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En hösthälsning
från oss på Söderås Journalen

Vi hoppas att du har haft en fin
sommar! Och att du har hunnit
vara ute i naturen, rest, och träffat vänner och bekanta. Det är ju
sådant som man gärna vill göra
under den korta sommar som vi
har här i Norden. Nu är hösten på
väg och vi går mot mörkare tider.
Igen! Sommaren försvinner allt
hastigare, tycks det.
Söderås Journalen kommer som vanligt
i din postlåda i slutet av månaden. Vi
hoppas att du har god behållning av
tidningen. Uppskattningen vi får från
dig som läsare glädjer oss naturligtvis
och sporrar oss att göra en tidning som
du ser framemot att få läsa.
Vi vet att ni läsare gillar reportagen om
de lokala företagen och butikerna, och
att ni gärna tar till er erbjudanden och
handlar i butikerna hemmavid. Artiklarna om organisationer, föreningar,
porträtten av idrottare, konstnärer och
föreningsaktiva får vi också ofta beröm
för. Det känns bra!
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Manusstopp
3 oktober
November 31 oktober
December 28 november

Utgivningsdatum
23 oktober
20 november – Julskyltningar
18 december – Jul och Nyår

Ingen Söderås Journal?
Ring 0435-77 90 50 eller
maila info@adaptmedia.se
Extra exemplar av Söderås Journalen finns
utlagda på följande platser:
Bjärhus Gårdsbutik, Bjärhus Växtbutik,
Golfkrogen Ljungbyhed, Görans Ljud &
Bild Klippan, ICA Kvantum Klippan, ICA
Kvantum OJ! Åstorp, Klippans Bibliotek,
Klippans Bokhandel, Klippans Kommun,
Klippans Simhall, Ljungbyhed Konditori,
LT Lantmän Ljungbyhed, Medborgarkontoret Åstorp, Nya Pålles Klippan, Perstorps
Bibliotek, Preem Klippan, Röstånga Turistbyrå, SEB Klippan, Swedbank Klippan,
Treklövern Klippan, Turistbyrån Klippan,
Ugglebadet Perstorp, Vincents Kök Perstorp, Vårdcentralen Klippan samt entrén
Norra Skolgatan 2A Klippan.

I vårt arbete med tidningen värnar vi
det lokala näringslivet och vi hoppas att
du också gör det. Söderås Journalen är
gratis för dig som läsare, men för oss
på Adapt Media som producerar tidningen är den så klart inte gratis. Vi har
kostnader för löner till skribent, fotograf
och layoutarbetet, tryckkostnader och
distributionskostnader. Detta innebär
även att vi måste ha intäkter. Och dessa
kommer uteslutande från våra annonsörer som använder sig av Söderås
Journalen i sin marknadsföring. Utan
annonser och annonsörer, så blir det
ingen tidning! Vi är mycket tacksamma
mot dem som på detta sätt ser till att
vi kan återkomma med nya nummer,
månad efter månad, till nöjda läsare.
Föreningssidorna är vi också stolta över
och de uppskattas av bygdens många
föreningar. Dessa sidor sponsras av ett
tiotal företag och kommunen, och det
är vi och föreningarna väldigt tacksamma för!
Daniel Kristensson, ansv. utgivare

Söderås
DINA TIPS OCH FÖRSLAG VILL VI
GÄRNA HA INSÄNT TILL:

SÖDERÅS JOURNALEN/REDAKTIONEN
ADAPT MEDIA,
N. SKOLGATAN 2, 264 33 KLIPPAN
(V.G MÄRK MED ”MINA TIPS”)
VI RESERVERAR OSS FÖR EV. TRYCKFEL
UPPLAGA 15.400 EX.

ADAPT MEDIA
N. SKOLGATAN 2A, 264 33 KLIPPAN
TEL. 0435 - 77 90 50
WWW.KLIPPANSHOPPING.SE
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.

Bilsportarvet
firade 10 år!
Bilsportarvet firade sina tio år i början av augusti. Det
var öppet hus med kaffe och tårta, såklart! Man har
sedan något år tillbaka sina lokaler i före detta Kreabs anläggning i utkanten av Ljungbyhed. Det var utställning och delar av det rika materialet man samlat
in fanns tillgängligt. Utanför lokalerna fanns ett antal
historiska tävlingsbilar som engagerade privatpersoner visade upp.
Bilsportarvet har startats för att bevara den svenska bilsporthistorien genom att skapa ett bilsporthistoriskt arkiv. Till arkivet
har knutits en ideell arbetsgrupp som bland annat samlar in
material som testamenterats eller skänkts dit. Materialet registreras i en databas och beroende av vilken typ det handlar om så
digitaliseras det, kopieras, arkiveras. I viss mån publiceras materialet via arkivets egen hemsida eller på utställningar, mässor
eller liknande. Bilsportarvet och dess arkiv ägs och finansieras
av Svenska Bilsportförbundet.
Historiska bilar och Blomqvist
Magnus Rugsveen, som är kontaktperson för Södra Bilsportförbundet, visade under jubileumsdagen upp sin formel Vee-bil
som byggdes av Roland ”Lövis” Johansson en gång i tiden.
– Stefan ”Lill-Lövis” Johansson, en av Sveriges mest kända
Formel 1-förare, såg sin pappa Roland bygga den här bilen
1966, berättar Magnus. Nu sköter jag bilen och kör den på
historiska tävlingar. Min far köpte bilen via annons för ett och
ett halvt år sedan. Det är en BROKE, en byggsats från RPB,
det vill säga Racing Plast Burträsk. Den har kallats ”fattigmansracer” eftersom det bland annat ingår delar från Volkswagen,
den kända ”Bubblan”.
Fint besök på jubiléet i Ljungbyhed blev det också av den välmeriterade Stig Blomqvist, med ett VM-guld i rally 1984 som
främsta merit. Han visade upp sin Ford Falcon Futura Sprint, en
bil från 1964 som han fortfarande tävlar med i historiska lopp. I
somras deltog han till exempel i Midnattssolsrallyt och ifjol tog
han hem totalsegern i det historiska Safarirallyt.
Hemsida
I arbetsgruppen för Bilsportarvet ingår Bo Hesselmark, Kvidinge, C G Wilke, Hässleholm och Jan Tromark, Klippan, vilket
har gjort att Ljungbyhed har blivit lämpligt som hemvist för arkivet. Här hittade man passande lokaler efter att man växt ur
de tidigare lokalerna i Stockholmstrakten. Är du intresserad av
bilsport och speciellt historiskt sett så är Bilsportsarvet något
för dig! Deras välskötta hemsida, www.bilsportarvet.se, är fylld
med foton, resultat och tidningsklipp från en mängd tävlingar
från den svenska bilsportens historia.

Norra Skolgatan 1B
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Stig Blomqvist, Hans-Åke Söderqvist och Magnus Rugsveen vid den RPB som
byggdes av Roland ”Lövis” Johansson i mitten av 1960-talet.
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”Nådens skålar”

Unik minnessten – över innebrända hästar
Ljungbyhedsbygden är rik på minnesmärken. En stor andel är militära
minnesstenar. Men en ”sticker ut”:
Kronprinsens Husarers minnessten
över 35 innebrända stamhästar.
Kronprinsens husarregemente sattes upp i Rügen 1758, kom till Sverige 1772 och hade övningsplats i
Bonnarp i Ljungbyhed till 1913. Då
riksdagen 1925 beslöt skära ned
försvaret försvann Husarerna –
1927. En kamratförening bildades,
med årlig kamratträff i Bonnarp vid
Husarernas minnessten. Men avstickare sker till minnesstenen över
35 innebrända hästar.
På den mycket enkla stenen, som
finns på hästbegravningsplatsen
500 meter norr om Bonnarp står:
”Ägnad minnet av de den 3 juli 1911
innebrända stamhästarna vid tredje
skvadronen av Kronprinsens husarregemente.” Sedan finns inristat
numren på de 35 stamhästarna.
Vid kamratträffen i Bonnarp 1986
– på 75 årsdagen av den tagiska
händelsen – fanns då 95-årige Nils

T H Bengtsson med. Han var med
vid branden 1911. Nu gav han en
personlig minnesbild från ödesdagen. Det blev en mycket känsloladdad stund då Nils T H Bengtsson
berättade om branden, med tårarna
rinnande nedför kinderna, och om
dödsskriken från de 35 hästarna.
Det grep honom så hårt att han fick
avbryta talet, få tid för återhämtning, men återkom och avslutade
sitt tal.
Den 3 juli 1911 var en festdag.
Anhöriga hade kommit för att ta del
av programmet. Så kom kvällen.
Avsked togs av de anhöriga, ackompanjerat av blixtar och muller.
”Vid 23-tiden började det brinna
i logen där de 35 hästarna stod
uppbundna. Trots energiska insats
med vattenlangning gick inte elden
att få stopp på. Hästarna ”klättrade
på varandra”, dödsångestskri hördes över bygden. Så föll taket in. Vi
husarer var lamslagna, kunde inget
göra – mer än höra hur hästarna
kämpade för att komma ut. Men

Precis utanför S:t Petri kyrkas västra sida och invid dammen finns en
uppmärksammad skulptur. Det är
Christian Bergs skapelse ”Nådens
skålar”. Detta konstverk invigdes
den 28 november 1976 och var en
gåva till Klippans pastorat på kyrkans tioårsdag. Invigare var biskop
Olle Nivenius, som konstaterade:
Grunden för kyrkan är att ge nåd.
Med sin enkla symbolik – de två
skålarna - framhäver konstverket
nådens väsen. Den ena skålen tar
emot och den andra skålen tömmer ut. Detta är nådens väsen, att
ta emot för att ge vidare. Vägen till
Söderåsbygden – inbjuder till äventyr
förtröstan är att öppna sig som en
Allt
fler vill uppleva äventyrlig sa- Röstånga som särskilt intressant.
skål och erhålla Guds nåd. Herrens
fari
i
närmiljön. Oron utomlands och Norr om sprickzonen finns den
nåd är bättre än livets.
”oupptäckta” närmiljöer bidrar. Få svenska urbergsskölden, som är en
bygder inbjuder till rikligare möjlighe- del av baltiska urbergsskölden, som
Nattvakt – ett önskemål
Mellan 1888 och 1931 fanns natt- ter till spännande än Söderåsbygden. mest består av gnejs och granit. Sövakt i Klippan, för att tända gas- Att bygden är rik på såväl växt- der om sprickzonen finns sedimenlampor, se så avloppsbrunnar töm- som djurarter är känt och lockar till tärplatån som är en del av mellaneudes på natten som de skulle, hålla många och långväga besök. Min- ropeiska sedimentärberggrunden.
vakt på brand – och brottslighet. dre känt och omtalat är de unika Det har genom årmiljonerna varit
Behovet av nattvakt nämns av och geologiska förhållanden, där Skåne stora rörelser i skånska berg- och
till. Den behövs. Visst finns po- har landets mest varierande och in- jordmassorna. T ex har förkastninglis, vakter samt nattvandrare. Det tressanta. Bidragande är den breda ar skapat det vi i dag beundrar och
räcker inte. En nattvakt nämns ofta sprickzonen mellan Svarta havet och som är ett stort turistmål, nämligen
i Söderåsbygdens tätorter. I slu- Norge - kallad Tornquistzonen - som Söderåsen och dess sprickdalar.
tet på 1800-talet hade Klippan fått skär genom Skåne mellan Simris- I Skåne uppskattas till 150-talet
acetylenlampor. De skulle tändas hamn och Torekov. Stora delar av vulkanrester, Den vackraste finns
och släckas. Tjänsten kombinera- Söderåsbygden finns inom sprick- i Jällabjär vid Röstånga. Den höjer
des med annat. Norra Åsbo Härads zonens område och har unika geo- sig 60 meter över omgivningen och
Brandförsäkringsföreningen anslog logiska förhållanden. Här framstår har på toppen en tio kvm stor blot-

Där de 35 hästarna begravdes restes en
enkel minnessten.

De 35 hästarnas nummer finns med på stenen.

alla blev innebrända. De begravdes på en plats 500 meter norr om
Bonnarp. Där sattes minnesstenen
upp”, framhöll Nils T H Bengtsson.

tad basalt. Då kan också nämnas att
innanför Jällabjär finns Djupadal och
där kan det studeras det som kallas
”Sveriges vackraste basalttuff” (ser
ut som en slagghög och är vulkanisk
tuff).
Förkastningarna har lett till en rad
sevärda geologiska formationer:
Skäralid, Rallte (betyder ”stig in”),
Nackarp, Odensjön med flera.
I Nackarp finns vad som beskrivs
som ”konstiga koniska kullar” och
är en samling minivulkaner. Innanför
finns den cirkelrunda Odensjön som
förbryllat och gett upphovs till fantasifulla teorier. Mitt i Röstånga finns
”södra Sverige vackraste Breccia”
(finkornig mellanmassa med skarpa
bitar av berg).

medel. Tjänsten besattes av Johannes Bengtsson 1888 och Sven OlsTempelriddarkost – gav medlemmarna långt liv
son 1904. Han blev siste vakten.
Friskvård, ”stenålderskost”, ”med- Orden kringramades av tuffa regler, till livslängden. Men även att orden
1931 drogs den in.
elhavskost”, motion m m diskuteras inte minst på kostens område.
var mycket noga med hygienen.
i dessa dagar. Målet är ett leva ett Tidigt uppmärksammades att or- Tempelriddarna hade en för sin tid
Märkesdagar
1896. ”Pappersfackets” första beslut: långt friskt liv. Detta lyckades tempel- dens medlemmar var betydligt fris- exceptionellt hälsosam livsstil.
kare och blev framförallt betydligt En vanlig måltid bestod av fisk, ost,
10 öre per medlem till fond för fana. riddarna med för 800 år sedan.
Tempelriddarorden
grundades
av
äldre än befolkningen. Då tillskrevs olivolja, färska frukter och grönsa1941. Rösträttsåldern sänks till 21 år.
nio riddare år 1119. Syftet var att detta ”att Gud gett dem längre och ker samt stora mängder ärtväxter.
skydda kristna pilgrimer under re- friskare liv”. Men dagens forskare Kött åts sällan. Vin dracks, men
Som sagt
san till ”Det heliga landet”. Namnet vid Roms universitet har konstate- bara i små mängder och då blan”En tavla lever endast för den som
kom av att på Tempelberget i Je- rade att det var den strikta kost- dad med aloe, som har antiseptiska
betraktar den” (Pablo Picasso)
rusalem fanns ordens högkvarter. hållningen som var största orsaken egenskaper.
”Konsten är en ‘lögn’ som avslöjar
verkligheten”
Boktipset: Riksarkivets bok ”Den svenska socknen” ger värdefull närinformation
(Samme Picasso)
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KLIPPLÖRDAG – 1 oktober kl. 11-13

KLIPPLÖRDAG!
Utlottneinntkgort

av 3 pres kupong
Fyll i
á 500 kr. andlar.
när du h

Gör klippen i Klippan!
Klippans köpmannaförening arrangerar som tradition två
”handelsdagar” om året sedan lång tid tillbaka, en på våren
och en på hösten. Namnen på dagarna har varierat: de har
bland annat kallats ”City Klippan” och ”Långlördag”. Syftet är lätt att förstå; Köpmannaföreningen vill bjuda på lite
festligheter och få mer liv och rörelse i centrala Klippan än
annars. Att Klippan har ett centrum med ett varierat utbud
i butikerna bör väl firas då och då?

funderar över vissa inköp skall ta sig en ordentlig titt på annonserna
här intill och bege sig ut i butikerna på Klipplördagen. De handlande
kunderna kommer att få deltaga i ett lotteri med tre presentkort
á 500 kronor i pris. Och naturligtvis bjuder vi på en hel del annat.
Det blir musikunderhållning med medlemmar från Nyckelharpsfolket
i Perstorp och clownen Jumpin´ Joe kommer att finnas på gatorna
från halv elva till halv ett. På Allétorget bjuds det på ansiktmålning
för barnen.

Nu provar föreningen en ny variant under namnet ”Klipplördag”. Ett
femtontal handlare har finfina erbjudande på utvalda varor lördagen
den 1 oktober.
– Vi provar ett nytt grepp med Klipplördag, berättar Leif-Åke Andersson, ordförande i köpmannaföreningen. Ett femtontal handlare har
plockat ut varor och tjänster med rejäla rabatter. Den som går och

Klippan är handelscentrum för omgivande bygd och har så varit i
långa tider. Ett levande centrum kräver bra samspel mellan handlare
och kunder. Lyhördhet och personlig service är den lokala handlarens
signum och fördel. Och priserna är generellt sett konkurrenskraftiga,
inte minst på en klipplördag. Var skall klippen göras om inte i Klippan!

a
KLIPPg-perrnisaergnäller

KlippLördag

i ballon
ellan
endast m
inget
m
o
3
kl. 11-1
es.
annat ang

När: 1 oktober kl 11-13
Var: Klippans Centrum
Vad: Klipplördag med specialerbjudande
Clownen Jumpin´ Joe (1030-1230)
Musik från medlemmar i
Nyckelharpsfolket
Gratis ansiktsmålning på Allétorget

KLIPP-pris!

25% Rabatt
KLIPP-pris!
på Bosch
torkarblad Spolarvätska
f.bl 3 liter

25:-

KLIPP-priser som gäller
endast 1 oktober

Göri

e

KLIPP N!

G
A
D
R
Ö
L
P
P
I
KL
i Klippan den 1 okt
kl. 11-13
Butikernas KLIPP-priser
gäller endast
dessa timmar!
Välkomna!

www.stigs-autoshop.se
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Helen Sturk i sorterartagen.

RÖDA KORSET

Frivilligorganisation med lång historia
Hjälporganisationen Röda Korset kän- muslimska delen av världen kallas organisaner nog de flesta till. Det är en av de tionen Röda Halvmånen. I Sverige bedrivs en
äldsta organisationerna i sitt slag.
omfattande verksamhet med insamling av
Röda Korset grundades för att skydda pengar, kläder och andra förnödenheter till
mänskligt liv och mänsklig hälsa, för att ga- behövande människor. I samband med den
rantera respekten för alla människor, och för stora flyktingströmmen förra hösten var beatt förhindra och lindra mänskligt lidande. hoven av vinterkläder stort och Röda Korset
Internationellt sett är Röda Korset en huma- i Ljungbyhed fick betydande arbetsuppgifter
nitär rörelse som består av flera av varandra med att samla in, sortera och dela ut kläder
oberoende organisationer, men med gemen- och fritidsartiklar till de flyktingar som kom
samma grundläggande principer, mål, sym- till Migrationsverkets boende på Ljungbyhed
Park.
boler och stadgar.
Det ursprungliga syftet för organisationen
var att hjälpa sårade soldater i krig. Den
schweiziske affärsmannen Henri Dunant
hade tillsammans med ett antal frivilliga tagit
hand om sårade och nödställda soldater på
slagfältet vid Solferino 1859. Dunant förde
fram tanken om en neutral organisation som
skulle ha som uppgift att hjälpa nödställda i
sin bok ”Minnen från Solferino”. Året därpå
- 1863 - tog Henri Dunant och juristen Gustave Moynier inititiativ till det som senare blev
Röda Korset.
Det röda korset - en skyddssymbol
Symbolen - det röda korset - har genom historien synts på ambulanser som hämtat skadade
människor, på lastbilar på väg med förnödenheter till nödställda människor, på armbindlar
på volontärer i samband med kriser. Det röda
korset har varit en skyddssymbol som stått för
neutralitet och humanitärt stöd.

Kupan – mötesplats och butik
Röda Korset har ett flertal second hand-butiker i Sverige med namnet Kupan. I Skåne
finns ett 25-tal ”Kupor” och i Klippan ligger
den på Allégatan 12. Kupan är inte bara butik utan också en mötesplats. Att få en kopp
kaffe och en pratstund på Kupan är något
som många uppskattar.
– Vi är cirka 140 medlemmar i Klippan, berättar Lena Eek som är ordförande i Röda Korset i Klippan. Men vi är alldeles för få som är
aktiva. Vi behöver nya krafter som kan hjälpa
till att driva Kupan. Vi måste bemanna med
tre, helst fyra personer, för att ta hand om
kunder och besökare. Nu är det på gränsen
att vi klarar hålla våra öppettider.

Bakom själva butiken finns en lokal där mottagning och sortering av gåvor görs. Här pågår ständigt ett arbete för att skilja det som
inte går att sälja från det som skall ut i butiken.
Volontärer - frivilligarbetare
– Det är mycket saker och kläder som skänks
I hela världen finns cirka 100 miljoner volon- till Röda Korset. Bland annat får vi många
tärer och anställda inom Röda Korset. I den dödsbon, säger Helen Sturk som arbetar med

FAMILJESIDAN

att sortera gåvorna. Det som är användbart
går ut till butiken och säljs där. Vissa saker
kör vi till återvinningen.
– Kläder och skor som inte går att sälja
skickas vidare och hamnar i Holland där det
så småningom blir ljuddämpande mattor till
disk- och tvättmaskiner, fortsätter Lena Eek.
För detta får Röda Korset i Sverige några kronor per kilo. Så även om det inte går att sälja
bidrar det ekonomiskt till vårt arbete med att
hjälpa nödställda.
Har du tid över och vill hjälpa till med humanitärt arbete så vet du att Röda Korset finns.
Röda Korset har räddat liv och gjort tillvaron
drägligare för många människor över hela
världen i 150 år. I Klippan utförs det frivilliga arbetet i gemenskap med andra, genom
bössinsamlingar och butiksarbete på Kupan i
centrala Klippan. Ett arbete som i slutändan
ger medel till Röda Korsets verksamhet, för
medmänniskor i nöd. Kanske något för dig?
Källa: wikipedia.se och www.redcross.se

Vill du arbeta aktivt för Röda Korset?
Kontaktpersoner:
Klippan:
Lena Eek 042-154218, 070-2841898
Ljungbyhed:
Sven Sjöling 070-626 71 79
Färingtofta:
Marianne Ljungdahl 0435-770048
Perstorp:
Sven Erik Sjöstrand 076-8541985
Östra Ljungby:
Berit Paulsson 0435-22278, 070-9700783

En tjej
Född: 151020
Vikt: 3 330 gr
Längd: 50 cm

Födelsedag, vigsel eller något
annat du vill uppmärksamma?
På Familjesidan har vi ett enkelt modulsystem, där du
köper så många moduler som du behöver.
Kontakta oss på 0435 - 77 90 50

Adapt Media

familjesidan@soderasjournalen.se
www.klippanshopping.se
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Lisa

Johanna &
Daniel Zachhau
Ebba

KLIPPLÖRDAG – KLIPP-priserna i ballongerna gäller endast den 1/10 mellan kl. 11-13 om inget annat anges.

CYKELAFFÄREN I CENTRUM

25%

6.595:-

rabatt
på alla
tapeter!

ord. 7.995:-

KLIPP-pris!

HJÄLMAR
Utvalda

199:-

15.000:OBS!
Från 3 okt
stängt måndagar!

Gäller endast under KlippLördagen den 1 okt.

EN I CENTRUM
EKSTRANDS CYKEL 0435-71 14 13

C420
dic Line Citycyklar
DE!

Gilla oss på FB

Storg 17, KLIPPAN

www.colorama.se

Tisd-fred 9-18 / Lörd 9-14 (Måndagar stängt)

249:-

Retro-radio
med CD

Ord. pris 299:-

790:Ord. pris 990:-

06-04-03 10.47.56

Laserskrivare

Klockradio

M2026

Snabb och smidig Svart/Vit laserskrivare. Upp till 20 sidor/minut i
A4. USB-ansluten.

HÖRLURAR

149:Ord. pris 199:-

Sonoclock 600

BRÖDROST
Inox Chilli, OBH Nordica

399:-

990:Ord. pris 1.190:-

Kompakt klockradio. Snabbval för 10 radio stationer.
Justerbar display.

490:Ord. pris 695:-

Radio/CD-spelare
HRA-1500MP

CD-MP3 Player. Radio AM/FM.
Aux-ingång. Fjärrkontroll.

Vikbar kontaktkortstelefon

DoRo PRiMo

Lättanvänd mobiltelefon för dig som bara
vill ringa och skicka SMS. Tydlig display.
Lång batteritid. 46x91x19 mm. 87 g

Ord. pris 490:-

Ballong-erbjudanderna gäller endast
under KlippLördagen den 1 okt.

www.klippan.euronics.se
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KLIPPLÖRDAG – 1 oktober kl. 11-13
Min stora flicka har fyllt fyra år. Innan jag fick
barn sa folk till mig att oj, oj, oj du ska få se så
fort tiden går när du får barn. Dom hade rätt! Fyra
år har försvunnit i en virvlande fart.

1. Mina barn ska bara leka med giftfria, ekologiska,
könsneutrala träleksaker. Maten ska vara hemlagad av
icke besprutad och rättvisemärkt fallfrukt. Kläderna ska
jag sy av eco-bomull från lyckliga får. I diskussioner ska
jag alltid vara pedagogisk och lugn. Visionen är mycket,
mycket fin. Verkligheten? Plötsligt hittar man sig själv
i ett plasthav av rosa Disneysaker, samtidigt som man
värmer en burk köpe-barnmat i micron och man svarar
fyraåringen i en tjafsig diskussion med den omogna
frasen ”du är också en bajskorv”.
2. Jag ska inte bli en sån där orolig mamma. Jag ska vara
cool. Eller hur. Från den minut man blir någons mamma
eller pappa kommer oron smygande. Plötsligt ser man
katastrofer i varje hörn och situation. Varför ringer inte
barnvakten och säger att allt är bra? Är dom på akuten
nu? Bäst att jag åker hem igen fast jag inte varit på date
med min man på två år. Tänk om, tänk om, tänk om…
Där ligger man som förälder och funderar i natten på allt
hemskt i världen och sidan om sover lilla hjärtegrynet
gott, omedvetet om alla faror som kan lura där ute. Vad
kostar en avlägsen stuga i Alaska egentligen?
Hur mycket jag än tänkte och hade bestämt mig för
innan jag fick barn så är det bara att åka med. Vardagen
med kärleken, skratten, en varm liten hand i min, bråken,
makaroner under strumpan och ”Guld och gröna
skogar” på repeat 1 miljard gånger. Mitt hjärta svämmar
över och bubblar av kärlek i allt vardagskaoset… logistik,
planering, hämta, lämna, laga mat, Skogsmulle, diska,
tvätta, träna, Bamsegympa, babysim. När storasystern
omedvetet stryker sin lillasyster över det mjuka lilla
håret…. –hjärta-bubbel-emoji–

499:ord.pris 699:-

599:-

Finns även i
barnstorlek (fr. stl 116)

ord.pris 799:-

399:- (ord. 499:-)

Priserna gäller endast under
KlippLördagen den 1 okt!

Den lilla flickan som absolut skulle heta Madicken men
kom ut och var en liten Ebba överraskar mig och min
man varje dag med sina funderingar, tankar, ord, infall,
idéer, lekar och förslag. Och för snart ett år sen kom
hennes lillasyster, vår Lisa, till världen och vi var fyra! En
pappa, två döttrar och jag som är deras mamma. Just det
här med att jag är någons mamma överraskar mig varje
gång. Jag har säkert skrivit om det här innan. Men jag
blir verkligen överraskad på riktigt när jag inser att JAG
är mamman i den här familjen. Jag har funderat en del
över saker man tänker INNAN man får barn jämfört med
hur det blir i verkligheten:

Friluftsbyxor från

Välkomna till Storgatan 32 A, Klippan

Du missar väl inte Basthi?!
i rutan gäller fre
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30/9 och lör 1/

Poncho

KLIPP-pris!

KLIPP-pris!

Part Two
Jeans Dranella TopOrd.
199:Ord. 999:-

Öppet:
Mån-Fre 9.30 -18.00
Lör 9.00 -14.00

Armband

295:-/st
(ord.pris 600:-/st)

399:-

69:-

KLIPP-priserna i ballongerna
gäller endast den 1 okt!

Kom in och se
höstnyheterna!

Halsband
med hänge

398:(ord.pris 995:-)

Priserna gäller endast under
KlippLördagen den 1 okt!

pr is!
KLIPPen-dast den3

VI HAR YTTERLIGARE 500 KR I RABATT
PÅ VÅRT GRUNDPAKET (ord.pris 13 200 kr)

G ä ll e r m e ll a n 11 -1
1 okt

Plast, rosa och Disney...

8

9:-

:-) ..Nu 59
...... (ord. 1099
Jeans Bessie............... ord. 599:-) .....Nu 399:.. (
Tröja Peppercorn.......... ord. 599:-) .....Nu 399:.(
.....
Blus Signal .................... ord. 899:-) .....Nu 599:e ... (
Jumper New Hous ord. 499:-) .....Nu 299:Tif & Tiffy........ (

Erbjudandena

Storgatan 15, Klippan
0435 - 130 80

KLIPPLÖRDAG – KLIPP-priserna i ballongerna gäller endast den 1/10 mellan kl. 11-13 om inget annat anges.

Värme och ljus

inomhus
Passa på att använda ROT-avdraget vid
byte av elradiatorer och installation av
luftvärmepump.

WiFi- g
in
styrn pet!
ö
k
på r 5 valfria

e
du
u köp
När d Digital får E3,
Yali o Touch
c
p
Tem e 2589 :-,
värd öpet!
på k

Canvac
Value kit
på köpet!

2579:-

KLIPP-pris!

12 995:-

Nutellasemla

Plafond

Aneta Donau
(ord. pris 999:-)

399:-

20:-

Den gör att radiatorn stängs av
tillfälligt när fönstret är öppet och
slås sedan på igen när fönstret stängs.
Effekt: 500 W. Spänning: 230 V.
Elradiator Yali Digital 0506/8501078
Se fler modeller på elkedjan.se

Nu kan du följa oss på

Kaffe och semla i
serveringen 35:Båda erbjudandena gäller endast
den 1 okt kl. 7-15

Priserna gäller endast lördag 1 oktober kl. 11-13
Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

ICA nära Klippan

Luftvärmepump Q Heat 63/20-040
Energiklass värme/kyla: A++/A+++.
SCOP/SEER: 4,6/8,5.
Max kylkapacitet: 3,3 kW.
Årsförbrukning värme/kyla: 791/107 kWh.
Typ av apparat: Kylning och uppvärmning.
Kylläge: Luftkyld.
Max värmekapacitet: 6,3 kW.
Ljudnivå inne/ute: 22–42/56 dB.

priser!
KLllIPerPe-nd. 1 okt

Järnvägsgatan 28, Klippan • 0435-139 60 • E-mail: butik@sondrabyel.se

ar g
Chefen h

HÖSTMYS

Ingen onödig uppvärmning.
Oljefylld radiator med praktisk
öppet fönsterfunktion.

Luftvärmepump som är byggd för
nordiskt klimat. Sleep-funktion.

Totalt värde
2400:-

KLIPP-pris!

Gäller endast 1 okt
mellan kl. 11-13

Gä

Naturell, 600 gr

TWISTER
FRIES
90

9

/st

MAX 1 KÖP

Jim Beam,
Bourbon-sås, 500gr

PULLED
PORK
95
/st

29

MAX 1 KÖP

i ft s i g !

“Lusekofta” blå/offwhite (699:-) .............. 199:-

199:Kofta beige/offwhite (549:-) ........................ 349:Långklänning Missonimönstrad (599:-)... 399:Fashion jeans från Cream ........ 200:- i rabatt
Klänning

bordeaux (499:-) .........................

KLIPP-pris!

Gäller end. 1 okt

Vi firar !
n
a
k
c
e
v
a
l
h e n 2 6 s e p t - l ö r 1 ok t ,
!
Må
et räcker
r
g
a
l
t
g
n
så lå

Täckjacka
Svart, blå, orange

(499:-)

399:-

Välkomna att
fira med oss!

Öppet:
mån-fre 10-18 / lör 10-14

Storgatan 32, Klippan
Tel. 0435 - 101 15
www.gunnsmode.se
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A4U AB

Varmt i huset
– A4U AB förklarar hur det funkar
Vi människor har en del grundläggande behov som måste tillgodoses.
Vi behöver mat och tak över huvudet.
Lite kläder på kroppen är bra, på vintern behövs mössa och vantar. Våra
bostäder måste stå emot väder och
vind, och när det är kallt måste de värmas upp på något sätt.

Värmepanna med varmvattenberedare har en tydlig
manöverpanel.

En trådlös rumsgivare är lätt att hantera.

Utedel till luft/vattenvärmepump.

10

nyttjar man den energi som finns i jorden i en
villaträdgård för att värma upp huset. Bergvärme innebär att man borrar några hål cirka
90-200 meter ner i berggrunden. Den energi
som finns i grundvattnet ger en jämn energitillgång över hela året.
– Det mest energieffektiva systemet idag är
luft/vattenvärmepumpen, säger Kenneth
Tranmosse som arbetar med värmeinstallationer på A4U. Årsmedeltemperaturen i Skåne
är idag 9⁰ och ur den skånska luften plockar
pumpen ut energi att värma huset med. Bergvärme och markvärmen har betydligt lägre
medeltemperatur att hämta energi från.

Historiskt sett har vi i Norden värmt våra hem
genom att elda med ved i eldstäder, kaminer
och kakelugnar. I mindre hus var oftast eldstaden där man lagade mat även den enda
värmekällan. En sträng norrländsk vinter
krävde ett rejält lager ved om man inte ville
frysa tårna av sig.
De relativt höga priserna på olja och elektricitet har lett till att det är mer gynnsamt
Centralvärme
Under 1900-talet utvecklades tekniken med att använda tekniken med värmepumpar
centralvärme, det vill säga en uppvärmning jämfört med andra uppvärmningsalternativ.
centralt i huset där värmen sedan fördelas till Investeringen för en luft/vattenvärmepump
husets rum. Tekniken med att sprida värmen betalar sig för de flesta på 5-7 år.
har då i de allra flesta fall varit ett system – Även när det är så kallt som -28⁰ C kan
med vattenburna radiatorer. I de element man plocka energi ur luften, fortsätter Kensom vi har i våra rum har varmt vatten cirku- neth, som driver sitt företag tillsammans med
lerat, uppvärmt av någon sorts värmepanna sonen Mattias. Våra pumpar håller konstant
som vi har ”gömt” i en källare eller i ett ut- värmeeffekt ända ner till -15⁰ C.

hus. Värmepannorna har oftast eldats med Luften är gratis
ved, olja eller drivits av elektricitet.
Bergvärme är en stor investering som det
kan ta längre tid att plocka hem jämfört med
Värmepumpar
Den tekniska utvecklingen pågår ständigt. På andra alternativ. En viss risk med permafrost,
1980-talet blev tekniken med att omvandla det vill säga permanent isbildning runt borrenergi från omgivningen vanligare och vär- hålet, finns också med bergvärmen. När det
mepumpar började produceras i större skala. gäller berg- och markvärme finns även risk
Att omvandla energi från luften, marken eller för läckage av frysskyddsmedlet ut i naturen.
grundvattnet med hjälp av en värmepump Dessa installationer har därför anmälningshar blivit ett mycket vanligt alternativ för plikt till den lokala miljömyndigheten.
uppvärmning av villor och andra mindre hus. – Luften är gratis, avslutar Kenneth som
har följt den tekniska utvecklingen i mer än
Den grundläggande tekniken får nog beteck- trettio år. Min rekommendation vid byte av
nas som snillrik. En vätska, ”köldmedium” uppvärmningssystem är luft/vattenvärme(ammoniak, propan eller freoner), flyter i ett pump. Det kan ge en besparing på 60%
rörsystem och förångas när den möter värme och i kombination med solpaneler ytterligare
i ett intilliggande system. På det sättet ”kra- 10-20%. Det är även ett bra alternativ vid
mar man ur” energi från uteluften, grund- nybyggnation.
vattnet eller jorden i en trädgård. Energin
En bra, stabil och ekonomiskt fördelaktig
tillförs uppvärmningssystemet.
uppvärmning av ditt hus kräver noggranna
Luft, mark och berg
förberedelser och ekonomiska överväganEn luftvärmepump kan alltså utnyttja den den. Att en värmepump kan utnyttja energin
energi som finns i luften utanför ett hus. i luften vid så låga temperaturer som -28⁰ C
Markvärme (”jordvärme”) innebär att denna och ändå värma upp ett hus är väl närmast
teknik används för att utvinna värme ur yt- ett mirakel. Eller ett bevis på att mänskligjorden. Man gräver ner några hundra meter heten uppnått en utvecklingsnivå där det är
slang på tjälfritt djup, vilket i Skåne är drygt svårt att skilja på teknik och trolleri? Varmt i
1 meter under markytan. På detta sätt ut- huset vill man i alla fall ha, året om!

Dagens rätt

Mån Raggmunk och fläsk mé lingon
Tis Pannbiff mé lög
Ons Sejfilé kokt potatis/mos och
33 cl läsk/vatten
ingår
vår goa skarpsås
Tors Flygande Jacob mé ris
Fre Mallas filé mé kokt potatis och underbar sås

Bilvård, lackkonservering, kemtvätt, polering, vaxning,
motortvätt, lackrenovering, rengöring av strålkastare m.m.

Öppet mån-lör 9-18
Ring för bokning på

80:-

Klipp ut och spara mig!

Vi handtvättar din bil fr. 100:Utvändig lackrekond. fr. 790:-

4
Fabriksvägen 8 Veckans alternativ:
Efter kl.1 i ”Kvällens”
v
r
a
r
e
Lunchkorv mé mos och
KLIPPAN
serv
gurkmajonnäs/Bostongurka
0706 - 72 55 37
Välkomna! Jessika & Co
Gäller 26 september- 21 oktober

073-962 66 66

Storgatan 69, Klippan

Gilla Nya Pålles på Facebook så får ni våra erbjudanden & menyer direkt i din smartphone!

Infanterigatan 10-12,
Tel. 0435 - 44 08 00 264 51 Ljungbyhed

VI VILL HÄLSA VÅRA NYA MEDARBETARE
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
Tandläkare Leif Fredriksson och tandsköterska Ilona
Rönquist kommer att hjälpa oss att ta emot patienter
från vecka 37.
Michal Wachalski
Tandläkare

Leif Fredriksson
Tandläkare

tandvardenljungbyhed@ptj.se

WINT ER IS C O M IN G!
LUFTVÄRMEPUMPAR SOM TAR
FIGHTEN MOT KYLAN!
LUFT - LUFTVÄRMEPUMP
FRAMTAGNA FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN
BEHAGLIGT INOMHUSKLIMAT
MÄRKBAR EKONOMISK BESPARING
STYR DIN VÄRMEPUMP VIA WIFI

LUFT - VATTENVÄRMEPUMP
200 LITER TANK FÖR VARMVATTEN
GARANTERAD VÄRMEEFFEKT NER TILL -28°C UTOMHUS
TRÅDLÖS KONTROLL FÖR ENKLARE STYRNING
STYR DIN VÄRMEPUMP VIA WIFI

Frågor? Ring oss!
Kenneth: 0706-248 229
Mattias: 0706-248 227
Se modeller och priser på www.a4uab.se
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En myndig man beställer själv vad han
vill dricka! Anna-Karin på Norrehus
expedierar mat och dryck.

Gabriel Kelley,
låtskrivare från
Nashville

Gott, mysigt
och bra musik!
Axel Andersson ville bjuda den närmsta familjen på ett extra kalas när han
fyllde 18 år och då passade en kväll på
Norrehus alldeles utmärkt! Som nybliven myndig man tog han föräldrar och
syster, morföräldrar och farmor med
sig till restaurangen och musikstället
Norrehus på Bryggerigatan i Klippan.
– Det var kul att kunna bjuda familjen
på det här! säger en nöjd Axel som
liksom flera i sällskapet valde en
”Talls burgare” till huvudrätt. Och det
var jättegott, mycket fint!
IT-gymnasist
Axel som är från Klippan går sista året på ITgymnasiet i Helsingborg. Förra året gjorde
han praktik på Stadsbiblioteket i Helsingborg
och personalen där var så nöjd med honom
att de erbjöd honom timanställning.
– Ja, jag fick stanna kvar och jobba extra,
säger Axel. Nu håller jag i en IT-verkstad för
barn, 7-12 år, då och då. Vi laddar ner och
testar olika appar, kollar TV-spel och söker på
internet. Underbart, jag trivs väldigt bra med
det!

anordnar regelbundet konserter och andra
arrangemang i den personligt renoverade
disponentvillan. Husets egen historia har
tagits tillvara genom en mängd inredningsdetaljer. Deras arbete med villan uppskattades
av många och ifjol fick man ett välförtjänt erkännande av Klippans kommun genom 2015
års byggnadsvårdspremium.
Musik och mat, men mycket mer
Med modevisningar, utställningar och föreläsningar har Norrehus stor bredd på sin
repertoar. Men det är musiken som har
dominerat. Man har haft ett flertal svenska
och internationella artister på besök och
Axel med sällskap fick tillfälle att lyssna på
folksångaren Gabriel Kelley efter måltiden.
Kelley kommer från Nashville i USA och har
medverkat i TV-programmet Jills veranda
där han har visat upp den amerikanska musikbranschens autentiska sida. Kelley är en
meriterad låtskrivare och folksångare som
turnerar världen runt.
– Jag lyssnar mycket på musik, och gillar country och folk music, säger Axel uppskattande
om kvällens artist. Det här var riktigt bra!

Axel kunde summera kvällen som trevlig, med
god mat och fin musik! Att ha hela familjen
med sig kändes fint. Det var en uppsluppen
stämning med många glada hågkomster och
minnesbilder familjemedlemmarna emellan.
Skratten kom tätt. Och att mamma Maria var
Renoverad byggnad
den som tipsade Axel om Söderås Journalens
Norrehus har en lång tradition som restaur- tävling tyckte alla var en mycket god gärning,
ang med levande musik. Anna-Karin Liljedahl då blev det ju ytterligare ett kalas för artonåroch Lars Göransson som driver Norrehus ingen. På Norrehus dessutom!
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Riktigt vad han skall göra efter gymnasiet har
han inte bestämt, läsa vidare eller försöka
hitta jobb är frågan. Men sista året i skolan,
med projekt och specialarbeten, skall avverkas först.

”Talls burgare”, en av maträtterna som hämtat
namn från profiler från Klippan.

Skål för Axel! Här
tillsammans med en
vapendragare i vått och
torrt, morfar Ronny.

När sonen bjöd på
Norrehus så trivdes
pappa Bent!

NY TÄ
VLING
!

Bryggerigatan 13,
Klippan • 0435-101 05

www.norrehus.se
Följ oss
gärna på

Håll dig uppdaterad om våra öppettider
och arrangemang på vår hemsida!

Se dig i spegeln och fundera! Helt ok, men skulle
man ändå inte kunna…

Välkomna!

Outlet-försäljning
av stallströ 38 kr
Balar 25 kg

/per bal

exkl. moms

Avhämtning Ljungbygatan 25 i Ljungbyhed.
Öppet: Måndagar 07.30-16.00 samt
fredagar 07.30-11.30.
Andra tider enl överenskommelse. Tel. 0709-90 00 23
Betalning genom Swish eller fakturering.

ar

Dags för årets
Gör-om-mig!

Nu har du chansen att bli, om inte en ny människa, så i alla
fall få en härlig fasadputsning! Deltag i vår Gör-om-mig och
du kan vinna ett besök hos frisören och få några smakfulla
tillskott i din garderob. Att känna sig fräsch med ny look blir
belöningen!
Den här gången är det Salong Monica och Gunns Mode som
tar hand om dig. Vinnaren kommer att få en god, kanske omvälvande, stund hos dessa Klippan-företag. Personalen hos
Gunns mode och frisör Monica Lövgren har lång erfarenhet
och känsla för såväl trender som tidlösa stilar.
Skicka in en motivering till varför DU skall vinna Gör-om-mig
den här gången. Skicka in ett nytaget foto på dig och meddela då också vilken klädstorlek du har. (OBS! Skor ingår inte i
vinsten). Man kan inte nominera någon
annan person i denna tävling.
EFTER
Skriv till:
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan
Senast 10 oktober vill vi
ha ditt bidrag!
Märk ditt kuvert med
”Gör-om-mig”

l!
L ycka til

Städpatrullen
- vi städar allt!
FÖRE

Vi skänker bort pengar!
Stiftelsen

Utbildning och utveckling inom skog och natur i nordvästra Skånes
skogsbruksområde
Du som slutfört grundutbildning inom natur och miljö eller skogsbruk
vid naturbruksgymnasierna i Östra Ljungby och Osby och genomför
fortbildning, kan söka pengar. Du ska vara skriven i någon av Skånes
kommuner.
Ansökningshandlingar rekvireras hos Segragymnasiet i Östra Ljungby
och skickas dit senast den 1 oktober 2016.

Segragymnasiet
Kunskapsg 3, 264 71 Östra Ljungby
tel. 0435 - 31 111
kontakt@segrag.se
www.segrag.se

BILVERKSTAD

- TRYGGT I LJUNGBYHED SEN 1967

KOLLA ALLTID VÅRA PRISER PÅ SERVICE,
REPARATIONER OCH DÄCK!

VI REPARERAR DIN BIL VID

FÖRSÄKRINGSSKADA!
KROCK, BILGLAS M.M.

ken!

Alla mär

BILVERKSTAD

Telefon: 0435 - 44 04 87
Mail: info@kenoc.se
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PROFIL:
RANSSON
JENNY F

man tränar match och då är de internationella träningslägren viktiga. Resan gick till
Klippan 2008 där tränaren Fari fått jobb på
Brottningscenter. Tjejgänget från Gällivare,
med Jenny, Henna Johansson och systrarna
Johanna och Sofia Mattson, fick fler och nya
träningskompisar.
– Det var bra för mig att komma hit, säger
Jenny. Jag fick bättre sparring här och det är
betydligt närmre till tävlingar och träningsläger. I Klippan är det nära till allt.

Brottning, brottning,
och brottning!
Det var en minst sagt nöjd Jenny
Fransson som återvände till Klippan
efter tävlandet i OS i Rio för någon
månad sedan. Många vet nu att Jenny
fick ett OS-brons och att hon var den
första svenska kvinnliga brottare som
tagit medalj i OS. Men vem är Jenny
Fransson?
Det är inte så få unga män och kvinnor
som hamnat i Klippan som en följd av sitt
stora intresse för brottningssporten. Sedan
1950-talet har brottningen varit stor i Klippan och Jenny är en av många som fått bra
förutsättningar för att träna och tävla genom att flytta hit. Jenny kom till Klippan genom att förbundstränaren Fariborz Besarati
hade hamnat här och genom det stärktes
Klippan som ett centrum för dambrottningen i Sverige.
– Jag tränade för Fari i Gällivare när han erbjöds jobb på Brottningscenter i Klippan, berättar Jenny. Vi var ett gäng tjejer som tränade för honom där och sedan kom till Klippan.
Värmland och Piteå
Jenny föddes 1987 i Molkom utanför Karlstad, men när Jenny var liten flyttade familjen till Öjebyn utanför Piteå där Jenny växte
upp. Idrottsintresset var stort i familjen, alla
hennes fem syskon har hållit på med olika
sporter, mer eller mindre. Mamma Kristina
var aktiv som tränare i handboll och fotboll
och arbetade också aktivt inom Svenska
Brottningsförbundet under en period. När
14

God fysik och skador
En brottare bör vara stark, vara smidig och
snabb och ha bra kondition. Till det skall man
ha talang för den teknik som krävs i brottning.
– Min starka sida är nog min styrka helt enkelt, konstaterar Jenny. Jag är stark. Och jag
har förbättrat min balans genom åren. Mitt
favoritgrepp är nacksving.

Men livet som idrottskvinna är hårt och den
tuffa träningen sliter på kroppen. Jenny har
blivit knäopererad nio gånger och i axeln en
gång.
– Idag förstår jag att jag skulle varit lite försiktigare efter mina skador och operationer,
och inte haft så brått med att börja träna,
säger Jenny eftertänksamt. Men jag har vaJennys äldre bröder tränade brottning så
rit otålig och velat komma igång med brotthängde Jenny med. Redan vid 5½ års ålder
ningen. Det är så kul att träna! Men man har
var Jenny frälst för brottning. Jenny provade
alltid ont någonstans i kroppen.
visserligen bågskytte, handboll, fotboll, ridning och skidåkning, men vid tio års ålder Mental träning och diet
blev det den klassiska kampsporten brott- Jenny har tävlat i de högre klasserna på damning för hela slanten. Och så är det än idag. sidan, 72 och 75 kg, men när man för två år
– Jag tyckte brottning var jättekul, och det är sedan ändrade indelningen av viktklasser valdet fortfarande! säger Jenny. Jag är en täv- de hon att gå ner till 69 kg. Några problem
lingsmänniska och gillar att vinna. Jag blir sur med bantningen har hon inte haft utan hon
när jag förlorar.
har följt de råd som hon fått av den dietist
som arbetar i Sveriges Olympiska KommitFörebild
tés resursteam. Hon har även fått hjälp av en
I Rosviks IK där Jenny tränade brottning fanns
idrottspsykolog för att bli bättre på att fokuden sex år äldre Heidi Skemark som 1999
sera vid tävling.
blev världsmästare för juniorer. Hon blev en
– Det går inte att tro att man skall vinna, bara
förebild för Jenny och Heidis framgångar
för att man slagit en motståndare tidigare,
sporrade till träning och tävling. Jenny satslår Jenny fast. Det gäller att ta en match i tasade på brottningen.
get och koncentrera sig på den. Jag har blivit
– Som femtonåring flyttade jag trettio mil
bättre på att fokusera på det som kommer
norrut till Gällivare där det fanns ett gäng tjenärmast.
jer som tränade under Fari Besarati. Familjen
Mattsson med de brottande systrarna blev Ekonomi
min fadderfamilj. Så jag började gymnasiet Sedan 2007 har Jenny fått ekonomiskt stöd
där, naturvetenskapliga programmet, fort- från SOK, Sveriges Olympiska Kommitté, vilsätter Jenny. Det sista året på gymnasiet gick ket har varit grunden för hennes ekonomi.
jag hemma i Piteå, men efter två år var jag Förutom lite extraknäck som personlig assistillbaka i Gällivare.
tent och lite städjobb har Jenny kunnat ägna
den största delen av sin tid åt brottning. Att
Till Klippan
leva med små inkomster har blivit en självDet var svårt att hitta sparring i Gällivare
klarhet för Jenny.
och även om kompisen Henna Johansson
också tävlar i en av de tyngre klasserna, så – Man klarar sig, konstaterar hon. På trävar hon lite för lätt för Jenny. En viktig del av ningslägren betalar SOK mat och husrum, så
träningen är att få variation i motstånd när då gör man inte av med så mycket pengar.

MAJA JANSSON

– ung designer
från Ljungbyhed
Världsmästare och OS-medalj
Jenny blev europamästare för juniorer 2006.
Efter ett flertal placeringar precis nedanför
prispallen på internationella mästerskap fick
Jenny så en fullträff några månader efter OS
i London 2012. Hon fick revansch för niondeplatsen vid OS och blev världsmästare i Edmonton. Efter det har hon blivit nordisk mästare 2013 och har nu 10 svenska mästerskap.
Men den färskaste medaljen känns kanske
ändå bäst. Störst uppmärksamhet har det
blivit efter OS-bronset i Rio de Janeiro. I
matchen om bronset slog hon den dubbla
juniorvärldsmästaren Dorothy Yeats och Jenny
kände glädje, men även en viss lättnad, när
hon kunde åka hem med en medalj.
Uppvaktningar
Väl hemma väntade uppvaktningar; på
Arlanda, i Kungsträdgården i Stockholm,
på flygplatsen i Ängelholm möttes hon av
gratulanter. I Klippan tog kommunen emot
henne och tränare Fari Besarati med en ceremoni, till det även en uppvaktning från Klippans Brottarklubb.
– Det var häftigt att få vara med i Rio, allting
är ju så stort på OS. Och vi brottare får ju
inte så mycket uppmärksamhet som det blev
nu. Nu känns det tomt att inte ha något mål,
men jag tänker nog inte sluta nu. Jag känner
mig i bra form och njuter av det som vi har
åstadkommit.
Kompisgänget på Brottningscenter som har
stöttat varandra kan även fira ett OS-brons
för Sofia Mattsson, dubbel glädje bland
brottartjejerna! Stort stöd har Jenny också
haft av familjen och sambon Jalmar Sjöberg,
som själv varit brottare på elitnivå och vet vad
en hårdsatsning innebär.
För första gången på länge kan Jenny sitta i
lugn och ro och glädja sig åt tillvaron. Umgås
med Jalmar, åka till Skäralid som hon älskar
med sin franska bulldogg Tiger, äta upp allt
lösgodis som hon fått efter OS, och fundera lite på framtiden. Kan det vara dags att
skaffa sig en utbildning, kanske? Vi får se vad
hon väljer för framtid. Att Jenny Fransson älskar brottning, det är en sak som är säker i
alla fall!

Tolvåriga Maja Jansson från Ljungbyhed vann i våras en tävling när hon
lämnade förslag till formgivning av en tygväska. Majas design var en regnbåge med olika komplimanger som barn kan ge till varandra, eller sig själv.
”Bra som jag är!” är temat för tävlingen som butikskedjan KappAhl arrangerar tillsammans med organisationen BRIS, Barnens Rätt I Samhället.
Tryck på tygväska
Nu har Majas regnbåge blivit tryckt på tygväskorna, vilka är ute till försäljning i KappAhls butiker.
– Det var mamma som såg tävlingen på facebook, säger Maja som går i årskurs 6 på
Ljungbyhedsskolan. Idén till väskan poppade upp efter att jag gjort olika skisser. Regnbågen tog jag från Pride där man får vara som man är. Texterna är sådant som man
kan skriva till varandra, man säger det liksom inte.
Priset blev ett presentkort i KappAhls butiker och fyra stycken biobiljetter. Så Maja
kunde bjuda sin mamma Anna och syster Ida på Djungelboken i Helsingborg, vilket
inte var så tokigt!
Maja gillar träslöjd, där det roligaste har varit att göra en skål i trä genom att urholka
med håljärn och hammare. Maja ritar ibland och målar gärna med akvarell. Något
jobb som designer när hon blir stor tänker hon sig inte. Maja som tycker om hundar
vill gärna bli djurvårdare.
Bris och KappAhl
”Bra som jag är!”-kampanjen syftar till att stärka barns självkänsla och motverka känslor och attityder som tyvärr tycks vara ganska vanliga bland barn. Många barn har
svårt att tycka om sig själva och känner en press på sig att vara snyggare, smartare,
coolare, längre, kortare, smalare, starkare, ljusare, brunare, roligare och bättre. KappAhl vill på detta sätt bidra till att stärka barns känsla för sitt eget värde. ”Bra som jag
är!”-kampanjen bidrar till att finansiera kuratorer i den stödverksamhet som BRIS har
för barn och unga.
Barnens rätt i samhället – BRIS
BRIS är en svensk ideell, partipolitiskt och religiöst obunden, organisation som
funnits i 45 år. BRIS huvudsakliga syfte är att stödja utsatta barn och hjälpa dem
att kunna föra en dialog med vuxna. FN:s konvention om barns rättigheter –
Barnkonventionen - ligger till grund för deras arbete. Barn och ungdomar kan
ringa till BRIS för att prata om problem om man känner behov av det. Telefonnumret är 116111.

STOR LOPPMARKNAD lö. 1/10 kl. 11-14
Kom & Fynda! Servering: Kaffe & kaka, korv m.m.
I och vid Loppislokalen efter Ugglebadet Badv.7
Välkomna !
Perstorp Bälinge
Idrottsklubb

Shopen: Hantverkaregatan 2 D. Öppet v.38, stängt v.39
Loppislokalen: Stängt v.38 och 39 till 1/10. Hemsida: pbik.se

15

BILTVÄT
HOS BOSATBEN

Bekväm
biltvätt

Vissa saker måste göras då och då. Listan kan göras lång, tänk på att städa förrådet, klippa håret,
putsa fönster och... ja, tvätta bilen. Det tar emot,
men skall göras. När det väl är gjort känns det bra,
men fram tills dess våndas man.
Nu är det inte så besvärligt att tvätta bilen om man bara
tar sig samman och kör till Biltvätten. Du rullar in din mögiga bil, sitter kvar och lyssnar på P4 i bilradion en stund.
Nynnar på en gammal Ledin-dänga, petar tänderna och
fixar till luggen. Och vips, tio minuter har gått och bilen är
skinande blank. Svårare än så var det inte...
– Vi övertog den gamla Shell-macken mittemot Biblioteket
för fyra år sedan, och har nu öppnat Biltvätten, säger Filip
Ströbeck på Bosab, bolaget som nu breddar sin verksamhet ytterligare. Sex olika tvättprogram finns, från en sköljning med tork för 50 kronor upp till en tvätt med avfettning och underspolning för 199 kronor. Vi använder Sonax
miljövänliga produkter och våra borstar består av remsor
av sämskskinn som är skonsamma mot billacken.
Biltvätt och bilputs
Man kan välja tvättprogram där takborstarna inte är i drift,
vilket är perfekt för bilar som förvarar stegar och annan utrustning på biltaket. Företagare med firmabil kan använda
biltvätten utan krångel. Ett kort beställs och laddas med
önskvärt belopp, vilket underlättar för såväl privatpersonen som företagaren. Fakturan kommer hem i postlådan.
– Vi har också inlett ett samarbete med DL Rekond & Polering som erbjuder bilputs och lackbehandling när det är
tid för det, tillägger Magnus Ströbeck som har drivit Bosab
sedan 1999. Man lyfter luren och bokar tid, helt enkelt.
Miljövänligt
Biltvätten hos Bosab ligger centralt i Klippan, lätt att hitta!
Att anlita en biltvätt är dessutom miljövänligt eftersom alla
rester av rengöringsmedel tas om hand på ett kontrollerat
sätt. Bekvämt och snabbt också, tio minuter för längsta
programmet. Man behöver bara köra in i tvätten, vänta en
stund och sedan köra iväg. I ren och fin bil, skönt!
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100 kr
-105 18
Beställ kort på 043pr5ivatpersoner)

(Betalas med faktura, äv
lering
För lackrekond och po
ring 0768-60 86 66

olering
DL Rekond & P
Danny

en till

Välkomna till

Biltvätteipnpan
Storgatan 12, Kl
0435-105 18

EXTRA prisvärt just nu!

Dammsugare 995:Microugn 17 liter, 700W 795:...........
...

Välkomna till oss
- mitt i byn!

TAREQ TAYLOR kommer
Välkommen till
Klippans enda Restaurang
med bowlingspel!

Julbord
275:-/pers
/pers
inkl
inkl 11 timmes
timmes
bowling
bowling

Höstbuffé
199:-/pers
/pers

/9
r innan 30
Om ni boka ast 250:nd
är priset e

inkl
inkl 11 timmes
timmes
bowling
bowling

/9
r innan 30
Om ni boka ast 179:nd
är priset e

Avnjut traditionell
husmanskost i buffé
Stort salladsbord
Mån-fre 11.00-13.30

ndiga
Fullstäheter!
rättig

75:-

Boka
dygnet
runt!

Tacobuffé
179:-/pers
/pers
inkl 1 timmes

Den ideella föreningen Smaker från Söderåsen arrangerar sin årliga matmarknad i Skäralid. Datum i år är
2 oktober och platsen är som vanligt Skäralids Camping och Vandrarhem. Det är sjätte året man arrangerar
marknaden som har deltagare från bygdens mathantverkare.

inkl 1 timmes
bowling
bowling

www.bowla.net

a!
0435-15260
omn
k
l
ä
V
Stackarpsvägen 5
26439 Klippan

MOTORSÅGAR • RÖJSÅGAR • SKYDDSKLÄDER
GRÄSVÅRDSMASKINER
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Motorsågar, röjsågar, kapmaskiner och gräsklippare

Den 1 oktober firar Göran 40 år i företaget
med ÖPPET HUS mellan kl. 11.00 - 14.00!
Några av våra leverantörer kommer för
att informera om sina produkter.
Vi bjuder på enkel förtäring!

Firma Olle W. Andreasson Motorverkstad
Farstorp 1512, 264 54 Ljungbyhed
0435-44 31 28 • E-mail: kontor@ollew.se

TILL MATMARKNADEN
I SKÄRALID
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– Vi har bjudit in TV-kocken Tareq Taylor, känd från bland annat
SVT:s Trädgårdstider, berättar Sylvia Larsson som är marknadsgeneral för Smaker från Söderåsen. Han kommer att laga mat
med råvaror från Söderåsen. Det är något som vi verkligen ser
framemot. Det tror vi även att många är intresserade av. Han är
en erkänt kunnig kock med bra fantasi!
Småskaliga, kvalitetsmedvetna mathantverkare från Söderåsen
med omnejd exponerar sina produkter på marknaden. Här får
besökaren möjlighet att smaka på rotfrukt och korv från Bjärhus, prisbelönt havtornssylt och jordgubbssaft från Fruemöllan
och rökt ål och lax från Dymöllans ålrökeri. Det blir en doft- och
smakrik dag i närheten av nationalparken Söderåsen!
Lotterier och ponnyridning bidrar till feststämningen på den
tradition som marknaden i Skäralid har blivit. Och på en matmarknad går man inte törstig eller hungrig. Det finns såklart
mat- och kaffeservering där man kan smaka på... ja, smaker från
Söderåsen!

HYDRAULSLANGAR • HYDRAULOLJOR
MEKANISK VERKSTAD

Välkommen till oss!

SMAKER FRÅN

Matmarknad
Söndagen den 2 oktober kl 10-15

Skäralids camping och vandrarhem

0435 - 105 18

Ring så fixar vi!
• Bygg • Måleri • Trädgård • Städ
• Miljövänlig ogräsbekämpning och Fasadtvätt m.m.

Söderåsens småskaliga mathantverkare
Kaffe och matserveringar. Ponnyridning

Entré 20 kr, under 18 år gratis. Gratis parkering

Tareq Taylor lagar mat på scenen
med råvaror från Söderåsen

www.smakerfransoderasen.se

17

Föreningssidan

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

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.

Klippankorpens
Boulesektion Åsbo
Riseberga-Färingtofta
Västra
Sönnarslövs
Släkt- och FolklivsResultat
månadstävlingar
Hembygdsförening
Bygdeförening
forskare
Lörd 30 juli (31 deltagare):
1. Egon Helgesson
3 vinster kvot 24
Aktiviteter
våren 2015

2. Torsdagen
Evert Enoksson
3 vinster
•
den
19 kvot
mars21 kl. 19.00.
3. Bertil Nyström
3 vinster
kvot
18 Hagberg
Kulturafton
i Klöva
Hallar,
Bertil
visar
flygfoto
från
Söderåsen. Kaffe och
Lörd 27
aug. (28
deltagare):
kaka
ingår
i entreavgift.
1. Ingalill
Feldt
med 3vinster 20 i kvot
2.
Egil
Hansson
med9 3april
vinster
i kvotKultur• Torsdagen den
kl. 18
19.00.
3.
Evert
Enoksson
3
vinster
17
i
kvot
afton i Klöva Hallar. Konsert med Klippans
ungdomsorkester. Kaffe och kaka ingår i
entreavgift.
• Söndagen den 19 april kl. 14.00. Årsmöte
i Klövabesöker
Hallar.viFöreningen
bjuder
på
Ons 12/10
Åsljunga Pallen.
Samling vidoch
Netto,
Örkelljunga,
kl. 9.30.av
Medtag
kaffe
kaka.
Underhållning
Mats
fika. Kontakt
Rune
Bengtsson 0705-381891
Pettersson
och
Ingrid.
• Torsdagen den 30 april kl .19.00. Valborgsfirande på Forsby Idrottsplats. Bål,
försäljning av korv med tillbehör och kaffe
Föreningen
bedriver mauser-, jakts-,
och
kaka. Lotteriförsäljning.
Vårtalkorthållsav kyroch luftgevärsskytte
som passar alla. Skjutkoherde
Pernilla Håkansdotter-Olsson.
banan ligger i Pappersbruket vid hängbron.
• Lördagen den 30 maj kl. 14.00. Spelmanstämma
Hallar. Klippans
Mauser-, jakt- iochKlöva
korthållsskytte
Musik-kapell
anordnar
Verksamhet bedrivs
i huvudsak spelmanstämfrån apr.-sept.
ma.
Föreningen
harsönd.
korvförsäljning,
på skjutbanan.
Skjutning
kl. 9–14. samt
smörgås
elller kaka
Våfflor.
onsd. kl. 18–21.
Även med
andrakaffe.
skjuttider
kan
Lotteriförsäljning
förekomma under året.
Välkomna önskar Västra Sönnarslövs
Luftgevärsskytte genomförs även okt.–mars,
Bygdeförening. Besök gärna vår hemsida
onsd. kl. 18–21, i klubbstugan.
www.bygdegardarna.se/vastrasonnarslov
För mer information eller frågor kontakta
ordförande Emil Ekstrand, 042-561 88.

STF Bjäre Åsbo

Klippans skyttekompani

PRO Perstorp
Danser och möte

Ljungbyheds Framtid
& Nattöga

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
Folkes
SÖKES!
Vi söker
dig föreningsmöte
som har tid att idå
och
Park
kl.14.00.
då hjälpa
till med arrangemang eller köra
någon timma med Nattöga. Kontakta:
madelene.herner@ljungbyhedsframtid.se

Öppet Hus
hus Öppet

Öppet
husnya
i arkivlokalen
i Ljungbyhed
(under
För
alla
som gamla
släktforskningsbiblioteket)
på
torsdagar
kl.
13-16.
Passa
på
intresserade i vår egen lokal på Studieatt
forska
bland
alla
pärmar
med
nya
och
gården 47:an. Alla välkomna!
gamla fotografier, kartor och dokument.
• Måndag 23 februari kl 13.00 - 16.00
•
Fredag arbetsträffar
27 februari klonsdagar
13.00 - 16.00
Polemans
kl. 17
• Söndag 1 mars kl. 09.00 - 12.00
Ceremoni
vid9Herrevadskloster
12/10 kl. 18
•
Måndag
mars kl. 13.00 - 16.00
till
minne
av
de
första
munkarnas
ankomst.
• Fredag 13 mars kl. 13.00 - 16.00
- 16.0022/10
•
Måndag
23 mars kl.huset
13.00
Föredrag
i Polemanska
Forestad
- 16.00
•
27 imars
kl. 13.00
kl. Fredag
19 ”Väsen
Färingtofta
socken”
en rysare
•
Onsdag 11 mars
kvällsträff,
Studiegården
i oktoberkvällen.
Samarr.
SV Västra
Skåne.
47:an, kl. 19.00 med temat ”Berättarkväll”.
Vi berättar för varandra om vår släktforskning. Det kan vara om hur svårt det ibland
är att hitta släktingar eller om spännande
eller sorgliga berättelser vi funnit i arkiven.

Åsbo Släktoch Folklivsforskare
ÖPPET HUS
•

Onsdag 28/9 Kvällsträff kl. 18.30

PRO
Ljungbyhed
• Söndag
25/9 kl. 9–12

• Måndag
kl. 13–16
Aktiviteter
och26/9
möten
våren 2015
• Fredag 30/9 kl. 13–16

•
fredag
6 februari
• Årsfest
Måndag
10/10
kl. 13–16kl. 13.00.
•
Årsmöte
fredag
20
februari kl. 14.00.
• Fredag 14/10 kl. 13–16
•
Trivselträff
fredag
20
mars
kl. 13.00.
Alla är välkomna till en
trevlig
samvaro.
•
Kvartalsmöte
fredag
17
april
kl. 14.00.
Erfarna släktforskare finns på plats.
Fika till
•
Boule - inomhus Klippan måndag kl. 10.00
självkostnadspris.
• Canasta tisdag kl. 13.30 i lokalen.
Släktforskardag
Söndag
16/10
kl. 12–16.
•
Bowling onsdag
kl. 13.30
Perstorp.
Introduktion
släktforskning
föridrottshallen.
alla som är
•
Gymnastiki onsdag
kl. 15.30
nyfiWhist
kna på
hur man
tillväga.
•
onsdag
kl.går
18.30
i lokalen.
Alla
aktiviteter äger
på Studiegården
•
Handarbete
förstarum
torsdag
i månaden
47:an,
Storgatan
47, Klippan.
kl.
13.00
i lokalen.
• Skogsvandring tisdag kl. 13.30. Start i
maj. Samling på torget.
• Boule - utomhus torsdag kl.13.30 i stadsparken.
Vädret
bestämmer
Höstloppis,
8/10
kl. 10–14startdatum.
på Tornsborgs
Tivoli. Runt 50 säljare. Det finns platser kvar!
Intresserad? Kontakta Linda 0705–57 27 91.

Färingtofta IK

Åsbobygdens Golfklubb.
Samlarför.
Ljungbyheds
Månadsmöte onsd. 5 okt. kl.
Aktiviteter
skolans Aula, Perstorp. Då får

19, Centralvi besök av
Golfaktiviteter för klubbens medlemmar
Ottsjökocken, som berättar om mat och
som nu pågår under vintersäsongen är:
”Lönnkrogen”, restaurangen som han driver.
• Tisdagsförmiddag spelar damer och
herrar golf över nio eller arton hål.

Färingtofta RödaKorskrets

• Klubbens veteraner spelar på onsdags Kretskampen Onsd. den 19/10 kl. 19—20
förmiddagar.
Vi deltar i den riksomfattande kretskampen.
•
Lördag-söndagar
pågår
vintertouren.
Hjälp
oss till ytterligare
en förstaplacering!
Alla
dessa
totalt
c:a
Samling
senastaktiviteter
kl. 18.45 i samlar
Färingtofta
försam80-talet
vidvi något
lingshem. medlemmar
Efter tävlingensom
bjuder
på fika.av
dessa tillfällen deltager.

PRO Klippan

Att uppmärksamma är att man den 27 januari spelade på ordinarie greener (somUtfärd 6/10. vilket
Vi åker
till har
IKEAs
museum
margreener),
inte
hänt
sedani
Älmhult.
Avresa:
Kvantum
kl.
8.30,
Torget
1A
man fick 18-hålsbanan år 2001!
kl. 8.45. Pris 310 kr.
Golfrestaurangen är öppen måndagTrivseldans
, Tingvalla
i Åstorp
17.
fredag
och 10/10
serverar
”dagens”
underkl.hela
Cedrix
spelar.
denna vintersäsong, vilket uppskattas av
både
golfare och
icke-golfare.
Medlemsmöte
11/10
kl. 14 på restaurang

Senioren. Socialnämndens
ordförande
GuVintertouren
som samlar flest
deltagare,
nilla
Svensson.
Info
om
integration
med
Love
mellan 25-30 medlemmar, leds av Johan
Hetz, Klippans
kommun.
Underhållning
av
Nilsson
på 605p,
därefter
kommer Hans
Bengt-Åke
Bengtsson
från
Heagården.
Pommer, 320p, Gary Branchett, 265p,
Göran
Sjöblom,
260p, Håkan19/10
Svensson,
Shoppingresa
till Heiligenhafen
250p,
230p,
Avresa: Kennet
Kvantum Lindkvist,
kl. 7, Torget
1A kl.Göran
7.15.
Svensson,
Lars Giltigt
Robertsson,
205p,
Pris 450 kr.2015p,
Lunch ingår.
pass krävs.
Kenneth Hjelm, 200p och Rolf Eriksson på
Tura Helsingborg–Helsingör 20/10
195p.
Tåg från Klippan. Tider och anmälan i
Kommande
verksamheter
pärmen i lokalen
Torget 1A.för medlemmarna: Årsmöte Vår torsdagen den 26 mars,
Föreningsmässa
22/10arbetsdag
kl. 11–17 är lördakl.
19.00 i klubbhuset,
På Biblioteket
Klippan.
gen
den 28 imars
med samling kl. 09.00
vid klubbhuset och årets första öppna tävSkivor till kaffet med Hasse Andersson
ling är lördagen den 25 april.
27/10. Grevieparken. Buss, entré och kaffe
Mer
med info:www.ljungbyhedsgk.se
dopp. 245:- Anmälan senast 3/10.
Betalning senast 15/10.
Avresa: Kvantum kl. 13.15, Torget kl. 13.30.

Tack till Föreningssidans sponsorer!

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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A B

Utökade expeditionstider på Torget 1A. Tis- Vandringar
dagar och onsdagar kl. 10–11. Ibland även
andra dagar när verksamhet pågår.

Höstens program m.m.

Informationsbroschyr har delats ut till alla
medlemmar under augusti. Om du inte fått
den, kontakta Stig Ålund (0725–22 99 04)
eller hämta på expeditionen Torget 1A.
Se mer på vår hemsida pro.se/klippan eller i
pärmen på expeditionen Torget 1 A.
Har du e-postadress som ännu inte anmälts
skicka den till karl.bertil.pettersson@telia.com
eller ring 0706–28 91 26.
Vill du bli cirkelledare? Kontakta studieorganisatör Wanja Karlsson, 0706-44 21 70.
Har du andra frågor ring Stig Ålund 0725–
229904 eller Gudrun Aldén 0730-375830.

Hjärt Lung föreningen Klippan

Månadsmöte, Församlingshemmet:

Anmälan till

kaffekorg

dag.

• 3/10 kl. 12. Obs tiden! Sjöleden, Ljungby- Vi samarbetar med SV Västra Skåne. Se

även: www.spf.se/tychobraheljungbyhed
hed. Efteråt äter vi på Golfrestaurangen
Båda dagarna samling Torget Ljungbyhed.
Vid upplysning om vandringarna, kontakta
Stig Larsson 0705-44 09 87
i Perstorp Folkets Park.
Motionsdans i Tornsborgs Tivoli, Färingtofta. Dans
5/10 kl. 17–21. Musik: Liljas orkester.
• 29/9 kl. 17–20.30 KJELL REINES
19/10 kl. 17–21. Musik: Berts Favoriter.
• 13/10 kl. 17–20.30 MEMORYS
Alla föreningsanslutna pensionärer är välVi bjuder på kaffe. Alla föreningsanslutna
komna till våra danskvällar.
pensionärer är välkomna. Medlemskontroll.
Medlemsmöte i Folkets Park 12/10 kl. 14.
Se även: www.spfseniorerna.se/faringtofta
Mannekänguppvisning med kläder från Carl
Andersson, Hässleholm, samt skor och väskor
från Trendi skoaffär, Perstorp. Underhållning
av Hasse och Lennart.

PRO Perstorp

SPF Seniorerna Åby Klippan
Höstens aktiviteter:
Måndagar: Läsecirkel

kl. 9.30. Handarbete
kl. 13. Canasta kl. 13.30 (Britt-Louise PetersTorsd 13 okt kl. 14 på Gråmanstorps bygde- son 0435-711893). Bridge kl. 16.30 (Gunnel
gård. Brödraduon Per och Görgen under- Månsson 0435-12994)
håller. Anmälan senast 8 okt till tel. 142 68
Tisdagar: Kväll, Släktforskning grundkurs,
eller 440650
Yin Yoga och Qi andning.

Seniorerna,
SPF Eken Perstorp

Dagens rätt 30/9 och 28/10

• 26/9 kl. 14. Badet, Ljungbyhed. Medtag Göran 441447 senast tre dagar före aktuell

Café i Bäckstugan Varje fredag kl. 09.-11.
Stickcafé Tisdagar kl. 14.-16.
Canasta Torsdagar kl. 17.
Bingo Fredagar jämna veckor kl. 14.-16.
Cirklar på dagar och tider efter upplagt

Onsdagar: Boule kl. 14 (Agne 0435-15064) schema
Torsdagar: Engelska kl. 13. Skånes Flora och Höstens resor.
Fauna kl. 9. Data för nybörjare kl. 18.30. Vattengympa kl. 11 (Stina Lindell 0435-711806). • Resa till IKEAs nya museum i Älmhult
14/10 Pris: 395 kr. inkl. lunch. Sista
Fredagar: Konsthistoria kl. 9.30. Vattengymanmälningsdag: 3/10

13/10
kl. 14, Ett minnesprogram om ”Perstorpskarpa kl. 10 (Britt Williamsson 0435-24314).
nevalen”.

• Shoppingresa till Ullared 24/10
29/9 kl. 14, Fredagslunch 14/10 på Bjärhus Gårdsbutik.
Pris: 200 kr. Sista anmälningsdag 3/10
Anmälan sen. 9/10 till Arne 0435-24052
Samling vid Syrénen, Medtag fikakorg
inget annat angivits kontakta Margaretha • Julmarknadsresa 17/11. Jul i Kosta och
Övriga aktiviteter: Våra traditionella aktivite- Där
Kosta Outlet. Pris: 495 kr. inkl. lunch, entré
Sundström tel: 0435-14824
ter har nu startat. Det finns plats för fler medsnöriket och julfika. Anmälan: 24/10
lemmar i alla våra aktiviteter! Mer info på vår Månadsmöte 5 okt. Parkköket. Föreläsning Anmäl er till Evert Ryberg tel. 0435- 32171
om ”Fader Gunnar, min fader” av Thomas eller i resepärmen som finns i Bäckstugan.
hemsida: www.spf.se/ekenperstorp
Rosendahl. Anmälan senast 18/9. till Margaretha Petersson tel: 0435-13624.

Utflykt till våra Våtmarker

SPF Seniorerna Färingtofta

Månadsmöte 11/10 kl. 14. Församlingshemmet Färingtofta. Patrik Axelsson, berättar
om Kungsfiskeprojektet.
Utfärd ”UT I DET BLÅ!” 18/10 inomhus med

SPF Seniorerna Tycho Brahe
Föreläsning 28/9 kl. 18, Ekbacken Bonnarp.

PRO Ljungbyhed

Möten och aktiviteter hösten 2016
Kvartalsmöte 28/10 kl. 14 i Kreab lokalen.
Canasta tisdagar kl. 13.30 i lokalen tel

Professor Bertil Marklund föreläser om:
10 sätt att må bättre och lev längre.
440602

skratt och underhållning. Avresa Torget Ljungbyhed kl. 7.45. Vidare info och anmälan ring Månadsmöte 18/10 kl. 14. Jeanette Lindqvist Bowling onsdagar kl. 13.30 i Perstorp tel
441188
(Lloyds Apotek) pratar om våra mediciner.
Bosse 0703-34 10 25 senast 9/10

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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Whist onsdagar kl. 18.30 i lokalen tel 91554 Insamling läsk-/ölburkar samt PET-flaskor
tar emot både svenska och utländska burHandarbete första tors i månaden kl. 13 i lo- Vi
kar. Lämna till oss på onsdagar 14–17 och

Klippans scoutkår

Det är roligare om man är många. Bli scout
nu och få en aktiv fritid!
kalen tel 441026
lördagar 10–13 i Loppislokalen, Badvägen 7,
Följ oss på facebook: klippans scoutkår
Lokalen öppen måndagar 13–16.
alt. ring/mejla Rolf (jansson39@outlook.com,
Är du intresserad av att bli medlem kontakta tel. 0767638525) så hämtar vi!
Ingrid tel 441410
Välkommen på våra aktiviteter som även
innefattar idrottsverksamhet för barn och ung- Höstkonsert med Ungdomsorkestern. Tema
domar med fotboll och innebandy.
rock. Klippans Kulturcenter, 15/10 kl. 15

Klippans musikkår

Perstorp Bälinge IK
Stor loppmarknad

AA Anonyma Alkoholister

Lördag 1/10 kl. 11-14 i
och vid Loppislokalen efter Ugglebadet
Har du eller känner du någon som har proBordsbeställning: Christer 070–5353153.
blem med alkohol? Vill du veta mer om AA?
Se särskild annons och hemsida: pbik.se
Vi har infoträffar varje torsdag mellan 18Vår populära BINGO i Folkets Park Perstorp 19.30. Alla välkomna! Vår adress Ängelholmsgatan 5 i Klippan
Vi spelar varje tisdag kl. 19–ca 22.

Föreningsmässa Musikskolan, 22/10 11–17
Uppdatera era

föreningskontakter på

Pga utrymmesskäl har vissa inlägg redigerats och kortats ner. Inläggen finns i sin helhet på Klippanshopping.se

Tack till Föreningssidans sponsorer!

3 personer vinner Klippancheckar (500 kr, 300 kr resp. 200 kr)
från Klippans Köpmannaförening.

Vinnare Barntävling - Augusti
1: Kevin & Therese Wunderlich, Klippan
2: Maja Andersson, Perstorp
3: Wilton Olsson, Röstånga

Tävla i Annonsjakten!
• Varje pusselbit i Annonsjaktens 6 fält
passar in i någon
Bryggerigatan
13,
av annonserna i detta nummer.
Klippan • 0435-101 05

• Du skall hitta annonserna till www.norrehus.se
vilka bitarna hör. Skriv sedan
annonsörens firmanamn under respektive ruta. Följ oss
• Du skall alltså inte ange tidningssidans

nummer.gärna på

anterigatan
10-12,
Sänd lösningen till: Adapt Media, Norra Skolgatan 2,
264
33 KLIPPAN i brevom
frankerat
brevporto.
4åll51
Ljungbyhed
dig
uppdaterad
våramed
öppettider

Öppet 6-22
MEDARBETARE

Klippans
Klippans Simsällskap
Simsällskap är
är en
en simklubb
simklubb som
som startades
startades 1970.
1970. Idag
Idag bedriver
bedriver
Klippans
Simsällskap
är en ca
simklubb
som startades
1970. Idag bedriver
klubben dels
dels
simskola
klubben
simskola från
från ca 4
4 års
års ålder
ålder och
och dels
dels simtränings-/tävlingssimtränings-/tävlingsklubben
dels
simskolaär
från
ca
4även
års ålder
och med
dels simtränings-/tävlingsverksamhet
för
vi
grupp
vuxna.
Klippans
Simsällskap
en
simklubb
som
startades
1970. Idag för
bedriver
verksamhet
för ungdomar,
ungdomar,
vi har
har
även en
en
grupp
med frisimsträning
frisimsträning
vuxna.
Klippans Simsällskap
är en
simklubb
som
startades
1970. Idag för
bedriver
verksamhet
försimskola
ungdomar,
har
en
grupp
för
vuxna.
klubben dels
frånvi ca
4även
års ålder
och med
dels frisimsträning
simtränings-/tävlingsklubben dels simskola från ca 4 års ålder och dels simtränings-/tävlingsverksamhet för ungdomar, vi har även en grupp med frisimsträning för vuxna.
verksamhet
för ungdomar,
Tränare
sökes vi har även en grupp med frisimsträning för vuxna.

Glöm inte att ange ”Annonsjakten”
utanpå kuvertet!
ch arrangemang
på vår hemsida!
Priserna gäller endast lördag 1 oktober kl. 11-13
Nu kan du följa oss på

Om denna märkning inte finns med
deltar
inte ioch ev tryckfel.
Reservation
förman
slutförsäljning
ICA nära Klippan
tävlingen! OSS TILLHANDA SENAST den 3 okt. 2016

riser!

-p
lona KLIPerPend. 1 okt
ll
ä
enter G Naturell, 600 gr

Välkomna!

Tränare
sökes
Tränare
sökes
Nu söker vi en
ny tränare/ledare till vårt härliga gäng i Klippans
Nu söker vi en ny tränare/ledare till vårt härliga gäng i Klippans
Nu söker vi en
vårt härliga och
gäng
i Klippans
Simsällskap!
Vi ny
trortränare/ledare
att motivation,till
engagemang
utveckling
Simsällskap!
Vi
tror att motivation, engagemang och utveckling
Tränare
sökes
Simsällskap!
Vi
troroch
att den
motivation,
engagemang
utveckling
kommer
ur glädje
skapar vi
tillsammans.och
Vi söker
därför
Tränare
sökes
kommer
den skapar till
vi vårt
tillsammans.
Vi söker
därför
Nu sökerurviglädje
en
ny och
tränare/ledare
härliga gäng
i Klippans

kommer
och
skapar till
vi blir
tillsammans.
Vi söker
därför
dig
som ur
vill
bidra
till
attden
träningarna
en
av veckans
Nu
söker
viglädje
en
tränare/ledare
vårt
härliga
gäng
ihöjdpunkter
Klippans
dig
som vill
bidra
attmotivation,
träningarna
blir
en
av veckans
höjdpunkter
Simsällskap!
Vi ny
trortill
att
engagemang
och
utveckling
dig
som barn
vill bidra
till
attmotivation,
träningarnaengagemang
blir en av veckans
höjdpunkter
för
våra
och
ungdomar.
Simsällskap!
Vi
tror
att
och
utveckling
för
våra ur
barn
och och
ungdomar.
kommer
glädje
den skapar vi tillsammans. Vi söker därför
för
våra barn
och och
ungdomar.
kommer
skapar vi blir
tillsammans.
Vi söker
därför
dig som ur
villglädje
bidra till
attden
träningarna
en av veckans
höjdpunkter
För
att lyckas
med
det
tror vi att
dig
som
vill
bidra
till
att
träningarna
blirdu:
en av veckans höjdpunkter
För
att barn
lyckas
det
tror vi att
du:
för våra
ochmed
ungdomar.
För
attom
lyckas
detoch
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EXTRA prisvärt just nu!
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PORK
Microugn
Jim Beam,
Bourbon-sås, 500gr

tandvardenljungbyhed@ptj.se

9 90 Ladda ditt tvättkort
2995
/st

/st
Välkomna till oss
- mitt i byn!

för 500 kr och ni får
100 kr extra att tvätta för!

Namn: __________________________________________________ Tel: _______________________

KLIPPAN SERVICE

Adress: _____________________________________________________________________________
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Beställ
på 0435-105
18
Norra kort
Skolgatan
1B
KLIPPAN

995:795:-

I samarbete med

Söderås

Nu är våra språkcaféer igång igen
Vi fikar och umgås tillsammans. Välkommen är du som vill träna
på det svenska språket och du som är svensktalande och vill
hjälpa till.
Varje onsdag 18.00–20.00 i lokalerna bredvid musikskolan.
Läs mer på klippan.se

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.

« 2016-08-09
Singelolycka, Röstånga

Kultur & Fritid arrangerar

föreningsmässa
2016-08-25 »
Uppvaktning av
OS-medaljören Jenny
Fransson, Klippan

Klippans kommun arrangerar en föreningsmässa där
föreningar ges möjlighet att visa upp sig och allmänheten får en chans att botanisera bland kultur- och fritidsutbudet. Den 22 oktober tar mässan plats i Kultur &
Fritids lokaler – biblioteket, konsthallen och musikskolan
– i Klippan.
« 2016-08-27
Bilbrand under
Lergökarallyt, Stidsvig

2016-08-31 »
Olycka på väg 21,
Kvidinge

« 2016-09-02
Brand, Östra Ljungby

Foto: TOPNEWS.se - Jan Emanuelsson

2016-09-03 »
Fly ´n Ride, Ljungbyhed

« 2016-09-06
Bil kör in i lastväxlarflak, Klippan

– Föreningar kommer att få tillgång till ett utställningsbord, berättar Jens Olsson som är enhetschef för Bad & Fritid på Klippans
kommun. Där kan de presentera sin verksamhet på det sätt som
de tycker är lämpligast. I möjligaste mån skall vi också skapa förutsättningar för föreningarna att arrangera ”prova-på-verksamhet”
under mässan. Vi kommer också att anordna föreläsningar som
vi tror föreningslivet kommer att få nytta och glädje av. Och så
planerar vi för ett panelsamtal med våra lokala politiker på temat
”kultur och fritid”.
Föreningar kan anmäla sig
Föreningar som inte anmält sitt deltagande har några dagar på sig,
sista anmälningsdag är 30 september! Det blir en fin möjlighet visa
upp sig och att värva medlemmar.
– Föreningsfolk kan också få tillfälle att träffa varandra, och få
möjlighet att bilda nätverk, fortsätter Jens. Vi vill också stimulera
samarbete mellan föreningar.
Meningsfull fritid – rikt föreningsliv
För dig som kanske har ett specialintresse finns chansen att träffa
likasinnade i en förening! Och har du eller dina barn mer tid för
meningsfull fritid så har du här tillfälle att orientera dig lite i det
lokala föreningslivet. Att utöva en idrott eller sin hobby i gemenskap
med andra ger lite mer än att sitta hemma på sin egen kammare.
Hos Klippans kommun finns cirka 180 föreningar registrerade:
amatörradio, biodling, körsång, filateli, datorspel i nätverk, och
mycket, mycket mer. För att inte nämna de 38 idrottsföreningarna
i kommunen. Bredden är imponerande. Välkommen att upptäcka
Klippans kommuns rika föreningsliv!
Vad: Föreningsmässa
Var: Biblioteket-Konsthallen-Musikskolan
När: 22 oktober kl 11-17
På www.klippan.se/upplevagora/foreningar/foreningsregister
kan man söka bland Klippans registrerade föreningar
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Söderås
Bank
• SEB, Allegatan 17, 264 33 KLIPPAN.................................................... 0435-48 32 10
www.seb.se, petter.arenhag@seb.se
• Swedbank, Storgatan 38, 264 33 KLIPPAN............................................ 0435-260 00
www.swedbank.se, klippan@swedbank.se
Bildelar
• Stigs Autoshop, Storgatan 64, 264 33 KLIPPAN ...................................... 0435-147 00
www.stigs-autoshop.se, order.stigsautoshop@telia.com
Bilverkstad
Bångdals Bilservice, Mörsarevägen 6, 264 51 LJUNGBYHED ................... 0435-44 22 11
www.bangdals.se, klas@bangdals.se
• Nockes Bil - Kenoc AB, Spången, 264 52 LJUNGBYHED ....................... 0435-44 04 87
www.kenoc.se, info@kenoc.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

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

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

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

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

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

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

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

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

Söker du ved, vvs eller markiser?
I detta Branschregister hittar du snabbt och lätt din lokala kontakt!
• De företag som är markerade med svart cirkel hittar Du ännu mer
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BRANSCHREGISTER
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

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

Vill du
synas här?
Gå då in på
www.soderasjournalen.se/bransch
eller ring 0435 - 77 90 52

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

information, erbjudanden och annonser om på www.klippanshopping.se
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KOMPLETT
ROLL UP
- till oslagbart pris!

GÅS och JUL

i Söderåsens Nationalpark

Gåsamiddag förbokas. Serveras 1-20 nov.

• FÖRRÄTT
FÖRRÄTT: Sparrissoppa eller svartsoppa
• MIDDAG: Gåsabuffé
• DESSERT: Vår egen äppelpaj m. vaniljsås
3 rätters 425:-/pers • 2 rätters 350:-/pers
Kaffe inkluderat i priset. Barn 1/2 priset!

JULBORD 350:-/pers.

inkl. välkomstglögg och pepparkaka

IG

MYS

JULBRUNCH 125:-

TE

RI

NG

/pers
Tisdagar-fredagar i december kl. 11 -15, t.o.m 16/12

CA

Storsäljaren bland Roll Up!
En av de mest populära modellerna
på marknaden.
Storlek: 850x2000 mm
Försedd med kraftig klämlist.
Levereras med svart väska.

2-3-4 dec
Barn 1/2 priset.
8-9-10-11-12 dec
16-17-18 dec Sällskap, företag över 20 pers - alla dagar.

Fri utkörning över 10 st

• Jullandgång .......... 125:-/pers
• Lilla Julbordet...... 150:-/pers
• Stora Julbordet ... 250:-/pers

0435 - 44 23 32 • www.skaralidsrestaurang.se
Välkomna! Cecilia med personal

Behöver ni hjälp med layout?
Kontakta oss för offert!

* Fri frakt inom Sverige. Tryckfärdigt underlag.
Alla priser exkl. moms. Erbjudandet gäller t.om 30/9 2016

