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Sugen på att sätta igång med trädgården och vårfi xet? Ligger det 
bara skrangliga verktyg och rostiga skruvar i garaget? Ta chansen 
med Söderås Journalen och vinn varor för 2 000 kronor på Opti-
mera i Klippan. Här hittar du allt du behöver för att på ett proffsigt 
och snyggt sätt kunna bygga, måla, snickra och gräva. Den duktiga 
personalen står givetvis till ditt förfogande och hjälper dig hitta rätt 
verktyg, material och redskap. För din chans att vinna så skickar 
du en spännande motivering till:

Vi behöver ditt bidrag senast den 7 april 

Skicka in ditt tävlingsbidrag till följande adress: 

Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan

OBS! Märk ditt svarkuvert med ”Trädgårdsredskap”

Vinn 
trädgårdsredskap 

från Optimera!

 Lycka till!   

TÄVLING!!!

Ingen Söderås Journal?
Ring 0435-77 90 50 eller maila 
info@adaptmedia.se

Extra exemplar av Söderås Journalen 
fi nns utlagda på följande platser:
Klippans Bokhandel, Klippans kommun,
SEB Klippan, Swedbank Klippan,
Klippans Simhall, Klippans Bibliotek,
Preem, Klippan, Ica Kvantum Klippan,
Perstorps Bibliotek, Ugglebadet,
Vincents Kök, Ljungbyheds Konditori,
LT Lantmän Ljungbyhed och 
entrén Norra Skolgatan 2A Klippan.
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WAT E R  G R A D I E N T  C O N TAC T  L E N S E S

Fantastiskt 

bekväma 

kontaktlinser

4 av 5 användare säger att DAILIES TOTAL1®-linserna är så 

bekväma att de inte ens känner att de har dem i.*

Gå till din närmaste optiker för att se om DAILIES TOTAL1® 

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

Prova-På bekväma linser GraTIS!
Vi erbjuder våra befintliga kunder med närsynthet att

prova Dailies TOTAL®-linserna utan kostnad några dagar.

Vill du prova även om du inte har linsrecept hos oss så tillkommer  
kostnad för en kontaktlinsundersökning.

FAMILJESIDAN

 Lycka till!   

Ingen Söderås Journal?
Ring 0435-77 90 50 eller maila 
info@adaptmedia.se

Extra exemplar av Söderås Journalen 
fi nns utlagda på följande platser:
Klippans Bokhandel, Klippans kommun,
SEB Klippan, Swedbank Klippan,
Klippans Simhall, Klippans Bibliotek,
Preem, Klippan, Ica Kvantum Klippan,
Perstorps Bibliotek, Ugglebadet,
Vincents Kök, Ljungbyheds Konditori,
LT Lantmän Ljungbyhed och 
entrén Norra Skolgatan 2A Klippan.

En Tjej • Född 141126
Vikt: 4 590 gr • Längd: 53 cm

Emilie Strandberg & Samir Tiric
Isak

Alma

En Kille • Född 141111
Vikt: 3 070 gr • Längd: 50 cm

Jenny & Andreas RosdahlJennyJenny
Filip, Anton, Hanna, Isac, Elias

Lukaz
EKA SAKNAS!

En fl atbottnad grön eka, vit reling 
med namnet Agnes på, försvann
från Östra Sorrödssjön i höstas. 

Vet någon var den fi nns? 
Ring 0435-150 64. Hittelön

Perstorp Bälinge
Idrottsklubb

Kom & Fynda ! Massor av saker! 
Shopen • Hantverkaregatan 2 D
Öppet tisdag och torsdag 14-17, lördag 10-13.

Loppislokalen efter Ugglebadet • Badvägen 7
Öppet onsdag 14-17, lördag 10-13.  
Även mottagning av loppissaker.                      VÄLKOMNA!

Fabriksvägen 8
Klippan
0706 - 72 55 37

K
li
p

p
 u

t 
oc

h
 s

p
a

ra
 m

ig
!

Dagens rätt

Välkomna! Jessika & Co                                         Gäller 30 mars - 24 april 2015

Mån: Fläskpannkaka me´ lingon
	 alt.	Stekt	fläsk	me´ lögasås
Tis: pannbiff me´ lög
Ons:  laxpudding
Tors: Schnitzel, stekt potatis och 
 bearnaisesås
Fre:  Wallenbergare, mos, gröna  

ärtor och skirat smör
Veckans alternativ:  lunchkorv me´ mos och lingon

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”

Vårmodet

Köpmangatan 19
Perstorp 

Tel 0435 - 346 68

VårmodetVårmodetVårmodetVårmodetVårmodetVårmodetVårmodet

Rieker 650:-Tamaris 699:-

VårmodetVårmodetVårmodetVårmodetVårmodetVårmodetVårmodetVårmodetVårmodetVårmodet
hittar du i Perstorp!

En Tjej • Född 140827
Vikt: 4 340 gr • Längd: 52 cm

Marina  & Gustav Toft
Alice

På Familjesidan har vi ett enkelt modulsystem, där du köper så många moduler som du behöver. Kontakta oss på 0435 - 77 90 54

ADAPT MEDIA • TEL. 0435 - 77 90 50 • FAX 0435 - 77 90 59 • familjesidan@soderasjournalen.se • www.klippanshopping.se

0435 - 149 60

 

     
   

 

   

  
  

   

Köp ny fönstermarkis och
du får köpa en radiostyrd 
motor från 1.995:-

Specialerbjudande! 

(Ord. pris 2.995:-)

Öppet i butiken: Ons 13-18/ Lör 10-13

Följande mått finns (pris inkl. moms):
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.

Följande mått finns (pris inkl. moms):

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

Succén fortsätter 

KAMPANJERBJUDANDE!
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Tisdag för pannkakor
”Fettisdag” hade i äldre tider lokalt 
namn, beroende på den mattradition 
som fanns. I NV Skåne kallades da-
gen ”pannkakstisdag” därför att det 
festades på pannkakor med tillbehör. 
Inte fastlagsbullar som idag. ”Pann-
kaksfest” fi rades i England, Holland 
och Tyskland. Kom via Danmark till 
NV Skåne. I östra Skåne och Små-
land kallades dagen för ”stenkaks-
dagen eller järnkaksdagen”, beroende 
på hur pannkakorna lagades. Syftet 
för alla lokala traditioner i landet 
var det samma: Att äta festmat 
inför fasteperioden under påskhel-
gen. Folkomfl yttningarna har ”raderat” 
ut många lokala traditioner.

Trandagen glömd
Flyttfåglarnas ankomst på våren fi ras 
i många länder med riter och upptåg. 
I Sverige var det så i äldre tider, sär-
skilt då tranorna kom. Det var stort. 
Ett medeltida talesätt var: ”tranan 
bär ljus i säng”. Förklaringen var att 
då tranorna anlänt var det så ljust att 
man inte behöver tända ljus på kväl-
len, sommarhalvåret började. När 
kommer då tranorna, enligt detta ta-
lesätt? I en skånsk vers förkunnat att 
”Tredje torsdagen uti Tor (så kallades 
mars), då träder tranan på Skånsk 
jord”. Det innebar även att pigor och 
drängar fi ck ett extra mål mat på 
dagen. Trandagen fi ras med upptåg. 
Barn – ibland vuxna – klädde ut sig 
till tranor, barnen fi ck godis, de vuxna 
höll fest på ”tranafton”.  Denna gamla 
”högtid” är idag okänd. Nu välkomnas 
tranorna vid Hornborgasjön.

Märkesdagar
1930. Lagen om 8 timmars arbetsdag 
blir permanent.
1935. Lagen om allmän pension antas.

Som sagt
”Ett parti kan aldrig vara mer än ett 
medel till makt.”
(Filosofen Jean-Paul Sartre)

”Pessimisten vill skratta sist.”
(Författaren Artur Lundkvist) Klas Åmarks bok ”Hundra år av välfärdspolitik” ger intressant överblick.

…och så nås Braun på

Tfn 0435 71 11 50

mobil 0739-79 34 54

E-post: leb.klippan@passagen.se

BRAUNS SIDA

Torget var i äldre tider en uppskat-
tad handels- och mötesplats. Fortfa-
rande har torget betydelse för män-
niskor, men en nedtonad betydelse. 
Orsaken är att varuhus – som Väla 
– har tagit över rollen.
”En stad utan torg räknas inte.” Det 
uttalandet fälldes på 200-talet av 
greken Pausanias som reste runt i 
grekisktalande världen och beskrev 
vad han såg. Torg hade funnits länge, 
som samlingsplats för besökare som 

ledde till att varubyte. Det ledde till att 
städers – och större orters – invånare 
besökte torgen av nyfi kenhet. De blev 
både handelsplats och mötesplats; 
ett offentligt mötesrum. Landsbygd 
och stad möttes, besökare och in-
vånare. Torgen betydde allt mer och 
lockade hantverkare, köpmän. Här 
spreds nyheter. Torget blev en plats 
med sjudande aktivitet. Dock sågs 
det ned på handel. Hermes var t ex 
både handels och tjuvarnas gud.

 Då nya städer uppfördes sågs det till 
att få ett torg i mitten, ofta omgivet av 
betydelsefulla offentliga byggnader. 
De städer – och centralorter – som 
inte hade torg sågs det ned på.
 Även i Söderåskommunerna var 
torgens betydelse stor. Fortfaran-
de fi nns handel, offentliga möten, 
marknader där. Men mest är torgen 
träffpunkter. Dock har torgens be-
tydelse minskat, som beklagas av 
främst äldre.    
  

     
 

Torget – nedtonat offentligt rum

Påsken inramas av fjäderprydda ris. 
Numera fi nns bara en form av ris – 
påskriset, sedan fastlagsriset och 
påskriset blivit ett. Det innebär att 
”piskan” – alltså fastlagsriset - blivit 
prydnad.
Fasta som inslag i kulturella och reli-
giösa ritualer har anor långt tillbaka i 
tiden. Inte minst i primitiva religioner 
är fastan ett stort inslag. Det rörde 
sig inte om att avstå från vatten, 
som bara klaras två till fyra dagar, 
utan från mat - oftast från kött och 
ägg. Fastan kunde vara under lång 
tid. Vid långvarig fasta hamnade den 
fastande i ett tillstånd av extrem 
mottaglighet för intryck som ansågs 
ge visioner.
 Det berättas att Jesus gick ut i ök-
nen för att fasta inför påsken. Det 
var i 40 dagar. Att kristna skulle 
fasta inför påskfi randet drevs fram 

Fastlagsriset – ”piskan” som blev prydnad
från Rom utökades till 40 dagar un-
der 200-talet och fastställdes vid 
kyrkomötet i Nicea år 325. Fastan 
i den form som utövas i modern tid 
har till och med sträckts tillbaka till 
Kyndelsmässodagen. Det handlar 
inte att avstå från någon form av 
mat. Tvärt om.  
 Under fastlags- och påsktiden tas 
fram speciella ris. Särskilt påsk-
riset anknyter till en gammal träd-
kultur. I trädkulturen fi ras vårens 
och grönskans återkomst. Påskri-
set plockades in och sattes i vat-
ten i god tid före påskhelgen, så 
att riset var utslaget och bostaden 
kunde pyntas i grönt. Med tiden 
pyntades påskriset med färggranna 
tyg- och pappersbitar. Och från 
Stockholm spreds seden att förse 
påskris med färggranna fjädrar. 
Faktiskt är det bara i Sverige och 

Finland som påskris med fjädrar 
förekommer.
 Fastlagsriset har en annan tradi-
tion. Det plockades in vid fastetidens 
början - utan pynt. På fettisdagen 
användes det för att ”piska” famil-
jen, för att påminna om lidande och 
försakelse. Sedan en ny ”piskning” 
på långfredagen för att påminna om 
Jesus lidande. Med tiden pyntades 
fastlagsriset, ”ris” gjordes även i stål-
tråd och gavs bort. Vid 1930-talets 
början fanns bara ”ett ris” - det fjä-
derpyntade påsk/fastlagsriset, som 
vi har i dag.

Klippans Kapell – önskan uppfylldes 1935
Vi har för långt att gå till kyrka och 
gravplats. Det ansåg man i Åby 
(Klippan). Det blev kyrka – men först 
1966. Före det ett kapell med kyrk-
gård - efter lång diskussion – som i 
år fi rar 80 år.
Åby församlingskyrka och begrav-
ningsplats låg i Gråmanstorp. I takt 
med att befolkningen ökade ställdes 
allt högre krav på kyrka och kyrko-
gård ”i byn”. Så blev det. Då hade Åby 
blivit Klippan.
 1887 lades Åby första stadsplaneför-
slag fram. Kapell och kyrkogård mellan 
”marknadsplatsen (nuvarande stads-
parken) och Elfdalen” fanns med, som 
ströks men skulle återkomma. Större 
kyrkogård behövdes. Tanken var att 
utvidga kyrkogården i Gråmanstorp. 
Då kom tanken på ”kapell och kyrko-
gård i Klippan” upp. En kyrkogårds-
kommitté tillsattes. 1929 föreslogs 
– ”ett kapell och en kyrkogård mellan 

stadsparken och Elfdalen”. Två hektar 
mark behövdes. Kyrkostämman var 
tveksam och ville titta mer på frågan 
och ha kostnadsförslag.
 1931 var detta klart. Året efter 
köptes 17 000 kvm mark i Elfdalen 
för 40 öre per kvm. Oenighet fanns 
om projektet. Socialdemokraternas 
”starke man”, Martin Persson, ville 
bordlägga frågan, men röstades ned. 
Namninsamling genomfördes mot 
projektet och för att utvidga kyrko-
gården i Gråmanstorp. 1933 beslöts 
att genomföra projektet med kapell 
och kyrkogård i Klippan, för 35 000 
kronor, som blev 41 118 kronor men 
som fi ck höjas till 60 000 kronor och 
fi nansieras med 40-årigt lån.
 1935 invigdes kapell och kyrkogård 
på den plats som pekades ut 1887 
– ”mellan markandsplatsen och Elf-
dalen”. Invigningen beräknades till 
200 kronor, blev 350 kronor. 150 

1935 invigdes Klippans kapell.

I egen regi anlades en minneslund.

kronor togs från anslaget till orgel, 
som sänktes från 1 300 till 1 150 kro-
nor. 1985 lades kyrkogården om, för 
700 000 kronor. Höörs kyrkogård var 
förebild. Senare – i egen regi – anla-
des en enkel minneslund.

Numera har vi fjäderprytt påsk/fastlagsris.

4



Alla Påskharar och kärringar 
hälsas välkomna på fest !
Den 2 april fylls parken i Ljungbyhed av både små och 
stora påskkärringar. Blåkullekulkommittén, Köpmanna-
föreningen i Ljungbyhed samt Ljungbyheds framtid ar-
rangerar sitt årliga påskfi rande och som vanligt bjuds 
det på ett påskägg fyllt av aktiviteter!

– Det kommer att bli bland annat lotteri och olika uppträdande. 
Räddningstjänsten kommer fi nnas på plats och det blir även en 
del nyheter i form av gymnastikuppvisning med Klippans GK 
samt att Klippans RC kommer visa upp sina radiostyrda bilar. Pys-
selhörnan är tillbaka efter några års uppehåll och traditionsenligt 
får alla utklädda barn komma upp på scen och få ett litet pris, 
säger Helene Berggren som är med i Blåkullekul. 

Äggstra kul!
Solsken är beställt och evenemanget pågår mellan klockan 14 och 16. 
– Det som driver oss i Blåkullekul att fortsätta är allt trevligt folk 
som kommer och det gensvar vi får. Tidigt på året börjar folk 
fråga om det blir något påskfi rande i Parken i år. Det behöver 
alltid hända positiva saker, och detta är en superkul dag!

– Vi vill passa på att tacka Klippans Kultur- och fritidsförvaltning 
samt alla våra övriga sponsorer. Utan er skulle inte denna dagen 
vara möjlig!

Helene och hennes påskfi rande kamrater i arrangörsstaben hälsar 
alla påskkärringar välkomna till ett ”äggstra” roligt evenemang!

Uppträde för barn • Lotterier • Tipspromenad • Dans/gymnastik 
Uppvisning av radiostyrda bilar • Ponnyridning • Djur • Pyssel 

Försäljning av god fika • Räddningstjänsten • Lekar
Litet pris till alla utklädda barn 

Blåkullekul
Skärtorsdag kl. 14

Ta fram kvasten och kom till parken i Ljungbyhed

 

rrrrrrrrrr

Stort tack till alla sponsorer som gjort denna dagen möjlig!
Klippans Kultur- och fritidsförvaltning, Eurolink AB, Hemköp, LR-System, Einar Dahls Bygg, 
Herners El, Spångens Handelsträdgård, Spångens Gästgivaregård, Ljungbyheds konditori, 

Olanderssons Blommor, Bio Grand, Textil Ljungbyhed, Elsys Shop, Salong Hairport,  
Tandvården Ljungbyhed, Skäralids Restaurang, LT Lantmän, Handelsbanken Ljungbyhed, 

 Golf Restaurangen, Dahls Fastighets AB Ljungbyhed, Ljungbyheds gruppträning,
Salong Capelli, Mustang media, Sånnagården, Adapt Media 

Välkomna till en trevlig eftermiddag önskar Blåkullekommittén, Ljungbyheds 
Köpmanna- och Företagareförening samt Ljungbyheds Framtid 

Storgatan 4 Ljungbyhed 
Tel 0435 - 294 50

Planterings-
bord

Nyby D50930, vit eller svart
Ord. pris 529:- 

Nu 399:-

Trädgårdspall 
Serva

Ord. pris 381:- 

Nu 299:-

Torkvinda 
Wendela

Ord. pris 869:- 

Nu 599:-

Gillar du laga mat?

Det är mycket roligare 

med en bra spis!

från 990:-
Nu 8.990:-
Med induktion 
och varmluft!

Vi har 
Whirlpool 
microugnar
Bäst i Test från Råd & Rön!

Elektro Helios 
S16553

Ord. pris 11.350:-
Energiklass: A
Stor ugn: 74 liter

Representant från Soulmate  
på plats onsdagen den 1 april! 

Vecka 14

10 %
på en 

Valfri 
Soulmate

-vara

Välkommen
GLAD PÅSK!

BLÅKULLEKUL

Gilla oss på

Öppet i påsk! Skärtorsdag 10-18
Långfredagen 10-18
Påskafton 10-14

Gårdsbutik
0435-102 95
www.bjarhus.se

Vi hjälper dig med påskmaten. Ekologiskt 
lamm och nötkött från egen gård. Massor 
med goda charkuterier, grönsaker och allt 
som en riktig lanthandel skall innehålla.
Hos oss kan du även beställa välfyllda  
cateringmenyer och grillbufféer. 
På Långfredagen kan man äta lunch här!
Två sittningar kl. 12 och kl. 14. BOKAS!
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Underhållsfria 
fönster från 
Lysekil i Klippan 

Underhållsfria Underhållsfria 
fönster från fönster från 

070-33 90 680
info@erby.se

Du vilar...

En kontakt räcker! 

i vårsolen!

Vi fixar dina byggprojekt! 

Lantmannagatan 10, 264 31 Klippan • www.orama.se 
Boka ditt besök på 0702-67 17 61 eller niclas.bang@orama.se!

• Energibesparande U-värde från 1,0   
 på hela konstruktionen
• Underhållsfritt och återvinningsbart
• Utsida av aluminium och isolerad   
 insida av glasfiber
• Spilka original H-beslag
• Förmonterade karmhysor
• Hela sortimentet (fönster/dörrar   
 och fasta karmar) måttanpassat   
 till varje objekt utan extra kostnader
• Spår för invändig smyginklädnad
• Svensktillverkat

45 års erfarenhet borgar för 
kunskap och hög kvalité!

  

  

  
  

FBS 52

Beachflagga Haj Medium

Mastlängd:  
391cm

Bildstorlek:  
75x315cm

Svart kanal (standard)

Vit kanal

PMS1:

PMS2:

PMS3:

PMS4:

PMS5:

PMS6:

Digital

Fyll ovanstående rutor med de PMS färger 

som du använt och skriv PMS namn!

ex: 
PMS1: 7490C

40 ÅRS
ERFARENHET BORGAR 

FÖR KUNSKAP

OCH KVALITET 

välkommen till vår utställning i klippan!

På Lantamannagatan i Klippan, i samma byggnad 
som Er Byggare, hittar vi Orama Fönstret. Här fi nns 
Niclas Bång som är säljare för Orama i region Syd 
Skåne. Orama fönstret är speciellt på många sätt! 
De tillverkas med en utsida av aluminium och en 
insida av glasfi ber som ser ut precis som trä och 
är i princip helt underhållsfria. Dessutom utan att 
bli dyrare än traditionella aluminiumbeklädda trä-
fönster!

I augusti 2014 fl yttade Niclas in i den fräscha fi na lokalen. 
Han har jobbat på Orama sedan 2011. Tidigare jobbade han 
hemifrån och han befi nner sig en hel del ute på vägarna 
hos kunder.
– Jag trivs väldigt bra med mitt nya kontor. Här har vi möj-
lighet att ha visning och utställning av våra fönster och al-
tandörrar. Kunderna kan komma hit och i lugn och ro sitta 
ner och prata om vad det är de behöver. Vi kan skräddarsy i 
princip vilka fönster eller altandörrar som helst, säger Niclas.

Tid över till annat!
Orama fönstret är ett företag som är familjeägt av far och 
son Arne och Rolf Karlsson. Fönstren tillverkas i Lysekil och 
är patentskyddade för sitt unika material. 
– Det unika med Orama är att efter de är inmonterade i 
huset kan man släppa tanken på sina fönster helt och fullt! 
Kanske någon liten oljning då och då, men Arnes tanke 
med Orama är att du byter fönster en gång i ditt liv och sen 
behöver du inte göra det mer. Det fi nns inget trä i Oramas 
fönster och alltså inget som kan ruttna.

Dagligen stöter Niclas på fastighetsägare som köpt billiga 
fönster exempelvis på Blocket. En investering som ofta slu-
tar med att man efter 8-10 år får byta ut alla fönster igen. 
– Orama har många stora fastighetsbolag som kunder och 
jag samarbetar med de fl esta snickerifi rmorna som arbetar 
med fönster här i Skåne. Det roligaste med mitt jobb är alla 
nöjda kunder. Jag har faktiskt aldrig haft en missnöjd kund. 
Vårt positiva rykte sprids från kund till kund, och det är det 
bästa betyget man kan få, avslutar Niclas och hälsar alla 
välkomna att besöka honom i lokalen på Lantmannagatan 
och lära känna Orama mer.  
  

ORAMA FÖNST
RET

Brasved & stockar
0739-30 93 85
Brännestaden AB
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Underhållsfria 
fönster från 
Lysekil i Klippan 

Påskförsäljning
Nu är det dags för vår traditionella 
påskförsäljning igen. Vi erbjuder rökt 
ål, kall-varmrökt lax och inlagd sill i 
olika varianter.
Öppettider vecka 13:
Onsdag - Fredag ..........................................................10.00 – 17.00 
Lördag ..........................................................................................10.00 – 14.00 

Öppettider vecka 14:
Måndag - Skärtorsdag ..................................10.00 – 18.00 
Långfredag ..........................................................................10.00  –  14.00 
 Påskafton .............................................................................10.00  –  14.00

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

Välkomna!
 

Klippan

En riktig mataffär
Elfdalens Centrum,

264 21 Klippan 
Tel 0435-29 600

ica.se/kvantumklippan

facebook.com/
ICAKvantumKlippan

Färskvarugaranti
Vi väljer vårt sortiment med omsorg och vet 
att våra varor håller hög kvalitet. Därför får du 
dubbla pengarna tillbaka om du inte är nöjd 
med kvaliteten på våra färskvaror.

Prisgaranti
Vi tycker att det är viktigt med ordning och reda 
i butiken. Därför ger vi dig prisgaranti när du handlar 
hos oss. Det betyder att du får 25 kr som tack om 
du upptäcker att du får betala ett högre pris för en 
vara än det pris som står i hyllan.

Kvalitetscertifi ering
Vår butik är kvalitetscertifi erad. Det betyder att vi 
hanterar våra varor på ett omsorgsfullt och korrekt 
sätt, enligt svensk standard för livsmedelshantering. 
Det är en naturlig del i vårt arbete och en betryggande 
kvalitetscertifi ering för dig.

ica.se/kvantumklippan

facebook.com/
ICAKvantumKlippan

Vi väljer vårt sortiment med omsorg och vet 
att våra varor håller hög kvalitet. Därför får du 
dubbla pengarna tillbaka om du inte är nöjd 

Vi tycker att det är viktigt med ordning och reda 
i butiken. Därför ger vi dig prisgaranti när du handlar 
hos oss. Det betyder att du får 25 kr som tack om 

sätt, enligt svensk standard för livsmedelshantering. 
Det är en naturlig del i vårt arbete och en betryggande 

Plocka med dig vår receptbroschyr nästa 
gång du ko� er ti�  butiken – i den har 
vi samlat påskrecept för a� a smaker. 

En riktig mataffär
Elfdalens Centrum,

264 21 Klippan 
Tel 0435-29 600

Plocka med dig vår receptbroschyr nästa Plocka med dig vår receptbroschyr nästa 
gång du ko� er ti�  butiken – i den har gång du ko� er ti�  butiken – i den har 
vi samlat påskrecept för a� a smaker. vi samlat påskrecept för a� a smaker. 

Tradition  
eller nytänk?

28
påskrecept för  

alla smaker

DU SKAPAR  

PÅSKENS MAT

Tillsammans för svenska råvaror

GRÖNT FOKUS
Från rödingcarpaccio  

till garnigrönsaker

ÄGGPYSSEL
Maränger, lek och dekoration

VACKERT  
UPPLÄGG
– servera på nya sätt

Ö� et a� a
dagar 8–21

är viktig för oss!
Din matglädje

Hos o�  hi  ar du god 
mat av hög kvalitet 
och ti�  rä   pris!

Följ oss på

MARÄNGBAKELSER 

med äggkräm  28:-/st,   2 för 50:-
BUDAPESTSTUBBE 99:-

BESTÄLL 
BRÖDKASSE 

TILL PÅSK!

KÖP 4 BRÖD 
BETALA 
FÖR 3

BESTÄLL SENAST 
ONSDAG 1/4

(Gäller Skärtorsdag 
och Påskafton)

Erbjudandena 
gäller vecka 14

Välkommen 
in i vårt nyrenoverade café!

Butiken är full av 
             godsaker till helgen!

Påskerbjudanden: 

Från vår kallskänk NILLAS KÖK
Ägg och sillamacka på kavring  35:- 

Lax- och räkbakelse  55:-
Rostbiff/skinkastubbe  199:-
Sillatårta, Smörgåstårta m.m. 
görs på beställning!
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För 40 år sedan, närmare bestämt den 
4 april 1975, öppnade Carl-Axel och 
hustrun Ingrid Wilhelmsson upp dör-
rarna till sin butik Söndraby El. Då fl yt-
tade de verksamheten från sin källare 
i Söndraby och elektronikföretaget 
blev också en butik. Sönerna Stefan 
och Magnus driver idag företaget men 
både Carl-Axel och Ingrid fi nns fortfa-
rande till stor del i företagskulisserna.

I företaget jobbar idag 6 anställda. Förutom 
butiken jobbar man med elinstallationer och 
reparationer och det var just så det började 
i källaren hemma hos Ingrid och Carl-Axel i 
Söndraby. 

Magnus är butiks-, inköps- och försäljnings-
ansvarig. Stefan är elektriker och arbetsle-
dare. Ingrid sköter ekonomin och Carl-Axel 
hoppar in när det behövs. Ofta ser du arbets-
bilarna med texten Söndraby El susa fram i 
Klippan med omnejd. 

40 års
1975 - 2015

jubileum

Söndraby El
BUTIKEN

SÖNDRABY EL

BUTIKEN

Många trender genom åren 
– Jag minns inte om vi gjorde något speciellt 
på vår invigning 1975. Givetvis känns det väl-
digt roligt att pågarna har velat vara med och 
driva företaget vidare. I början sålde vi bara 
ett enda varumärke, Husqvarna, och jag har 

verkligen sett trender komma och gå, säger 
Carl-Axel och visar upp kataloger från 70-ta-
let med ”nymodigheter” som mikrovågsugn 
och bänkdiskmaskin.

Söndraby El har som mål att varje kund ska 
känna att de är i centrum och att handla hos 
dem innebär en trygghet. År 2000 gick man 
med i kedjan Elspar och 2013 gick man med 
i Elkedjan.

Stort centrallager 
– Det innebär en styrka för oss som butik. 
Samtidigt behöll vi vårt eget varumärke 
Söndraby El. Genom det är vårt sortiment 
så mycket större än bara vår fysiska butik. 
Vi kan genom vårt stora centrallager ordna 
hem det mesta som kunden vill ha. En nyhet 
är vår web-station som fi nns i butiken. Där 
kan kunden bläddra igenom hela Elkedjans 
stora sortiment.

I butiken fi nns allt från glödlampor, belysning, 
vitvaror till tvättmaskiner och reservdelar. 

Carl-Axel är pensionär idag men på frågan 
om han har svårt att släppa jobbet svarar sö-
nerna snabbt:
– JA! Det har han, säger Magnus och Stefan 
i kör.

– Det handlar ju mycket om den sociala bi-
ten också. Så ja, jag erkänner väl att det är 
svårt att släppa jobbet, säger Carl-Axel som 
fortfarande åker ut på enkla felsökningar och 
hjälper till i butiken.

Blickar framåt mot 50-års festen!
Nu blickar 40-års jubilerande Söndraby El 
framåt. Planerna fi nns på att utöka butiken 
där man börjar bli aningen trångbodda. Det 
fi nns potential att göra butiken större. Elked-
jan jobbar mycket med belysning och lam-
por, och det tåget tänker Söndraby El åka 
med på och har redan tagit in en hel del nya, 
spännande lampor. 

40-års dagen infaller faktiskt på Påskafton 
och då kan det bli en del överraskningar!
– Vår granne intill, Inges Lek & Hobby, fi rade 
nyss 70-års jubileum, så egentligen ligger vi 
ju i lä, avslutar Carl-Axel med ett leende. 

Kökstrender vi minns

40-års jubilar sladdar vidare
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Erbjudande/efterlysning
Kan ni visa upp en faktura eller ett  

kvitto från Söndraby El daterad  
från 1975 så bjuder vi på ett 

presentkort
laddat med

 500:-

E-mail: butik@sondrabyel.se

Ergonomiskt utformat grepp.
Drifttid: 35 minuter 
Laddningstid: 1 h
Näshårstrimmer ingår
Philips Rakapparat + 
Nästrimmer HQ6996+NT9105 

Ergonomiskt utformat grepp.

Köp tre paket orginalpåsar till dammsugaren 
(3 x 119:- = 357) och ni betalar   

för dammsugaren

Dammsugare Míele Complete C3 Ecoline   

Ord. pris 2995:- 

1995:-
Energiklass A
Årsförbrukning 25,2 kWh/år
Sugeffekt matta  B
Sugeffekt hårt golv  A
Filtrering  A
Ljud  72 DB

 40% rabatt 

 40% rabatt 

Ord. pris 950:-

Strykjärn Electrolux EDB8045
2400 W, 3 m sladd, auto-off            

= 570:-

 40% rabatt 

Handdammsugare 
Electrolux ZB2944W 
18 V lithiumbatteri

Ord. pris 1999:- 
= 1199:-

= 599:-
Ord. pris 999:- 

 40% rabatt 

= 599:-

Plafond Donau Aneta
Takbygel, 
diameter 35 cm, 
4 x G9-sockel

Ord. pris 999:-   

 40% rabatt 

OBH Nordica Knivar Oden
Detta gäller modeller i lager!
Kockkniv 20 cm & kniv, urbeningskniv, 
filékniv, skalkniv, santokukniv

Välkommen in i butiken 
och fira med oss!

40 års
1975 - 2015

jubileum

Söndraby El

Begränsat antal! Erbjudandena gäller t.o.m. 2014-04-11 

BUTIKEN

40-års jubilar sladdar vidare
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ÄNGELHO
LMS

UTEMÖBL
ER

Niklas Andersson är Klippanpågen 
som driver företag i Ängelholm. Här 
säljer han möbler för inom- och ut-
omhusbruk och nu drar den stora sä-
songen igång för utemöbler. På Niklas 
företag Ängelholms Utemöbler står 
kunden och kundens behov i centrum!

– 2014 var ett bra år. Det blev en lång som-
mar som varade ända fram till december, sä-
ger Niklas när Söderås Journalen träffar ho-
nom i den stora butiken på Åkerslundsgatan 
6 i Ängelholm en solig vårdag. 

Butiken har dessutom utökats med cirka 50 
kvm som tidigare var lager, men som nu blivit 
en del av butiken så man får plats med ännu 
fl er möbler. 

Det var i februari 2013 som Niklas tog över 
butiken som då hette Flextoline. Genom sina 
tidigare sju år inom Flextoline och dessutom 
ha växt upp i en företagarfamilj visste Niklas 
vad han gav sig in i. Hans farfar startade Stigs 
Autoshop i Klippan som idag drivs av hans 
pappa Thomas och farbror Kent.

Möbler för inne och ute
Denna vår och sommar är det i princip ett 
helt nytt sortiment med utemöbler som 
möter kunderna. Det är fortfarande mycket 
konstrotting, men färgerna varierar mer mot 
grått och beige än tidigare års svarta färger. 
Butiken har även den populära Roxystolen. 
En stol som bärs som en ryggsäck som man 
lätt tar med sig till stranden eller på utfl ykten. 
Folk har kört från Danmark och Värmland (!) 
för att få tag i den eftertraktade stolen!

Under höst och vinter byts sortimentet ut 
mot innemöbler och en efterfrågad come-
back detta år blir sängramar och sängar. 
– Vi har sålt det tidigare men gjorde ett uppe-
håll 2014. Då blev efterfrågan så stor att vi tar 
in sängar igen till hösten 2015, säger Niklas. 

När kunderna kommer till butiken tar Niklas 
eller någon ur personalen hand om dem.
– Jag frågar vad de är ute efter och hur stor 
plats de har. De fl esta har en bild i huvudet 
av vad det är de söker, och då gör vi vårt bäs-
ta för att förverkliga den bilden. Det roligaste 
med jobbet är just att träffa kunderna och 
hjälpa dem att hitta rätt möbler för inom- el-
ler utomhusbruk.

Gör dina drömmar till verklighet
Niklas själv bor i parhus i Klippan. I november 
blev han pappa till en liten fl icka och han för-
söker vara så mycket med familj och vänner 
som han kan när han är ledig. 

Även hans sambo är med på ett hörn i butiken.
– Vi har börjat sälja en del lyktor och ljussta-
kar. Det är min sambo som har hand om det 
och hon heter Vita så det är ”Vita´s hörna”. 

Nu drar den härliga vår- och sommarsäsong-
en igång. Niklas och Ängelholms Utemöbler 
står redo att lösa dina önskemål när det gäl-
ler utomhusmöblemang . Givetvis fi nns hem-
körning av varor och butiken kan även lagra 
dina nyinköpta möbler så du hinner räfsa un-
dan spåren av vintern. 
– Jag ser fram emot att träffa nya och gamla 
kunder, säger Niklas och hälsar alla välkomna 
till sin butik!

FÖR BALKONG... 
SLOTT OCH KOJA!
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Åkerslundsgatan 6 • Ängelholm • 0431-833 70 • angelholmsutemobler.se

Möbler ute och inne!

Roxy 
– Den smarta stolen
Ryggsäck & stol i ett!
Finns i olika färger

 

Soffa Sunny konstrotting
Grå, mått: 224 x 224cm
Dynor och bord ingår!

Soffa Tanger konstrotting
Mått: 233 x 200cm
Grå, dynor och bord ingår!

Café/Balkongset Bilbao
2 stolar + 1 bord  
i grå konstrotting

1.157:-

595:-

7.495:-

Vardagar  10 - 18 
(Tisdagar stängt) 
Lördagar 10 - 16 

Söndagar 11 - 16

Välkomna!

5.495:-

G l e n n H e l l e n  p r o d u k t i o n  p r e s e n t e r a r  s t o l t  i G e n :

Biljetter: PastorsexPeditionen & BiBlioteket i kliPPan
BiljettPris: 200 kr. insläPP från kl 18.30

H
A

P
P

IE
N

D

Glenn WisHGlenn WisH
Helene Perssonelene Persson

Årets VÅrkonsert. suCCÉn FrÅn i FJol! 

st. Petri kyrka klippan 
lördag 2 maj 19:00

kören ”kefas Gospel” medverkar under ledning av anna Hiltunen

 

Glad Påsk
önskar Svenska kyrkan

Håll dig uppdaterad på internet.
www.svenskakyrkan.se/klippan 
Facebook.com/KlippansPastorat

Vi går från mörker till ljus.
Kyrkans största högtid firar vi med mycket 

musik, stämningsfulla gudstjänster och mässor.  
Varmt välkommen till din kyrka i påsk!

Ljungbyheds församlingshem 50 år! 
Annandag Påsk 6 april 2015

Vi firar med Familjegudstjänst kl 13.30. 
Därefter födelsedagskalas med kaffe/saft och tårta. 

Välkommen!
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PROFIL:
SIV SAMUELSSON

När Siv Samuelsson var 13 år började 
hon jobba i butik. Det trivdes hon så bra 
med att hon stannat i affärsvärlden. 

Lantbrukardottern från Bialitt/Grytinge har 
jobbat både i lanthandel och på kondis i Es-
löv. På en dans i Skäralid träffade hon Åke 
från Ljungbyhed. På så vis hamnade hon på 
orten som hon sedan dess betraktar som sin 
hemort och det är här hon sedan 1972 driver 
sin omtyckta butik ”Textil”.
– Jag trivs väldigt bra med att jobba i affär. 
Det är dels den sociala biten och så gillar jag 
att man får syssla med lite av varje, säger Siv 
när Söderås Journalen hälsar på i butiken en 
solig vårdag i mars.

– Så fort solen tittar fram får jag frågan om 
det inte är dags att ta fram fi kaborden och 
kaffet. Vi är ett gäng som brukar sitta utan-
för affären och dricka kaffe och njuta av so-
len, fortsätter Siv.

1972 startade Siv sin butik tillsammans med 
en väninna. I affären hittar man garn för 
stickning, virkning och broderi. Barnkläder, 
Sivs stickade alster och olika sorters mönster 
fi nns här också.
– 1990 tog jag ensam över affären. Sju år 
senare gick min man Åke bort och då fi ck jag 
tips om denna lokal. Tidigare fanns butiken 
på Storgatan 1, men den var lite för stor. 

Vill inte vara sysslolös
Siv och maken Åke fi ck tre barn. En fl icka och 
två pojkar som alla tre bor i Söderåsområdet. 
Idag fi nns det också fem barnbarn och ett 
alldeles nytt litet barnbarnsbarn.
– Jag har alltid haft en önskan att få se en 
generation till i familjen, och nu äntligen 
kom det första barnbarnsbarnet. Det är fan-
tastiskt, säger den lyckliga gammelfarmorn. 
Siv erkänner att hon kanske inte fortsatt med 
butiken om Åke levt, men hennes barn över-

talade henne att fortsätta. För att vara syss-
lolös är inte riktigt Sivs melodi.

Trädgården på ca 800 kvm tar mycket tid och 
det blir också mycket handarbete på fritiden.
– När jag är i butiken sitter jag ofta och 
stickar eller syr. Jag tar även emot lagningar 
av kläder. På kvällarna tycker jag inte om att 
sitta sysslolös så då det blir det ännu mer 
handarbete, skrattar Siv. 

Sivs stickningar syns på byn 
När Siv stickat klart något plagg hänger hon 
upp det i skyltfönstret och det brukar inte ta 
lång tid innan det syns på något litet barn i 
byn.
– Pippitröjor till vuxna och barn och den så 
kallade ”Estelle-koftan” har varit väldigt po-
pulära. Jag vet inte hur många sådana jag 
gjort och sålt.
En hel del broderade doptavlor får hon också 
in beställningar på.

Genom åren har hon sett många trender 
komma och gå inom handarbete. Broderier 
är inte lika populärt längre, men däremot 
gläds Siv över att stickning och virkning blir 
mer och mer populärt bland den yngre ge-
nerationen. 
– Genom åren har jag lärt känna väldigt 
mycket trevligt folk. Jag har öppet måndag, 
onsdag och fredag mellan 9.00–17.30 och 
lördag mellan 10.00–12.00. Jag fi nns här i 
butiken och hjälper gärna mina kunder. Gi-
vetvis åker kaffet fram när det är sol! Vad 
som händer i framtiden får vi se sen. 

Siv tycker om att åka på teater och är mycket 
intresserad av sång och musik. När Melodi-
festivalen var i Helsingborg befann sig Siv 
och hennes väninnor på plats.
– Jag är ofta iväg på saker och tycker om när 
det händer något. Jag är positiv till livet och 
känner mig inte så gammal, säger Siv med 
ett leende. 

Butikslivet är skräddarsytt för Siv!
talade henne att fortsätta. För att vara syss-

Trädgården på ca 800 kvm tar mycket tid och 
det blir också mycket handarbete på fritiden.
– När jag är i butiken sitter jag ofta och 
stickar eller syr. Jag tar även emot lagningar 
av kläder. På kvällarna tycker jag inte om att 
sitta sysslolös så då det blir det ännu mer 

När Siv stickat klart något plagg hänger hon 
upp det i skyltfönstret och det brukar inte ta 

Butikslivet är skräddarsytt för Siv!Butikslivet är skräddarsytt för Siv!
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Östergatan 28, Klippan • 0435 - 109 20 • www.borjessonsbil.se

Jubileumserbjudande!

Vi firar vårt 30 års-jubileum med  
många erbjudande under året!

Välkomna till oss!

Vi hjälper alla VW- 
och Skodaägare 
med att skifta 
till sommarhjul 
för bara  

99:-

i Klippan
1985-2015

30 år

Gillar man oss på 

facebook 
i samband med detta 

så bjuder vi på 

3 liter 
spolarvätska!

Vi har 

däckhotell! 
Nu 500:-/säsong 

Ordinare pris 660:- 

(inklusive skifte)

Den 11 april händer det något väldigt speciellt i S:t Petri 
Kyrka i Klippan. Då är det dags för uruppförandet av Klip-
pankompositören Thomas Bluhms specialbeställda verk 
”Passaggi”. Det är Klippans Musikkår som bjuder publiken 
på denna maffi ga och lite unika konsert!

– När vi diskuterade förra året vad vi skulle ha på årets vårkonsert så 
var det styrelsens förslag att vi skulle beställa ett verk från en lokal 
kompositör. Det är inte så många lokala orkestrar som tänker så och 
jag blev jätteglad! Det är så roligt att jobba med ett ursprungsupp-
förande, säger Klippans Musikkårs dirigent Johanna Olsson.

Egen marsch
Två gånger om året gör Klippans Musikkår en konsert som är gratis 
för allmänheten. Thomas Bluhm kommer även att medverka som 
solist. 
– Konserten börjar klockan 15.00. Första halvan kommer det bjudas 
på en blandning av marscher och populärmusik, t.ex. Povel Ramel 
och Andrew Lloyd Webber. Därefter är det paus och andra halvan av 
konserten är det dags för ”Passaggi”, fortsätter Johanna.

Passaggi betyder passage. Den består av åtta stycken varav ett av 
dessa stycken är en marsch som kan spelas utan de andra styckena. 
– Det är väldigt unikt att en liten lokal musikkår har en egen marsch. 
Det märks att orkestern gillar verket. Det är mycket samspel, tempo 
och känslor som skiftar från högt till lågt. Jag skulle vilja beskriva 
verket som en ”minimalistisk Mozart”. Det är ett melodiskt och har-
moniskt verk. Jag hoppas vi möter en stor publik den 11 april som vill 
vara med om detta unika uruppförande tillsammans med mig och 
Klippans musikkår, avslutar Johanna. 

KLIPPANS MUSIKKÅR

Klippans 
Musikkår 
satsar på 
eget verk 
och urupp-
förande! 
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Söderås Journalens Månadstävling: 

PRESENTKO
RT PÅ HEM

KÖP 

Vinsten 
blir
festmåltid 

Ola Lundgren och hans sambo Magdalena köpte sitt drömhus 
sommaren 2014. Ett gammalt torp från 1910 i Rynke utanför 
Ljungbyhed. När de såg Söderås Journalens januaritävling 
med chans att vinna 2 000 kronor på Hemköp i Ljungbyhed 
ville de gärna vinna! Genom vinsten kan de bjuda alla hjälp-
redor på en riktig festmåltid! 

– Vi har fått mycket hjälp av familjen med allt från renovering till hund-
passning, säger Ola. 

Ola och Magdalena har länge pratat om att de på något vis ska bjuda 
tillbaka och tacka för hjälpen. Nu kan de verkligen välja och vraka bland 
Hemköps stora utbud! Här hittar du allt du kan tänka dig och lite till som 
du letar efter i en livsmedelsbutik. Deras egen chark, dagens lunch och 
cateringverksamhet med mycket spännande erbjuder också ett stort ur-
val av god mat. 
– Vi beställde catering av dem när vi fi rade nyår och var väldigt nöjda 
med det. Hemköp i Ljungbyhed har ju verkligen ett stort utbud, oavsett 
om vi väljer att laga maten själv eller beställer av deras färdiglagade mat.

Ola och Magdalena planerar att ha sin ”renoveringsfest” någon gång 
under våren. Huset de köpte har fått sig en riktig genomgång där bland 
annat gamla tapeter och golv blivit utbytta till nya. 

Så nu kan både ”arbetarna” och torpägarna se fram emot en vårfest i 
det nyrenoverade boendet!
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HighProIt AB • info@highproit.se • 0760-30 44 42

Stort lager av bläckpatroner • Datatillbehör • Kontorsmaterial • Dataservice

Välkommen in i butiken 
och ta del av vårens alla erbjudanden!

Välkommen till Köpmangatan 21, Perstorp

Jag har insett en sak som många runt mig in-
sett för länge sen. Jag är fruktansvärt dålig på 
att laga mat. Det har inte varit något hinder tidi-
gare, men nu har jag ju ett barn att ansvara för 
och utfodra, och då måste man ju på något vis 
kunna leverera ätbar mat. 

Jag har försökt lokalisera problemet i det här och kom-
mit fram till följande: Jag är inte så bra på att följa 
recept. Jag vill gärna tro att jag likt allt annat i mitt 
liv bara kan improvisera och tänka kreativt så blir det 
smarrig mat, precis som på tv. Där har vi fel nummer 1. 
Det blir liksom inget bra på det viset. 

Fel nummer 2: När jag väl bestämmer mig för att följa 
ett recept tar jag det krångligaste jag kan hitta. Sten-
ålderskost med nötter/frö/kött/saker som jag får åka 
Sverige runt för att få tag i. Som tar en halv evighet att 
tillaga och ändå smakar skit. 

Fel nummer 3: Jag har inget tålamod för matlagning. 
Sådär ja, korv Stroganoff på spisen. Då hinner jag 
sortera en låda/läsa en bok/sitta på altanen. VAAA? 
Brände det fast? Och jag som bara hade det på 12:ans 
temperatur. Det ska väl sköta sig själv?   

Min topp fem över misstag i köket: 
•  Bjöd min syster och hennes kompis på kyckling i folie. 
 De spydde i tre dagar.
•  Julskinkan julen 2014. Hmm, jo, den är nog klar tänkte
  jag och griljerade bara. Den var inte alls klar. Den var  
 rå och skulle vara i ugnen i minst en miljon timmar.  
 Ett sådant misstag går inte att rädda.
•  Julbröd 2014. Julsallad 2014. Tveksamt om jag får   
 vara med julen 2015. 
•  Påsktårta påsken 2013. Cheesecake med Philadelphia-
 ost. Fast jag tog Philadelphia med gräslök. Blir fort-
 farande äcklad när jag tänker på det.
•  Fisksoppa vintern 2014. Här har vi improvisationsfelet
  igen. Nej, nej och åter nej. 

Nu har vi börjat prenumerera på matkasse. Jag MÅSTE 
följa receptet och göra precis vad det står i instruktio-
nerna. Inte hitta på egna ingredienser eller annat som 
kan förstöra maten. 

Första dagen med matkasse-middag följer jag receptet 
till punkt och pricka fast jag egentligen vill gå bananas. 
Jag serverar dottern och hon börjar äta.
– VAD GOTT MAMMA! 
JÄTTEGOTT!, säger hon för-
vånat.

Jag får nästan tårar i ögonen. 
WOW! Det var det bästa be-
tyget jag någonsin fått i kö-
ket. Får bara inte låta detta 
stiga mig åt huvudet, då är 
risken stor att jag börjar 
improvisera igen.   
  
      

– VAD GOTT MAMMA! 
 säger hon för-

Jag får nästan tårar i ögonen. 

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.

Räkbakelser, Sillatårta, 

Sillinläggningar

Lax (varmrökt, kallrökt eller gravad)

och mycket annat gott 

till påsk!

Från vår ”Delidisk”! 
 

LJUNGBYHED  0435-44 10 30

Behöver du kontanter? Kontantautomat runt hörnet!

Ombud för

Öppettider i påsk:
Skärtorsdag .......8-20
Långfredag .........8-18

Påskafton (lördag) .........8-18
Påskdagen (söndag) .......8-18
Annandagen (måndag) ...8-18

Julskinkefi asko 2014
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Bra att tänka på!
• Bara kiss, bajs och toalettpapper i toaletten
• Fimpar och snus innehåller kadmium som är ett 
mycket giftigt ämne som vi försöker minska i av-
loppsvattnet. Även en del konstnärsfärger innehål-
ler kadmium. Penslar och färgresten får absolut inte 
sköljas av så att det hamnar i avloppet. Häll sköjvatt-
net i fl aska eller dunk och lämna in på återvinningen 
med texten KADMIUM på.
• Tops, bindor, blöjor, hushållspapper, tork-, tvätt- 
och våtservetter, kondomer och trasor m.m. kan 
fastna dels i det egna avloppet men även i ledningar 
och pumpar till och i reningsverket, och ska kastas i 
soporna.
• Fett och stekfl ott mm torkas av och kastas i 
soporna. Det kan också sätta sig i ledningar och 
orsaka stopp.
• Överblivna eller gamla läkemedel lämnas på apo-
teket. Även receptfria läkemedel skadar naturen.
• Lösningsmedel, färgrester och oljerester lämnas 
på återvinningsgård. Även vattenbaserad färg är 
skadlig för vår natur. Då det kommer in till renings-
verket kan de förstöra den biologiska reningen.
• Sand, jord och grus sliter på ledningar och ska inte 
spolas ut i avloppet.

Viktigt miljöarbete på 
reningsverket i Klippan
På VA-avdelningen och reningsverket i 
Klippan pågår ett mycket viktigt arbete. 
Här renas avloppsvattnet från Klippans 
Kommun. Från det att du spolar i din to-
alett tar det cirka ett dygn innan klart, 
renat vatten kan rinna ut i den vackra 
ån utanför reningsverket. Arbetet är ett 
mycket viktigt arbete för vår miljö och 
tillsammans kan vi bli mer medvetna 
om vad vi spolar ner.

Jenny Grip är processtekniker på VA-avdel-
ningen i Klippans kommun. Hon har sitt 
kontor på reningsverket i Klippan och job-
bar mycket med vad som kan göras för att 
minska kadmium och andra tungmetaller i 
avloppsslammet.
– Slam är en viktig fosforkälla och fosfor är 
en bristvara. Genom slammet från renings-
verket kan man återföra fosforn till åkermar-
kerna och kretsloppet. Är det för höga halter 
av kadmium och andra tungmetaller så kan 
vi inte sprida slammet. Då går vi miste om 
den viktiga fosforkällan som behövs i åker-
marken, säger Jenny. 

Bortskämda bakterier gör jobbet!
På VA-avdelningen på reningsverket jobbar 
ett stort gäng. Bland annat Marie Silvegren 
som är laboratorietekniker. 
– Det är Marie som tar hand om våra bort-
skämda bakterier, skrattar Jenny när hon vi-
sar runt på anläggningen. 

De bortskämda bakterierna är bland annat 
amöbor och ciliater. De har i uppgift att bryta 
ner organiskt material och ta bort kväve. Dör 
bakterierna så kan de inte sköta sin uppgift 
och kvävet bryts då ner i naturen istället. Det 
orsakar syrebrist och övergödning, vilket le-
der till algblomning i våra hav och sjöar. 
– Det gäller att vårda bakterierna då de är 
känsliga för vad som kommer genom av-
loppsrören, fortsätter Jenny. 

Lite kan ställa till mycket
När avfallet som vi spolar ner kommer till re-
ningsverket går det igenom många renings-
steg. Det är också lätt att det blir fel här när 
folk använder sin toalett som en avfallstunna. 
– Tops, våtservetter, läkemedel, tamponger, 
bindor, plast, snus och cigarettfi mpar är så-
dant som vi ofta ser att folk spolar ner. De-
samma gäller för matfett som bildar stora 
klumpar som vi måste håva upp för att bli av 
med. Eller så sätter sig fettet i rören på väg 
till reningsverket och orsakar stopp. Det är 
bättre att torka av matfettet med ett papper 
och slänga i soporna, och skaffa en soptunna 
i badrummet att kasta skräp i. Skräp i avlop-
pet leder till stopp i våra pumpar och orsakar 
kostsamma driftstopp. 

Jenny, Marie och de andra vill skapa en större 
medvetenhet hos folk om varför det är vik-
tigt att spola ner rätt saker. 
– I toaletten och avlopp är det kiss, bajs och 
toapapper som kan spolas ner. Och det är 
viktigt att försöka välja miljövänliga rengö-
ringsmedel och tvättmedel.

11 gram kadmium i 800 ton slam!
Slammet i Klippans kommun är Revaq-certi-
fi erat. Det innebär att det inte får fi nnas för 
höga halter kadmium och andra tungmetaller. 
– En stor del av kadmiuminnehållet som vi 
kan spåra här kommer överraskande nog till 
stor del från konstnärsfärger. Det går inte 
att rena bort tungmetaller ur avloppsvattnet 
utan det hamnar i vårt vattendrag och slam-
met. Om alla hjälps åt och ser till att ingen 
färg hamnar i avloppet så kan vi ta ett steg 
närmare till ett giftfritt avlopp, säger Marie. 

– Det handlar om så otroligt små mängder. 
Kanske känner någon att det inte gör någon 
skillnad vad just han eller hon gör, men på de 
800 ton slam som vi årligen har här på vårt 
reningsverk handlar det om 11 gram kad-
mium! En enda tub eller kaka kadmiumfärg 
kan förstöra en hel liten bad- och fi skesjö på 
100x100x10 meter, säger Jenny.

Jenny och hennes kollegor har gjort utskick 
till hushåll och företag i kommunen med in-
formation om hur man ”spolar ner rätt”. VA-
avdelningen gör stickprov på sina olika pump-
stationer och ibland kan de se på resultaten 
att det förekommer mycket kadmium eller 
andra tungmetaller i ett specifi kt område. 
– Vi tar gärna emot mer studiebesök så folk 
ser hur och vad vi jobbar med på reningsver-
ket. Avloppet är en del i en biologisk process 
och tillsammans kan vi få en renare restpro-
dukt och slam, avslutar Jenny Grip innan hon 
och de andra på VA-verket återvänder för 
att ta hand om det viktiga kretslopp som re-
ningsverket är en stor del av.  

VA-verket tipsar!

TVÄTTA BILEN PÅ TVÄTTSTATION
Den 25-26 april är det ”Stora Biltvät-
tarhelgen” som är ett initiativ från 
organisationen Svensk vatten. 

– När folk tvättar sina bilar på gatan och tvätt-
vattnet rinner ner i dagvattenbrunnarna ham-
nar det direkt i våra vattendrag. Det bidrar ty-
värr till att många farliga ämnen åker rakt ut i 
naturen. På en riktig biltvätt ser man till att de 
farliga ämnena fi ltreras bort och inte hamnar 
i naturen. Alternativet till biltvätt är att ställa 
sig på en gräsmatta eller grusplan där vattnet 
fi ltreras ner i marken och inte rinner direkt ner 
i en dagvattenbrunn, hälsar Jenny Grip.

Felaktigt nerspolade saker som 
orsakar stora problem!

RENINGSVERKET
VA-AVDELNINGEN
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Var rädd om Naturen!
Reningsverket i Klippan renar ca 1,4 miljoner kubikmeter 
avloppsvatten per år. Vi arbetar aktivt för en renare miljö. 

Är du nyfiken på vad vi gör? Besök oss på www.klippan.se

SKRÄP SKA 
SLÄNGAS I 
PAPPERS- 
KORGEN!

BARA KISS, 
BAJS OCH 
PAPPER I 

TOALETTEN!

Fabriksvägen Klippan

Dygnet runt!

fr. 20:-

TväTTa bilen 
miljövänligt! 

Tel 0435 - 71 16 70 • www.biltvatten.se
(Bredvid Kraftringens Fjärrvärmeverk)

Nu även avfettning!

Städpatrullen 
- vi städar allt!

Är din förenings uppgifter korrekta på 

Klippanshopping.se?
Gå in och kolla på www.klippanshopping.se!
Är dom inte rätt så ändrar du dem lätt själv!

Tack för hjälpen!
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 Välkommen till  
oss i Klippan!
Vi hjälper dig med hela din ekonomi – både som privatperson och 
företagare. Kom in till oss på kontoret eller boka ett rådgivningsmöte 
på 0771-365 365, där du får personlig service dygnet runt, alla dagar.
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Självbild, självkänsla, genus, identitet och normer. 
Starka funderingar för alla, men kanske extra starka 
när man är högstadieelev.

Med fokus på detta bjöd kamratstödjarna och arbetslagsledar-
na Niloofar Mehrali och Ida Persson på Snyggatorpsskolan in 
Martin Widerberg från Filmcentrum. 125 elever på högstadiet 
har nu påbörjat det viktiga arbetet kring vad normer, identitet 
och genus innebär för dem.
– I våra jobb som lärare och kamratstödjare har vi lyssnat på 
eleverna och frågat vad de skulle vilja jobba lite extra med. 
Känslor, självbild och självkänsla var sådant som många ville 
prata mer om, säger Niloofar .

Martins besök ingår i Snyggatorpsskolans projekt ”Skapande 
Skola”. På den första träffen tittar eleverna på fi lmen ”Toy-
Boy”. Sen får eleverna tolka fi lmen och själv göra en fi lm som är 
normbrytande och tar upp vad man diskuterat.

Skapar förändring
Martin är regissör, producent, fotograf, konstnär och pedagog. 
Han hade själv en ganska stökig och svår skolgång.
– Det häftigaste med den här typen av uppdrag är att se den 
förändring man kan skapa hos eleverna. Jag kan se att deras 
kroppsspråk förändras och de får en annan blick när de vågar 
tro på sig själv, säger Martin. 

Eleverna tar själv fram lösningarna utifrån de diskussioner som 
uppstår. Det Martin vill att eleverna ska refl ektera över är de 
normer som fi nns i deras värld, vad är normer och vad är nor-
mativt?  
– Genom de här diskussionerna kan eleverna lära känna sig själv 
och sina värderingar bättre. Det är viktigt för oss att vi alla jobbar 
med likabehandling, värdegrund och identitet, säger Niloofar.   

Eleverna lyssnar vidare på 
Martin som entusiastiskt leder 
dem in i tankar och diskussio-
ner om normer och självkäns-
la. Projektet fortsätter hela 
våren och den 5 april gästar 
Jonas Helgesson skolan och 
berättar om sitt liv med en 
cp-skada. 

Genus, 
identitet och 
självbild på 
schemat

SNYGGATORPSSKOLAN

la. Projektet fortsätter hela 
våren och den 5 april gästar 
Jonas Helgesson skolan och 
berättar om sitt liv med en 
cp-skada. 

CAMP KARSHOLM
Paintball

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

För svensexor, möhippor,  
företag eller kompisgänget!
DAGS ATT PLANERA ÅRETS SÄSONG! 
Välkomna!  o

mbyggda 

banor!
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HJÄRTEÅRET

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

Vårstäda

KLIPPAN Storgatan 81 / 0435-44 89 50 
www.optimera.se

KLIPPAN Storgatan 81 / 0435-44 89 50 
www.optimera.se

Vårstäda

Entretak

Fönstertvätt
Nilfisk Smart

1195:-

519:-

Grov-
dammsugare
Nilfisk Buddy

699:-

dammsugare
Nilfisk Buddy

För vått 

och torrt!

Till 
trädgårdsmöblerna, 

garageuppfarten, 
terrassen, bilen 

eller motorcykeln!

garageuppfarten, 
terrassen, bilen 

eller motorcykeln!

Högtryckstvätt 
Nilfisk-ALTO
C 120.6-6 PAD X-TRA

      1599:-

Skydda din 
ytterdörr!Den batteridrivna 

fönstertvätten 
Nilfisk Smart gör 
jobbet på nolltid!

Erbjudandena kan ej kombineras med andra erbjudanden. Priserna gäller till och med 11/4.

Klippans kommun har på eget 
initiativ utsett år 2015 till ”Hjärte-
året”. Kommunens hälsostrateg 
Ann-Margret Rignér, Jan Nilsson 
från sjukgymnastcentrum Kupo-
len och PRO i Klippans ordförande 
Stig Ålund ingår i arbetsgruppen 
som jobbar för och med hjärtat!

Under 2015 kommer Kultur- och fri-
tidsförvaltningen och Folkhälsorådet i 
samarbete med bland andra Sjukgym-

Med hjärtat i fokus
nastcentrum Kupolen att ha fokus på 
hjärtat.

– Vi kommer att kartlägga var i Klippans 
kommun det fi nns hjärtstartare och tar 
tacksamt emot information från er som 
har hjärtstartare, säger Ann-Margret. 

Hjärteåret innebär både förebyggande 
arbete och räddningsarbetet. Till rädd-
ningsarbetet ingår bland annat inven-
tering av kommunens hjärtstartare och 
kurser i hjärt- och lungräddning. 
– Nu ska vi i arbetsgruppen främst sprida 
informationen om hjärteåret. Nästa möte 
ska vi ha i april och då hoppas vi kun-
na bjuda in lite fl er grupper för samtal 
om hur vi kan samarbeta kring detta. Vi 
tänker oss också att vi ska vända oss till 
skolorna i kommunen för diskussion och 
utbildning i hjärt- och lungräddning. 

Hitta och registrera hjärtstartare
På www.hjartstartarregistret.se kan 
man se var det fi nns hjärtstartare samt 

registrera sitt företag eller sin organisa-
tion om man har en hjärtstartare till-
gänglig. 

Målet är också att genom Hjärteåret 
nå ut till så många som möjligt som får 
kunskap i hur det fungerar när man ger 
någon hjärt- och lungräddning. 
– Även om det fi nns hjärtstartare är ty-
värr många rädda för att använda dem. 
Hjärtstartarna är lätta att använda och 
apparaten ger också tydliga instruktio-
ner om hur du ska göra. 

Hjärteåret är i sin inledning och redan 
nu har man kommit en bit på vägen om 
genom att kartlägga många av kom-
munens hjärtstartare och det förebyg-
gande arbetet är också igång.
– För mig som Hälsostrateg i kommunen 
är det förebyggande arbetet en viktig 
del av hälsorådets uppgift. Det känns 
som ett mycket spännande och livsvik-
tigt projekt att vi satsar på Hjärteåret 
2015, avslutar Ann-Margret. 
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KLIPPAN
ROTARYKLUBB

Mer pengar 
över till annat!

En luft/vattenvärmepump kan minska kostnaderna för värme och 
varmvatten med upp till två tredjedelar. Systemet är tyst, miljösmart och 
sköts enkelt via app. Och framför allt är det driftsäkert - även under kalla 
vinterdagar. Mitsubishi Electrics senaste luft/vattenvärmepump Ecodan har 
tack vare Zubadantekniken en garanterad värmedrift ner till -28°C. 

Se modeller och priser  
på www.a4uab.se 
Frågor? Ring oss! 
Kenneth 0706- 248 229
Mattias 0706-248 227

Torsdagen den 12 februari befann sig 
Heléne Lindquist i Spanien för att fi ra 
sin födelsedag. Då ringer plötsligt Mar-
gareta Prabin, PR-ansvarig på Klippan 
Rotaryklubb, och berättar att Rotary 
bestämt sig för att överlämna ett bi-
drag på 35 000 kronor till Bruksspelet. 
– Först blev det alldeles tyst i luren sen 
hörde jag bara ett glädjeskrik från He-
léne, berättar Margareta.

Den 10 mars var det dags för överlämning av 
bidraget på Best Western i Klippan. Heléne 
Lindquist berättade om arbetet med Bruks-
spelet och vad ett sådant här bidrag betyder.
– När jag fi ck samtalet och beskedet så kän-
des det så underbart att veta att jag inte är 
ensam om att tro på projektet. Nu är det lite 
lättare att somna på kvällarna, säger en glad 
Heléne.

Tidigare år har Bruksspelet fått hjälp med 
fi nansieringen genom EU-projekt. Nu har 

Klippan Rotaryklubb överlämnade 
välkomna sponsorpengar

denna tidsbegränsade EU-fi nansiering upp-
hört och gänget bakom Bruksspelet har valt 
att stå på egna ben.     
– Visst är det en chansning och en risk, men 
jag vet att vi har en bra produkt och min 
magkänsla säger mig att detta kommer bli 
bra.

Nu letar Heléne och Bruksspelet sponsorer. 
Alla sponsorpengar, stora som små, bidrar 
till att Bruksspelet kan fortsätta genomföras 
och sätta Klippan på kartan. 

Rotary hjälper många
Klippan Rotaryklubb har under många år bi-
dragit med medel till nationella och internatio-
nella projekt såsom ”Rotary Läkarbank” och 
”Utrota polio nu” samt lokala projekt som 
t.ex. Bruksspelet. 

Klippan Rotaryklubb är en av 32000 klubbar 
i över 200 länder. Man har 40 medlemmar 
och välkomnar både kvinnor och män som 
nya medlemmar. 

– Vi har lunchmöten varje tisdag på Best 
Western Hotel i Klippan, avslutar Margareta 
Prabin.

För den som vill veta mer om Rotary, kon-
takta Jan Billing eller Margareta Prabin via 
hemsidan www.Rotary.org.

Motivering: Under två år hittills har 
man kunnat njuta av en intressant och 
underhållande skildring av en bit Klip-
panhistoria. Detta tack vare ett gäng 
verkliga entusiaster som med hela sin 
själ och inlevelse gjort detta fantastiska 
skådespel möjligt. Rotary ser det som 
viktigt, inte bara att vi får se en fortsätt-
ning på berättelsen om Pappersbrukets 
historia, utan även som en stor betydel-
se för hela bygdens historia.
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RÖRMONTAGE AB
STORGATAN 16, 264 33 KLIPPAN
Tel. 0435 - 71 12 75, fax 0435 - 100 25

Övrig tid v.g. ring 070-534 28 79Välkommen!

MÅNDAG - FREDAG 
08.00-12.00

NYA ÖPPETTIDER 
I BUTIKEN

Vårnyheter!

Gilla oss på FB

Måndag - Fredag 7 - 18, Lördag 9 - 13 • www.colorama.se

NYHET! LADY Balance
LADY Balance ger dig vackra, matta väggar och 
bra inomhusmiljö. Tack vare den vackra, matta 
ytan framträder kulörernas naturliga och harmo-
niska nyanser.

Vackra, matta väggar
Bra inomhusmiljö
Luktar minimalt

Godkänd av Eurofins 
Indoor Air Comfort GOLD

Standard

Jotun blue

Black and white

Två gånger om året delar Sparbanksstiftelsen Skåne ut 
stipendier till föreningar i Trelleborg, Vellinge, Malmö, 
Burlöv, Svedala, Lomma, Landskrona, Helsingborg, 
Bjuv, Perstorp och Klippan.

Det är projekt inom forskning, näringsliv, kultur, utbildning och 
idrott som kan söka detta stöd. Den 4 mars bjöd Swedbank i 
Klippan, Perstorp och Sparbanksstiftelsen i Skåne in förening-
arna i området på en informationskväll. Det var fullsatt på Best 
Western Hotell i Klippan där man hade träffen.

Linn Nilsson och Anna Skoog är företags- och föreningsrådgi-
vare på Swedbank i Klippan. 
– Vi hjälper föreningarna med allt det som de behöver hjälp med 
när det gäller det ekonomiska. Swedbank har ett stort utbud av 
tjänster som vi kan hjälpa till med, och det berättar vi lite om här 
ikväll, säger Anna Skoog.

Anna och Linn Ohlsson tog upp ett dilemma som många fören-
ingar har just nu, nämligen kontanthantering. De visade på lite 
olika möjligheter till hur man kan ersätta kontanthanteringen 
inom föreningarna, bland annat genom betalappen Swish och 
olika kortterminaler. 

6,5 miljoner till föreningslivet
Sanne Mortensen från Sparbanksstiftelsen Skåne berättade där-
efter om deras verksamhet. 
– Sparbanksstiftelsen Skåne får avkastning från Swedbank. Går 
det bra för banken så går det bra för stiftelsen. Vi delar ut un-
gefär 6,5 miljoner om året varav cirka 4,5 miljoner går till den 
regionala potten.     

Därefter gick Sanne igenom hur man som förening gör när 
man skickar in sin ansökan och vad man ska tänka på. Ansökan 
skickas digitalt via Sparbanksstiftelsens hemsida. Det fi nns en 
ansökningsperiod på våren och en på hösten. Ansökningsperiod 
för våren är 1 februari - 31 mars och 1 augusti - 30 september 
för höstperioden. 
– Vi får in ungefär 550 ansökningar årligen. Vi ser till många 
faktorer när vi beviljar pengar för de olika projekten. Om det är 
ett projekt som stärker bygden och engagerar många är några 
av de aspekter som vi ser till. Vi har även kontakt med lokala 
representanter från bankerna som känner till bygden och verk-
samheterna bättre.  

Hyllat initiativ
Annika Ek-Jönsson var en av dem som var på plats. Hon repre-
senterade Klippans Ungdomsorkester. 
– Detta är ett jättebra initiativ från Swedbank och Sparbanks-
stiftelsen Skåne. Det gör att föreningarna kan få den där extra 
hjälpen och göra de där projekten som man kanske inte haft råd 
med annars.

Informationskvällen avslutades med lättare förtäring och många 
passade på att ställa frågor till representanterna från Swedbank 
och Sparbanksstiftelsen Skåne. Nu är det bara för föreningarna 
att fi la på sina ansökningar och hålla tummarna!

Mer info: www.sparbanksstiftelsenskane.se

 
föreningsstipendier!
Dags att sökaDags att sökaDags att söka

SPARBANKSSTIFTELSEN 
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Ekstrands cykel är ett välbekant inslag 
i Klippans stadsmiljö. Här har Mats 
Jonsson jobbat i 40 år. Från början hit-
tade man cyklar, mopeder, sportartik-
lar, jakttillbehör, vapen och radioappa-
rater(!) i affären som hette Ekstrands. 
1965 delade man upp affären så cyk-
larna och mopederna blev en egen del 
som Mats far tog över och så började 
sagan om Ekstrands cykel!

Det luktar ”ny-cykel” i butiken och här hit-
tar du cyklar i alla kategorier och prisklasser. 
Allt från vardagscyklister till triathleter tillhör 
Mats kundkrets. 
– Monark, Crescent och Trek är de märken 
som jag säljer. När jag började hade leveran-
törerna kanske 10-15 olika modeller. Idag 
fi nns det minst 100 modeller från varje le-
verantör.

Mats jobbar med sitt fritidsintresse. Han har 
haft tävlingslicens för cykel och är med i Ås-
torps CK, men erkänner att han inte tävlar 
aktivt idag. Då och då hänger han på ett av 
triathlongängen i Klippan och tar en cykel-
runda på några mil med dem. Bland hans 
meriter fi nns ett brons från Skåne Mäster-
skapen. Dessutom är han en av tio som varit 
med och cyklat alla år från det att man star-
tade cykelloppet Bjäre runt. 

Högsäsong med vårputs och 
tävlingsförberedelser
Nu under våren drar högsäsongen igång för 
Ekstrands cykel och Mats. 
– Från mars och fram till midsommar är det 
mycket att göra. Det är många i Klippan som 
är måna om sina cyklar och lämnar in dem 
varje år för lite vårputs och fi x. Många täv-
lingscyklister lämnar också in sina cyklar för 
att få dem fi xade inför tävlingssäsongen, sä-
ger Mats.

Det roligaste med jobbat tycker Mats är om-
växlingen. Ingen dag är den andra lik och 
han träffar många kunder som han följt se-
dan de var små ”trehjulings-cyklister” fram 
till idag när de köper vuxencyklar.

Trender som cyklat förbi
Ekstrands cykel har många trogna kunder 
och det händer inte sällan att han får leve-
rera cyklar till kunder i Stockholm och utan-
för Skåne. 
– Utfl yttade Klippanbor som handlat hos mig 
vill fortsätta vara mina kunder, och det är jag 
såklart jätteglad för. 

Mats har sett trender komma och gå under 
sina år i cykelbranschen. 
– ”Bockastyre”, mountainbikes och minicyklar 
har varit trendigt i olika perioder. Nu är det 
tävlingscyklar och elcyklar som är populärt. 

Hos Ekstrands hittar du även massor av tillbe-
hör för din cykling. 
– Ja, racercykling är en riktig prylsport. Män 
i min ålder kommer in och vill ha cykelklä-
der som matchar cykeln och hjälmen, skrat-
tar Mats som gärna hjälper till att hitta rätt 
outfi t.

Mats beskriver sin affär med värme:
– En extrem cykelaffär som kan ordna hem 
det mesta och laga det mesta. Och nej, jag 
har inte tröttnat på cyklar än, avslutar Mats 
och tar emot dagens första kund som häm-
tar ut sin vårfi xade cykel. 
 

Tvåhjulsproffset!

EKSTRANDS

CYKEL
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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: Cykelhjälmar 1/2- priset!
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Racerkampanj TREK modell 1.2 - 1.5

Racerkampanj TREK modell 1.2 - 1.5

Racerkampanj TREK modell 1.2 - 1.5

Racerkampanj TREK modell 1.2 - 1.5

Racerkampanj TREK modell 1.2 - 1.5

Racerkampanj TREK modell 1.2 - 1.5

PRISSÄNKT 1.500:-
PRISSÄNKT 1.500:-
PRISSÄNKT 1.500:-

Tozo Tak & Plåtslageri i Ödåkra
Tel: 042-24 28 60 • E-post: kontakt@takochplatslageri.se • Hemsida: www.takochplatslageri.se

Uzeir Tozo: 0706-39 89 40 • Christer Carlsson, Byggnadsingengör SBR: 0701-46 62 10

Vi samarbetar med Villaägarnas Riksförbund och är anslutna till BraByggare.se,
Plåtslageriernas Riksförbund, Entreprenör företagen och SBR Byggingengörerna.

När dET gällEr...
Papptak • Listtäckning • Shingeltak • Decra • Betongtak • Tegeltak 

Plåttak • Rheinzink • Koppartak • Plåtslageri • Snickerier

Hög tid att 
se över
sommar-
hjulen!

Boka bord på 0435 - 120 10 • Åbyplan 3, Klippan 
www.austintx.se

Tvåhjulsproffset!
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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.

Föreningssidan

Ljungbyheds Golfklubb.
Aktiviteter
Golfaktiviteter för klubbens medlemmar 
som nu pågår under vintersäsongen är:

•	 Tisdagsförmiddag spelar damer och 
herrar golf över nio eller arton hål.

•	 Klubbens veteraner spelar på onsdags - 
förmiddagar.

•	 Lördag-söndagar pågår vintertouren. 
Alla dessa aktiviteter samlar totalt c:a 
80-talet medlemmar som vid något av 
dessa tillfällen deltager.

Att uppmärksamma är att man den 27 ja-
nuari spelade på ordinarie greener (som-
margreener), vilket inte har hänt sedan 
man fick 18-hålsbanan år 2001!

Golfrestaurangen är öppen måndag-
fredag och serverar ”dagens” under hela 
denna vintersäsong, vilket uppskattas av 
både golfare och icke-golfare.

Vintertouren som samlar flest deltagare, 
mellan 25-30 medlemmar, leds av Johan 
Nilsson på 605p, därefter kommer Hans 
Pommer, 320p, Gary Branchett, 265p, 
Göran Sjöblom, 260p, Håkan Svensson, 
250p, Kennet Lindkvist, 230p, Göran 
Svensson, 2015p, Lars Robertsson, 205p, 
Kenneth Hjelm, 200p och Rolf Eriksson på 
195p.

Kommande verksamheter för medlemmar-
na: Årsmöte Vår torsdagen den 26 mars, 
kl. 19.00 i klubbhuset, arbetsdag är lörda-
gen den 28 mars med samling kl. 09.00 
vid klubbhuset och årets första öppna täv-
ling är lördagen den 25 april.

Mer info:www.ljungbyhedsgk.se

Västra Sönnarslövs 
Bygdeförening
Aktiviteter våren 2015
•	 Torsdagen den 19 mars kl. 19.00.  
Kulturafton i Klöva Hallar, Bertil Hagberg 
visar flygfoto från Söderåsen. Kaffe och 
kaka ingår i entreavgift.
•	 Torsdagen den 9 april kl. 19.00. Kultur-
afton i Klöva Hallar. Konsert med Klippans 
ungdomsorkester. Kaffe och kaka ingår i 
entreavgift.
•	 Söndagen den 19 april kl. 14.00. Års-
möte i Klöva Hallar. Föreningen bjuder på 
kaffe och kaka. Underhållning av Mats 
Pettersson och Ingrid.
•	 Torsdagen den 30 april kl .19.00. Val-
borgsfirande på Forsby Idrottsplats.  Bål, 
försäljning av korv med tillbehör och kaffe 
och kaka. Lotteriförsäljning. Vårtal av kyr-
koherde Pernilla Håkansdotter-Olsson.
•	 Lördagen den 30 maj kl. 14.00. Spel-
manstämma i Klöva Hallar. Klippans 
Musik-kapell anordnar spelmanstäm-
ma. Föreningen har korvförsäljning, 
smörgås elller kaka med kaffe. Våfflor. 
Lotteriförsäljning
Välkomna önskar Västra Sönnarslövs 
Bygdeförening. Besök gärna vår hemsida 
www.bygdegardarna.se/vastrasonnarslov

Åsbo Släkt- och Folklivs-
forskare
Öppet Hus -
För alla nya som gamla släktforsknings-
intresserade i vår egen lokal på Studie-
gården 47:an. Alla välkomna!
•	 Måndag 23 februari kl 13.00  - 16.00
•	 Fredag 27 februari kl 13.00  - 16.00
•	 Söndag 1 mars  kl. 09.00  - 12.00
•	 Måndag 9 mars kl. 13.00  - 16.00
•	 Fredag 13 mars kl. 13.00  - 16.00
•	 Måndag 23 mars kl. 13.00  - 16.00
•	 Fredag 27 mars kl. 13.00  - 16.00   
•	 Onsdag 11 mars kvällsträff, Studiegården 
47:an, kl. 19.00 med temat ”Berättarkväll”. 
Vi berättar för varandra om vår släktforsk-
ning. Det kan vara om hur svårt det ibland 
är att hitta släktingar eller om spännande 
eller sorgliga berättelser vi funnit i arkiven. 

PRO Perstorp
Danser och möte
Den 4 mars är det dans i Folkets Park 
kl. 17.00 till Berts favoriter, samt den 18:e 
till Ingvar Fasts orkester.
Den 11 mars är det föreningsmöte i Folkes 
Park kl.14.00.

PRO Ljungbyhed
Aktiviteter och möten våren 2015
•	 Årsfest fredag 6 februari kl. 13.00.
•	 Årsmöte fredag 20 februari kl. 14.00.
•	 Trivselträff fredag 20 mars kl. 13.00.
•	 Kvartalsmöte fredag 17 april kl. 14.00.
•	 Boule - inomhus Klippan måndag kl. 10.00
•	 Canasta tisdag kl. 13.30 i lokalen.
•	 Bowling onsdag kl. 13.30 Perstorp.
•	 Gymnastik onsdag kl. 15.30 idrottshallen.
•	 Whist onsdag kl. 18.30 i lokalen.
•	 Handarbete första torsdag i månaden 
kl. 13.00 i lokalen.
•	 Skogsvandring tisdag kl. 13.30. Start i 
maj. Samling på torget.
•	 Boule - utomhus torsdag kl.13.30 i stads-
parken. Vädret bestämmer startdatum.

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

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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Fokus Färingtoftabygden
Färingtofta skola
Föreningen Fokus Färingtoftabygden söker 
dig som har behov av lokaler eller ideér 
om hur husen på skolan skall kunna fyllas 
på nytt. Postorder, produktion, butik, kon-
tor, lager, callcenter, dagis, idrott, kurser, 
cafe, turism med mera… Alla ideér motta-
ges med tacksamhet och endast fantasin 
sätter gränser! Skriv direkt till info@faring-
tofta.nu Gå gärna in på vår hemsida www.
faringtofta.nu Där hittar ni bland annat 
medlemsinfo, FIK och annat om Färingtofta 
med omnejd.

Stöd positiv utveckling av bygden
Bli gärna medlem i föreningen, så stödjer 
ni arbetet för positiv utveckling av bygden.
Som medlem kan man anmäla sej på mejl-
listan där man både får och kan ge infor-
mation, till exempel om vad som händer 
i trakten. Aktuella frågor, förutom skolan, 
är just nu bland annat bredband/fiber-pro-
jektet. Färsk info om detta, och annat, blir 
det på årsmötet den 17:e mars kl. 19.00 i 
Färingtofta församlingshem. Föreningen 
bjuder på fika. Varmt Välkomna!
Styrelsen

Klippanbygdens Natur
Årsmöte 2015
Årsmöte 11 mars kl. 19.00  - 21.15. Ni häl-
sas varmt välkomna till Klippanbygdens 
Naturs årsmöte. Plats: Loftet på Bjärhus 
gårdsbutik, Söndraby. På programmet står 
de sedvanliga årsmötesförhandlingarna 
samt att mötet ska besluta om nya stadgar 
för föreningen. Därefter kommer Staffan 
Åkerby som är ordförande i Skånes ornito-
logiska förening (SkOF) att berätta om hur 
det går för den vita storken i Skåne. Kom 
och lär dig mer om en av våra mest myt-
omspunna fåglar som är på väg tillbaka i 
landskapet! Föreningen bjuder som vanligt 
på fika! Kontaktperson: Erik Persson, tel. 
0435-44 04 41.

Skånes Trollsländor
19 mars kl. 19:00  - 21:00, Ängelholms bibli-
otek. Magnus Billqvist, författare till Svenska 
Trollsländeguiden berättar om och visar bil-
der av de trollsländor man kan få se i Skåne 
och vi får också höra hur arbetet med att 
kartlägga dessa spännande djur gick till. 
Dessutom kommer Patric Carlsson från 
Naturskyddsföreningen i Örkelljunga att 
berätta om den rika trollsländfaunan kring 
Rössjön och Örkelljunga. Samarrangemang 
mellan KOF och Naturskyddsföreningarna. 
Entré: 40 kr

SPF Färingtofta
Inbjuder till motionsdans
I Tornsborgs Tivoli, Färingtofta:
•	 Torsdagen den 26 februari kl. 14.00  - 17.30 
BENGT HEDIN spelar.
•	 Torsdagen den 12 mars kl. 14.00  - 17.30 
MEMORYS spelar
•	 Torsdagen den 26 mars kl. 14.00  - 17.30 
KJELL REINES spelar.
•	 Torsdagen den 9 april kl. 14.00  - 17.30 
ERIK ARNOLDS  spelar.
Vi bjuder på kaffe. Alla föreningsanslutna 
pensionärer är välkomna. Medlemskontroll.

Ljungbyheds Militär- 
historiska Museum
Aktiviteter
Bildgruppen har möte varje fredag mellan 
kl. 12.30 och 15.00. Alla med intresse för 
Ljungbyheds militära historia och de som 
jobbat på F5 är välkomna.
Föreläsningsserien fortsätter den 19 mars 
med att Lars Johansson, chefsredaktör på 
HD/NST, kommer att berätta om samman-
slagningen med Sydsvenskan och om da-
gens mediekonsumtion. Tiden är kl. 19.00 
till c:a kl. 21.00, med avbrott för kaffe. 
Inträde 40 kr. (Obs! Platsantalet är inte 
obegränsat.)
Möteslokal i båda fallen är museets annex.

Kvidinge Hembygdsförening
Årsmöte
Alf Fors, Kvidinges kyrkoherde, gästar 
Kvidinge sockens Hembygdsförenings års-
möte söndagen den 15 mars. Alf går i pen-
sion i höst och kommer att berätta om sina 
drygt 18 år i församlingen. Årsmötet sker 
i Hembygdshallen kl. 14.00 och förutom 
stadgeenliga förhandlingar blir det lotteri 
vid kaffet som föreningen bjuder på. Det 
blir även visning av de ombyggda lokaler-
na på andra våningen i Hembygdshallen.

Östra Ljungby  
Bygdegårdsförening
Årsmöte
Årsmöte på bygdegården den 11 mars 
2015 kl 19.00. Välkomna.

Söderåsens Brukshundklubb
Aktiviteter
“Flockpromenad” – även icke-klubbmed-
lemmar välkomna, 22 februari kl. 09.30, 
Vedby Strövområde. Föreläsning “Starka 
tillsammans” 5 mars kl. 17.30. Kursverk-
samheten startar löpande under våren.
För mer info om aktiviteter och anmälan till 
dessa, se hemsidan www.soderasensbk.se

Riseberga-Färingtofta 
Hembygdsförening
Årsmöte
Årsmöte den 23 februari kl. 19.00 i Färing-
tofta församlingshem. Efter årsmötesför-
handlingar berättar Jonas Kyrö och Helene 
Stalin Åkesson om Polemansprojektet. 
Välkomna vi bjuder på kaffe med bröd.

Arkivlokalen
Arkivlokalen i Ljungbyhed (under Biblio-
teket) har öppet torsdagar kl. 13.00  - 16.00. 
Välkomna att se dess stora samlingar av 
fotografier, hembygdsböcker, kartor och 
släktutredningar från våra socknar.

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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Kvidinge 
Föreläsningsförening 
Två grenar inom ridsport 
– dressyr och fälttävlan
Elisabeth Lundholm från Hässleholm är en av 
Sveriges mest meriterade ryttare och tränare 
för den svenska ryttareliten. Hon kommer till 
Hembygdshallen i Kvidinge och berättar o vi-
sar bilder om sitt liv bl.a. från  Sidney, Aten, 
Peking, Hong Kong och OS i London. Pro-
grammet hålles i Kvidinge Hembygdshall den 
29 mars kl. 19.00. Alla är hjärtligt välkomna.

Mat för hjärnan är rubriken på Charlotte 
Erlandsson-Albertsson föreläsning i Kvidinge 
Hembygdshall söndagen den 12 april kl 
19.00. Charlotte har under många forskat 
om vad vi bör äta för att hjärnan ska hålla 
sig spänstig och vital även om kroppen blir 
äldre. Det blir en mycket intressant och lä-
rorik föreläsning som även är den sista för 
vårterminen. Alla är hjärtligt välkomna! 

Hyllstofta skytteförening
Skytte är en sport för alla!
Oavsett om du är ung eller gammal, motio-
när eller elitskytt är skytte en sport för dig. 
Hyllstofta Skytteförening bedriver tränings- 
och tävlingsverksamhet i tre grenar: 
Luftgevär, Korthåll, Mauser 6,5 mm.
Föreningen har gevär och utrustning att låna 
ut i alla tre grenarna.
Just nu skjuter vi luftgevär i Stenevistugan i 
Hyllstofta måndagar och onsdagar, mellan 
18.00-20.00.

Kontakta oss om ni vill veta mer om vår 
förening eller besök vår hemsida 
www.hyllstoftaskf.se

Riseberga-Färingtofta 
Hembygdsförening
Filmkväll 
Filmkväll den 23 april kl. 19.00 i gamla 
U-offmässen museumet Ljungbyhed. Då vi-
sas fi lm om Ljungbyhed.

Arkivlokalen
Arkivet i Ljungbyhed (under Biblioteket) har 
öppet torsdagar kl. 13.00-16.00 där fi nns 
möjlighet att forska i vårt arkiv med hem-
bygdsböcker från trakten och mycket annat 
intressant. Fotosamling i original eller digitalt.

Vandring 
9 maj kl. 10.00 i Vägasked, besöker vi 
gamla myr- och malmgrottor. Samling Torns-
borgs Tivoli kl. 9.45. Inf. Bengt Eskilsson tel. 
0435-77 01 73

Åsbobygdens 
Samlarförening, Perstorp
Månadsmöte 
Den 1 april, kl. 19.00, Centralskolans Aula.
Vi gästas då av konstnären Lennart Aschen-
brenner. Gratis entré. Välkomna!

Den 16 maj har vi en dagsutfärd med buss 
för föreningens medlemmar.

IASE (International artist sociaty Europe) 
Medlemmar från Kvidinge, Perstorp, Klip-
pan och Röstånga. Huvudutställning i påsk 
på Björnen i Åstorp med vernissage torsda-
gen den 2 april mellan kl. 18.00 - 20.00.
Utställning med 10 konstnärer i Vuxenskolan 
i Klippan, samt öppet hus i Röstånga, Pers-
torp, Klippan hos 8 konstnärer.

Korpens Bouleklubb
Startar sin utomhussäsong 2015 tisdagen 
den 31 mars kl. 16.30 i parken. Tränings-
spelet fortsätter tisdagar och torsdagar fram 
till att seriespelet börjar den 14 april. 
Nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna 
till träningen. Vi blir 20 lag i serien som spe-
las på tisdagar med start kl. 16.30.

PRO Klippan
PRO Klippan har haft årsmöte. Bl.a. noteras 
att föreningen haft en kraftig medlemstill-
strömning det senaste året. Under 2014 fi ck 
föreningen 153 nya medlemmar och är nu-
mera över 800.En livaktig studieverksamhet, 
friskvårdsaktiviteter, utfl ykter och resor sker 
regelbundet. Dessutom arrangeras följande 
aktiviteter under våren:
31/3 Öppet hus i PRO-lokalen, Torget 1A, 
Klippans skulpturer samt äldre fi lmer.
1/4 Påsklunch i PRO-lokalen. Anmälan se-
nast 23/3, pris 70:-                                           
13/4 Trivseldans, Tingvalla Åstorp, Kent 
Borgströms orkester.                                                                                                                 
14/4 Medlemsmöte kl.14.00 på restaurang 
Senioren, med föredrag av Jan ”Jansa” Nils-
son under rubriken ”BEHÖVER VI FN? med 
bilder från ett liv som FN-soldat i Gaza, 
Kongo och på Cypern”.
22-23/4  Resa till Timmendorfer Strand, Tysk-
land.   
23/4 ”Upplevelsefi ka” på Café Killeröd.
28/4  Öppet hus i PRO lokalen kl. 10-12  
29/4 Busstur till Grevieparken, ”Skivor till 
kaffet”.  Obs! Tiden kan ändras.  
5 eller 7/5 (dag beror på vädret) Flygtur 
över Klippans kommun, med samling på 
Ljungbyheds fl ygklubb.   
9/5 Loppis i PRO-lokalen. För bokning av 
plats ring Stig 0725-22 99 04 .     
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Fokus Färingtoftabygden
Färingtofta skola
Föreningen Fokus Färingtoftabygden söker 
dig som har behov av lokaler eller ideér 
om hur husen på skolan skall kunna fyllas 
på nytt. Postorder, produktion, butik, kon-
tor, lager, callcenter, dagis, idrott, kurser, 
cafe, turism med mera… Alla ideér motta-
ges med tacksamhet och endast fantasin 
sätter gränser! Skriv direkt till info@faring-
tofta.nu Gå gärna in på vår hemsida www.
faringtofta.nu Där hittar ni bland annat 
medlemsinfo, FIK och annat om Färingtofta 
med omnejd.

Stöd positiv utveckling av bygden
Bli gärna medlem i föreningen, så stödjer 
ni arbetet för positiv utveckling av bygden.
Som medlem kan man anmäla sej på mejl-
listan där man både får och kan ge infor-
mation, till exempel om vad som händer 
i trakten. Aktuella frågor, förutom skolan, 
är just nu bland annat bredband/fiber-pro-
jektet. Färsk info om detta, och annat, blir 
det på årsmötet den 17:e mars kl. 19.00 i 
Färingtofta församlingshem. Föreningen 
bjuder på fika. Varmt Välkomna!
Styrelsen

Klippanbygdens Natur
Årsmöte 2015
Årsmöte 11 mars kl. 19.00  - 21.15. Ni häl-
sas varmt välkomna till Klippanbygdens 
Naturs årsmöte. Plats: Loftet på Bjärhus 
gårdsbutik, Söndraby. På programmet står 
de sedvanliga årsmötesförhandlingarna 
samt att mötet ska besluta om nya stadgar 
för föreningen. Därefter kommer Staffan 
Åkerby som är ordförande i Skånes ornito-
logiska förening (SkOF) att berätta om hur 
det går för den vita storken i Skåne. Kom 
och lär dig mer om en av våra mest myt-
omspunna fåglar som är på väg tillbaka i 
landskapet! Föreningen bjuder som vanligt 
på fika! Kontaktperson: Erik Persson, tel. 
0435-44 04 41.

Skånes Trollsländor
19 mars kl. 19:00  - 21:00, Ängelholms bibli-
otek. Magnus Billqvist, författare till Svenska 
Trollsländeguiden berättar om och visar bil-
der av de trollsländor man kan få se i Skåne 
och vi får också höra hur arbetet med att 
kartlägga dessa spännande djur gick till. 
Dessutom kommer Patric Carlsson från 
Naturskyddsföreningen i Örkelljunga att 
berätta om den rika trollsländfaunan kring 
Rössjön och Örkelljunga. Samarrangemang 
mellan KOF och Naturskyddsföreningarna. 
Entré: 40 kr

SPF Färingtofta
Inbjuder till motionsdans
I Tornsborgs Tivoli, Färingtofta:
•	 Torsdagen den 26 februari kl. 14.00  - 17.30 
BENGT HEDIN spelar.
•	 Torsdagen den 12 mars kl. 14.00  - 17.30 
MEMORYS spelar
•	 Torsdagen den 26 mars kl. 14.00  - 17.30 
KJELL REINES spelar.
•	 Torsdagen den 9 april kl. 14.00  - 17.30 
ERIK ARNOLDS  spelar.
Vi bjuder på kaffe. Alla föreningsanslutna 
pensionärer är välkomna. Medlemskontroll.

Ljungbyheds Militär- 
historiska Museum
Aktiviteter
Bildgruppen har möte varje fredag mellan 
kl. 12.30 och 15.00. Alla med intresse för 
Ljungbyheds militära historia och de som 
jobbat på F5 är välkomna.
Föreläsningsserien fortsätter den 19 mars 
med att Lars Johansson, chefsredaktör på 
HD/NST, kommer att berätta om samman-
slagningen med Sydsvenskan och om da-
gens mediekonsumtion. Tiden är kl. 19.00 
till c:a kl. 21.00, med avbrott för kaffe. 
Inträde 40 kr. (Obs! Platsantalet är inte 
obegränsat.)
Möteslokal i båda fallen är museets annex.

Kvidinge Hembygdsförening
Årsmöte
Alf Fors, Kvidinges kyrkoherde, gästar 
Kvidinge sockens Hembygdsförenings års-
möte söndagen den 15 mars. Alf går i pen-
sion i höst och kommer att berätta om sina 
drygt 18 år i församlingen. Årsmötet sker 
i Hembygdshallen kl. 14.00 och förutom 
stadgeenliga förhandlingar blir det lotteri 
vid kaffet som föreningen bjuder på. Det 
blir även visning av de ombyggda lokaler-
na på andra våningen i Hembygdshallen.

Östra Ljungby  
Bygdegårdsförening
Årsmöte
Årsmöte på bygdegården den 11 mars 
2015 kl 19.00. Välkomna.

Söderåsens Brukshundklubb
Aktiviteter
“Flockpromenad” – även icke-klubbmed-
lemmar välkomna, 22 februari kl. 09.30, 
Vedby Strövområde. Föreläsning “Starka 
tillsammans” 5 mars kl. 17.30. Kursverk-
samheten startar löpande under våren.
För mer info om aktiviteter och anmälan till 
dessa, se hemsidan www.soderasensbk.se

Riseberga-Färingtofta 
Hembygdsförening
Årsmöte
Årsmöte den 23 februari kl. 19.00 i Färing-
tofta församlingshem. Efter årsmötesför-
handlingar berättar Jonas Kyrö och Helene 
Stalin Åkesson om Polemansprojektet. 
Välkomna vi bjuder på kaffe med bröd.

Arkivlokalen
Arkivlokalen i Ljungbyhed (under Biblio-
teket) har öppet torsdagar kl. 13.00  - 16.00. 
Välkomna att se dess stora samlingar av 
fotografier, hembygdsböcker, kartor och 
släktutredningar från våra socknar.

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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11/5 Trivseldans, Tingvalla Åstorp, Erik Ar-
nolds orkester. 
12/5 Medlemsmöte kl. 14.00 på restaurang 
Senioren med underhållning av UKULELE-
BANDET Happy Strings.     
20/5 Bussutfl ykt till Trumpetarbostället 
Billinge.        
21/5 PUB-kväll på Torget 1.                                          
26/5 Öppet hus PRO lokalen kl. 10-12 med 
överraskningar.
6/6 Nationaldagsfi rande i Elfdalen Klippan 
kl. 17.00 (klockslaget preliminärt)                                                                          
17/6 Midsommarfest i PRO-lokalen

Åsbo Släkt- och 
Folklivsforskare
Öppet Hus
För alla nya som gamla släktforskningsin-
tresserade i vår egen lokal på Studiegår-
den 47:n. Har ni bekymmer med att läsa 
gamla texter kan vi kanske hjälpa till. Alla 
välkomna!
• Fredag 10 april kl. 13.00 - 16.00
• Söndag 12 april kl. 9.00 - 12.00
 (speciellt emigrantsökning)
• Måndag 20 april kl. 13.00 - 16.00
• Fredag 24 april kl. 13.00 - 16.00
• Söndag 10 maj kl. 13.00. Vårutfl ykt till 
 Gyllenbielkska Hospitalet och Tomarps
 Kungsgård. Vi blir guidade på båda ställena. 

V. Sönnarslövs
Bygdeförening
Torsdagen den 9 april kl. 19.00. Kulturafton 
i Klöva Hallar med konsert av Klippans ung-
domsorkester. Kaffe och kaka ingår i entre- 
avgift som är 80:-. 
Söndagen den 19 april kl. 14.00. Årsmöte 
i Klöva Hallar. Föreningen bjuder på kaffe 
och kaka. Underhållning av Mats Pettersson 
och Ingrid. 
Torsdagen den 30 april kl. 19.00. Valborgs-
fi rande på Forsby Idrottsplats. Bål, försälj-
ning av korv med tillbehör och kaffe och 
kaka. Lotteriförsäljning. Vårtal av kyrkoher-
de Pernilla Håkansdotter- Olsson. 

Lördagen den 30 maj kl 14.00. Spelman-
stämma i Klöva Hallar som anordnas av 
Klippans Musik-kapell. Föreningen har korv-
försäljning, smörgås eller kaka  med kaffe. 
Våffl or. Lotteriförsäljning. Gratis inträde. 
Välkomna önskar Västra Sönnarslövs Bygde-
förening. Besök gärna vår hemsida www.
bygdegardarna.se/ vastrasonnarslov

Perstorps Hembygdsförening 
/ Studieförbundet i Perstorp
Välkommen till Ebbarpsdagen!
Har du bilder eller något att berätta från Eb-
barps by i Perstorps kommun? Välkommen 
till Studieförbundet Vuxenskolans lokal i Pers-
torp den 18 april mellan kl. 13.00- 16.00. 
På Ebbarpsdagen kommer foton och histo-
rier från Ebbarp att visas av en pågående 
kamratcirkel som forskar kring byns historia.

Ett arrangemang i samarbete mellan SV Väs-
tra Skåne och Perstorps Hembygdsförening
Varmt välkommen!

PRO Perstorp 
Inbjudan till dans i Perstorp Folkets Park.
• Onsdag 1april kl. 17.00 - 21.00. 
 Reid & Co spelar
• Onsdag 15 april kl. 14.00 - 21.00. 
 Tuboys orkester.
Alla föreningsanslutna pensionärer är väl-
komna. 

Trivselkväll 
Torsdag 9/4 kl. 17.00. ordnar PRO och SPF 
Eken en trivselkväll tillsammans i Perstorp 
Folkets Park. Ann-Louise Hansson och Bruno 
Glenmark underhåller och Vincent ś Kök 
står för maten: Salladsbuffé, varmrätt, lättöl 
och vatten samt kaffe och kaka. Allt detta till 
en kostnad av endast 200:-/pers. Det fi nns 
platser kvar så välkomna att anmäla er till 
respektive förening.

Kom gärna till Bäckstugans fredagscafé kl. 
9.00 - 11.00 för information om våra resor 
och övriga aktiviteter.

Ljungbyheds Golfklubb
Vintertouren på Lördagar-Söndagar går nu 
in på slutet av säsongen och denna avsluta-
des söndagen den 22 mars med gemensam 
förtäring och prisutdelning.

Touren samlar många medlemmar totalt 
50- 60 och en viktig faktor är gemenskapen 
man har på helgerna när man träffas.

Under mars månad hade klubben även Års-
möte vår den 26 mars och arbetsdag lörda-
gen den 28 mars.

Och inte minst avslutningen på vintertouren 
som startade den 26 oktober 2014. Vi åter-
kommer med resultat och mer info i nästa 
nummer av Söderås Journalen.

Prova på golf. Under Påsken! Golf är billigt!
Onsdagen den 1:e april är alla intressera-
de barn som vuxna välkomna till Ljungby-
heds Golfklubb inne på Ljungbyheds Park 
område, Monumentvägen 2, att prova på 
golf under ledning av klubbens Pro Teddy 
Melén, mellan kl. 13.00 till 15.00. Ni får 
bästa tänkbara information att få en inblick 
att känna på att spela golf under alla dess 
former av sakkunnig personal denna dag. 
Info om klubben, avgifter m. m. kommer ni 
att få svar på. All utrustning fi nns att låna.
Varmt välkomna denna dag.

SPF Seniorena Färingtofta
SPF Seniorerna Färingtofta har avhållit 
årsmöte. Ordf Bengt Eskilsson hälsade ett 
30-tal medlemmar välkomna. Sedvanliga 
årsmötesförhandlingar avhölls. Stämman 
godkände verksamhets- och kassaredogö-
relse. Styrelsen omvaldes delvis. Till ny kas-
sör valdes Viola Hansson och till vice kassör 
Bo Nordlund. Till ersättare i styrelsen nyval-
des Birgitta Eliasson. Revisorerna Jan Gud-
mundsson och Jan Erik Bergkvist omvaldes. 
I valberedningen omvaldes Stig Larsson och 
Bo Nordlund samt nyvaldes Jan Erik Berg-
kvist efter Saga Rosander som undanbett sig 
återval. Till danskommittén omvaldes Inga-
Greta och Stig Larsson, Barbro och Olle 
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Rönneådalens fiskevårds-
områdesförening
Kallelse
Fiskerättsinnehavare i Rönneådalens fiske- 
vårdsområde kallas härmed till ordinarie 
årsstämma torsdagen den 26 mars kl. 1900. 
Plats: Kulturcentrum Östra Teatergatan 
Klippan. För ytterligare information var vän-
lig kontakta brojoh@telia.com. Välkomna!

Kvidinge Föreläsningsförening
Arrangerad musik och årsmöte
Malmö dragspelsensemble består av fem 
skickliga dragspelare som tillsammans 
spelar arrangerad musik. Deras reper-
toar sträcker sig frän Andrew Walter till 
Beatles. Programmet äger rum i Kvidinge 
Hembygdshall den 1 mars kl. 19.00. Efter 
programmet har vi årsmöte. Vi hälsar alla 
hjärtligt välkomna.

Ljungbyhed Judoklubb
Träningar
•	 Mån. kl. 17.30  - 18.30, barntr. (8-13 år)
•	 Mån. kl. 18.30  - 19.30, vuxentr. (14  - 70 år)
•	 Ons. kl. 17.30  - 18.30, barntr. (8  - 13 år)
•	 Ons. kl. 17.30  - 19.00, tävlingstr. (12 - 70 år)
•	 Tors. kl. 17.30  - 18.15, lekisjudo (5 - 7 år)
•	 Tors. kl. 18.15  - 19.30, motionsjudo (vuxna)
•	 Fre. kl. 18.00  - 19.00, öppen träning/
familjeträning (8 - 70 år).

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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Jönsson samt nyvaldes Elsa Margit Bergkvist. 
Arbetsgrupp Gröningen omvaldes Stig Lars-
son, Bo Nordlund, Olle Jönsson och Sven 
Arne Nilson samt nyvaldes Bo Hansson och 
Jan Erik Bergkvist. Kjell Rune Blücher och Per 
H Jönsson hade undanbett sig återval. Efter 
förhandlingarna hälsades Jan Lindberg, Bil-
leberga välkommen att underhålla oss med 
sång och dragspelsmusik. Mötet avslutades 
med kaffe och fastlagsbullar.

Vandringar SPF Seniorerna Färingtofta
• Långholmen alt Djupadal, måndagen den 
30 mars kl 14.00. Samling vid Färingtofta 
Kyra. Kaffekorg medtages
• Farstorp, måndagen den 13 april kl 14.00. 
Samling vid Riseberga kyrka. Kaffekorg med-
tages
• Smålanden, måndagen den 20 april kl 
14.00. Samling vid Riseberga kyrka. Kaffe-
korg medtages
• Myren alt Ljungbyhed, måndagen den 27 
april kl 14.00. Samling vid Färingtofta kyrka.
Kaffekorg medtages
• Spången, måndagen den 4 maj kl 12.00.  
OBS! Tiden. Samling hos Stig. Efter vand-
ringen  äter vi ”Dagens” från Hemköp Ljung-
byhed

Lördagsdans SPF Seniorerna Färingtofta
18 april kl 18-23. BERTS FAVORITER spelar
I pausen bjuder föreningen på smörgåstårta, 
kaffe o liten kaka. Pris 130:- inkl lättöl eller 
vatten. Anmäl Er på tel 0435-44 09 87, Inga-
Greta, senast den 11 april. Tag gärna med 
Era föreningsansluta kompisar.

Färingtofta Norra med
Matterödsåsen mot Vindkraft
Kallar till årsmöte i Färingtofta församlings-
hem. Onsdagen den 15 april 2015 kl 19.00.
Fortfarande är stora delar av vårt område 
utpekat som riktintresse för vindkraft.
Energimyndighetens arbete med kontrollsta-
tion 2015 och förslag till ambitionshöjning 
väcker en del oro. Energiuppgörelsen är ett 
annat orosmoment. Detta kommer vi bland 
annat att informera om på årsmötet samt 

också redovisa vår verksamhet under 2014. 
Christina Vigre Lundius kommer med ord och 
bild ställa frågan: Kan gemenskap och gläd-
je kompensera brist på pengar och energi? 
Ögonblicksbilder som jeepläkare bland 
massajerna i Kenya! Vi bjuder på fi ka! Alla 
är hjärtligt välkomna till denna informations-
kväll. Hjärtliga Hälsningar. Styrelsen. 

 Militärhistoriska Museum
I år är det 100 år sedan Enoch Thulin star-
tade sin fl ygskola i Ljungbyhed. Här utbilda-
des 101 piloter fram till år 1920. Den mest 
kända är kanske Sveriges första aviatris, Elsa 
Andersson, som utexaminerades sist av alla 
men som också var Sveriges första kvinnliga 
pilot. Om henne gjorde Jan Troell fi lmen ”Så 
vit som en snö” med premiär i februari 2001. 
Denna epok kommer vi att uppmärksamma 
med en temautställning i sommar.

Men redan den 16 april kommer Sven Strids-
berg att hålla en föreläsning om Enoch Thulin 
och hans fl ygskola. Sven är en välkänd och kun-
nig fl yghistoriker och sedan många år redaktör 
för Svensk Flyghistorisk Tidskrift. Platsen är som 
vanligt museets annex och tiden kl. 19.00 – 
21.00, med avbrott för kaffe. Välkomna.

Klippanbygdens 
Naturskyddsförening 
Arbetsdag på Räfshalen och Juskushall
Lördagen 11 april 2015 kl. 09.00 - 12.00, 
Riseberga. 
Vi inbjuder er till några timmars trevlig sam-
varo på föreningens ängsmark samt på Jus-
kushall. Vi jobbar på med lite olika projekt, 
som t.ex. att ta bort sly, förbereda ängen 
och lite allmän översyn. Alla, stor som liten 
är välkommen. Ta gärna med en grensax el-
ler sekatör om du har. Glöm bara inte att ha 
en smarrig fi ka med dig. Har du frågor kan 
du ringa eller maila mig. Samling: På Räfs-
halen klockan 09.00 - cirka 12.00. 

Kontaktperson: Roland Billqvist, 0435-138 58, 
m-r.billqvist@tele2.se

Ljungbyheds Fotboll
-Veteranerna
LIF-Veteraner som träffas varje onsdag på 
Ljungby-Skola är nu framme med sitt arbete 
att ge ut ett informationshäfte på 12 sidor som 
kommer att spegla verksamheten från 1940 
till dagens 2015. 75-års jubileumet kommer 
att fi ras den 1:e augusti inne på Ljungbyhed 
Parks område vid MOM-EVENTS lokaler och 
på dagen har man planerat för div aktiviteter 
på idrottsplatsen som fotboll mot IK Hella från 
Danmark som möte Ljungbyhed på 40-talet, 
bild- utställningar, fi lmvisning m. m. kommer 
man kunna se denna dag. 
Mer info fi nns Ljungbyheds fotbolls hemsida: 
www.laget.se/lifveteraner

Söderåsens Brukshundklubb
Under april månad så drar aktiviteterna 
igång för fullt på klubben: 
• Påskpromenad på långfredagen 3 april
• Spårtävlingar 11-12 april (kom gärna och 
titta på lydnadsdelarna på klubben, spåren 
i skogen ser man inte så mycket av tyvärr)
• Inoffi ciell utställning 25 april (sista anmäl-
ningsdag 1 april) 
För mer info om tider m.m. se hemsidan 
www.soderasensbk.se. Även kursverksam-
heten startar nu allt mer, fi nns det lediga 
kursplatser så annonseras dessa ut på hem-
sidan. Observera att vissa aktiviteter, som 
promenad och utställning, är öppna även 
för den som inte är medlem i klubben!

Artur Lundkvist och 
Maria Wines stiftelse
Världspoesin har fått en egen dag, då po-
eter läser sina dikter och uppträder i stora 
städer. Världspoesins dag fi ras jorden runt 
den 21 mars och dagen därpå, söndagen 
den 22 mars, kom drygt 20 poeter från Sve-
rige och utlandet till Hagstad från Malmö. 
Artur Lundkvist och Maria Wines stiftelse i 
samarbete med Författarcentrum Syd orga-
niserade ett program på cirka 3 timmar. Pro-
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Rönneådalens fiskevårds-
områdesförening
Kallelse
Fiskerättsinnehavare i Rönneådalens fiske- 
vårdsområde kallas härmed till ordinarie 
årsstämma torsdagen den 26 mars kl. 1900. 
Plats: Kulturcentrum Östra Teatergatan 
Klippan. För ytterligare information var vän-
lig kontakta brojoh@telia.com. Välkomna!

Kvidinge Föreläsningsförening
Arrangerad musik och årsmöte
Malmö dragspelsensemble består av fem 
skickliga dragspelare som tillsammans 
spelar arrangerad musik. Deras reper-
toar sträcker sig frän Andrew Walter till 
Beatles. Programmet äger rum i Kvidinge 
Hembygdshall den 1 mars kl. 19.00. Efter 
programmet har vi årsmöte. Vi hälsar alla 
hjärtligt välkomna.

Ljungbyhed Judoklubb
Träningar
•	 Mån. kl. 17.30  - 18.30, barntr. (8-13 år)
•	 Mån. kl. 18.30  - 19.30, vuxentr. (14  - 70 år)
•	 Ons. kl. 17.30  - 18.30, barntr. (8  - 13 år)
•	 Ons. kl. 17.30  - 19.00, tävlingstr. (12 - 70 år)
•	 Tors. kl. 17.30  - 18.15, lekisjudo (5 - 7 år)
•	 Tors. kl. 18.15  - 19.30, motionsjudo (vuxna)
•	 Fre. kl. 18.00  - 19.00, öppen träning/
familjeträning (8 - 70 år).

Tack till Föreningssidans sponsorer!

F A S T I G H E T S  A B
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2 x Thomas från Klippan visas på SVT 

Foto: Pressbilder, Thomas från Klippan

Under våren beräknas dokumentären 
”Thomas från Klippan” visas på SVT. 
Dokumentärfi lmen är ett projekt som 
pågått under fl era år. I dokumentä-
ren får vi följa Klippanbördige Tho-
mas Holst och hans barndomsvän och 
namne Thomas Ekberg på en resa som 
handlar om deras relation till Klippan.

Filmens producent heter Hanna Solberger 
och hon är gift med Thomas Ekberg. 
– Jag blev nyfi ken på Tottes (som Thomas 
Ekberg kallas) och Thomas relation till Klip-
pan. Deras nostalgiska tänkande om sin 
barndomsby fascinerade mig och därför ville 
jag göra en dokumentär om ”Thomas från 
Klippan”. Jag har också valt att ha en psyko-
terapeut med i fi lmen som tar upp det här 
med kärleken till uppväxtorten, säger Hanna.

Thomas och Totte har mycket gemensamt 
när det gäller deras uppväxt i Klippan på 60, 
70 och 80-talet. 
– När vi växte upp var Klippan fortfarande en 
traditionell bruksort. Alla de stora fabrikerna 
var igång. Jag och Totte var barn på 60-talet, 
vi var unga på 70-talet och lämnade klippan 

på 80-talet. Jag tror vi får fram den berättel-
sen i dokumentären. Hur det är att växa upp i 
ett samhälle som Klippan och sen lämna det, 
fortsätter Thomas Holst. 

Tatuering: Tvärby IF
Thomas och Totte har en total kärlek till områ-
det Tvärby i Klippan och då framförallt Tvärby 
IF, fotbollslaget som fanns under många år 
där. En kärlek så stark att de båda har tatuerat 
in lagets logga på kroppen. 
– Det har under dessa år varit väldigt intres-
sant att fördjupa tankarna kring det här med 
Tvärby och Klippan. Varför pratar jag och 
Totte alltid om Klippan och varför kan vi inte 
släppa Klippan? Är vi bara sentimentala eller 
är det något mer? 

Egen musik
Thomas Holst har ett förfl utet i Svenska Pop-
fabriken och har medverkat i Torsson, Wil-
mer X, Kommissarie Roy, Babylon Blues och 
även gjort soloskivor. Även Thomas Ekberg, 
som är författare och journalist, har ett stort 
musikintresse.
– Det blir många egna låtar från oss i doku-
mentären. Vi har båda en speciell relation till 

Klippan. Kanske är Klippan bara något litet i 
ett stort sammanhang. Vår ambition är att 
alla ska kunna känna igen sig lite i Hannas 
dokumentär och våra funderingar. 

Nu känner sig Thomas Holst klar med fi lm-
projektet och han ser fram emot premiärvis-
ningen av den en timme långa fi lmen. 
– Vi har hållit på så mycket med det här och 
jag känner mig väldigt klar med fi lmen. Inte 
omöjligt att vi kommer förändras för evigt av 
detta och av att vi tagit ett så stort grepp om 
vår historia, avslutar Thomas fi losofi skt.  

grammet bestod av uppläsning av poeter-
nas egna dikter och uppspelningar av Artur 
och Maria läsande sina dikter. På så sätt 
bidrog Perstorp och Hagstad till fi randet av 
Världspoesins dag.

Vi hälsar också allmänheten välkomna till 
Hagstad under perioden maj-aug för att ta 
del av utställningarna om författarparet och 
deras verk samt få information om stiftelsens 
verksamhet. Se också vår hemsida http://ar-
turlundkvist.oderljunga.se för att få informa-
tion om kontaktpersoner och telefonnummer.

OK Kompassen 
Vi startar en nybörjar/fortsättningskurs i 
orientering. Start onsdagen den 1 april kl 
18.00. Samling vid parkeringen Vedby ströv-
område. Ålder: från 10 år och uppåt (barn 
under 10 år är välkomna i vuxens sällskap)
Kostnad: 150 kr inkl medlemskap. Anmälan 
via mail senast 29/3: info@kompassen.org
www.kompassen.org

Plastens Hus i Perstorp
Arbetsgruppen som organiserar byavandring-
ar i Perstorp inbjuder till nya vandringar i vår.
De nya vandringarna kommer att gå längs 
Industrigatan och Torggatan.
Planerade datum är:
• Lördag 2015-04-25 Kl. 10.00 och 10.30
• Tisdag  2015-04-28 Kl. 14.00 och 14.30
Information kan fås från Plastens Hus där 
också anmälan om deltagande skall göras.
Plastens Hus tel 0435-39303, Hässleholms-
vägen 6, 284 34 Perstorp, mail: info@plas-
tenshus.se. 
Vandringarna sker i samarbete med Studie-
förbundet Vuxenskolan.

Ljungbyhed Judoklubb
Vi har träningar för barn och vuxna. För dig 
som vill tävla eller bara ha lite rolig motion. 
Träningstider hittar du på vår hemsida:
idrottonline.se/Ljungbyheds jk. 
Välkommen!

Klippans Filatelistklubb
Klippans Frimärksungdom
Vi har vår sedvanliga vårauktion i år lörda-
gen den 11 april som vanligt i Studiegården 
Storgatan 47 i Klippan kl. 13.00. Öppet för 
visning kl. 11.00 även visning fredagen den 
10 april mellan klockan 16.00 - 20.00.
430 utbud med bl.a. 24 fi na samlingar och 
26 intressanta fyndlådor. Katalogen fi nns 
på vår hemsida www.ssf.nu/klippan. Det 
går också att ringa Thorild 0435-711928 så 
du får vår katalog. Välkomna!

Kostar det något? 
Stort TACK till sponsorerna vilka gör 
dessa föreningssidor möjliga! Det kos-
tar inte något för föreningarna att ha sin
föreningsinformation här. (Gäller dock ej 
ekonomiska föreningar). 

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 in er info till: 
foreningssidan@soderasjournalen.se

Thomas x 2 hos Inges Lek och Hobby

2 X THOMAS
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SöderåsI samarbete med

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.

2015-02-02 
Singelolycka Kvidinge

2015-02-15
Lady Open

2015-03-01
Konstutställning
Herrevadskloster

2015-03-02
Villabrand Oderljunga

2015-03-04
Rivning av byggnader på Ljungbyhed Park

2015-02-23
Deltävling av 
LiveKarusellen på Sågen

Rivning av byggnader på Ljungbyhed Park
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2015-02-02 
Singelolycka Kvidinge

Andreassons äng 
i Perstorp nu som 
mobilspel!
Att kombinera dagens teknik med upplevelser i natu-
ren är något som kan locka hela familjen. Den tanken 
slog miljöstrategen Tord Andreasson på Söderåsens 
Miljöförbund när han såg sin 12-åriga dotter och 
hennes kompisar sitta inomhus med sina surfplat-
tor en solig dag. Sagt och gjort, tillsammans med 
studenterna på ingenjörsutbildningen på Campus 
i Helsingborg, kunde Perstorps Kommun förra året 
lansera appen* ”Naturjakten”.

– När jag kontaktade ingenjörsutbildningen på Campus i Hel-
singborg skulle de precis dra igång studenternas projektar-
bete. En massa stora ”drakar” var inbjudna för att presentera 
förslag på projekt som eleverna sen fi ck anmäla sig till. Jag 
var rädd att min idé inte skulle få några intressenter, men av 
30 elever ville 12 jobba med ”Naturjakten”, säger Tord.

Dynamisk kombination!
Tords tanke med appen var helt enkelt att skapa dynamit 
med kombinationen smartphone och naturupplevelser. Till-
sammans med studenterna utformades appen till ett spel. 
Det spelet fyllde sen Tord med innehåll. Spelet är optimalt att 
spela på Andreassons äng i Perstorp som det är utformat för, 
men det går även att spela på andra ängar och skogar. 
– Naturjakten gör att man kommer ut i naturen på ett nytt 
sätt. Deltagarna använder sina mobiler för att ta bilder. Ge-
nom dessa bilder får man lösa uppdrag och äventyr för att 
komma vidare i spelet.    

Frusen testklass gav högt betyg
Appen testades på en femteklass i Perstorp. Det var en riktigt 
kall dag och Tord och utvecklarna av appen var rädda för att 
eleverna bara skulle vilja gå in igen.
– Vi fi ck väldigt positiv respons av vår testklass! De ville inte 
gå in fast lektionen var slut och det var kallt ute. Så det får 
man väl kalla högsta betyg!

Projektet blev så lyckat att Perstorps kommun håller på att ta 
fram ännu en app för cykelutfl ykter och cykling som släpps 
under våren.

Naturjakten är gratis och fi nns än så länge bara för Android-
telefoner. Liknande spel fi nns på andra orter, men de är oftast 
mer avancerade och mer kostsamma.
– Detta projekt vann alla på! Perstorps kommun fi ck en fan-
tastisk lärorik och rolig app och studenterna fi ck jobba med 
ett utmanade projekt, avslutar Tord.  

Appen går att ladda ner via Google 
Play och heter Naturjakten.
* App (enligt Nationalencyklopedin NE.se): 
Applikation, tillämpningsprogram. Ett dator-
program som är avsett för en viss tillämpning 
i praktiskt arbete (t.ex. ordbehandling eller 
bokföring) till skillnad från systemprogram, 
som är avsedda för datorns inre arbete (t.ex. 
anpassning till viss skrivartyp) och verktygs-
program för datahantering (t.ex. fi lkonver-
tering). Applikationer (t.ex. spel) kan också 
medfölja speciella elektroniska plattformar, 
såsom mobiltelefoner och mediespelare.
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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.

Tävla i Annonsjakten!

• Varje pusselbit i Annonsjaktens 6 fält passar in i någon 
av annonserna i detta nummer. • Du skall hitta annons-
erna 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 7 april.

Namn:     Tel:

Adress:

WAT E R  G R A D I E N T  C O N TAC T  L E N S E S

Fantastiskt 

bekväma 

kontaktlinser

4 av 5 användare säger att DAILIES TOTAL1®-linserna är så 

bekväma att de inte ens känner att de har dem i.*

Gå till din närmaste optiker för att se om DAILIES TOTAL1® 

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

Prova-På bekväma linser GraTIS!
Vi erbjuder våra befintliga kunder med närsynthet att

prova Dailies TOTAL®-linserna utan kostnad några dagar.

Vill du prova även om du inte har linsrecept hos oss så tillkommer  
kostnad för en kontaktlinsundersökning.

Fabriksvägen Klippan

Dygnet runt!

fr. 20:-

TväTTa bilen 
miljövänligt! 

Tel 0435 - 71 16 70 • www.biltvatten.se
(Bredvid Kraftringens Fjärrvärmeverk)

Nu även avfettning!

Lantmannagatan 10, 264 31 Klippan • www.orama.se 
Boka ditt besök på 0702-67 17 61 eller niclas.bang@orama.se!

• Energibesparande U-värde från 1,0   
 på hela konstruktionen
• Underhållsfritt och återvinningsbart
• Utsida av aluminium och isolerad   
 insida av glasfiber
• Spilka original H-beslag
• Förmonterade karmhysor
• Hela sortimentet (fönster/dörrar   
 och fasta karmar) måttanpassat   
 till varje objekt utan extra kostnader
• Spår för invändig smyginklädnad
• Svensktillverkat

45 års erfarenhet borgar för 
kunskap och hög kvalité!

FBS 52

Beachflagga Haj Medium

Mastlängd:  
391cm

Bildstorlek:  
75x315cm

Svart kanal (standard)

Vit kanal

PMS1:

PMS2:

PMS3:

PMS4:

PMS5:

PMS6:

Digital

Fyll ovanstående rutor med de PMS färger 

som du använt och skriv PMS namn!

ex: 
PMS1: 7490C

40 ÅRS
ERFARENHET BORGAR 

FÖR KUNSKAP

OCH KVALITET 

välkommen till vår utställning i klippan!

Erbjudande/efterlysning
Kan ni visa upp en faktura eller ett  

kvitto från Söndraby El daterad  
från 1975 så bjuder vi på ett 

presentkort
laddat med

 500:-

E-mail: butik@sondrabyel.se

Ergonomiskt utformat grepp.
Drifttid: 35 minuter 
Laddningstid: 1 h
Näshårstrimmer ingår
Philips Rakapparat + 
Nästrimmer HQ6996+NT9105 

Köp tre paket orginalpåsar till dammsugaren 
(3 x 119:- = 357) och ni betalar   

för dammsugaren

Dammsugare Míele Complete C3 Ecoline   

Ord. pris 2995:- 

1995:-
Energiklass A
Årsförbrukning 25,2 kWh/år
Sugeffekt matta  B
Sugeffekt hårt golv  A
Filtrering  A
Ljud  72 DB

 40% rabatt 

 40% rabatt 

Ord. pris 950:-

Strykjärn Electrolux EDB8045
2400 W, 3 m sladd, auto-off            

= 570:-

 40% rabatt 

Handdammsugare 
Electrolux ZB2944W 
18 V lithiumbatteri

Ord. pris 1999:- 
= 1199:-

= 599:-
Ord. pris 999:- 

 40% rabatt 

= 599:-

Plafond Donau Aneta
Takbygel, 
diameter 35 cm, 
4 x G9-sockel

Ord. pris 999:-   

 40% rabatt 

OBH Nordica Knivar Oden
Detta gäller modeller i lager!
Kockkniv 20 cm & kniv, urbeningskniv, 
filékniv, skalkniv, santokukniv

Välkommen in i butiken 
och fira med oss!

40 års
1975 - 2015

jubileum

Söndraby El

Begränsat antal! Erbjudandena gäller t.o.m. 2014-04-11 

CAMP KARSHOLM
Paintball

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

För svensexor, möhippor,  
företag eller kompisgänget!
DAGS ATT PLANERA ÅRETS SÄSONG! 
Välkomna!  o

mbyggda 

banor!

Följ oss på

MARÄNGBAKELSER 

med äggkräm  28:-/st,   2 för 50:-
BUDAPESTSTUBBE 99:-

BESTÄLL 
BRÖDKASSE 

TILL PÅSK!

KÖP 4 BRÖD 
BETALA 
FÖR 3

BESTÄLL SENAST 
ONSDAG 1/4

(Gäller Skärtorsdag 
och Påskafton)

Erbjudandena 
gäller vecka 14

Välkommen in i vårt 
nyrenoverade café!
Butiken är full av 
             godsaker till helgen!

Påskerbjudanden: 

Från vår kallskänk NILLAS KÖK
Ägg och sillamacka på kavring  35:- 

Lax- och räkbakelse  55:-
Rostbiff/skinkastubbe  199:-
Sillatårta, Smörgåstårta m.m. 
görs på beställning!
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I Annonsjakten kan du vinna:
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:-
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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

Bilvård (Brilliant Care) 
• Klippans Vulkverkstad, Fabriksvägen 14, 264 39 KLIPPAN ....................... 0435-103 07
  info@klippansvulk.se

Busstrafi k
• Klippans Busstrafi k, 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

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

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 ........................................ 0435-102 95
  www.bjarhus.se, elisabeth.hansson@lm.lrf.se
Svarta Svängens Köttbod, Bjärnarp 790, 268 68 RÖSTÅNGA ................... 0705-51 73 89 
  www.svartasvangen.se, svartasvangenskottbod@hotmail.com

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

Konditori
• Koch´s Bageri, Storgatan 28, 264 33 KLIPPAN ........................................ 0435-102 53
  www.kochsbageri.se, annarebeccasnell@gmail.com

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
30



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

Konferens
• Klippans Kultur Center, Östra Teatergatan 7, 264 38 KLIPPAN............... 0702-84 23 06
  www.klippanskulturcenter.se, info@klippanskulturcenter.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 Nära, Storgatan 21, 264 33 KLIPPAN ............................................... 0435-106 04
  www.ica.se, thomas.c.carlsson@nara.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

Materialhantering
Malms Truck & Maskin AB, Idrottsgatan 21, 265 72 KVIDINGE ................. 0736-56 38 90
  glenn.malmstruckmaskin@gmail.com

Målare
• FB Måleri, Karossvägen 2, 264 31 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

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
• Restaurang & Pizzeria Chaplin, Åbyplan 2, 264 33 KLIPPAN .................... 0435-107 86

Smycken
• Guld o Silversmedjan, Storgatan 46, 264 33 KLIPPAN ............................. 0435-135 30
  www.guldosilversmedjan.com, klippan@silversmedjan.se

Snickeri
• Ydhags Specialsnickeri, Förrådsvägen 11, 260 70 LJUNGBYHED .......... 0707-41 10 63
  www.snickeriet.info, info@snickeriet.info

Städfi rmor
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

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

Ved
Brännestaden AB, Brännestaden 101, 284 91 PERSTORP ....................... 0739-30 93 85

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
Lilla Kloster VVS AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN ............................ 0435-77 54 35

Värmepumpar och kylanläggningar
• A4U i Skåne AB, KVIDINGE .................................................................. 0706-24 82 29
  www.a4uab.se, info@a4uab.se
Lilla Kloster VVS AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN ............................ 0435-77 54 35
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Söker du tapeter, 
kanoter, växter
eller snickare?

I detta Branschregister 
hittar du snabbt och lätt 

din lokala kontakt!
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Öppettider: 
Mån - fre 10 - 18 

Lör  10 - 14

590:-
695:- 2.495:-

1.195:- 795:- 2.295:-

3.995:-
5 kg
1000 varv/min
Energiklass A+
9000 L/år
170 kWh/år
62/76 dB
H900xB400xD600

ToppmaTad 
TväTTmaskin
aWE6516

philips android-Tv 
mEd 4-sidig ambilighT

dammsugarE 
JmallFloor
80 dB
Räckvidd 9 m
Påsvolym 3,5 L
54,7 kWh/år
Energiklass F

sTrYkJärn
ni-W910
2400 W

FrEsh ExprEss moulinEx
hackar, rivEr och skär på några 
sEkundEr!

vinYlspElarE 3
soundmasTEr nr 513

dammsugarE 
bsnc100
86 dB
Räckvidd 8 m
40 kWh/år
Energiklass C

dammsugarE
vsZ5330
74 dB
Räckvidd 10 m
Påsvolym 4,5 L
HEPA-filter
28 kWh/år
Energiklass A

Ord.pris 1.495:-

Ord.pris 995:- Ord.pris 2.795:-

Ord.pris 2.995:-

Vinylspelare 33, 45, 78 rpm 
CD
AM/FM Radio 
Kassettspelare 
USB
Inspelning 
till USB

5 effektläge
700 W
20 L

mikrovågsugn
EnkEl mEd manuElla vrEd

samsung 28” lEd-Tv
28d310599:-

2.190:-

48” 11.990:-
55” 13.990:-
DVB-T2/C/S2, Smart-Tv
800 Hz, Full-HD
3D, Local Dimming
4-sidig AmbiLight

48PFS8209 A+ 59W/82kWh
55PFS8209 A+ 69W/96kWh


