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Vi söker
COPYWRITER/SKRIBENT
Är du duktig på att skriva texter på ett lättsamt och informativt sätt? Är
du nyﬁken, organiserad och gillar att träﬀa folk? I så fall ser vi gärna att
du skickar in ett brev om dig själv tillsammans med ditt CV eftersom vår
ordinarie copywriter/skribent ska vara föräldraledig!
Mer info om tjänsten hittar du på www.adaptmedia.se
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Vinnare Skäralids Restaurang
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Sparbanksstiftelsen
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Ljungbyheds IF

Vinn ”egen-tid” på

HardRock Salong
Nu ger Söderås Journalen dig chansen att vinna världens bästa ”egentid”-present! Nominera dig själv och motivera varför du behöver en
uppfräschning på HardRock Salong i Klippan.
Ny frisyr, hårfärg, inpackning, permanent, styling eller varför inte passa på
att unna dig ett besök i Vaxbaren för att slippa röda prickar efter rakning?
På HardRock Salong finns också ögonfransförlängning och du kan färga
och plocka ögonbrynen. Vinsten är värd 2 000 kronor och den 19 augusti är
dagen för genomförandet (oavsett vilken behandling du väljer).
Skicka in din motivering senast den 22 juli för din chans att vinna!
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OBS! Märk ditt svarkuvert med ”HardRock Salong”
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Notis/rättelse
Angående Klippans Pastorats musikaliska
sommarkvällar. I förra numret stod det
att JP Trio skulle spela i Källna den 27
juni. Det ska vara i Färingtofta kyrka.
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Extra exemplar av Söderås Journalen
finns utlagda på följande platser:
Klippans Bokhandel, Klippans kommun,
SEB Klippan, Swedbank Klippan,
Klippans Simhall, Klippans Bibliotek,
Preem, Klippan, Ica Kvantum Klippan,
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Ingen Söderås Journal?
Ring 0435-77 90 50 eller maila
info@adaptmedia.se

SÖDERÅS JOURNALEN/REDAKTIONEN
ADAPT MEDIA,
N. SKOLGATAN 2, 264 33 KLIPPAN

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

(V.G MÄRK MED ”MINA TIPS”)
VI RESERVERAR OSS FÖR EV. TRYCKFEL
UPPLAGA 15.200 EX.

Adapt Media har copyright på allt material som publiceras i Söderås Journalen, om inget annat anges. Upphovsrättslagen gäller, och omfattar alla typer av texter, artiklar, teckningar, bilder, grafik med mera. Material från Söderås
Journalen får endast användas för privat bruk. Att kopiera, överlåta, sälja eller kommersiellt utnyttja materialet är inte
tillåtet utan Adapt Medias tillstånd.
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Shopen • Hantverkaregatan 2 D

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

Loppislokalen efter Ugglebadet • Badvägen 7
Öppet onsdag 14-17, lördag 10-13.
Välkommen! Semesterstängt i juli.
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Vi fixar
En kontakt räcker!

Du vilar...

070-33 90 680
info@erby.se

i vårsolen!

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

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

Storgatan 28, Klippan
Tel. 0435-102 15
www.fonus.se
F Ö R V ERK L IG A D I NA D RÖ M M A R

Ring och prata
med oss om

luft/vattepnar-!
värmepum

nvänd et!
RÖRMONTAGE
AB
A
STORGATAN 16, 264 33 KLIPPAN
drag
Tel. 0435 - 71 12 75, fax 0435 - 100 25 Rot-av

Välkomna! Jessika & Co
Gäller 15 juni - 10 juli 2015
Gilla nya pålles på Facebook så får ni våra erbjudanden & menyer direkt i din smartphone!

Dagens rätt

70:-

Mån: Fläsk och lögásås
33 cl
läsk/vatten
Tis: pannbiff mé lög
ingår
Ons: Stekt sill med mos och lingon
Tors: Köttbullar med mos och lingon
Fre: Kycklingfilé med stekt potatis och
sweetchilisås eller bearnaisesås Efter kl.14
serverar vi
Veckans alternativ:
Fabriksvägen 8 Köttbullar med mos och lingon
”Kvällens”
Klippan
pastasallad med kryddkorv (scremska)
0706 - 72 55 37 eller kycklingfile´eller köttbullar

Välkomna! Jessika & Co
Gäller 13 juli - 7 augusti 2015
Gilla Nya Pålles på Facebook så får ni våra erbjudanden & menyer direkt i din smartphone!

Sommarlata
dagar!
Gör matlagningen enklare!
!

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

Microugn fr. 990:-

Smörgåsgrillar fr. 195:-

RKLIPP

Gilla oss på FB

70:-

Mån: ”Fläska”måndag
33 cl
alt. 2 wienerkorvar med mos och
läsk/vatten
lingon
ingår
Tis: pannbiff mé lög
Ons: Sej med kokt potatis/mos och vår goá sås
Tors: pålles goá pasta
Efter kl.14
Fre: Wallenbergare med mos, gröna
serverar
vi
ärtor och skirat smör
Fabriksvägen 8
”Kvällens”
Veckans alternativ:
Klippan
Rostbiff eller 2 wienerkorvar med potatissallad
0706 - 72 55 37 2 wienerkorvar med mos och lingon

SOMMA

För att ett hus skall må bra, måste
skyddet mot väder och vind göra sitt
jobb. Kort sagt - det behövs en fasad
i gott skick. Boka tid med vår fasadexpert nu och du får en komplett
rapport i vilket skick din fasad är.
Välkommen in!

Dagens rätt

Klipp ut och spara mig!

Perstorp Bälinge
Idrottsklubb

Klipp ut och spara mig!

SOMMARPRISER!

Kom & Fynda ! Massor av saker!

Assiste

1000:- r nt
abatt
Creme
eller sv

art

Fixar din smoothie snabbt!
Sportblender
(345:-) Nu 295:-
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BRAUNS SIDA

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

Flygpost 230 år

Före telefon- och IT-åldern var flygpost snabbaste sättet att sända
meddelande. Då krävdes flyg. Det
kom. Först som ballong, sedan som
flygplan. Första ”flygposten” i världen skedde över Engelska kanalen,
i januari 1785 av Jean-Pierre Blanchard i ballong med en bunt brev. I
Sverige fanns en annan nyhet, där
Ljungbyhed i högsta grad var inblandad. Den 20 juni 1912 genomfördes
första flygposten med tidningar.
Hugo Sundstedt tog med några buntar av Helsingborgs Dagblad, från
Berga till Ljungbyhed. Det var morgonfärska tidningar. Dagens Nyheter
flög en specialupplaga mellan Ladugårdsgärde och Kungsängen den 29
augusti 1912 och hävdade felaktigt
att det var första tidningsflyget.

Fåglar i tjänst

Miljövänlig ohyrbekämpning inomhus
är ett önskemål. Det klarades i äldre
tider. Då användes fåglar som bekämpare. Småfåglar fångades in, som
kungsfågel, gärdssmyg och rödhake.
Men framförallt buskskvätta, som lätt
gjordes tam, var lätt att hålla inne men
blev även så tam att den fritt kunde
flyga ut och in i stugor. Vanligast var
dock att hålla fåglarna innestängda
tills ohyran var bekämpad. Sedan
släppte de ut. Som kackerlackbekämpare hölls vadare som gluttsnäppa,
svartsnäppa och grönbena. De blev
ofta tama och gick omkring i stugan
och fångade ohyra.

Humlor – insektsvärldens nallebjörnar
Humlor ger sympatiskt intryck, är
kramgoa uppenbarelser, timida
och tåliga och nämns ibland som
insektsvärldens nallebjörnar. Dessutom är humlorna nyttiga, med sin
pollinering.
För 150 miljoner år sedan utvecklades bin från steklar, blev pollenätande
sociala bin för 100 miljoner år sedan,
som utvecklades till humlor för 75
miljoner år senare. Dagens humlearter kom fram för 20 miljoner år sedan. Humlorna kom till Sverige med
växternas intåg efter istiden slut. Det
finns 250 humlearter i världen. Av 39
av dem i Sverige, tre har försvunnit
på 1900-talet, en art utbreder sig
västerut från Uralberget och har nått
Östersjön. Den kallas för ”Simonovs
humla”. Av de 39 arterna är 29 sociala humlor; bygger bo, föder upp arbetare, pollinerar. De 10 övriga kallas
snylthumlor, föder varken upp arbe-

tare eller pollinerar, har ”sin” egen
värdhumla t ex ”åkersnylthumlan”.
Dessa är rustade för strid, kryper in
i humleboet och tar över.
De sociala humlorna har underarter,
t ex har åkerhumlan en ”västskånsk
underart”. Humlor syns – och hörs.
Har kombinationer av kontrastrika
varningsfärgerna gult, svart och rött
– som våra vägmärken. Humlor kan
se, men doftsinnet dominerar. De
känner igen varje blomart på doften
och ger signaler genom att spruta
dofter.
Humlan har en ettårig livscykel, som
börjar med att övervintrande drottningen vaknar upp, söker nektar och
pollen, letar upp boplats, föder upp
arbetare, hanar och ny drottning.
Gamla drottningen dör, nya drottningen parar sig och gräver ned sig
direkt för att övervintra. Hanarna och
arbetarna dör, samhället upplöses.

Humlor gör stor nytta genom pollinering.

Som insektsvärldens nallebjörnar,
så framstår humlor.

Hur framgångsrikt humlesamhället
har varit beror på nektarsamlandet.
Humlor har svårt i moderna jordbrukslandskap, då även väg/dikesrenar försvinner. De behöver hjälp med blomrabatter. Humlors pollinering värderas
till 900 miljoner kronor per år, bara för
kommersiella växter. Tillkommer gör
trädgårdar m m. Numera exporteras
svenska humlor till Storbritannien.

Perstorp – politiskt debattcentrum
För ett 80-tal år sedan var Perstorp
ett politiskt debattcentrum. Kamper
stod mellan den demokratiska och
revolutionära socialismen. Deltagarna kom från hela landet.
Perstorp expanderade kraftigt under
1920-talet. Arbetskraft flyttade hit:
byggnads- och anläggningsarbetare,
montörer, reparatörer m fl. Ofta fackligt och politiskt mycket medvetna,
som upplevt heta diskussioner, partisprängningar och utbrytningar. I
landet pågick debatter inom främst
vänsterrörelsen, livligare i en del
orter. Perstorp tillhörde de senare.
Målsättningen: Att ta makten från de
borgerliga. Vägen skiljde, mellan demokratisk socialism – att genom la-

gar, val, parlamentariska beslut – och
revolutionär socialism – ta makten
med våld, som i Ryssland 1917.
Socialdemokraterna uppstod 1889.
De var för en demokratisk väg. På
gång var revolutionärer, som fick
fart genom revolutionen i Ryssland.
Inom socialdemokratin fanns kritik
mot den, som de tyckte allt för mjuka
linjen. Sveriges socialdemokratiska
vänsterparti bildades 1917, genom
utbrytning från socialdemokratin. De
solidariserade sig med ryska bolsjevikerna och bytte namn 1921 till
Sveriges kommunistiska parti, enligt
krav i Kommunistiska internationalens programs 21 teserna. Även krav
på att ta över makten i facken fanns

med. Diskussioner, propaganda och
particeller var vapnen. Det möttes av
socialdemokraterna. Diskussionerna
i landet kom igång. I Perstorp blev de
mycket livliga. Dit kallades kommunistriska legendariska debattörer från
Norrland. Socialdemokraterna satte
in aktörer från Skåne. Debatterna i
Perstorps Folkets Park blev kända i
vida kretsar. Även nationalsocialisterna kom med i diskussionen men
rönte ingen framgång. De kunde inte
som i Ljungbyhed bilda en avdelning.
Debatterna i Perstorp upphörde vid
mobiliseringen inför andra världskriget. Nu finns svårigheter att ens få
100-tal sammanlagt i demonstrationstågen - från tre arbetarkommuner.

Lupiner – hjälpare i Tjernobyl

VargtandLupiner har namn efter latinets ord som gav olika färger. En kallades
liknande
för ”varg” (lupus), syftande på att regnbågslupin som skiftade i färg
blomman har
blommorna liknar vargtänder och från blått till rosa. Blomman blev
gett lupin
”biter” bra på gift i mark och har bl a odlad, men även spridd ut i naturen
dess namn.
planterats kring Tjernobyl efter kärn- och finns i hela landet. Ytterligare en
kraftsolyckan.
äkta lupin finns numera i Sverige,
Rötter och frön har rostats och anLupin
kom
till
Europa
och
Sverige
kallas sandlupin.
Märkesdagar
vänts som kaffe. Pulvriserade frön
från
Nordamerika
på
1800-talet.
Lupinen
är
nyttig.
Utöver
att
den
1880. Stockholms snickeriarbetarhar använts inom skönhetsvården
Den
var
en
uppskattad
trädgårdsfi
xerar
kväve
från
luften,
tar
den
fackförening bildas, första egentliga
för att ”pigga upp hyn”.
växt.
Det
är
en
odlad
fl
erårig
växt
upp
och
förstör
gifter
från
marken.
fackföreningen.
som kallades blomsterlupin i flora- Fixeringen av kväve gör att den kan Många uppskattar lupinen, men
1920. Visdiktaren Dan Andersson
böcker. Lupinen, som ursprungligen växa på mager mark, bl a vägrenar inte alla. Växten har en förmåga att
avlider.
hade blå blomma, fanns i liten skala och banvallar. Att den kan ta upp gift överskugga andra växter, som lett till
i Sverige från 1800-talet. En bit in på från marken har uppmärksammats att blom- och insektsrika vägrenar
Som sagt
1900-talet blev den mycket populär. och utnyttjats i Ryssland efter kärn- och annat reducerats till en ”lupinå”En tom mage är ingen god politisk Då hade engelsmannen Georg Rus- kraftsolyckan.
ker”. Det gör att viktiga insekter som
rådgivare.” (Albert Einstein)
sel tagit fram praktfulla korsningar Lupinen är även en medicinväxt. inte är anpassade till lupiner slås ut.
”Gränsen mellan svält och vrede är
Alf Henrikssons bok ”Alla årets dagar” ger oväntad kunskap.
tunn.” (Författaren John Steinbeck)
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Fullständiga rättigheter

Midsommargott!

• Sillinläggningar och varmrökt lax
från vår Delikatessdisk.
• Jordgubbar plockade i Munka Ljungby
säljes vid parkeringen.
• Nypotatis skördade i Kvidinge.
Öppettider i Midsommar:

Midsommarafton 8-16 • Midsommardagen 10-18
LJUNGBYHED
0435-44 10 30
www.hemkopljungbyhed.se

Midsommarfirande i Hyllstofta
• Kl. 10 - 11 Stångresning

Ta gärna med egna blommor och grönt.

• Kl. 17 Dans kring midsommarstången
• Prova på Linedance
• Lekar
• Enkel fika finns att köpa

Vi ses vid Skyttestugan, Hyllstofta Centrum
VÄLKOMNA!

Vad vore en trädgård
utan TRÄD!

å
p
%
0
2prydnadsträd
Öppettider:
Måndag - fredag 10 - 18
Lördag
10 - 14
Gäller tom 30 juni 2015 och ej på
beställningsvaror!

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

Systrarna i Gränden, din ost- och
delikatessbutik med matservering.
Godsaker från Chocolatte!
Välkomna till oss!
Tel. 0435 - 125 13 • Klippan
Öppet: Tis - tors 11 - 18 • Fre 11 - sent • Lör 17 - sent
(Stängt: sön och mån)

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

Måndag-Torsdag 10.00 – 18.00
Midsommarafton 10.00 – 12.00
Under sommarmånaderna har vi även servering.
Kolla gärna på vår hemsida vilka läckerheter vi
kan erbjuda er!

ALLA VARMT
VÄLKOMNA!
SEJRBO & SON AB
TEL: 0435 - 152 43
www.sejrbo.com

Glad
Midsommar!

Städpatrullen
- vi städar allt!
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ÅBYMARKNAD

15 000 besökare gör sig
redo för marknad!

Heliumballonger, tofflor, strumpor,
dansbandsskivor och munkar. På en
marknad finns det många stående
inslag och favoriter. En återkommande tradition är Klippans egen
Åby Marknad. Cirka 15 000 besökare
och flera hundra knallar finns representerade på marknaden, så här hittar du garanterat allt vad du söker!
2015 års Åby Marknad kommer att gå
av stapeln den 16 juni. Anmälningar från
knallar och försäljare har kommit in ända
sedan man packade ihop marknaden förra året.
Klippans Brottarklubb, Klippans Gymnastikkrets och Åsbo Ponnyklubb står för
andra året i rad bakom arrangemanget i
samarbete med Klippans kommun.
Gunilla Persson från Åsbo Ponnyklubb ingår i marknadsgruppen.
– Det gick över förväntan att driva marknaden förra året. Vi var nog alla lite nervösa över hur det skulle gå. Även om vi alla

kommer från föreningar som anordnar tävlingar och evenemang så är det annorlunda
med en stor marknad, säger Gunilla.
– En marknad är mer offentlig och publik,
men vi fick bra respons från både besökare
och knallar, fortsätter Gunilla.
Stor administration
Åby Marknad är en marknad med gamla
anor. Många knallar har haft samma plats
i flera år och det administrativa arbetet var
det som Gunilla upplevde som något av det
klurigaste.
– Just i själva anmälningsskedet, när anmälningarna ramlar in under året och det ska
fungera med platser och sådant, då märker
man vilket stor administration det är att få en
marknad att fungera.
På marknadsdagen fungerar Gunilla och de
andra från marknadsgruppen som allt-i-allo
och marknadsvärdar. Att svara på frågor, visa
försäljare var de ska stå, organisera sina föreningsmedlemmar att hjälpa till och mycket
annat står på agendan. En förändring för i år

är att marknadskontoret flyttats till Klippans
Gymnastikkrets lokaler vid Sågen.
– Tillgängligheten för knallar och besökare
kommer vara lika bra som innan. Dessutom
tror jag att det kommer att störa mindre nu
när vi har kontoret vid Sågen när det gäller de
ankommande försäljarna som ofta kommer
kvällen innan.
Mirakeltrasa och administration
För sitt arbete får Klippans Brottarklubb, Klippans Gymnastikkrets och Åsbo Ponnyklubb
dela på överskottet från marknaden. Någon
diskussion om att de tre föreningarna inte
skulle få samma peng har aldrig uppstått.
– Vi hjälps åt i detta och ingen ska behöva
känna att deras förening gör mer eller mindre än de andra. Marknaden är ett stort arbete som kräver många arbetstimmar. Ideella
arbetstimmar som vi får sköta utöver våra
ordinarie jobb, säger Gunilla.
Kan då besökarna förvänta sig några nyheter
på årets Åby Marknad?
– De kan de säkert. Det finns alltid en ny mirakeltrasa att köpa, skrattar Gunilla.

ÅBY Marknad
i centrala Klippan

Tisdag 16 juni kl. 9 - 20
Hundratals knallar - T
Tusentals besökare
e - Miljoner prylar!

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
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K

Nemeti
ande
h fritid

Värmevägen 2, Klippan
Öppet i butiken:

Ons 13-18/ Lör 10-13

Tel. 0435- 149 60

Tid för sommarmys!

0435 - 149 60

SKYNDA FYNDA!

Vi har 2 st 4 m x 3 m och 1st
5 m x 3 m kvar av kampanjmarkiserna för omgående
leverans!

1195:-

Infravärmare

E85 700 24 Nova, 1400 W. Opranic infravärme teknik som värmer som
solens strålar. Den frånger sig ett mjukt vilsamt orange sken och har ett
betydligt mjukare ljus jämfört med halogen värmare. Den värmer objekt
direkt utan att värma upp luften i miljön vilket undviker energislöseri samt
behåller luftfuktigheten. Mellanvågs strålningen är avslappnande och har
en stimulerande effekt på blodcirkulationen.
(ord.pris 1250:-)

Terassvärmare

motor från
R1500 inklusive
Terrassmarkis kontroll. Väven är grå
rr
fjä
a.
Somfy med
9 med rak kapp
SANDATEX 407/7

Följande mått finns (pris inkl. moms):
Bredd 400 cm utfall 300 cm 11 995:Bredd 500 cm utfall 300 cm 12 995:-

E85 710 53 Verona 600-1500W
IPX4, Ø42cm aluminium
(ord.pris 999:-)

899:-

Bordsfläkt

VL3601 23cm Clatronic

269:-

E-mail: butik@sondrabyel.se

Åbymarknad tisdag 16 juni

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

Nyheter!

Vi har ett stort
urval av kalluftsfläktar i butiken!

Ordförande
Ordförande
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

Ordförande
Ordförande
Kultur och
Kultur
och fritid
fritid

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

Åby Marknad
tisdag 16 juni
Vi finns på plats under Åby Marknad.
Kom och diskutera kommunalpolitik
Gunilla Svensson
Kent Lodesjö
Rune Persson
Ordförande
vice ordförande
Ordförande
och
drick en 1:e
kopp
kaffe!
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
vice
ordförande
1:e 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

lippans kommun. Webb: socialdemokraterna.se/klippan
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G
GULDFISKEN

ALAN

Digitala bilder på årets

Guldfiskengala

V
Nu närmar sig semestern och jag tänkte jag skulle
göra en halvårs-summering. Liksom för att stämma av lite om sådant jag skrivit om sedan vi tågade
in i 2015. Har man sagt A får man säga B o.s.v. Så
ni slipper ligga sömnlösa och undra hur det går
med min matlagning, trädgårdsdrömmarna, Ötzimaten, husletandet och loppisfynden.

Mellan den 21 maj och 5 juni har eleverna på estetiska programmet på Åbyskolan ställt ut i Konsthallen i
Klippan. Eleverna har visat upp olika typer av digitala
bilder skapade under kurser som Fotografisk bild och
Digitalt skapande.
Den 28 maj hade man Guldfiskengalan för tredje året i rad. En
tradition för den estetiska linjen där de får chans att visa upp
vad de skapat.
– Det gick väldigt bra. Det kom mycket folk. Familj och vänner
dök upp och vi visade fem kortfilmer plus en extra i pausen,
säger Frida Johansson från ES12 på Åbyskolan.

Matlagningen – dessvärre går det inte framåt. Varannan
vecka kommer en matkasse hem till oss. Jag hatar när
det är maträtter med kött som ska stekas och inte göras
i ugn. Vill inte ge mitt barn och make trikiner och andra
otrevligheter.

Estetiska programmet med inriktningen estetik och media fokuserar på digitala medier ur ett estetiskt perspektiv. Eleverna
visade layoutskisser/projekt, foto, filmer, digitala presentationer, animationer och illustrationer. Alla arbeten i utställningen
har bearbetats digitalt.

Träningen – jag äger fortfarande ett träningskort. Det
räcker väl?
Husletandet – jag missbrukar Hemnet och varje hus jag
hittar som känns rätt tror jag är HUSET med stort H. Så
åker vi på visning och det är alltid något fel. Det lutar (ett
hus gjorde verkligen det), ligger fel eller kostar för mycket.

Frida, tillsammans med tre andra tjejer från hennes klass, delade ut pris i de olika kategorierna. Under galan delades också
lappar ut till publiken som fick rösta fram ett publikpris.
– Det är eleverna i årskurs två som läst filmproduktion som
gjort kortfilmerna. Det var i alla olika genrer. Det verkade som
både eleverna och publiken tyckte att det var väldigt trevligt
på årets Guldfiskengala, avslutar Frida.
Foto: Privat Estet programmet

Ötzi-kosten - Stenålderskosten. Ötzi och jag har tagit en
paus. Det var inte honom det var fel på, det var mig. Jag
blev trött på mandelmjöl i allt, ägg och kokosmjölk. Så
Ötzi får vila i kokboksskåpet. Där är han ganska ensam
faktiskt. Jag har sålt alla Viktväktarböckerna. Numera läser jag mest i ”7 sorters kakor”.

Bästa manus: ”Förbannelsen” av Damjana Killbarda
Bästa regi: ”Hanna” av Emma Johansson
Bästa bild: Musikvideon till ”Czasami zycie zmusza” av Bartosz Wiewiorowski
Bästa komedi: ”Magic Jinn - Demonkatten” av Adrian Yong Thuresson
Bästa film: ”Du. Jag.” av Anton Ek
Publikpriset för bästa film: ”Förbannelsen” av Damjana Killbarda

Centerns Miljöpris!
Fruemöllans Bär
Martina och Calle Laurén, har
i år erhållit Klippancenterns
miljöpris för sina närodlade,
ekologiska och kravmärkta
bär/produkter.
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Loppisfynden – senaste impulsen var vackra glas, någon
liten prydnadsfigur och glitter. Superlim på det och vips
så har man en vacker liten paljett-djur-grej. Jag gjorde alldeles för många och gav bort till höger och vänster. Det
tråkiga är bara att superlimmet släppte. I mitt vardagsrum
och hos alla som fått denna lilla gåva såg det plötsligt ut
som en enhörning gått in och kaskadspytt glitter. Fast lite
glitter i vardagen har väl aldrig skadat?
Trädgården – här måste jag ändå få säga att det går framåt! Från att ha fyllt växthuset med tusentals plantor är där
nu endast EN liten paprikaplanta som jag kommer ihåg att
vattna dåSoch då. Annars har jag lagt allt krut på solcellslampor i år. Trädgården ser ut som ett litet tivoli när solen
behagar visa sig. Saker man ser från månen: kinesiska muren och vår upplysta trädgård.
På tal om solen. Nu är det sommar! Semester, sol, bad,
drömmar, förväntningar, böcker som ska läsas och regisserade Instragrambilder kommer fylla dagarna för många.
Om vi ska kompenseras för den kalla inledningen på sommaren
så förväntar jag mig
minst 22 grader, vindstilla och bara någon
liten stilla sommarregnsdroppe på det
öppna fönstret. Vi hörs
igen när hösten knackar försiktigt på dörren! Se upp för glitterkaskader!

Klipp ut och ta med!

Vi firar vårt
40 års jubileum
Tvätta mig!

Sonax bilvaxer

fr.

99:-

Polerdukar medföljer. Värde 40:-

Sonax fälgrengöring

98:150:-

+ 50% mer i flaskan.
1 st
Specialsvamp
2 st
medföljer!

Fritidsbatteri fr. 749:Motoroljor,

4 L fr.

298:-

ERBJUDANDEN GÄLLER MOT UPPVISANDE AV KUPONGEN!

Storgatan 64 • 0435-147 00 • Måndag-fredag 8-18, lördag 9-12 • www.stigs-autoshop.se

Erbjudandet gäller t.o.m 31/8 -15

Måla
25% på

utomhusfärg!

KLIPPAN
81 81
/ 0435-44
/ 0435-44
89 Storgatan
50 Storgatan
KLIPPAN
/ 0435-4489
8950
50

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

”Begravning
”Begravning online”
online”
Detta
Detta är
är numera
numera en
en möjlighet
möjlighet hos
hos oss
oss där
där Du
Du via
via vår
vår hemsida,
hemsida, av
av olika
olika
anledningar
anledningar hellre
hellre planerar
planerar begravningen
begravningen för
för en
en anhörig
anhörig hemma,
hemma, ii Din
Din
egen
egen miljö
miljö ii stället
stället för
för på
på begravningsbyrån.
begravningsbyrån. Självklart
Självklart är
är Du
Du välkommen
välkommen
att
att besöka
besöka oss
oss eller
eller kontakta
kontakta oss
oss via
via telefon
telefon // e-post
e-post för
för att
att stämma
stämma av
av
detaljer
detaljer ii Din
Din beställning.
beställning.
Vi
Vi är
är inte
inte längre
längre borta
borta än
än så!
så!
En
hand
behövs,
En hjälpande
hjälpande
hand när
när
det
behövs,
KLIPPAN
Storgatan
81det
/ 0435-44
89 50 / Mån-Fre 7-18
dygnet
dygnet runt,
runt, året
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www.optimera.se

SHOP
STIGS AUTO

Hela året
blir en fest!
Stigs Autoshop i Klippan startades 1975 av Stig Andersson. Idag är det sönerna Thomas och Kent Andersson som driver företaget.
Sönerna minns invigningen för 40 år sedan och ser fram emot
att fira jubileet med alla nya och gamla kunder som kommer för
att få hjälp med reservdelar och tillbehör till alla slags fordon!
– När Stigs Autoshop startade var det nytänkande, då fanns det
inte så många butiker av den här sorten med reservdelar. Första butikslokalen var i ett garage vid Klippans begravningsbyrå.
Därefter flyttade vi till en källare där gamla färgaffären låg tidigare. 1989 byggdes de befintliga lokalerna och här har vi hittat
hem, säger Kent Andersson.
Omväxlande (detektiv)arbete
Kent och Thomas beskriver sig själv som allt-i-allo på företaget.
Totalt är de fyra stycken, inklusive medarbetarna Kristian och
Tonny, som jobbar på Stigs Autoshop. Hit kommer folk för att
hitta rätt i reservdelsdjungeln när det gäller bilar, båtar, motorcyklar och andra fordon.
– Det är lite av ett detektivarbete. Vi har många kunder som har
veteranbilar och amerikanska gamla bilar. Då går det inte bara att
leta i någon ny katalog på nätet, utan då får man vara lite detektiv. Det är det som är så roligt med jobbet, att det är omväxlande
och man vet aldrig vad en ny dag innebär, säger Thomas.
Stigs Autoshop tillhör sedan länge BDS (Bildelsspecialisten). Det
är en stor kedja som ger en hel del fördelar när det gäller marknadsföring, avtal och annat.
– Samtidigt styr vi över väldigt mycket själv. Vi väljer exempelvis
våra egna leverantörer men det är skönt att tillhöra en större
kedja, säger Kent.
Snabba leveranser
Bilar är en stor del av brödernas liv, både på jobbet och privat.
Båda har ett stort bilintresse och äger veteranbilar och Kent har
också en modern cabriolet.
Varje dag har företaget två turbilar som levererar reservdelar
och varor till bilmekaniker och verkstäder runt om i området.
Beställningar som görs på kvällen levereras till företaget under
natten och gör att kunden kan ha sina varor redan dagen efter
beställningen gjordes.
– För oss var det självklart att ta över företaget. Vi har varit med
hela tiden och har fostrats i hur det är att driva familjeföretag. Vi
har inte tröttnat på bilar än i allaSöderåsen
fall, skrattar Thomas.
Söderåsen
40-årskalaset kommer att firas under hela året med bra erbjudande på olika säsongsvaror.
– Vi trivs bra i de lokaler vi har nu. Vi kan expandera om vi vill,
och vi har vad vi behöver här. Vi har över 10 000 artiklar på
lager och kan beställa hem i princip vad som helst snabbt. Vi
bra öppettider och det känns som vi hittat rätt på de flesta
Lörhar
9-13
plan, säger Kent.

R
RÖSTÅNGA
ÖSTÅNGA B
BEGRAVNINGSBYRÅ
EGRAVNINGSBYRÅ
Billingevägen
Billingevägen 88 -- Röstånga
Röstånga -- 0435-91570
0435-91570
www.rostangabegr.se
www.rostangabegr.se
80
80 xx 65
65
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Skapar gemenskap
med musik
Bernhard Ingelsson har jobbat med
trädgårdsskötsel, varit ute till sjöss,
läst kontorsutbildning, distribution
och naturvetenskap innan han till slut
hittade rätt som undersköterska. I
hans liv har musiken alltid funnits och
nu jobbar han med det han älskar och
får kombinera musiken och kontakten
med människor.
Flera dagar i veckan förgyller han livet för
många av kommunens äldre med sin sång
och musik, och i Söderås Journalens juninummer tar vi reda på lite mer om mannen
bakom gitarren!
1999 flyttade Bernhard till Fastarp utanför
Klippan för att hjälpa till med uppbyggnaden
av Hillesgården. Han sökte jobb inom vården
och hamnade som undersköterska på bland
annat Rönngården i Klippan. I september
förra året anställdes han i den sektion som
kallas för den förebyggande verksamheten
i Klippans kommun. Ett riktigt drömjobb för
musikern och undersköterskan!
– Jag tror att det är ganska unikt med en tjänst
som min, och det är bra och viktigt att Klippans kommun vågar satsa på den här typen
av verksamhet. Jag ser ju hur oerhört mycket
det ger tillbaka till de som besöker spelningarna och att det gör dem både piggare och
gladare, säger Bernhard en förmiddag när Söderås Journalen pratar med honom.

De har en skiva på gång med klassisk och
avkopplande musik.
– I vår släkt finns många musiker. Pappa var
med och startade Helsingborgs Jazzklubb
och allt handlar egentligen om musik, fortsätter Bernhard.
När Bernhard började med sina spelningar
för ett antal år sedan var det på Senioren i
Klippan.
– Den första publiken bestod av tre damer
som inte kände varandra. Efter spelningarna
började de äta lunch tillsammans. Sånt är
härligt att se!
Stor repertoar
Idag besöks varje spelning av mellan 15 till 60
personer. Bernhard har ett digert musikarkiv
att ta från, i dagsläget alternerar han mellan
cirka 700(!) låtar och 17 olika sånghäften.
Varje spelning varar i ungefär 2 timmar. Det
inleds med en timmes musik, därefter är det
30 minuters fika och avslutningsvis är det lite
mer sång. Till sin hjälp har Bernhard många
som arbetar ideellt, bland annat Eva Klang
som är med på spelningarna, och kommunens frivilligarbetare.
Bernhard tycker om att kunna jobba och leva
på ett sätt som innebär att få sprida glädje.
– Mitt jobb är fantastiskt roligt. Många äldre
är ensamma och träffarna är en chans för
dem att prata med andra. Vi som jobbar
med detta ser hur våra gäster lever upp av
spelningarna.

Herrträffar och harmoni
De sista två åren har Bernhard fört statistik
över besökarna. Han såg då att 85 % av de
som kom till träffarna var damer och han
började fundera på vad man kunde göra för
att locka även männen. Då föddes idén till
”Herrträffarna”.
– Vi startade med Herrträffarna i våras. Första gången kom det 17 stycken, och det ökar
stadigt. Vi träffas sista lördagen i månaden
på Kristallen och bjuder in spännande föreMusiken har alltid funnits med
Sammanlagt har han tio olika ställen i kom- läsare som pratar om något tema. Det har
munen som han spelar på. Det är äldrebo- blivit en succé, säger Bernhard.
ende och de fyra träffpunkterna för äldre
Musiken genomsyrar Bernhards liv. Både på
som finns i Klippans kommun: Kristallen och
jobbet och privat, men vad är det egentligen
Senioren i Klippan samt Östra Ljungby och
som är så speciellt med musik?
Ljungbyhed. På träffpunkterna är det öppet
– Musik är harmoni och glädje. Det passar
för alla i mogen ålder och på vissa ställen är
alla människor och alla kan vara med. Det är
det mer slutet.
den bästa umgängesformen som finns och
– Musiken har funnits i mitt liv sen jag var 8
för mig genomsyrar det hela livet. Musik skaår. Gitarr är mitt huvudinstrument men jag
par gemenskap på ett större sätt än något
spelar även piano.
annat, och det är inte minst våra träffpunkter
Bernhard har spelat med i olika orkestrar och ett utmärkt exempel på, avslutar glädjesprinumera spelar han mycket med sin lillebror. daren Bernhard Ingelsson.
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PROFIL:
BERNHARD INGELSSON

Mer pengar
över till annat!

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

Klipp ut och ta med!

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

Över 1000 m2

utemöbler!

FRI HEMKÖRNING

i Söderås Journalens
utgivningsområde!
Värde ca 500:Gäller t.o.m den 30/6 mot
uppvisande av annonsen!

Vardagar 10 - 18
(Tisdagar stängt)
Lördagar 10 - 16
Söndagar 11 - 16

Välkomna!

Åkerslundsgatan 6 • Ängelholm • 0431-833 70 • angelholmsutemobler.se
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Slutgenomgång, utvärdering samt ”debriefing”.

FRG=
FRIVILLIG P
RESURSGRUP

Bo Andersson och Tommy Andersson ställer
iordning inskrivningsplatsen.

Anvisningspost.
Ursula Pastejrik-Larsson.

Anke Heitman var
figurant när man övade
omhändertagande av
stukad fot.

Här ställer man iordning sjukvårdsstationen.
Mina Petrido, Ursula Pastejrik-Larsson och
Agnar Helgason.

Christer Jönson tackar
Bo Andersson som
checkar ut efter sitt
uppdrag.
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Övning för viktig
frivilliggrupp
FRG betyder frivillig resursgrupp.
Deras uppgift är att finnas till hands
för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen som t.ex. vid en stor olycka,
brand, översvämning eller vid en annan så kallad extraordinär händelse.
I Klippans kommun finns en aktiv frivillig
resursgrupp. Nyligen hade gruppen en
större övning på en av sina trygghetspunkter i Klippans kommun.
– Trygghetspunkterna kan erbjuda besökarna aktuell information, krisstöd, vila och
servering av lättare förtäring och dryck.
Härifrån kan man även larma polis, ambulans och räddningstjänst, säger Christer
Jönsson som är en av medlemmarna i Klippans frivilliga resursgrupp.
Trygghetspunkterna som finns i Klippans
kommun är lokaliserade på följande ställe:
Gamla Prästgården i Östra Ljungby, S:t Petri församlingshem i Klippan, Vedby Kyrkstuga i Klippan och Ljungbyheds församlingshem. Det är Civilförsvarsförbundet
som organiserar, utbildar och tillhandahåller frivilliga resursgrupper.
– Vår uppgift är att kunna bistå kommunen
vid fredstida kriser, och det övade vi på vid
vår övning den 9 maj, fortsätter Christer.
Scenario: explosionsartad brand
Övningen den 9 maj var iscensatt på så vis
att man låtsades att en explosionsartad
brand uppstått i ett bostadshus i centrala
Klippan. Detta innebar att ett 50-tal personer evakuerades och det var ett stort behov av information. Man iscensatte också
att 7-8 personer hade fått lättare brandskador och därför fick transporteras till
Vedby Kyrkstuga för omhändertagande.

– I övningen så inkommer larmet 07.30
från kommunen. Efter det inleds vårt arbete direkt. Vår larmkedja sätter igång
att ringa runt så fort larmet inkommer
och vi åker och öppnar Vedby Kyrkstuga.
Därifrån utgick sedan vårt arbete och vi
hade alla olika roller i övningen. Med oss
i denna övning var också Åstorps FRG,
säger Christer som för dagen var ansvarig för presskontakter. Övningsledare var
Civilförsvarsföreningens ordförande Åsa
Johansson.
Fler medlemmar alltid välkomna
För att bli FRG-medlem ska man genomföra en basutbildning på 36 timmar. I
utbildningen ingår bland annat att möta
människor i kris, första hjälpen, hjärt- och
lungräddning och allmän brandkunskap.
– FRG får anvisningar och underlag för
sin utbildning av Krisberedskapsmyndigheten (KBM). Vid insats lyder gruppen
under Kris- och Säkerhetssamordnaren
i Klippans kommun, Göran Tesfai Skoglund. Dagens hotbild mot Sverige pekar
mer på möjliga effekter av ett fredstida,
allt sårbarare samhälle med känsliga tekniska strukturer och en ökande aningslöshet. Exempelvis bör alla kunna klara
sig själv i 72 timmar om man är frisk och
kunna tillgodose grundläggande behov
som mat, vatten, värme, sömn och information.
Christer och de andra i Frivilliga Resursgruppen Klippan är nöjda med övningen
den 9 maj.
– Vi behöver alltid fler medlemmar och
är man intresserad och vill veta mer går
det bra att kontakta oss via Civilförsvarsförbundet på www.civil.se, avslutar
Christer.

FÖRETAGARTRÄFF
Söderåsens Våffelstuga
Våfflor
Tårtbuffé första söndagen
varje månad!
Kakbuffé
Ta
med
och
visa
Färska Smörgåsar annonsen =
Allt hembakat
Fattiga Riddare
som
förr i tiden!
10%
Rabarberpaj
Underbara Mc-vägar!
Loppis

Vårens sista företagarträff

Kvällen den 3:e juni bjöd Klippans kommun och Företagarna Klippan in till vårens sista företagarträff. Denna
gång träffades de i ett av Klippans mest anrika hus, nämligen Norrehus.

-LIGT VÄLKOMNA!
Ljungbyhed | 0435 44 11 69 | 0730 44 11 67 | www.lottapaasen.se

Anders Lindberg, näringslivsutvecklare på Klippans kommun och
Adnan Pehlivanovic, ordförande Företagarna Klippan, hälsade de
25-talet deltagarna välkomna.
Ett hus med en historia
Därefter berättade Lars Göransson och Anna-Karin Liljedahl om
deras vision för Norrehus som ett ställe där mat, musik och kultur
blandas. Lars och Anna-Karin har under det dryga året sedan de
köpte huset, renoverat det under kvällar och helger.
– Vi drevs av tanken att det vore trevligt att fylla huset med lite liv
igen, säger Lars.
De har även anlitat en person för att forska lite i husets historia
vilket Lars även berättade om. De olika verksamheterna i Norrehus har varit många under årens lopp. Förutom bostadshus så
har musikarrangemang med Klippanpopen i centrum, striptease,
ungdomsgård och datortek huserat där. Men numera är alltså det
restaurangverksamhet med musik- och kulturarrangemang som
gäller på bottenvåningen.
Hjärteåret
2015 är utsett till ”Hjärteåret” i Klippans kommun där man bland
annat skall uppmärksamma Hjärt- och Kärlsjukdomar.
– Jag sa att om det blir ett Hjärteår så ska jag cykla genom Sverige,
berättade Jan Nilsson, Kupolen. Därför ska han nu efter midsommar
cykla från Björkliden, norr om Kiruna, till Klippan för att samla in
pengar till Hjärt-Lungfonden. Följ hans resa på hjartrullet.blogg.se.
Bredbandssatsning
Carl-Gunnar Thosteman, IT-chef Klippans Kommun, berättade lite
om historiska IT-satsningar i Klippans kommun. Dock har behoven
för bredband och dess hastigheter ändrats under årens gång.
– Det har snabbt växt fram ett stort behov av att ha större kapacitet än det som ADSL kan ge, berättar Carl-Gunnar. Därför är det
nu dags för att lägga ner fiber i kommunen. Detta är ett samverkansprojekt med Bjäre Kraft.
– Diskussitionerna har pågått ett tag och nu har vi alltså bestämt
oss för att sätta spaden i jorden, berättar Jonas Florén på Bjäre
Kraft. Förutom Klippans tätort så kommer satsningar att göras i
Östra Ljungby, Stidsvig och Ljungbyhed.
Läs mer på klippanshopping.se

Sjung om studentens
lyckliga dagar!
Den 5 juni var det studentfirande
i Klippan. På klippanshopping.se
hittar du bilder på glada studenter,
publikhavet, bilarna och mycket mer!

Nu m
ed
A
klass M och
II mo
ped!

Klippans Trafikskola i ny regi!

B-körkort
Introduktionsutbildning
(för privat övningskörning)

AM-körkort
Moped klass II

BARNTÄVLING!

Klippans Trafikskola AB
Thorsgatan 10, Klippan
0435 - 130 80
www.klippanstrafikskola.se

FÖR BARN UPP TILL 12 ÅR

VINSTER:

1:a pris presentkort på Trendi Skor, Perstorp 500:2:a pris presentkort på Trendi Skor, Perstorp 300:3:e pris presentkort på Trendi Skor, Perstorp 200:-

SÅ HÄR GÖR DU:

• Sök efter “Klippantrollet” i tidningen. Ta reda på vilken bokstav
som han håller i handen. Bilda sedan ett ord av dessa bokstäver
och skriv det i de vita rutorna nedan.
ORDET ÄR:
• Sänd lösningen till:
Adapt Media AB,
Norra Skolgatan 2,
264 33 KLIPPAN
senast den 22 juli brev frankerat
GISSA VILKET
med brevporto.
ORD SOM
• Glöm inte ange ”BARNTÄVLING”
utanpå kuvertet!

JAG GÖMMER!

Har fyra ben

Vinnare Annonsjakten - maj
1. Jens Andersson, Klippan
2. Joakim Lagerbäck, Ljungbyhed
3. Christer Svensson, Perstorp

?

IS!!!

GRATT

Namn:

_______________________________________________________________________________________________

Adress:

_______________________________________________________________________________________________

Telnr:

______________________________________________________________

Ålder: _______________________
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stävling:
Söderås Journalens Månad

MORSDAGS MIDDAG AURANG
PÅ SKÄRALIDS REST

Kärlek i maten
och till mamma!
God buffé i
Nationalparksmiljö
på Mors dag
Sanne Magnusson i Röstånga ville som många andra fira sin mamma på Mors Dag.
– När jag läste att man kunde vinna en Mors dagbuffé på Skäralids Restaurang genom Söderås
Journalen tänkte jag att det var värt att testa att
skicka in. Båda jag och mamma blev väldigt glada
när vi hörde att jag vunnit, säger Sanne.
Sanne, hennes mamma, pappa, bror och Sannes pojkvän
tog en heldag i Skäralid den 31 maj. Först vandrade hela
gänget upp till Kopparhatten. Väl nere i ”dalen” igen bjöds
gästerna in till Skäralids Restaurang där vacker livemusik
framfördes. Det var gott om folk i restaurangen, solen sken
och restaurangens utegrillar var igång.
Välbehövlig paus i vacker och rogivande miljö
I Sannes brev till tävlingen skriver hon att mamma Vivika
Nilsson, som driver hästgård, jobbar och sliter veckans alla
dagar med sin gård och hästarna. I brevet står det bland
annat ”…. en middag i vackra, rogivande Skäralid hade
gett min mor en välbehövlig god paus tillsammans med
familjen.” Och en härlig paus med familjen fick de verkligen
tillsammans.
– Vi åt en fantastisk grillbuffé med tillbehör. Vi satt vid ett
fönsterbord och såg ut över sjön och sjökanten. Som dessert dukades det upp tårtbuffé, säger Sanne.
Gänget var mycket nöjda med maten, restaurangen och
den fina servicen.
– Mors Dag på Skäralids restaurang kan mycket väl bli en
återkommande tradition, konstaterade dottern Sanne.
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Guldkant till
föreningskassor!

Jag vill bli din!
Kia Sorento 2,2Crdi/PP-pkt
FULLUTRUSTAD MED EXTRA ALLT!
Årsmodell 2011 • 197 hk • Diesel • 6640 mil • Pedantiskt skött •
Rekonditionerad 2 ggr/år • Servad i januari 2015 • Automatisk växellåda • 4WD • ACC/Klimatanläggning • Antispinnsystem • Antisladdsystem • Airbag förare & passagerare (urkopplingsbar med
nyckel) • Backkamera • Sidoairbag • Fjärrstyrt c-lås • Dragkrok
(avtagbar) • Elhissar fram och bak • Elspeglar • Elstol förare •
En ägare • Farthållare • Färddator • GPS Navigator (Stora modellen)
• Komplett ifylld servicebok • Panoramatak • LM-fälgar • Multifunktionsratt • Rails • Regnsensor • Skinnklädsel, svart/beige • CD-stereo
(Stora modellen med equalizer) • SUB-baslåda fast monterad (dold i
”lönnfacket” under bagagegolvet) • Stolvärme fram • Svensksåld •
Vinterhjul - friktion på LM-fälg • Yttertemperaturmätare • Bluetooth •
Parkeringssensor bak • Aux/USB • Tonade rutor • Extraljus på kromad
båge • Mobilhållare (för Iphone 4/4S med strömförsörjning, går att
anpassa) • Avdragbar moms

Mer information får du hos Bengt på 0761 – 35 34 01

FAMILJESIDAN
Vill du vara med
på Familjesidan?
Kontakta oss på
0435 - 77 90 54

En Kille • Född 141210
Vikt: 4 395 gr • Längd: 50 cm

Med en uppvisning av duktiga trampolinhoppare
från Klippans Gymnastikkrets, fika, blommor och
STOOORA checkar delade Sparbanksstiftelsen Skåne
tillsammans med Swedbank i Klippan den 28 maj ut
120 000 kronor till olika lokala projekt i Klippan och
Perstorp. Välkomna bidrag som ger föreningarna möjlighet att göra och satsa på det där lilla extra.
– Detta är det bästa uppdraget på hela året, konstaterade Swedbanks kontorschef i Klippan och Perstorp, Per
Johansson, som tillsammans med Bo Svensson, styrelseledamot i Sparbanksstiftelsen och förtroendevalde
Peter Danielsson delade ut stipendierna.
– Som en av ägarna i Swedbank använder Sparbanksstiftelsen
Skåne avkastningen av aktierna till att främja den lokala utvecklingen, fortsätter Bo Svensson.
Två gånger om året delas stipendierna ut och det går att ansöka till nästa omgång mellan den 1 augusti och 30 september.
Skolprojekt för idrott och hälsa
De glada stipendiemottagarna gick fram och tog emot blommor, checken och berättade lite om sina respektive verksamheter samt hur pengarna ska användas.
– För att rekrytera nya medlemmar så måste man visa att man
finns. Det gör vi genom vårt skolprojekt, säger Catarina Harden och Helena Svensson från Friluftsklubben Boken i Perstorp.
De ska använda pengarna till sitt lyckade skolprojekt som innebär att de låter alla elever i årskurs F-9 i Perstorps kommun
prova på orientering.
– Nu kan vi köpa in bättre utrustning, och det är verkligen kul
att se vilket genomslag vi haft genom detta arbete. Förra året
fick vi cirka 30 nya medlemmar, jämfört med åren innan då det
bara var en handfull nya, säger Catarina.
Oerhört viktigt bidrag och hjälp
Jonas Thörnqvist och Jeanette Friberg från Bruksspelet tog
emot stipendiet åt Teaterföreningen Amabile.
– Nu när vi för första året står på egna ben (tidigare har Bruksspelet varit ett så kallat EU-finansierat Leaderprojekt, red. anm.)
är detta bidrag oerhört viktigt och tacksamt för oss. Utan den
här typen av hjälp, från sponsorer och alla som stödjer oss,
hade vi inte klarat det, säger Jeanette Friberg.
– Vi vill kunna hålla en kvalitet som attraherar publiken. Att
göra en sådan här produkt, både manus, musik och allt omkring, kostar pengar och genom detta stipendium får vi hjälp
att få det att räcka till, säger Jonas Thörnqvist.
Ceremonin avslutades med lite mingel och alla de lyckliga pristagarna återvände till sina föreningar för att fira den glada nyheten!

Theo

Nathalie Nordgren &
Fredrik Andréasson

A

Följande lokala projekt inom forskning, näringsliv, utbildning, kultur och
idrott i Klippan och Perstorp fick stipendium:
Teater Amabile, Nyckelharpsfolket, Gymnastiföreningen Activa,
Klippans Förenade Fotboll, Klippans gymnastikkrets, Scouterna Östra
Ljungby, Ljungbyhed scoutkår, Floor ball Club Viljan, SPF Seniorerna Eken
Perstorp, Klippan RC Klubb, Friluftsklubben Boken, Smaker från Söderåsen.
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KLIPPANFESTIVALEN
KLIPPANFESTIVALEN
Lionkul
EttEtt
Lionkul
arrangemang
arrangemang

Vi
tacka alla
allavåra
vårasponsorer
sponsorer
Vi vill
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som bidrog
bidrog till
2015
till att
att Klippan
Klippanfestivalen
festivalen
2015
som
blev
blev en
en stor
storsuccé!
succé!
Guldsponsorer
Guldsponsorer
RÖRMONTAGE AB

RÖRMONTAGE AB

Silversponsorer

Silversponsorer

OHLSSONS

OHLSSONS

Bronssponsorer

Bronssponsorer

Klippans Bruk

COLORAMA KLIP
PAN ( F.D GOLV & TAPETHUSET VID RONDELLEN)
KAROSSVÄGEN 1, TELEFON 0435-142 62, WWW. COLORAMA.SE

Klippans Bruk

Övriga sponsorer

COLORAMA KLIP
PAN ( F.D GOLV & TAPETHUSET VID RONDELLEN)
KAROSSVÄGEN 1, TELEFON 0435-142 62, WWW. COLORAMA.SE

Golv AB
golv
www.lpgolv.se

V

B

sponsorer
Övriga
YSG
ENN OL
I KLIPPAN AB

YSG
ENN OL

www.ljungbergs.se

I KLIPPAN AB
Tel. 0736-230410

ÖLJ Fastigheter AB golv
Golv AB

Måleri AB

V

B

Tel. 0736-230410

www.lpgolv.se

Måleri - Golv - Fasadtvättning

www.ljungbergs.se

042-19 41 50

Måleri AB

Din lokala revisor
Jan Svensson

0736 - 29 80 05
0435 - 137 20

Peter Jelinek

0707 - 10 54 30
0435 - 137 22

ÖLJ Fastigheter AB

Storgatan 26, 264 33 Klippan

Måleri - Golv - Fasadtvättning

042-19 41 50

Din lokala revisor
Jan Svensson

Peter Jelinek

Ett särskilt tack till Partyfabriken
för
väl genomfört
Ett ett
särskilt
tack tillarrangemang!
Partyfabriken
0736 - 29 80 05
0435 - 137 20

0707 - 10 54 30
0435 - 137 22

Storgatan 26, 264 33 Klippan

för ett väl genomfört arrangemang!

Vi ser fram emot ett nytt arrangemang 2016!

Vi ser fram emot ett nytt arrangemang 2016!
16

LIF

Alla är välkomna att fira med oss!

Ljungbyheds
Idrottsförening

Festligheter hela dagen den 1 augusti
från kl. 10 på Ljungavallen i Ljungbyhed

Kom till vår Jubileumsfest!
Grillbuffé, uppträde och dans

Kl. 18 den 1 augusti Ljungbyhed Park, Hangar 6, MOM Event
Boka genom att betala in kuvertavgift på 295:-/person
till bankgiro 482-3290 senast den 10 juli.
Ange namn och LIF 75 år. (Anmälan är bindande)

Erbjudande!

Tvätta 5 plagg - betala för 4!
(Gäller ej mattor, skinn, mocka och madrasser)

Företagstjänster
• Hotelltvätt
• Restaurangtvätt
• Arbetskläder
• Entrémattor
• Uthyrning av textilier
• Pressning
• Mangling

Privattjänster
• Kemtvätt
• Duktvätt
• Pressning
• Mangling
• Mattor
• Skinn
• Mocka

Alla priser enligt offert.
Kontakta oss för mer
information

Prisexempel:
Skjorta 35 kr, Kavaj 145 kr,
Byxa 115 kr, Duk 45 kr/m

Välkomna!
0435 - 134 08 Storgatan 69, Klippan
niclas@karlssonskemtvatt.se
www.karlssonskemtvatt.se

BRAVIDA PRENAD AB

Många minnen
när 75-åring ﬁras!

Ljungbyheds IF (LIF) har träning för alla. Bland medlemmarna finns allt från små knattar till äldre seniorer som gärna springer efter bollen på Ljungavallen i
Ljungbyhed. Det är dessutom ett speciellt år för LIF
som firar 75 år som förening just i år!
Ljungbyheds IF handlar om glädjen till fotboll och föreningen. De
allra minsta spelar i ”Boll & Lek” som är ett lag med flickor och
pojkar som leker sig fram med bollen. Därefter kommer ”Knattarna” och sen kommer P9, P11, P13, F13 och Herrarnas A-lag.
Dessutom kan man stoltsera med en mycket aktiv Veterangrupp.
– Veterangruppen gör ett jättejobb i föreningen. Alla styrelsemedlemmar, vår webbmaster Ernie Larsson och medlemsansvarig Ida Persson gör också massor för föreningen, säger ordförande Carina Nilsson.
Spännande jubileumsår!
Mycket har hänt denna säsong. Seniorerna har fått en ny tränare, Ulf ”Syltan” Henningsson. F13 och P13 har börjat spela
11-mannafotboll, P11 spelar 7-mannafotboll vilket även P9 gör
för första gången. Knattarna spelar i föreningens egen knatteturnering som är mycket populär. Under sommaren kommer föreningen också arrangera Landslagets fotbollsskola den 6, 7 och
8 juli för ungdomar mellan 8-13 år. Dessutom kommer Skånes
Fotbollsförbund att förlägga en heldag med ”Zonläger” för P13
på Ljungavallen den 23 augusti. Så det är ett minst sagt spännande jubileumsår som är igång!
– Nyligen kom vårt eget programblad ut till Ljungbyhedsborna.
Förutom information om våra lag så finns där också ett digert
material som gjorts av Veterangruppen som handlar om klubbens historia från 40-talet och fram till idag. Där hittar man
också många bilder på fotbollsspelare och profiler i LIF genom
tiderna, fortsätter Carina.
– Det blir ett spännande år. Jag
och hela klubben ser fram emot
75-års firandet (se inbjudan i
annons). Alla är välkomna att
fira Ljungbyheds IF oavsett om
man är medlem eller inte, hälsar Carina Nilsson.
Foto från LIF arkiv.
LIF:s Damlag, ca 1943-45
Fotbollens dag nedan.

Entreprenad Service
Kyla • Värmepumpar

VS

0435 - 140 10

EL

Entreprenad El-service
Data / Passage / Larm

0435 - 77 95 40

www.prenad.se
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Föreningssidan

Riseberga-Färingtofta
Hembygdsförening

Fokus Färingtoftabygden

Maila till: foreningssidan@soderasjournalen.se
Klippanbygdens
Natur

Färingtofta skola

Årsmöte
2015 oss rätten att redigera dem.
rätt. Vi förbehåller

Åsbo Släkt- och Folklivsforskare

Ljungbyheds Golfklubb.

Ni skriver själv texter och ansvarar för att de är
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de ombyggda
lokalereller sorgliga berättelser vi funnit i arkiven. Biståndsprojekt-ambulanser
fredag och
och Örkelljunga.
serverar ”dagens”
Aktiviteter
Rössjön
Samarrangemang
deltagande
i
måltiden.
Föredragshållare
Bengt
”Pim”
Lundqvist
koherde
Pernilla
Håkansdotter-Olsson.
na på andra våningen i Hembygdshallen. • Dagsresa till Skånes Sydkust
denna KOF
vintersäsong,
vilket uppskattas av
mellan
ochvid
Naturskyddsföreningarna.
Aktivitetsdag
Ruveröds kvarn 27 juni
• Lördagen den 30 maj kl. 14.00. Spel- Den 6 augusti dagsresa till Skånes sydkust •både
golfare
och
icke-golfare.
Entré: 40 kr
manstämma i Klöva Hallar. Klippans enl. program. Anmälan senast 8 juli till Else- med början kl. 9.30. Kom gärna och hjälp
Vintertouren
samlar
flest med
deltagare,
till,
det finns som
mycket
att syssla
inför
Musik-kapell
anordnar
spelmanstäm- beth
0435-441215.
Aktiviteter
och möten våren 2015
mellan
25-30
medlemmar,
leds
av
Johan
Vandring
25
juni
2015
Mölledagen.
Aktiviteter
ma. Föreningen har korvförsäljning,
Årsfest
fredagLotta
6 februari
13.00.
på Dag
605p,
därefter
kommer Hans
••Den
18 augusti
på Åsenkl.enl.
program. •Nilsson
Vi
vandrar 5
km på
fält
och
i Naturreservatet.
Möllornas
5 juli
ﬁras traditionsenligt
“Flockpromenad”
– även
icke-klubbmedsmörgås
elller
kaka
med
kaffe. Våfflor. Aktiviteter
•
Årsmöte
fredag
20
februari
kl. 14.00.
Anmälan
senast
13
augusti
till
Gunnel,
Gertie
Pommer,
320p,
Gary
Branchett,
265p,
Sedan
besöker
vi
Stenkärlsfabriken.
vid
Ruveröds
kvarn
med
sillunch
kl. 11.00lemmar
välkomna, 22 februari kl. 09.30, Bildgruppen har möte varje fredag mellan Inbjuder till motionsdans
Lotteriförsäljning
• Trivselträff
fredag 20 mars kl. 13.00.
eller
Ann-Marie.
Medtag
fi
ka.
Göran
Sjöblom,
260p,
Håkan
Svensson,
13.00,
friluftsgudstjänst
kl.
14.00,
folkdans
Vedby
Strövområde.
Föreläsning
“Starka kl. 12.30 och 15.00. Alla med intresse för I Tornsborgs Tivoli, Färingtofta:
Välkomna
önskar Västra
Sönnarslövs
• Boule
Kvartalsmöte
fredag
17 april
kl. 14.00. kl.
tisdagar
Kl. 13.30
parken
Samling:
Ängelholms
tågstation,
för tåg- •Ljungbyheds
14.30.Kennet Lindkvist, 230p, Göran
tillsammans”
5 Besök
mars kl.
17.30.
Kursverkmilitära
historia
och Ljungbyde som 250p,
Bygdeförening.
gärna
vår
hemsida
Torsdagen
den 26Lars
februari
kl.
-205p,
17.30
• Boule - inomhus Klippan måndag kl. 10.00 ••Svensson,
hed.
resa
till
Vallåkra,
kl.
10.20.
2015p,
Robertsson,
Hembygdsgårdens
Dag
2 14.00
augusti
kl.
samheten
startar löpande under våren. jobbat på F5 är välkomna.
www.bygdegardarna.se/vastrasonnarslov
BENGT
HEDIN
spelar.
• Canasta tisdag kl. 13.30 i lokalen.
Ansvarig
Marianne Gyllenlönn
13.00-16.00
ﬁ
ras
vid
Hembygdsstugan.
Vi
Kenneth
Hjelm,
200p
och
Rolf
Eriksson
på
För mer info om aktiviteter och anmälan till Föreläsningsserien fortsätter den 19 mars
• Bowling onsdag kl. 13.30 Perstorp.
0431-28128/0703 993 683.
öppnar
skåpen
och
ser
vad
som
fi
nns
och
vi
195p.
•
Torsdagen
den
12
mars
kl.
14.00
17.30
dessa, se hemsidan www.soderasensbk.se med att Lars Johansson, chefsredaktör på
Även för icke medlemmar.
• Gymnastik onsdag kl. 15.30 idrottshallen. utökar
med
lite
barnkultur.
Tag
gärna
med
MEMORYS
Kommande spelar
verksamheter för medlemmarHD/NST,
kommerkl.
att18.30
berätta
om samman- olika
Aktiviteter
• Whist onsdag
i lokalen.
föremål. Våfflor och kaffe serveras,
•na:Torsdagen
den
mars kl. den
14.00
Årsmöte
Vår 26
torsdagen
26- 17.30
mars,
slagningen
med
Sydsvenskan
och
om
daDanser och möte
••Påminner
om Österlenresan
deni 17
juni kl. gratis till utställare.
Handarbete
första torsdag
månaden
KJELL
REINES
spelar. arbetsdag är lördakl. 19.00
i klubbhuset,
gens
mediekonsumtion.
Tiden
är
kl.
19.00
Den 4 mars är det dans i Folkets Park 07.30
kl. 13.00 i lokalen.
hjärtligt
välkomna
våra
den 28 den
mars9med
samling
kl.- 09.00
•gen
Torsdagen
apriltill
kl.samtliga
14.00
17.30
c:a kl.521.00,
med
för Start
kaffe.i Alla
kl. 17.00 till Berts favoriter, samt den 18:e •till
juli
Aktiviteter
•Söndag
Skogsvandring
tisdagavbrott
kl. 13.30.
arrangemang
hälsar
styrelsen.
vid
klubbhuset
och
årets
första
öppna
tävERIK
ARNOLDS
spelar.
Inträde
40
kr.
(Obs!
Platsantalet
är
inte
till
Ingvar
Fasts
orkester.
Teaterresa
till Billesholms
•Årsmöte
Midsommardans Midsommarafton
maj. Samling
på torget. Folkets Park ”Friskt
ling
är
lördagen
den
25
april.
obegränsat.)
” kl.- 17.00.
Samling
påkl.13.30
torget kl.i15.30
19
juni
18.00
Tornsborgs
Tivoli,11iFäringvårpåhemsida
Årsmöte
på
bygdegården
den
mars Vågat
Vi även
bjuder
kaffe. Alla föreningsanslutna
Den
11klmars
är idet
föreningsmöte
Folkes
• Boule
utomhus
torsdag
stads- Se
för
samåkning
i egna
bilar.är museets
tofta.
Inga-Greta
0435-44 09 87
hembygdsforening”
2015
kl 19.00.
Välkomna.
pensionärer
är välkomna.
Medlemskontroll.
Möteslokal
i båda
fallen
annex. ”riseberga-faringtofta
Park Info:
kl.14.00.
parken.
Vädret
bestämmer
startdatum.
Mer info:www.ljungbyhedsgk.se

Årsmöte

Klippanbygdens
Västra Sönnarslövs
Naturskyddsförening
Bygdeförening

Kvidinge Hembygdsförening

Riseberga-Färingtofta
Hembygdsförening

SPF Seniorerna Tycho Brahe

PRO Ljungbyhed
MilitärSTF
Bjäre-Åsbo
Söderåsens
Brukshundklubb Ljungbyheds
historiska Museum

PRO Perstorp
Östra
Ljungby Färingtofta
SPF
Seniorerna
Bygdegårdsförening

SPF Färingtofta

PRO Ljungbyhed

Tack till Föreningssidans sponsorer!

FF A
A SS TT II G
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B
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Fly´N
Ride ideella förening
Riseberga-Färingtofta
Fly
´N Ride på gamla F5-området
Hembygdsförening
Fly `N Ride, den enkla, uppsluppna
Årsmöte
med
familjär atmosfär.

Åsbo
FokusRyttarförening
Färingtoftabygden
/Ljungbyhed
Färingtofta skola

träffen Föreningen Fokus Färingtoftabygden söker
Sommarhoppet
dig som
har behov av lokaler eller
ideér
Åsbo
Ryttarförening/Ljungbyhed
arrangerar
Årsmöte
den
23
februari
kl.
19.00
i
FäringInget program, man kan komma och köra om hur husen på skolan skall kunna fyllas
SOMMARHOPPET den 26-28 juni.
toftaman
församlingshem.
när
vill och där man Efter
aldrigårsmötesförvet vad man på nytt. Postorder, produktion, butik, konhandlingar
berättar
Jonas
Kyrö
och
Helene
showklasser
unkommer att få se och uppleva eller missa om Banhoppningsklasser
tor, lager, callcenter, samt
dagis,
idrott, kurser,
StalininteÅkesson
tre
dagar.
Cafeterian
har
försäljning
med
man
råkar varaom
där. Polemansprojektet. der
cafe, turism med mera… Alla ideér mottaVälkomna vi bjuder på kaffe med bröd.
allt möjligt ätbart inkl. Dagens lunch.
Har man tur kan det vara riktiga rariteter…! ges med tacksamhet och endast fantasin
till 3 fartfyllda
dagar,
vägbeskrivsätter gränser!
Skriv direkt
till info@faringDet
är helt enkelt en ”happening” – helt ore- Välkomna
Arkivlokalen
ning
och
mer
info
hittar
ni
på
föreningens
gisserad,
och
där
alla
som
kommer
dit
på
tofta.nu
Gå
gärna
in
på
vår
hemsida
www.
Arkivlokalen i Ljungbyhed (under Bibliohemsida:
www.asboryttarforening.se
något
sätt
bidrar
till
upplevelsen.
Dessutom
faringtofta.nu
Där
hittar
ni
bland
annat
teket) har öppet torsdagar kl. 13.00 - 16.00.
inträde. FIK och annat om Färingtofta
kommer man väldigt nära både flygplan, mo- Fritt
medlemsinfo,
Välkomna att se dess stora samlingar av
torcyklar och bilar.
fotografier, hembygdsböcker, kartor och med omnejd.

Klippanbygdens Natur
Kostar
Årsmöte
2015 det något?

Årsmöte
11 mars
19.00
Ni hälDet kostar
inte kl.
något
för- 21.15.
föreningarna
sas varmt
välkomna
till
Klippanbygdens
att ha sin föreningsinformation här.
Naturs
årsmöte.
Loftet föreningar).
på Bjärhus
(Gäller
dock ejPlats:
ekonomiska
gårdsbutik, Söndraby. På programmet står
Sidorna är sponsrade
av:
de sedvanliga
årsmötesförhandlingarna
samt •attKlippans
mötet ska
besluta om nya stadgar
Kommun
för föreningen. Därefter kommer Staffan
Kultur- och fritidsförvaltningen
Åkerby som är ordförande i Skånes ornito• Eurolink
logiska
förening (SkOF) att berätta om hur
det går
för den vita storken i Skåne. Kom
• Meccom
och lär dig mer om en av våra mest myt• ICA Kvantum, Klippan
omspunna fåglar som är på väg tillbaka i
• Hemköp,
Ljungbyhed
landskapet!
Föreningen
bjuder som vanligt
Stöd positiv utveckling av bygden
på fika!
Kontaktperson:
• Prenad
/ ElmontageErik Persson, tel.
Bli gärna medlem i föreningen, så stödjer 0435-44 04 41.
• Klippans Bruk
ni arbetet för positiv utveckling av bygden.
Trollsländor
Som medlem kan man anmäla sej på mejl- Skånes
Månadstävling
• Klippans
Yllefabrik
Den
hade
Klippan
Korpens
kl.
19:00
- 21:00, Ängelholms
biblilistan30
därMaj
man
både
får och
kan gebouleinfor- 19 mars
• Åke Dahls Fastighets
AB
sektion
månadstävling
2015.
Trots otek. Magnus Billqvist, författare till Svenska
mation,sin
tillandra
exempel
om vad som
händer
• Adapt Media
avsaknad
solskenfrågor,
samlades
30 deltagaberättar om och visar bili trakten. av
Aktuella
förutom
skolan, Trollsländeguiden
re
är till
justtävlingen.
nu bland annat bredband/fiber-pro- der av de trollsländor man kan få se i Skåne
jektet. Färsk
detta, och
blir och vi får också höra hur arbetet med att
Segrare
blev info
Oveom
Johansson
medannat,
3 segrar
det
på
årsmötet
den
17:e
mars
kl.
19.00
och 27 i kvot. Som tvåa kom Agne Lindbergi kartlägga dessa spännande djur gick till.
Färingtofta
församlingshem.
3
segrar och 18
i kvot. Trea blev Föreningen
Bernt Orest Dessutom kommer Patric Carlsson från
Naturskyddsföreningen i Örkelljunga att
bjuder
på
fika.
Varmt
Välkomna!
med 3 segrar och 15 i kvot.
berätta om den rika trollsländfaunan kring
Styrelsen
Rössjön och Örkelljunga. Samarrangemang
mellan KOF och Naturskyddsföreningarna.
Entré: 40 kr
Uppdatera era föreningskontakter på

Klippan Korpen
Kvidinge Hembygdsförening Boulesektionen

Naturligtvis
är alla
välkomna,
man behöver
släktutredningar
från
våra socknar.
inte ha en entusiastbil, motorcykel eller flygplan.

I år komprimerar vi de tre träffarna till en
Årsmöte
stor
träff i september. Anledningen är att vi
Alf har
Fors,samma
Kvidinges
kyrkoherde,
inte
tillgång
till hangarengästar
som
Kvidinge
sockens
Hembygdsförenings
årstidigare. Detta för att Flygteknikcenter Ljungmöte
söndagen
den
15
mars.
Alf
går
i
penbyhed har fått ﬂer elevplatser (positivt!) vilket
sion i höst
ochbehöver
kommerfler
attflberätta
om sina
medför
att de
ygplan och
därdrygt
år iav
församlingen.
sker
för
är i18
behov
hangaren. Vi Årsmötet
kommer alltså
i Hembygdshallen
och förutom
att
lägga allt krut på kl.
en14.00
träff i september
på
stadgeenliga
blir lördagen
det lotterii
området.
Bokaförhandlingar
redan nu in 2:a
vid kaffet då
somvi föreningen
bjuder på. Det
september
ses i Ljungbyhed.
blir även visning av de ombyggda lokalerHåll dig uppdaterad på hemsidan och allra
na på andra våningen i Hembygdshallen.
bäst är att du går med i vår facebook-grupp
där du kan se massor med bilder från våra
träffar och få de senaste uppdateringarna.
www.flynride.se

Söderåsens Brukshundklubb Ljungbyheds Militärhistoriska Museum
Aktiviteter

“Flockpromenad” – även icke-klubbmedlemmar välkomna, 22 februari kl. 09.30,
Vedby Strövområde. Föreläsning “Starka
Loppis
tillsammans” 5 mars kl. 17.30. KursverkKVIDINGE
håller sin
årliga ”stor
loppis”
samheten IF
startar
löpande
under
våren.
på
Kvidinge
Idrottsplats
25/7
,
26/7
För mer info om aktiviteter och anmälan till
dessa, se
Auktion
påhemsidan
söndagenwww.soderasensbk.se
kl. 14.30
Grindarna öppnas kl. 13.00 båda dagarna
Fri parkering
Entré 20:- , barn under 15 år fritt
Max Tivoli finns på plats
Välkomna!
Årsmöte

KVIDINGE IF

Aktiviteter
På www.klippanshopping.se finns

Bildgruppen
möteöver
varje
fredag mellan
ett stort har
register
föreningar
i
kl. 12.30
15.00. Alla med
intresse för
våraoch
utgivningsområde
(Klippan,
Ljungbyheds
militära
historia
och de som
Perstorp,
Röstånga,
Kvidinge,
jobbatÖstra
på F5Ljungby
är välkomna.
och Ljungbyhed).
Föreläsningsserien
fortsätter
den din
19 mars
Gå gärna in och
kontrollera
med föreningsatt Lars Johansson,
chefsredaktör
uppgifter. Om något inte på
HD/NST,
kommer
att enkelt
berätta
om sammanstämmer kan du
uppdatera
slagningen
med
Sydsvenskan
om daoch ändra så att nya och och
gamla
gens medlemmar
mediekonsumtion.
Tiden
är
kl.
lätt hittar information19.00
till c:a kl. 21.00,
avbrott för kaffe.
om justmed
er förening!
Inträde 40 kr. (Obs! Platsantalet är inte
Årsmöte på bygdegården den 11 mars obegränsat.)
2015 kl 19.00. Välkomna.
Möteslokal i båda fallen är museets annex.

Östra Ljungby
Bygdegårdsförening

Stort Tack till
sponsorerna vilka
gör dessa
föreningssidor
möjliga!

går det till?
SPFHur
Färingtofta

Ni skriver
själv texter och ansvarar för
Inbjuder
till motionsdans

att de ärTivoli,
rätt. ViFäringtofta:
förbehåller oss rätten
I Tornsborgs
att
redigera
dem
vid behov.
• Torsdagen den 26 februari
kl. 14.00 - 17.30
BENGT HEDIN spelar.
Maila in er info till:
• Torsdagen
den 12 mars kl. 14.00 - 17.30
foreningssidan@soderasjournalen.se
MEMORYS spelar
Kolla sen att ni fått svarsmail från för• Torsdagen
densenast
26 mars
kl. 14.00
eningssidan
3 dagar
efter- 17.30
maKJELLnusstopp.
REINES spelar.
Har inget mail kommit så
• Torsdagen
9 april kl.
- 17.30
hör av er den
på 0435-77
90 14.00
54 direkt.
ERIK ARNOLDS spelar.
Vi bjuder på kaffe. Alla föreningsanslutna
pensionärer är välkomna. Medlemskontroll.

Tack till Föreningssidans sponsorer!

F A S T I G H E T S
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Ett samarbete mellan Teater Amabile
och Artist & Nöje AB

Nu är det hög tid
att boka din biljett
ing!
till årets föreställn

Musikalen Bruksspelet 2015
- Agnes
Historien utspelar sig på Bruket år 1875.
Den nya järnvägen ska snart invigas med
pompa och ståt och centralorten Åby får
sitt nya namn Klippan. Brukets arbetare får
känna av ett allt högre tempo. För en del
av dem är vardagen ett både hårt och svårt
pussel.
På Borgen bor nye patronen vid pappersbruket, Christen Asp Bock, tillsammans med
hustrun Therese, dottern Agnes samt sönerna
Johan-Adolf, Viktor och Edvard.
Följ med oss in i denna spännande berättelse
full av intriger och förväxlingar i en unik kulturhistorisk miljö.

Medverkande:
Elin Rusk, Tuva Börgedotter Larsen, Daniel Adolfsson, Stefan Clarin,
Heléne Lindquist samt en stor musikalensemble från Teater Amabile.
Manus & regi Annika Kofoed
Musik & sångtexter P-O Nilsson
Koreografi Melker Sörensen
Scenografi Anna Quiding
Kostym Kostymgruppen LYSAE

en till en
Välkomm g om dåtid
in
föreställn i en
i nutid mitt jö!
il
levande m

BILJETTER
Bruksspelet 2015

Boka din biljett online på vår
hemsida www.bruksspelet.se
eller besök oss på Sågen
(Ängelholmsg. 9, Klippan)
tisdagar, onsdagar och torsdagar
kl. 10 - 13. Det går också bra att ringa
0733-66 03 93 under dessa tider.

Biljettpris:
Vuxen 295:- / inkl mat 395:<17 år 150:- / inkl mat 250:-

För mer information:
www.bruksspelet.se
Tel: 0733-66 03 93
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Söderås

Foto: TOPNEWS.se - Jan Emanuelsson

I samarbete med

2015-05-06
Villabrand i
Örkelljunga.

2015-05-07
Mopedolycka i Klippan.

2015-05-15
Industribrand i Klippan.

2015-05-24
Bilolycka i Hyllstofta.

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

På hemsidan www.topnews.se kan du se mer.

Du glömmer väl inte ”Årets bild”?
Gillar du att fotografera? Har du tagit en fin, speciell,
tänkvärd, rolig eller annorlunda bild som du vill dela med
Söderås Journalens läsare? Varje år har vi en populär
fototävling där våra läsare kan tävla med sina bilder i
olika kategorier: Natur/Djur, Människor, Ögonblick och
Lokala motiv.
På www.klippanshopping.se under fliken Fototävling kan du lägga in dina bilder och se vad andra skickat in. Tävlingen pågår hela
året och i början av nästa år utser en jury, med fotograf Rickard
Nilsson i spetsen, vinnarna. Vinsten består förutom äran också av
presentkort som gäller hos butiker anslutna till Klippans Köpmannaförening.
Vad väntar du på? Fram med kameran och börja fotografera!
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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
Bildelar
• Stigs Autoshop, Storgatan 64, 264 33 KLIPPAN ...................................... 0435-147 00
www.stigs-autoshop.se, order.stigsautoshop@telia.com
Bilverkstad
• Börjessons Bil, Östergatan 28, 264 34 KLIPPAN ..................................... 0435-109 20
www.borjessonsbil.se, klippan.bokning@borjessonsbil.se

Fastighetsskötsel forts.
• Lilla Kloster Service AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN .................... 0709-498 328
lillaklosterab@telia.com
Festlokal
Tornsborgs Tivoli, Färingtofta 4192, 264 54 Ljungbyhed .......................... 0435-77 01 85
www.faringtofta.nu
Frisör
• Salong Monica, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN ........................... 0702-78 48 81
salongmonica@hotmail.com
Fotvård
Fotspecialisten i Klippan, Storgatan 17, 264 33 KLIPPAN .......................... 0435-133 50

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

Färg - Tapeter
• Colorama, Karossvägen 1, 264 21 KLIPPAN ........................................... 0435-142 62
www.colorama.se/klippan, klippan@colorama.se

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

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

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

Gårdsbutik
• Bjärhus Gårdsbutik, Bjärhus, 264 93 KLIPPAN ........................................ 0435-102 95
www.bjarhus.se, elisabeth.hansson@lm.lrf.se
Svarta Svängens Köttbod, Bjärnarp 790, 268 68 RÖSTÅNGA ................... 0705-51 73 89
www.svartasvangen.se, svartasvangenskottbod@hotmail.com

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
• 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
Fastighetsskötsel
• Bosab Fastighetsförvaltning, Vedbyvägen 41, 264 31 KLIPPAN ................ 0435-105 18
www.bosabfastighetsforvaltning.se, bosabmagnus@gmail.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, info@iderika.nu
Kanotuthyrning
Djupadalsmölla Kanotuthyrning, Djupadalsmölla 4965,
264 54 LJUNGBYHED, ....................................................................... 0435-77 00 41
www.djupalsmolla.com
Kläder
• Basthi, Storgatan 32 C, 264 33 KLIPPAN................................................ 0435-157 15
• Gunns Mode, Storgatan 32D, 264 33 KLIPPAN ....................................... 0435-101 15
www.gunnsmode.se, info@gunnsmode.se
Konditori
• Koch´s Bageri, Storgatan 28, 264 33 KLIPPAN ........................................ 0435-102 53
www.kochsbageri.se, annarebeccasnell@gmail.com
Kommun
• Klippans Kommun, Trädgårdsgatan 12, 264 80 KLIPPAN ......................... 0435-280 00
www.klippan.se, kommun@klippan.se

Vill du synas här? Gå då in på www.soderasjournalen.se/bransch eller ring 0435 - 77 90 54
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Konferens
• Klippans Kultur Center, Östra Teatergatan 7, 264 38 KLIPPAN............... 0702-84 23 06
www.klippanskulturcenter.se, info@klippanskulturcenter.se

Livsmedelsbutik
• Hemköp, Storgatan 8, 264 52 LJUNGBYHED ....................................... 0435-44 10 30
info.ljungbyhed@hemkop.se
• ICA Kvantum, Ladugårdsvägen, 264 36 KLIPPAN .................................... 0435-296 00
www.ica.se/kvantumklippan, hakan.cronberg@kvantum.ica.se
• ICA Nära, Storgatan 21, 264 33 KLIPPAN ............................................... 0435-106 04
www.ica.se, thomas.c.carlsson@nara.ica.se
Markiser
• MP Solskydd, Värmevägen 2, 264 39 KLIPPAN .................................... 0734-43 44 66
www.mpsolskydd.se, info@mpsolskydd.se
Maskintjänster
• KMT Klippans Maskintjänst AB, Åbytorpsvägen 25, 264 39 KLIPPAN........ 0435-191 50
www.kmt-klippan.com, info@kmt-klippan.com
Materialhantering
Malms Truck & Maskin AB, Idrottsgatan 21, 265 72 KVIDINGE ................. 0736-56 38 90
glenn.malmstruckmaskin@gmail.com
Målare
• FB Måleri, Karossvägen 2, 264 31 KLIPPAN ........................................ 0708-86 88 56
frank@asbomaleri.se
Optiker
• Glasögonhuset, Järnvägsgatan 32, 264 33 KLIPPAN .............................. 0435-134 10
www.glasogonhuset.com, glasogonhuset@telia.com
Radio-TV
Antennsystem Skåne, Allarp 763, 260 70 LJUNGBYHED ............................ 0435-508 20
www.antennsystem.com, info@antennsystem.com
• Görans Ljud & Bild, Bruksgatan 29, 264 33 KLIPPAN .............................. 0435-131 67
www.klippan.euronics.se, klippan@euronics.se
Redovisning, Revision
• BDO, Box 103, 264 33 KLIPPAN ......................................................... 0435-76 61 31
www.bdo.se, peter.jelinek@bdo.se
Reklam
• Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN ............................... 0435-77 90 50
www.adaptmedia.se, info@adaptmedia.se
Restaurang & Pizzeria
• BEST WESTERN Hotell Klippan, Åbyplan 3, 264 33 KLIPPAN ................... 0435-120 10
www.bestwestern.se, reception@hotellklippan.se
• Evas Catering, Kärrvägen 1, 264 70 KLIPPAN ......................................... 0435-224 41
www.et-catering.se
• Nya Pålles, Fabriksvägen 8, 264 39 KLIPPAN ...................................... 0706-72 55 37
bohaget@hotmail.com
• Restaurang & Pizzeria Chaplin, Åbyplan 2, 264 33 KLIPPAN .................... 0435-107 86
Smycken
• Aurora Åstrand, Kapellgatan 2C, 264 38 KLIPPAN ................................ 0703-94 21 76
www.auroraastrand.com, auroraastrand@hotmail.com
Snickeri
• Ydhags Specialsnickeri, Förrådsvägen 11, 260 70 LJUNGBYHED .......... 0707-41 10 63
www.snickeriet.info, info@snickeriet.info
Städfirmor
Städpatrullen Nordvästra Skåne AB, Storgatan 63, 264 32 KLIPPAN ........... 0435-182 70
www.stadpatrullen.com, stadpatrullen@mail.com

Tandläkare
• Bert-Åke Andersson, Storgatan 20, 264 33 KLIPPAN .............................. 0435-104 69
www.tandklippan.se, liba1@telia.com
• Oral Design, Järnvägsgatan 11, 264 38 KLIPPAN ................................... 0435-153 10
www.oraldesign.se, info@oraldesign.se
Tandvården Ljungbyhed, Tandl. Michal Wachalski
Infanterigatan 10-12, 264 51 LJUNGBYHED...................................... 0435-44 08 00
Tryckeri
• Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN ............................... 0435-77 90 50
www.adaptmedia.se, info@adaptmedia.se
A-Tec Textiltryck & Brodyr, Fabriksvägen 6, 264 39 Klippan ........................ 0435-155 10
www.atec.nu, info@a-tec.nu
Trädgård
Billy & Carina Trädgårdanl. HB, Svenstorp 897, 264 51 LJUNGBYHED ...... 0705-54 88 14
billyocarina@telia.com
• Bjärhus Växtbutik, Bjärhus 7742, 264 93 KLIPPAN.................................. 0435-102 95
www.bjarhus.se, vaxtbutik@bjarhus.se
• Lilla Kloster Service AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN ................... 0709-49 83 28
lillaklosterab@telia.com
Ved
Brännestaden AB, Brännestaden 101, 284 91 PERSTORP ....................... 0739-30 93 85
Veterinär
Jennyhill Djurklinik, Hörsdalsvägen 152, 265 72 KVIDINGE ...................... 0435-48 11 30
VVS & Rörmokare
• Rörmontage, Storgatan 16, 264 33 KLIPPAN ....................................... 0435-71 12 75
www.rormontage.se, rormontage.tommy@telia.com
Snälleröds VVS, Mörsarevägen 6, 264 54 LJUNGBYHED .......................... 0729-41 67 05
Lilla Kloster VVS AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN ............................ 0435-77 54 35
Värmepumpar och kylanläggningar
• A4U i Skåne AB, KVIDINGE .................................................................. 0706-24 82 29
www.a4uab.se, info@a4uab.se
Lilla Kloster VVS AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN ............................ 0435-77 54 35

Söker du markiser,
trädgårdshjälp,
rörmokare eller
gårdsbutik?
I detta Branschregister hittar du
snabbt och lätt din lokala kontakt!

information, erbjudanden och annonser om på www.klippanshopping.se
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Tv FriTT HemkÖrd ocH inkopplad!
48” UHd-Tv

Lätt ”böjd” skärm för bättre inlevelse
av filmer!

SAMSUNG 48” UHD-TV med
silverram och senaste SMARTTV tekniken.

Ue55JU6655

Ue48JU6415

A+, 64W, 89kWh/år
48”/121 cm

55” UH
UHd-Tv

A+, 83W, 115kWh/år
55”/138 cm
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