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Du glömmer väl inte Årets bild 2015!
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, Ögonblicket 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 ett presentkort.

Sätt fart! Fram med kameran och börja fotografera!
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Allting har två ändar, en början och ett slut!
Det har gått åtta år sedan jag startade
Adapt Media och nu har det blivit dags
att lämna över till nya ägare (se artikel
på sidan 8)!
Ja, tiden är något som går fortare och fortare
för varje år som går. Så för att anpassa sig
till detta faktum kan det ju vara lämpligt att
se till att skaffa sig lite möjlig arbetsfri tid på
dygnets 24 timmar. Det är den möjligheten
jag ska ta nu när jag lämnar över Adapt Media till de nya ägarna Daniel Kristensson och
Jimmy Andersson, och detta är jag ödmjukt
glad och tacksam för att jag kan göra!
Det har varit en fantastisk, spännande och lärorik resa med de åtta åren på Adapt Media.
Uppbyggnaden av alla kundrelationer och
deras roliga uppdrag, utvecklingen med Söderås Journalen och www.klippanshopping.
se. Jag vill tacka min personal, som också har
blivit och är mina goda vänner, för den tid vi
tillsammans har byggt upp företaget. Självklart vill jag också tacka min familj med min
älskade hustru Gerd i spetsen. Dom har hela
tiden stöttat och trott på mig och mina idéer.
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se
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Under min resterande tid på Adapt Media,
som innebär heltidsarbete som anställd ”rådgivare” i två månader och sedan 1 dag/per
vecka från och med den 1 oktober och ett tid

UTGIVNINGSDAGAR 2015
Nummer

Manusstopp

September 31 augusti
Oktober

5 oktober

Utgivningsdatum

20 september
25 oktober

November 2 november

22 november - Julskyltningar

December

13 december - Jul och Nyår

23 november

Bengt Wetterberg

Ingen Söderås Journal?
Ring 0435-77 90 50 eller maila
info@adaptmedia.se
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,
Perstorps Bibliotek, Ugglebadet,
Vincents Kök, Ljungbyheds Konditori,
LT Lantmän Ljungbyhed och
entrén Norra Skolgatan 2A Klippan.
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Tjoho, framtiden!
Här kommer jag!

Utan kunder hade det inte heller varit möjligt
att bygga upp ett företag. Så självklart vill
jag också tacka alla dem för ett givande och
trevligt samarbete.

REDAKTIONEN
ANSVARIG UTGIVARE |
BENGT WETTERBERG
se
bengt@ adaptmedia.

framöver, fortsätter jag som ansvarig utgivare för Söderås Journalen. När ”endags-veckan” börjar så börjar också en ny fas i livet.
Med mer tid till både ”det ena och andra”.
Vart det sedan leder mig vet jag ingenting
om idag, men det blir säkert bra! Det enda
jag vet är att jag är oerhört tacksam och ödmjuk för att ha möjligheten att råda över min
tid dygnet runt!

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 15.400 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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Mån: Fläskpannkaka
alt. Bruna bönor & fläsk
33 cl
läsk/vatten
Tis: pannbiff mé lög
ingår
Ons: Spätta med remouladesås
Tors: pasta Carbonara
Fre: Köttfärslimpa med kokt potatis Efter kl.14
serverar vi
Fabriksvägen 8
och sås
”Kvällens”
Klippan
Veckans alternativ:
0706 - 72 55 37 Falukorv och makaroner

Klipp ut och spara mig!

Dagens rätt
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Välkomna! Jessika & Co
Gäller 10 augusti - 18 september 2015
Gilla nya pålles på Facebook så får ni våra erbjudanden & menyer direkt i din smartphone!
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R
RÖSTÅNGA
ÖSTÅNGA B
BEGRAVNINGSBYRÅ
EGRAVNINGSBYRÅ
Billingevägen
Billingevägen 88 -- Röstånga
Röstånga -- 0435-91570
0435-91570
www.rostangabegr.se
www.rostangabegr.se
80
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65

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!

Gilla oss på FB

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

Vi serverar

DAGENS RÄTT
95:- (75:- vid avhämtning)

inkl. måltidsdryck, salladsbuffé,
kaffe/kaka. Mån-fre 11.30-14.30.
Vi har även à la carte
och catering!

VÄLKOMNA!
Tel 0435-101 09 • www.parkkoket.se • Östra Teatergatan 7
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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

Bojkott – Irlandvapen

Det har varit oro på arbetsmarknaden
2015. Strejker hotade, men inte bojkotter (uteslutning ur gemenskapen).
Den som gett namn åt detta ”vapen”
är Charles Boycott från Irland. Han
var markägare, hänsynslös arrendator. Dessutom känd för sina ovanligt
höga hyror. Han vägrade sänka hyror
vid missväxter, som år 1880. Istället
drev han in hyrorna med våld. Det
upprörde. Samhällets motvapen blev
att utesluta honom ur gemenskapen
på alla plan, t ex bars inte hans brev
ut, i butikerna vägrade handlarna expedierade honom. Så var det med all
service. Det gav effekt. Innan årets
utgång hade Boycott flyttat. Men han
gav upphov till arbetsmarknadsvapnet bojkott.

Privat i Perstorp

Tistelfjäril – flyttar 1 500 mil
Fjärilar hör sommaren till. En art är
tistelfjärilen (Cynthia cardui), utbredd
över hela landet, finns även i stora
delar av världen. En märklig fjärilsart,
som årligen flyttar 1 500 mil – i sex
generationer.
2 800 fjärilsarter finns i Sverige.
Fem är inflyttare: Kålfjäril, rovfjäril,
två skadeinsekter, vidare amiralfjäril,
gammafly – och tistelfjäril. Fjärilar
överlever vintrar och torrperioder genom att gå in i ett vilostadium, som
vuxna eller puppor. Tistelfjärilen har
inget vilostadium. Den är en tropisk
fjäril med kontinuerlig fortplantning.
Den är utbredd i alla världsdelar utom
Sydamerika och Antarktis. De tistelfjärilar som kommer till Sverige (4:e
generationen) har sitt ”hem” i Nordafrika och Mellanöstern.
Tistelfjärilen gör en rekordresa på
1 500 mil. Startar i Afrika. Den måste
flytta. Drivkrafter är bristen på nek-

tarrik föda, som uppstår vid hög
temperatur och torka. Flyttmönstret
är som fåglars. Medan fåglar gör flytten som en individ sker tistelfjärilens
årsflyttning i en sex generationers
”stafett” (från ägg till fjäril tar 6-9
veckor), från Afrika, södra Europa,
Mellaneuropa, Norden, åter till Mellaneuropa och Afrika. Sverige antogs
vara återvändsgränd. Nu är det kartlagt att Norden – sågs på Spetsbergen 1978 – ingår i flyttningen.
År 2009 hade ett antalsmässigt
toppår. Då passade forskare på att
kartlägga artens migration. Forskare
i 67 länder deltog. En speciell radar
användes, så känslig att en enda
insekt på 1 200 meters höjd kunde
registreras: Storlek, vikt, vingslag,
riktning, hastighet m m. Susanne
Åkesson, professor i evolutionär ekologi vid Lunds universitet är en av
projektets forskare.

Tistelfjärilens fjärde
generation är den som
kommer till Sverige.
Från ägg, larv, puppa till fjäril
går utvecklingen.

Hur fjärilen orienterar sig är inte riktigt bevisat, men antas ske genom en
”solkompass” och ”biologisk klocka”.
Vanligt är att en fjärils larver har en eller ett par värdväxter som de inte klarar sig utan. Tistelfjärilens larver har
60-tal värdväxter. I Norden är tisteln
en favoritväxt. Där kan denna märkliga fjäril ses i Söderåsbygden.

Klippans park 85 år – arbetslösas verk
En centralort ska ha en park. Det
ansågs i Klippan, men tog tid att
förverkliga. Lågkonjunktur och arbetslöshet drev på. För 85 år sedan
invigdes parken.
Tanken på park kom på allvar upp
1898. Då ansökte Klippan om att
bli stad. Men stadstanken drogs tillbaka, av kostnadsskäl. Då föll även
parkidén. Öster om Klippan fanns en
allmänning. Där hölls årlig marknad.
Då den flyttade till torget vid Gästis
och allmänningen plöjdes upp 1912
fanns ett område för en park. Då var
parken nära att förverkligas. Men
första världskriget kom 1914, parkidén avfördes. I stället arrenderas
området ut till odlingslotter, med
början 1917. Arrendeavgiften var ett
öre kvm, arrendetiden fem år.
1921 aktualiserades parkfrågan,
men avslogs. Motivering: Området
arrenderas ut till kolonilotter. 1922

sökte Klippan åter att få bli stad.
En naturlig tanke var att anlägga
en park, ansåg Otto Borg (S). Men
stadstanken – och parken – ströks.
Lågkonjunkturen hade djupnat, arbetslösheten ökat, statligt delfinansierade arbetslöshetsprojekt och
kommunalt helfinansierade nödhjälpsprojekt var på väg att ta slut.
Då togs parkidén upp, på tidigare
allmänningen. Sågs som ett utmärkt
projekt: Mycket manuellt arbete,
inget behov av maskiner och låg
kostnad. Trädgårdsarkitekt Victor
Anjou planerade parken, med ett
monogramliknande gångarsystem.
Trädgårdsmästare Edvin Olofsson
ledde arbetet med att anlägga parken, som inleddes den 1 september 1929. Den 30 juni 1930 invigdes parken, en förhållandevis stor
park – 350 meter längs Vedby- och
Klostervägen samt 300 meter längs

Lekplatsen tillkom
1948 och har rustats
upp många gånger.

1948 invigdes den

musikpaviljong som
Perstorp hade privatskola 1880 en
Musikkåren länge
kort tid som protest mot att socknen
önskat.
inte hade skola för de yngsta. VanMarknadsvägen. Då andra världskriligt var att klasser bestod av 100-tal
get kom behövdes odlingslotter. Det
elever i olika åldrar och en lärare. Det
ordnades i parken. Gångsystemet
klarades genom att äldre hjälpte yngbröts upp, som sedan återställdes
re elever, enligt Lancastermetoden.
efter de ”raka linjernas idé”.
Att hinna se allt i klassen, som t ex
Parken kompletterades med lekmobbning – begreppet fanns inte då,
plats 1942, fick plaskdamm 1948,
var omöjligt. Föräldrar protesterade.
musikpaviljong 1948, kiosk 1954
Tjänstemän skrev till socknen och viloch berömda S:t Petri kyrka 1966.
le ha småskola. Det sade de nej till. Då
ordnade tjänstemännen egen skola,
med behörig lärare, för klasserna 1-2. Från gräsmatta till trädgårdsäng
Socknens styrande skämdes. Kort tid En ansad gräsmatta ser prydlig skära. Men gräsmattan avvek från gräsmassorna ökade liksom gräsefter tog socknen över skolan.
ut. Men är ekologisk enfald. Nu ”vildmarken”, såg prydligt ut. Att klipparnas ”väsen” och avgaser.
hörs nya toner: Att satsa på en anlägga gräsmattor spred sig upp Irritationen ökade. Då gräsmattor
Märkesdagar
trädgårdsäng – ett blommigt, nyt- i Europa. Syntes allt mer från slot- var ovanligt energikrävande i jäm1885. Tidningen Socialdemokraten
tigt, energisnålt och miljövänligt ten på 1500-talet. Kom vid den ti- förelse med t ex ängsmark, kom
kommer ut.
inslag.
den till England, sedan till Sverige. tanken upp att anlägga trädgårds1915. Offentligt möte hölls om
Gräsmatta antas vara från medel- På 1800-talet kom gräsklipparen. ängar. Vid Sveriges lantbrukstilltänkta skolan i Klippan.
tiden, men är äldre än så. Första Då blev gräsmattor vanliga, även universitet pågår forskning kring
beskrivna gräsmattan anlades av vid villor men ofta som en liten användbara ängstyper – nyttiga,
Som sagt
Plinius den yngre år 79 på familjens matta. Merparten av villaträdgår- miljövänliga, underhållssnåla (två
”Skvaller – hjälpte oss att samarbeta” gods ”Villa Tiberinum” vid Rom. darna användes till nyttigheter. Allt gånger per år) vackra inslag i träd(Historiker Yuval Noah Harari)
Ansningen skedde manuellt med mer försvann nyttoträdgårdarna, gården till gagn för insekter.
”Pengar – gav oss något att lita på”
Yuval Noah Hararis bok ”Sapiens” ger en historisk översikt över mänskligheten.
(Samma Harari)
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Vi erbjuder tandvård för hela din familj!
Barn 3-19 år kostnadsfritt

GOLFKROGEN I LJUNGBYHED
Den 5 september serveras
KONSERT med dignande BUFFÉ
Buffén - Ät så mycket du orkar - startar kl. 18
Bandet - The What - börjar spela kl.GOLFKROGEN
21
Golfkrogen erbjuder inte bara dagens rätt och A´la Carte utan vi kan
även hjälpa dig med din stora dag, som bröllop, födelsedag, dop mm.

250:- Buffé + Entré
100:- Entré

Antingen här i våra lokaler eller hemma hos Er.

Du kommer med din idé och tankar och vi förverkliga dem.
Kontakta oss för prisuppgift.

Vi hoppas att alla har haft en härlig sommar!
Nu tar vi nya tag, utvilade och redo att ta
hand om era tänder efter en skön semester.
Samtidigt hälsar vi vår nya medarbetare,
tandläkare Erik Norojärvi välkommen.

Välkomna - nya som gamla patienter!

Storgatan 20, 264 34 Klippan

Tel. 0435-104 69

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

Bokning är en fördel då
våra temakvällar blir
allt mer populära.
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GOLFKROGEN
LJUNGBYHED

Nathja Borgström

Mobil: 070-7578530

070-757 85 30

The What

Välkomna!

Mail: nathjaborgstrom@gmail.com

Rock n´ roll, Country, Blues

Hemsida: http://ljungbyheds-golfkrog.webnode.se

Facebook: www.facebook.com/ljungbyhedsgolfkrog

PLAY

EAT

RELAX

Monumentvägen 2

LJUNGBYHED
Golfkrogen i Ljungbyhed
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(vi finns inne på Golfklubben i F5-området)

GOLFKROGEN

Öppettider:

Måndag - fredag 10 - 18
Lördag
10 - 14

Monumentvägen 2
264 51 Ljungbyhed

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

Åbymarknad tisdag 16 juni

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

Ljungbyheds
Gammelmarknad
Åbymarknad tisdag 16 juni
Vi finns på plats under Åbymarknad,
14 - 15/8
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 plats under Ljungbyheds
Gunilla Svensson
Kent Lodesjö Hälsa
Runepå
Persson
Gammelmarknad.
och
Ordförande
1:e vice ordförande
Ordförande
Socialnämnden diskutera
Plan och kommunalpolitik!
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

lippans 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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15

31år

31år

14-15 Augusti 2015 Start i parken
Gammelmarknadens

HASALOPP

vid Torget

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

Anmälan
0704-46 42 62

GAMMELMARKNADEN

Åka karusell, äta karamell och
fröjdas hela dagen uti Ljungbyhed!

Ett säkert inslag på sensommaren som uppskattas av stora som
små besökare och knallar från
hela landet är välbesökta Ljungbyheds Gammelmarknad.
Fredagen den 14 augusti och lördagen
den 15 augusti är det dags för årets
upplaga som erbjuder allt från marknadskarameller till tivoli!
– En nyhet för i år är att vi har ett helt
nytt tivoli som kommer och gästar oss,
Hassans tivoli, så det blir lite modernare
karuseller för alla barn, säger Bo Rosengren som är ordförande i Ljungbyheds
Köpmanna- och Företagareförening.
En annan nyhet är på marknaden är
Klippans ungdomsorkester som kommer att spela klockan 12 på lördagen.
Bo har varit med och arrangerat marknaden i cirka tio år.

6

– Det har inte varit så mycket förändringar under den tiden. Vi är en ganska
stabil marknad med ungefär 120-130
knallar som kommer varje år. Marknaden är ett sätt för Ljungbyhed att synas
på kartan, och det droppar in anmälningar redan tidigt på året till marknadsplatserna. Givetvis kommer vår
populära positivhalare också att finnas
på plats i år igen under fredagseftermiddagen.

både för föreningen och Ljungbyhed,
fortsätter Bosse.

Marknaden skapar fler
evenemang i byn
Ljungbyheds Köpmanna- och Företagareförening är med och arrangerar tre
stora evenemang årligen: Blåkullekul,
Julskyltningen och Gammelmarknaden.
– Intäkterna och överskottet från marknaden gör att vi kan finansiera de andra evenemangen, så det är viktigt

Marknadsknallarna verkar trivas på
Ljungbyheds Gammelmarknad.
– Vi serverar frukost till alla knallar varje morgon, något som de uppskattar.
Vårt mål år att alla ska uppleva marknaden som gemytlig och familjär, och det
tycker jag att vi har lyckats med, avslutar Bo och hälsar alla välkomna till årets
Gammelmarknad i Ljungbyhed.

I vanlig ordning anordnas också det
traditionella ”Hasaloppet” i parken.
Tävlingen för alla föreningar och företag som är sugna på att åka skidor på
gräs! Årets lopp startar klockan 11 på
lördagen. ”Hasaloppet” brukar locka
en glad och högljudd publik. Det är viktigt att heja fram skidåkarna så de orkar
hålla god fart runt banan i parken.

Goda middagstips
på marknadsdagarna!!!

Gäller endast under marknadsdagarna.
nads
MarKudande! Kaffe m. wienerbröd 30:erbj

Marknadsfläta 49:-

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

Från Delikatessen erbjuder vi:

Grillad kyckling,
kycklingklubbor,
kycklingspett, revben
och annat gott.

Du vilar...

i vårsolen!

Allsång i Ljungbyhed!

Behöver du kontanter? Kontantautomat runt hörnet!

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

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

MASSoR

Av MARkNAdSERbjUdANdEN!

LAGERRENSNING = Loppis

gprojekt!

a byg
Vi fixar din

En kontakt räcker!

På vår hemsida
www.hemkopljungbyhed.se
hittar du Dagens rätt, nyheter,
kontaktuppgifter m.m

UtANföR bUtIkEN hAR vI

Ljungbyheds Konditori • Tel. 0435 - 44 17 22

tt

Lägg e
bud!!!!!

tvätt 1400v 7kg 3.590:Microugnar 990:-

070-33 90 680
info@erby.se

26 AUGUSTI

Moa Håkansson och Stefan Friman känner du kanske
igen om du sett ”Klippan Karaoke Cup”?
Det motorcykelburna Ljungbyhedsparet vill nu dela sin kärlek till
musiken och Ljungbyhed med alla i byn och satsar på allsångskvällar i parken.
– Vi gick med i Ljungbyheds Framtid i våras och kände att vi ville
hitta på något för byn. Vi har suttit hemma och spånat mycket och
eftersom musik är vår passion så var allsångskvällar en idé vi kände
att vi ville utveckla, säger Moa.
Första allsångskvällen blir den 26 augusti. Stefan och Moa kommer
att ha Lars-Göran ”LG” Nilsson som medhjälpare och har även
bjudit in en del vänner som de fått genom Klippan Karaoke Cup.
– Jag och Stefan var finalister i tävlingen och några av de bidragen
som vi framförde kommer vi att sjunga på scen mellan allsångerna.
Även finalisten Christoffer ”Stoffe” Malmros kommer att vara med.
Sånger för hela familjen
För musiken står två av medlemmarna i bandet Zlipperz som ställer
upp ideellt. Moa och Stefan kommer att sälja allsångshäften som
även gäller i lotteriet under kvällen. Alla barn får en gratis lott och
priserna har skänkts av lokala sponsorer.
– Det är fantastiskt hur alla ställer upp, allt från musiker till sponsorer och Ljungbyheds Framtid som gör detta möjligt. Vi får låna
scenen gratis av Ljungbyheds Framtid som blev jätteglada när vi
kom med förslaget att ordna allsångskväll. Musik för oss är en livsstil och kan vi genom detta lyfta Ljungbyhed och ordna något kul
för hela byn så har vi lyckats!
– Vi tänker oss en repertoar med sånger som passar alla, från de
yngsta till de äldsta, fortsätter Moa.

Både Butiken och vårt
Å!
PASSA P marknadsstånd
har öppet med många
fina erBjudanden!
Storgatan 4 Ljungbyhed
Tel 0435 - 294 50

Evenemanget kommer att starta vid 18-tiden på kvällen och pågå
fram till 20.00 (cirkatider vid pressläggning). Handikappanpassade
platser, en del bänkar och stolar
kommer att finnas på plats men
Stefan och Moa välkomnar också
gärna picknickfiltar till parken.
Om det blir stor uppslutning har
Moa och Stefan planer på att nästa
år utöka med allsångskvällar var
tredje vecka.
– Vi ser fram emot att dela vår passion för musiken med alla Ljungbyhedsbor på allsångskvällen den 26
augusti, avslutar en förväntansfull
Moa.

Foto: Privat Moa Håkansson

Besök oss på gammelmarknaden!
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ADAPT MEDIA
1 juli 2007 startade Bengt Wetterberg
sitt företag Adapt Media. En resa som
inneburit många upplevelser, möten
och lärdomar som nu går in i en ny fas.
Den 31 juli tar Daniel Kristensson och
Jimmy Andersson över som nya ägare
av företaget. Samma anda, kvalitet
och professionalism kommer fortsätta
att genomsyra företaget och dess produkter.

personalen också ha kundkontakter. Jimmy med Daniel och Jimmy tog fart såg han en ny
kommer att ha ett övergripande ansvar för dörr öppnas.
marknad och ekonomi.
– Det blir en ny vardag i ett lugnare tempo
att vänja sig vid. I augusti och september jobStort hjärta i utökad verksamhet
bar jag heltid tillsammans med Daniel för att
För Bengt har det under alla åren varit viktigt
överbrygga de kundrelationer och arbetsruatt alla som besökt Adapt Media ska ha känt
tiner som är uppbyggda genom åren. Från
sig välkomna till företaget. Ett litet företag
den 1 oktober ska jag jobba vidare en dag
med ett stort hjärta helt enkelt!
i veckan på Adapt Media med dessa arbets– De första åren köpte vi in själva trycktjäns- uppgifter. Det känns bra för då blir det inte
ten men så småningom dök behovet att kun- ett så abrupt avsked från mina fina arbetsBengt Wetterberg hade i flera år varit an- na utför tryckningen ”i huset” upp. Det är en kamrater. De tillhör ju i princip familjen nuställd i olika roller i den grafiska branschen stor fördel att ha tryckmöjligheter i våra egna mera! Så småningom får jag se vad jag ska
när han tog steget och startade en reklam- lokaler och på så sätt kunna ha kontroll över fylla vardagen med, men det ska inte vara
hela processen, fortsätter Bengt.
något problem, säger den snart ledige Bengt.
byrå i Klippan.
– Jag ville prova mina teorier om hur man lyck- Det är en tajt och slimmad organisation med
– Åren med Adapt Media har varit lärorika,
as driva ett litet, trevligt och effektivt företag en modern maskinpark som byggts upp unroliga, framgångrika och så klart även tuffa
med både hjärta och hjärna, säger Bengt.
der åren i Adapt Medias lokaler på Norra Skol- då och då. Jag ångrar dock inte en sekund
– Bengt och jag har ibland skojat om att jag gatan i Klippan. Hemsidor, tidskrifter, broschy- att jag satsade på ett eget företag. Det är
skulle ta över Adapt Media någon gång. När rer, tryckt material och foldrar hör till lite av allt med varm hand och stort förtroende jag nu
vi började diskutera mer på allvar om ett det som produceras på Adapt Media. Under lämnar över företaget och personalen till Daövertagande så kände jag att nu var tiden Jimmy och Daniels ledning kommer maskin- niel och Jimmy. Det är roligt att se att företainne. Det ledde till den lösning som vi nu parken dessutom att bli ännu större!
get jag startade för åtta år sedan lever vidare
kommit fram till, säger Daniel.
– Bland våra nysatsningar finns en hel del nya och att det kommer in nya, unga krafter som
– Daniel, Bengt och jag har samarbetat sida maskiner för att kunna utöka produktsorti- kan utveckla det. Jag vill också passa på att
vid sida på olika sätt i många år inom den mentet. Min bror Jimmy Kristensson kommer tacka alla kunder, leverantörer och alla mängrafiska branschen och vi ser stora möjlig- att anställas i företaget och ansvara för den niskor som jag kommit i kontakt med under
heter i Adapt Media, fortsätter Jimmy som nya satsningen på storformat och även jobba åren som gått, avslutar Bengt.
också driver det framgångsrika sportfiskefö- med digitaltrycket. Vi kommer också satsa på – Det känns utmanande och utvecklande att
webblösningar med inriktning på web-toretaget Nordic Sea Angling.
ta över Adapt Media. Att driva ett företag, få
print, säger Daniel.
komma med nya idéer och att utveckla det
Daniel kommer axla rollen som VD. Det innebär att Daniel är den som kommer att fin- ”Nytt liv” och förväntansfulla nya ägare befintliga känns spännande. Vi är båda ennas på Adapt Medias kontor och sköta den Bengt Wetterberg hade egentligen tänkt tusiastiska och förväntansfulla på äventyret
dagliga verksamheten och tillsammans med arbeta några år till, men när diskussionerna som börjar nu, säger Daniel och Jimmy.
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• Idé • Text • Foto • Layout • Tryck

NYHETER!

Nu kan Adapt Media
erbjuda ännu mera!
• Storformatsprint
• Web-to-print
• Mässmaterial
e!
r
a
• Skyltar ya äg
N

Daniel Kristensson

Jimmy Andersson

Camilla Heidfors Peurell

Albin Lundberg

VD/Ägare/Försäljning

Ägare

AD/Foto/Annonsbokning

AD/Foto/Webb/Tryck

Johanna Zachhau

Jimmy Kristensson

Bengt Wetterberg

Copywriter/Annonsbokning

Tryck/Storformat

Rådgivare

Välkom

!
s
s
o
l
l
i
t
men

Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan
Tel. 0435 - 77 90 50
info@adaptmedia.se
www.adaptmedia.se
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Fulltecknad sommar för
Årets företagare i Perstorp
Dansbandet Donnez med kapellmästare Donald Laitila i spetsen har mycket på gång året om.

– Det känns riktigt skoj att få en lokal utmärkelse så här och bli uppmärksammad
för vad man gör, fortsätter Donald.

Just sommaren 2015 har det hänt extra
mycket för Perstorpsbandet med en hektisk turnésommar, varit ett av tre nominerade band i kategorin ”Årets dansband” vid
dansbandsveckan i Malung, kammat hem
pris på Ekebofestivalen och Donald har dessutom tagit emot priset: Årets företagare i
Perstorp!

– Vi fick utmärkelsen tillsammans i Donnez. Vi är fem heltidsanställda och det är
jag som driver företaget. I företaget finns
artistverksamhet, både med Donnez och
Railwaystudios.

Donald Laitila driver Donnez tillsammans
med de andra i bandet. Han driver också
Railways Studio, beläget i Perstorp, där bandet spelar in många av sina skivor.
– Jag fick ett samtal att jag gärna fick
medverka vid nationaldagsfirandet i Hembygdsparken i Perstorp. Vi hade spelningar
den dagen så det blev lite hektiskt, men jag
kunde närvara både i parken och på spelningarna. Och där fick jag överraskande ta
emot priset som årets företagare i Perstorp,
säger en stolt och glad Donald.

Som årets företagare i Perstorp får man
förutom ära och berömmelse också en fin
statyett. Den står prydligt i prisskåpet på
Railway Studio.
Full fart blir en livstil
År 2010 medverkade Donnez i Dansbandskampen på SVT. Sedan dess har de hunnit släppa många skivor och turnerat i hela
Sverige.
– Det här jobbet och livet är kul men det
är mycket arbete. Att turnera och spela så
som vi gör är en livsstil.

Det har inte varit en vanlig frimärksutställning, utan en fördjupning i varje frimärke
med en historia bakom det man har kunnat
se.
– Det är bara svenska frimärken på utställningen och temat är platser och institutioner. Varje frimärke eller serie jag visar här
presenteras med utförligare information.
Jag har tagit reda på varför frimärket har
getts ut, eventuell konstnär och bakgrund,
säger Rune.
Rune har samlat på frimärken i 50 år. Han
har varit medlem i frimärksklubben i Klippan
i 45 år och också varit ordförande under
några av dessa år.
– Efter ett tag tröttnade jag på att enbart
samla frimärken och började fördjupa mig
i bakgrunden. Många som ser mina utställ-
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Sverige. Som ett bevis på hur uppskattade
de är av sin publik fick de på årets Ekebofestival ta emot pris som ”Årets Dansband”
för andra året i rad efter en omröstning på
dansbandssidan.com.
– Det fanns 17 band att rösta på från början,
så det är givetvis otroligt hedrande, säger
den stolta kapellmästaren.
När sommaren är över är det dags för en ny
skiva.
– Vi gjorde en julskiva förra vintern som blev
väldigt uppskattad. Vi tänkte fortsätta på
”tema”-spåret och göra en skiva med 60tals låtar.

Sommaren innebär full fart för bandet.
Turnébussen rullar kors och tvärs över hela

Ovanlig frimärksutställning

På Kristallen i Klippan har man under
sommaren kunnat beundra Rune Petersons frimärksutställning.

DONNEZ

ningar är imponerade över hur jag hittar
allt, men en hemlighet är att det inte alls är
särskilt svårt! Inte sedan jag skaffade dator i
alla fall, skrattar Rune.
Intresserade besökare
Rune har också en samling med Sovjetiska
frimärken och en med märken från Tjeckoslovakien.
– Jag har fått låna ramar av det kommunala
bostadsbolaget Treklövern i Klippan och det
är ungefär 50 sidor med frimärken som jag
visar denna gång.
Det har varit ett stort intresse bland besökarna och Rune minns speciellt en man som
var och tittade på utställningen.
– De besökare jag mött tycker det är väldigt intressant med mina olika frimärken
och bakgrundsberättelserna. En man som
var och tittade sa plötsligt ”Nu förstår jag
äntligen vad frimärkssamlande handlar om”,
fortsätter Rune.

KRISTALLEN

Just nu håller Rune på att färdigställa sin
samling med frimärken föreställande djur
och växter. Han har även planer på att göra
en samling med kända personer och berätta
historien bakom de frimärkena.

Mer pengar
över till annat!

Vitsippepriset till Julklappshjälpen i Klippan

Tävla i Annonsjakten!

Varje år delar Kristdemokraterna i Klippan ut ”Vitsippepriset”. Priset lanserades i Klippan för 25 år
sedan och idén är att belöna och uppmärksamma
någon för en insats eller gärning som gör skillnad.

I Annonsjakten kan du vinna:
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:-

Tv FriTT HEmkÖrd OcH

Vitsippepriset för 2014 delades ut den 4 juni 2015 och priset
gick till Mattias Skog och Amalia Nelson, initiativtagare till
Julklappshjälpen i Klippan.
I motiveringen står bland annat ”Utifrån en förmåga att sätta sig in i andra människors situation och med en önskan om
att göra något positivt för barn och familjer i ett utsatt ekonomiskt läge, drog Amalia Nelson och Mattias Skog igång
Julklappshjälpen i Klippan. Med människor som Mattias och
Amalia och med stöd från välvilliga delar av lokalsamhället
blir Klippan en varmare ort att vistas i även mitt i vintern.”.

Vinnare Barntävling - Juni 15
1: Oskar Rasmusson, Klippan
2: Linn Carlsson, Röstånga
3: Isabelle Persson Wallenius,
Perstorp

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

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.

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

48”Norra
UHD-TV
med2,silverram
Sänd lösningen till:SAMSUNG
Adapt Media,
Skolgatan
tekniken.
264 33 KLIPPAN ioch
brevsenaste
frankeratSMART-TV
med brevporto.

GOLFKROGEN I LJUNGBYHED

Glöm inte ange
”Annonsjakten”
utanpå kuvertet!
UtANföR bUtIkEN
hAR
vI MASSoR

Tel:

A+, 64W, 89kWh/år
tt
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- börjar spela
21 Munhälsan
Golfkrogen erbjuder inte bara dagens rätt och A´la Carte utan vi kan
även hjälpa dig med din stora dag, som bröllop, födelsedag, dop mm.
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990:våra temakvällar blir
ka o ti.
tiMicrougnar
n
n
a
r
ra
250:- Buffé + Entré
100:- Entré

Antingen här i våra lokaler eller hemma hos Er.

Du kommer med din idé och tankar och vi förverkliga dem.
Kontakta oss för prisuppgift.

Nathja Borgström

Rock n´ roll, Country, Blues

i

GOLFKROGEN
LJUNGBYHED

betala
för 2
Gäller REA-varor
vecka 33!
Vi kan ta
2.490:-

allt mer populära.
PLAY EAT RELAX vinYlspElarE
Vänd er med förtroende
070-757
85 30 MonumentvägenmEd
till en urmakare
2
cd/kassETT/r
i tredje generationen
Mobil: 070-7578530

The What

GOLFKROGEN

Välkomna!

Mail: nathjaborgstrom@gmail.com

Hemsida: http://ljungbyheds-golfkrog.webnode.se

Facebook: www.facebook.com/ljungbyhedsgolfkrog

LJUNGBYHED
sOUndmasTEr nr513
Golfkrogen i Ljungbyhed

Lars-Eric Carlsson • Röstånga GOLFKROGEN
Tel. 0435-911 09 • Mobil 0705-14 25 71 • E-post lecarlssonur@telia.com

Läs hela artikeln på Klippanshopping.se under fliken
Webbartiklar.

Spelar 33-45-78 varv

(vi finns inne på Golfklubben i F5-området)
Monumentvägen 2

264 51 Ljungbyhed
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VITSIPPEPRISET

Om denna
märkning inte finns serveras
med deltar man inte i tävlingen!
Den
5 september

REDAKTIONEN UE48JU6415
TILLHANDA SENAST den 31 augusti.
Av MARkNAdSERbjUdANdEN!
KONSERT med dignande BUFFÉ Vi har bytt

Hjärtligt
a! 11
välkomn

Nu öppet äve

PROFIL:
BÖRJE NORÉN

Ny vardag
med
kalender
Efter 30 år i Klippans kommun är det
dags för Kultur- och fritidschefen Börje Norén att checka ut. Västgöten som
blev Skåne troget redan på 70-talet
har många strängar på sin lyra och nu
väntar en ny vardag utan en fullbokad
årskalender!

Börje stannade i Malmö mellan 1972 fram till
1979.
– Min far sa till mig att det kunde vara bra för
mig att jobba i Malmö. Då kunde jag lära mig
veta hut och bekanta mig med en storstad,
skrattar Börje som erkänner att han gick vilse
en del den första tiden i storstaden.

En hel del av arbetet som Börje gjorde i Malmö och arbetssättet där är sådant han tagit
med sig till andra arbetsplatser.
– I Malmö jobbade man redan då mycket
över förvaltningsgränserna och mellan olika
myndigheter. Det har jag försök tänka mycket på genom åren i mina olika roller och jobb.

Den 30 juni var Börjes sista arbetsdag på
Kultur- och fritidsförvaltningen i Klippan. Att
det blev Skåne för Börje Norén var en slump.
1972 blev han färdig med sin fritidsledarutbildning. Då hade han tre jobb som fritidsledare och tre län att välja mellan: Malmö,
Jönköping och Vänersborg. Det blev Malmö
och sen dess har det varit Skåne som gällt,
med några få avstickare. Men låt oss ta allt
från början!

I Malmö hamnade Börje snart inom stabsfunktionen där han blev samordnare för olika
projekt- och fritidsaktiviteter i staden.
– Eftersom Malmö är en så stor stad så var
det alltid många projekt på gång. På 70-talet bubblade det hela tiden och man satsade
mycket på kultur- och fritidsverksamheten.

Trivs bäst på landet
Södertälje blev nästa stopp för Börjes del.
– Mellan 1979 till 1985 jobbade jag som avdelningschef i Södertälje. Jag trivdes mycket
bra med jobbet, men inte i Södertälje. Jag
längtade hem till Skåne!

Värdefulla kunskaper med sig i bagaget
Börje Norén är född i en liten ort i Västergötland som heter Lagmansholm. Han var
enda barnet och hans första yrkesroll var att
han blev utbildad snickare. Han gjorde sin
militärtjänstgöring i Skövde och praktiserade
samtidigt på en fritidsgård. Direkt efter militärtjänstgöringen hamnade han i Tibro som
fritidsledare.
– Jag brukar säga att det är två saker som
jag haft väldig nytta av i livet: Militärtjänstgöringen och min bakgrund som snickare. Det
har lärt mig massor och har varit värdefulla
kunskaper genom åren.

12

Eftersom hans grund ligger i fritidsledaryrket
så kan det administrativa arbetet kännas som
en bit från det ”verkliga” jobbet.
– Allt vi gjorde och det mitt jobb handlat om
hela tiden har varit för barnen och ungdomarna. Även om jag inte jobbat direkt med
barnen på samma sätt som man gör som fritidsledare.

Från Södertälje gick flyttlasset till Skåne och
Klippan. Börje Norén trodde inte att han
skulle stanna så länge som han gjort i Klippan, men som han själv beskriver det så ”avurbaniserade” han sig.
– Jag är född på landet och trivs bäst på landet. Jag och min familj, bestående av fru och
dotter, har alltid trivts väldigt bra i Källna där
vi bor. När jag började i Klippan var det som
Kultur- och Turistchef. Idag är min titel Kulturoch Fritidschef samt Folkhälsosamordnare.
För Börje är folkhälsa, kultur och fritid oerhört viktigt för samhället och människan.
– Folkhälsa är för alla människor i alla åldrar.
Det är en del av livet precis som arbete och
skola. Jag är stolt över att Klippan är en av
få kommuner som har kommunalt aktivitets-

stöd för alla i åldern 0-25 år. Min vision är att
folkhälsoperspektivet skall genomsyra allt vårt
arbete och spegla hela livet, så man inte bara
ser till åldern 0-25 utan 0-100! Grunden är att
folk ska må bra och utvecklas. Folkhälsa, kultur- och fritid som fungerar är för hela livet!
Samlingspunkter och
Skånsk lokalkapacitet
Börje har många minnen och upplevelser
med sig från tiden i Klippan.
– Som livet i övrigt har det inte alltid varit en
dans på rosor när man har fått fatta tuffa
beslut. Det roligaste med jobbet sammanfattar jag med ordet: MYCKET! Jobbet har varit
lika roligt som när jag började fram tills idag.
Det är viktigt att tänka på att detta jobb inte
är en enmansshow. Samarbetet med personalen på de olika förvaltningarna har varit
mycket roligt och givande.
När Börje nu stämplar ut från kontoret på
kultur- och fritidsförvaltningen är det två saker han tar med sig lite extra som ”kronan
på verket”.
– För mig känns det väldigt spännande att få
ha varit en del i arbetet med att flytta musikskolan. Nu hamnar den i estetiska verksamhetens gamla lokaler på Åbyskolan i direkt anslutning till konsthallen och biblioteket i Klippan.
Det kommer bli en häftig samlingspunkt som
öppnar många dörrar och möjligheter.
Just samlingspunkter är något som Börje
brinner för. På den listan finns också Mötes-

plats Sågen i Klippan som samlar musik,
teater, ungdomsverksamhet och kreativitet.
Det senaste året har han varit med i en projektgrupp som arbetat fram en databas för
att bättre kunna utnyttja alla fritidsläggningar i Skåne.
– Tanken är att den ska bli tillgänglig inte
bara för oss i sektorn utan även för allmänheten så småningom. När man behöver
en lokal för exempelvis specialidrotter, kan
man söka där. Genom detta kan man tänka
utanför kommungränserna och på så vis
kan vi bli bättre på att utnyttja all den lokalkapacitet som finns tillgänglig för idrott och
motion i Skåne.
Mer spännande än otäckt
Pensionen ser Börje som något spännande
och nytt.
– Det är ett speciellt skede i livet. Jag har
jobbat på sommarloven sen jag var 14 år
och jag vet inte riktigt än om jag är bra
på att vara ledig. Genom alla arbetsår har
jag haft en väldigt styrd kalender som
planerats långt i förväg. Nu ska jag låta
saker och ting vara lite mer öppet. Sommarhuset i Bohuslän och huset i Källna ska
jag snickra en del på. Givetvis kommer jag
att sakna arbetslivet med alla kollegor och
människor man mött, men pensionärslivet
som tidigare skrämt mig en aning känns
nu mer spännande än otäckt, avslutar
Börje.

Nu åter öppen i Klippan!

TURISTBYRÅN

Nu har turistbyrån i Klippan öppnat igen! Den 15 juni öppnades dörrarna till den nyrenoverade lokalen på Storgatan
46 (samma lokal som tidigare). Nu kan Klippans Kommun
åter erbjuda turister och alla intresserade information, tips
på utfl yktsmål, sevärdheter, boende och mat i området.
Under sommaren kommer turistbyrån att vara öppen vardagar 9.00 –
14.00. På torsdagar har man öppet lite längre, fram till 18.00, och
på lördagar 9.00 - 13.00.
– Turistbyrån har varit stängd i ungefär ett år eftersom det inte fanns
ekonomi för att ha den öppen. Planen har hela tiden varit att vi skulle
öppna igen, så det är vi väldigt glada över att kunna göra idag, säger
Matilda Brozén som är Klippans Kommuns turistinformatör.
Matilda som tillträde sin tjänst i mars i år kommer numera att ha sitt
kontor på turistbyrån.
– Sedan jag började min tjänst i mars har det varit intensivt. Jag har
varit ute och lärt känna bygden och träffat folk från näringslivet, allt
för att kunna så mycket som möjligt om Klippan och allt här finns att
göra. På turistbyrån kan man som besökare och nyfiken få hjälp med
allt möjligt som rör Klippans kommun när man är på besök eller vill
ha utflyktstips, säger Matilda.
Hon kommer att jobba tillsammans med ytterligare en turistinformatör under sommaren, Naser Mirani.
– Vi känner oss mer än redo för att hjälpa besökare och kommuninvånare med information, så hjärtligt välkomna till vår nya, fina turistbyrå, avslutar Matilda.

Turistinformatör Matilda Brozén tipsar om utflyktsmål i
Klippan med omnejd:
St Petri Kyrka – intressant, arkitektoniskt och spännande!
Söderåsens Nationalpark – ett måste när man är i området!
Klippans Yllefabrik – vida känt i hela världen!
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STÄDPATRUL

LEN

Skinande hem
och nöjda
kunder i fokus
2004 bestämde sig Edyta Pitula och en väninna för att
starta Städpatrullen. Sedan dess har det gått elva år
och företaget som numera drivs av Edyta och hennes
man Piotr har utvecklats mycket under de här åren. 2014
fick företaget Klippans kommuns Näringslivspris.
Förutom Edyta och Piotr har företaget 10 anställda och sex företagsbilar som rullar i hela nordvästra Skåne, redo att stå till tjänst
med olika städtjänster.
– Flytt- , stor-, företags- och veckostädning är sådant som står på
vårt schema dagligen. Det vi gör mest är veckostädningar där vi
städar hemma hos folk varje eller varannan vecka, säger Edyta
när Söderås Journalen hälsar på.
All personal utgår från Torget i Klippan och kontoret man har där.
En vanlig arbetsdag samlas man klockan 06.00 på morgonen och
går igenom dagens arbetsuppgifter. Därefter kör personalen iväg
med företagets röda bilar som man lätt känner igen.
– Vi har med oss allt som behövs i bilarna. Har kunden speciella
önskemål om rengöringsprodukter som de vill att vi ska använda
så gör vi givetvis det. Vi använder miljövänliga produkter så långt
det går, fortsätter Piotr.
Många nöjda stamkunder
Sommaren är en hektisk period för Städpatrullen. Då passar
många på att beställa storstädningar av sina hem och företag
under tiden de är iväg på semester och kan återvända till ett skinande rent hem och kontor.
– Det roligaste med vårt jobb är mötet med alla våra trevliga
kunder och att det verkligen syns i folks hem och på företag att
vi har gjort ett bra jobb. Vi har fortfarande kunder som varit med
sen starten 2004. Vi har tur som har oerhört duktig personal som
jobbar tillsammans med oss och gör ett fantastiskt jobb som gör
kunderna nöjda och glada, säger Edyta.
När man beställer städtjänster av Städpatrullen kommer Edyta
och Piotr oftast ut och tittar på vad det är som ska städas och
lämnar därefter en offert. Behöver man städning väldigt snabbt
så kan Städpatrullen städa redan samma vecka och tar då betalt
per timme.
– Vi reglerar rotavdraget på fakturan, så det är inget man som
kund behöver fundera över eller lägga tid på, säger Piotr.
– Det bästa betyget vi kan få är när folk rekommenderar oss till
andra. Då vet vi att vi gjort ett bra jobb, avslutar Edyta och välkomnar nya och gamla kunder som vill få skinande rena hem och
arbetsplatser.
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LEONARD FLORIAN ANTON

Skulptören som
gärna jobbar!
Vackra träskulpturer längs med ån i Elvdalen har gjort
många nyfikna. Vem ligger bakom de vackra motiven
som med varm hand snidats ut i träden?
Skaparen bakom verken heter Leonard Florian Anton. En mångsysslare som hittat sin dröm och landat i hur han ska nå sina mål.
– Jag är uppväxt i Ryssland och har bott i bland annat Rumänien,
Frankrike och Spanien. Jag kom till Sverige för ungefär ett år
sedan och i Klippan hittar jag lugnet i naturen, säger Leonard
på svenska som tillhör ett av alla språk han lärt sig genom åren.
På hans CV finns yrken som pilot, anläggningsarbetare, cateringanställd och byggarbetare.
– Jag älskar att studera och jobba. När jag kom till Sverige och
Klippan började jag ett äventyr. Jag hade precis skiljt mig och
lämnat Spanien. Jag bodde först en tid i Landskorna och jobbade
på ett företag inom betongbranschen, men sen bestämde jag
mig för att jag ville leva på ett annat vis.
Hjälper dig med bygg, stenläggning,
trädgård och mycket mer!
Leonard har alltid varit fascinerad av gotisk arkitektur. Drömmen
är att starta sin egen arkitektbyrå. En dröm som han vet i alla fall
vilken väg han ska gå för att nå.
– Jag har börjat studera i Klippan och läser in gymnasiekompetens. Nu vill jag jobba samtidigt, så att jag så småningom kan
söka mig till Lund och arkitektutbildningen på universitetet.
Skulpturerna i trä som Leonard skapar med hjälp av motorsåg,
hammare och mejsel kommer från hans egen inspiration.
– Ibland har jag ingen inspiration och då skapar jag inga egna
alster, men när man får en beställning av en kund så vet man
vad man ska skapa och då kan jag utgå från de bilder man får i
huvudet.
Leonard jobbar gärna och kan det mesta inom bygg!
– Jag trivs väldigt bra här i Klippan. Nu hoppas jag på att få
jobba ännu mer och bli anlitad av folk som vill ha hjälp med allt
inom bygg, stenläggning, trädgård och givetvis skulpturer. Så
kontakta mig gärna, avslutar Leonard.

Städpatrullen
- vi städar allt!

Vi har bytt namn till

Munhälsan Perstorp

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

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

BYGG, STENLÄGGNING,
TRÄDGÅRD, SNIDERI M.M.
Leonard Anton
072-94 79 653
pilot.leonard@gmail.com

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

15

stävling:
Söderås Journalens Månad

BILJETTER TILL
BRUKSSPELET

Emma vann en
upplevelse i både
musik och dräkter!
Vinnaren fick mersmak och vill
absolut se en fortsättning nästa år!
Emma Bengtsson i Kvidinge är fascinerad av 1800-talet.
Hon dansar folkdans med sin syster och klär sig gärna i historiska dräkter.
I sin motivering till Söderås Journalens tävling med chans att vinna sex
stycken biljetter till Bruksspelet i Klippan skriver Emma bland annat
”…vi är i stort behov av 1800-talet lite nu när vi kan komma över det”.
Och inspiration fick verkligen Emma och hennes familj som fick följa
med och se på musikalen Bruksspelet när Emma kammade hem biljetter till hela gänget!
Emma, systern Hanna med pojkvän, deras mamma och deras pappa
med flickvän gick en solig kväll och njöt av musiken, skådespelet och
kulisserna i årets Bruksspel på Pappersbruket i Klippan.
– Min syster fegade ut och hade vanliga kläder på sig, men jag hade
1800-tals inspirerad lång svart klänning och blus, säger Emma.
Fantastisk föreställning
Emma och hela gänget som njöt av kvällens föreställning var mäkta
imponerade.
– Det var helt fantastiskt. Jag var mycket imponerad och redan i första
låten var jag fast.
Emma som till vardags bor i Kvidinge har alltid varit fascinerad av
1800-talet.
– Jag har främst funderat på hur livet ute på landet var, när man var
självförsörjande och levde nära naturen. Nu fick jag många tankar om
livet i ett brukssamhälle och hur man levde där. Jag hoppas verkligen
att Bruksspelet spelas även nästa år, vi har i alla fall redan bestämt att
vi ska gå och se föreställningen, avslutar Emma glatt.
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KLIPPAN KARAOKE CUP

Gemenskap och succé
för Klippan Karaoke Cup
Klippan Karaoke Cup har nog ingen
missat! Succén med sång, glädje och
kärlek från Pizzeria Milano i Klippan
visades först på SVT Flow och därefter i SVT på bästa sändningstid under
sommaren.
Karaokevärdarna Johnny och Bitte har guidat
vana och ovana sångare genom tävlingarna
och vinnare blev till slut Marona Bohman!
– Vi har 9 000 låtar att välja på, allt från gammalt till nytt. Vi blir bokade till olika restauranger och evenemang dit vi kommer och
håller i karaoketävlingar. Pizzeria Milano är
ett av våra ”fasta” ställe där vi varit i flera år,
säger Johnny Flintberg som är en av grundarna till ”Bitte & Johnny’s Karaoke”.

Visar karaoke på riktigt
Johnny och Bitte har planer på fler karaoketävlingar i höst, både på Milano och andra
ställen i trakten.
– Mig veterligen har det inte gjorts någonting om karaoke på tv tidigare. Det är på
tiden att man visar hur karaoke är på riktigt
och att det inte bara är supande och festande. Jag tycker det är roligt att det blivit
en serie kring Klippan Karaoke Cup, säger
en stolt Johnny.

Det håller Marona Bohman från Klippan med
om. Hon har sjungit karaoke i över tio år.
– Vi är många som lärt känna varandra genom karaoken. Man blir som en familj. Jag
sjunger för att jag tycker om det, min pappa
hade eget dansband och min mamma tyckte
också om dansband och mycket annan musik. Jag är mer av en balladtjej, säger Marona. – Karaoke ger så mycket, det hjälper människor att våga och bygger upp folks självMarona tyckte att det kändes lite extra nerförtroende. I serien är det många olika mänvöst i början när filmteamet var på plats och
niskoöden som presenteras, men kärleken till
filmade. Hon var nervös för hur hon och de
sången och musiken är den gemensamma
andra som filmades skulle framställas i avnämnaren, fortsätter Johnny.
snitten.
– I början innan man sett alla avsnitt så var – Jag vann två biljetter till Melodifestivalens
det jättenervöst. Jag tycker att det blev jät- ”Andra Chansen” i Helsingborg, en fin pokal
tebra. Sen är en del avsnitt klippta så att det och presentkort på Pizzeria Milano. Klippan
blir lite konstigt. Men överlag tycker jag att Karaoke Cup har varit en fantastisk resa, avdet var väldigt bra gjort och filmkillarna som slutar Marona Bohman och ser fram emot
kommande sångäventyr.
följde oss var helt underbara allihop.

Foto: Tally-ho creatives AB

Det var just Pizzeria Milano och en av dessa
karaokekvällar som produktionsbolaget Tally-Ho i Malmö fick höra talas om. De åkte
dit och spelade in några provavsnitt. När SVT
Flow såg resultatet bestämde de sig för att
köpa in det. Det blev en sådan succé att avsnitten under sommaren visats i SVT.

Nervöst med filmteam på plats
– Det blir en viss gemenskap genom karaoken. Alla stöttar varandra och publiken välkomnar alla upp på scen, säger Johnny.
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Vänd er med förtroende
till en urmakare
i tredje generationen

Lars-Eric Carlsson • Röstånga
Tel. 0435-911 09 • Mobil 0705-14 25 71 • E-post lecarlssonur@telia.com

KörKort i Höst?
Informationslektion fö
r ny
elever måndagar kl. 16 a
.2
Handledar- och intens 0.
ivutbildningar.
Tegelbruksg. 10 • 264 35 Klippan • Tel. 0435-122 00
www.berndtssons.nu

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.

N
Stor Loppmarknad lördag 19/9 11-14! VÄLKOM

Enkel att manövrera,
använda och förvara.

Dammsugare med snabb
uppsugning, från golv till påse
på 0,06 sek. Effekt: 1500 W.
Räckvidd: 9 m
JMORIGIN/105688
F 54,7 kWh/år C

Ord. pris 1095:-

A

B

80 dB

799:-

Smoothie, soppa eller
sås. Stor glaskanna med

upplystvred. Löstagbara
knivar för att underlätta
rengöring. Effekt: 450 W.
Kapacitet: 1,5 l
Mixer ESB2350/105668

Ord. pris 499:-

299:-

Specialerbjudande!
Handla för minst 5000:- och få en

Herrgårdsövernattning!

Handla varor för minst 5000:- — få en herrgårdsövernattning
för två personer (inkl.frukost). Välj mellan ca 40 slott, hotell
och herrgårdar runt om i Sverige! Värde upp till 1500:-.

A!

Så gick en sommar från våra liv och kommer aldrig
åter. Fast den är ju inte helt slut redan. Än återstår
det (förhoppningsvis) ljumma sensommarkvällar
där man kan sitta ute länge, känna doften av grillat, kanske svepa in sig i en filt om det blir lite kyligt
och vifta bort någon liten humla.
Däremot märker man att semestertiden börjar ta slut. Allt
fler mail som man skickar iväg återkommer inte som autosvar med meddelande om att mottagaren är på semester. Vad har jag då hittat på den här sommaren?
• Lyssnat på min snart treåriga dotter som plötsligt sitter inne på ett gigantiskt ordförråd som innebär att hon
pratar oavbrutet, funderar, befaller, underhåller, sjunger
och använder sina nya ord från morgon till kväll. Tänk att
hon, som precis var ett litet knyte och en bebis, plötsligt
är en liten flicka!
• Jag har växt. Mest runt magen, för där ligger lilla knyte
nr. 2 och växer till sig.
• Jobbat. Jobbat. Jobbat. Nu ska jag bara bestämma vad
jag ska köpa för egopresent till mig själv som inte haft någon semester. En diamantring? En skinnväska? Fast bloggerskan Blondinbella fick ett lyxigt armband i present av
sin man inför deras andra barns födelse, så jag ska kanske
hoppas på det istället?
• Börjat överväga att bygga ut vårt lilla hus till ett stort.
Haft snickare och arkitekter på besök. Behöver man
bygglov för ett slottslikande torn, en vattenrutschkana
från övervåningen och eventuellt en dansbana i trädgården?
• Ätit glass. En regnig sommar är ingen ursäkt att låta bli
glassen, snarare är det viktigt med glass när det regnar,
då fungerar den som tröst och motivation inför soligare
dagar.
• Inte träffat min man. Jag har varit hemma prick 13.00
på vardagarna. Då har han stått beredd med lunchen klar,
sagt adjö och åkt till sitt jobb. Så ingen jag-är-så-trött-pådig-efter-semestern-kris i vårt hushåll.
• Lyssnat på sommarpratare. Jag rekommenderar Sanna
Lundell, Syster Karin, Zara Larsson, Johan Rockström och
David Batra.
Nu vill jag plocka kantareller, frysa in röda vinbär och fylla
frysen med hembakat bröd. Först ska jag gå på gravidyoga, andas in, andas ut och kanske ta ifatt alla de där
missade baden vid stranden.

Gå gärna in på www.customer.se/elkedjan där ni hittar de deltagande
hotellen och mer information om erbjudandet. Gäller max en övernattning
per hushåll och vid köp under perioden 29/7 - 15/8 2015.
Mer information får du i din Elkedjan-butik.

E-mail: butik@sondrabyel.se

Året-runt-kläder.

Det närmsta vi har kommit ett bad!
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30-års kalas med sagobuss,
erbjudande och nya bilar
BIL
S
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Börjessons Bil i Klippan har firat sin 30-års
dag! Det gjorde man den 13 juni och under firandet fanns det upplevelser och erbjudande
för hela familjen att ta del av.
– Vi hade en del nya bilar från VW och Skoda
på plats med säljare. Även en del äldre entusiastbilar visades och vi hade byggt upp en tillbehörsbutik på gården, säger Dennis Hansson som är verkmästare på Börjessons Bil.
Där kunde man fynda allt från solglasögon till hundburar att ha i bilen.
– Vi hade en trubadur på plats som underhöll gästerna och vi bjöd på korv, bröd och dricka. För barnen
hade vi en uppskattad sagobuss! Det är en gammal
folkabuss som gjorts om till en ”sagobuss”, och det
var väldigt populärt, fortsätter Dennis.

Nya bilar från VW och Skoda
på plats.

Foto: Börjessons Bil_privata

Sagobussen.

Vinnarna av Tipsrundan!

Han har inte själv varit med under alla dessa år, men
två i personalen har hunnit vara med på halva resan
i 15 år.
Många av besökarna fastnade för de nya bilarna som
visades upp och många gav sig på tipsrundan där
fina priser låg i potten.
Börjessons Bil ﬁnns även i Ängelholm och nyligen
öppnade man en ny, stor anläggning i Allingsås.
– Koncernen firar 60 år i år, så Klippan har varit med
på halva den resan. Under hela året kommer vi ha
erbjudande för att fira våra 60 och 30 år. Så det finns
alltid trevliga överraskningar och anledningar att
komma till oss, avslutar Dennis.

Inled hösten med ren tvätt!

Nu ger Söderås Journalen dig chansen att tvätta dina mattor, kläder, jackor,
arbetskläder, dukar eller ja, vad du vill! Nu lottar vi nämligen ut en finfin vinst
på Karlsson Kemtvätt i Klippan. Vinsten är värd 2 000 kronor och du väljer
själv vad du vill ha tvättat! Karlssons Kemtvätt kan erbjuda kemtvätt, vittvätt, restaurangtvätt, tvätt av mattor, arbetskläder och mycket mer. Vill du ha skjortorna eller dukarna
strukna kan de givetvis hjälpa dig med det också!
För att vara med och tävla skickar du in din motivering senast 31 augusti till:
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan
OBS! Märk ditt svarkuvert med ”Karlssons Kemtvätt”
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Många aktiviteter
i populära lokaler

HUS
S
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Föreningen Kvidinge Folkets Hus hyr ut sin stora byggnad för
olika aktiviteter. Allt från bröllop till barngymnastik får plats under deras tak och lokalen är väldigt populär. Så populär att föreningen själv får hyra in sig i de egna lokalerna när de behöver
målas om och fräschas upp!
– Vi är en ideell ekonomisk förening och just nu är vi 10 stycken
som sitter med i styrelsen. Lokalerna är uthyrda i princip varje
helg. Nu under sommaren har det varit mycket bröllopsfester och
vi är i princip fullbokade året ut, säger Gunilla Bäcklund, ordförande i föreningen.
En ny tanke som den nya styrelsen tog med sig in i föreningen stavas familjearrangemang.
– Det är kul att hitta på saker tillsammans och genom våra egna evenemang kan vi bjuda in hela Kvidinge. Vi satsar på familjearrangemang för
alla i familjen och har bland annat haft både påskträff och julgransplundring. I år ordnade vi Kvidingekampen på nationaldagen som lockade massor av folk, fortsätter Gunilla.
Till hösten har man redan förra årets succé tillsammans med Partyfabriken
och företagarna i Kvidinge planerad.
– Vi bjuder in alla företagare i Kvidinge till en stor gemensam firmafest. Partyfabriken stod för underhållning och servering förra året och det var riktigt
lyckat! I år blir det den 13 och 14 november och det är en vuxentillställning.

Foto: Kvidinge Folkets Hus Privat

Bokad för fix!
Huset består av två delar, en äldre som funnits med från starten och en tillbyggnad som byggdes för att Kvidingeborna skulle kunna ordna möten och
träffar. Ett av föreningens största projekt just nu är att rusta upp lokalerna.
– Vi har börjat byta ut kök och vitvaror. Vi har målat och gjort om baren och
nu ska vi fortsätta att måla och fräscha upp. Ett lyxproblem är att lokalen är
uthyrd så mycket att vi inte vet när vi ska få tid att måla, så vi har helt enkelt
själv fått gå in och boka huset en helg nu i höst, skrattar Gunilla.
Nu drar höstens olika verksamheter igång. Bröllopsfester, födelsedagsfester, barngymnastik och mycket annat finns bland de aktiviteter som kommer lysa upp sensommarkvällarna, hösten och vintern i Kvidinge.

Fruemöllans Bär prisas för sitt arbete

MILJÖPRISE

T

Centerpartiet i Klippan delar varje år ut sitt eget pris, Miljöpriset. Ett pris
som går till ett lokalt företag som arbetar för miljön och i Centerns anda.
I år gick priset till Fruemöllans Bär i Klippan där ägarna och mottagarna
heter Martina och Calle Laurén.
Den 8 juni samlades representanter från partiet hemma hos Martina och Calle för en
rundvisning på Fruemöllans Bär.
– Vi har varit igång sedan år 2007. Vår vision har varit att jobba för miljön och det
ekologiska intresset har alltid funnits med. De första två åren var våra odlingar en projektodling och efter det har det valde vi att satsa ännu mer, säger Martina.
– Det känns klockrent att ge Miljöpriset 2015 till Fruemöllans Bär. De är ett litet företag som lyckats i sin bransch och med sin inriktning mot närodlat, kravmärkt och
ekologiskt, sa Centerpartiet i Klippans ordförande Christer Johansson vid utdelningen.
Läs hela artikeln på Klippanshopping.se under fliken Webbartiklar.
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Riseberga-Färingtofta
Hembygdsförening
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Färingtofta skola
rätt.
Vi förbehåller
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
23erbjuder
februarivikl.alla
19.00
i Färing-i Söderås Journalens utgivningsområde att informera om sin verksamhet. Föreningen
På
dennaden
sida
föreningar
om hur husen på skolan skall kunna fyllas Naturs årsmöte. Plats: Loftet på Bjärhus
toftaalltså
församlingshem.
Efterkommun
årsmötesförska
finnas i Klippans
(Klippan,
Östra
Ljungby osv),
kommun,Söndraby.
Kvidinge På
eller
Röstånga. står
programmet
på Ljungbyhed,
nytt. Postorder,
produktion,
butik,Perstorps
kon- gårdsbutik,
handlingar berättar Jonas Kyrö och Helene
tor, lager, callcenter, dagis, idrott, kurser, de sedvanliga årsmötesförhandlingarna
Stalin Åkesson om Polemansprojektet. tiden som Bengt får fart på grilltunnan. Yngve Kaffeservering, tipstävling, visning av utställcafe, turism med mera… Alla ideér motta- samt att mötet ska besluta om nya stadgar
Välkomna vi bjuder på kaffe med bröd.
Bengtsson underhåller med sång och musik. ningar om Artur och Maria m.m. Fri entré och
ges med tacksamhet och endast fantasin för föreningen. Därefter kommer Staffan
Ingen anmälan.
parkering.
Spel
Åkerby som är ordförande i Skånes ornitosätter gränser! Skriv direkt till info@faring- Aktiviteter
Arkivlokalen
Efter
sommaruppehållet startar vi åter bridgeÅloch
Laxtallrik
serveras
det
på
Gråmanslogiska föreningför
(SkOF)
att berätta
om hur
tofta.nu
Gå
gärna
in
på
vår
hemsida
www.
Golfaktiviteter
klubbens
medlemmar
Arkivlokalen
i Ljungbyhed
Bibliospel
på klubben
den
27/8 kl. (under
18.30. Liksom
Aktiviteter
våren
2015
Öppet
Hus
torps
Bygdegård
torsdagen
denbland
10 septemdet
går
för
den
vita
storken
i
Skåne.
faringtofta.nu
Där
hittar
ni
annat
som nu pågår under vintersäsongen är:Kom
teket) har
öppet
torsdagar
kl. 13.00 - 16.00.
tidigare
spelar
viden
i Studiegården
•
Torsdagen
19 mars 47:an.
kl. 19.00. För
alla15.00.
nya FIK
som
gamla
släktforskningsber
kl.
Under
eftermiddagen
under- Lördagen
denmer
27om
junienhade
Klippankorpen
och lär dig
av våra
mest mytmedlemsinfo,
och
annat
om
Färingtofta
Välkomna att se dess stora samlingar av
Tisdagsförmiddag
spelar
damer
ochi
Kulturafton
i Klöva Hallar, Bertil Hagberg intresserade
i vår
egen
lokal
håller
Bernhard
och Eva
med
sångpå
ochStudiemusik •
årets
första fåglar
singeltävling.
Segrare
blev
Bertil
Bridgeskola
omspunna
som
är
på
väg
tillbaka
med
omnejd.
fotografier, hembygdsböcker, kartor och
herrar
golf
över
nio
eller
arton
hål.
visar
flygfoto
från
Söderåsen.
Kaffe
och
gården
47:an.
Alla
välkomna!
på
sitt
gladlynta
sätt.
Absolut
sista
anmälNyström
med
3
segrar
och
20
i
kvot.
Tvåa
Grundkurs för intresserade startar den 14/9.
landskapet! Föreningen bjuder som vanligt
släktutredningar från våra socknar.
kaka
i entreavgift.
Stöd
positivsom
utveckling
avkl bygden
kom
Gert Kontaktperson:
Glans
med 3spelar
segrar
och18
i kvot.
ningsdag,
är
bindande,
är den
5 sep- •
Kurseningår
omfattar
12 gånger à 3 lektioner.
påKlubbens
fika!
Erik på
Persson,
tel.•
Måndag
23
februari
13.00
- 16.00
veteraner
onsdags
Trea
Göran
Göransson.
28
deltagare
var
tember
till
Barbro
Nyström
0435-440650
Bli
gärna
medlem
i
föreningen,
så
stödjer
Anmälan
snarast
till
0435-12
976.
• Torsdagen den 9 april kl. 19.00. Kultur- • Fredag 27 februari kl 13.00 - 16.00
0435-44 04 41.
förmiddagar.
eller
Kerstinför
0435-14
268.
Livet äri Klöva
kort - Hallar.
Spela Bridge!
ni Söndag
arbetet
positivkl.utveckling
av bygden. med i tävlingen.
afton
Konsert med Klippans •
1Bengtsson
mars
09.00 - 12.00
Lördag-söndagar
Trollsländor pågår vintertouren.
Som
medlem
kan
man
anmäla
sej
mejl- •Skånes
ungdomsorkester.
Kaffe och kaka ingår i •
- 16.00
Måndagden
9 mars
kl. 13.00blir
Torsdagen
15 oktober
detpå
ModeÅrsmöte
Alla
dessa
aktiviteter
totalt biblic:a
19
mars
kl. 19:00
- 21:00,samlar
Ängelholms
listan
där
man
både
får
och
kan
ge
inforentreavgift.
visning
av13
Senior
På -Gråmanstorps
16.00
Fredag
mars Shop
kl. 13.00
Alf Fors, Kvidinges kyrkoherde, gästar •
80-talet
medlemmar
som
vid till
något
av
otek.
Magnus
Billqvist,
författare
Svenska
mation,
till
exempel
om
vad
som
händer
•Kvidinge
Söndagen
den Hembygdsförenings
19 april kl. 14.00. ÅrsBygdegård
hjälp
av lokala
- 16.00
Måndag kl,
23 14.00
mars kl.med
13.00
sockens
års- •
dessa
tillfällen deltager.
Trollsländeguiden
berättar
om
och
visar
bili
trakten.
Aktuella
frågor,
förutom
skolan,
möte
Klöva Hallar.
Föreningen
på •
mannekänger.
Stort kl.
”Ta13.00
självbord”
serveras.
möte isöndagen
den 15
mars. Alfbjuder
går i pen- 16.00
Fredag 27 mars
Är
av är
folkdans?
Söndag
13 kaka.
sept. klUnderhållning
13 eftermiddagsträff
på Anmälan
derdu
avintresserad
de trollsländor
man
fåden
se i 27
Skåne
är just nu till
bland
annat
bredband/fiber-prouppmärksamma
att kan
manHöstterminen
jakaffe
och
av
Mats
Barbro
Nyström
0435-440650
sion i höst och kommer att berätta om sina • Onsdag 11 mars kvällsträff, Studiegården Att
börjar
onsdagen
den
2
september.
Studiegården
47:an.
och
vi
får
också
höra
hur
arbetet
med
att
jektet.
Färsk
info
om
detta,
och
annat,
blir
nuari
spelade
på
ordinarie
greener
(somPettersson
och
Ingrid.
och
Kerstin
Bengtsson
0435-14
268
senast
drygt 18 år i församlingen. Årsmötet sker 47:an, kl. 19.00 med temat ”Berättarkväll”.
kartlägga
dessa
spännande
djur
gick
till.
det
på
årsmötet
den
17:e
mars
kl.
19.00
i
Gamla och nyavilket
medlemmar
är välkomna.
Vi
inte har
hänt sedan
denberättar
10 oktober.
Eva
von Brömsen
då klom
släktforsk•
Torsdagen
denberättar
30
april
.19.00.
Val- Vi
i Hembygdshallen
kl. 14.00
och
förutom
för varandra om vår släktforsk- margreener),
Dessutom
kommer
Patric
Carlsson
från
Färingtofta församlingshem. Föreningen man
dansar
onsdagar
från
kl.
19.30
i
Gråmansning
med
hjälp
av
DNA
–
en
spännande
mefick
18-hålsbanan
år
2001!
borgsfirande
på
Forsby
Idrottsplats.
Bål,
stadgeenliga förhandlingar blir det lotteri ning.
Det kan vara
om hur svårt
det ibland
Torsdagen
november
kl. 14.00
visar Naturskyddsföreningen i Örkelljunga att
bjuder på den
fika. 12
Varmt
Välkomna!
torps Bygdegård.
tod
alltmer
vinner
intresse.
försäljning
av korv
med
tillbehör
vid som
kaffet
som
föreningen
bjuderoch
på.kaffe
Det är
att Axelsson
hitta släktingar
spännande
Patrik
bilder eller
och om
berättat
om sitt Golfrestaurangen är öppen måndagberätta
omärden
trollsländfaunan
kring
Styrelsen
och
kaka.
Lotteriförsäljning.
Vårtal
av
kyrVid
frågor
du rika
välkommen
ta kontakt
med
blir även
berättelser
vi funnit
i arkiven.
stora sorgliga
intresse för
djur i natur.
Anmälan
skall fredag
Öppet
Husvisning av de ombyggda lokaler- eller
och
serverar
”dagens”
under hela
Rössjön
och
Örkelljunga.
Samarrangemang
ordf.
Iréne
Persson
telefon
0435-10908
koherde
Pernilla
Håkansdotter-Olsson.
na på
våningen
För
allaandra
nya som
”gamlai Hembygdshallen.
” släktforskningsin- ske till Barbro Nyström 0435-44 06 50 eller denna vintersäsong, vilket uppskattaseller
av
mellan KOF och Naturskyddsföreningarna.
070-5699908.
•
Lördagen
den
30 lokal
maj på
kl. 14.00.
Spel- Kerstin Bengtsson 0435-14 268 senast den 7 både
tresserade
i vår
egen
Studiegården
golfare
och
icke-golfare.
Entré: 40 kr
47:an. Där finns
att få hjälp
med november.
manstämma
i möjlighet
Klöva Hallar.
Klippans
Vintertouren som samlar flest deltagare,
sin forskning elleranordnar
med att tyda spelmanstämgammal skrift. Aktiviteter och möten våren 2015
Musik-kapell
mellan 25-30 medlemmar, leds av Johan
Aktiviteter
Man
kan
också botanisera
våra arkiv.
ma.
Föreningen
har i korvförsäljning,
• Årsfest fredag 6 februari kl. 13.00.
Nilsson på 605p, därefter kommer Hans
•“Flockpromenad”
Måndagelller
7 sept.
kl.
– 16icke-klubbmed– 13
även
smörgås
kaka
med
kaffe. Våfflor. Aktiviteter
• Årsmöte fredag 20 februari kl. 14.00.
320p,
Gary
Branchett,
265p,
•
Fredag
11
sept.
kl.
13
–
16
•
Söndagen
den 16
augusti
söndagsdans
på
lemmar välkomna, 22 februari kl. 09.30, Bildgruppen har möte varje fredag mellan Pommer,
Lotteriförsäljning
Inbjuder
till motionsdans
• Trivselträff fredag 20 mars kl. 13.00.
Göran
Sjöblom,
260p,
Håkan
Svensson,
•
Måndag
21
sept.
kl.
13
–
16
vår
utedansbana
mellan
kl.
15.00
och
18.30.
Vedby Strövområde.
Föreläsning
“Starka Den
traditionella
s k Hagstadagen
i år blir
kl. 12.30
och 15.00.
Alla med intresse
för I Tornsborgs Tivoli, Färingtofta:
Välkomna
önskar Västra
Sönnarslövs
• Kvartalsmöte fredag 17 april kl. 14.00. 250p,
Kennet
Lindkvist, Ingvar
230p,
Göran
•tillsammans”
Fredag 25 sept.
kl. 13kl.
– 17.30.
16
för säsongen.
Fahsts
duo
söndagen
denmilitära
9 aug kl.historia
14.00 på
Artur
5 Besök
mars
Ljungbyheds
och
deLundsom Sista dansen
Bygdeförening.
gärna
vår Kursverkhemsida •
• Torsdagen
den
26Lars
februari
kl.120:14.00och
- 17.30
Boule - inomhus Klippan måndag kl. 10.00 Svensson,
2015p,
Robertsson,
205p,
•samheten
Söndag 27
sept.
kl.
9
–
12
spelar
upp
till
dans.
Entreavgift
kafkvistgården.
startar löpande under våren. jobbat på F5 är välkomna.
www.bygdegardarna.se/vastrasonnarslov
BENGT
HEDIN
spelar.
• Canasta tisdag kl. 13.30 i lokalen.
Kenneth
Hjelm,
200p
och
Rolf
Eriksson
på
fe
med
smörgås
eller
kakfat
ingår.
Vid
regn
För mer info om aktiviteter och anmälan till Årets
fortsätter
den 19 mars
tema:onsdag
Maria Wine
•Föreläsningsserien
Bowling
kl.
13.30 Perstorp.
195p.
inomhus.
•
Torsdagen
den
12
mars
kl.
14.00
17.30
dessa, se hemsidan www.soderasensbk.se Eva
att Lars onsdag
Johansson,
chefsredaktör
på
Kaufman,
musiker kl.
och
lärare
från Göte•med
Gymnastik
15.30
idrottshallen.
MEMORYS
•
Söndagenspelar
den 30 augusti kl. 15.00 konHD/NST,
kommer
att
berätta
om
sammanborg,
kommer
att tillsammans
med sonen An- Kommande verksamheter för medlemmar•
Whist
onsdag
kl. 18.30 i lokalen.
sert
av
Klippans
Musikkår
utomhus.
Kaffe
och
• Torsdagen
den
26 mars
kl.den
14.00
- mars,
17.30
Årsmöte Vår
torsdagen
26
slagningen
medförsta
Sydsvenskan
och
om och
da- na:
dre
och kollegan
Anders
Rydsäter
spela
Danser
möte
Handarbete
torsdag
i månaden
Tisdagenoch
den
4 augusti bär det av med buss •
kaka
ingår
i
entreavgift
som
är
80.KJELL
REINES
spelar. arbetsdag är lörda19.00
i klubbhuset,
gens
mediekonsumtion.
Tiden är kl. 19.00 kl.
sjunga
tonsatta
dikter av Maria.
Den
detavfärd
dans ifrån
Folkets
”Ut I 4detmars
blå” är
med
GästisPark
kl. kl.
13.00
i lokalen.
Samarrangemang
med
Sparbankstiftelsen
gen
den
28
mars
med
kl. -09.00
•
Torsdagen
den
aprilsamling
kl. 14.00
17.30
till
c:a
kl.
21.00,
med
avbrott
för
kaffe.
kl.
17.00
till
Berts
favoriter,
samt
den
18:e
08.15.
•
tisdag
kl. 13.30.
Start i och Studieförbundet9Vuxenskolan.
RitaSkogsvandring
Hovne från Älmhult
kommer
att framföra
Välkomna
vid
klubbhuset
och
årets
första
öppna
tävERIK
ARNOLDS
spelar.
Inträde
40
kr.
(Obs!
Platsantalet
är
inte
till
Ingvar
Fasts
orkester.
Årsmöte den 19 augusti blir det Grillefter- maj.
Samlingom
påMaria
torget.
en monolog
där hon gestaltar Ma- önskar Västra Sönnarslövs Bygdeförening.
Onsdagen
ling
är
lördagen
den
25
april.
obegränsat.)
Årsmöte
påStorängsgården.
bygdegården
den
11
mars
Vi bjuder
på vår
kaffe.
Alla föreningsanslutna
Den
11 mars
är
det föreningsmöte
i Folkes
- utomhusär
torsdag
kl.13.30
i stads-i Besök
ria.Boule
Eva Kaufman
stipendiat
på gården
middag
på
Vi samlas
vid •
gärna
hemsida
www.bygdegar2015kl.14.00.
kl 19.00.
Välkomna.
pensionärer
är välkomna. Medlemskontroll.
Möteslokal
båda
fallen
är2012.
museets annex. Mer
Park
bestämmer
startdatum.
info:www.ljungbyhedsgk.se
aug
och Vädret
Ritai Hovne
var det
14-tiden
för en tipsoch motionsrunda under parken.
darna.se/vastrasonnarslov

Klippankorpen

Kvidinge Hembygdsförening

Klippanamatörernas
Folkdanslag

Åsbo Släkt- och
Folklivsforskare

Ljungbyhed
Ljungbyheds
MilitärSöderåsens Brukshundklubb PRO
historiska Museum
Artur Lundkvist och
Maria Wines stiftelse

Västra Sönnarslövs
Bygdeförening
SPF Färingtofta

Föreningen Klippan

PRO
Perstorp
HjärtLung
Östra Ljungby
Bygdegårdsförening

Tack till Föreningssidans sponsorer!

A SS TT II G
GH
H EE TT SS A
AB
B
FF A

22

Ljungbyheds
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Hembygdsförening
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föreläsningar.
Det
fi
nns
också
försäljning
av
Tiden är kl. 19.00 KJELL REINES spelar.
familjejuridik
GRATTIS KURT !Kurt Madsen gjorde HIO gens mediekonsumtion.
korv med bröd och läsk.
Luciatåg
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hemsidan
www.soderasensbk.se
kl. 09.00-11.00
med
att
Lars
Johansson,
chefsredaktör
på • Torsdagen den 12 mars kl. 14.00 - 17.30
dessa,
se hemsidan www.soderasensbk.se med
Ringatt
eller
maila
Linda Jönsson
för att boka
Lars
Johansson,
chefsredaktör
på
Museet
är
öppet
lördagar och söndagar
MEMORYS
spelar
• Tisdagar april-september Anmälan mellan HD/NST,
kommerattattberätta
berätta
omsammansamman- MEMORYS spelar
plats. 070/5572791
linda@faringtofta.nu.
HD/NST,
kommer
om
mellan
kl
11
och
17.
Övriga
tider är- 17.30
också
Torsdagenden
den26
26mars
mars
kl.14.00
14.00
17.00-19.00
slagningen
med31/8.
Sydsvenskanoch
ochom
omdada- ••Torsdagen
Sista anmälan:
kl.
- 17.30
slagningen
med
Sydsvenskan
möjliga
efter
kontakt.
Se
www.lmhm.se.
KJELLREINES
REINES spelar.
gensmediekonsumtion.
mediekonsumtion.Tiden
Tidenärärkl.kl.19.00
19.00 KJELL
Jägarexamensträning eller uppskjutning för gens
Vi deltagerspelar.
aktivt i årets enda Fly ’n Ride,
•
Torsdagen
den99april
aprilkl.kl.14.00
14.00- 17.30
- 17.30
till
c:a
kl.
21.00,
med
avbrott
för
kaffe.
jägarexamen och övrigt skytte enligt överens- till c:a kl. 21.00, med avbrott för kaffe. • Torsdagen
den
lördagen den
12 september.
ERIK
ARNOLDS
spelar.
Inträde
40
kr.
(Obs!
Platsantalet
är
inte
kommelse.
Ring
Lars
Johansson
0435-135
71
Årsmöte
ARNOLDS
spelar.
Inträde 40 kr. (Obs! Platsantalet är inte ERIKDå
Årsmöte
kommer vi som vanligt att köra den
Aktiviteter
om ni undrar
över något. Se den
även 11
vår mars
hem- obegränsat.)
Årsmöte
på
bygdegården
Vi
bjuder
på
kaffe.
Allaföreningsanslutna
föreningsanslutna
obegränsat.)
Årsmöte
på bygdegården
denlite11mermars
bjuder
kaffe.”Thulinmotorn”,
Alla
100 årpågamla
tillverkad i
SPF Seniorerna
Färingtofta
inbjuder annex.
till mo- Vipensionärer
sida Riseberga
JSK
Lerduva för
infor- Möteslokal
2015
kl
19.00.
Välkomna.
är
välkomna.
Medlemskontroll.
i
båda
fallen
är
museets
2015
kl 19.00.
Välkomna.
är välkomna.
Möteslokal
båda fallenTivoli,
är museets
annex. pensionärer
Landskrona.
Välkomna!Medlemskontroll.
tionsdans ii Tornsborgs
Färingtofta.
mation.
Välkomna!

Östra Ljungby och Källna
socknars Hembygdsförening

PRO Ljungbyhed

Ljungbyhed Judoklubb

KvidingeHembygdsförening
Hembygdsförening
Kvidinge

Riseberga JSK Lerduva

Färingtofta IK

LjungbyhedsMilitärMilitärSöderåsensBrukshundklubb
Brukshundklubb Ljungbyheds
Söderåsens
historiskaMuseum
Museum
historiska

ÖstraLjungby
Ljungby
Östra
Bygdegårdsförening
Bygdegårdsförening

Ljungbyheds
Militärhistoriska Museum

SPFFäringtofta
Färingtofta
SPF

SPF Seniorerna Färingtofta

Tacktill
tillFöreningssidans
Föreningssidanssponsorer!
sponsorer!
Tack

F A S T I G H E T S A B
F A S T I G H E T S A B
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Söderås

Foto: TOPNEWS.se - Jan Emanuelsson

I samarbete med

2015-06-06
Tindra firar i parken

-12
2015- 07
fiskespö
kare på
s
fi
s
g
n
u
K

2015-06-15
Klippanfesten. Bobby Lee band
2015-07-16
Kollision på Vedbyvägen
i Söndraby

2015-06-20 Larm om lägenhetsbrand i centrala Klippan

2015-06-22 Singelolycka utanför
Klippan

2015-07-05 Brand på koloniområde

2015-07-07 Singelolycka utanför
Perstorp

2015-07-07 Villabrand

2015-07-09 Singelolycka i Klippan

2015-07-08 Ännu ett
inbrott hos Hemköp i
Ljungbyhed

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.
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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
Bilvård (Brilliant Care)
• Klippans Vulkverkstad, Fabriksvägen 14, 264 39 KLIPPAN ....................... 0435-103 07
info@klippansvulk.se
Busstrafik
• Klippans Busstraﬁk, Åbytorpsvägen, 264 39 KLIPPAN ............................. 0435-142 13
www.klippansbuss.se, info@klippansbuss.se
Byggnadsarbeten
• Sandströms Bygg AB, Gästgivaregatan 5, 265 71 ÖSTRA LJUNGBY ..... 0706-88 08 77
sandstromsbygg@telia.com
Byggvaror
• Algot Anderssons Trä & Byggvaror, Landskronaväg. 671, 257 30 RYDEBÄCK .. 042-22 10 55
www.anderssonstraobygg.se, info@anderssonstraobygg.se
• 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

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
Färg - Tapeter
• Colorama, Karossvägen 1, 264 21 KLIPPAN ........................................... 0435-142 62
www.colorama.se/klippan, klippan@colorama.se
Gravstenar
• T Hagelins Gravstensvård, V. Forestad 4036, 264 54 LJUNGBYHED ...... 0435-77 01 09
t.hagelin@bredband.net
Gårdsbutik
• Bjärhus Gårdsbutik, Bjärhus, 264 93 KLIPPAN ........................................ 0435-102 95
www.bjarhus.se, elisabeth.hansson@lm.lrf.se
Svarta Svängens Köttbod, Bjärnarp 790, 268 68 RÖSTÅNGA ................... 0705-51 73 89
www.svartasvangen.se, svartasvangenskottbod@hotmail.com
Hantverk & Hemslöjd
A-ateljén, Storgatan 59, 264 32 KLIPPAN ............................................... 0708-69 85 37
www.aateljen.se, aateljen@live.se
• Glaskonst, Klöva Hallar 2289, 264 92 KLIPPAN ................................... 0707-197 333
www.glaskonst.se, glaskonst.mek@telia.com
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
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

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
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
målare, markiser,
snickare eller
optiker?
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

42” lEd-Tv

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

A+, 52W, 75kWh/år
42”/106 cm

UE48JU6415

A+, 64W, 89kWh/år
48”/121 cm

4.790:-

12.990:vin
vinYlspElarE
m
/radiO
mEd cd/kassETT/radiO

kOlgrill landmann
TaUrUs smOkEr

sOU
sOUndmasTEr
nr513
Spelar 33-45-78 varv

2.490:-

1.990:-

dammsUgarE
1200W

499:TväTTmaskin BEkO WmY 71683
7 kg tvättkapacitet och 1600 varv
centrifugering

rakapparaT

Wet/Dry
Utfällbar trimmer

lapTOp Hp 255

1TB HDD
4GB RAM
DVD + -RW

2.790:7 kg
1600 varv
Energiklass A+++
173 kWh
9240 L/år

698:Öppettider:
Mån - fre 10 - 18
Lör 10 - 14

4.490:-

Ord.pris 5.990:-

www.klippan.euronics.se

