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Julklappsinköp på gång? Galet billiga julpriser!
JULPAKET TILL SUPERPRIS!
Köp en färdig canvastavla med
KAMPANJPRIS på både tavlan
och fotograferingen.

Ord.pris fotografering 450 kr NU 199 kr
Canvasutskrift + montering NU 40% rabatt
Beställ senast den 11 december!
• 21 x 30 cm KAMPANJPRIS TOTALT 409
• 42 x 60 cm KAMPANJPRIS TOTALT 498
• 50 x 70 cm KAMPANJPRIS TOTALT 589
• 70 x 100 cm KAMPANJPRIS TOTALT 796
Kampanjpris finns även på andra storlekar

TILL HALVA PRISET!
Förnya dina väggar
och skåp med en självhäftande ”tapet”!
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Förstora dina egna motiv till tex barnrum, skåp, fondvägg och kylskåp.
Kan lätt plockas bort.
Färdiga för
uppsättning på
väggen, uppspända
på 15 mm ram

Ord. pris 500 kr/m2

Nu 250 kr/m2

Ring
0435-77 90 50
för mer info
och bokning!
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Visst vill du väl röra dig lite innan du sätter dig vid julbordet?
Och då är det lite lagom hälsosam motion som kan passa –
bowling!
Vinst i vår månadstävling är just detta – en timmes rolig och behaglig
bowling. Och efter det ett julbord med tre sorters sill och rökt lax, skin
ka och prinskorvar, husets köttbullar, Janssons frestelse... Lägg därtill
ostbricka, ris á la Malta, mandelmusslor... Allt detta på Bowlinghallen i
Klippan.
Vårt pris är alltså en bowlingkväll den 5 december kl 19.00 med julbord
för sex personer till ett värde av 325:/person. Skriv en motivering till
varför just du skall bli vinnare av vår månadstävling. Skicka in den senast
den 27 november till:
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan
OBS! Märk ditt svarkuvert med ”Bowling”
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God Jul och Gott Nytt År!

Vi har bytt namn till

Munhälsan Perstorp
n efter
Öppet ige dighet!
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0435-300 95
Tidsbokning på

Hälsar alla nya som gamla kunder
hjärtligt välkomna till mig på
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Camilla Dahlman, frisör

Du hittar mig även på facebook

Värmepump idag,
solvärme imorgon?
Solklart!

BRAVIDA PRENAD AB
Det som är solklart för oss är inte ens
halvklart hos andra. CTC:s värmepumpar
är samtliga förberedda för att anslutas
till solpanel. Med solpaneler minskar
pumpens gångtid medan prestanda
och livslängd ökar. På så sätt får du
ett kostnadsfritt tillskott av den mest
miljövänliga energi man kan tänka sig.
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VILL DU SÄNKA DINA
VÄRMEKOSTNADER?

Vi kan ta emot dig!
Nu öppet även fredagar.
Erbjuder kostnadsfri barntandvård.
Munhälsan Perstorp
Ingenjörsvägen 5, Perstorp
0435 - 311 10

KONTAKTA OSS FÖR GODA
RÅD, OFFERT OCH
VÄRMEPUMP-KALKYL.
KOSTNADSFRITT
HEMBESÖK!

KLIPPAN 070-378 36 39 0435-145 35

• VÄRMEPUMPAR • ELINSTALLATIONER • FASTIGHETSTVÄTTUTRUSTNING •

www.prenad.se
www.glaskonst.se

Vi tillverkar
Fönster, lyktor
lampor i blyinfattat
glas samt
Bjersgårdslampetten.
Vi säljer även presentartiklar m.m.

praktikertjanstperstorp@ptj.se

Kom & Fynda ! Massor av saker!
Shopen • Hantverkaregatan 2 D

Öppet tisdag och torsdag 14-17, lördag 10-13.
Perstorp Bälinge
Idrottsklubb

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

y.se!
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En kontakt räcker!

10-17

STÄNGT

10-13

Klöva Hallar, KLIPPAN
Tel/Fax 0435- 191 77

Mail: glaskonst.mek@telia.com

Nu har vi
FÖNSTERKAMPANJ!

070-33 90 680

Lantmannagat. 10
Klippan

Vi ﬁnns, när du
behöver oss
Vi hjälper dig med begravning, gravsten, juridik
och försäkringar. Du är varmt välkommen in på
vårt kontor.

Vi gör även hembesök och har jour dygnet runt.
Öppet: Måndag-fredag kl. 09.00-13.00.

Städpatrullen
- vi städar allt!

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

3

BRAUNS SIDA

…och så nås Braun på
Tfn 0435 71 11 50
mobil 0739-79 34 54
agen.se
E-post : leb.klippan @pass

Fest med smörgåstårta

Allt oftare blir smörgåstårta festmat.
2015 firades svenska skapelsen
smörgåstårtan 50 år. Men det var
fel år. För Johan Sjöberg i Jönköping
publicerade ett recept på smörgåstårta redan 1947, kallad ”Jönköpingstårta”. Receptet kom med i ”Vår
kokbok” 1951. Rätten blev anonym.
Men 1965 återskapade Gunnar Sjödahl smörgåstårtan. Han fick idén då
han jobbade på Hallmans konditori i
Härnösand. Det blev en uppskattad
festrätt. Receptet spreds över landet. Tårtans form och innehåll varierades. Den 13 november - sedan
2012 - firas ”Smörgåstårtans dag”.
Smörgåstårtans historia blev examensarbete på Grythyttans hotelloch restauranghögskola.

Gurkan världsspridd

Gurkan har länge varit en av världens
mest odlade grönsaker. Slanggurka
och frilandsgurka är de vanligaste
sorterna. Gurkan har odlats i 4 000
år och anses ha kommit från de
bergiga trakterna vid och i Indien,
spridits till Mellanöstern och Kina. I
babyloniska eposet ”Gilgamesthaposet” nämns grönsaken. Under antiken blev gurka uppskattad i Europa.
Romarna sägs ha älskat gurka så
att de tog den med på erövringskrigen. Till Sverige kom gurkan först på
1600-talet. Den innehåller 96 procent vatten och har viss medicinsk
effekt, bl a mot irriterad hud.

Märkesdagar

1905. Seger för arbetare i första
konflikten om kollektivavtal.
1920. Lag om medling i arbetstvister antas.

Som sagt

”Hunden är människans sjätte sinne.”
(Friedrich Hebble)
”Att döda hunden läker inte bettet.”
(Abraham Lincoln)
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Rökförbud vid bilkörning – av säkerhetsskäl
Bestämmelser kring bilkörning har
skiftat genom åren. Nu är bilkörning
och mobilanvändande i fokus – av säkerhetsskäl. Samma skäl fanns 1906
– för rökning.
Bilen ses som nödvändigt inslag
i samhället. Så var det inte vid
1900-talets ingång. Då var bilen kuriosa. Men det hade börjat talas om
hastighetsbegränsning. Det antogs
att hög hastighet – det nämndes 45
km/tim – kunde ge andningssvårigheter. Därför infördes hastighetsbegränsning 1906: I städer och tätorter
15 km/tim i dagsljus och 10 km/tim
vid mörker och dimma, på landet 25
km/tim i dagsljus. Samtidigt infördes
”förbud för rökning vid färd i stad, av
brandsäkerhetsskäl”.
Det var ingen fara att bilarna markant överträdde hastighetsbegräsningen. Motorer var för svaga, vägar
för dåliga. Båda förbättrades. 1923
höjdes hastighetsgränsen till 35 kvm/
tim i städer och 45 km/tim på landet.

En del
Söderåsbor
minns säkert
denna skylt
– ”hastighetsbegränsning
upphör”.

Men det var svårt med hastigheten.
Bilarna hade ofta inte hastighetsmätare. Krav på detta dröjde till 1955.
Under lågkonjunkturen och nödhjälparbetens tid byggdes vägnätet
kraftigt ut. Riskerna för olyckor sågs
obefintliga. Därför infördes 1931 fri
hastighet på landsvägarna. I övrigt
gällde hastighetsgränserna. Dock
bara till 1937. Då blev det fri hastighet även i städerna.
Numera finns gator helt anpassade till
Efter andra världskriget fick bilisgående.
men ett uppsving. Antalet bilar ökar
kraftigt. Så även trafikolyckorna.
Det kunde inte få fortsätta. 1955
infördes 50 km/tim i tätorter. På
landsvägarna förblev det fri hastighet till 1967. Dock tillät inte dåtiden
motorer ”racerkörning”. Visserligen
försöktes med att införa 80 km/tim
En ny skylt har dykt upp de senaste
”vid stora helger”, som inte fick geårtionden.
hör.
1967 infördes högertrafik i landet. välkända skyltarna: 70, 90 och 110
Då beslöts även införa permanenta km/tim. Numera har specialbegräshastighetsbegränsningar med de ningar införts, som ”gårdsgata”.

Rönn – ”ger andlig och fysisk styrka”
Vacker, folkmedicinskt viktig med
andlig styrka. Så har rönnträdet beskrivits i tusentals år. I Norden var
rönnen det mest folkloristiska trädet,
helgad åt åskguden Tor.
Latinska namn är ”Sorbus aucuparia”, betyder ”fågelfångare” syftande
på att många fågelarter tycker om
rönnbär, och lockas till fångst. Rönn
är ett trädslag spritt i stora delar av
världen. Det finns ett flertal artar, t ex
hängrönn, gulfruktig rönn. Inte bara
i Skandinavien sammanbinds rönn
med adlig kraft och nyttig medicinsk
effekt.

Rönnbär är rika på C-vitaminer, har
varit botemedel mot skörbjugg, njursten, gikt och är urindrivande. Vidare
finns organiska syror. De unga fruktbärande skotten samlades in som
vinterfoder åt getter. Rönnens rödaktiga virke används ofta vid slöjd av
prydnads- och nyttoföremål.
Avkok med rönnbär har upp i våra
dagar använts som sötningsmedel för
de som inte kan äta vanligt socker.
På 1700-talet fick rönnbär en annan
användning. Av den gelé som gjorts i
massor av år upptäcktes att det kunde göras brännvin. I vissa landskap

Vacker, nyttig och historieomgärdad.

dröjde sig seder från rönn kvar, som i
Dalsland. Rönnen används in i vår tid
till sylt, saft och gelé.
I Skandinavien har rönnen varit känd
och använd sedan forntiden. Vid en
utgrävning av en bronsåldersgrav i
Maglehöj på Nordsjälland 1889 hittades bland annat en påse fylld med
trollsaker. Där fann man även en
rönnkvist.

Polio – ”rikemanssjukdom”
Flera sjukdomar kallades ”fattigmanssjukdomar”, då en grundorsak
var dåliga sanitära förhållanden. Med
polio var det tvärt om. Den kallades
”civilisations- eller rikemanssjukdom”.
Polio är i dag ovanlig. Men visar sig
då och då och blir uppmärksammad,
som t ex i Blekinge. Sjukdomen har
4 000 olika virusstammar, uppdelad
i tre typer/grupper. Sjukdomens historia sträcker sig minst 6 000 år tillbaka, då en egyptisk mumie visade
sig ha polio. Det är just i miljöer med
goda sanitära förhållanden – eller
med låg immunitet – som polio bryter ut, men länge som enskilda fall.
I Norden dokumenterades första

epidemierna. Det var i södra Norge
1868 och i Sverige 1881. Sverige
skulle bli världens mest poliohärjade land – tills allmän ympning
genomfördes. Ett antal epidemier
hade uppstått i Sverige, den svåraste 1953-54 då 3 416 förlamades.
1900-talets första hälft kan sägas
vara ”polions halvsekel”. När polioepidemier uppträdde utanför Skandinaviens gränser, som var 1908,
hade Norden haft sju. Forskning
sattes in. Det blev svensken Oskar
Medin som först visade att polio var
en infektionssjukdom och tillsammans med Jacob von Heine beskrev
polio som kom att kallas HeineMedins sjukdom. Men den kallades

i folkmun för barnförlamning, därför
att första epidemierna drabbade
barn.
I miljöer med dålig hygien finns
polionsmittan över allt. De nyfödda
utsätts för viruset, men ärver immuniteten från modern. Då hygienen
förbättras kommer allt färre barn
i kontakt med smittämnet, som
innebär svag eller ingen immunitet
men däremot stor mottaglighet vid
smittkontakt. I Sverige beslöts att
vaccinera med avdödat vaccin, som
genomfördes 1957 – 63. Stora delar
av befolkningen fick skydd. Men fyra
ympningar krävdes. Första vaccinet
tog fram av Jonas Salk, och utvecklades av Albert Sabin.

Boktipset: Anders Isakssons bok ”Den politiska adeln” ger riks- som lokalpolitiskt perspektiv.

Julmarknader och

2015!

julskyltningar m.m.

Julen kommer alltid lika överraskande! Oj, nu är det redan... Man tror
sig vara förberedd men plötsligt så
är man mitt uppe i alla bestyr inför
jul- och nyårshelgerna. Den traditionella inledningen på julstök och
helgpyssel är väl när butikerna har
julskyltningsdag och när föreningar
och hantverkare arrangerar sina julmarknader?
Söderås Journalen ger här en överblick över julskyltningar och julmarknader i bygden. Vi reserverar
oss för att listan inte är komplett.

Julmarknad: Klippan
Datum: Lör 21 nov kl 1016
Var: Elfdalen, Klippan
Arrangör: Klippans Hembygdsförening

JULMAR

KNADER

Julmarknad: Gråmanstorp, Klippan
Datum: Lörsön 2122 nov kl 1017
Var: Gråmanstorps bygdegård
Arrangör: Medverkande hantverkare
Julmarknad: Klippan
Datum: Lör 28 nov kl 1116 och Sön 29 nov kl 1318
Var: Studiegården 47:an, Storgatan 47, Klippan
Arrangör: 47:ans julmarknad
Julahoppning för häst: Gråmanstorp
Datum: 28 nov kl 9.00 och 29 nov kl 9.00
Var: Gråmanstorp, Klippan
Arrangör: Åsbo Ponnyklubb
Julskyltning: Klippan
Datum: Sön 29 nov kl 1418
Var: Klippans centrum
Arrangör: Köpmannaföreningen, butiker
och föreningar i Klippan
Julskyltning: Perstorp
Var: Perstorps centrum och Hembygdsgården
Datum: Sön 29 nov kl 1317
Arrangör: Företagarna i Perstorp och Lions i Perstorp
Julmarknad: Röstånga
Datum: Sön 29 nov kl 1417
Var: Stationen Röstånga och Gamla skolan
Arrangör: Stationen Röstånga och
Röstånga turist och hembygdsförening
Julmarknad: Skäralid
Datum: Lör 5 dec kl 1318
Var: Ladan, Skäralids fritidsområde
Arrangör: Skäralids samfällighetsförening
Julahoppning för ponny: Gråmanstorp
Datum: 5 dec kl 9.00 och 6 dec kl 9.00
Var: Gråmanstorp, Klippan
Arrangör: Åsbo Ponnyklubb
Julskyltning med Julmarknad: Ljungbyhed
Datum: Sön 6 dec kl 1518
Var: Ljungbyheds centrum
Arrangör: Ljungbyheds Köpmanna och Företagarförening
och Ljungbyheds framtid
Julmarknad: Kvidinge
Datum: Sön 6 dec kl 14
Var: Vid Kyrkan i Kvidinge
Arrangör: Scoutkåren, Hembygdsföreningen
och Kvidinge IF
Julmarknad: Östra Ljungby
Datum: Tors 10 dec kl 1820
Var: Pilagårdsskolan, Östra Ljungby
Arrangör: Klassföräldrar, skolpersonal och elever

O

Luciaritt: Gråmanstorp
Datum: 13 dec kl 17
Var: Ritt från Åsbo Ponnyklubb till parkeringen vid
Gråmanstorps kyrka och tillbaka.
Arrangör: Åsbo Ponnyklubb
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Julskyltning och Julöppet i Klippans centrum
Den 29 november - första advent - blir det
sedvanlig julskyltning i Klippans Centrum.
Det blir som sig bör uppstarten för den intensiva julhandeln i Klippan. Butikerna har även
i år utökat sina öppettider dagarna innan jul
för att öka tillgängligheten för kunderna. På
julskyltningsdagen har butikerna öppet mellan kl 14 och 18.
Den stora julgranen på Allétorget kommer att pyn
tas med ljus och kl 15 på julskyltningssöndagen
kommer Tomten och tänder ljusen.
– Vi har faktiskt engagerat den riktiga tomten och
kommer att hämta hit honom direkt från Tomteland, säger Kent Andersson, Köpmannaföreningens
representant. En viss dramatik är att förvänta när
han kommer. Inga barn får missa detta!
Dans kring granen och Tomtegrotta
En timme senare, kl 16, bjuds alla – barn och vuxna
– in till dans kring granen. Arrangemangen och ak
tiviteterna är många under söndagen och just på Al
létorget händer en hel del. Lions i Klippan har som
brukligt sin Tomtegrotta där alla barn får träffa Tom
ten och kanske har man en gottepåse med sig när
man går därifrån...

Korv, kaffe och våfﬂa
Försäljning av kaffe och våfflor, tombola med lotteri
försäljning är annat som bjuds på Allétorget. Och
Scouterna håller också på sin långa tradition av korv
försäljning på julskyltningssöndagen, ingen skall be
höva gå hungrig denna dag! På Norrehus blir det
bland annat fotoutställning och rockmusik med
Svenska Popfabrikens julorkester. På Turistbyrån
får alla besökande barn en julklapp, och man
bjuder på glögg och pepparkakor. Bruksspelet
kommer att finnas på plats på Turistbyrån un
der julskyltningen och säljer sina presentkort
till nästa års Bruksspel. Perfekt att ge bort i
julklapp!
Julklappsrim
Klippanbutikerna bjuder i år på en spän
nande tävling, med chans till vinst
på tre presentkort á 500 kronor. I
fem butikers skyltfönster finns jul
klappspaket med ett julklappsrim
intill. Med hjälp av rimmet kan
man lista ut vad paketet inne
håller och tror man sig ha rätt
svar så är det bara till att chansa
på vinst och lämna in svarstalongen
på Basthi. En prisvärd tävling!
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Butikerna har öppet kl 14-18
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Välkomna!
www.kopiklippan.se
Vinn presentkort!
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Tel:.........................................................................................................................
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um

Ge bort K
Köpman lippans
fina pres naförenings
entkort i
julklapp.
Gäller i a
lla v

VAD FINNS I JULKLAPPARNA?
Paket 4:........................................................Paket 5:........................................................

utskriftsdat

é vi

.....
.

Kl. 14-18 Julskyltning med butiksöppet
Föreningsaktiviteter
Kl. 15
Tomten tänder granen på Allétorget
Kl. 16
Dans kring granen på Allétorget
Masso

cen

I fem av våra butikers skyltfönster finns inslagna julklappar.
Med hjälp av julrimmet intill ska du gissa vad som finns i. Tre
vinnare får ett presentkort á 500:- var. Fyll i talongen och
lämna ditt svar på Basthi senast kl. 18 den 29/11. Lycka till!

Klipp ut tävlingskupongen!
Fler kuponger hittar du i
de butiker som har den
inslagna julklappen i
fönstret

erna
Öppettider för butik
år 2015:
ny
i Klippan jul- och

Kli

Vi bakar julens alla bröd och kakor!
Öppet alla dagar fram till jul!
Julskyltningssöndag öppet 8-18
Kom in och njut av en god fika i vårt
mysiga café eller köp med något gott hem!

God Jul &Gott Nytt År
önskar

börjar 27/11
Se hemsidan för mer info!

Julskyltningssöndagen 29/11 kl. 14-18

Värme, granris, glögg, kanel - julstämning när den är som bäst.
Svenska Popfabrikens julorkester underhåller kl. 15 & 16, fotoutställning, porträttfotografering, tomtegrotta juldessertsbuffé och glögg. Anneli från Skogstorpet säljer sina vackra
blomarrangemang, bokförsäljning av ”Orden runt Klippan” av
en av författarna m.m.

I samarbete med Julklappshjälpen
i Klippan. Tobias Chili underhåller,
julgodisbuffe, barnens julbord och
massa annat skoj.

Ny ägare sen
januari 2015!

Gäller endast Julskyltningsdagen den 29 nov och
kan ej kombineras med andra rabatter.

Välkomna till Storgatan 32 A, Klippan

!
t
e
Nyh

Läs mer på WWW.norrehus.se
Norrehus går även bra att hyra för privata fester.
Alltid med kök och personal. Fullständiga rättigheter

Vi finns även på
facebook och
instagram

Bryggerigatan 13. Klippan 0435-101 05

CYKELAFFÄREN I CENTRUM

Julklappar för alla cyklister!

5.395:-

Gilla oss på FB

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

Cykelhjälmar med MIPS
Skor • SPD-pedaler
Datorer • Belysningar
Cykelbyxor m.m.

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

Dagens rätt

75:33 cl

Klipp ut och spara mig!

Kalkfärg för
möbelmålning!
Kom in så berättar vi mer!

JUlBORD

Barnens
juleftermiddag 20/12

på alla kläder

Vacker yta med naturliga pigment.

vardagar
kl.11.30-14.00

Vi har öppet varje fredag från kl.18.00.
Lördagar enbart vid arr. och konserter.

10%

och
a på ppar!
s
s
a
P julkla
köp

Dagens rätt

Mån: Fläskpannkaka
läsk/vatten
alt. Rotmos och fläskkorv
ingår
Tis: Pannbiff mé lög
Ons: Lax med kokt potatis, Hollandaisesås
4
Tors: Kåldolmar med kokt potatis, sås
Efter kl.1 i
v
r
a
r
e
Fre: Pepparbiff/kycklingfilé med
serv
”
s
n
e
ll
Fabriksvägen 8
potatisgratäng/stekt potatis
ä
v
”K
KLIPPAN
Veckans alternativ:
0706 - 72 55 37 Falukorv med makaroner/mos och ägg

Välkomna! Jessika & Co
Gäller 23 november - 11 december 2015
Gilla Nya Pålles på Facebook så får ni våra erbjudanden & menyer direkt i din smartphone!
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Förgyller din vardag
Den som vill förgylla vardagen kan
hälsa på hos Guld o Silversmedjan på
Storgatan i Klippan! Det är ju deras
profession, att sprida små ting som
glimmar...
Butiken innehåller smycken av alla de slag:
ringar, halsband, armband, men även arm
bandsur. Det mesta är i guld eller silver, men
idag har även stål blivit en metall som passar
till smycken.
– Jag tog mina första steg mot guldsmedsarbeten redan som tioåring när jag gjorde
en del experiment på mitt pojkrum, berättar
guldsmedsmästare Leif Åke Andersson som
driver butiken och verkstaden.

GULD O
SILVERSMEDJAN
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Egen produktion och design
I butiken exponeras den egna produktionen.
De anställda guldsmederna i företaget de
signar och tillverkar således egna smycken.
Ibland kan ett smycke som personalen i bu
tiken bär på sig, bli efterfrågat av en kund.
Smycket har då fått en bättre exponering än
vad det kanske hade fått i en monter tillsam
mans med andra smycken.

Verkstad
I verkstaden får man allehanda beställningar;
man tillverkar och bearbetar efter kundernas
önskemål. Man ändrar till exempel ringar som
inte längre passar. En del klagar på att ringar
har krympt (!), men förklaringen är nog en
De smycken man säljer håller hög kvalitet. annan... Kollegor i branschen som själva en
Vi säljer inte bijouterier, poängterar Leif Åke. dast har försäljning, skickar beställningar på
Dagens smycketillverkning sker till stor del i tillverkning till Guld o Silversmedjan.
Asien, men med europeisk teknik och euro
Värderingar
peiska maskiner. Den produktion som sker i
En del av Leif Åkes arbete består av värde
Sverige idag är mestadels specialtillverkning,
ringar. Han är förordnad värderingsman av
förlovnings och vigselringar. Svensk design
Handelskammaren och gör värderingar vid
är högt värderad internationellt.
till exempel försäkringsärenden eller bodel
ningar.
Företag i familjen
Guld o Silversmedjan har sina rötter i den – Många har idag sina tillhörigheter undersilversmedja som fanns på Skånska Ättikfa försäkrade, säger han. För försäkringen krävs
briken en gång i tiden. Leif Åkes far övertog en marknadsmässig värdering. Ett foto på
smedjan och drev rörelsen i Perstorp. Verk smycken kan inte säga något om värdet på
samheten såg lite annorlunda ut på den smyckena, man måste ha dem i handen för
tiden. Då kunde man få beställningar på att göra en korrekt värdering.
28.000 smycken eller 2.500 medaljer. Det var
Långlivade i yrket
serietillverkning till andra återförsäljare.
Leif Åke har hållit på som guldsmed i mer än
– Då tillverkade vi halvfabrikat till andra före40 år och sett yrket och branschen föränd
tag, sådana halvfabrikat som vi idag köper in.
ras och utvecklas. Idag kan man till och med
Tiderna har förändrats, konstaterar Leif Åke.
designa och tillverka ringar med 3Dteknik i
För cirka 20 år sedan öppnade man butik och datorer för att sedan ”skriva ut” i rätt material
verkstad i Klippan. Förutom verksamheten i i en skrivare. Men det är illa, tycker Leif Åke,
Klippan har man butik och verkstad i Varberg då har grunden för yrket försvunnit.
och Ängelholm. Sammanlagt arbetar uppe – I eftermiddag kommer Kalle in till verkstamot 20 personer i företaget, och hälften av den för att göra en del arbeten, avslutar Leif
de anställda arbetar med produktion.
Åke. Han är 85 år och har arbetat för mig
och för min far. Vi guldsmeder blir oftast
Trender
långlivade i yrket...
Smyckenas moden följer i mångt och mycket
klädkollektionernas trend. Modehusen lig
ger långt fram med sina trender och modena
för smycken följer efter. Idag har trenderna
mycket kortare cykler än tidigare, ett mode
kan vara ett halvt år mot att det tidigare kan
ske varade 15 år. Det innebär att konsumen
terna idag köper fler smycken, men till lägre
priser än förr.
Vad är aktuella trender inom smyckesdesign?
– Ett tema just nu är ”evighetsåttorna”, en
liggande åtta som symboliserar evighet eller
oändlighet. För en vigselring blir betydelsen
”din för evigt”. Populärt just nu för vigselringar är också att man sätter stenar på kanten. Ringar med blommor och korgar är efterfrågade, där ringen är kringbyggd på olika
sätt, berättar Leif Åke.

DREAM

Egen design
och tillverkning

Vi tillverkar alla våra
favoriter för julbordet!

All mat är tillagad från grunden och så långt det är
möjligt av lokala och/eller ekologiska råvaror. Skinka,
prinskorv, pastejer, rökta korvar, fårfiol, sill, lax, Jansson
och olika sorters kål. Charken erbjuder dessutom alltid
hängmörat nötkött och lamm av egen uppfödning.

Smakfulla
julkorgar
till vänner
och anställda!

Köp presentkort under december och du betalar endast 800 kr för ett
presentkort med ett värde av 1 000 kr och 400 kr för ett presentkort med
ett värde av 500 kr. Max belopp för presentkort är 4 000 kr (värde 5 000
kr). Presentkortet får tidigast användas den 1 januari 2016.

pet i jul,
Extraöp an!
id
se hems

Gårdsbutik
0435-102 95
www.bjarhus.se

Öppet:
Torsdag 14-18
Fredag 10-18
Lördag 10-14

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

20%

i rabatt
på valfri
vara!

Gäller
23 - 29 november
Medtag kupongen!
Endast 1 kupong/pers.
Gäller ej doftljus och kosmetik

Klipp ut!

Kom till oss och
shoppa loss!

Namn: ..................................................................................................
Adress: ................................................................................................
Postadress: .......................................................................................

Storgatan 32, Klippan • Tel. 0435 - 101 15 • www.gunnsmode.se
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FAMILJESIDAN
God ul
J

En Kille • Född 150706
Vikt: 3 520 gr • Längd: 49 cm

Elton

Cecilia Lundberg &
Martin Persson

Födelsedag, vigsel eller något
annat du vill uppmärksamma?
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
familjesidan@soderasjournalen.se • www.klippanshopping.se

E-mail: butik@sondrabyel.se

VISSTE DU ATT...

Klippan och Perstorp i topp!
Det var väl goda nyheter som damp ner i mitten av
november... Kommunen med bästa tillväxt i Skåne var
Klippan och på andra plats kom Perstorp!!
Kreditupplysningsföretaget Syna har granskat boksluten från
samtliga av Sveriges aktiebolag och beräknat tillväxtkraft hos
dessa företag. Priset tilldelas den kommun i varje län som har
störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går
med vinst.
– Som kommun gör vi vårt bästa för att dra vårt strå till stacken,
men det här priset är helt och hållet företagarnas förtjänst, säger
Anders Lindberg, näringsutvecklare i Klippans kommun.
Mätningen, kallad Bästa Tillväxt, uppmärksammar bred och stabil
tillväxt. Den kommun i varje län som har störst andel växande
företag tilldelas priset. Tre värden som mäts är:
• andelen företag med omsättningsökning mer än 5% mellan de
senaste årsredovisningarna.
• andelen företag som ökat antalet anställda mellan de senaste
årsredovisningarna.
• andelen företag som går med vinst enligt senaste årsredo
visningen.
Av talen skapas ett index som sedan används för att jämföra
kommunerna. En nöjd näringslivsutvecklare kan alltså konstatera
att Klippan och grannkommunen Perstorp ligger i topp i Skåne.
Anders Lindberg framhåller att det är kul att arbeta i en kommun
med så många kompetenta och aktiva företagare. Vi instämmer!
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Take away
och Bistro

Välkommen in!

En upplevelse i smaker!
Äkta thairecept gjorda på närproducerade råvaror
och riktigt goda thailändska kryddor!
Smakrik lunchbuffé serveras tisdag - fredag
Lyxbuffé på lördagslunchen
Namtips revben njuts från torsdag kväll - söndag
Take Away och menyn är laddad med
fräscha råvaror från Bjärhus Gårdsbutik.

Måndag
Tisdag - Torsdag
Fredag - Lördag
Söndag

stängt
11 - 21
11 - 23
12 - 20

Storgatan 44, Klippan 0435 - 101 01

www.namtipbistro.se

Nemeti
ande
h fritid

Kontoret i Klippan får ny adress!
Från och med den 14 december – hittar du oss i nya, fräscha lokaler på Storgatan 38
(2:a våningen). Nya lokaler, men i övrigt är allt som vanligt.
l

Mest nöjda kunder av alla banker sett till hela bankbranschen
(SKI, Svenskt Kvalitetsindex 2015).

l

Kostnadsfria självbetjäningstjänster.

l

Alla beslut tas på kontoret, vilket möjliggör snabba beslut.

l

Personligt engagemang och lösningar som passar just dig.

Under perioden fram till jul bjuder vi på pepparkakor och glögg.
Varmt välkommen till oss på Handelsbanken i Klippan!

handelsbanken.se/klippan

Åbymarknad tisdag 16 juni
Vi finns på plats under Åbymarknad,
kom och diskutera kommunalpolitik
och drick en kopp kaffe!

Julskyltning i Klippan
29 november
Åbymarknad tisdag 16 juni
Vi finns på plats under Åbymarknad,
kom och diskutera kommunalpolitik
och
drick en
kopp
Johan
Pettersson
Kerstin
Perssonkaffe!
Michael
Nemeti
Johan Pettersson
Kerstin Persson
Michael Nemeti
Ordförande
Ordförande
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige

Ordförande
Ordförande
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

Ordförande
Ordförande
Kultur och
Kultur
och fritid
fritid

Vi finns på Järnvägsgatan 34 under
Julskyltningen (kl.14.00 - 18.00).
Kom och diskutera kommunalpolitik!
Gunilla Svensson
Kent Lodesjö
Rune Persson
Ordförande
1:e
vice
ordförande
Ordförande
Vi bjuder på glögg och pepparkakor!
Socialnämnden

Plan och bygg

Barn och utbildning

Följ oss på Facebook: Socialdemokraterna i Klippans kommun. Webb: socialdemokraterna.se/klippan

Gunilla
Svensson
Gunilla Svensson
Ordförande
Ordförande
Socialnämnden
Socialnämnden

Kent
Lodesjö
Kent Lodesjö
1:e
ordförande
1:e vice
vice ordförande
Plan och
Plan
ochbygg
bygg

Rune
Persson
Rune Persson
Ordförande
Ordförande
Barn och
och utbildning
utbildning
Barn

Följ oss på Facebook: Socialdemokraterna i Klippans kommun.
Webb: socialdemokraterna.se/klippan

ippans kommun. Webb: socialdemokraterna.se/klippan

F R A M T I D S PA R T I E T I K L I P PA N S K O M M U N
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JULSKY

LT

NING
Mycket händer på
julskyltningen i Ljungbyhed

T!Årets julstjärna
E
H
Y
N
”Princess” 45:-

Julskyltningen i Ljungbyhed infaller precis som tidigare
den andra advent - i år den 6 december. Traditionerna
bevaras och mycket är bekant för den som tidigare besökt julskyltningen. Arrangemangen startar klockan 15
med julmarknad på Cronqvistska gården - den öppna
platsen intill Olanderssons Blommor - på Ljungbygatan.
Det blir som vanligt dans, men som sedvanan är i Ljungbyhed blir
det inte kring en ”riktig” gran. Det fina trädet mitt på julmark
nadstorget får som brukligt agera julgran, vilket det hitintills inte
protesterat mot...
– Under julskyltningsdagen pågår Julklappsjakten, tipsrundan där
frågorna ﬁnns i skyltfönstren i de medverkande butikerna, säger
Bo Rosengren från Köpmanna och Företagarföreningen. Priser i
tävlingen är presentkort i butiker som är medlemmar i vår förening. Väl värt att deltaga i!
Hemlige tomten och Tomtegrotta
Den hemlige tomten återkommer även i år. Han – eller hon, måste
vi kanske tillägga – kommer att sitta i skyltfönstret på LT Lantmän
under en timmes tid. Den som kan lista ut vem det är har så klart
ett pris att vänta.
– Ingen vet vem det är, mer än Thure Månsson på LT Lantmän förstås, berättar Bo Rosengren vidare. Men det är ju en lokal kändis
såklart, en person som vi tror de ﬂesta Ljungbyhedsbor känner.
Men man ser inte mycket mer än ögonen på personen...
Den som vill träffa den riktige tomten besöker så klart Tomtegrot
tan på Cronqvistska gården. Han sviker inte Ljungbyhed i år hel
ler! Att han hinner med alla uppdrag är imponerande!
Musik, fackeltåg och godis
Vid halvfemtiden spelar Klippans Ungdomsorkester utanför Hem
köp, vilket följs av ett fackeltåg. Den som vill deltaga dyker helt
enkelt upp och kan få låna fackla under tåget.
Julskyltningsdagen i Ljungbyhed ligger tidsmässigt en vecka
senare än många andra julskyltningar. Det innebär att så
väl Klippanbor som Perstorpsbor kan få tillfälle att besöka
ytterligare en julskyltning än den de har hemmavid.
Man får då chansen att vara med om den avslutande
godisutdelningen vid julmarknaden. Men innan dess
bör man ha lämnat in sina svarstalonger till tävling
arna på Ljungbyheds konditori, senast kl 18. Pricken
över i:et skulle väl vara att vinna något av priserna
i Köpmanna och Företagarföreningens tävlingar!

God Jul och Gott Nytt År
önskar
Ljungbyheds Flygklubb

Vit och låg. Begränsat parti!

Inför julbaket
Assistent

1.000:- rabatt
Spis SK6554 5.990:A, v-luft, pizza/paj läge

Disk

4.490:-

A+, 13 kuvert, snabbdisk

En klassiker
till julbordet!
Apotekarens
julmust i back
finns hos oss!
ekvämt
Gör det b i jul!
för dig
ckta
r omty
Beställ vå

Jultallrik

ar
inst 3 dag
Beställ m
30
0
1
4
4
å tel.
i förväg p

lussebulle och
glögg från
kl.14 under
julskyltningen
den 6/12!
I vår

delikatessdisk
hittar ni gott till

julbordet!

På www.hemkopljungbyhed.se hittar du:
Dagens rätt, cateringförslag och andra nyheter!
Behöver du kontanter? Kontantautomat runt hörnet!

Ombud för
Ansök om Hemköpskort - upp till 2% bonus!

Flygutbildning • Ultralättflyg • Motorflyg • Segelflyg
Tel. 0435 - 44 02 89 • www.ljungbyhedsflygklubb.se
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LJUNGBYHED 0435-44 10 30
ÖPPETTIDER I JUL:
Julafton 8-14 • Juldagen 10-18 • Annandag jul 10-18

Program

OBS! Cirkatider

15 - 18

Julklappsjakt

15 - 18 Besök Tomtegrottan
15.30

Uppträde
Underhållning från scenen

15.30 Hemlig Tomte i skylten
- 16.30 på LT Lantmän
16.30

Klippans Ungdomsorkester
spelar vid Hemköp

16.45

Fackeltåg utgår
ifrån Hemköp

17.00

Dans kring granen
(trädet)

17.40

Godisutdelning

Ljungbyheds
Julskyltning
med Julmarknad

Söndag den 6/12 kl.15-18
Tävlingsformulär för ”Julklappsjakten” och ”Hemliga Tomten”
finns utlagt på Hemköp, LT Lantmän, Olanderssons Blommor
och Ljungbyheds Konditori under hela vecka 49.
Tävlingsformulären lämnas som vanligt till
Ljungbyheds Konditori senast kl. 18 den 6/12.
PS! Julklappsjakten pågår under hela julskyltningsdagen.

Hjärtligt välkomna och God Jul önskar Ljungbyheds Köpmanna- och Företagarförening samt Ljungbyheds Framtid

Tomte
med lykta

Skruvdragare Ryobi

99:-

Artnr. 5133002440

Artnr. 13794701

Ljusslinga

System 24, Start 5 m

VÄL
KOM

MEN

fre o
27-2 ch lör
8 no
på e
v!
nk

Borstlös. 2.5 Ah
40% LÄNGRE
ARBETSTID!

opp
adve
ntsk
affe!

2 399:-

239:-

Mixer Bosch

Fruktfat

NU 799:-

Artnr. MMB42GOB
(ord.pris 899:-)

Artnr. 1685-1045
(ord.pris 109)

s
r
u
o
py h på bygdens

Hap

elmack
s
e
i
d
/
n
i
s
kar
ben
kr du tan

200
För varje r du en lott med
eför få
vinna pr
chans att i butiken.
sentkort

NU 49:-

27 er
b
novem -17
kl. 13

Gäller tom den 24/12 - 2015

Storgatan 4 Ljungbyhed
Tel 0435 - 294 50
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500 kr
1000 kr,
Vinstplan Lotten hämtar
r.
och 200 k isat kvitto utanv
p
p
u
t
o
samtidigt
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g
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Insamling av Svenska Kyrkan:

Julklappar och basvaror till behövande
För tredje året i rad samlar Klippans pastorat in julklappar
till behövande barn, 0-18 år.
Om man vill lämna in julklappar går det bra att lämna in på S:t Petri
församlingshem mellan 1 och 11 december under öppettid. Om
inte det passar kan man kontakta Sebastian Becke, tel 296 95 eller
Pernilla Håkansdotter Olsson, tel 296 81, och komma överens om en
tid. Det går också bra att lämna julklappar på julskyltningen i Klippan
den 29 november, håll utkik efter kyrkans personal!
Värdet på julklappen rekommenderas till max 150 kronor. Julklappen
eller julklapparna lämnas inslagen och med barnets kön och ålder
angiven.
Östra Ljungby och Ljungbyhed
Insamling i Ljungbyhed sker vid gudstjänsten den 6 december, Toner
och tankar i Advent, i Riseberga kyrka. I Östra Ljungby sker det vid
gudstjänsten i Östra Ljungby kyrka den andra advent, 6 december.
Basvaror
Inlämning av basvaror, som kan hjälpa människor som har det svårt
i Klippans pastorat, kan ske på S:t Petri församlingshem den 26 no
vember kl 1518 och 27 november kl 1520. Som basvaror räknas
mjöl, socker, flingor, konserver, toalettpapper och hygienartiklar. Ut
lämning av matvaror för behövande sker den 4 december i S:t Petri
församlingshem kl 0914, eller tills de tar slut.

SAMLI
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Julklappshjälpen
Även i år ﬁnns möjligheten att skänka leksaker till Julklappshjälpen i Klippan. Syftet med Julklappshjälpen är att alla
barnfamiljer i Klippan skall kunna ﬁra jul med julklappar,
även de som har det ekonomiskt svårt. I fjol ﬁck man ihop
inte mindre än 800 leksaker och 136 barn ﬁck julklappar
genom Julklappshjälpen.

Ansöka
Den som är ekonomiskt utsatt har alltså möjlighet att söka hjälp hos
Julklappshjälpen. Man mejlar sin ansökan till: julklappshjalpenklippan
@hotmail.com och märker den ”ansökan”. Ange barnets kön, ålder
och intressen. Inget namn eller någon adress behöver anges, man
ansöker med sin mejladress och förblir anonym. Den som inte har
Den 2 december kl 1720 finns Julklappshjälpen i den före detta lek epost eller tillgång till internet kan lämna en skriftlig ansökan via
saksbutiken  Inges Lek & Hobby  på Järnvägsgatan för att kunna kommunbiblioteken. På biblioteken i Klippan, Ljungbyhed och Östra
ta emot donationer av saker till barn. De frivilliga i Julklappshjälpen Ljungby finns blanketter och brevlådor där ansökan kan lämnas.
kommer att paketera sakerna så att de blir julklappar. Med paketen Sista dag att ansöka är 13 december och de som får julklappar med
följer en tom etikett som sedan kan användas till julhälsning, jul delas i mitten av december.
klappsrim och barnets namn.
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FOTOTÄVLING

Allt från fasan till älg. Uppslaktat på
gården, veterinärbesiktigat och hängmörat.

Gårdsbutik öppet: Tors-Fre 15-18
samt sista lördagen i månaden 11-14
Se hemsidan och vår Facebook-sida
för extra öppettider inför julen!

Välkomna!

www.bonnarpshjort.se • bonnarpshjort@telia.com
0708-140165 • 0705-234020
Lotta Ahlbeck, 2014 års vinnare
i kategorin ”Ögonblicket”

Vi hjälper Er med:
löpande bokföring
bokslut
deklarationer
lönehantering
start av företag
Jenny Roth Adnan Pehlivanovic

0435-152 90

www.hr-redovisning.se

Cizi Engman, 2014 års vinnare
i kategorin ”Natur/Djur”

Har du kikat genom ett kameraöga?

Var med i
Årets bild 2015!
Visst är väl också du en fotograf? Idag har många människor alltid en kamera med sig, den ﬁnns ju i mobilen!
Och utvecklingen av digitalkameror har gjort att man relativt enkelt och billigt kan ta foton med bra kvalitet, hur
många som helst... Att fotografera har blivit en allmän
hobby.
Har du tagit något fint foto under året? En naturbild, ett barn
porträtt, en fin miljöbild? Då skall du deltaga i Årets bild, Söderås
Journalens och Klippanshopping.se:s fototävling!
Fyra kategorier
Tävlingen har fyra kategorier: Natur/Djur, Människor, Ögonblicket
och Lokalt motiv. Du kan lämna in tre bilder per kategori. För att
ett foto skall räknas till kategorin ”lokalt motiv” måste det vara
taget inom Söderås Journalens utgivningsområde: Klippan, Pers
torp, Ljungbyhed, Östra Ljungby, Kvidinge och Röstånga. Vin
narna utses av vår redaktion och Ljungbyhedsbördige fotografen
Rickard Nilsson.
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Prisvärde
Vinnarna i de fyra kategorierna
får vardera ett presentkort
värtSöderåsjournalen
Söderåsjournalen
Söderåsjournalen
Söderåsjournalen
1.000 kronor. Det är en så
kall
Söderåsjournalen
Klippan
Klippan
Klippan
Klippan
lad Klippancheck som det går
Klippan
att handla för i alla butiker i
Klippan som tillhör Klippans
Köpmannaförening.
Lämna ditt bidrag
Dina tävlingsbilder laddar du
upp på www.klippanshopping.se
under fliken ”Fototävling” och
”Skicka in bild”. I början av 2016
presenteras vinnarna i Söderås
Journalen. På hemsidan kan du
också läsa om vilka regler som
gäller för tävlingen.

Beata Ploch-Fristedt,
2014 års vinnare i
kategorierna ”Människor”
och ”Lokala Motiv”.
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Mats P. djupdyker i vår lokala historia

Klippans BK 1943, fr v: Karl Johan Wong, Hangri Tuvesson, Sven Thomasson, Nils Andersson, Sven Svensson, Åke Wong och Allan Jacobsson

Karl Johan Wong – mästare i fel trikå

Klippans Brottarklubb är förmodligen Klippanbygdens motor i Trollhättan. De större framgångarna började komma då Karl
mest framgångsrika idrottsförening. Man har genom åren Johan blev svensk juniormästare 1946, tävlande för Skoftebyn. Han
tillkämpat sig mer än 100 svenska individuella mästerskap. tog samma år sin första SM-medalj som senior, ett brons i fristil för
Det första mästerskapet erövrades redan 1950 av Laroy Månsson, Trollhätteklubben.
som då var klubbens tränare. Några år senare blev Klippansönerna
Kjell Ahlin och Bertil ”Totta” Nyström svenska mästare. Men den
första Klippanbrottare som tog ett mästerskap är relativt okänd i
Klippan. Han tävlade nämligen för Eskilstuna och tog således sitt
mästerskap i fel trikå!

Det blev en ny flytt efter bara något år i Trollhättan. Eskilstuna GAK
var vid denna tid Sveriges klart bästa brottarklubb och var flitig med
att värva talanger till sin förening. Tränaren Preven Svedberg och
ledaren Sven Stålstad fick upp ögonen för Kalle Wong och de såg
snabbt till att han blev Eskilstunabo och fick ett passande jobb. Efter
Karl Johan Wong föddes i Kattarp 1923 men kom till Klippan redan att ha arbetat några månader på Bolinder-Munktell som filare påbör
som ettåring. Hans far hade fått arbete som statdräng på Västergård jade Karl Johan hösten 1946 utbildning till polisman.
och där bodde familjen de första åren i Klippan. Familjen som förut Våren 1947 visade sig bli Karl Johans höjdpunkt som idrottsman.
om föräldrarna Johan och Hilda bestod av 7 barn flyttade till Tvärby Efter att ha tagit guld på Svenska mästerskapen blev han uttagen
1933 där de bodde ett tiotal år på Tvärbygränd.
till att representera Sverige vid Europamästerskapen i Prag. Tillsam
Klippans Brottarklubb hade startats 1933 efter Sveriges stora fram mans med klubbkamraterna Olle Anderberg och Thure Johansson
gångar vid OS i Los Angeles 1932. Ivar Johansson som lyckades ta åkte Kalle till Prag, där han tog ett hedrande brons. Anmärkningsvärt
två guld i två olika viktklasser – han bantade ner sig en viktklass var att han vann över den segrande sovjeten Koberidze. Att slå Eu
under natten – hade blivit stor idol för idrottsintresserade ungdomar. ropamästaren och samtidigt själv bli trea kändes säkert försmädligt.
Intresset för brottning var således stort i Sverige. Karl Johan och hans Men eftersom han själv hade förlorat mot en italienare blev det inget
två år yngre bror Åke provade flera olika idrotter, och 1936 hade de guld för Karl Johan. Men ett EM-brons är ju inget att skämmas över...
börjat träna brottning på Folkets hus.
Den hårda konkurrensen framöver gjorde dock att det inte blev fler
Karl Johan spelade fotboll i KBIF och tränade friidrott, men det var
brottningen som blev hans huvudsport. Han blev skånsk junior
mästare i brottning 1942. Vid tjugoett års ålder deltog Karl Johan,
som hade nacksvning som specialgrepp, vid Svenska mästerskapen
och tog en hedrande fjärdeplats i lätt tungvikt. Den då legendariske
rikstränaren i brottning, Robert Oksa, uppmärksammade den väl
växte Klippanpojken och bjöd in honom till ett träningsläger på
idrottsanläggningen på Bosön utanför Stockholm.
Men det var inte bara Robert Oksa - ansedd som en av världens bästa
tränare inom sporten - som uppmärksammade honom. Karl Johan
värvades 1945 efter ytterligare en fjärdeplats vid SM till Skoftebyns IS
i Trollhättan. Kalle Wong lämnade Klippan och sitt arbete på Läder
fabriken. Han flyttade till en ny klubb och ett arbete på Svenska Flyg
16

SM-guld för Karl Johan. Malmö-brottaren Karl-Erik ”Store-Kalle”
Nilsson klev upp från mellanvikt till lätt tungvikt, skickades till OS i
London 1948, och tog guld där. Att ”Store-Kalle” fick representera
Sverige i lätt tungvikt var något överraskande. Han hade endast ett
SM-silver från mellanvikt som merit, men visade sig vara en framtids
man. Från 1950 och framåt dominerade ”Store-Kalle” i Sverige och
tog 7 raka SM-guld.
Bland Karl Johan Wongs andra konkurrenter fanns klubbkamraten
Rolf Wahlström och fristilspecialisten Viking Palm från Broby. Hu
vudkonkurrent var dock ”Store-Kalle”. Deras matcher framöver blev
rejält hårda duster med utslagna tänder och brutna revben. Men
Karl-Erik Nilsson, som tävlade för GAK Enighet i Malmö, drog som
regel det längsta strået. För Karl Johan Wong blev det – förutom

ASTORAT
KLIPPANS P

Jul

i Klippanbygdens kyrkor
Karl Johan Wong, 1949

SMguld 1947 – sammanlagt tre silver och fem brons vid Svenska
mästerskapen, i såväl grekiskromersk stil som i den fria stilen. I
mitten av 1950talet blev Karl Johan mindre aktiv inom elitbrott
ningen på grund av skador, men hade trots det framgångar inom
polisidrotten.
Karl Johan etablerade sig i Eskilstuna och tycks ha trivts bra som
sörmlänning. Något år efter att han hade kommit till Eskilstuna
träffade han den blivande hustrun Nancy. De gifte sig 1948 och
fick 1950 sonen Jan. Karl Johan arbetade som polis fram till sin
pensionering 1988. Karl Johan Wong gick bort 1997.
Karl Johan Wong var en av Eskilstuna GAKs många framgångs
rika brottare under 1940 och 1950talet. Tillsammans med
merittyngda lagkamrater tog han fem segrar i den stora Fyrstads
tävlingen. Men för oss som håller Klippans Brottarklubb högt,
och som vet att Karl Johan Wong var en Klippanpåg så hade det
känts bättre om han haft sin framgångar i Klippans Brottarklubbs
trikå...

December månad nämnar sig, och med den helger
och högtider. Svenska kyrkan bjuder på arrangemang i ﬂera av Klippans pastorats kyrkor. Det blir
gospel och gröt, och så Lucia förstås! Några av
programmen kommer här:
Toner och tankar i advent
Kefas Gospel – musikgudstjänst under ledning av Anna
Hiltunen. Präst Pernilla Håkansdotter Olsson förmedlar sina
tankar kring advent.
Söndag 6/12 kl 17.00 i Riseberga kyrka
Grötfest
Anders Engberg med vänner sjunger och spelar julmusik.
Pris 100:/person. Anmälan senast 1/12 till vår expedition, tel
296 80, epost: klippans.pastorat@svenskakyrkan.se
Onsdag 9/12 kl 18.30 i Östra Ljungby församlingsgård
Julkonsert med Luciatåg
Sjung in julen med Gkören, musiker och församlingens
barn och ungdomsgrupper. Under ledning av Eva Johans
son. Glögg serveras från 15.30.
Lördag 12 december kl 16.00 i Östra Ljungby kyrka
Musikgudstjänst
Präst: Pernilla Håkansdotter Olsson
Söndag 13 december kl 15.00 i Västra Sönnarslövs kyrka
Luciagudstjänst
Luciatåg med barn från förskolan Regnbågen, fritids i Vedby
och Kefas barn. Präst: Pernilla Håkansdotter Olsson.
Söndag 13 december kl 17.00 i Vedby kyrka
Luciagudstjänst
Luciatåg med barn från Fritids i Färingtofta. Efterföljande
Luciafest i Färingtofta församlingshem. Präst: Per Linderfalk.
Söndag 13 december kl 17.00 i Färingtofta kyrka

Robert Oksa och Karl Johan Wong.

”Strålande jul”
Sångerskan Carolina Söderman och hennes medmusikanter
– konsert med innerliga tolkningar av välkända julsånger.
Lördagen 19 december kl 17.00 i Färingtofta kyrka
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Något runt och
en bra laganda
räcker länge...
PROFIL:
BURIM NIKQI
Vi ﬁck ett brev till Söderås Journalen,
med en äkta kulspetspenna och av
mänsklig hand skrivet, levererat av en
livs levande brevbärare. Sådant händer fortfarande... Brevet innehöll ett
tips till vår artikelserie Proﬁlen. Brevskrivaren trodde att våra läsare skulle
vara intresserade av Burim Nikqi, och
det trodde väl vi också... Så vem är
denne Burim?
För lärare och elever på Nya Snyggatorps
skolan är Burim fritidsledaren som tar hand
om barnen på raster och håltimmar. Andra
känner honom som fastighetsskötaren som
skötte underhållet för deras hus och hem,
klippte gräs och häckar och befriade avlopp
från onödig goja. Och så en del som kän
ner honom som den lovande fotbollspelaren
som istället fick en karriär som tränare redan
i unga år.
Från Kosovo
Burim kom till Sverige från Kosovo som fem
åring. Förutom tidiga barndomsminnen från
familjen har han hågkomster av det spända
läget i Kosovo i slutet av 1980talet. Han
minns också den långa tågresan till Sverige.
Här hamnade familjen i Malmö där de bodde
ett halvår på en båt i hamnen. Han hann med
att bo korta perioder i Vejbystrand, Karlskro
na, Ljungbyhed innan han slutligen hamnade
på Tingsgatan 31  ett hus som idag är rivet
 i Klippan 1993.
Bollsport
Som många pojkar var han redan som barn
frälst för bollar. Han provade alla bollsporter
som han kom åt, framför allt lagsporter, men
fotboll blev den sport som han fastnade för.
Som barn gick han på Antilopenskolan när
han började träna fotboll i Forsby IF.
– Föreningen hämtade sina pojklagsspelare
med en buss på Preem, säger Burim. Det
18

var en klasskompis som tränade i Forsby och ingen utrustning, inget som kostar pengar.
lockade dit mig. Men senare började jag i Även i de fattigaste länderna i världen spelar
man fotboll, nästan var som helst där man
Klippans BIF.
kommer åt. Man spelar fotboll barfota, det
Efter fyra år i Klippans BIF värvades han till
går ju bra det också. Man behöver en någorPerstorp SK. Burim, som sågs som en stor ta
lunda plan yta där man kan hålla till, en äng
lang, blev tyvärr knäskadad och fick avbryta
eller kohage, det krävs inte så mycket. Men
sin karriär som spelare redan i 20årsåldern.
sedan är det en lagsport, att vara med i ett
– Jag blev fotbollstränare alldeles för ung
lag är något speciellt.
egentligen, konstaterar Burim. Men det är ett
drömyrke för mig, att vara fotbollstränare.
Utveckla ledarskapet
Burim ser framåt genom att utveckla sitt le
Framgångsrik tränare
darskap för att prestera bättre som tränare.
Man kan inte säga annat än att det har gått
Men även för att förkovra sig som fritidsleda
bra för Burim som tränare! Han har gått från
re för barnen på Nya Snyggatorpsskolan. Till
att träna Östra Ljungby och Klippan till Höga
sommaren hoppas han kunna åka till Kosovo
näs, från division 6 till serieseger i division 3.
för första gången med barnen och sambon
Lagen som han har tränat har hamnat i topp
Anette. Burim har nära släkt att besöka i Ko
i sin serie, antingen vunnit och gått upp eller
sovo, något han ser fram emot.
kvalat till en högre division. Men det senaste
året har han prioriterat familjen och de tre Förresten! Vad var det vår brevskrivare tyckte
vi skulle förmedla när det gällde Burim? Vi
barnen, och vilat från tränarsysslan.
– Arbetet som jag har idag - fritidsledare på citerar helt enkelt: ”Han är en ovärderlig tillSnyggastorpsskolan - gillar jag, säger Burim. gång för alla elever på skolan och ger dem
Det handlar mycket om samma saker som trygghet och struktur. Han ser varenda en av
tränarjobbet, att vara en bra ledare. Och jag dem och har alltid ett ord över till dem vilket
tycker om att arbeta med ungdomar. På sko- gör att de känner sig sedda av en person som
lan ﬁnns barn med många olika bakgrunder, jag tror de ser upp till.”
socialt och kulturellt, och det är stimulerande
Det låter som att det i alla fall finns minst
att få alla barn med sig. Det gäller att se möjen förälder som uppskattar Burims arbete på
ligheter istället för hot och problem. Även
skolan!
som tränare måste man vara en ledare med
känsla för varje individ. Det personliga samtalet, med var och en av skolans elever eller
med spelarna i ett lag, är viktigt.
Men, det här med fotboll... Vad är det som
gör att fotboll är mer intressant att hålla på
med än andra sporter?
– Det har jag nog inte tänkt på så mycket...
Men det krävs inte så mycket för att några
killar eller tjejer skall kunna spela, funderar
Burim. Något som är runt, som man kan använda som boll är egentligen allt. Det behövs

Nu har vi även

MINIBUSSUTHYRNING
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Åbytorpsvägen - 264 39 Klippan
www.klippansbuss.se
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OCH
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Så var hon plötsligt här! Ebbas lillasyster och
min och min mans minsta lilla dotter. Med små
nyponfötter, massor av hår på det lilla huvudet
och så fantastiskt ﬁn.
Nu försöker vi vänja oss vid livet som fyra (fem med
hunden… den stackaren har verkligen fullt upp med
att hålla ordning på alla nu). Första tiden är svår tycker
jag. Alla säger att man ska njuta av bebisbubblan, och
det försöker jag göra även om man känner sig lite
isolerad i sin soffhörna och samtidigt inte vill dra med
sig den lilla ut i stora världen med alla basilusker. Jag
snusar på det där lilla huvudet, tittar in i de där klara
ögonen och förundras. Astrid Lindgren har skrivit så
fint i Emilböckerna. Där funderar pigan Lina över hur
det kan komma sig att allting liksom hamnar rätt i
öronen på sådär små människor, alla krumelurer och
allt som krävs för att ett öra ska bli just ett öra... Och
visst blir man hänförd att det blir två öron, små fingrar,
pyttesmå tår och en helt ny människa! Samtidigt är det
läskigt. Denna lilla människa och hennes storasyster
ska jag lyckas göra till självständiga, säkra, glada,
modiga, fina och nyfikna människor. Dessutom ska
de ha mat varje dag, vara hyfsat rena och nåt sånär
välkammade. Ett uppdrag som jag ska ro i land, jag
som inte ens kammar mitt eget hår varje dag!
Känslan när man kommer hem från BB´s bubbla, där
hjälpen bara är en knapptryckning bort, är speciell.
Ska vi ta hand om den här bebisen själv nu? Min man
tvivlar jag inte en sekund på, han är lugnet själv och
står med fötterna stadigt på jorden. Jag däremot är inte
alls lika stabil och hamnar farligt ofta på familjeliv.se
för att ta reda på varför bebisen kräks/bajsar si eller
så/sover för mycket/sover för lite/när babyblues ska
gå över/vilken barnvagn som är bäst/vilken bilbarnstol
som är bäst/vilken bärsele är ergonomiskt bra och
hur fan lyckas man knyta de där jävla bärsjalarna? Nä,
lika bra att kura ihop sig i soffhörnan igen med den
pratsamma treåringen, bäbisen, mannen och hunden
och titta på höstlöven som dansar utanför.

Passa på
att använda
ROT-avdraget!

Specialist & behörighet på läggning av:
plast / parkett / kakel / klinker
Försäljning av golvmaterial
Välkommen att kontakta:
Bennys Golv i Klippan AB • Tel/Fax: 0435-106 90 • Mobil: 0736- 230 410
Björkvägen 11 • 264 37 Klippan
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Söderås Journalens månadstävling
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Annas högsta önskan!
Det är måndag förmiddag på Huvudsalongen i Klippan.
Det är lugnt och stilla, personalen arbetar koncentrerat med en kund. En pysslar med håret, en annan med
ögonen. Det är Anna Rosén som halvligger i Huvudsalongens schamponeringsstol. Hon är alldeles stilla
och blundar.
– Somnade du, Anna? undrar Söderås Journalens fotograf.
– Nej, jag ligger bara och njuter...
Annas högsta önskan
De som tar hand om Anna på Huvudsalongen är ”Ankie” Jo
hansson och Linda Helgesson. Det är fyra vana händer som
färgar in, schamponerar och sköljer ur. De färglägger ögonbryn
och ögonlock med varsam precision.
Som ni förstår var det alltså Anna Rosén från Röstånga som
vann årets Gör om migtävling hos Söderås Journalen. Hon
arbetar till vardags med smågrisproduktion på Hjularöds Gris
utanför Harlösa. Hon har tidigare jobbat på Adapt Media med
annonsförsäljning för Söderås Journalen.
– Jag har ju alltid velat anmäla mig till ”Gör-om-mig”, men
det har ju inte gått eftersom jag var anställd på Adapt Media,
säger hon. Nu är det snart fyra år sedan jag slutade så nu
tänkte jag att jag kunde anmäla mig. Och så vann jag. Min
absolut högsta önskan genom många år gick i uppfyllelse!
Svenskutvecklad behandlingsteknik för hår
Färger läggs i tre olika toner och Annas hår får en vacker
glans. Effekten blir fantastisk och håret känns som nytt.
– På Huvudsalongen använder vi ProCortexx, som är en
svenskutvecklad behandlingteknik, säger ”Ankie”när hon
bearbetar Annas hår.
Tekniken är förebyggande och skapar nya bindningar och
en stabil struktur i håret. Håret blir stryktåligare och får
bättre elasticitet. Det blir ett mer lättkammat och mot
ståndskraftigt hår.
Kläder till mässbesök
I vinsten ingick också kläder. Därför blev det ett besök på
klädesbutiken Basthi också. Att hitta de rätta färgerna och
formerna till en helt ny frisyr kräver tid och omsorg. Möjlig
heterna är många, men Sari Lindahl och Sanne Funke som
jobbar på Basthi, har många förslag och goda råd. De är vana
vid att sätta ihop mönster och färger till sina kunder. Plagg efter
plagg testas, kombinationerna varieras. Frågorna är många.
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Anna lyser och myser när ”Ankie” och
Linda bearbetar hennes risiga hår. Efter
behandling och klippning blir det som
nytt - lent, friskt och färgsprakande.
Tänk vad rätt färg kan göra! Plötsligt får
Annas blåa ögon en helt annan lyster.
”Ankie” visar Anna hur man kan forma
frisyren på två helt olika sätt. Rakt och
lite rockigt eller mer kvinnligt, mjukt och
lockigt.

– Jag tyckte sådär om byxorna, säger
Anna. Men när de kom på var de jätteﬁna. Jag är ju en jeansmänniska. Det är
kanske bättre med blåa jeans..?! Mmm,
jag har en svart kavaj hemma, passar
den till detta..?!
Anna provar många olika set och hit
tar även en kappa som hon bara äls
kar. Men den får vänta. Om någon
vecka skall Anna representera JO Stall
design & Management på en mässa
på Elmia i Jönköping. Kan hon hitta
något som passar i det sammanhang?
Det är inte lätt, men till sist har Anna
bestämt sig. Slutresultatet blev en stil
ren, enkel klädsel som Anna kände sig
fin i. En grå, värmande poncho och ett
halssmycke som kombinerades med
en svart tröja och svarta jeans med
revär.

Mitt nya jag!

På Basthi provar Anna
alla möjliga kombinationer. Sanne och Sari bidrar med ett fantastiskt
kunnande och mycket
tålamod. Anna får plötsligt svårt att välja mellan
många snygga set. Men efter en stund är Anna
helt övertygad. Detta känns helt rätt! Snyggt, lite
affärsmässigt men ändå enkelt och lättburet.
– Det här är mitt nya jag, utbrister en lycklig
vinnare!

Anna känner sig som en ny människa!
Hela hon glänser och hon känner sig
redo för nya äventyr, både på jobbet
och kanske även privat... Vem vet!

Köp 3 plagg från
och betala för 2!

Julklappstips!
Mascara

159:Emite

ord. pris 210:-

Fön

299:-

Ermila
Protect

ord. pris 79

5:-

Vill du g
e
bort en
”Gör om
m
i julklap ig”
p?
Kontak
ta oss!

Gäller vecka 48!

Missa inte vår
Adventskalender
1 - 24 dec med massa
fina erbjudanden!

Gå in på www.klippanshopping.se.
Under företag hittar du Basthis sida.
Klicka på erbjudanden

Plattång
Välkommen in!

Vi bjuder på glögg och
pepparkakor hela veckan!

Storgatan 32 • Klippan • Tel 0435-157 15

169:-

ord. pris 249:-

Nästrimmer

109:-

VÄLKOMNA!
Priserna gäller till lagret är slut!

Huvudsalongen • Storgatan 35 • 26432 Klippan • Tel 0435-153 53
21

Klippans ff:s
Byggprojekt klart:
stora fotbollsfest! BUSSKUR PÅ STORÄNG

När julen närmar sig återkommer de traditionsenliga
arrangemangen. För fotbollen i Klippan är det den årliga,
stora fotbollsfesten Luciacupen som Klippans FF ordnar i
Idrottshallen. Tävlingen infaller i år den 5-6 december och
den 11-13 december.
– Just nu är 96 lag anmälda, men anmälningstiden har inte gått ut
så vi hoppas att ﬂer lag tillkommer, berättar KFF:s kanslist Lasse Fors.
Vi har plats till 104 lag, men det är max.
Åldersmässigt är spelarna mellan 6 och 15 år. Sammanlagt tävlar
man i 7 pojkklasser, 2 flickklasser och en blandad klass för de minsta.
Luciacupen är en viktig inkomstskälla för föreningen, kanske den vik
tigaste. För att få allt att fungera krävs ett stort antal frivilliga. Ett
50tal ledare och föräldrar till de spelande barnen engagerar sig och
hjälper till med kioskförsäljning och andra kringarrangemang.
Framgångrik säsong
Säsongen har för föreningen annars varit lyckad med framför allt ett
avancemang i seriesystemet på seniorsidan. Klubben blev tvåa i div 4
Skåne Norra efter en väl genomförd säsong.
– Man kan inte klaga, säger Lasse Fors. Herrarna tog sig äntligen
vidare och kommer att spela i division 3 nästa säsong. Och damerna
som var illa ute under våren lyckades rätta upp det på höstkanten
och håller sig kvar i division 3 Skåne Nordvästra. Man förlorade endast en match på hela hösten.
Att Klippans anfallare Tommy Filipovic tog hem skytteligan var ju
heller inte så tokigt. I sista matchen mot Perstorp/Bälinge gjorde han
inte mindre än 6 fullträffar. Sammanlagt 39 mål på 19 matcher  mer
än två mål i snitt per match!
– Men den match som han var mest målfarlig i var mot Glimåkra
IF hemma på Åbyvallen, avslutar Lasse Fors. I den matchen gjorde
Tommy osannolika 8 mål vid 11-0 vinsten!
Klippankille vann Allsvenskans skytteliga
En fotbollsspelare som haft en fantastisk säsong är Emir Kujovic,
svensk mästare med IFK Norrköping 2015 och segrare av Allsvens
kans skytteliga med 21 gjorda mål. Emir kom som fyraåring till Klip
pan och började sin fotbollskarriär i Klippan BIF. Som den talang han
 och hans två år äldre bror Ajsel – var, värvades han som tolvåring
till Landskrona BoIS . Bägge bröderna Kujovic har
spelat för allsvenska klubbar och provat livet som
fotbollsproffs utomlands. För Emirs del blev det
spel i IFK Norrköping efter ett par år i Turkiet.
Och i skrivande stund kan han fira såväl SM
guld och vinst i skytteligan som att ha blivit
uttagen till landslagstruppen. Emir Kujovic
kan alltså bli den första landslagspelare som
Klippan fostrat sedan Hasse Perssons dagar
på 1950talet. Söderås Journalen gratulerar
Emir Kujovic till framgångarna!
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Det var stolta elever på Gymnasiesärskolans byggprogram som ﬁck vara med om invigningen av sitt senaste
byggprojekt.
Barn och utbildningsnämndens ordförande Rune Persson kunde
inviga en nyrenoverad busskur på Storäng genom att sätta upp
en välkommenskylt som en av eleverna på skolan snickrat ihop.
Arbetet med busskuren har varat 34 veckor och involverat cirka
åtta elever, och har innefattat bland annat målning och snickeri
arbeten.
– Byggandet av busskuren är ett av många lärande projekt i Gymnasiesärskolans verksamhet, berättar läraren PärAnders Enoks
son. Skolan får ofta beställningar av kommunen eller privatpersoner och vi har till exempel jobbat med att bygga cykelskjul,
sandlådor och friggebodar.
Förutom glädjen av att se det färdiga resultatet av sitt eget arbete
blev eleverna bjudna på choklad av några boende på Storängs
området. Ett bevis på ett väl utfört arbete!

Stor generositet i Ljungbyhed
Den 3 oktober påbörjade Röda Korset sin insamling av
kläder och leksaker till de transitboende ﬂ yktingarna på
Ljungbyhed Park.
Man fick ett fint gensvar på sitt upprop och Röda Korset har se
dan starten dessutom tagit emot mängder av spontant överläm
nade gåvor från privatpersoner, företag och föreningar.
– Hittills har 1500 ﬂyktingar fått ta emot varma kläder. De som
bor i Ljungbyhed och har skänkt kläder kan se sin vinterjacka eller mössa värma en medmänniska, berättar Ingegerd Hagelin,
informationsansvarig på Röda Korset Lungbyhed. Och lyckan av
att se småbarnen ta emot en leksak skulle vi önska att alla ﬁck
uppleva. Vi är 66 volontärer som arbetar med sortering och utdelning av kläder, men ﬂer är välkomna att hjälpa till!
Störst behov för tillfället:
 Barnvagnar
 Fotbollar, pumpade
 Herrskor, storlek 4245
 Herrjackor, storlek small och medium
 Ryggsäckar
 Kritpaket med ritblock i en hopknuten plastpåse
 Memoryspel

I

Röda Korset har öppet för inlämning på Lägergatan 5 på Ljung
byhed Park måndagar, onsdagar, fredagar och söndagar kl 1012.
Den som vill ha mer information kan kontakta Ingegerd Hagelin,
tfn 0435770109, 0734398169, epost: i.hagelin@bredband.net

Söderåsens Brukshundklubb
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Riseberga-Färingtofta
Hembygdsförening

Fokus Färingtoftabygden

Föreningssidan

Klippanbygdens
Natur
Maila till: foreningssidan@soderasjournalen.se

Perstorps
Västra
Sönnarslövs
Hembygdsförening
Bygdeförening

Åsbo Släkt- och Folklivsforskare

Riseberga-Färingtofta
Ljungbyheds
Golfklubb.

Ni skriver2015
själv texter och ansvarar för att de är
Årsmöte
rätt. Vi förbehåller
rätten att
redigera
11 mars oss
kl. 19.00
- 21.15.
Ni dem.
hälFöreningen Fokus Färingtoftabygden söker Årsmöte
Årsmöte
dig som har behov av lokaler eller ideér sas varmt välkomna till Klippanbygdens
Årsmöte den 23 februari kl. 19.00 i FäringNaturs årsmöte.
Plats: Loftet på
Bjärhus
om hur husen
på skolan
skall kunna fyllas
På denna sida erbjuder vi alla föreningar i Söderås
Journalens
utgivningsområde
att informera
om sin verksamhet.
Föreningen
tofta församlingshem. Efter årsmötesförgårdsbutik,
Söndraby.
På
programmet
på
nytt.
Postorder,
produktion,
butik,
konska alltså finnas
i Klippans
kommun
(Klippan, Ljungbyhed, Östra Ljungby osv), Perstorps kommun, Kvidinge eller Röstånga.står
handlingar
berättar
Jonas Kyrö
och Helene
tor, lager, callcenter, dagis, idrott, kurser, de sedvanliga årsmötesförhandlingarna
Stalin Åkesson om Polemansprojektet.
cafe,
turismföreningsmöte
med mera… 14.00
Alla ideér motta- samt att mötet ska besluta om nya stadgar
12 januari
Välkomna vi bjuder på kaffe med bröd.
ges
med
tacksamhet
och
endast fantasin för föreningen. Därefter kommer Staffan
23 januari revy på Hillesgården
sätter
gränser!
Skriv
direkt
till info@faring- Åkerby som är ordförande i Skånes ornitoArkivlokalen
9 februari årsmöte på Kulturcenter/Parkköket Aktiviteter
tofta.nu
Gå
gärna
in
på
vår
hemsida www. logiska förening (SkOF) att berätta om hur
Arkivlokalen
Ljungbyhed
Biblioinbjuder såväligamla
som nya(under
medlemmar
till 14.00
Jularrangemang
Golfaktiviteter
medlemmar
går för den för
vita klubbens
storken i Skåne.
Kom
faringtofta.nu
Där
hittar
ni
bland annat det
Aktiviteter
vårentorsdagar
2015 kl. 13.00 - 16.00. Öppet
Hus
teket)
har öppet
sin årliga
grötfest.
5 december
kl.under
18.00-20
Ljusfest
med
glögg
21 februari bingolotto
i Göteborg
som
nu dig
pågår
vintersäsongen
är:
och
lär
mer
om
en
av
våra
mest
mytmedlemsinfo,
FIK
och
annat
om
Färingtofta
• Torsdagen
mars
kl. 19.00.
Välkomna
att seden
dess19
stora
samlingar
av För alla nya som gamla släktforsknings- i Polemans trädgård, Forestad.
Datum: Fredag 27/11
28
februari
Arlövsrevyn
(fullbokad,
men
anomspunna
fåglar
som
är
på
väg
tillbaka
i
med
omnejd.
Tisdagsförmiddag
spelar
damer och
Kulturafton ihembygdsböcker,
Klöva Hallar, Bertil
Hagberg
fotografier,
kartor
och intresserade i vår egen lokal på Studie- •
6 december,
julskyltning,
lotteriförsäljning
på
Plats: Perstorps församlingshem
mäl
gärna
till
återbudslista)
landskapet!
Föreningen
bjuder
som
vanligt
herrar
golf över
nio eller arton hål.
visar flygfoto från
Kaffe och gården 47:an. Alla välkomna!
släktutredningar
frånSöderåsen.
våra socknar.
Cronquvistska
gården.
Tid: 18.00
Stöd
positiv
utveckling
av bygden aktiviteter, på
fika! Kontaktperson: Erik Persson, tel.
Mer
information
om
kommande
kaka ingår i entreavgift.
Varmt
välkomna
till våraspelar
arrangemang!
Sam-• Måndag
23 februari
kl 13.00så
- 16.00
•
Klubbens
på onsdags
Pris: 75 kronor
Bli
gärna medlem
i föreningen,
stödjer 0435-44
04 veteraner
41.
anmälningslistor
m.m.
finns i aktivitetspärmen
• Torsdagen den 9 april kl. 19.00. Kultur- ni
arr.
SV
Västra
Skåne
16.00
• arbetet
Fredagför
27positiv
februari
kl
13.00
förmiddagar.
utveckling
av bygden.
i lokalen på Torget 1A.
Vi söker medhjälpare
Anmälan
senast
den 25
november
afton
i Klöva
Hallar.
Konsert
med till:
Klippans Som
• Söndag
1 kan
marsman
kl. anmäla
09.00 - 12.00
Trollsländor pågår vintertouren.
medlem
sej
på mejltill studiecirklar och andra aktiviteter.
Kon- Skånes
Karl-Eric Persson 070-480
30 95
• Lördag-söndagar
Årsmöte
ungdomsorkester.
Kaffe och
kaka ingår i listan
16.00
•
Måndag
9
mars
kl.
13.00
19
mars
kl. 19:00
- 21:00, samlar
Ängelholms
där
man
både
får
och
kan
ge
infortakta
någon
i
styrelsen
om
du
är
intresserad.
KalleFors,
Hall 070-833
08 kyrkoherde,
32
Alla dessa
aktiviteter
totaltbiblic:a
Alf
Kvidinges
gästar
entreavgift.
•
Fredag
mars
kl.om
13.00
otek.
Magnus
Billqvist,
författare
till
Svenska
mation,
till 13
exempel
vad - 16.00
som
händer
Vi
fi
nns
i
Sågenhuset
på
Ängelholmsgatan
3,
Anmäl
intresse
för
nya
aktiviteter
och
studieGun
Ekenskog
SV
0435-312
86
80-talet medlemmar som vid något
av
Kvidinge
sockens
Hembygdsförenings
års• Söndagen den 19 april kl. 14.00. Års- i•trakten.
- 16.00
Måndag
23 mars
kl. 13.00
berättar
om
och
visar
bilAktuella
frågor,
förutom
skolan, Trollsländeguiden
under
skärmtaket
(se
upp
för
duvorna).
cirklar
till
Wanja
Karlsson,
0435-23068,
dessa tillfällen deltager.
möte
den 15
mars. Alf går
i penmöte söndagen
i Klöva Hallar.
Föreningen
bjuder
på är
der av de trollsländor man kan få se i Skåne
just
nu bland
annat
•
Fredag
27 mars
kl. bredband/fiber-pro13.00 - 16.00
0706-442170.
Tittauppmärksamma
in och se hur det går
att den
köra 27
RC-bil
sion
i
höst
och
kommer
att
berätta
om
sina
Att
att till
man
jakaffe och kaka. Underhållning av Mats jektet.
vi får också höraärhur
arbetet
med att
Färsk11
info
omkvällsträff,
detta, och
annat, blir och
• Onsdag
mars
Studiegården
på
vår
fi
na
bana.
Det
går
fort
och
det
hopinbjuder
till
motionsdans
i
Tornsborgs
Tivoli,
drygt
18
år
i
församlingen.
Årsmötet
sker
nuari
spelade
på
ordinarie
greener
(somPettersson och Ingrid.
dessa
spännande
djur kör.
gickSportill.
det på årsmötet den 17:e mars kl. 19.00 i kartlägga
pas högt och
långt
bästa
iFäringtofta.
Hembygdshallen kl. 14.00 och förutom 47:an, kl. 19.00 med temat ”Berättarkväll”. margreener),
vilket när
intedehar
hänt sedan
• Torsdagen den 30 april kl .19.00. Val- Färingtofta
Dessutom
kommer
Patric
Carlsson
från
församlingshem.
Föreningen
Vi
berättar
för
varandra
om
vår
släktforskten där
ung o gammal
har kul och kan
stadgeenliga
blir det14-17.30
lotteri Terminens sista träningar och avslutningar man
Torsdagen denförhandlingar
dec OBS
TIDEN
fickbåde
18-hålsbanan
år
2001!
borgsfirande
på3 Forsby
Idrottsplats.
Bål, bjuder
i Örkelljunga
att i
på kan
fika.-vara
Varmt
ning.
Det
omVälkomna!
hur
svårt
det ibland Naturskyddsföreningen
blir:
Leiksjudo
onsdagen
den
2/12
tävla
på
lika
villkor.
Sitt
ner
och
ta en fika
vid
kaffet
som
föreningen
bjuder
på.
Det
ERIK ARNOLDS
spelar
försäljning
av korv
med tillbehör och kaffe Styrelsen
berätta
om
den
rika
trollsländfaunan
kring
är
att
hitta
släktingar
eller
om
spännande
Golfrestaurangen
är
öppen
måndagblir
även visning
av de
ombyggda
lokaler- Övrig träning - vecka 51, men senast onsda- vår cafeteria och snacka lite eller passa på
Vi bjuder
kaffe.
Alla
föreningsanslutna
och
kaka. på
Lotteriförsäljning.
Vårtal av kyr- eller
och
Örkelljunga.
Samarrangemang
sorgliga berättelser vi funnit i arkiven. Rössjön
fredag
och
serverar
”dagens”
hela
att prova
själv.
På söndagar
kan under
du hyra
en
na
på
andra
våningen
i
Hembygdshallen.
gen den 16/12.
pensionärer
är välkomna.
Medlemskontroll.
koherde
Pernilla
Håkansdotter-Olsson.
mellan
och Naturskyddsföreningarna.
denna
vintersäsong,
vilket
uppskattas
av våraKOF
RC-bilar.
Prova-på
dagar
kommer av
att
Entré:
40
kr och icke-golfare.
KYRKSÖNDAG
blir30
det maj
den 6kl.december
(2:a För övrig information:
•
Lördagen den
14.00. Spelbåde
golfare
ordnas.
advent) i Färingtofta
KyrkaHallar.
kl 10.00.Klippans se vår hemsida Ljungbyheds judoklubb.
manstämma
i Klöva
Företag eller kompisgäng
köra och
Vintertouren
som samlar som
flestvilldeltagare,
Musik-kapell
Efteråt bjuds alla anordnar
kyrkobesökarespelmanstämpå kyrkkaffe Aktiviteter och möten våren 2015
Aktiviteter
ha
kul
på
annan
tid
kontakta
oss
eller
titta in
mellan 25-30 medlemmar, leds av Johan
ma.
Föreningen – även
har
korvförsäljning, Aktiviteter
i Församlingshemmet,
Färingtofta
på
banan
så
försöker
vi
fi
xa
det.
“Flockpromenad”
icke-klubbmed• Årsfest fredag 6 februari kl. 13.00.
Nilsson på 605p, därefter kommer Hans
smörgås
elller kaka
kaffe.kl. 09.30,
Våfflor. Bildgruppen
Välkomna!
Framträdanden
november/december
lemmar
välkomna,
22med
februari
har under
möte
fredag
mellan Inbjuder
•
Årsmöte fredag
20 varje
februari
kl. 14.00.
Kontaktuppgifter,
extraöppet,
tävlingar
och
Pommer,
Gary Branchett,
265p,
till320p,
motionsdans
Lotteriförsäljning
2015
Vedby
Strövområde. Föreläsning “Starka kl.
12.30
och fredag
15.00. 20
Allamars
medkl.intresse
•
Trivselträff
13.00. för IGöran
ev.
eventSjöblom,
hittar
du 260p,
på
www.klippan-rc.se
elHåkan Svensson,
Tornsborgs
Tivoli,
Färingtofta:
Välkomna önskar
Sönnarslövs
1. Kvartalsmöte
Lördagen militära
denfredag
28/11,
Pers- 250p,
tillsammans”
5 mars Västra
kl. 17.30.
Kursverk- Ljungbyheds
historia
och
de
som
•
17Julmusik,
april
kl.ICA
14.00.
ler
FB.
Kennet
Lindkvist,
230p,
Torsdagen
den 26
februari kl.
14.00 -Göran
17.30
Bygdeförening.
Besök
gärnaunder
vår
hemsida
torp.påSpelning
mellan
10.00 och
12.00 •Svensson,
23 november
bingo
i lokalen
Torget
1 A jobbat
samheten
startar
löpande
våren.
F5 är välkomna.
• Boule
- inomhus
Klippanklmåndag
kl. 10.00
2015p,
Lars
Robertsson,
205p,
Öppettider
på
vår
bana:
BENGT
HEDIN
spelar.
www.bygdegardarna.se/vastrasonnarslov
2. Canasta
Måndagen
den
7/12, i den
Konsert,
Tall- Kenneth Hjelm, 200p och Rolf Eriksson på
14.00
För
mer info om aktiviteter och anmälan till Föreläsningsserien
•
tisdag
kl.
13.30
lokalen.
fortsätter
19 mars
• Söndagar kl. 11.00 - 18.00.
• Torsdagen den 12 mars kl. 14.00 - 17.30
gården, onsdag
Örkelljunga.
dessa,
se hemsidan
www.soderasensbk.se
2 december
cirkelledarträff
i lokalen Torget med
• Bowling
kl.
13.30
Perstorp.
att Lars Johansson, chefsredaktör på 195p.
• Onsdagar kl. 18.00 - 21.00.
MEMORYS spelar
Konsert kl 19.00
1 A 17.00
• Gymnastik
onsdag
15.30om
idrottshallen.
HD/NST,
kommer
att kl.
berätta
samman- Alla är hjärtligt Välkomna.
Kommande verksamheter för medlemmar3. Whist
Lördagen
den 12/12,
Julmusik
•
onsdag
kl. 18.30
i lokalen.
med Sydsvenskan
och om da- • Torsdagen den 26 mars kl. 14.00 - 17.30
4 december julfest i bowlinghallen 16.00 för slagningen
na: Årsmöte Vår torsdagen den 26 mars,
a.
Restaurang
Senioren,
Klippan.
Danser
och
möte
• Handarbete
första torsdag
i månaden
gens
mediekonsumtion.
Tiden är
kl. 19.00 KJELL REINES spelar.
bowlande, 17.00 för enbart ätande.
kl. 19.00 i klubbhuset, arbetsdag är lördaKonsert
kl
13.00
Den 4 mars är det dans i Folkets Park till
kl. 13.00
lokalen.med avbrott för kaffe. • Torsdagen den 9 april kl. 14.00 - 17.30
c:a kl.i 21.00,
För17.00
hjälptillmed
Stig
gen
den 28 mars
samling
kl. 09.00
Trimorienteringen
är med
avslutad.
Följande
hade
b.
Musikskolan,
Klippan
kl.
Bertstransport
favoriter,ring
samt
denÅlund,
18:e Inträde
• Skogsvandring
tisdag
kl. 13.30.ärStart
ARNOLDS spelar.
40 kr. (Obs!
Platsantalet
intei ERIK
0725-229904.
Årsmöte
tur i klubbhuset
lottningen och
presentkort:
vid
ochvann
åretsettförsta
öppna tävKonsert kl 14.30
till Ingvar Fasts orkester.
maj. Samling på torget.
Årsmöte
på bygdegården
den 11
mars obegränsat.)
Vi
bjuder
på kaffe.
Alla
föreningsanslutna
Mats
Sonja
Mikael
14 december
trivseldans kl. 17.00.
Tingvalla
ling
ärJohansson,
lördagen
den
25Gustavsson,
april.
c. Ljungbygården, Ljungbyhed
Den
11
mars
är
det
föreningsmöte
i
Folkes
• Boule - utomhus
torsdag
kl.13.30 annex.
i stads- pensionärer är välkomna. Medlemskontroll.
2015
kl
19.00.
Välkomna.
Möteslokal
i
båda
fallen
är
museets
Johansson, Elsa Gudmundsson, Ellie Nilsson,
Åstorp. Munchs Trio spelar.
Konsert kl 16.30
Park kl.14.00.
parken. Vädret bestämmer startdatum.
Mer info:www.ljungbyhedsgk.se

Färingtofta skola

Hembygdsförening

Kvidinge Hembygdsförening

Klippan RC Klubb

SPF Seniorerna Färingtofta

Ljungbyheds Judoklubb

MilitärPRO Ljungbyhed
Söderåsens Brukshundklubb Ljungbyheds
historiska Museum
Klippans musikkår

SPF Färingtofta

PRO Klippan

PRO Perstorp
Östra Ljungby
Bygdegårdsförening

OK Kompassen, Klippan

Tack
Tack till
till Föreningssidans
Föreningssidans sponsorer!
sponsorer!
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Riseberga-Färingtofta
Hembygdsförening

Fokus Färingtoftabygden
Seniorerna,
SPF Eken Perstorp

Erling Nilsson, Hannes Hammar, Ann Marie
Elofsson, samtliga Klippan
Färingtofta skola
Nils-Olof Johansson, Ljungbyhed
Föreningen Fokus Färingtoftabygden söker
Simon
Akeröy, Ängelholm
Årsmöte
PROGRAM,
dig som harHösten
behov2015
av lokaler eller ideér
Årsmöte den 23 februari kl. 19.00 i Färingom
hur
husen
på
skolan
skall kunna fyllas
tofta församlingshem. Efter årsmötesför- Månadsmöten, Församlingshemmet:
på
nytt.
Postorder,
produktion,
butik, konhandlingar berättar Jonas Kyrö och Helene 10/12 Grötfest med Luciatåg, Obs! Kl. 17.30.
tor,
lager,
callcenter,
dagis,
idrott,
kurser,
Stalin Åkesson om Polemansprojektet. Anmälan senast 6 dec. till Lena Karlsson
cafe,
turism
med
mera…
Alla
ideér
mottaVälkomna vi bjuder
på den
kaffe2med
bröd. kl 070-6294855.
Månadsmöte
onsdagen
december,
ges
med
tacksamhet
och
endast
fantasin
Till Grötfesten är vi tacksamma för vinster till
19.00 i Centralskolans Aula, Perstorp.
sätterlotterier!
gränser! Skriv direkt till info@faringvåra
Arkivlokalen
tofta.nu
Gå gärna in på vår hemsida www.
Julkonsert
med
kören
Arise
och
Aase
EriksArkivlokalen i Ljungbyhed (under BiblioAllégårdsträffar
faringtofta.nu
Där hittar ni bland annat
son.
teket) har öppet torsdagar kl. 13.00 - 16.00.
26/11
Adventskaffe,
14.00.
medlemsinfo,
FIK
ochkl.annat
om Färingtofta
Välkomna att se
dess stora samlingar av
Kaffeservering.
Välkomna!
med
omnejd.
fotografier, hembygdsböcker, kartor och

Åsbobygdens
Samlarförening, Perstorp

släktutredningar från våra socknar.
PRO
Perstorp

Kvidinge Hembygdsförening

Onsdag 2/12 kl.17.00.-21.00. dansar vi i
Perstorp Folkets Park till Orients orkester.
Årsmöte
Alla
föreningsanslutna pensionärer VÄLKOMAlf Fors, Kvidinges kyrkoherde, gästar
NA!
Kvidinge sockens Hembygdsförenings årsmöte söndagen
den 15 mars.
Alf går i penOnsdag
9/12 kl.14.00.
Medlemsmöte
med
sion
i
höst
och
kommer
att
berätta
om sina
Luciatåg i Perstorp Folkets Park
drygt 18 år i församlingen. Årsmötet sker
Gå in på vår hemsida: www.pro.se/perstorp
i Hembygdshallen kl. 14.00 och förutom
för mer information om vår verksamhet!
stadgeenliga förhandlingar blir det lotteri
vid kaffet som föreningen bjuder på. Det
blir även visning av de ombyggda lokalerna på andra våningen i Hembygdshallen.

Skäralids
samfällighetsförening

Julmarknad
5/12-2015
Söderåsens
Brukshundklubb

5 december mellan kl. 13.00 – 18.00 håller
Aktiviteter
vi
vår första julmarknad. Vi finns uppe i ladan
“Flockpromenad”
även icke-klubbmedsom
är belägen på– Skäralids
fritidsområde
lemmar vår
välkomna,
22 februari på
kl. Ljunga09.30,
mittemot
fina badanläggning
Vedby 983.
Strövområde. Föreläsning “Starka
vägen
tillsammans” 5 mars kl. 17.30. KursverkHär kommer du att finna såväl mjukvara som
samheten startar löpande under våren.
hårdvara, i form av barnkläder, smide, beFör mer info om aktiviteter och anmälan till
tongvaror. Det kommer även att finnas häldessa, se hemsidan
soprodukter,
smyckenwww.soderasensbk.se
och andra värmande
artiklar. Sist men inte minst, eventuellt ett
smakprov från vårt närliggande mikrobryggeri.

Östra Ljungby
Bygdegårdsförening

Övriga aktiviteter:
8/12
Lunch utveckling
på Natalie,
Studiebesök
Stöd positiv
av bygden

på
Compro
AB
och
PWS
i
Perstorp.
Samling
Bli gärna medlem i föreningen, så stödjer
Natalie
kl. för
13.20.
ni arbetet
positiv utveckling av bygden.
11/12
Jullunch
på man
Bjärhus,
anmälan
till mejlBitte
Som medlem kan
anmäla
sej på
tel.
070-9769032
listan där man både får och kan ge information, till exempel om vad som händer
Aktiviteter
som pågår
varjeförutom
vecka: skolan,
i trakten. Aktuella
frågor,
Bowling,
Canasta,
Linedans,
Bridge, Folklig
är just nu bland annat bredband/fiber-prodans/seniorer,
Skrivarcirkel,
Hälsa
och Mojektet. Färsk info om detta, och annat,
blir
tion,
Kyrkobesök.
det på årsmötet den 17:e mars kl. 19.00 i
Alla
hjärtligt församlingshem.
välkomna till samtliga
våra
Färingtofta
Föreningen
arrangemang
Mer info om
bjuder på fika.hälsar
VarmtStyrelsen.
Välkomna!
våra
aktiviteter kan ni läsa på vår hemsida
Styrelsen
www.spf.se/ekenperstorp

Kvidinge
Ljungbyheds MilitärFöreläsningsförening
historiska Museum

“Min gröna passion- om favoritträdgårdar,
Aktiviteter
växter
jag gillar och trädgårdsmästarna i mitt
Bildgruppen
möteden
varje
fredag
mellan
liv”
om detta har
berättar
från
Tv välkända
kl. 12.30
och trädgårdskonsulenten
15.00. Alla med intresse
för
och
kunniga
Gunnel
Ljungbyheds
som
Carlsson.
Detmilitära
blir ett historia
startskottoch
fördevårens
jobbat ipå
F5 trädgårdar
är välkomna.
arbete
våra
och balkonglådor.
Gunnel
kommer
till
Hembygdshallen
KviFöreläsningsserien fortsätter den 19 imars
dinge
söndagen
den
22:a
nov
kl
1900.
med att Lars Johansson, chefsredaktör på
HD/NST, Föreläsningsförening
kommer att berätta om
sammanKvidinge
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Fredagen
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form av grillad korv, kaffe med kaka, glögg
Årsmöte
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m.m.
Väl mött
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basar11
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alla
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kl
19.00.
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Möteslokal i båda
fallen
är museets annex.
Medborgarhuset
med
Luciatåg.
är hjärtligt välkomna!
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Jul-landgång, kaffe och kaka. Pris 180 kr. Anmälan senast 7 december till
Årsmöte
2015eller Evy 440535.
Siv
tel 91554
Årsmöte
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19.00 - 21.15. Ni i hälEv avsägningar
av kl.
förtroendeuppdrag
försas
varmt
välkomna
till Klippanbygdens
eningen meddelas skriftligen
Naturs15årsmöte.
Plats: Loftet på Bjärhus
senast
december.
gårdsbutik, Söndraby. På programmet står
de sedvanliga årsmötesförhandlingarna
samt att mötet ska besluta om nya stadgar
för föreningen. Därefter kommer Staffan
ÅkerbyHus
sompåärStudiegården
ordförande i47:an
Skånes ornitoÖppet
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(SkOF)
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kl 9att– 12
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vitamed
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i Skåne.
Här
kan för
du få
hjälp
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efter Kom
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släktingar
som
emigrerat.
och lär dig
mer
om en av våra mest mytomspunna fåglar som är på väg tillbaka i
landskapet! Föreningen bjuder som vanligt
på fika! Kontaktperson: Erik Persson, tel.
0435-44 04 41.
JUL och LUCIAFEST på Gråmanstorps Bygdegård
torsdagen
den 10 december kl, 17.00.
Skånes
Trollsländor
Julbord
och
Luciatåg
av Krika
Bygdeskola.
19 mars kl. 19:00 - 21:00,
Ängelholms
bibliAnmälan
till
0435-440650
eller
14268
otek. Magnus Billqvist, författare till Svenska
senast
den 5/12. Max.
100om
personer.
Trollsländeguiden
berättar
och visar bilder av de trollsländor
manarrangemang
kan få se i Skåne
Inbjudningar
till 2016 års
posoch den
vi får
höra
arbetet då
medbl.a.
att
tas
20också
januari
ochhurinehåller
kartlägga
dessa spännande
djurGästgivagick till.
kallelse
till årsmötet
på Spångens
Dessutom
PatricdåCarlsson
från
regård
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26/2 kl. 17.30
Glenn BengtsNaturskyddsföreningen
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Samarrangemang
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KOF
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kvar. Ring Börje på 0435-14634.
Entré: 40 kr

Åsbo Släkt- och
Folklivsforskare

Föreningen HjärtLung
Klippan

Klippankorpens Boulesektion

SPF Färingtofta

Lördagen den 10 oktober spelades årets
sista månadstävling på banorna i stadsparken.
Inbjuder till motionsdans
1.
Erik Feldt kvot
3+10
I Tornsborgs
Tivoli,
Färingtofta:
2. Irene Svensson kvot 3+6
• Torsdagen den 26 februari kl. 14.00 - 17.30
3. Karl-Erik Persson kvot3+6
BENGT
HEDIN deltog
spelar.i tävlingen i fint höst19
medlemmar
•
Torsdagen
den
12 mars kl. 14.00 - 17.30
väder.
MEMORYS spelar

Östra
Ljungby
ochkl. Stidsvigs
• Torsdagen
den 26 mars
14.00 - 17.30
KJELL
REINES
spelar.
Ungdomsförening
• Torsdagen den 9 april kl. 14.00 - 17.30
Julbasar
ERIK ARNOLDS spelar.

Julbasar den 13 december kl 14-17 på Östra
Vi bjuder
på kaffe. Alla föreningsanslutna
Ljungby
Bygdegård.
pensionärer
Välkomna! är välkomna. Medlemskontroll.

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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Riseberga-Färingtofta
Hembygdsförening

Fokus Färingtoftabygden

Klippanbygdens Natur

Färingtofta skola

Årsmöte 2015

VAD TYCKER FÖRENINGAR NA

Föreningen Fokus Färingtoftabygden söker Årsmöte 11 mars kl. 19.00 - 21.15. Ni hälÅrsmöte
dig som har behov av lokaler eller ideér sas varmt välkomna till Klippanbygdens
Årsmöte den 23 februari kl. 19.00 i Färingom hur husen på skolan skall kunna fyllas Naturs årsmöte. Plats: Loftet på Bjärhus
tofta församlingshem. Efter årsmötesförpå nytt. Postorder, produktion, butik, kon- gårdsbutik, Söndraby. På programmet står
Gertrud
Göran Johansson
handlingarHannrup
berättar Jonas Kyrö och Helene
tor, lager, callcenter, dagis, idrott, kurser, de sedvanliga årsmötesförhandlingarna
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Journalen?
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Staffan
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Journalen?
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i
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Arkivlokalen
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då hittar
Arkivlokalen i Ljungbyhed
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Som
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otek.som
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Åsbo Släkt- och Folklivsforskare

Tycho Brahe, SPF Ljungbyhed

Kvidinge Hembygdsförening
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Samlarförening, historiska
Perstorp Museum
Lena Karlsson
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SPF Färingtofta
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tidningarna viktigare. Och folk läser dem noggrannare.
• Torsdagen kommer
den 26 mars
kl.skickar
14.00ut- 17.30
slagningen med Sydsvenskan
ombra
dasäger att och
det är
att informationen
där. Vi
inforKJELL REINES
mation
månadsmöten
och omspelar.
vad som händer i föreningen.
Föreningssidan sponsras av företag. Vad tycker
du om
dem?
gens
mediekonsumtion.
Tidenom
ärvåra
kl. 19.00
har även
bra respons
från deden
som9inte
är kl.
medlemmar.
Det
– Jag högaktar dom! Det är en väldigt fin good-will.
Vi anser
att vi inte
• Torsdagen
april
14.00 - 17.30
till c:a
kl. 21.00,
medDetavbrott
förblivt
kaffe.
är
en
del
som
säger
att
de
visste
inte
att
vi
gjorde
så
mycket.
Det
blir
kan
ta
betalt
på
våra
arrangemang,
därför
har
vi
inte
särskilt
höga
ERIK
ARNOLDS
spelar.
Inträde
40
kr.
(Obs!
Platsantalet
är
inte
Årsmöte
ett
sätt
för
oss
att
värva
nya
med
lemmar
genom
att
fl
er
ser
vilken
intäkter.
En
liten
förening
som
vår
har
inte
råd
med
att
betala
för
anobegränsat.)
Årsmöte på bygdegården den 11 mars
Vi bjuder på kaffe. Alla föreningsanslutna
verk
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Östra Ljungby
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Hembygdsförening

Fokus Färingtoftabygden
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Färingtofta skola

Årsmöte 2015

OM FÖRENING SSIDOR NA?

Föreningen Fokus Färingtoftabygden söker Årsmöte 11 mars kl. 19.00 - 21.15. Ni hälÅrsmöte
dig som har behov av lokaler eller ideér sas varmt välkomna till Klippanbygdens
Årsmöte den 23 februari kl. 19.00 i Färingen expert som kunde prata om ravinen. Vi har haft en vandring
om hur husen på skolan skall kunna fyllas Naturs årsmöte. Plats: Loftet på Bjärhus
på gamla järnvägen mellan Röstånga och Skäralid där vi var flera
tofta församlingshem. Efter årsmötesförpå nytt. Postorder, produktion, butik, kon- gårdsbutik, Söndraby. På programmet står
som hjälptes åt att berätta om järnvägens historia.
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FÖRETAGARTRÄFF

Företagarträff på Mustang Media
Företagarna och Klippans kommun
bjöd in till Företagarträff den 21 oktober. Träffen gick av stapeln på kommunikationsföretaget Mustang Media
i Ljungbyhed. Ett 20-tal företagare och
föreningsrepresentanter bjöds på visning av det anrika huset och informerades om företagets verksamhet.
– Min kollega Jan Moen och jag började
producera läromedel här i Ljungbyhed på
1960-talet, berättar Peter Modie som varit
aktiv i firman sedan starten. Vi behövde bildmaterial till våra böcker och efterhand övergick vår verksamhet till att både ha förlag
och vara en bildbyrå.
Modie och Moen drev firman med namnet
IBL under många år. Så för något år sedan
delades firman, så att namnet IBL följde med
sönerna Lars och Nils Modie och deras bild
byrå till Ängelholm. I lokalerna i Ljungbyhed
startades Mustang Media med Charlotta
Jönsson och Wanja Modie som ägare.
Svenska klassiker
Bildredaktören Charlotta Jönsson och skri
benten Katarina Danielsson berättade om
företagets egen produktion och om sitt
samarbete med bokförlag. Nostalgiböckerna

Svenska klassiker – med en imponerande
upplaga på 10.000 exemplar  och nyutgivna
Svenska prylar har skrivits av Katarina och
publicerats av bokförlaget Historiska Media i
Lund. Senaste bok från Peter Modies hand är
bildverket Beredskapsåren – Sverige i bilder
19391945. Han berättade engagerat om sitt
historiska intresse och betydelsen av doku
mentation.
Historiskt bildarkiv
En del av företaget är Historisk Bildbyrå som
idag har flera miljoner bilder i sitt arkiv. Arki
vet samarbetar med ett 20tal svenska mu
séer vars samlingar man förvaltar. Man före
visade arkivet som förvaras i ett skyddsrum
bakom själva huvudbyggnaden. Som av en
händelse var arkitekten till skyddsrummet en
av kvällens besökare. Det var Ulf Bengtsson
som idag är vd på kommunala bostadsbo
laget Treklövern som ritade byggnaden för
drygt 25 år sedan. I den stabila byggnaden
finns 100.000tals glasplåtar och fotonegativ
från en lång tid tillbaka.
– Vi har genom året köpt upp en hel del små
bildarkiv, berättar Peter. Vi scannar in originalen, negativ och papperskopior, vilket är
ett mycket tidskrävande arbete. Det äldsta

Vinst igen för Fruemöllan
Ännu en utmärkelse för Fruemöllans Bär! Det var Eldrimner, nationellt resurscentrum för mathantverk, som än en
gång prisade det lilla företaget vid Söderåsens fot. Vid
Öppna Svenska Mästerskapen i mathantverk ﬁck man ett
guld för sin jordgubbssaft.
– Vi är naturligtvis jätteglada, säger Martina Laurén som
driver företaget tillsammans med maken Calle. Det är ett
bevis på att vi har bra produkter och att vi är på rätt väg.
Det är ju en jury med riktigt matkunnigt folk som bedömer produkterna. De vet inget om vem som har producerat tävlingsbidragen när de får göra smakproven,
all bedömning sker inför öppen ridå.
Det var alltså inte första gången som Fruemöl
lans Bär fick en utmärkelse av Eldrimner. I fjol
fick man två guld, ett för sin björnbärsmarme
lad och ett för sin havtornssylt med vanilj. Seger
diplomet för årets vinst, jordgubbssaften, pryddes av
texten: ”En klar och vacker färg, med en ljuvlig doft
av solvarma jordgubbar. Vi kastas alla tillbaka till ljuva
barndomen”.
minnen från barndomen”
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materialet är sökbart genom handskrivna
kortregister. Att digitalisera även detta vore
önskvärt, men det är tyvärr svårt att genomföra. Resurser till detta är svårt att hitta.
Anekdot
Några anekdoter om det välbevarade huset
vid Parken i Ljungbyhed fick besökarna ock
så. Huset, som byggdes 1929, har en historia
som hotell och restaurang, mäss vid Enoch
Thulins flygskola och café.
Under en period drev Robert Ygberg och
hans fru restaurangrörelsen. Gjorde man en
beställning på en entrecote och satte sig att
vänta, kunde man efter någon kort stund
se Ygberg genom fönstret. Han hade smitit
ut köksvägen och iklädd rock och hatt has
tade han iväg till Harry Karlssons köttbutik.
Råvarorna till den beställda maträtten skulle
inhandlas. Ygbergs eget lager var inte onö
digt stort...
Kvällen avslutades med att kommunens
näringslivsutvecklare Anders Lindberg till
sammans med övriga deltagare tackade
Mustang Medias personal för en trevlig och
givande träff. Sade jag att man bjöd på kaffe
med bröd från Ljungbyheds konditori..? Det
gjorde man!

FRUEMÖLLANS

BÄR

Ekologisk odling
Martina och Calle har företaget hemma på gården Fruemöllan. Man
har odling av bär i växthus och frilandsodling av havtorn. De har ing
en egen försäljning utan säljer sina produkter genom återförsäljare,
t ex Bjärhus Gårdsbutik, där Calle också arbetar. Frue
möllans produkter är KRAVmärkta, vilket innebär
att de är producerade enligt kriterier som ställts
upp av KRAV, en organisation för ekologisk odling.
Fruemöllans Bär är medlemmar i föreningen Sma
ker från Söderåsen, som bland annat arrangerar
den årliga matmarknaden i Skäralid.
– Det är för tidigt att säga något om vårt
tävlingsbidrag nästa år, men det här ger ju
mersmak, avslutar Martina. Vi kommer
säkert att deltaga med någon av våra
produkter. Vad det blir beror på vad vi
förädlat fram för nyhet och hur nästa
säsongs odlingar går. Vi har alltid nya
idéer och det är det som gör det roligt
och att man utvecklas hela tiden!

Söderås

Foto: TOPNEWS.se - Jan Emanuelsson

I samarbete med

2015-10-15
Brand, Perstorp

2015-10-15
Singelolycka, Perstorp

Idé • Text • Foto • Layout • Digitaltryck • Storformat

2015-10-22
Brand i planerat ﬂyktingboende,
Oderljunga

2015-10-23
Olycka, Klippan

BEHÖVER DITT FÖRETAG
MARKNADSFÖRAS?
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Konta 0435- 77 90 50

www.adaptmedia.se

BARNTÄVLING!
2015-10-25
Tillsammans för Perstorp

2015-10-26
Olycka, Klippan

FÖR BARN UPP TILL 12 ÅR

VINSTER:

1:a pris presentkort på Görans Ljud & Bild, Klippan 500:2:a pris presentkort på Görans Ljud & Bild, Klippan 300:3:e pris presentkort på Görans Ljud & Bild, Klippan 200:-

SÅ HÄR GÖR DU:

2015-10-27
Brand i planerat ﬂyktingboende,
Färingtofta

2015-10-30
Olycka, Klippan

• Sök efter “Klippantrollet” i tidningen. Ta reda på vilken bokstav
som han håller i handen. Bilda sedan ett ord av dessa bokstäver
och skriv det i de vita rutorna nedan.
ORDET ÄR:
• Sänd lösningen till:
Adapt Media AB,
Norra Skolgatan 2,
264 33 KLIPPAN
senast den 27 november brev frankerat
GISSA VILKET
med brevporto.
ORD SOM
• Glöm inte ange ”BARNTÄVLING”
utanpå kuvertet!

JAG GÖMMER!

Äts mycket
till jul.

Vinnare Annonsjakten - oktober
1. Solveig Olofsson, Klippan
2. Birgitta Lindblad, Ljungbyhed
3. Ingrid Kjellsson, Klippan
2015-10-30
Singelolycka, Klippan

2015-11-08
Stormen Freja, Klippan

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

?

IS!!!

GRATT

Namn:

_______________________________________________________________________________________________

Adress:

_______________________________________________________________________________________________

Telnr:

______________________________________________________________

Ålder: _______________________

På hemsidan www.topnews.se kan du se mer.
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Söderås
Bank
• SEB, Allegatan 17, 264 33 KLIPPAN.................................................... 0435-48 32 10
www.seb.se, petter.arenhag@seb.se
• Swedbank, Storgatan 38, 264 33 KLIPPAN............................................ 0435-260 00
www.swedbank.se, klippan@swedbank.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

Bildelar
• Stigs Autoshop, Storgatan 64, 264 33 KLIPPAN ...................................... 0435-147 00
www.stigs-autoshop.se, order.stigsautoshop@telia.com

Festlokal
Tornsborgs Tivoli, Färingtofta 4192, 264 54 Ljungbyhed .......................... 0435-77 01 85
www.faringtofta.nu

Bilverkstad
• Börjessons Bil, Östergatan 28, 264 34 KLIPPAN ..................................... 0435-109 20
www.borjessonsbil.se, klippan.bokning@borjessonsbil.se

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

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

Fotvård
Fotspecialisten i Klippan, Storgatan 17, 264 33 KLIPPAN .......................... 0435-133 50

Busstraﬁk
• Klippans Busstrafik, Åbytorpsvägen, 264 39 KLIPPAN ............................. 0435-142 13
www.klippansbuss.se, info@klippansbuss.se
Byggnadsarbeten
• Sandströms Bygg AB, Gästgivaregatan 5, 265 71 ÖSTRA LJUNGBY ..... 0706-88 08 77
sandstromsbygg@telia.com
Byggvaror
• Algot Anderssons Trä & Byggvaror, Landskronaväg. 671, 257 30 RYDEBÄCK .. 042-22 10 55
www.anderssonstraobygg.se, info@anderssonstraobygg.se
• 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
Skingeröds Elektriska, Skingeröd 402, 284 92 PERSTORP....................... 0708-30 61 02
www.skingerodselektriska.se, skingerodselektriska@telia.com
• Söndraby EL, Järnvägsgatan 28, 264 33 KLIPPAN .................................. 0435-139 60
www.sondrabyel.se, sondraby.el.ab@telia.com
Fastighetsbolag
• 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

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.svartasvängen.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
Hembygdsförening
Östra Ljungby och Källna socknars Hembygdsförening, Bjerhus 4460 Fastarp
264 94 Klippan ............................................................... 0435-21291, 0701 -13 11 20
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, lennartsaflund@gmail.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

Vill du synas här?

Gå då in på www.soderasjournalen.se/bransch eller ring 0435 - 77 90 54
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• De företag som är markerade med svart cirkel hittar Du ännu mer

BRANSCHREGISTER
Konferens
• Klippans Kultur Center, Östra Teatergatan 7, 264 38 KLIPPAN............... 0702-84 23 06
www.klippanskulturcenter.se, info@klippanskulturcenter.se

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

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

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

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
Psykoterapi
KBT4U, Norra Skolgatan 2A, 264 33 KLIPPAN ....................................... 0707-56 54 88
Dobrica Vukovic, socionom, leg. psykoterapeut, kbt4u@hotmail.com
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
• Norrehus, Bryggerigatan 13, 264 33 KLIPPAN ........................................ 0435-101 05
www.norrehus.se, anna@norrehus.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
• Aurora Åstrand, Kapellgatan 2C, 264 38 KLIPPAN ................................ 0703-94 21 76
www.auroraastrand.com, auroraastrand@hotmail.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
IE Trädgårdsservice, Ulvs 101, 284 92 PERSTORP .................................. 0706-96 52 79
• 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

Söker du
restaurang, ved, rörmokare
eller byggvaror?
I detta Branschregister hittar du snabbt
och lätt din lokala kontakt!

information, erbjudanden och annonser om på www.klippanshopping.se
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42” LED-TV
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Samsung
Galaxy J1
med Telia refillkort

1.195:-

33-45-78 varv
CD, Radio,
Kassett, USB

Retro-radio
med klocka

3.990:1.990:-

Retro-radio
med CD
Roadstar
HRA1500MP

Stereo med CD,
Radio och Bluetooth
SONY CMT-X3
Finns även i svart eller vit

2.790:-

Vinylspelare
i retrostil

Roadstar
HRA1430

990:-

699:-

Öppettider:
Mån - fre 10 - 18
Lör 10 - 14
www.klippan.euronics.se

Snyggt driftsäkert
system som är
enkelt att sköta!
Elsnål avfuktning
från
Mitsubishi Electric!
Avfuktare
MJE14CG-S1-SW

3 779:inkl. moms

En luft/vattenvärmepump kan minska kostnaderna för värme och
varmvatten med upp till två tredjedelar.rr. Systemet är tyst, miljösmart och
sköts enkelt via app. Och framför allt är det driftsäkert - även under kalla
vinterdagar.rr. 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

