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À la carte hos Norrehus 

 Lycka till!
 

NY Tävling!

UTGIVNINGSDAGAR 2016
Nummer Manusstopp  Utgivningsdatum 
Juli - Semester
Augusti 20 juli 7 augusti – Gammelmarkn. 12-13/8September 5 september 25 sept – Långlörd. Klippan 1/10 Oktober 3 oktober 23 oktober 

November 31 oktober 20 november – JulskyltningarDecember 28 november 18 december – Jul och Nyår

Det är nu mer än ett år sedan Norrehus åter igen blev ett nöjes-
ställe med mat, musik och mycket mer. Det har serverats smakliga 
lunchbufféer, arrangerats musikkonserter, utställningar och... ja, mycket 
mer! Klippanborna har efterhand upptäckt Norrehus med den historiska 
miljön, den goda maten och den glada musiken.

Ta chansen att vinna en kväll med god mat i den gamla disponentvillan 
på Bryggerigatan! Koppla av och bli serverad anrättningar till ett värde av 
2.000 kronor (du står själv för dryck). Det blir en matglad kväll i slutet av 
augusti för ett sällskap på 4-8 personer. Du har chans att bjuda vänner 
eller familjen på helkväll.

Skriv och tala om för oss varför just du skall bli den glada vinnaren! Vi vill 
ha ditt svar senast 20 juli.

Skriv till:
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33  Klippan

Märk ditt svarskuvert ”Norrehus”.
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Gilla oss på FB

www.colorama.se

Vi har 
tillbehören 
för en sval 

poolsommar!

VI 
ÖNSKAR 

ALLA EN GLAD 
MIDSOMMAR! 

Kristallklart poolvatten

Poolvårdsguide

Välkommen 
till oss!

0435 - 105 18 • Bygg • Måleri • Trädgård • Städ 

LJUNGBYHED  
0435-44 10 30
www.hemkopljungbyhed.se

Öppettider i Midsommar:
Midsommarafton 8-16 • Midsommardagen 10-18

Midsommargott!
• Sillinläggningar och varmrökt lax 

från vår Delikatessdisk.
• Jordgubbar plockade i Munka Ljungby  

säljes vid parkeringen.
• Nypotatis skördade i Kvidinge.

 

Trevlig sommar!

dagar 8–21

dubtugniretac aderb tråv va led aT 
inför sommarens alla fester.

Gå in på vår hemsidan:
ica.se/kvantumklippan  för att se vårt
sortiment samt för beställning!

Frågor? Ta kontakt med vår duktiga
relle nekitub i  lanosrepskök

ring Tel. 0435-29608 . 

Välkommen med din beställning!

Inför sommarens 
alla fester!

Bli gäst på
din fest

     C
atering

En riktig mataffär
Elfdalens Centrum,

264 21 Klippan 
Tel 0435-29 600

ica.se/kvantumklippan

facebook.com/
ICAKvantumKlippan

En sommar med Önskar vi på 
ICA Kvantum

Vad är sommar för dig? Är det känslan av sanden 
mellan tårna, avkoppling i hängmattan eller kan-
ske doften och smaken av grillat eller delikatesser 
som ett minne från resan?

Vi vill göra din sommar både enklare och godare. 
Besök vår nya delikatess- och färskvaruavdel-
ning och låt dig inspireras av god mat, kött, färsk 
fisk och härliga måltidslösningar. Ta del av vårt  
fantastiska cateringutbud och låt oss hjälpa dig 
med sommarfesten. Vårt breda sortiment erbjud-
er oändliga möjligheter – du sätter gränserna!

O du, om tiden inte räcker till i sommar – handla 
dina matvaror i vår butik Online. Här kan du enkelt 
och bekvämt köpa hela veckans mat och massor 
av annat från vårt sortiment. Varmt välkomna! Alla dagar 8-21

Midsommarafton 8-16
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Eld till majstång
Midsommarstången är ett viktigt 
inslag i midsommarfirandets fest-
ligheter i flera dagar. Men bara i 
Sverige och Finland. Europas övriga 
kristna kulturer har midsommarbål 
- under en dag. I förkristna kulturer 
fanns midsommarbålet i en solfest 
vid årets längsta dag. Seden med 
midsommarbål togs in i kristen tra-
dition och blev ”Johannes Döpares 
dag”, den 24 juni. Det var ett fram-
räknat datum, från påve Liberius be-
slut år 354 att ”Jesus föddes den 25 
december”. Första kända ”Johan-
nesbål” tändes i början av 500-talet 
i Tunis. I Tyskland fanns en annan 
kultur, för att hedra skapandet, li-
vet och våren. Det var med ”lövad 
stång”. Många tyskar flyttade till 
Sverige, tog med sig sin kultur. Den 
spreds i landet och till Finland och 
blev en del i midsommartraditionen. 
Midsommarbålet fanns kvar i Skåne 
till in på 1800-talet.  

Stenåldern odlade bi
Bi är inte bara nyttiga pollinerare. 
De levererar även nyttiga produkter 
som honung och vax. Det är ingen 
nymodighet. Tvärtom. I åtminstone 
9 000 år har människor använt pro-
dukter av bin. Det visar kemiska 
analyser av lerkrus från forntiden 
i Europa, Mellanöstern och Nord-
afrika. Äldsta fynden visar på att 
biodling gjordes av människor med 
fast bosättning, där äldsta jordbru-
ket bedrevs. 

Märkesdagar
1936. Den fackliga förhandlingsrät-
ten erkänns i lag.
1936. Perstorps badhus och brand-
station i samma hus invigdes.

Som sagt
”Hon ha sitt vackra utseende från  
fadern – han är plastkirurg.”
(Groucho Marx)
”Inget är mer komiskt än olyckor  
– givetvis andras.”
(Samuel Beckett) Boktipset: Jan-Öjvind Swahns bok ”Blommor” ger inblick i kulturhistoria och botanik.

…och så nås Braun på

Tfn 0435 71 11 50

mobil 0739-79 34 54

E-post: leb.klippan@gmail.com

BRAUNS SIDA

Klippans BIF bildades 1914. Åbyval-
len invigdes 1936, som finansierats 
genom andelsteckning.  
Fotboll kom till Sverige 1883, spreds 
över landet. 1894 fanns ”spontan-
fotboll” en kort tid i Klippan. Hel-
singborgs IF bildades 1907, blev en 
inspirationskälla i NV Skåne. Klubbar 
bildades. En var Klippans BIF, som 
senare blev Klippans FF. Gamla torget 
vid Gästis blev spelplan.
 1915 ville KBIF ha en ”en riktig 
idrottsplats”, som blev vid järnvägs-

stationen. Framgångar kom, så även 
kravet på en ”rejäl idrottsplats i Klip-
pan”. Först den 16 oktober 1930 
skrev KBIF till kommunen, om ny 
idrottsplats. Istället för till Gråmans-
torps kommunfullmäktige blev det till 
Klippans municipalfullmäktige. Inget 
hände. Inget svar kom. Efter åtta 
månader fick KBIF reda på orsaken: 
”Ni har adresserat skrivelsen fel.” 
Ilskan blev stor. Ny skrivelse sändes 
in, som snabbehandlades. Mark an-
visades ”om en ekonomisk förening 

bildas för anläggandet och drift”. Så 
blev det. Andelar tecknades av: 327 
enskilda, nio föreningar, sju företag 
och av kommunen. Idrottsplatsfören-
ing bildades 1933, arbetet kom igång 
och 1936 invigdes idrottsplatsen ”en 
av de vackraste i NV Skåne”. 1940 
brann läktaren, som snabbt byggdes 
upp.
 Kommunen bekostade med tiden 
Åbyvallens hela drift. Därför var det 
naturligt att ägandet gick samma  
väg.   

Åbyvallen 80 år - ”kampplats” genom andelar

Mullvadens härjningar syns på som-
maren. Det gläder ingen villaägare. 
Tvärtom. Jordhögarna i trädgårdar 
retar. Mullvaden är ett rovdjur, som 
beskrivs som ett ”monster” för sin 
aptits skull.  
Familjen mullvadsdjur består av 30 
arter på norra halvklotet. En finns i 
Sverige - vanlig mullvad (Talpa eu-
ropaea). Utöver torr- eller köldöknar 
är mullvaden väl spridd. I Sverige 
finns den upp till Södermanland. 
Mullvaden är 10-15 cm lång, fram-
benen som grävskovlar, kraftiga 
nackmuskler, helt anpassad för att 
vara under jordytan genom bl a 
nos öppningar en bit från nostippen 
med öppningarna på undersidan, 
täckta millimeterstora ögon, öron 
utan ytterflik som kan slutas till. 
Mullvaden förlitar sig på gott lukt-
sinne, hörsel och rörelsekänsel.

Mullvad – underjordiskt ”monster”
 Gångsystemet är i 
princip uppbyggt kring 
en löpgång på 30 cm 
under jordytan, där 
mullvaden vid hot 
snabbt (fyra km/tim) 
kan förflytta sig. Från 
denna gång löper sido- 
gångar ut i jaktmarkerna 15-20 cm 
ned, som i sin tur kan grena upp sig. 
I lös jord trycker sig mullvaden fram 
genom samverkan mellan spetsiga 
nosen och kraftiga halsmusklerna, 
där huvudet vaggas åt sidor och vid-
gar gången. Vid hårdare mark ”rivs 
jordklumparna” sönder och samlas 
bakom i gången, trycks sedan rakt 
upp med huvudet och högar bildas. 
Dessutom bygger mullvaden ett bo 
50-60 cm ned i jorden, där den tar 
sina sovstunder. Ett annat bo finns för 
ungar, som föds bara ”kaffebönstora”.

 Flitigt jagande behövs. Ensamle-
vande mullvaden behöver dagligen 
äta 50 procent av sin vikt (de väger 
upp till 130 gram), med mask och 
insekter som favoritföda. Inget an-
nat rovdjur behöver äta mer i förhål-
lande till sin vikt. I sina jaktmarker 
är mullvaden ett ”monster” för allt 
levande, till och med små ormar 
har tagits, dödats och ätits upp. 
Den ”glupske i underjorden” blev i 
äldre tider skräckbilden av en kort-
synt och girig människa – kallad  
mullvad.

Turism – i Söderåskommuner i 55 år
Turism var länge en outvecklad näring 
i Söderåskommunerna. Men 1961 
kom en vändning. Klippan satsade 
på turistbyrå och första turistvärdinna 
1980 – Ann-Charlotte Ehn.
Även om Sveriges översta adels-
skikt lät sina barn göra en årslång 
bildningsresa i Europa så räknas 
1700-talet som turismens första 
tid för landet – de välbeställdas 
kurort- och brunnsvistelser. I Sve-
rige blev Stockholmsutställningen 
1897 startskottet för turism på 
bred front. Efter detta var målet att 
resa runt för att beskåda, betrakta 
och bevittna. Inom ramen för ett 
nationalromantiskt synsätt söktes 
främst den genuina allmogekultu-
ren. Den hittades i Dalarna, som 
tillsammans med ”obligatoriska” 
huvudstadsbesöket lockade mest.

Sverige var ingalunda föregångare. 
I Europa hade frågan om turism 
och lagstadgad ledighet tagits 
upp. 1936 antogs en internationell 
konvention som rekommenderade 
länderna att anta en semesterlag. 
Frankrike och Norge var först. Men 
1938 kom Sverige med två veckors 
semester, som 1951 blev tre veck-
or, 1963 fyra veckor och 1977 fem 
veckor. Bilismens kraftiga expan-
sion kom på 1950-talet. Det satte 
fart på turistandet. 1900-1938 blev 
tåg och vandrandets tid, 1938-1960 
cyklandets och bussandets tid, 
till expansiva 1960-2000 som var  
bilen och flygets tid.
 I småkommunerna, som Söder-
åskommunerna, hade man inte sett 
sig som bygder som kunde locka 
turister. 1960-talet blev en ”ögon-

Nationalparken är Söderåsbygdens stora 
turistmagnet. 

Mullvaden är helt anpassad 
för ett liv under markytan. 
   

vändare”. I Klippan tillsattes 1960 
en kommitté bestående av folkskol-
lärare Sven Löfdahl, direktör Eric 
Ottosson, personalchef Torsten Er-
iksson och disponent Elmer Swebe. 
De tog fram material till en broschyr 
som trycktes i 10 000 exemplar till 
en kostnad av 3 000 kronor och 
gavs ut 1961. Först 1980 var Klip-
pan ”mogen” för turistbyrå och tu-
ristvärdinna.
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Bryggerigatan 13, 
Klippan • 0435-101 05
www.norrehus.se

Vår ”Dagens” tar semester 
och återkommer första 
veckan i augusti.

Missa inte våra  
sommarkonserter!
8/7 Stacie Collins + Southern Kings
12/8 Bonafide
18/8 Gabriel Kelley - Nashvillaren som
 tog alla med storm i Jills Veranda.

Ha en underbar sommar!!!

Storgatan 32, Klippan 
Tel. 0435 - 101 15

www.gunnsmode.se 

Reastart
nu på tis 21/6 

kl. 10-20
samma dag som 
Åby Marknad!

30%-50%
I år blir det marknad den 21 juni i Klippan. Den starka 
tradition som Åby marknad står för är imponerande; den 
har funnits i omkring 250 år.

Marknaden har sina anor från 1760-talet då den flyttades från 
Göingevången i Riseberga till Åby, den by som idag är Klippan. 
Sedan några år tillbaka är det tre idrottsföreningar i Klippan som 
står som arrangörer. Klippans Brottarklubb, Klippans Gymnastik-
krets och Åsbo Ponnyklubb har gemensamt tagit hand om mark-
naden. 

Marknadsknallar och försäljare kommer som vanligt att trängas i 
stånden på gatorna. Det är i kvarteren runt skolan – på Apoteks-
gatan, Bruksgatan, Södra Skolgatan och Åbygatan - som markna-
den har funnits sedan ett trettiotal år tillbaka. Den ursprungliga 
marknadsplatsen låg på det område som idag är Stadsparken. År 
1911 flyttade Åby marknad till Torget där den hölls fram till 1986.

Även i år kommer allehanda förnödenheter - och kanske en och 
annan överflödsvara också - att säljas på marknaden. Uppskatt-
ningsvis 200 knallar håller kommers för 12.000 besökare den 
tredje tisdagen i denna månad. Vi tror på fint väder, marknaden 
mår så mycket bättre då!

Åby Marknad 
– En oslagbar tradition!

Perstorp Bälinge
Idrottsklubb

PERSTORPS ENDA MÖBELAFFÄR! Kom & Fynda! 
Massor av saker i Shopen Hantverkargatan 2 D. 
Öppet: Tis & Tors 14-17 /Lör 10-13 och i 
Loppislokalen efter Ugglebadet. Badvägen 7. 
Öppet: Ons 14-17 /Lör 10-13. Semesterstängt 1/7 - 1/8

Välkomna!

Åby marknad på Torget i Klippan för snart hundra år sedan. I bakgrunden syns 
Läderfabriken, taket på Norrehus och Bryggeriet. Foto: Axel Blomgren

SEJRBO & SON AB • 0435 - 152 43 
www.dymollansalrokeri.se

Midsommar 

Öppettider under midsommar: 
Midsommarveckan ...........................måndag - torsdag 10 - 17

Midsommarafton ..................................................................... fredag 10 - 13

Midsommarafton innebär förhoppningsvis sol, jordgubbar 
men också olika sorters sill, rökt ål och kall/varmrökt lax 

från oss på Dymöllans ålrökeri.  
Vi säljer även nypotatis till dagspris under vecka 23 - 26.

Dymöllans 
Ålrökeri

Under juni - augusti har vi även uteservering. Kolla gärna på vår 
hemsida vilka öppettider samt läckerheter vi kan erbjuda er!

Varmt välkomna!
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RÖSTÅNGA
BEGRAVNINGS

BYRÅ

Röstånga Begravningsbyrå har drivits 
av familjen Karlsson sedan 1989 då 
paret Mikael och Marie övertog rörel-
sen. Byrån har funnits sedan 1860 då 
den startades i Ask. Det var familjen 
Hultén som drev verksamheten i flera 
generationer och den är idag en av 
Sveriges äldsta begravningsbyråer.

Parallellt med byrån drev då Marie en bloms-
terhandel och Mikael arbetade inom verk-
stadsindustrin. Begravningsverksamheten var  
en bisyssla, men har sedan många år tillbaka  
varit ett heltidsjobb för dem båda. Idag är 
man ett familjeföretag genom att sonen  
Simon också arbetar här. De senaste 10-15 
åren har man expanderat och idag har före-
taget 6 anställda på 6 kontor, från Svedala 
och Malmö i söder till Röstånga i norr. Tim-
anställda förstärker när behoven så kräver.
– Vi har köpt upp andra begravningsbyråer 
av samma skäl som det sker sammanslag
ningar inom många andra branscher, säger 
Mikael. De små enheterna bär sig helt enkelt 
inte ekonomiskt. Att vi funnits i Röstånga så 
länge innebär att vi har god lokal och per
sonkännedom. Vi känner släkterna härom
kring, vilket är en stor fördel.

Olika roller
Begravningsentreprenören har flera roller. 
Han bör ha känsla för hur man skriver och 
utformar dödsannonser, komponerar bloms-
terarrangemang på bästa sätt och förstå vil-
ken musik som passar till begravningen. Han 
skall på ett lugnt och tryggt sätt kunna leda 
begravningen. En känsla för ceremonin som 
helhet innebär också att de enskilda delarna 
skall passa ihop. Begravningsentreprenören 
måste således vara mångsidig och kunna 

hantera människor som behöver hjälp med 
allt detta.
– Om man passar som begravningsentrepre
nör beror nog mycket på hur man är som 
person, reflekterar Mikael när vi diskuterar 
hur det var för honom när han började i 
branschen för 27 år sedan.  För de anhöriga 
får man också vara något av en psykolog, det 
är ju en sorgeprocess som påbörjats och då 
behöver man inte bara hjälp med det prak
tiska, utan även stöd på ett mänskligt plan. 

Tillgänglighet
För Mikael innebär arbetet som begravnings-
entreprenör ett speciellt förhållningssätt.
– Vi är tillgängliga dygnet runt för att ta emot 
anmälan om dödsfall. Inledningsvis ger vi de 
anhöriga de råd som krävs för stunden. Det 
beror på omständigheterna kring dödsfallet 
huruvida det finns akuta arbetsuppgifter för 
oss, förklarar Mikael. Men att vara förberedd 
på att få rycka in när som helst gör att jobbet 
blir en livsstil, närmast ett kall. Man måste 
hjälpa människor när de behöver ha hjälpen.

Röstånga begravningsbyrå är - tillsammans 
med 400 andra privata begravningsbyråer 
- medlemmar i SBF, Sveriges Begravningsby-
råers Förbund. Förbundet arrangerar regel-
bundet kurser för sina medlemmar, vilket gör 
att man hela tiden utvecklas och fördjupar 
sin kompetens. Med stöd från SBF kan man 
följa de trender som påverkar attityderna till 
begravningsceremonierna.

Borgerliga begravningar och QR-bricka
Begravningar har en historia knuten till kyr-
kans ritualer och sedvänjor. Det finns kon-
ventioner om hur gravstenar är utformade 
och förändringsbenägenheten har varit låg. 
Men förändringar i samhället har påverkat 
traditionerna.
– De borgerliga begravningarna ökar, säger 
Mikael. Vi är idag tre personer i företaget 
som är utbildade för dessa. En nyhet när det 
gäller gravstenar är en QRbricka som man 
kan fästa på stenen. Man kan bygga upp en 
minnessida på webben som kan nås via en 
scanning av QRkoden. På webbsidan kan 
man ha foton och annan dokumentation om 
personen, vilket kan ge en mer inträngande 
minnesbild av henne. Brickan kan placeras 
diskret på stenen.

Livsarkivet
Begravningsbyrån tillhandahåller kostnads-
fritt det så kallade Livsarkivet, ett dokument 
där man för sina anhöriga kan ange hur en 
begravning skall arrangeras. Man kan ut-
trycka sina önskemål om ceremonin: blom-
mor, musik, gravsten, minnestexter med 
mera. Livsarkivet blir en vägledning som un-
derlättar betydligt för de efterlevande.
– Att dokumentera sina tankar i Livsarkivet 
är något jag rekommenderar, säger Mikael. 
De efterlevande får veta ens önskemål och 
begravningen blir så som man vill ha den. 

Även om tankar på begravningar är något 
som vi helst håller från oss så kommer de. 
För de flesta av oss blir det så att vi någon 
gång måste hantera dödsfall och efterföljan-
de begravning av en nära anhörig. Det stöd 
som en begravningsbyrå då ger kan vara värt 
mycket. 

En av Sveriges äldsta 
begravningsbyråer
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Fabriksvägen 8
KLIPPAN
0706 - 72 55 37

Dagens rätt
33 cl läsk/vatten 

ingår

 Gilla Nya Pålles på Facebook så får ni våra erbjudanden & menyer direkt i din smartphone!
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Mån ”Fläskamåndag”
 2 wienerkorvar mé mos och lingon
Tis Pannbiff mé lög
Ons	 Sejfilé	mé	mos	och	vår	goá	skarpsås
Tors Pasta mé skinksås
Fre Schnitzel mé potatisgratäng
Veckans alternativ:
Rostbiff mé potatissallad
2 wienerkorvar mé potatissallad
2 wienerkorvar mé mos och lingon

 
Välkomna! Jessika & Co                                                               Gäller 20 juni - 15 juli
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RÖSTÅNGA 
BEGRAVNINGSBYRÅ 
 

Billingevägen 8 -  Röstånga -  0435-91570 

En hjälpande hand när det behövs, 
- dygnet runt, året om 

www.röstångabegr.se           info@begr-byra.se 
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- dygnet runt, året om 
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Fabriksvägen 8
KLIPPAN
0706 - 72 55 37

Dagens rätt
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Mån Fläsk och lögàsås
Tis Pannbiff mé lög
Ons Friterad spätta mé kokt potatis/ mos och  

remoulade
Tors Köttbullar mé mos/kokt potatis, sås och lingon
Fre Kycklingfilé mé stekt potatis och vår goá sweet 

chillisås
Veckans alternativ:
Köttbullar mé mos och lingon
Pastasallad mé kryddkorv (scremska) eller 
kycklingfilé eller köttbullar

 

Gäller 18 juli - 5 aug
Välkomna! 
Jessika & Co

Efter kl.14 
serverar vi 
”Kvällens”

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

En kontakt räcker! Vi fixar dina byggprojekt!

Besök oss på
erby.se

Du har en skön
semester...

LJUNGBYHEDS

JOUR DYGNET RUNT www.ljungbyhedsspolservice.se

Avloppsspolning UnderhållsspolningRörinspektion Taktvätt

Nu öppnar vi vår nya outletavdelning och det 
firar vi med riktigt oslagbara erbjudanden!

Vardag 10-18, Helg 11-15
   www.klippanyllefabrik.se          0435-44 88 86

Sommartider i butiken fr.o.m den 20/6:

Besök vår fabriksbutik på Järnvägsgatan 21 
mitt i Klippan och fynda inredning för hela 

hemmet. Välkommen!

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

Mån - fre .... 10 - 17 
Lör ............. 10 - 13

Öppettider:

Förverkliga dina 

trädgårdsdrömmar på Bjärhus!

Superfina 
krukodlade rosor 
i olika färger!

Köp tre vackra fjädrar för 
1250:- och få kedjan gratis!

Silver, rose och oxiderat.
Fjädrarna säljes även styckvis
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AA – Anonyma Alkoholister – har fun-
nits i Klippan sedan snart 25 år tillba-
ka. Organisationen har sitt ursprung 
i USA där Bill Wilson och Bob Smith, 
”Bill & Bob”, som båda hade allvarliga 
alkoholproblem, upptäckte att de kun-
de hålla sig nyktra genom att hjälpa 
varandra.

Till Sverige kom AA 1956 och det finns idag 
uppemot 500 grupper i landet. Det centrala i 
AA:s filosofi är att man i en gemenskap kan 
hjälpas åt för att bemästra sina alkoholpro-
blem.

Öppet hus
Under våren har AA I Klippan börjat med att 
ha öppet hus varje torsdag kl 18.00-19.30. 
– Det är ett bra sätt för oss att presentera 
vår verksamhet för dem som är intresserade, 
säger en av AA:s representanter. De som har 
problem med alkohol eller deras anhöriga 
kan få en första kontakt med oss. Att för 
första gången besöka ett AAmöte kan vara 
jobbigt och då kan det vara bra att ha fått lite 
förhandsinformation på ett öppet möte. Det 
blir mindre avskräckande.

Regelbundna träffar
AA har haft lokaler på en del olika ställen i 
Klippan men finns nu på Ängelholmsgatan 5.  
Sammanlagt är det ett 50-tal personer 
som kommer på gruppens möten, men en  
genomsnittligt siffra per möte är 10-12 per-
soner. Det enda kravet för att delta i gruppen  
är att man har beslutat sig för att sluta 
dricka. AA är inte någon förening och några 
medlemsavgifter förekommer inte.

– Det är en stor fördel att gå regelbundet på 
AA:s möte. Även om man kan stå emot sitt 
alkoholberoende och tycker att man har kla
rat sig så är den terapi man får i gruppen väl
görande, säger en annan representant. Man 
hjälper dessutom andra genom den gemen
skap man deltar i. Det är viktigt att förstå att 
man inte är ensam med sina problem.

För anhöriga
Anonyma Alkoholister har en syskonorga-
nisation vid namn Al-Anon. Organisationen 
fungerar efter samma principer och filosofi 
som AA, men är till för anhöriga till dem som 
har alkoholproblem. Al-anon finns bland an-
nat i Ängelholm och Hässleholm.

Sätt fart! Fram med kameran och börja fotografera!

Gillar du att fotografera? Har du tagit en fin, speciell, tänk-
värd, 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.

Under fliken Fototävling på Klippanshopping.se kan du läsa 
tävlingsreglerna, lägga in dina bilder och se vad andra skickat  
in. Tävlingen pågår året ut och i början av nästa år utser 
en jury vinnarna. Vinsten består förutom äran också av ett 
presentkort.

Du missar väl inte Årets bild 2016!

AA i Klippan
AA:s syn på sig själva
AA, Anonyma Alkoholister, är en ge-
menskap av män och kvinnor, som delar 
sina erfarenheter, sina förhoppningar 
och sin styrka med varandra för att hålla 
sig nyktra. 

Det enda villkoret för medlemskap i AA 
är en önskan att sluta dricka. 

AA kräver inga inträdes- eller medlems-
avgifter. Vi är självförsörjande genom 
egna frivilliga bidrag.

AA har ingen anknytning till någon  
religion, politisk organisation eller insti-
tution, ej heller till annan rörelse av nå-
got slag. 

AA deltar inte i offentliga debatter och 
framträder varken som förespråkare för 
eller motståndare till något annat. 

Vårt främsta syfte är att hålla oss nyktra 
och hjälpa andra alkoholister att uppnå 
nykterhet.

 Källa: Wikipedia

AA – ANONYMA 
ALKOHOLISTER
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CRUISING
LJUNGBYHED

Pensionärerna gled 
fram i vårsolen!
Vem vill väl inte glida runt i en amerikansk bil när som-
maren börjar närma sig? Frivilliga entusiaster som 
äger amerikanare har sedan några år tillbaka bjudit 
in hyresgästerna på äldreboendena Syréngården och 
Ljungbygården i Ljungbyhed på ”cruising”. Det har va-
rit sju-åtta bilar som har hämtat upp de äldre vid deras 
hem och sedan glidit iväg på tur i bygden. 

Man har åkt upp till Kopparhatten, där har man pausat och 
de som har velat gå av har kunnat göra det. På väg tillbaka 
till Ljungbyhed har man kört Kollebergavägen över Allarp och 
Brandsberga - i det gamla kulturlandskapet - och förbi Spången. 
Sedan har det blivit en tur in på Ljungbyhed Park (f d F5-om-
rådet). För passagerarna blir det en behaglig och stimulerande 
tripp i hembygden.
– Det är mycket uppskattat av de boende, inte minst av män
nen som är verkligt intresserade av de här bilarna, säger en av 
arrangörerna, Marie Borg, som själv arbetar på Syréngården 
i Ljungbyhed. Efteråt pratas det mycket bland de boende om 
denna biltur. Att köra upp mot Kopparhatten och komma in i 
bokskogen vid Skäralid blir en fin upplevelse för resenärerna. 
De får se hästar ute i naturen, och alltsammans blir något av ett 
litet äventyr.

Initiativtagarna fick höra talas om att cruising i amerikanska bilar 
anordnades på andra ställen och tyckte att det skulle vara värt 
att prova även i Ljungbyhed. Och nu har man väl startat en fin 
och uppskattad tradition, hoppas vi. Bilturen väcker minnen hos 
de äldre och den avslutas med en kaffestund hemmavid. Kan 
en försommardag i knoppande bokskog avslutas på bättre sätt?

AFTER WORK  onsdagar kl. 16 - 21
under juni, juli och augusti. 
Vid regnrusk stänger vi tidigare. 

LUNCHBUFFÉ  hela sommaren 
tis - fre kl. 11 - 14. Även Take-away.

Fullständiga rättigheter

Tel. 0435 - 125 13 • Klippan
Öppet: Tis - tors 11 - 18 • Fre 11 - sent • Lör 18 - sent

(Stängt: sön och mån)

CAMP KARSHOLM
Paintball

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

För svensexor, möhippor, företag 
eller kompisgänget!
Pris 250:- inkl. utrustning + 200 skott. 
Tillkommande skott 0,50:-/st. 
Vi har F-skatt. Välkomna!

Beställ maten samtidigt som du köper biljett! Sommarens krögare  
Leif & Thomas  från Parkköket serverar en  starter   (  ” sillamacka ”)  

och en grillad varmrätt med tillbehör . 
Förbeställ även pausfika (kaffe & kaka) så slipper du köa.

Här köper du din biljett::
•Turistbyrån: Måndag, tisdag, onsdag & fredag: 10.00-16.00
  Torsdag: 10.00-18.00
  Lördag: 09.30-14.00 
•Internet: www.bruksspelet.se (bästa valet)
•Portvaktsstugan:  Bruksallén  9 , Pappersbruket, 0702-72 98 35. 
   Torsdag - söndag  1/7-24/7 kl. 15 - 19

Biljettpris:
Vuxen  325:- 
<17 år 175:- 
Mat 145:-
Pausfika 60:-

Speldagar juli 2016
1, 2, 3 (fre-sön)
7, 8, 9, 10 (tors-sön)
14, 15, 16, 17 (tors-sön)
21, 22, 23, 24 (tors-sön)

Välkomna!
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VINNARE I SÖDERÅS JOUNALENS MÅNADSTÄVLING TRÄDGÅRDSARTIKLAR PÅ  LT LANTMÄN I LJUNGBYHED

Frida botaniserade vilt!
Att LT Lantmän i Ljungbyhed är en 
välsorterad butik är allmänt känt, men 
riktigt hur brett sortimentet är förstår 
man väl först när man får möjlighet att 
välja och vraka bland varorna.

Så var det för Frida Stenarson när hon 
tillsammans med dottern Sigrid skulle 
hämta ut sin vinst i Söderås Journalens 
månadstävling. Frida blev imponerad av det 
mångsidiga utbudet av varor i affären.
– Helt fantastiskt, säger Frida efter sitt besök i 
butiken. Dom har ju det mesta man behöver, 
till huset och trädgården. Även sådant som 
till häst, hund och katt. 

– Jag fick ett trevligt bemötande och om det 
är något man saknar så beställer dom hem 
det, med kort leveranstid. Jättefint!

Det blev en noggrann genomgång av 
sortimentet för Frida innan hon bestämde 
sig för en stengrep och en slangvinda med 
automatisk inrullning. Hon hade förberett 
sig genom att titta på LT Lantmäns hemsida. 
Förutom axplocket av produkter på hemsidan 
finns det ytterligare tusentals artiklar i 
butiken.

Frida och hennes lilla familj flyttade från 
Helsingborg till Maglaby vid Söderåsens 
fot för något år sedan och har mycket 
renoveringsarbete framför sig. De har 
nyligen köpt till en rejäl bit tomt och måste 
preparera den inför anläggandet av en 
gräsmatta. Området är stenigt och grepen 
kommer definitivt till nytta. Den som själv 
har trädgård vet att en vattenslang gör nytta 
när det är torrt så som det har varit under 
våren. Om det kommer vatten ur den skall 
man kanske tillägga...  
– Vinsten kom lägligt med tanke på det 
jobb som vi har framför oss, säger Frida. 
Och med tanke på vår ekonomi, eftersom 
jag är föräldraledig så passade det också 
bra. Riktigt kul! Slangvindan är testad och 
fungerar utmärkt.

– Vi skall måla om huset också, så jag passade 
på att titta efter färg också, säger Frida. Det 
lär bli fler besök hos LT Lantmän!

Men inte nock med det... Frida passade på 
att köpa två stycken karbinhakar så att hon 
kan få upp sin hängmatta i trädgården. Det 
var alltså inte bara redskap för arbete som 
införskaffades. Lite rast och ro blir det också!
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Frida botaniserade vilt!

kia.com

Alla erbjudanden gcller levererade bilar t.o.m. 31/5 2016 eller sd ldngt lagret rccker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra 
rabatter eller furetagsavtal och gcller endast lagerbilar. Brcnslefurbrukning blandad kurning Kia Rio 4,7-6,3 l/100 km, CO2-
utslcpp 109-147 g/km. Testerna cr gjorda enligt EU-kurcykel och miljuklass Euro 6. Lokala prisavvikelser kan furekomma. Bilen 
pd bilden kan vara extrautrustad. *Kia Privatleasing: 36 mdn, mdnadskostnader inkl. moms exkl. upplcggnings- och aviavgift. 
Rurlig rcnta. Max kurstrccka 1500 mil/dr, uvermil debiteras. Sedvanlig kreditpruvning sker. Slitagedelar, uvriga reservdelar och 
ev. tillval frdn kund ingdr inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Med reservation fur eventuella tryckfel.

Nu kan du kura 
utan att kupa

Kia Privatleasing
Med Kia Privatleasing kan du 
just nu leasa en Kia Rio under 
3 dr frdn 2.458 kr i mdnaden 
med 0 kr i kontantinsats. 
Service och 
fursckring 
ingdr!*

1.2 UEFA EDITION
PRIVATLEASING FRDN 2.458 KR / MDN* 

Rio 1.2 UEFA Edition cr utrustad med bl.a. 
backkamera, navigationssystem med sju drs fria 
kartuppdateringar, ISG (start & stopp), LED-ljus 
fram, 17  aluminiumfclgar, parkerings sensor bak, 
regnsensor, farthdllare, ACC, Bluetooth-, elupp vcrmd 
lcderratt och kurvljus fram.

Kia Privatleasing innebcr att du kan kura en helt 
ny Kia under tre dr, utan att  behuva kupa den. 
Du betalar helt  enkelt en avgift varje mdnad, 
sedan cr det bara att kura. Kom in till oss och 
upptcck ett helt nytt sctt att kura Kia!

kia.com

Alla erbjudanden gcller levererade bilar t.o.m. 31/5 2016 eller sd ldngt lagret rccker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra 
rabatter eller furetagsavtal och gcller endast lagerbilar. Brcnslefurbrukning blandad kurning Kia Rio 4,7-6,3 l/100 km, CO2-
utslcpp 109-147 g/km. Testerna cr gjorda enligt EU-kurcykel och miljuklass Euro 6. Lokala prisavvikelser kan furekomma. Bilen 
pd bilden kan vara extrautrustad. *Kia Privatleasing: 36 mdn, mdnadskostnader inkl. moms exkl. upplcggnings- och aviavgift. 
Rurlig rcnta. Max kurstrccka 1500 mil/dr, uvermil debiteras. Sedvanlig kreditpruvning sker. Slitagedelar, uvriga reservdelar och 
ev. tillval frdn kund ingdr inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Med reservation fur eventuella tryckfel.

Nu kan du kura 
utan att kupa

Kia Privatleasing
Med Kia Privatleasing kan du 
just nu leasa en Kia Rio under 
3 dr frdn 2.458 kr i mdnaden 
med 0 kr i kontantinsats. 
Service och 
fursckring 
ingdr!*

1.2 UEFA EDITION
PRIVATLEASING FRDN 2.458 KR / MDN* 

Rio 1.2 UEFA Edition cr utrustad med bl.a. 
backkamera, navigationssystem med sju drs fria 
kartuppdateringar, ISG (start & stopp), LED-ljus 
fram, 17  aluminiumfclgar, parkerings sensor bak, 
regnsensor, farthdllare, ACC, Bluetooth-, elupp vcrmd 
lcderratt och kurvljus fram.

Kia Privatleasing innebcr att du kan kura en helt 
ny Kia under tre dr, utan att  behuva kupa den. 
Du betalar helt  enkelt en avgift varje mdnad, 
sedan cr det bara att kura. Kom in till oss och 
upptcck ett helt nytt sctt att kura Kia!

kia.com

Ncr du ser pd fotbolls-EM i sommar sd ser du resultatet 
av cndlusa timmar av skjuts, lottfurscljning och ideellt 
arbete. Vclj en skjutsmaskin frdn Kia, sd kan du njuta av 
kurupplevelsen, samtidigt som smd spelare med stora 
drummar dker bdde bekvcmt och sckert i baksctet.

Alla erbjudanden gcller levererade bilar t.o.m. 31/5-2016 eller sd ldngt lagret rccker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter 
eller furetagsavtal och gcller endast lagerbilar. Brcnslefurbrukning blandad kurning Kia Picanto 4,4-5,6 l/100 km, CO2-utslcpp 102-130 
g/km. Testerna cr gjorda enligt EU-kurcykel och miljuklass Euro 6. Lokala prisavvikelser kan furekomma. *Kia Privatleasing: 36 mdn, 
mdnads kostnader inkl. moms exkl. upplcggnings- och aviavgift. Rurlig rcnta. Max kurstrccka 1500 mil/dr, uvermil debiteras. Sedvanlig 
kreditpruvning sker. Slitagedelar, uvriga reservdelar och ev. tillval frdn kund ingdr inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Bilen pd 
bilden kan vara extrautrustad. Med reservation fur eventuella tryckfel.

drummar dker bdde bekvcmt och sckert i baksctet.drummar dker bdde bekvcmt och sckert i baksctet.

Kampanjpris frdn: 105.800 kr
PRIVATLEASING FRDN 1.936 KR / MDN*  

1.0 SPECIAL EDITION REK. CA PRIS 132.000 KR

Picanto Special Edition cr utrustad med bl.a. klimat  anlcgg ning, ISG 
(start & stopp - manuell vcxelldda), 15  alu mi nium fclgar, sportiga 
stutfdngare fram och bak, dubbla synliga utblds, elhissar cven bak, 
Bluetooth-, hujdjusterbar furarstol och murktonade rutor bak.

LCGG TILL UEFA EDITION-PAKET: 
NAVIGATION & BACKKAMERA FUR 4.900 KR
(VCRDE 10.900 KR)

Vi kan bli din biljett 
till Frankrike
Vinn biljetter till sommarens 
EM-cventyr genom att dela med 
dig av din bcsta fotbollsbild pd 
Instagram med #kiafotboll! Lcs 
mer om tcvlingen pd kia.com.

Newmanbil AB
HässleholmHässleholm Södra Kringelvägen 2, Tel vxl: 0451 - 38 40 00

Säljare direkt: Urban Söderholm 0451 - 38 40 05Mån - fre 9 - 18 / Lör 10 - 14

Låt månadspengen 
flytta in i mobilen!
Nu kan ditt barn skaffa vår nya app för unga

Vi hjälper dig och ditt barn att få tillgång till appen.

Du och ditt barn behöver ta med er
• förälderns legitimation
• barnets mobiltelefon
•  fullmakt som du laddar ner på seb.se/ungdomsapp 

(behövs om den andra föräldern inte kan följa med).

Sommarbonus!
Kom igång med appen för unga mellan den 25 maj och 30 augusti 2016  
så bjuder vi på ett glassogram (värde upp till 28 kronor).

Välkommen!

SEB i Klippan

Storgatan 4 
Ljungbyhed 
Tel 0435 - 294 50.

Bygdens butik!

Priserna gäller t.o.m. den 24/6 2016

Gasolgrill
Landmann HERON 3.0

Terrassvärmare
Gelia art.nr 4000060011

Bärbart
myggskydd
ThermaCELL, ord. pris 558:-

Grillkol
Grillbriketter
Landmann 5 kg

Nu 1.995:- 595:-

Nu 379:-

Ord. pris 2 795:-

Klotgrill
Landmann Grillchef 57 cm

Helemaljerad svart

Nu 995:-
Ord. pris 1 290:-

2 för 129:-

GLAD MIDSOMMAR!

Handla nu 
och få ett 
hölster på 

köpet!Allt för 
sommarfesten!

Engångsartiklar:
• Dukar
• Plastmuggar
• Papperstallrikar 
• Bestick m.m.
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Yllefabrikörer 
i femte generationen
Det är lite vanskligt att bestämma 
om våra profiler är i exil eller inte...  
Syskonen Petter och Pernilla är upp-
växta och arbetar i Klippan. Men det är 
mer än tjugofem år sedan de flyttade 
härifrån och så småningom landade i 
Malmö.

På Järnvägsgatan i Klippan - där de arbetar - 
har Yllefabriken funnits sedan 1879. Det var 
då ett ullspinneri som några år senare över-
togs av Jöns Petter Magnusson. Idag leds 
företaget av den femte generationen ylle-
fabrikörer, syskonen Pernilla Roos och Petter 
Magnusson.

Pappa Gösta är fortfarande aktiv i företaget, 
men ett generationsskifte är snart genom-
fört. Syskonen började arbeta i familjeföre-
taget nästan samtidigt för snart tretton år 
sedan, 2003. Att som femte generationen ta 
över Yllefabriken har inte varit en självklarhet.
– Jag skulle egentligen bara hjälpa till lite här, 
då 2003, men jag fastnade, säger Petter med 
ett leende. Men jag ångrar inte att jag har 
engagerat mig i företaget.
– Vi har själva bestämt att vi ville gå in i fir
man, tillägger Pernilla. Det har varit ett aktivt 
val. Vi sade att vi testar och ser hur det går. 
– Vi hade ju idéer och vi har genomfört en 
del av dem. Idéerna har haft bärkraft, fort-
sätter Petter. Företaget har nästan tredubblat 
omsättningen sedan vi började.

Ridning, dans och trummor
En kort tid under småbarnsåren bodde de i 
Tyskland där Gösta studerade produktions-
teknik inom textilbranschen. Men annars 

är Pernilla och Petter uppväxta på Kamrers-
gatan och Bjersgårdsvägen i Klippan. Pernilla 
hade som barn ett stort intresse för hästar 
och ridning. Hon hade egen häst ute på en 
gård i Gråmanstorp och det blev ridträning 
på Åsbo Ponnyklubb och ridturer i Bjers-
gårdstrakten. 
– Jag gick verkligen in för det, hästintresset 
var stort redan som fyraåring. Och sedan höll 
jag väl på upp i tonåren, säger Pernilla.

Att vara ”hästtokig tjej” är kanske inte så 
unikt. Och att som liten flicka dansa i Sal-
tito är väl heller inte så ovanligt. Men att hon 
spelade trummor och var medlem i ett rock-
band sticker ju ut en aning.
– Ja, jag spelade trummor några år i ton
åren. Det var nog ovanligt med en tjej som  
trummis, tänker Pernilla. Vi hette Machine 
Gun Kellys. Vi var nog rätt udda. Sångaren 
Carsten körde en rätt häftig scenshow, lite 
åt Blues Brothershållet. Och vi spelade in lite 
i Svenska Popfabrikens studio också, minns 
jag.

På senare år har Pernilla haft sång som ett 
stort intresse. Hon har tagit lektioner av en 
sångpedagog och tillsammans med vänner 
också framträtt med sin sång på lite mindre 
tillställningar.

Yllefabrikens grundare J P Magnusson
Foto: Axel Blomgren

MÅNADENS
 PROFILE
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Jag och mina två barn har varit på lite minisemester. 
Vi packade vagnen full med leksaker, sommarkläder 
och barnmat. Ebba packade sin lilla resväska: en 
prinsesskrona, två nallar, en pytteliten morgonrock till 
dockor och några teckningar. Allt man behöver för en 
lyckad semester! 

Slutdestinationen var Växjö och hej och hå så åkte vi 
genom grönskande landskap. För 154 spänn åkte vi i en 
timme i en tokvarm kupé. Rena hälsokuren, jag tror att 
jag svettades bort minst fem kilo i värmen. 
– Luktar det Ebbafes, mamma? undrade Ebba och 
tittade nyfiket på medresenärerna. 

Lisa övade på sitt nya favoritljud, ett långt ylande, som 
hindrar all övrig kommunikation och samtal inom en 
radie på några kilometer.

Vi firade nationaldagen i Växjö. Jättefint var det! 
Hoppborg till barnen, ansiktsmålning och små Sverige-
flaggor till alla. Kön till ansiktsmålningen var galet lång 
och flickan framför var väldigt precis i sitt önskemål om 
motiv: en velociraptor. All heder åt ansiktsmålarna som 
kastade sig över varje uppgift. Ebba valde den något 
enklare tigern. Sen fick vi se på skolan som flickornas 
moster går på. Där stannade vi i en träningshall i över 
två timmar, bättre än alla lekland i världen! Vi lekte 
tjuv och polis med pedagogiska tillbehör (kravallsköld, 
skyddsväst och skumgummibatong). Vagn, ungar, jag 
och alla våra saker fick ganska bra plats i de 22 kvm stora 
studentrummet. Min syster gillar vit inredning. Vitt, vitt, 
vitt. Så vitt att jag bara vill lägga alla hennes prylar i ett 
stort färgbad som ger allt en liten touch av färg. Med 
två barn, varav den minsta nyss lärt sig att äta är en vit, 
minimalistisk lägenhet icke att rekommendera! Vi gjorde 
kaoz med den efter cirka två timmar...

Jag passade på att 
plocka ut en julklapp i 
förskott. Den innebar att 
min syster passade båda 
barnen och sen duschade 
jag tills allt varmvatten i 
Växjö var slut. Ahh, lyxiga 
egentid! Innan vi tuffar 
hem med tåget imorgon 
återstår en runda på stan 
innan min syster slutar 
skolan. För att sätta lite 
extra piff på vardagen 
ska jag på egen hand 
med vagn och två barn 
försöka hitta nåt slags 
badplagg att ha på vår 
kommande Lalandiaresa. 
Håll tummarna för att jag 
slipper jaga efter något 
barn genom butiken halv-
naken! Vi tre på äventyr

Kontrabas och idrott
Petter spelade under ungdomsåren kontra bas. Men att 
hantera det bastanta instrumentet i ett studentrum blev 
något för krångligt, så under tiden i Lund lade han av med 
musicerandet.
– Jag spelade aldrig i någon orkester eller så, säger han. 
Men det var kul ändå.
För Petter blev det en del idrottande i ungdomsåren. I Klip-
pan löptränade han och spelade golf tillsammans med mor-
far. Under tiden i Lund var det innebandy och styrketräning 
som gällde.

Studier i Lund
Efter studentexamen flyttade bägge två till Lund för att  
studera. Pernilla blev så småningom Malmöbo och Petter 
har med en viss äventyrslystnad sökt arbeten på platser ”ute 
i världen”: Stockholm, Helsingfors och München. Petter har 
blivit en genuin stadsbo och uppskattar storstadens puls, 
något han saknar i Klippan. Resorna till jobbet i Klippan 
tycker de bägge kan vara en nackdel, men Pernilla har möj-
lighet att jobba hemifrån några dagar i veckan och Petter 
passar någon gång på att övernatta i föräldrarnas lägenhet 
i Klippan.

Samma teoretiska grund
Några syskonbråk verkar inte skapa några problem. Petter 
och Pernilla har stort sett samma utbildning i ekonomi från 
Lunds universitet, vilket innebär att de har en gemensam 
teoretisk grund för sitt arbete i företaget. Arbetsfördelning-
en dem emellan fungerar bra och känns naturlig för dem. 
Petter är verkställande direktör medan Pernilla är marknads-
chef. Pernilla, som tidigare arbetat med reklam och mark-
nadsföring i Malmö och Köpenhamn, har ett naturligt enga-
gemang för produkternas design. Petter som arbetar med 
ekonomisk redovisning, logistik och lagerhållning, tycker att 
de kompletterar varandra bra.
– Jag kan ha synpunkter på det estetiska hos våra produk
ter, men har inga problem med att lämna över det till Per
nilla, säger han. Hon kan det bättre än jag. Det ansvar jag 
har som vd för övergripande strategier passar mig.

Andra arbeten och erfareheter
Pernilla och Petter har således båda haft andra arbeten och 
fått andra erfarenheter vilket är en tillgång. De har inte växt 
in i företaget direkt på samma sätt som de föregående ge-
nerationerna. Att de övertagit ett familje företag med anor 
innebär egentligen ingen fördel för dem som företagare.
– Vi måste ju ändå jobba hårt för att få det att gå bra, säger 
Petter. Arbetet med att ta fram nya produkter, hitta nya 
marknader och säljkanaler måste göras.
– Man kan inte driva ett sådant här företag av nostalgiska 
skäl, poängterar Pernilla. Även om det är kul att ingå i en 
familjetradition, men det får ju inte kännas som ett ok. 

J P Magnusson
Petters initialer och efternamn är desamma som Ylle-
fabrikens grundare, farfars farfar Jöns Petter Magnusson, 
vilket Pernilla tycker är kul. 
– Ha ha, J P Magnusson! skojar hon med Petter. Det var 
förutbestämt att du skulle bli fabrikör på Yllefabriken!
Jöns Petter Magnusson anade nog inte att en annan  
J P Magnusson skulle sitta som chef på samma plats som 
han själv 135 år senare. Att denne Petter skulle ha sin syster 
Pernilla bredvid sig i företagsledningen var nog inget han 
fantiserade om. Men så är det faktiskt, den femte genera-
tionen yllefabrikörer är ett syskonpar som för familjetraditio-
nen vidare, men i den tid som är deras egen!
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När sommarlov och studentexamen 
närmade sig hölls avslutning för 
Åbyskolans och Tegelbruksskolans 
UF-företag. Under årskurs tre har 
11 företag startats, drivits och av-
vecklats på skolorna. Som avslut-
ning fick ett antal UF-företagare 
presentera sina företag inför repre-
sentanter från Klippans kommun, 
Företagarna i Klippan och Swed-
bank. Dessa lyssnade och fick stäl-
la frågor och efter genomgången 
utdelades priser och diplom. 

Presenterade sitt arbete
Gymnasieeleverna fick redovisa den pro-
cess de gått genom under sin tid som 

UF – Unga Företagare 
på Klippans gymnasieskola

företagare. De presenterade de moment 
och de frågor som de fått ta ställning till: 
affärsidé, finansiering, marknadsunder-
sökningar, användningsområde för varan 
eller tjänsten som skulle säljas, potentiella 
kunder, lagerhållning, inköp, marknads-
föring, kundkontakter, reklamationer, 
importkontakter, bokföring och bokslut, 
presentationer på mässor. Ja, de har stött 
på och fått lösa en mängd problem ef-
terhand som de har uppkommit. I arbetet 
har också ingått att avveckla företaget.

– Våga fråga! Man kan inte få mer än ett 
nej, säger André Nilsson som har varit vd 
på Elektroprylar.se. Det är den viktigaste 
erfarenheten av vårt arbete med företa

Företagarnas 1:a pris och Klippans kommuns diplom 
gick till Go Bananas UF: Ida Hjort, Ebba Larsson 

och Christian Fridlund. Här tillsammans med Anders 
Lindberg, näringslivsutvecklare i Klippans kommun.

Företagarnas 3:e pris och Swedbanks 2:a pris 
gick till Elektroprylar.se UF: André Nilsson, 

Emil Into och Tobias Lärkenfält Bornell. 
Lars Roslund delade ut Företagarnas priser.

Företagarnas 2:a pris och Swedbanks 1:a pris för bästa 
årsredovisning gick till Crazy Crepes UF: Alev Kiran, 
Erica Ericsson, Yasmina Baladi och Cecilia Braarup. 

Prisutdelare för Swedbank var Annika Persson och Velma Nocic.

get. Det har varit en rolig, men arbets
krävande tid. Att förstå hur mycket som 
ligger bakom en vara och det pris man får 
betala som kund har varit lärorikt. 

Lärdom för livet
Elektroprylar har omsatt drygt 12.000 
kronor genom att sälja el-artiklar för jakt 
och fiske. De har bland annat fått impor-
tera varor från Kina. Ett av många pro-
blem har varit att kunna reklamera varor 
som varit defekta. I det hela har UF-före-
taget varit en lärorik och viktig övning i 
att vara driftig och kreativ. Gymnasieele-
verna har blivit en erfarenhet rikare, vilket 
de kommer att ha nytta av längre fram i 
livet! 

UNG FÖRETAGS
AMHET

FÖRETAGARNA 
I KLIPPAN, 

KLIPPANS KOM
MUN, SWEDBAN

K
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Mitsubishi Electrics värmepump MXZ innebär en oöverträffad flexibilitet 
vad gäller ett rumsanpassat inomhusklimat. En enda utomhusdel kan 
kopplas till inte mindre än tre olika inomhusdelar med möjlighet till många 
individuella inställningar. Vår Multi Split-lösning ger dig oslagbar komfort i 
kombination med en mycket god driftsekonomi. 

Multisplit - En lösning, dubbel effekt!

2x Hyper Heating med en utomhusdel
Med vår unika Hyper Heating Multi Split-lösning kan du koppla på två stycken 
inomhusaggregat på en enda utomhusdel. Detta gör luftvärmepumpen 
optimal för hus med sluten planlösning eller flera våningsplan.

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

 Två utomhusdelar i en
 Hög effekt
 Effektiv uppvärmning av flera rum i en bostad
 Enkel installation och service
 Möjlighet att välja mellan flera inomhusdelar
 Garanterad värmedrift ner till -25 °C med Hyper Heating

FÖRDELAR MED MXZ HYPER HEATING

För info och 
offert kontakta:

Lars Herner 
070 - 549 02 16

Solenergi
- det miljövänliga alternativet!

Klippans köpmannaförenings långlördag sista hel-
gen i maj blev en trevlig folkfest! 

Vädrets makter stod på köpmännens sida och folk kunde 
strosa mellan butikerna för att hitta specialerbjudanden. På 
scen framträdde Madaroarna och Pat C Miller med upp-
skattade shower. De som handlade i någon butik under da-
gen fick delta i ett lotteri där dragningen hölls på eftermid-
dagen. Priserna delades ut av Madaroarna. 

Vinnarna
Vinnare av CD-skiva med Pat C Miller: Katarina Johansson 
och Magnus Edman. 
Biljetter till Bruksspelet: Iris Bohman
Presentkort hos butik i Klippans Köpmannaförening: 
Inga-Stina Persson, Birgitta Olsson och Jessica Moline

Långlördag i Klippan
Madaroarna höll i lottdragningen

NYA

Järnvägsstationen, Klippan 070 - 278 48 93  

Öppet:
Vard. 05.45 - 17.00
Lör 10.00 - 13.00

Frukost • Baguetter • Sallader • 
Exotiskt fat • Smörgåstårtor • Tårtor

Ängelholmsgatan 25, 264 34 Klippan
www.smorgaskupen.se • 070 - 278 48 93

Glad midsommar!
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Att Färingtoftabygden var full av liv för 
80 år sedan kan man förstå om man 
får höra att det fanns speceriaffärer, 
bank, post, telegrafstation och caféer 
här. Och att det då fanns ungdomar 
i Snälleröd, Tornsborg och Färing-
tofta som var intresserade av idrott 
var självklart. Det spelades fotboll på 
ängar och åkrar, så idén att starta en 
förening låg nära till hands.

I januari 1936 träffades några unga män på 
Tornsborgs Café och det var då ”fotbolls-
klubben Ringen” såg dagens ljus. Namnet 
”Ringen” fick man inte behålla, så efter att 
Riksidrottsförbundet meddelat att det redan 
fanns en förening med det namnet fick man 
heta Färingtofta Idrottsklubb. Samtidigt slog 
man sig samman med Snälleröds Bollklubb 
som funnits sedan 1933.

Fotbollen störst
Fotboll var och är den största verksamheten 
i föreningen. Som högst var man 1979 i top-
pen på dåvarande division 5. Man slutade 

Färingtofta IK – 80 år
trea i serien, men var inte långt från avance-
mang till fyran. 
– Vår första plan var en äng där man spritsa
de planens linjer med sågspån, berättar Nils 
Svensson som varit sekreterare ända sedan 
1959. Först fick man skyffla undan det som 
korna lämnat efter sig. Någon gräsklippning 
var det inte tal om, man slog ängen med lie. 
Sen gick det bra att spela fotboll!

Mycket mer än fotboll
Förening hade direkt efter bildandet ändrat 
namnet från ”fotbollsklubb” till ”idrotts-
klubb”. Verksamheten omfattade redan från 
starten även gymnastik. Senare tillkom bland 
annat tennis, orientering, cykling och friidrott. 
Närheten till natursköna Rönne å bidrog till 
kanotverksamhet under en tid. Intresset för 
friidrott var som störst på 1940-talet. 
– En stor talang var diskuskastaren Erik Lil
lienberg som blev erbjuden plats i MAI i 
Malmö, fortsätter Nils. Han kunde få jobb i 
Malmö och träna där, men kärleken till går
den i Klingstorp och dragspelet där hemma 

var starkare än en hägrande karriär som 
idrotts man.

Tornsborgs Tivoli, en uppskattad lokal för 
fest och dans, övertog man 1954 och har 
sedan dess haft till uthyrning och för egna 
arrangemang.

Snälleröds IP
Den nuvarande idrottsplanen mittemot 
Snälleröds bränneri har funnits sedan 1947. I 
den omgivande vackra naturen ligger Snälle-
rödsbäcken. Ett och annat långskott har väl 
renderat i en blöt boll i bäcken, men annars 
skjuter man på Snälleröds IP mot mål. 

I Färingtoftabygden har ungdomar hoppat 
och sprungit efter bollar, dribblat och sna-
vat, skjutit mot mål, hållit i racketar och slagit 
bollar över nät, slagit volter och kullerbyttor, 
balanserat på bommar, böjt och bänt på ben 
och rygg, cyklat och paddlat. I en förening 
- Färingtofta IK - som åldrats med värdighet 
och som i sommar firar sina 80 år med stort 
galej!

FÄRINGTO
FTA IK

Nils Svensson, 
en trotjänare i FIK, 

sekreterare sedan 1959.

Tornsborgs Tivoli inköptes 
till föreningen 1954.

Barn mår bra av 
att röra på sig.

Tennisbana finns 
vid Snälleröds IP.

Det gäller att börja i tid...

Fo
to

n
: P

är
 R

o
hl

in

16



SöderåsI samarbete med

Topnews inriktning är främst ”blåljusnyheter” men det 
levereras även videos och bilder på sport, konserter, 
stora evenemang, kändisar, kungligheter och mycket mer. 
På hemsidan www.topnews.se kan du se mer.

« 2016-05-08
Skadegörelse, Klippan
Någon hade under natten 
slagit sönder rutor på 
flera bilar.

2016-05-23 »
Brand, Ljungbyhed 
Kraftig ägenhetsbrand i 
centrala Ljungbyhed.

2016-05-30 »
Trafikolycka, Klippan
Frontalkrock på väg 21 
mellan Klippan och  
Hyllstofta.

« 2016-05-30
Brand, Klippan
Brand i parken, Klippan.

2016-05-29 »
MColycka, Perstorp

« 2016-05-25
Smitningsolycka, 
Ljungbyhed. 
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FÄRINGTOFTA IK 
firar 80 år!

FIRAR 80 ÅR 
FESTLIGHETERNA KOMMER ATT SKE PÅ 

SNÄLLERÖDS IP DEN 6/8 
MELLAN 9 – 16 OCH EFTER 18:30  

Aktiviteter:  
 Snälleröd Open (som vanligt!) 
 Utställning om FIK 
 Pilkastning 
 Rundpingisturneringar 
 Tipspromenad 
 Lotteri 

 
 Mänsklig Bordsfotboll (7 Manna lag) 
 Hoppborg (2 –12 år) 
 Gymnastikpass för alla 12:00 

med Tina Nilsson. Kom ombytt! 

 Och mer ... 

Mat, dryck och annat kommer att 
finnas till försäljning under hela dagen. 

Mer information på vår hemsida: 
http://fik.faringtofta.nu/80 

På kvällen blir det fest på Snälleröds IP! 
Vi dukar upp i våra stora tält! 
Mat från Bäckafarm och musiken står CoverLovers för! 
Anmäl er SENAST 7/7  genom att kontakta: 
Linda 0705572791 eller Theres 0701441168. 
Man kan även anmäla via ett mail till fest@faringtofta.nu 
280:- per vuxen och 15:- per år och barn för barn till och med 13 år. 

FIRAR 80 ÅR 
FESTLIGHETERNA KOMMER ATT SKE PÅ 

SNÄLLERÖDS IP DEN 6/8 
MELLAN 9 – 16 OCH EFTER 18:30  

Aktiviteter:  
 Snälleröd Open (som vanligt!) 
 Utställning om FIK 
 Pilkastning 
 Rundpingisturneringar 
 Tipspromenad 
 Lotteri 

 
 Mänsklig Bordsfotboll (7 Manna lag) 
 Hoppborg (2 –12 år) 
 Gymnastikpass för alla 12:00 

med Tina Nilsson. Kom ombytt! 

 Och mer ... 

Mat, dryck och annat kommer att 
finnas till försäljning under hela dagen. 

Mer information på vår hemsida: 
http://fik.faringtofta.nu/80 

På kvällen blir det fest på Snälleröds IP! 
Vi dukar upp i våra stora tält! 
Mat från Bäckafarm och musiken står CoverLovers för! 
Anmäl er SENAST 7/7  genom att kontakta: 
Linda 0705572791 eller Theres 0701441168. 
Man kan även anmäla via ett mail till fest@faringtofta.nu 
280:- per vuxen och 15:- per år och barn för barn till och med 13 år. 

Snälleröds IP den 6/8
Kl. 9.00-16.00 och efter kl.18.30

Snälleröd Open • Utställning om FIK • Pilkastning • Tipspromenad  
 • Rundpingisturneringar • Mänsklig Bordsfotboll • Hoppborg 2-12 år  

 • Lotteri • Gymnastikpass med Tina Nilsson (Kom ombytt!) • Och mer...

På kvällen blir det FEST på Snälleröds IP!
Anmäl senast 7/7. Maila till: fest@faringtofta.nu
Anmälan till Snälleröd Open, Bordsfotboll samt övrig info: 

www.fik.faringtofta.nu/80 • VÄLKOMNA!
 

HYDRAULSLANGAR • HYDRAULOLJOR 
MEKANISK VERKSTAD

MOTORSÅGAR • RÖJSÅGAR • SKYDDSKLÄDER 
GRÄSVÅRDSMASKINER

Motorsågar, röjsågar, kapmaskiner och gräsklippare

VI SÄLJER OCH INSTALLERAR ROBOTKLIPPARE
Aspen miljöbensin 2-takt och 4-takt. Maskinsvärd och maskinkedjor.
Branscherfarenhet sedan 1953 - Vi hjälper dig välja rätt maskin! 

Öppet:
Mån, Tis, Ons och Fre 07.30 - 17.30 • Tors 07.30 - 19.00

Firma Olle W. Andreasson Motorverkstad
Farstorp 1512, 264 54 Ljungbyhed

0435-44 31 28 • E-mail: kontor@ollew.se
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Städpatrullen 
- vi städar allt!

Vi önskar

Glad 
   midsommar!

Svensk klassisk massage
Ansiktsbehandlingar
Make up & Fransförlängning
Sommarzumba

Rygg- och  
nackmassage, 25 min
Ord 300:-. Gäller om bokning görs senast 30 juni

Norra Skolgatan 2 i Klippan
www.halsolyftet.com

nu 240 kr
Mari Somero 0739-99 92 12 
Cert massageterapeut/Hälsocoach

Nyöppnad mottagning
med sommarerbjudanden!
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Tack till Föreningssidans sponsorer! Tack till Föreningssidans sponsorer!

På denna sida erbjuder vi alla föreningar i Söderås Journalens utgivningsområde att informera om sin verksamhet. Föreningen 
ska alltså finnas i Klippans kommun (Klippan, Ljungbyhed, Östra Ljungby osv), Perstorps kommun, Kvidinge eller Röstånga.

Föreningssidan

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

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

•	 Klubbens veteraner spelar på onsdags - 
förmiddagar.

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

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

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

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

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

Mer info:www.ljungbyhedsgk.se

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

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

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

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

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

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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Riseberga-Färingtofta 
Hembygdsförening
Torpvandring 30 juni kl. 18
Guidad vandring fortsätter till torpen runt 
Herrevadskloster Samling vid parkeringen 
vid Ur och Skurs nya skola. Medtag fika. 
Inf. lämnas av Gun 072-5292973, Ingegärd 
0435-440303.

Möllornas dag 3 juli i Ruveröd från kl. 11 
Traditionsenligt firar vi ”Mölledagen” vid Ru-
veröds kvarn med möllan i gång. Sillunch 
kl. 11.00-13.00, friluftsgudstjänst kl. 14.00, 
underhållning kl. 14.30 Inf. Thorild 0435-
440896.

Hembygdsgårdens dag 7 augusti kl. 13-16 
Hembygdsföreningen firar 90 år med utställ-
ning och olika hantverkare visar borstbind-
ning och smidesarbete. Underhållning. Inf. 
Karl-Magnus Andersson 070-6631246 Alla 
hjärtligt välkomna till våra aktiviteter! Samarr. 
SV Västra Skåne.

Ljungbyheds framtid
29/6 Quidinge Country Rockers, Parken kl 18

27/7 Puttes Bluesband, Parken kl 18

31/8 Familjen Wrambjer, Parken kl 18

Sommarmix i Parken: ett gympapass för 
alla i samarbete med Jeanette Friberg torsda-
gar kl 18. Följande gånger gratis: 30/6, 7/7, 
4/8 och 11/8.

Afrodans måndagar kl 19 på skolans gräs-
plan. Mer info se Jeanettes FB.

Kvidinge IF
håller sin årliga ”stor loppis” på Kvidinge 
Idrottsplats 30-31/7. Auktion på söndagen 
kl. 14.30. Grindarna öppnas kl. 13.00 båda 
dagarna. Fri parkering. Entré 20:-, barn  

Ljungbyheds Golfklubb
Lörd 28/5,  partävlingen, 
Trivselgolf Bästboll. 
1) Mariana och Per-Gunnar Hansson från Sö-
derslätts GK. 
2) Josephine Bengtsson Ljh. GK och Sten Kris-
tensen Lydinge GK. 
3) Hanne och Sten Wihlborg Bedinge GK.

Kommande tävling är Swedbank singel och 
sedan golfveckan, v 29. 

Ljungbyheds GK firar 60 år 2016. Jubiléet 
uppmärksammas under året och mer info 
kommer. Mycket av klubbens historia finns i 
dag i klubbhuset för intresserade.

Ljungbyheds 
Militärhistoriska Museum
Ny avdelning, som speglar flygets utveck-
ling i Ljungbyhed sedan 1910-talet, öppnad. 
Flygplan, motorer och annan utrustning. En 
unik samling ”muckartavlor” sedan början av 
1970-talet. Ett stort antal exklusiva karikatyr-
teckningar i färg från 1930-talet gjorda av 
en pilot som kallas för ”Sexton”. Filmvisning 
av hur flygutbildningen gick till under tidigare 
epoker.
Under tiden 2 juli - 7 augusti har vi öppet  
varje dag mellan kl 11 och 17. Under tiden 13  
augusti - 1 sep öppet lördag/söndag mellan 
kl 11 och 17. Välkomna till en angenäm upp-
levelse i vårt vackra parkområde! Vår hem-
sida: www.lmhm.se

AA Anonyma Alkoholister
Har du eller känner du någon som har pro-
blem med alkohol? Vill du veta mer om AA? 
Vi har infoträffar varje torsdag mellan 18.00-
19.30 Alla välkomna! Vår adress Ängel-
holmsgatan 5 i Klippan

under 15 år fritt. Max Tivoli finns på plats. 
Välkomna! kvidinge.if@telia.com 
www.svenskalag.se/kvidingeif

PRO Ljungbyhed
Påminner om Bruksspelet 12 juli kl 18.30 
kontakta Ingrid 441410.

Fredagen 5 augusti kvartalsmöte i nya loka-
len kl 14.00.

Onsdagen 17 augusti kl 08.00 resa ”Ut i 
det blå” anmälan senast 8 aug. till Judith tel 
441026 Pris 650 kr.

PRO-lokalen stängd juli månad.

Skogspromenader tisdagar samling 13.30 
på torget. Boule torsdagar 13.30 i Stads-
parken.

Perstorps Hembygdsförening
inbjuder till följande sommaraktiviteter.

Midsommarfirande den 24 juni i Perstorps 
Hembygdsgård. Vi startar kl. 13.30 med att 
klä och resa stången (medtag gärna egna 
blommor). Dans kring stången ledes av An-
nika och Anders Westerlund med musiker. 
Kort andakt av Therèse Andrée Kjällström 
med Madeleine Thell på fiol. Kl. 15.30 kom-
mer Örkelljungabygdens Folkdanslag. Kaffe 
med hembakat serveras och lotterier

Friluftsgudstjänst den 10 juli. Ni välkomnas 
till vackra Örahult kl. 14.00. Örahultsstugan 
är belägen strax norr om Oderljunga i Ulfs 
samhälle. Vi serverar kaffe och kaka.

Slåtterdag på Andreassons Äng i Perstorp 
den 30 juli kl. 10-14 (Perstorps Dagarna). 
Tillsammans med Perstorps Naturskydds-
förening slåtterdag på Andreassons Äng i 
Centrala Perstorp. Program: Visning av Häst- 
och Traktorslåtter, Fårvallning. Leif Sigbo och 
Nisse Wedin informerar om ängen med dess 
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Tack till Föreningssidans sponsorer!

Obs: P.g.a utymmeskäl har en del inlägg 
redigerats och kortats ner. Inläggen finns 
i sin helhet på www.klippanshopping.se

På denna sida erbjuder vi alla föreningar i Söderås Journalens utgivningsområde att informera om sin verksamhet. Föreningen 
ska alltså finnas i Klippans kommun (Klippan, Ljungbyhed, Östra Ljungby osv), Perstorps kommun, Kvidinge eller Röstånga.

Föreningssidan

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

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

•	 Klubbens veteraner spelar på onsdags - 
förmiddagar.

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

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

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

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

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

Mer info:www.ljungbyhedsgk.se

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

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

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

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

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

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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insekter, fauna och historia m.m. Knatteorien-
tering av OK Boken. Vi serverar grillad korv, 
kaffe o kaka.

Dragspelsträff i Perstorps Hembygdsgård 7 
augusti kl. 14 (Perstorps Dagarna). Under-
hållning av Halmstads Dragspelsklubb och 
Vittsjö Spelmansgille. Vi serverar kaffe och 
kaka. Lotterier.
Våra arrangemang har fritt inträde. 
Välkommen!

SPF Seniorerna Åby Klippan
Tipsrunda 13 juli i Elfdalen klockan 14. Sam-
ling vid Senioren 13.15 för samåkning. Med-
tag kaffekorg. 

Boule, sommartid i stadsparken. Ring Agne 
tel. 150 64 för mer information

ÅBY-marknad, besök oss gärna i vår fina 
monter, lotteri med fina vinster!

”Ut i det blå”, 18 augusti. Busstur till okänd 
ort, en trevlig dag med överraskningar. Mer 
information kommer. Väl mött till sommarens 
aktiviteter! Styrelsen

PRO Klippan
Måndag 20 juni QiGong vid scenen i Stads-
parken kl. 10

Tisdag 21 juni Åby marknad 8-20

Torsdag 23 juni Midsommarfest i lokalen 
Torget 1 A kl. 12. Anmälan till Gun, 073-
5105758 eller gunolsson@hotmail.com. Pris 
80 kr.

Onsdagar i juni-juli Sommarcykling, sam-
ling vid Elfdalsstugorna kl. 13.30 Boule i 
Stadsparken kl. 14.

Tisdag 12 juli Vi ser ”vår egen” föreställning  
Regnbågen, årets Bruksspel. Insläpp på 
bruks området kl. 18. Föreställning kl. 18.30 
- 21.30

Måndag 1, 15 och 29 augusti Bingo i vår 
lokal kl 14.00 

Måndag 8 augusti Trivseldans i Tingvalla,  
Åstorp kl. 17.00, Kent Borgström spelar.

Lördag 20 augusti Allaktivitetsdag i Hem-
bygdsparken i Ängelholm 11.00-16.00. Vår 

sångkör uppträder. Anmälan i pärmen på 
expeditionen för samåkning. Blir vi tillräckligt 
många hyr vi en buss.

Söndag 4 september PRO-dag i Malmö Fol-
kets Park 11.00-17.00. Vår sångkör uppträ-
der. Anmälan i pärmen på expeditionen för 
samåkning. 

Anmälan till hösten studiecirklar: 
Ring Wanja Karlsson, 070-6442170. Se mer 
på vår hemsida pro.se/klippan eller i pär-
men på expeditionen Torget 1 A. Har Du e-
postadress som ännu inte anmälts skicka den 
till karl.bertil.pettersson@telia.com eller ring 
070-6289126. Kan Du tänka Dig att hjälpa 
till med att underhålla vår hemsida på Inter-
net? Kontakta Lars Andersson, 070-7157869 
eller Stig Ålund 072-5229904. Har du andra 
frågor ring Stig Ålund 072-5229904, Gud-
run Aldén 073-0375830.

SPF Seniorerna Färingtofta
Sommarens program:
24 juni Midsommarfest i Tornsborg. MIOS  
spelar

12 augusti Grillfest på Gröningen kl 17. Bern-
hard o Eva underhåller

Vidare upplysningar om vår/sommarpro-
grammet ring Ulla 0704-74 79 02.

Motionsdans i Tornsborgs Tivoli, Färingtofta:
• 21 juli kl 17-20.30 STÄMBANDET spelar
• 4 augusti kl 17-20.30 TUBOYS spelar
Vi bjuder på kaffe. Alla föreningsanslutna 
pensionärer är välkomna. Medlemskontroll.

10 augusti Endagsresa till Själland och Fal-
konergården. Uppl Olle 0703-46 45 16 
Se även vår hemsida: www.spfseniorerna.
se/faringtofta

Kvidinge sockens 
Hembygdsförening
Gyllenbielkeska Hospitalet och museum öp-
pet söndagar kl. 13-16. Håkan Gyllenbielke 
testamenterade delar av sin förmögenhet till 
en stiftelse som uppförde byggnaden vid Kvi-
dinge kyrka som ett hem för fattiga. Byggna-
den stod klar 1731 och var i bruk till 1949. 

Vi har hela säsongen kunniga guider som be-
rättar om Håkan Gyllenbielkes liv och hans 
donation. Ovanvåningen innehåller skol-
hantverksmuseum m.m. Större grupper kan 
inbokas på andra tider. För kontakt: Se vår 
hemsida. Hjärtligt välkomna!

Klippankorpens boulesektion
Lördagen den 28/5 spelades årets andra 
bouletävling med 30 deltagare
1. Agne Lindberg 3 segrar och 27 i kvot
2.Christer Nilsson 3 segrar och 21 i kvot
3.Sven-Olof Pålsson 3 segrar och 17 i kvot

OK Kompassen
Prova på vår sommarorientering Naturpas-
set i Vedby strövområde, Klippan eller i 
Nybo skog, Ljungbyhed. Kontrollerna finns 1 
maj-31 aug. Karta och anvisningar finns på 
Ekstrands cykel, Turistbyrån, Klippans cam-
ping och Lantmännen i Ljungbyhed. Mer info: 
http://www3.idrottonline.se/OKKompassen-
Orientering/

Klippanbygdens Natur
Ädellövskog i Bauserödsdalen Sönd 3 juli kl. 
10.00 – 12.30. Vandringen går i den östra 
delen av det nybildade naturreservatet Hal-
labäcken. Området är ett av södra Sveriges 
artrikaste områden både vad gäller örter och 
trädslag. Vi startar vandringen vid Stubbaröd 
med Thomas Arnström som guide. Samarr. 
med Söderåsens Naturskyddsförening.
Samling: Stenestad kyrka 09.30. Från Stub-
baröd kl. 10.00 om du själv hittar dit.
Kontakt: Kent Ivarsson 0435-139 08 eller 
070-370 27 27 och Thomas Arnström 0418-
810 64

Åsbo Ryttarförening
Körtävling Åsbo Driving, Ljungbyhed 16-17 
juli. SM-kvaltävling, Lördag dressyr & preci-
sion, start kl 8.00. Söndag: maraton första 
ekipage i hinder ca kl 10.30
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Kristdemokraterna i Klippan har sedan drygt tjugofem år 
tillbaka delat ut Vitsippspriset. Priset avser att uppmärk-
samma ”någon anställd eller ideellt arbetande person för 
gärning eller insatser som gör skillnad”. 

Priset utgörs av en unik, inglasad vitsippstuva, gjord av konstnären 
Kerstin Gullvert Carlsson i Munka Ljungby. I år ville man belöna två 
personer för deras insatser.

Pris gick till Jessica Håkansson Hildingsson som startade en 
namninsamling mot Socialnämndens förslag att dra in habilite-
ringsersättningen för dem med funktionsnedsättning som deltar 
i daglig verksamhet. Jessica reagerade och lyckades genom opi-
nionsbildning få Socialnämnden att ompröva sitt beslut. Jessica 
visade att engagemang kan ge resultat och är på det sättet ”ett 
föredöme för oss alla”, enligt Kristdemokraternas motivering.

Lena Landin fick priset för ett engagerat arbete i FUB (Riksför-
bundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning). Lena 
är en eldsjäl som enligt motiveringen är ”...motor bakom mycket av 
den verksamhet som riktar sig till barn och unga med olika former 
av funktionsnedsättning. Lenas insatser är oerhört betydelsefulla 
för att ge glädje, stöd, stimulans, självförtroende och möjligheter 
till gemenskap för unga i den målgrupp som FUB arbetar för.”

Priset delades ut på Café Sågen den 31 maj då FUB Klippan-Åstorp 
hade avslutningskonsert. En oförberedd Lena Landin överraskades 
när Kristdemokraternas Bert-Inge Karlsson dök upp och överläm-
nade priset till henne och Jessica.

Centerpartiet i Klippan har delat ut sitt miljöpris för 2016. 
Det gick till Bonnarps Hjortgård som ligger i... ja, just det, 
Bonnarp! Vid Söderåsens fot ligger alltså Hjortgården, 
som är ett litet familjeföretag och drivs av Anna Greta 
och Mats Toftner. 

Centern motiverar priset bland annat med deras höga krav på kva-
litet. Bonnarps Hjortgård producerar viltköttsprodukter, som de 
har egen kontroll över, från uppfödning till färdig vara. Företaget 
drivs på ett sätt som är ”helt i linje med Centerpartiets anda”. 
Partiet tänker på småföretagarna och uppskattar att Hjortgården 
bidrar till ”en levande landsbygd” vid Söderåsen.
– Det är självklart roligt, säger Anna Greta Toftner. Det känns bra 
att bli uppskattad. Vi försöker att ha ett miljötänkande i allt vi gör. 
Vi ser till helheten och tar tillvara på så mycket som det går vid 
slakten av djuren. Förutom det goda vilt
köttet ser vi till att andra delar av djuret 
inte går till spillo. Hornen blir smakliga 
tuggben till hundar, hjortlevern blir paté 
eller torkas till hundgodis. Vi säljer benen 
vidare och dessa används till att koka 
fond på.

Till den egna viltköttsproduktionen har 
man gårdsbutik och slakteri och bedriver 
även gårdshotell med bed & breakfast. 
Man har ett eget hjortbestånd på cirka 
300 hjortar.

Vitsippspriset
till Jessica och Lena

Bonnarps Hjortgård 
fick miljöpris

KLIPPANFESTIVALEN
Ett Lionkul
arrangemang

Ett särskilt tack till Partyfabriken för ett väl genomfört arrangemang!

Guldsponsorer

OHLSSONS

Silversponsorer Bronssponsorer

Klippans Bruk

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

www.ljungbergs.se

BEN
NYS  GOLV

I KLIPPAN AB
Tel. 0736-230410

Måleri AB
Måleri - Golv - Fasadtvättning

042-19 41 50

Din lokala revisor
Jan Svensson   Peter Jelinek
0736 - 29 80 05 0707 - 10 54 30
0435 - 137 20  0435 - 137 22
Storgatan 26, 264 33 Klippan

Övriga sponsorer

golv
Badrumsrenovering

Plattsättning
Golvslipning

www.lpgolv.se 042-19 41 50

Vi vill tacka alla våra sponsorer som bidrog till att Klippanfestivalen 2016 blev en stor succé!

Vi ser fram emot ett nytt arrangemang 2017!
20



Tävla i Annonsjakten!

• 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 firma namn under respektive ruta. 

• Du skall alltså inte ange tidningssidans nummer. 

Sänd lösningen till: Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 
264 33 KLIPPAN i brev frankerat med brevporto.

Glöm inte att ange ”Annonsjakten” utanpå kuvertet!  
Om denna märkning inte finns med deltar man inte i  
tävlingen! OSS TILLHANDA SENAST den 20 juli 2016

Namn: __________________________________________________ Tel: _______________________

Adress: _____________________________________________________________________________

3 personer vinner presentkort hos Bjärhus Växtbutik.

Nu öppnar vi vår nya outletavdelning och det 
firar vi med riktigt oslagbara erbjudanden!

Vardag 10-18, Helg 11-15
   www.klippanyllefabrik.se          0435-44 88 86

Sommartider i butiken fr.o.m den 20/6:

Besök vår fabriksbutik på Järnvägsgatan 21 
mitt i Klippan och fynda inredning för hela 

hemmet. Välkommen!

Storgatan 32, Klippan 
Tel. 0435 - 101 15

www.gunnsmode.se 

Reastart
nu på tis 21/6 

kl. 10-20
samma dag som 
Åby Marknad!

30%-50%

Gilla oss på FB

www.colorama.se

Vi har 
tillbehören 
för en sval 

poolsommar!

VI 
ÖNSKAR 

ALLA EN GLAD 
MIDSOMMAR! 

Kristallklart poolvatten

Poolvårdsguide

Mitsubishi Electrics värmepump MXZ innebär en oöverträffad flexibilitet 
vad gäller ett rumsanpassat inomhusklimat. En enda utomhusdel kan 
kopplas till inte mindre än tre olika inomhusdelar med möjlighet till många 
individuella inställningar. Vår Multi Split-lösning ger dig oslagbar komfort i 
kombination med en mycket god driftsekonomi. 

Multisplit - En lösning, dubbel effekt!

2x Hyper Heating med en utomhusdel
Med vår unika Hyper Heating Multi Split-lösning kan du koppla på två stycken 
inomhusaggregat på en enda utomhusdel. Detta gör luftvärmepumpen 
optimal för hus med sluten planlösning eller flera våningsplan.

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

 Två utomhusdelar i en
 Hög effekt
 Effektiv uppvärmning av flera rum i en bostad
 Enkel installation och service
 Möjlighet att välja mellan flera inomhusdelar
 Garanterad värmedrift ner till -25 °C med Hyper Heating

FÖRDELAR MED MXZ HYPER HEATING

För info och 
offert kontakta:

Lars Herner 
070 - 549 02 16

Solenergi
- det miljövänliga alternativet!

Låt månadspengen 
flytta in i mobilen!
Nu kan ditt barn skaffa vår nya app för unga

Vi hjälper dig och ditt barn att få tillgång till appen.

Du och ditt barn behöver ta med er
• förälderns legitimation
• barnets mobiltelefon
•  fullmakt som du laddar ner på seb.se/ungdomsapp 

(behövs om den andra föräldern inte kan följa med).

Sommarbonus!
Kom igång med appen för unga mellan den 25 maj och 30 augusti 2016  
så bjuder vi på ett glassogram (värde upp till 28 kronor).

Välkommen!

SEB i Klippan
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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
• Nockes Bil - Kenoc AB, Spången, 264 52 LJUNGBYHED ....................... 0435-44 04 87
  www.kenoc.se, info@kenoc.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

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

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

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

Fönster och dörrar 
• FönsterFint, Hembygdsgatan 2, 234 36 Klippan ...................................... 0435-107 81
  www.fonsterfint.se, info@fonsterfint.se

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

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

Hantverk & Hemslöjd
• Glaskonst, Klöva Hallar 2289, 264 92 KLIPPAN  ................................... 0707-197 333
  www.glaskonst.se, glaskonst.mek@telia.com

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

Hund- och kattpensionat 
Dag & Natt för Hund & Katt, Linneröd 6765, 264 93 KLIPPAN..................... 0435-24 303

Inramning
• IdéRika Ram, Ekbacken 693 Bonnarp, 264 53 LJUNGBYHED ................ 0704-49 05 48
  www.iderika.nu, lennartsaflund@gmail.com

Kläder
• Basthi, Storgatan 32 C, 264 33 KLIPPAN ................................................ 0435-157 15
• Gunns Mode, Storgatan 32D, 264 33 KLIPPAN ....................................... 0435-101 15
  www.gunnsmode.se, info@gunnsmode.se

Söderås

Söker du elektriker, målare eller bildelar? 
I detta Branschregister hittar du snabbt och lätt din lokala kontakt!

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

K
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Vill du 
synas här?

Gå då in på 
www.soderasjournalen.se/bransch 

eller ring 0435 - 77 90 52

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

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

Målare
• FB Måleri, Karossvägen 2, 264 31 KLIPPAN ........................................ 0708-86 88 56
  frank@asbomaleri.se

Psykoterapi - KBT och parterapi
KBT4U, Norra Skolgatan 2A, 264 33 KLIPPAN .......................................  0707-56 54 88
  Dobrica Vukovic, socionom, leg. psykoterapeut, kbt4u@hotmail.com

Radio-TV
Antennsystem Skåne, Allarp 763, 264 53 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
• Evas Catering, Kärrvägen 1, 264 70 KLIPPAN ......................................... 0435-224 41
  www.et-catering.se
• Norrehus, Bryggerigatan 13, 264 33 KLIPPAN ........................................ 0435-101 05
  www.norrehus.se, anna@norrehus.se
• Nya Pålles, Fabriksvägen 8, 264 39 KLIPPAN ...................................... 0706-72 55 37
  bohaget@hotmail.com
• Parkköket i Kulturcenter,Östra Teatergatan 7, 264 38 KLIPPAN ................ 0435-101 09
 www.parkkoket.se, leffe60@telia.com
• Restaurang & Pizzeria Chaplin, Åbyplan 2, 264 33 KLIPPAN .................... 0435-107 86

Smycken
• Aurora Åstrand Silver & Guldsmide, 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

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

VVS & Rörmokare
Lilla Kloster VVS AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN ............................ 0435-77 54 35 
Snälleröds VVS, Mörsarevägen 6, 264 54 LJUNGBYHED .......................... 0729-41 67 05

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

BRANSCHREGISTER
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www.klippan.euronics.se

4.990:- 7.990:-55” 55”

55FA3204

55”/138cm, A+, 85w, 125kWh

LED24UL

24”/61 cm. A+, 19W. LED-TV.

HP 255 G4

15,6” skärm. 4 Gb RAM. 
500 Gb. Windows 10

LED42FSB

42”/106 cm. A, 69W. Smart-TV.

UE55J6175

55”/138cm, A+, 75W, 104kWh

Prissänkt 3.000:-

BEko CN232220

185 cm
Kyl 183 l.
Frys 97 l.
A+, 318 kWh/år

BEko WMY61483

6 kg. 1400 varv
A+++, 144 kWh
8360 l/år

kärCHEr WV 2 PLUS

Klarar ca 25 fönster/laddning. 
Väger endast 0,6 kg. Bredd på
sugmunstycket 280 mm.

BEko TSE1422

85 cm
130 l.
A+, 116 kWh/år

Kyl/Frys

Tvättmaskin

Elektrisk 
fönstertvätt

Kyl/Frys

3.990:-

1.990:-

Prissänkt 1.000:-

Prissänkt 500:-42”

24”

3.444:-

3.490:-

1.490:-

Prissänkt 1.000:-

Prissänkt 1.000:-

Prissänkt 500:-

590:-

2.990:-
Prissänkt 500:-


