveri-
ges Radios pris som delades ut av Tony 
Irving.
–  Jag och bandet blev väldigt överras-
kade! Vi hade inte en aning om detta, 
men det här priset visar att vi är på rätt 
väg. priset delas ut till ”Årets uppstickare-

– Skånska dansband är stora i Sve-
rige! Det märks inte minst i Malung 
där de skånska banden lockar mas-
sor av folk, säger Mats Olsson i Bob 
Stevens när Söderås Journalen får 
kontakt med honom mellan några 
av sommarens alla spelningar.

Bob Stevens spelade precis som Callinaz 
och Donnez på dansbandsveckan i Ma-
lung. Varje kväll är besökarantalet mellan 
8 och 9000. I början av sommaren släpp-
te bandet sin nya skiva ”Mitt Skåne”. Den 
innehåller både gamla låtar som fått nya 
arrangemang med ”Bob Stevens-touch” 
och helt nya låtar.   
– Vår nya skiva säljer väldigt bra och vi har 
fått fina recensioner i sverige och norge. 

Perstorpsbaserade Donnez gillar 
dansbandsveckan i Malung så pass 
mycket att de dessutom klämmer in 
några semesterdagar när de är där. 
– Det är en stor folkfest för band och 
dansfolk från hela Sverige. Vi passar 
på att lyssna på de andra banden 
och samla inspiration, säger Donald 
Laitila från Donnez.   

170 dagar om året är Donnez ute och 
spelar och möter sin publik. Under Ekebo-
festivalen prisades de dessutom av Dans-

På dansbandsveckan i Malung erbjuds danspubliken dansband från Sverige, Norge, Dan-
mark, Finland och Tyskland.  I och med det samlas också dansbands-fantaster från alla 
dessa länder i Malung denna vecka för att dansa och lyssna till bra dansmusik. Tre av 
banden i Sveriges dansbandselit som fanns på plats kommer från en radie inom två mil i 
Söderås Journalens område, och det är vi såklart extra stolta över!

skivan har vi själv producerat och det ger 
oss en chans att verkligen göra den musik 
vi vill. Vi har en bestämd uppfattning om 
hur vi vill att det ska låta, och nu låter det 
precis så som vi och våra fans vill. 

Bob Stevens har släppt en skiva vartannat 
år sedan tjugo år tillbaka. 
– Vi har pratat lite om att vi ska prova 
att släppa en radiosingel härnäst. Vi le-
tar ständigt efter nytt material som inte 
är sönderspelat och jag skriver också eget 
material. nu laddar vi för nästa skiva och 
alla våra spelningar såklart, säger Mats.

Lördagen den 9 augusti presenterades 
den nya skivan på Familia i Hyllinge med 
liveframträdande av Bob Stevens. 

bandssidan.com och Ekebo och fick pris 
för ”Årets Dansband”. 
– Det är publiken som röstat fram oss, så 
det känns ju extra roligt och hedrande. 

Donnez håller just nu på att spela in 
en julskiva som Donald beskriver som 
svängig och dansant.
– Vi vill inte ha med de klassiska smöriga 
jullåtarna, utan det ska vara lite svängi-
gare. och det känns verkligen speciellt 
att stå i studion i augusti och sjunga om 
julen, skrattar Donald. 

band”. callinaz är ett ungt, hungrigt band 
som kämpar och vill slåss i toppen. och 
vi blev så glada för priset, säger Carolina 
Skaarup-Olsson som är bandets grundare 
och sångerska.  

Callinaz spelar för fullt i sommar och pre-
cis när Söderås Journalen får tag i Carolina 
är de på väg ombord på en av Viking Lines 
båtar, Cinderella, i Stockholm för att spela 
där i tre dagar.
– nu ska vi ut och spela för alla våra fans 
innan vi landar i studion och planerar näs-
ta års skiva, avslutar Carolina.   
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Nu har vi bott i vårt hus i Klippan sen 2009. Det 
är rekord för min och sambons del på ett och 
samma ställe. Jag kommer ihåg hur förälskad 
jag blev i huset på direkten. Min sambo sa till 
mig att INTE berätta för mäklaren vad jag tyckte 
om huset, men när jag kom in i växthuset brast 
det och jag hojtade ”JAG ÄÄÄLSKAR DET”. Så 
var det med det pokerfacet.

Ibland kan jag dock sakna lägenhetslivet. När något 
gick sönder ringde man bara hyresvärden som förr el-
ler senare åtgärdade felet. Nu är det liksom upp till oss 
själva. Det som är väldigt skönt med hus är att slippa 
ha någon som bor vare sig över eller under ens eget 
hem. I lägenheterna jag bott i var jag hysteriskt noga 
med att vara tyst efter klockan 22 varje kväll. Om sam-
bon någon gång, ve och fasa, tänkte duscha senare 
än så fick han en uppläxning i vad klockan 22-regeln 
innebär. Nu får han duscha när han vill på dygnet, den 
lille lyxliraren!

Jag trodde att jag skulle älska att 
ha trädgård. Det gör jag visserli-
gen, men jag älskar bara de där 
mysgrejerna. Som att sitta på en 
filt i trädgården och dricka kaffe 
en solig förmiddag. Att lufsa runt 
och titta lite på blommorna, mata 
guldfiskarna i dammen, hänga 
upp något roligt i ett träd och 
bygga sandslott med min dotter i 
sandlådan. Det andra som hör en 
trädgård till: rensa ogräs, klippa 
gräset, slänga vissna blommor, 
olja trädäck och annat trädgårds-
arbete kan jag gärna vara utan. 

Fast förra sommaren slet jag upp alla stenar framför 
huset och la markduk under. Det var en överrask-
ning till min sambo som var på fiskeresa. Sen la jag 
noga tillbaka varenda sten och grus igen. Men inte 
fan hjälpte det, i år spirar ogräset där igen. Vissa saker 
ska man helt enkelt bara låta vara. Då är det bättre att 
ta fram en filt, sätta sig under äppelträdet, lyssna på 
humlorna och låta ogräset växa.    

 

Perstorp Bälinge
Idrottsklubb

Shopen på Hantverkareg. 2 D öppnar igen 5/8
Öppet: Tisdag och torsdag 14-17, lördag 10-13. Presentartiklar. 
Loppislokalen öppnar igen 6/8. Finns i klubbhuset 
efter Ugglebadet Perstorp. Öppet: Onsdagar 14-17, lördagar 
10-13. Mottagning av loppissaker. 

STOR LOPPIS LÖRDAG 27/9 Kl. 11-14
Ring Rolf 0767-63 85 25 för hämtning vid behov. VÄLKOMNA!  
   

www.folkpartiet.se/klippan

Rösta liberalt 
den 14 september!

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

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

Förverkliga dina 

trädgårdsdrömmar

på Bjärhus!

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
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NYA påLLES

– Nu har jag haft Nya Pålles i två år 
och några månader. Det går bättre och 
bättre för varje månad! I april i år slog 
vi vårt försäljningsrekord. Det här är 
ett fantastiskt roligt jobb! 

Orden tillhör Jessika Kristensson som driver 
Nya Pålles i Klippan. Hon har verkligen gatu-
kök i blodet. När hon var 13 år började hon 
jobba hos sin far Nisse ”Katten” Kristensson, 
välkänd restaurangprofil i Klippan. Han ägde 
och drev Nisses Bar vid Esso, Åsbokiosken på 
torget och Nisses Gatukök vid Q8-macken. 

Nya Pålles gatukök startades av Per Thomas-
son. Jessika började som anställd hos Per men 
sedan 2012 arrenderar hon verksamheten. 
– Vi som jobbar här är jag, emelie och Jessi-
ca. Jessica är föräldraledig just nu men en tjej 
som heter emmy har hoppat in och hjälper 
oss. eftersom jag under sommarmånaderna 
också driver Havsbadskjollan i Ängelholm  
sedan 29 år tillbaka, så är det tjejerna som 
sköter ruljansen under juni, juli och augusti. 
Min personal är oerhört duktig och kompe-
tent, säger Jessika stolt. 

Husmanskost lagad med kärlek
Jessika tycker att det fungerar bra att driva 
två ställen samtidigt tack vare sin personal. 
Maten på Nya Pålles beskriver hon som ”hus-
manskost lagad med kärlek”. 
– Maten ska smaka hemlagad. lika viktig 
som smaken är atmosfären. om du blir ser-
verad din mat av någon som är sur smakar 
det inte så bra. Hos oss serveras allt med ett 
leende. gästerna kommer tillbaka när maten 
är god och atmosfären bra!

När man kör förbi Nya Pålles på Åbytorps  
Industriområde ser man alltid folk som sitter 
och äter på uteserveringen eller står i kön för 
att beställa. Pannbiff med ”lög” och ”fläska-

Gatuköket som blir populärare  
för varje dag(ens)!

måndag” är några av Nya Pålles succéer. 
– Vårt rekord som vi slog i april var just på 
en pannbiff-dag. Det är riktigt populärt! Jag 
brukar fråga gästerna efter förslag på vad de 
skulle vilja hitta i vår meny.  

Besökare från hela Skåne!
Gästerna på gatuköket är allt från yngre till 
pensionärer. Det kommer gäster från Ljung-
byhed, Perstorp, Ängelholm och många an-
dra ”utomsocknes-orter” som gärna besöker 
Nya Pålles. 

Jessika som jobbat i branschen i så många år, 
tröttnar hon aldrig på gatuköksmaten?
– nä, faktiskt inte. Jag älskar korv i alla for-
mer och äter alltid dagens på nya pålles. nu 
fortsätter vi köra på och leverera goda da-
gens till alla våra fantastiska gäster. och visst 
finns det planer och drömmar på att utöka 
verksamheten, avslutar Jessika lite hemlig-
hetsfullt…
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VENTILEN

Ventilen ger alla barn 
en möjlighet
För tre år sedan diskuterades de oro-
väckande ohälsotalen bland barn och 
unga i Klippans Kommun. Med ohälso-
tal i detta fall menade man skolk, utåt-
agerande beteende och andra tecken 
på att unga människor inte mår bra. 
Kommunen tog då beslutet att satsa 
1 miljon kronor i ett projekt som man 
kallade för Ventilen. Ett projekt som nu 
blivit permanent och är till för att ge 
alla elever den skolgång de har rätt till.

Marie Gärdby är enhetschef på Ventilen. De 
har sina lokaler i L-byggnaden vid Åbyskolan 
i Klippan men jobbar enbart med eleverna i 
F-9. Ventilen har många olika ben att stå på 
för att hjälpa skolorna i Klippans kommun.
–  Dels har vi vårt proaktiva team som job-
bar förebyggande för att fånga upp eleverna 
innan beteende är befästa. Vi har också det 
som vi kallar för ”Time-out”. Det är en snabb 
lösning där eleven måste flyttas. exempelvis 
vid problem med missbruk, skolk eller utåt-
agerande beteende. Då går eleven i skolan 
hos oss här på Ventilen i två veckor. Vi har 
också vårt resurs asT (autismspektrumtill-
stånd) och vår Brobyggare. resurs asT är till 
för de barn och ungdomar som har någon 
form av autism. Då kan vi erbjuda skolgång 
på Ventilen som är anpassad för eleven. 

När rektorerna på kommunens skolor känner 
att de har gjort vad de kan för en elev i form 
av insatser och resurser är det Ventilen som 
man vänder sig till för att få hjälp. 

Resurs AST - anpassade klassrum
Marie Gärdby visar runt i lokalerna. Det finns 
tre klassrum och för tillfället går det 10 elever 
på Resurs AST. Klassrummen är sparsamt in-
redda, och varje bänk är inramad av en skyd-
dande avdelare. De elever som går på Resurs 
AST har ofta svårt för störande ljud, ljus och 
intryck som lätt blir för många i en vanlig skola.
Majoriteten av alla elever med diagnos autism 
går på sina hemskolor. Vissa behöver dock an-
passningar som praktiskt kan vara omöjliga att 
lösa på hemskolan. 
– Marie krizsan jobbar 50 % som Brobyg-
gare här på Ventilen och 50 % som social 
rådgivare på familjens Hus i klippan. Inom 
ramen för tjänsten som Brobyggare hjälper 
hon familjer som har kontakt med flera olika 
myndigheter. Istället för en massa olika mö-
ten med alla inblandade myndigheter så har 
vi ett möte där alla är med. Detta kallas klip-
panmodellen. Då får man konkreta svar på 
vad som ska göras och vem som ska göra 
det. sen följer man upp det någon månad 
senare för att se så allt fungerat.  

Förebyggande insatser är 
en investering
Personalen på Ventilen består också av Marie 
Brynbo, Paula Gullberg och Tor-Leif Dahlberg. 
– Vi har alla olika bakgrunder och utbildning-
ar. Det är en enorm tillgång med all denna 
kunskap och det finns ett stort engagemang 
bland personalen på Ventilen.

Studier har gjorts som visar att förebyggande 
insatser som motverkar utanförskap sparar 

miljontals kronor åt kommunerna och lands-
tingen.
– Ventilen är en social investering där vi ges 
en chans att tillsammans med skolorna skapa 
de bästa förutsättningarna för alla barn. 

Ventilen har väckt uppmärksamhet även i an-
dra kommuner. Simrishamn kommun, Hylte 
kommun och Landskrona kommun är några 
av alla besökare man haft som varit nyfikna 
på arbetssättet och verksamheten. 

Nu blickar Ventilen framåt mot nya utma-
ningar och höstterminen.
– Vi satsar extra mycket på vårt proaktiva 
team som kommer finnas på kommunens 
två högstadieskolor vid årets terminsstart för 
att stötta både nya och gamla elever.  Vi ska 
jobba närmre familjerna, socialtjänsten och  
Barn- och Ungdomspsykiatrin. Vi ska också 
fortsätta utveckla resurs asT ännu mer.    

FÖRÄLDRAKuRseR
Ventilen är också de som erbjuder 
alla kommunens föräldrar kurser i 
Aktivt föräldraskap. Utbildningen 
är kostnadsfri och riktar sig till 
föräldrar med barn i åldern 0-12 
år. Är man intresserad går det bra 
att anmäla sig till Marie på: 
marie.gardby@klippan.se

Städpatrullen 
- vi städar allt!

en härlig
sommar!

Vi önskar

Fabriksvägen 8
Klippan
0706 - 72 55 37
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Dagens rätt

Välkomna! Jessika & Co                   Gäller 11 augusti - 19 september 2014

Mån: Fläsk och ”lögasås”
 alt. Fläskpannkaka och lingon
Tis: pannbiff me´ ”lög”
 alt. persiljestuvade morötter 
 med pannbiff
Ons:  Spätta med remouladesås
Tors: Korv Stroganoff med ris eller mos
Fre:  Färsbiff fylld med kantarell och färskost,
kokt potatis och brunsås (frästa championer)
Veckans alternativ: Falukorv med stekt potatis/
mos och ägg

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”

A
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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

PRO Klippan
Höstprogram
•	 17	 augusti.	 PRO-dag	 på	 Sofiero	 Slott		
kl.	10.00	till	ca	kl.15.00.	Inträde	till	parken	
100:-.	Ta	gärna	med	picknick	och	hopfäll-
bara	stolar.	Restaurang	och	café	är	förstås	
öppna.	Om	intresse	finns	ordnar	vi	buss.	
Anmäl	till	Gudrun	tel.	0435	-	212	29	eller	
via	vår	hemsida.
•	 4	september.	Vår	sedvanliga	PRO-runda	
startar	 från	Kvantum	kl.	13.15	och	Torget	
kl.	13.30.	Anmälan	tar	vi	emot	på	tisdag	
27	maj	i	PRO-lokalen	tel.	0435	-	128	60.
•	 22-27	september.	Resa	till	Moseldalen,	
Tyskland.	Vi	har	platser	kvar.	Vi	välkomnar	
givetvis	medlemmar	i	andra	pensionärsför-
eningar.	 Mer	 info	 på	 vår	 hemsida	 eller	
Gudrun	tel.	0435	-	212	29
•	 30	november.	Vi	har	några	platser	kvar	
till	Doktor	Zjivago.	Pris	600:-	för	biljett	och	
buss.	Info/anmälan	Gudrun	eller	hemsidan.

Åby SPF Klippan
Höstens program
•	 Den	3/9,	 Jan	 von	Schéele,	 ”Friskt	 och	
stärkande	i	fjällen”.
•	 Den	1/10,	Wolfgang	pratar	om	hälsan	
”Att	njuta	och	må	bra”.	Dessutom	kommer	
äldrepedagog	Carina	Rasmusson	och	pre-
senterar	sig.
•	 Den	16/10,	studieresa	till	Findus	i	Bjuv.	
För	mer	 info	om	resan	 ring	Bertil	Ekholm	
på	tel.	0435	-	143	84.
•	 Den	 5/11,	 lunch	 på	 Senioren.	 Edna	
Alsterlund	 talar	 om	 Ingemar	 Johanssons	
demenssjukdom.
•	 Den	26/11,	Adventsgudstjänst	i	St.	Petri	
kyrka.
•	 Den	7/12,	julbord	med	Lucia	på	47:an.
Septemberresan	 och	 kyrksöndag	 i	 no-
vember	är	ej	klara	ännu.	För	mer	info	ring	
Margaretha	Petersson	på	0435-136	24	el-
ler	Anita	Jansson	på	0435	-	157	85.	

Gymnastik och vattengympa
Tisdagen	den	9/9	 kl.	 17.00	 startar	 gym-
nastiken	 i	 Bofinkenskolan.	 För	 mer	 info	
ring	Margit	Nilsson	på	0435-71	18	30.
Vattengympan	 startar	 i	 slutet	 av	 septem-
ber.	Torsdagar	kl.	11.00-12.00	och	freda-
gar	kl.	10.00-11.00	Ansvariga:	Marianne	
Lindgren	på	tel.	0435	-	71	11	57	och	Britt	
Williamsson	på	tel.	0435	-	243	14.

SPF Färingtofta
Program
•	 SPF	 Färingtofta	 inbjuder	 till	 dans	 tors-
dagen	den	14	augusti	 kl.	 17.00	 -	 20.30	
i	 Tornsborgs	 Tivoli,	 Färingtofta.	 KENT	
BORGSTRÖM	spelar.	Vi	bjuder	på	kaffe.	
Alla	föreningsanslutna	pensionärer	hälsas	
välkomna.	Medlemskontroll.	
•	 Motionsdans	 i	 Tornsborgs	 Tivoli	 även	
torsdag	 28	 augusti	 kl.	 17.00	 -	 20.30,	
MIOS	spelar.	
•	 Onsdagen	den	24	september	kl.	13.00	
är	det	surströmmingsfest	med	bouleavslut-
ning	på	Gröningen.

Dansföreningen Saltito
Inskrivning
Dansföreningen	 ska	 ha	 inskrivning	 till	
höstens	 kurser	 den	 19	 augusti	 mellan		
kl.	16.30	–	19.30	i	Saltitos	lokaler	i	klippan.

SPF Tycho Brahe
Aktiviteter
•	 19	aug	kl.	10.00	Turistbåten	Laxen,	se	
program.
•	 16	 sep	 kl.	 14.00	 månadsmöte	 Bertil	
Sandström	 berättar	 om	 Bildsköne	 Bengt-
sson.
Nya	 och	 gamla	 medlemmar	 hälsas	 väl-
komna,	se	våra	övriga	aktiviteter	på	hem-
sidan:	www.spf.se/tychobraheljungbyhed	

Riseberga-Färingtofta  
Hembygdsförening
”Päregille”
22	augusti	i	Polemanska	huset	i	Forestad.
Kulturkväll 
18	 september	 kl.18.30	 i	 Arkvilokalen	 i	
Ljungbyhed.	Vi	har	på	förslag	att	visa	bilder	
från	 Herrevadskloster	 med	 Kungsgården	
och	 Klosterhagen.	 Kontaktpersoner	 är	
Barbro	 tel.	 0435	-	147	34	 och	 Erling	 tel.	
0413	-	222	20.
Ceremoni vid Herrevadskloster
12	oktober	kl.	18.00	till	minne	av	de	första	
munkarnas	ankomst.

RSMH - Klippan
”Hjälpas Åt”
RSMH	 står	 för	 Riksförbundet	 för	 Social	
och	Mental	Hälsa.	Vi	har	 vår	 verksamhet	
på	 Storgatan	 47	 i	 Klippan.	 Här	 bedriver	
vi	s.k.	”daglig	verksamhet”	och	arbetar	för	
och	med	människor	med	psykiska	och/eller	
sociala	problem.	

Öppet hus
Fredag	5	september	kommer	”Hjälpas	Åt”	
RSMH-Klippan,	att	ha	”Öppet	Hus”	mellan	
kl.	 11.00	 -	 16.00.	Vi	 har	 en	 liten	 försälj-
ningshörna,	där	vi	har	många	olika	saker	
till	försäljning	(ca	80%	är	gjort	av	medlem-
marna	själva.)	Denna	dag	gäller	50%	på	
allt	i	denna	försäljning.	Dagen	till	ära	kom-
mer	vi	även	att	ha	en	liten	loppis.	Kanske	
vill	du	själv	prova	att	göra	något?	Måla?	
Snickra?	 Klippa,	 klistra,	 sy?	 Här	 finns	
många	möjligheter...	Kanske	känner	du	för	
att	utmana	någon	på	Fia	med	knuff?	Titta	
in,	var	med	i	verksamheten	eller	bara	ta	en	
kopp	kaffe	och	prata	bort	en	stund.	Alla	är	
lika	välkomna.

Klippans Ridklubb
Silver i lag vid NM för Elina Rosenkvist
Vid	 nordiska	 mästerskapen	 för	 ponny	 i	
dressyr	var	Elina	Rosenkvist	från	Klippans	
Ridklubb	med	i	det	svenska	laget	med	sin	
c-ponny	Ollies	Flying	Rocket.	De	tog	silver	
i	lagtävlingen	och	hamnade	i	mitten	på	det	
individuella.	Nu	är	nästa	SM	i	ponnydres-
syr	den	15-17/8	hos	Åsbo	Ryttarförening.	
Med	 sig	 där	 från	 Klippans	 RK	 har	 de	
Nikky	Sejrbo	Jönsson	som	kvalat	4-årige	
Dream	 Surprise	 och	 Sanna	 Boström	 som	
kvalat	5-årige	Montana	till	ungponny	SM.

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

PRO Klippan
Höstprogram
•	 17	 augusti.	 PRO-dag	 på	 Sofiero	 Slott		
kl.	10.00	till	ca	kl.15.00.	Inträde	till	parken	
100:-.	Ta	gärna	med	picknick	och	hopfäll-
bara	stolar.	Restaurang	och	café	är	förstås	
öppna.	Om	intresse	finns	ordnar	vi	buss.	
Anmäl	till	Gudrun	tel.	0435	-	212	29	eller	
via	vår	hemsida.
•	 4	september.	Vår	sedvanliga	PRO-runda	
startar	 från	Kvantum	kl.	13.15	och	Torget	
kl.	13.30.	Anmälan	tar	vi	emot	på	tisdag	
27	maj	i	PRO-lokalen	tel.	0435	-	128	60.
•	 22-27	september.	Resa	till	Moseldalen,	
Tyskland.	Vi	har	platser	kvar.	Vi	välkomnar	
givetvis	medlemmar	i	andra	pensionärsför-
eningar.	 Mer	 info	 på	 vår	 hemsida	 eller	
Gudrun	tel.	0435	-	212	29
•	 30	november.	Vi	har	några	platser	kvar	
till	Doktor	Zjivago.	Pris	600:-	för	biljett	och	
buss.	Info/anmälan	Gudrun	eller	hemsidan.

Åby SPF Klippan
Höstens program
•	 Den	3/9,	 Jan	 von	Schéele,	 ”Friskt	 och	
stärkande	i	fjällen”.
•	 Den	1/10,	Wolfgang	pratar	om	hälsan	
”Att	njuta	och	må	bra”.	Dessutom	kommer	
äldrepedagog	Carina	Rasmusson	och	pre-
senterar	sig.
•	 Den	16/10,	studieresa	till	Findus	i	Bjuv.	
För	mer	 info	om	resan	 ring	Bertil	Ekholm	
på	tel.	0435	-	143	84.
•	 Den	 5/11,	 lunch	 på	 Senioren.	 Edna	
Alsterlund	 talar	 om	 Ingemar	 Johanssons	
demenssjukdom.
•	 Den	26/11,	Adventsgudstjänst	i	St.	Petri	
kyrka.
•	 Den	7/12,	julbord	med	Lucia	på	47:an.
Septemberresan	 och	 kyrksöndag	 i	 no-
vember	är	ej	klara	ännu.	För	mer	info	ring	
Margaretha	Petersson	på	0435-136	24	el-
ler	Anita	Jansson	på	0435	-	157	85.	

Gymnastik och vattengympa
Tisdagen	den	9/9	 kl.	 17.00	 startar	 gym-
nastiken	 i	 Bofinkenskolan.	 För	 mer	 info	
ring	Margit	Nilsson	på	0435-71	18	30.
Vattengympan	 startar	 i	 slutet	 av	 septem-
ber.	Torsdagar	kl.	11.00-12.00	och	freda-
gar	kl.	10.00-11.00	Ansvariga:	Marianne	
Lindgren	på	tel.	0435	-	71	11	57	och	Britt	
Williamsson	på	tel.	0435	-	243	14.

SPF Färingtofta
Program
•	 SPF	 Färingtofta	 inbjuder	 till	 dans	 tors-
dagen	den	14	augusti	 kl.	 17.00	 -	 20.30	
i	 Tornsborgs	 Tivoli,	 Färingtofta.	 KENT	
BORGSTRÖM	spelar.	Vi	bjuder	på	kaffe.	
Alla	föreningsanslutna	pensionärer	hälsas	
välkomna.	Medlemskontroll.	
•	 Motionsdans	 i	 Tornsborgs	 Tivoli	 även	
torsdag	 28	 augusti	 kl.	 17.00	 -	 20.30,	
MIOS	spelar.	
•	 Onsdagen	den	24	september	kl.	13.00	
är	det	surströmmingsfest	med	bouleavslut-
ning	på	Gröningen.

Dansföreningen Saltito
Inskrivning
Dansföreningen	 ska	 ha	 inskrivning	 till	
höstens	 kurser	 den	 19	 augusti	 mellan		
kl.	16.30	–	19.30	i	Saltitos	lokaler	i	klippan.

SPF Tycho Brahe
Aktiviteter
•	 19	aug	kl.	10.00	Turistbåten	Laxen,	se	
program.
•	 16	 sep	 kl.	 14.00	 månadsmöte	 Bertil	
Sandström	 berättar	 om	 Bildsköne	 Bengt-
sson.
Nya	 och	 gamla	 medlemmar	 hälsas	 väl-
komna,	se	våra	övriga	aktiviteter	på	hem-
sidan:	www.spf.se/tychobraheljungbyhed	

Riseberga-Färingtofta  
Hembygdsförening
”Päregille”
22	augusti	i	Polemanska	huset	i	Forestad.
Kulturkväll 
18	 september	 kl.18.30	 i	 Arkvilokalen	 i	
Ljungbyhed.	Vi	har	på	förslag	att	visa	bilder	
från	 Herrevadskloster	 med	 Kungsgården	
och	 Klosterhagen.	 Kontaktpersoner	 är	
Barbro	 tel.	 0435	-	147	34	 och	 Erling	 tel.	
0413	-	222	20.
Ceremoni vid Herrevadskloster
12	oktober	kl.	18.00	till	minne	av	de	första	
munkarnas	ankomst.

RSMH - Klippan
”Hjälpas Åt”
RSMH	 står	 för	 Riksförbundet	 för	 Social	
och	Mental	Hälsa.	Vi	har	 vår	 verksamhet	
på	 Storgatan	 47	 i	 Klippan.	 Här	 bedriver	
vi	s.k.	”daglig	verksamhet”	och	arbetar	för	
och	med	människor	med	psykiska	och/eller	
sociala	problem.	

Öppet hus
Fredag	5	september	kommer	”Hjälpas	Åt”	
RSMH-Klippan,	att	ha	”Öppet	Hus”	mellan	
kl.	 11.00	 -	 16.00.	Vi	 har	 en	 liten	 försälj-
ningshörna,	där	vi	har	många	olika	saker	
till	försäljning	(ca	80%	är	gjort	av	medlem-
marna	själva.)	Denna	dag	gäller	50%	på	
allt	i	denna	försäljning.	Dagen	till	ära	kom-
mer	vi	även	att	ha	en	liten	loppis.	Kanske	
vill	du	själv	prova	att	göra	något?	Måla?	
Snickra?	 Klippa,	 klistra,	 sy?	 Här	 finns	
många	möjligheter...	Kanske	känner	du	för	
att	utmana	någon	på	Fia	med	knuff?	Titta	
in,	var	med	i	verksamheten	eller	bara	ta	en	
kopp	kaffe	och	prata	bort	en	stund.	Alla	är	
lika	välkomna.

Klippans Ridklubb
Silver i lag vid NM för Elina Rosenkvist
Vid	 nordiska	 mästerskapen	 för	 ponny	 i	
dressyr	var	Elina	Rosenkvist	från	Klippans	
Ridklubb	med	i	det	svenska	laget	med	sin	
c-ponny	Ollies	Flying	Rocket.	De	tog	silver	
i	lagtävlingen	och	hamnade	i	mitten	på	det	
individuella.	Nu	är	nästa	SM	i	ponnydres-
syr	den	15-17/8	hos	Åsbo	Ryttarförening.	
Med	 sig	 där	 från	 Klippans	 RK	 har	 de	
Nikky	Sejrbo	Jönsson	som	kvalat	4-årige	
Dream	 Surprise	 och	 Sanna	 Boström	 som	
kvalat	5-årige	Montana	till	ungponny	SM.

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

LIoNS cLUb
kLIppAN

Presidentbyte 
i Lions Club Klippan
Lions Club Klippan har årligen ett presidentbyte. Bengt 
Persson har haft rollen som president i ett år och nu är 
det dags för honom att lämna över. Kjell Groth har varit 
medlem i 4 år och den 1 juli tillträder han som ny presi-
dent för Lions Club Klippan.

Kjell Groths svärfar var engagerad i Lions och lockade på så vis 
med sig svärsonen. 
– Jag bor i Vejbystrand, men jag är ofta i klippan och är då of-
ficiellt inneboende hos en god vän. så det föll sig naturligt att gå 
med i lions här, säger den nytillträdde presidenten.

Kjells engagemang i Lions grundar sig på att där kan man vara 
med för att hjälpa människor, både på lokal och internationell 
nivå.

Nya och återkommande projekt
Idag är han pensionär och sysslar bland annat med golf och hus-
renovering hemma i Vejbystrand. Han har jobbat i Kina inom lä-
kemedelsbranschen i 30 år och på fritiden rattar han gärna runt 
sin veteranbil, en Morgan som han drömde om att äga som ung. 
– nu har jag hela sommaren på mig att fundera ut nya satsning-
ar och projekt för lions club klippan. Dels ska vi se om vi hittar 
nya projekt att engagera oss i och så har vi en hel del återkom-
mande projekt att arbeta med, avslutar Kjell.  

Hallå där... fo
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Klippanbygdens natur
Skälderviken
Lördag	6	september	kl.	08.00	-	13.00.	Följ	
med	 till	 det	 fågelrika	 Skälderviken	 denna	
septemberdag.	 Vi	 befinner	 oss	 i	 en	 bryt-
punkt	med	en	hel	del	flyttfåglar	på	väg	sö-
derut.	Tag	med	fika	och	gärna	kikare	om	du	
har!	Samling:	Best	Western	Hotell	(Gästis)	i	
Klippan	kl.	08.00.	Ledare	och	kontaktpers.	
Erik	Persson	tel.	0435-44	04	41.

Vandring vid Kopparmöllan i Stidsvig
Söndag	14	september	kl.	09.00	 -	12:30.	
En	 lätt	 vandring	 denna	 sensommar/höst-
dag	 längs	 Pinnån	 vid	 Kopparmöllan.	
Samlingsplats:	 Parkeringen	 vid	 fotbolls-	
planen/dagis.	 Kontaktpersoner:	 Lasse	
Nilsson	tel.	0706-92	69	79,	Inger	Persson	
0709-24	76	73	milvusmilvus@hotmail.com

Svampar på naturbetesmarker
Lördag	20	september	kl	10.00.	I	Klippan-
trakten	 finns	 en	 hel	 del	 gamla	 betesmar-
ker	 som	 inte	 konstgödslats	 och	 förutom	
sällsynta	 växter	 så	 växer	 här	 mer	 eller	
mindre	 ovanliga	 ängssvampar.	 Skånes	
Mykologiska	Förening	”Puggehatten”	kom-
mer	att	 leta	ängssvampar	på	några	olika	
ängar	och	betesmarker	kring	Ljungbyhed.	
Samling:	 torget	 i	 Ljungbyhed,	 Skolgatan.	
Info:	 Bengt	 Hertzman	 0702	-		03	 59	 15.	

Ljungbyheds golfklubb
SM för herrar 
H45	 spelades	10-13	 juli	med	160	delta-
gare	 från	hela	 landet	 och	med	 klubbens	
egen	deltagare	Ralf	Axelsson.	Banan	och	
anläggningen	fick	mycket	beröm.

Golfveckan
Golfveckan	genomfördes	14	-	19	juli	med	
ett	stort	utbud	av	 tävlingar	och	andra	ak-
tiviteter	 som	KM	 i	 puttning	och	 chipning.	
Tävlingsformerna	 var	 både	 i	 singel,	 par	
samt	 en	 lag-tävling	 sista	 dagen.	 Det	 var	
aktiviteter	 på	 kvällarna	 som	 grillafton,	
karaoke-tävling	och	en	Old	Course-tävling	
över	9-hål.	Mer	än	500	starter	genomför-
des	 med	 golfspelare	 från	 grannklubbar	
samt	deltagare	från	övriga	delar	av	landet.	

PRO Klippan och SPF Åby
Kommunmästerskap i boule 
För	 12:e	 året	 i	 rad	 arrangerade	 PRO	
Klippan	och	SPF	Åby	kommunmästerskap	
i	 boule	 i	 Stadsparken	 i	 Klippan.	 Även	
medlemmar	 i	 PRO	 Ljungbyhed	 deltog.	
Årets	 tävling	 dominerades	 av	 SPF	 Åby	
som	belade	de	tre	första	platserna	genom	
Bertil	Jönsson,	Gunnar	Åkesson	och	Bengt	
Olsson.	37	pensionärer	deltog.	

Söderåsens Brukshundklubb
Aktiviteter
Söderåsens	BK	startar	höstterminens	aktivi-
teter	i	augusti	med	Hundens	Dag	10	augus-
ti.	Den	15	augusti	är	det	grillkväll	för	klub-
bens	medlemmar	och	den	24	augusti	blir	
det	gemensam	promenad	(även	öppet	för	
icke-medlemmar).	 Kurserna	 startar	 också	
nu	under	augusti-september.	För	mer	info,	
se	vår	hemsida	www.soderasensbk.se

Klippans Kampsportklubb
Kom och träna Ju-Jitsu och MMA
Den	 25	 Augusti	 sätter	 vi	 igång	med	 ny-
börjarträning	 igen	 för	 självförsvar.	 Vi	
tränar	 måndag	 och	 onsdag:	 Ju-Jitsu		
kl.	18.00		-	19.15	(åld.gr.	10	år)	och		MMA	
kl.	19.	30	 -	20.45	 (åld.gr.	15	år),	nere	 i	
Lejonkulan	(innanför	brottarna),	Storgatan	
47.	Det	 går	 bra	 att	 komma	 ner	 och	 titta	
och	vill	ni	prova	på,	går	det	bra	att	träna	
i	t-shirt	och	shorts.	Vid	frågor	kontakta	oss	
via	facebook	Klippans	Kampsportklubb	el-
ler	Danne	på	tel.	0737	-	14	95	70.

Kolla	 också	 in	 Puggehattens	 hemsida:	
www.puggehatten.se.	Se	och	följ	oss	på:	
klippan.naturskyddsforeningen.se	och	
www.facebook.com/klippanbygdensnatur

Ture Ottosson har varit medlem i Lions Club i 50 år! 
Ett engagemang som inneburit många kontakter 
och upplevelser för Tures del.   
– Jag gick med för att jag gillar den här typen av 
verksamheter där man är aktiv och engagerad. 

I slutet av juni uppvaktades Ture av den dåvarande presiden-
ten i Lions, Bengt Persson, och Karl-Axel Wilhelmsson från 
föreningen. De överlämnade då Lions-medaljen ”Chevron-
märket” som tack för Tures 50 år i organisationen.
– 1964 blev jag president i lions club i ockelbo för första 
gången. Man är president i ett år, och därefter blir man presi-
dent var tionde år. Jag har massor av fina minnen från de här 
50 åren, bland annat spenderade jag, min fru och två andra 
medlemmar en månad i Dallas 1975 hos lions där. 

Givetvis är 96 årige Ture fortfarande medlem i Lions även om 
han redan avverkat 50 år. 
– klart man känner sig stolt över medaljen och nöjd med att 
göra nytta för organisationen. Mitt motto är: en gång lions, 
alltid lions, avslutar Ture.  
  

Ture 
Ottosson!
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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
2014-07-04
en personbil hade 
av okänd anledning 
tagit eld i Hyllstofta.
stor spridningsrisk 
förelåg.

2014-06-22
Två kvigor hade 
gått ner i rönneå 
och kunde inte 
ta sig upp utan 
hjälp.en kviga var 
väldigt utmattad. 
Väl uppe kvicknade 
hon till snabbt och 
kunde gå för egen 
maskin.

2014-06-17
en lätt lastbil 
kolliderade med 
en personbil. 
personbilen blev 
påkörd bakifrån 
då den skulle göra 
en vänstersväng.

2014-06-13
fulllt ös på 
klippanfesten med
bl.a cadillac Band.

2014-06-22
en Mc-förare hade kol-
liderat med ett rådjur 
och mist kontrollen på 
motorcyklen.personen 
fördes med ambulans 
till sjukhus med okända 
skador i axel och ben. 

2014-06-15
en Mc och en 
mindre skåpbil 
hade kolliderat i 
korsningen mot 
stenestad.

Börja skolan…
Alla minns vi väl den där första dagen i skolan? Nervosi-
teten och förväntan får fjärilarna i magen att fladdra lite 
extra. Oavsett om det är förskolan, högstadiet eller gym-
nasiet är det något nytt och spännande! Liam Hansson, Fi-
lippa Nilsson och Viktor Thörnblad-Svensson delar denna 
känsla och ska påbörja olika skoläventyr till hösten. 

Liam Hansson ska börja F-klassen på Ljung-
byhedsskolan.  Han har redan klart för sig 
vad man gör i skolan. 
– Man läser matte, man leker och man får gå 
till ”rävahålan” om det är fint väder.
Liam ser framemot matematiklektionerna, 
men är rädd att engelskan kan bli svår. På 
rasterna tänker han leka med kompisen Ellen 
och träffa sina fotbollsvänner.   
– att läsa matte, vara ute på rasten, prata om 

rymden, leka i slottet och borgen, är Liams svar på frågan om vad 
som kommer bli roligast med att börja skolan.

Nya klasskamrater
Filippa Nilsson i Klippan vinkade adjö till 
kamraterna och lärarna på Bofinkenskolan i 
början på sommaren. I sju år har hon gått 
på samma skola med sin klass och nu väntar 
högstadiet. 
– Det var väldigt sorgligt att sluta på Bofin-
kenskolan. Högstadiet tror jag kommer bli 
lite mer händelserikt med större skola och 
fler elever.

Filippa kommer fortfarande att träffa sina förra klasskamrater, men 
när de delas upp i nya klasser är det endast 4-5 av tidigare klasskam-
raterna hon kommer att gå med.
– Det är lite sådär att vara ny och minst på högstadiet. Det är ner-
vöst att inte veta var de olika klassrummen ligger och var grejer är 
och så, säger Filippa.

Redo för nya äventyr på gymnasiet
Viktor Thörnblad-Svensson lämnade i 
juni Ljungbyhedsskolan för att ta klivet upp 
i gymnasiet och Åbyskolan. Där ska han läsa 
samhällsprogrammet.
– Jag valde det för att jag tycker det verkar 
intressant och det innehåller mina favoritäm-
nen so och språk. Det kändes sorgligt att 
sluta nian på ett sätt, men samtidigt kändes 
det som att det var dags att gå vidare nu. Det 
ska bli roligt att få träffa nytt folk, lära sig nya 

ämnen och testa sina kunskaper.

Till Liam, Filippa och Viktor skickar Söderås Journalen ett stort lycka 
till! Det gör vi givetvis till alla andra som också börjar skolan på ett 
eller annat sätt!

Behöver ditt företag 
marknadsföras?

0435- 77 90 50
www.adaptmedia.se

Kontakta 
oss!
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BARNTÄVLING!
VINSTER: 
1:a pris presentkort på ICA Kvantum, Klippan  500:-
2:a pris presentkort på ICA Kvantum, Klippan  300:-
3:e pris presentkort på ICA Kvantum, Klippan  200:-

SÅ HÄR GÖR DU:
•	 Sök	efter	“Klippantrollet” i tidningen. Ta reda på vilken bokstav
 som han håller i handen. Bilda sedan ett ord av dessa bokstäver
 och skriv det i de vita rutorna nedan.
•	 Sänd lösningen till: 
 Adapt Media AB, 
 Norra Skolgatan 2,
 264 33 KLIPPAN 

 senast den 1 september i brev frankerat 
 med brevporto. 

•	 Glöm	inte	ange	”BARNTÄVLING” 
 utanpå kuvertet!

Namn:  __________________________________________________________________________________________

Adress:  __________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________

Telnr:  ______________________________________________________________ Ålder: __________________

ORDET ÄR:

Vinnare Annonsjakten -Juni 
1. Tavla av Anders Jönsson: Monica Zettervall, Klippan
2. CD skiva Callinaz: Gunvor Björck, Klippan
3. CD skiva Donnez: Karin Johansson, Röstånga

?
GISSA VILKET 

ORD SOM  
JAG GÖMMER!

Där finns barn..

FÖR BARN UPP 
TILL 12 ÅR
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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

Café
Granny´s, Torget 10, 264 32 KLIPPAN .................................................... 0702-99 25 66

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

Fastighetsskötsel forts.
• 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

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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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

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 Textiltryck & Brodyr, 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

42LN5200

42” LED-TV

3.990:-

32” LED-TV

2.990:-

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

9.990:-

47” LED-TV

TVÄTTMASKIN
AWO/D5024 

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

BLUETOOTh-hEADSET 
ML-18

7.990:-
TX-50AS500
50” LED-TV med FULL-HD, SMART-TV.

50” LED-TV

ÄggTIMER KOCK
BENgT EK

3.990:-3.390:-

99:-

199:-

2.990:-

LAPTOP 15,6”
4 GB
320 GB

TV fritt 
hemkörd 

och 
inkopplad

Även  
bortfors-

ling av 
gammal 

TV


