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Den 5 jan 2015 kl. 18-01.00

Tornsborgs Tivoli, Färingtofta

Baren är öppen från kl. 17 med mycket facila priser!

Bröllopsinbjudan

Valkommen till

MASKERADDISCO

För långväga gäster rekommenderar vi Ho-

tel Örgryte på Danska vägen, som ligger  

1,5 kilometer från festlokalen och kyrkan. 

www.hotelorgryte.se

Telefon: 031-7078900

Parkering finns i direkt anslutning till festlokalen. 

Efter trerättersmiddagen och bröllopstår-

tan blir det dans till levande musik. Då öpp-

nar Parc la Reine sin bar, där man till själv- 

kostnadspris köper öl, vin, whiskey och drinkar. 

Observera att baren endast tar emot kontanter 

som betalningsmedel. 

OSA senast den 1 augusti till brudparet  

på 031-197989. 

För övriga frågor eller funderingar, kontakta 

Magnus Wetterberg (marskalk) på 0739-749317 

eller Elin Ström (tärna) på 0768-133382. 

 

Praktisk information

Inbjudan

Vi gör inbjudnings kort 
för alla slags festligheter!

0435-77 90 50 

Festligheter på gång? Vi fixar inbjudan!

VINNARNA AV ÅRETS
 BILD
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Ingen Söderås Journal?
Ring 0435-77 90 50 eller 
maila info@adaptmedia.se

Extra exemplar av Söderås Journalen fi nns 
utlagda på följande platser:
Bjärhus Gårdsbutik, Bjärhus Växtbutik, Golf-
krogen Ljungbyhed, Gunns Mode, Görans 
Ljud & Bild Klippan, ICA Kvantum Klippan, 
Klippans Bibliotek, Klippans Bokhandel, 
Klippans Kommun, Klippans Simhall, Ljung-
byhed Konditori, LT Lantmän Ljungbyhed, 
Nya Pålles Klippan, Perstorps Bibliotek, 
Preem Klippan, Röstånga Turistbyrå, SEB 
Klippan, Swedbank Klippan, Treklövern 
Klippan, Turistbyrån Klippan, Ugglebadet 
Perstorp, Vincents Kök Perstorp, Vård-
centralen Klippan samt entrén Norra Skol-
gatan 2A Klippan.

Är närproducerad mat något som tilltalar dig? Eller som du 
vill ha mer av? Då har du anledning att läsa vidare! Priset i vår 
månadstävling är nämligen catering för åtta personer, till ett 
värde av 2.000 kr, från Bjärhus – gårdsbutiken utanför Vedby.

Tala om för oss varför just du skall vinna! Och vi talar om för dig om det 
var du som vann... Priset blir således en hel måltid som du kan bjuda 
släkt och vänner, eller kanske barn och barnbarn, på. Närproducerad 
mat efter naturens egna villkor kommer att ligga på tallrikarna när vin-
naren bänkar sig och sina inbjudna gäster!

Någon gång under mars månad skall priset hämtas och din motivering 
vill vi ha senast 7 mars 2016 till:

Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan

OBS! Märk ditt svarkuvert med 
”Bjärhus”

Vinn närproducerat från 
Bjärhus i vår månadstävling!

 Lycka till!
 

NY Tävling!

UTGIVNINGSDAGAR 2016

Nummer Manusstopp  Utgivningsdatum 

Mars 29 februari 20 mars – Påsk

April 4 april 24 april 

Maj 2 maj 22 maj – Långlörd. Klippan 28/5

Juni 30 maj 19 juni – Midsommar

Juli - Semester

Augusti 20 juli 7 augusti – Gammelmarkn. 12-13/8

September 5 september 25 sept – Långlörd. Klippan 1/10 

Oktober 3 oktober 23 oktober 

November 31 oktober 20 november – Julskyltningar

December 28 november 18 december – Jul och Nyår
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Söderåsjournalen 
Klippan 

www.röstångabegr.se      www.facebook.com/begravningsbyra 
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RÖSTÅNGA 
BEGRAVNINGSBYRÅ 
 

Billingevägen 8 -  Röstånga -  0435-91570 

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

Vi skänker 50 kronor för varje 
begravningsuppdrag vi genomför 
till Min Stora Dag. 

Söderåsjournalen 
Klippan 

www.röstångabegr.se      www.facebook.com/begravningsbyra 

10,7x7,1 

RÖSTÅNGA 
BEGRAVNINGSBYRÅ 
 

Billingevägen 8 -  Röstånga -  0435-91570 

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

Vi skänker 50 kronor för varje 
begravningsuppdrag vi genomför 
till Min Stora Dag. 

Söderåsjournalen 
Klippan 

www.röstångabegr.se      www.facebook.com/begravningsbyra 

10,7x7,1 

RÖSTÅNGA 
BEGRAVNINGSBYRÅ 
 

Billingevägen 8 -  Röstånga -  0435-91570 

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

Vi skänker 50 kronor för varje 
begravningsuppdrag vi genomför 
till Min Stora Dag. 

Söderåsjournalen 
Klippan 

www.röstångabegr.se      www.facebook.com/begravningsbyra 

10,7x7,1 

RÖSTÅNGA 
BEGRAVNINGSBYRÅ 
 

Billingevägen 8 -  Röstånga -  0435-91570 

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

Vi skänker 50 kronor för varje 
begravningsuppdrag vi genomför 
till Min Stora Dag. 

Söderåsjournalen 
Klippan 

www.röstångabegr.se      www.facebook.com/begravningsbyra 

10,7x7,1 

RÖSTÅNGA 
BEGRAVNINGSBYRÅ 
 

Billingevägen 8 -  Röstånga -  0435-91570 

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

Vi skänker 50 kronor för varje 
begravningsuppdrag vi genomför 
till Min Stora Dag. 

Hjulinställning
Gäller t.o.m 18 mars -16

Boka ditt 

besök på

Fabriksvägen 8
KLIPPAN
0706 - 72 55 37

Dagens rätt
75:-

33 cl 
läsk/vatten 

ingår

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

Efter kl.14 
serverar vi 
”Kvällens”
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Mån	 Potatisbullar	mé	fläsk	och	lingon
Tis Pannbiff mé lög
Ons	 Sprödbakad	fisk	mé	vår	goá	sås
alt. Stekt sill mé mos och lingon
Tors Spagetti mé köttfärssås
Fre	 Kycklingfilé	mé	potatisgratäng/
 stekt potatis, bearnaisesås 

Veckans alternativ: 
Lunchkorv mé mos, lingon och gurkmajonnäs

Välkomna! Jessika & Co                                               Gäller 22 februari - 18 mars

Vårnyheter! 

Städpatrullen 
- vi städar allt!

NYA

Järnvägsstationen, Klippan 070 - 278 48 93  

Nya öppettider!
Vard. 5.45 - 17.00Vard. 5.45 - 17.00
Lör 10.00 - 13.00

Alltid goda 
nygjorda baguetter!

Beställ 
festfat och 

smörgåstårtor 
hos oss!

Gårdsbutik
0435-102 95
www.bjarhus.se

Vårens gastronomiska aktiviteter!

Gilla oss på

• Elins fredagslunch
• Catering
• Konferensmöjligheter

Kyl/frys

Energiklass A+, 196/111 liter 
5 års garanti på kompressorn

Kyl/frys Diskmaskin 

DI8518 
Energiklass A+, 47 dB

SNABBDISK  

Diskmaskin 
Extra prisvärt just nu!   

Nu 4.290:- Nu 4.490:- Rek pris 5.790:- 
Rek pris 5.395:- 

Trikem tillskott 
 - för häst, hund och människa
Stor sortering och mycket bra priser!
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Minner om 1918
Ljungbyhed Park har blivit platsen 
för fl yktingläger. Det minner om ett 
annat läger, karantänläger under 1,5 
månad 1918/19. Första världskriget 
bröt ut 1914. Det blev ohyggligt, 
många fångar togs. 1918 tecknades 
fördrag om vapenvila, krigsfångar 
frigavs. Sverige åtog sig att ta emot 
fångar och bereda dem för hemsänd-
ning. Till militära sommarövnings-
platsen, som stod tom på vintern, 
kom fångar från lägret ”Crossen an 
de Oder”. Den 22 december anlände 
2 000. De fi ck tillfälle att rengöra sig, 
läkarundersökas, få närande mat, 
kunna sova tryggt, få varma kläder, 
känna frihet och vänlighet. Totalt kom 
10 000 fångar, uppdelade i grupper. 
Karantänen varade en vecka. I mit-
ten på februari 1919 lämnade sista 
krigsfångarna Ljungbyhed.  

Gris fårvakt
Grisar föds upp för köttet skull, 
men kan också användas till annat. 
En udda användning är som ”vall-
gris”, vara uppgift är att skydda en 
fårfl ock. Grisar har en betydande 
kamp- och skyddsinstinkt. Almaryds 
hembygdsförening berättar om en 
gris som bet ihjäl en varg i Testa-
hult. En ”vallgris” förbereds genom 
att en kulting släpps in i fårkätten. 
Grisen vänjer sig vid fåren, växer upp 
och ser sig som en i fl ocken. En stor 
galt är en förödande motståndare för 
varg, räv och andra rovdjur. Kanske 
något för fårägare att fundera över?

Märkesdagar
1881. Lagen som förbjuder barnar-
bete antogs.
1896. Åbys (Klippan) fackföreningar 
för allmän rösträtt. 

Som sagt
”Gränsen mellan svält och vrede är 
tunn.” (Författaren John Steinbeck)
”Vilken tur för härskare att folk inte 
tänker.” (Adolf Hitler) Boktipset: Björn Elmbrants bok ”Innan mörkret faller” visar på 1930-talet och dagens samhälle.

…och så nås Braun på

Tfn 0435 71 11 50

mobil 0739-79 34 54

E-post: leb.klippan@passagen.se

BRAUNS SIDA

Postmästare August Hemmingsson 
vill ha postlåda i centrala Åby (Klip-
pan), för postinsamling. Det skrev 
han till Poststyrelsen om 1880, som 
samtidigt blev en spegling av Åby.
1831 öppnas fyra postkontor i landet, 
ett var i Åby. 1875 invigdes järnvägen 
Helsingborg – Hässleholm. Stationen 
fi ck inte heta Åby järnvägsstation, 
namnet var upptaget. Dit fl yttades 
postkontoret och fi ck namnet Klip-
pans postkontor. Det blev dock en 
bit att gå för att lämna post. Pro-
tester uppstod. I ansökan framhölls 
”att i Åby by, som är belägen cirka 
2 000 fot (omkring 600 meter) från 

järnvägsstationen, på lämpligt ställe 
få uppsätta en brevlåda”. En person 
som skulle tömma postlådan tre 
gånger per dag.
 Ärendet föredrogs i poststyrelsen. 
Men det blev ett nej, som postmäs-
taren inte nöjde sig med. Ny skrivelse 
sändes iväg – men nejet stod kvar. 
Däremot blev det en intressant be-
skrivning av hur Åby såg ut 1880.
 I postmästarens beskrivning fram-
höll: Att invånarantalet de senaste 
”fem åren ökat högst väsentligt”, 
som gav fl er postförsändelser. 1870 
såldes frimärke för 4 077:94 som 
1880 stigit till 10 372:75.

 Hur såg det ut i Åby? Postmästaren 
räknar upp ämbets- och tjänstemän, 
handlare och hantverkare. Det fanns bl 
a kronofogde, domare, doktor, apote-
kare, 10 butiker, 5 bagare, 6 snickare, 
5 skräddare, en läderhandlare, 2 sa-
delmakare, ett antal arbetare. Då fanns 
ångbryggeri och spinneri, men inte lä-
derfabriker, tegelbruket och pappers-
bruket låg i V Sönnarslövs kommun.
 Dessutom påpekade postmästaren 
att Åby postkontoret 1874 hade 17 
underlydande stationer, men 1880 
bara två. August Hemmingsson blev 
vikarie från 1874 och ordinarie post-
mästare 1882. 
 

Brevlådkamp speglade Åby

I släktforskandets tidevarv har frågor 
kring ”by” och ”socken” blivit centra-
la. Det gäller för Åby (Klippan) precis 
som för hela Söderåsbygden. Är Åby 
en vikingatidsby? 
Vem kom först, ortsnamn med ”by” 
i efterled eller socknar? Självklart är 
det ”byarna” som kom före socknar, 
hävdar historieprofessor Lars-Göran 
Tedebrand som forskat i ämnet. 
Byar uppstod under vikingatiden, det 
innebar inte att de som bodde i by-
arna gav sig ut på vikingatåg. Namn 
med ”by” i efterleden är dock tidigast 
från 600-talet. Förleden i byanamnet 
beskriver geografi ska förhållanden, 
namn och annat. Åby låg alltså ”vid 
åar”. Vid Åby – nuvarande Klippan – 
fi nns åsystem som går samman. Vat-
tendrag var bekväma färdvägar.

Åby – en vikingatidsby

 Vad kännetecknar en by? Professor 
Tedebrand framhåller att det krävdes 
”tre eller fl er gårdar som låg samman 
i en kärna med tegar och utmark”. 
När bosättningen uppstod vid åarna 
vet man inte. Inte hellre när Åby som 
by uppstod.
 ”By” kommer ur bo, som härleds ur 
”boligh” som anses betyda ”ta jord 
besittning”.
 Namnet Gråmanstorp har många 
”tolkningar”, även med dramatiska 
händelser. De senare är ofta vand-
ringshistorier. Däremot tyder namnets 
efterled – torp – på en utfl yttnings-
gård varit grunden för bybildningen. 

Efterleden – tolkad som ”grymel”, av 
namnet Grimulf. Den tolkningen är av-
gjort sannolik och denna instämmer 
hembygdsforskarna Algot Hannrup 
och Sven Åke Rosenberg i.
 I det som blev Gråmanstorp har 
funnits bosättningar i fl era tusen år, 
med offerplats. I traditionell ordning 
neutraliseras offerplatser genom att 
en kyrka placerats där, som Maria-
kyrkan från 1160-talet. Sedan har 
socknen uppstått – socken som 
betyder ”sökning” – som sökte sig 
till kyrkan. Professor Tedebrand 
slutsats: ”byarna är mycket äldre än 
socknarna”.

Kalender och klocka – tämjde tiden
De fl esta civilisationer och kulturer 
har haft någon form av kalender. 1749 
infördes utgivningsmonopol i Sverige, 
som upphörde 1972. Nu fi nns lokala 
kalendrar.
Tiden delades av olika anledningar in 
i perioder, i forntiden mellan högti-
der, årstidsväxlingar. Sedan i år, må-
nader, veckor och dagar. Almanack 
- och senare klocka - blev centrala 
hjälpmedel för att kunna handskas 
med tidens gång. Klockan kom då 
krav ställdes på tidmätning i timmar, 
minuter, sekunder och kortare tid. 
Före kristendomens införande i vårt 
land använde man sig av runor, som 
fanns med en bit in på 1100-talet. 
Kyrkans skrivkunniga hade tillverkat 
egna kalendarier med uppgifter om 
månader, dagar, kyrkliga fester, må-
nens faser och en del annat.
 Under 1400-talet började alma-

nackor tryckas. Innan dess hade 
allmogen orienterat sig i tiden med 
den så kallade staven – ett stycka trä 
där det rista in tecken som motsvara 
romerska kyrkohögtider. Den äldsta 
bevarade tryckta almanackan som 
getts ut i Sverige är från 1585.
 Länge var det fritt fram för alla att 
ge ut egen almanacka. Men 1749 fi ck 
Kungliga Vetenskapsakademin mo-
nopol på detta. Almanackor gick ut 
i väldiga upplagor och innehåll även 
allmän information.
 Utgivningsmonopolet upphörde 1972. 
Bara fyra år senare gav ”Engmans Idé 
o Design” i Ljungbyhed ut vad man 
kallade ”Bygdens almanacka”, som 
i år fi rar 40 år. Almanacks förlaget 
har fortsatte med utgivning av alma-
nackor som påminde om ”monopol-
almanackor”. Numera fi nns alma-
nackor även för t ex smarta telefoner.

”Åby” återkommer fortfarande i namn i Klippan.  Gråmanstorp blev socken.
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4-lingen
Vidga dina vyer!

Ett nytt samarbete har ingåtts mellan 
Hässlegårdens GK, Perstorps GK, 
Skepparslövs GK och Wittsjö GK

För endast 1000 kr spelar du 72 hål så ofta du vill.
 4 olika banor, alla med sin unika karaktär.

(Gäller fullvärdiga medlemmar)

Juniorer födda 1999 eller senare 
spelar fritt inom 4-lingen.

4-lingenkortet köper du på din hemmaklubb.

1963

Ange vid betalningen: Namn, golfid, "4-lingen".

”I HJÄRTAT AV SÖDERÅSENS NATIONALPARK”
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START onsdag 24/2 kl.9

Torggränd 2-4, Klippan • Tel 0435-100 30 www.gunnsmode.se
Kan inte kombineras med bonuskortet.Kan inte kombineras med bonuskortet.

Total 
uförsäljninguförsäljninguförsäljninguförsäljninguförsäljninguförsäljninguförsäljninguförsäljninguförsäljninguförsäljninguförsäljninguförsäljninguförsäljning 
av all REAav all REAav all REAav all REAav all REAav all REAav all REAav all REAav all REA!
Ingång Bryggerigatan 

(sidan om Salong Diana) 

Endast 2 dagarEndast 2 dagarEndast 2 dagarEndast 2 dagarEndast 2 dagarEndast 2 dagarEndast 2 dagarEndast 2 dagarEndast 2 dagarEndast 2 dagarEndast 2 dagarEndast 2 dagarEndast 2 dagar
tisdag 10-17 och onsdag 10-17 

25 kr - 300 kr25 kr - 300 kr25 kr - 300 kr25 kr - 300 kr25 kr - 300 kr25 kr - 300 kr25 kr - 300 kr25 kr - 300 kr25 kr - 300 kr25 kr - 300 kr25 kr - 300 kr 
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Så mycket mer...
än ”bara golv och tapeter”!

COLORAMA

Golv och tapeter, färg, kakel och klin-
kers är de viktiga delarna i Coloramas 
varusortimenten. Men även lås och 
nycklar har blivit en betydande del 
av deras verksamhet. Colorama kan 
snart fi ra 30-årsjubileum i lokalerna i 
utkanten av västra Klippan. Det är en 
butik med ett brett kunnande och hög 
servicenivå hos personalen. Många 
Klippanbor uppskattar den värdefulla 
och personliga servicen på Colorama.

Mentor i färg
Colorama ägs sedan 1998 av Per-Anders 
Svensson. När han tog över företaget hette 
det Golv och Tapethuset, ett namn som kan-
ske fortfarande används av en och annan 
Klippanbo. Men när Per-Anders gick med i 
Colorama-kedjan 2007 bytte man namn och 
nu delar man logotype med mer än 200 bu-
tiker i Sverige. 
– Jag fi ck ju lära mig färg och golv när jag tog 
över affären, något som jag bara hade hållit 
på med till husbehov, säger Per-Anders. Men 
jag fi ck ju Stefan Brandmyr som min mentor, 
han är ju född i en färgburk. Det han inte kan 
om färg är inte värt att veta.

Stefan är alltså en av försäljarna i butiken och 
hans långa erfarenhet av färg är självklart en 
tillgång. Han har sålt färg i 40 år och som son 
till en målarmästare har han sannolikt haft 
fi ngrarna i både sylt- och färgburken redan 
som barn.

Fackbutik
Även om alla i butikspersonalen kan det 
mesta om färg och golv, så fi nns det specia-
listkunnande hos de enskilda säljarna. Det är 
en nödvändighet för att hålla hög service-
nivå.
– Idag kan man köpa färg på fl era olika sätt, 
men många tycker nog att de får bättre ser-
vice i en sådan fackbutik som vi är, säger Per-
Anders. Vi har ett brett kunnande som en 
stormarknad sällan har. 

Nycklar och lås
Per-Anders har själv lång erfarenhet som lås-
smed, något han tog med sig från de tidigare 
företagen som han har arbetat på, Verktygs-
huset och Tibnor. Från att bara ha sålt nycklar 
och lås de första åren har efterfrågan lett till 
att man numera gör installationer och säljer 
hela paket när det gäller lås och säkerhet.

– Det har varit en intressant utveckling. Det 
är säkerhetstänkandet som ökat efter hand, 
säger Per-Anders. Idag installerar vi förut-
om lås också utrustning till passagesystem 
med taggar. Dessa är ju datorbaserade och 
vi samarbetar med el-fi rmor som gör ka-
beldragningen. Vi står för den delen som 
handlar om själva låset. Ett system som har 
kommit rätt nyligen är iLoq där man till en 
mycket lägre kostnad kan säkra till exempel 
offentliga och föreningars lokaler. En bort-
tappad nyckel spärras enkelt, istället för att 
man måste byta låskolvar och nycklar för ett 
stort antal personer. 

Idag har Colorama två licensierade låssme-
der. Fredrik jobbar stort sett heltid med lås 
och hälften av Per-Anders egen tid går också 
åt till låsarbeten. Men alla i butiken kan göra 
en nyckel när en kund vill ha det.

Inredning
Veronica och Wictoria är diplomerade inred-
ningsrådgivare och kan det mesta om färg, 
form och mönster. För att hjälpa kunden kan 
de ta fram tredimensionella ritningar för att 
demonstrera hur en tänkbar kombination 
kan se ut. Även om kunden inte godtar för-
slaget helt och hållet så kan det ändå vara 
något att bygga vidare på.

Golv
Ronny som är försäljare i butiken har ett 
förfl utet som golvläggare och lång praktisk 
er farenhet av golv och färg, en värdefull kun-
skap i kontakterna med kunderna. De prak-
tiska råden när man skall lägga ett golv bör ju 
komma i god tid så att man slipper kostsam-
ma misstag. Den goda servicen är A och O 
för att jobben skall kunna göras på bästa sätt!

Utomhussäsong
Någon gång framåt april månad börjar de 
fl esta kunder att efterfråga sådant som hör 
utearbete till. Man skall tvätta och måla fasa-
der och fönster, fi xa till staket och trädgårds-
möbler. Något som har vuxit är tillbehör till 
pooler och utomhus-spa. Fler och fl er har 
pooler hemma i trädgården och dessa behö-
ver underhållas. Juli månad blir för Colorama 
toppen på högsäsongen då många kunder 
skall fi xa till sin villa eller stuga under semes-
tern. Husägarna bland Söderås Journalens lä-
sare känner nog igen sig, besöken hos fack-
butiken blir täta, men är nödvändiga!
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Vår nya färg.
Colorama presenterar en egen färgfamilj. 

Nyhet!

Gilla oss på FB

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

Vår nya färg.
Colorama presenterar en egen färgfamilj. 

Nyhet!

Vår nya färg.
Colorama presenterar en egen färgfamilj. 

Nyhet!

Vår nya färg.
Colorama presenterar en egen färgfamilj. 

Nyhet!

Tag 3
  betala 
     för 2

Soulmate-dagar!
Mån 22 och tis 23 febr

Missa inte vår 

modevisning

5/2 och 6/2modevisning

5/2 och 6/2modevisning

Bokas i affären!
KLIPPAN

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! 

REDAKTIONEN TILLHANDA SENAST den 29 februari 2016

Namn:     Tel:

Adress:
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I Annonsjakten kan du vinna:
2 personer vinner var sitt Norrehus-häfte med 
10+1 lunchbiljetter (värde 850 kr/st).

070-33 90 680
Lantmannagat. 10
Klippan

En kontakt räcker! 
Takbyte på gång?Besök oss på

erby.se

LJUNGBYHED
0435-44 10 30 

8-20 ALLA DAGAR

FRI HEMKÖRNING 

OCH INKOPPLING 

VID KÖP AV TV!

5.990:-

4.990:-

Portabel
Bluetooth-högtalare

Enkel, vikbar 
mobil.

RETROSTEREO 
med CD, Vinyl, 
Radio och Kassett!

2.790:-

Stereo med CD, 
Radio och Bluetooth

1.490:-

2.990:-

690:-

3.990:-

3.990:-

5.990:-

Kyl/Frys

43” LED-TV 40” LED-TV

Toppmatad 
tvättmaskin

Spis med 
keramikhäll

Klippans Trafikskola AB
Storgatan 15, Klippan  
0435 - 130 80
info@klippanstrafikskola.se

50- årsJubileum

(ord pris 2300:-) 
Kom in eller köp via vår e-handel på hemsidan 
www.klippanstrafikskola.se. Kontoret öppet 10.00-17.00

ERBJUDANDE ENDAST 

DENNA DAG (1 MARS):

Den 1 mars firar vi 50-årsjubileum

DENNA DAG (1 MARS):

50% rabatt på teoriavgiften

NYA

Järnvägsstationen, Klippan 070 - 278 48 93  

Alltid goda 
nygjorda baguetter!

Beställ 
festfat och 

smörgåstårtor 
hos oss!

Vi erbjuder tandvård för hela din familj! 
Barn 3-19 år kostnadsfritt. 

Tel. 0435-104 69

Storgatan 20, 264 34 Klippan 
Öppettider: Månd 7.30 - 18.00,

Tisd - Torsd 7.30 - 17.00, Fred 7.30 - 13.30

God fortsättning på det nya året!
Vi välkomnar nya som gamla patienter!

Tandläkare Bert-Åke Andersson och Erik Norojärvi
Tandhygenist Anna och  Tandsköterskor Liselotte, Li & Caroline

 

Meny finner du på 
www.norrehus.se

95:-

Serverar bara 
svenskt kött.
Vi har även 
avhämtning.
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FILMOGRAFI2011 – Sent på jorden2013 – Förår
2014 – Federsee2014 – Värn
2015 – Shadowland

PROFIL I E
XIL:

JOHN SKOOG

Regissören från Maglaby

Det har gått ett år sedan regissören 
John Skoog fi ck Startsladden på Gö-
teborgs Filmfestival. Han premierades 
för sin kortfi lm Värn. Filmen handlar 
om bonden utanför Hörby som byggde 
en bunker - ett ”skyddsvärn” - inför 
en kommande ockupation av Sverige. 
Fästningen hade tjockast murar mot 
öster, från det håll man kunde förvänta 
sig ett anfall. Men... Det var ju John 
Skoog det skulle handla om!

John Skoog är uppväxt i Maglaby utanför Kvi-
dinge med föräldrarna Astrid och David och 
två yngre bröder. Föräldrarna är verksamma 
som konstnärer och arbetar båda som lärare 
inom bildkonst. Intresset för konst, foto och 
fi lm började kanske redan i vaggan, eller sit-
ter det i generna?
– Jag har aldrig ”upptäckt” konst, det har 
alltid varit naturligt för mig att det fi nns, sä-
ger John. Jag har aldrig tänkt ”varför fi nns 
konst?” eller ”vad är nyttan med konst?”, 
det har varit en självklarhet. Men jag är inte 
så bra på att teckna, jag hade inte bra betyg 
i ämnet bild i skolan.

John gick i skola i Kvidinge och Åstorp, där 
han bland annat minns Thomas Hedin som 
en lärare som tog sina elever på allvar. Som 
gymnasist gick han på Olympiaskolan i Hel-
singborg, samhällsprogrammet med inrikt-
ning på kultur och språk. Hans minnesbild av 
undervisningen där är positiv. 
– Bra, minns John. Vi som elever fi ck skapa 
plattformen för undervisningen. Det var su-
perbra.

Filmintresse som barn 
John uppskattade som barn resorna till bio-
grafen Sandrews i Helsingborg och turerna 
till Video-Kalle för att hyra fi lmer. Hemma 
började han så smått med att göra fi lmer. 
När föräldrarna köpte en kraftfull dator och 

den digitala klipptekniken blev tillgänglig för 
gemene man kunde den trettonårige John 
börja redigera fi lmer på ett mer professio-
nellt sätt.
– Vi gjorde enkla fi lmer, mina bröder, våra 
kompisar och jag, berättar John. Vi lekte krig 
ute i skogen, och fi lmade. Sedan klippte vi 
ihop det till korta fi lmer.

Sommarjobb som ”engångskamera”
Som sjuttonåring fi ck John ett udda sommar-
jobb. Han fi ck fotografera ett antal konst-
närer som var knutna till Konstföreningen 
Aura i Lund för en jubileumskatalog. Istället 
för att skicka runt en engångskamera till de 
medverkande konstnärerna, bestämde man 
sig för att skicka runt John istället, ”han är 
ju som en engångskamera”. Han reste runt 
i Skåne och fotograferade en mängd konst-
närer, men passade också på att bekanta 
sig med dem. Det blev givande besök med 
intressanta historier från konstnärerna. Johns 
foton i katalogen uppmärksammades av 
Georg Oddner, en av 1900-talets mest kända 
svenska fotografer. Oddner bjöd in John 
att medverka på en samlingsutställning på 
Malmö Konsthall 2006. John var som 
20-åring den yngsta av de utställande konst-
närerna, en fi n merit och sporre för fortsatt 
arbete med fotografi .

Från Göteborg till Frankfurt am Main
Efter gymnasiet blev det ett år på Fotohög-
skolan i Göteborg, där han inte kände sig rik-
tigt hemma.  John sökte istället till en konst-
skola i Tyskland, Staatliche Hochschule für 
Bildende Künste i Frankfurt am Main, som 
han hade hört talas om. I den internationella 
miljön på skolan med elever från många olika 
länder fi ck han snabbt många vänner. Under 
tiden i Frankfurt gled hans fokus över från 
stillbildsfoton till rörliga bilder.
– Även som fotograf tänkte jag på något sätt 
i fi lmiska termer, säger John. Det fi nns ofta 
en tråkig stumhet i stillbildsfoto, i alla fall i ut-
ställningsmiljö. Det fi nns det inte i fi lm, även 
om fi lmen är ”tyst”. Det är lättare att få en 
koppling till fi lm än det är med foto. Bland-
ningen av ljud och bild inverkar mer på oss 
på ett emotionellt sätt.

Sent på jorden
Det tredje året i Frankfurt blev ett utbytesår 
till Konsthögskolan i Malmö. John var då 
hemma i Skåne och bestämde sig för att ge-
nomföra sitt första fi lmprojekt ”på riktigt”. 
Resultatet blev kortfi lmen Sent på jorden 
som blev färdig för visning 2011. Filmen spe-
lades in i trakten kring Kvidinge och John 
blev nöjd med det färdiga resultatet.
– Det var jävligt kul. Och det fungerade. 
Många av de saker som jag intresserade mig 
för var lätta att få fram, säger John.

Sedan dess har det, kort sagt, rullat på och 
blivit ytterligare fyra kortfi lmer. Den andra - 
Förår - är också inspelad i Kvidinge och har 
en viss koppling till Sent på jorden.
– Många uppfattar kortfi lmer som en sorts 
träning inför ”riktiga” fi lmer, långfi lmer, men 
för mig är det inte så. Mina fi lmer har blivit så 
långa som de skall vara, säger John. Man kan 
kanske jämföra dem med dikter eller snarare 
noveller. Jag förknippar mig själv hellre med 
författare och poeter, till exempel Gunnar 
Ekelöf eller Edith Södergran, än med andra 
fi lmare.

Johns fi lmspråk har jämförts med klassisk 
skandinavisk stil där landskapet har en stor 
roll och handlingen håller lågt tempo. John 
har själv ett stort fi lmhistoriskt intresse och 
tänker själv hellre på tidiga svenska fi lmare 
som Muritz Stiller och Victor Sjöström när 
han funderar över jämförelser och inspira-
tionskällor.

Startsladden
I januari 2015 fi ck han alltså mottaga Start-
sladden, kortfi lmspriset vid Göteborgs fi lm-
festival, för Värn. Priset består till stor del av 
praktiska resurser för ny fi lmproduktion till ett 
värde av 500.000 kronor. Värn är en skildring 
av lantbrukaren Carl-Göran Perssons livsverk. 
I Söderto utanför Hörby byggde Persson en 
bunker - ett värn – inför en kommande rysk 
invasion. Filmen beskriver värnet i en enda 
tagning samtidigt som bilderna ackompanje-
ras av berättarröster om skyddsvärnets ska-
pare. Liksom i fl era andra av Johns fi lmer höll 
Ita Zbroniec-Zajt i kameran. Till vad skall John 
använda resurserna från Startsladden?
– Jag jobbar på ett projekt som handlar om 
den före detta bedragaren Frank Abagnale 
Jr, svarar John. Steven Spielbergs fi lm “Catch 
me if you can” beskriver Abagnales liv. Abag-
nale levde en tid i Klippan, så jag är väldigt 
intresserad av att komma I kontakt med 
människor som kan ha träffat honom. Han 
bodde i Klippan, omkring 1970, så hör av er 
till mig om ni vet något om honom!

Vi ser framemot Johns nästa fi lm, kanhända 
en längre fi lm om Abagnale. Det verkar spän-
nande att få reda på vad Abagnale gjorde 
under sin korta tid här! 
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Jag har alltid gillat heminredning. Att få gå runt och 
greja hemma, fl ytta på saker, fundera på var saker 
blir fi nast och lägga en halvtimme på att justera 
stilleben är avkoppling och harmoni för mig. 
När jag gick på högstadiet såg klasskamraterna framemot 
Arkiv X och Vita lögner på tv. Höjdpunkten för mig var 
äntligen hemma med Martin Timell i spetsen. Allt som hon 
den krullhåriga gjorde, det gjorde jag också. Det närmsta 
jag kommer att porrsurfa är när jag får tillbringa egentid 
med sökorden ”bohemian chic”, ”diy”, ”loppisfynd”, 
”decorate” och ”colour” på Pinterest, Google och andra 
sociala forum.
Min äldsta dotter delar inte detta intresse. Eller jo, på sitt sätt 
gör hon nog det. Jag bar runt på ett stort ljusfat med sand i 
och letade efter det perfekta stället att placera den på. Det 
där alldeles perfekta stället som gör att man kan ta en fi nfi n 
bild och lägga ut på instagram under hashtaggen #lovelife. 
Till slut fann jag rätt plats för fatet och känslan som infi nner 
sig när man liksom hittat helt rätt med en grej i hemmet är 
nästintill euforisk. Jag beundrade mitt verk några sekunder 
och gick ut i köket för att börja med dagens glamourösa 
middag, det kan ha varit fi skpinnar och makaroner. Här vill 
jag gärna tillägga att det även serverades gurka som jag 
delade rakt av på mitten som barnet fi ck sitta och gnaga 
på. Grönsaker är viktigt, klapp på axeln till den ömma 
modern. När jag står i köket refl ekterar jag över att det är 
ovanligt tyst i vardagsrummet. Lillasyster låg och sov, men 
stora systern brukar man ju höra.
– Hur går det Ebba, hojtade jag.
– De é okej mamma, de é okeeeej, svarade barnet och bjöd 
på en liten konstpaus.... 
– Elefanten ääälskar sand, fortsatte hon förnöjt.
Inte bara elefanten, utan även zebran, miniorerna, hela 
Frost-gänget och hundens tuggsko älskade visst sand. När 
jag kom in i vardagsrummet var ljus fatet en helt ny värld 
för många av Ebbas leksaker. Runt fatet låg massor av 
sand och blockljusen var för passade ner i leksakslådan. I 
inredningsbloggar och på inredningsforum ser man sällan 
bilder av den stökiga verkligheten. Eller den stökiga 
verkligheten är fel ord. Den vackra verkligheten tycker jag 
vi kallar den istället. Verkligheten med elefanter i ljusfatet, 
teckningar med enorma mängder lim och glitter som fyller 
kylskåpsdörren, överfyllda hallar med overaller, blöta vantar, 
vagnar och kastanjer som måste plockas på vägen hem. Min 
vision innan jag fi ck barn var ett hem fyllt med noga utvalda 
träleksaker. Haha! Vårt hem är numera ett plasthav sponsrat 
av Walt Disney. Sponsrat är fel ord, det är vi som sponsrat 
dom och betalat 200 kronor mer 
för allt med en snögubbe och två 
prinsessor på. Ibland går jag ut och 
hyperventilerar i trädgården för 
det är så mycket saker i vårt hem 
och inte alls som ett bohemchict 
instagram-konto. Sen tar jag ett 
djupt andetag, går in och trampar 
på en legobit på golvet (hur kan 
det göra så vansinnigt ont??) 
och skulle inte vilja byta bort min 
verklighet mot ett endaste vackert 
Instagramkonto. 

Vi hjälper dig med begravning, gravsten, juridik 
och försäkringar. Du är varmt välkommen in på 
vårt kontor.

Vi finns, när du 
behöver oss

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

Vi gör även hembesök och har jour dygnet runt.

Öppet: Måndag-fredag kl. 09.00-13.00.

Vi erbjuder tandvård för hela din familj! 
Barn 3-19 år kostnadsfritt. 

Tel. 0435-104 69

Storgatan 20, 264 34 Klippan 
Öppettider: Månd 7.30 - 18.00,

Tisd - Torsd 7.30 - 17.00, Fred 7.30 - 13.30

God fortsättning på det nya året!
Vi välkomnar nya som gamla patienter!

Tandläkare Bert-Åke Andersson och Erik Norojärvi
Tandhygenist Anna och  Tandsköterskor Liselotte, Li & Caroline

 

Så mycket saker,
så lite plats....

0435 - 149 60

 

 
 

 

 

        

ÖPPET I BUTIKEN: Ons 13-18
Tel. 0435- 149 60

Värmevägen 2, Klippan

20% rabatt & 
fri montering! 
Gäller vid beställning mellan 22 feb - 1 mars

VINTER-REA på markiser
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VINNARE I SÖDERÅS JOUNALENS 

MÅNADSTÄVLING 

VAROR PÅ
 SÖNDRAB

Y EL

Kökshjälp till vinnaren
av månadstävlingen!
Det blev ett välkommet besök hos Söndraby El för 
Helena Eriksson från Perstorp, vinnaren i Söderås 
Journalens månadstävling. 

Helena skickade ett fyrradigt julrim - istället för önskelista - till 
Söderås Journalen, vilket gav henne en efterlängtad julklapp så 
där någon månad efter jul!

Julen närmar sig med raska steg
För hand bakar jag all julens deg
Har länge önskat och behövt en ”kökshjälpmaskin”
Det vore som att uppgradera från en cykel till limousin

Det blev alltså julafton än en gång för Helena! Hon tycker om 
att baka och fi xa i köket och hon hade önskemål om fl era olika 
tillbehör, så det blev en rejäl förstärkning i ”maskinparken” där 
hemma. Magnus Wilhelmsson på Söndraby El lotsade Helena 
genom det breda utbudet i butiken innan hon bestämde sig. 
En glad Helena Eriksson fyllde på i skåpen där hemma och ser 
fram mot nya, friska tag i köket!

Här visar Söndraby El:s Magnus Wilhelmsson en del av 
butikens digra utbud för Helena.
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Tobias från Let´s Dance på Snyggatorpsskolan

KAMRATSTÖDJARNAKAMRATSTÖDJARNA
Som en del i skolans utvecklingsarbete 
fi nns Kamratstödjarna, en organisa-
tion som arbetar i förebyggande syfte 
mot diskriminering och kränkningar i 
skolan. Det fi nns två kamratstödjare 
i varje skolklass och de har möjlighet 
att påverka hur man skall arbeta med 
dessa frågor.

På Snyggatorpsskolan bjöd kamratstödjarna 
tillsammans med arbetslagsledaren Niloofar 
Mehrali in Tobias Karlsson, dansare i det 
populära TV-programmet Let´s dance, till en 
föreläsning. Tobias berättade engagerat inför 
en fullsatt aula på Snyggatorpsskolan om sin 
uppväxt och sin karriär som dansare. Viktiga 

och dramatiska händelser i hans liv var hur 
han blev utsatt för mobbning som barn och 
när han hade berättat för sina föräldrar att 
han var homosexuell. Tobias inspirerade sko-
lans elever och förmedlade möjligheten att 
nå sina mål trots motgångar i livet. Efteråt 
diskuterade man i klasserna upplevelsen av 
föreläsningen.
– Han fi ck alla i publiken att vara tysta och 
lyssna koncentrerat. Så tyckte några i vår 
klass, säger Molly Nilsson, kamratstödjare i 
klass 7 B efter att man diskuterat föreläsning-
en. Det var inspirerande. När livet är jobbigt 
kan det ändå ändras till något bra.

– Jag minns speciellt när han berättade om 
att en av dem som hade mobbat honom som 
barn, kom med sina egna barn och ville ha 
hans autograf, säger Alma, kamratstödjare 
i 9C2. Först hade han blivit orolig, när han 
fi ck se den som mobbat honom. Men sedan 
hade det känts bra.

Ett oväntat inslag efter föreläsningen var att 
den danssugna Vilma från klass 9C2 bjöd 
upp Tobias Karlsson till en bugg. Det kunde 
han så klart inte tacka nej till och föreläsning-
en fi ck en mycket trevlig avslutning!

Foto: Tommy Jönsson

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

 

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

Snyggt driftsäkert 
system som är 
enkelt att sköta!

NYHET!
Multisplit nu med HYPER HEATING
Valfri inomhusdel. Flexibel lösning
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Teoricafé med fri fika till eleverna: Månd-tors 10-17 • Fre 10-13

Klippans Trafikskola AB
Storgatan 15, Klippan  
0435 - 130 80
info@klippanstrafikskola.se

50- årsJubileum

(ord pris 2300:-) 
Kom in eller köp via vår e-handel på hemsidan 
www.klippanstrafikskola.se. Kontoret öppet 10.00-17.00

ERBJUDANDE ENDAST 

DENNA DAG (1 MARS):

Den 1 mars firar vi 50-årsjubileum

(ord pris 2300:-)

DENNA DAG (1 MARS):

50% rabatt på teoriavgiften

Till sommaren är det ett år sedan trion 
Martin Wiklander, Pernilla Hjalmars-
son och Per Gustafsson tog över Klip-
pans trafi kskola. Några månader efter 
övertagandet fl yttade man från loka-
lerna på Thorsgatan till det perfekta 
läge man har idag – mitt i byn. Adres-
sen är Storgatan 15 och bättre kunde 
det inte bli.

– När vi fi ck reda på att den här lokalen var 
ledig tyckte vi den var bra för oss, säger Per 
som är trafi klärare. Det centrala läget passar 
oss utmärkt. Våra elever skall ha lätt för att 
slinka in till vårt teoricafé när det passar dem.

Man räknar med att utbilda cirka 250 elever 
om året. Trafi kskolan fi ck en rejäl personal-
förstärkning när man fi ck nya ägare. Idag är 
man fyra trafi klärare och kommer att utöka 
ytterligare till sommaren för att möta ett 
ökande behov.
– Tiden för att ta körkort varierar så klart, 
säger Pernilla som arbetar med administra-
tion och den pedagogiska utvecklingen. 
De som vill gå en intensivutbildning brukar 
klara det på omkring två veckor, då är det 
på heltid. Den normala tiden för våra elever 
är mellan 2 och 4 månader beroende på hur 
ofta man väljer att köra.

Pedagogik
För att anpassa utbildningen till elevernas 
individuella behov använder man sig av det 
pedagogiska hjälpmedlet Elevcentralen Pre-
mium. Alla elever kan välja om de vill lyssna, 
läsa eller se på fi lm när de skall lära sig de 
teoretiska delarna. Det ger dem valfrihet och 
undervisningen blir roligare när man kan 
växla mellan olika sätt att studera. Det passar 
inte alla att bara sitta och läsa i en bok.
– Det blir också lättare att integrera teori 
och praktik, säger Martin som bland annat 
ansvarar för den praktiska delen av moped-
utbildningen. En fi lm ligger närmare verklig-
heten än en förklarande text.

Handledarutbildning
Klippans trafi kskola har också utbildning för 
elever och föräldrar eller andra som vill vara 
handledare för dem som skall påbörja en 
körkortsutbildning. Utbildningen är obligato-
risk för att både elev och handledare skall bli 
godkända för privat övningskörning. Hand-
ledarkurserna ges med tre eller fyra veckors 
mellanrum beroende på efterfrågan. Man 
har 30 platser till kurserna som ges på lörda-
gar.
– För den som har övat hemma går det snab-
bare att klara kortet. Om man har övat rätt, 
det vill säga, betonar Per. Har man inte det så 
måste man lära om, och det tar längre tid. Ett 
alternativ är att inledningsvis ta några lektio-
ner hos oss, och sedan övningsköra hemma. 
Då har man det lättare när man sedan kom-
mer tillbaka till oss.

Automatväxlad bil
Förutom de fyra bilar man haft sedan 
tidigare har skolan nyligen införskaffat en 
auto mat växlad bil. De som vill ta körkort 
med villkor att det bara gäller för automat-
växlad bil, ”automatkort”, ökar.
– Fler och fl er väljer detta, säger Pernilla. Idag 
tillverkas fl er automatväxlade bilar än med 
manuell växel. För dem som väljer ”automat-
kort” går utbildningen snabbare och blir bil-
ligare. 

Trafi kskolan erbjuder även utbildning för 
AM-körkort och körkort för moped, klass II. 
Kurserna ges i Klippan en gång i månaden.

Trafikskola med anor
Klippans trafi kskola startade redan 1 mars 
1966 och fyller 50 år i dagarna! Detta fi rar 
man med ett specialerbjudande till nya elev-
er, halva priset på teoripaketet. I de tidigare 
lokalerna på Thorsgatan fanns man alltså 
i mer än 49 år innan man hittade till Stor-
gatan. Men när steget nu väl har tagits så har 
man alltså hamnat mitt i byn!Martin Wiklander, 

Mattias Ljungkvist, Anna Ek Johansson,

Per Gustafsson, Pernilla Hjalmarsson.

Anrik trafi kskola jubilerar!
KLIPPANS
TRAFIKSSKOL

A

Billesholms Auktioner
- Första Andra Tredje!

Vi har även öppet för inlämning till framtida auktioner. Vi tar emot hela 
hem eller delar därav. Packning-transport-städning kan ombesörjas. 

Öppettider vard. 13.00-18.00. Andra tider ring för ök.

0733 - 66 62 60  • info@billesholmsauktioner.se

Lösöres-auktion den 27 februari
Fibergatan 3 Billesholm
Visning kl 10. Start kl 11

Servering finns
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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.

« 2016-01-13
Olycka, Klippan

« 2016-01-24
Match i Lilla Cup Klippan

« 2016-01-25
Dödsolycka, Röstånga

« 2016-02-04
Lagerbrand, Ljungbyhed

2016-01-17 »
Bilbrand, Klippan

2016-01-24 »
Match i Lilla Cup Klippan 

2016-02-01 »
Soteld, Klippan

2016-02-04 »
Lagerbrand, Ljungbyhed
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PRO och SPF Eken i Perstorp 
bjuder in sina medlemmar till en 
”Frågestund med Kommunen” 

angående problemen  i Perstorps Hemtjänst, 
torsdagen den 25 febr 2016 kl 16.00, Folkets Park. 

VÄLKOMNA!

Nya lokaler för SPF Eken
Pensionärsföreningen SPF Eken i Perstorp är på väg att 
byta föreningslokal. Det hus man håller till i idag, Allégår-
den på Allégatan, ägs av kommunen och skall rivas. Men 
man har hittat ny lokal i centrum - fastigheten i hörnet 
Köpmangatan/Torggatan.

– Vi har länge letat men har nu hittat en fi n lokal som vi tycker 
blir bra. Väldigt centralt och mycket handikappvänlig! säger Lena 
Karlsson hos SPF Eken. Nu håller vi på för fullt med att renovera. 
Vi har nyligen fått lagt parkettgolv och nu återstår en hel del mål-
nings- och städningsarbeten. 

SPF Eken har cirka 320 medlemmar och är - liksom PRO i Pers-
torp - en intresseorganisation för pensionärer. Man har regelbun-
det en mängd arrangemang och aktiviteter för sina medlemmar. 
Man bevakar också samhällsutvecklingen för att få med ett äldre-
perspektiv vid samhällsplanering och politiska beslut.

En av golvläggarna lägger 
sista parkettbiten.

LJUNGBYHED
0435-44 10 30 

8-20 ALLA DAGAR

Här finns Dagens rätt
och cateringförslag

till sommarens fester!

Titta in på www.hemkopljungbyhed.sewww.hemkopljungbyhed.se

Perstorp BälingePerstorp Bälinge
Idrottsklubb

Kom & Fynda i Loppislokalen
Perstorps enda möbelaffär Badv. 7 efter Uggle-
badet. Öppet: Ons 14-17 & Lör 10-13
samt i Shopen Hantverkarg. 2 D. Öppet: Tis & 
Tors 14-17 samt Lör 10-13
Även mottagning av loppissaker. Välkommen!
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Vinnarna av Årets bild 2015

ÅRETS BILD 
2015

Att det är ett stort intresse att skildra 
djur och natur visade vår fototävling 
för 2015. Totalt deltog 127 foton i Årets 
bild 2015 och fl est antal bilder hade 
kategorin Djur/Natur med 65 anmälda 
fotografi er. 

Men även den stora glädjen av att fotogra-
fera barn märktes, i kategorierna Människor 
och Ögonblick fanns många foton på barn.
Det var inte lätt för juryn som under ledning 

av Rickard Nilsson skulle plocka ut vinnarna 
i respektive kategori. Bidragen var alltså 
många och de fl esta höll hög kvalitet. Att 
sortera bort ett foto som man tycker är rik-
tigt bra blir en nödvändighet, även om det 
tar emot.
– Vilken känsla eller händelse bilden förmed-
lar har stor betydelse för mig när jag bedö-
mer en bild, säger Rickard som till vardags 
arbetar som pressfotograf.

Klippancheck
Vinnarna i respektive tävlingskategori får var-
sin Klippancheck på 1.000 kronor samt en 
förstoring på det segrande fotografi et. Och 
så äran, förstås... 

Klippanchecken – som är ett utmärkt pre-
sentkort – gäller i de butiker i Klippan som är 
medlemmar i Klippans Köpmannaförening . 

För dem som väntar barn är graviditeten ett kärt motiv 
för foton. Att dokumentera graviditeten och samtidigt få 
den vackert växande magen i en harmonisk komposition 
har många blivande föräldrar eftersträvat.

Vinnare i kategorin Människor blev Fenix Raihle Dufva från Ljung-
byhed, vars andra bidrag också rankades högt av juryn. Fenix var 
ute med sin gravida vän och hennes dotter i närheten av Solslätt. 
Mamman tittade på sin stora mage och Fenix såg vilken fi n bild 
det skulle bli om dottern tog efter sin mamma. En kärleksfull bild 
med stark vi-känsla mellan mor och dotter blev resultatet.
Fenix har haft fotograferandet som intresse i snart 8 år nu.
– Det började med att att jag alltid själv var framför kameran, 
säger Fenix. Men jag tänkte ”ser dom inte hur bra ljuset är där”. 
Så när jag tog studentexamen och fi ck en systemkamera av min 
pappa började intresset ta riktig fart. Då blev släkt och vänner ”of-
fer” för mitt fotograferande. Det är ju många som inte uppskattar 
att bli fotograferade, men fem eller tio år senare uppskattar dom 
ju oftast att se sig själv på foto. Efterhand har jag sedan skaffat 
bättre och bättre kameror. Jag fotograferar gärna människor, men 
även hundar.

Den vinnande bilden är tagen på en ”hemlig plätt” vid Solslätt 
där Fenix har hittat fi na ljusförhållande. Bakgrunden med gräs och 
blommor skapar en fi n miljö som hon har använt vid fl era tillfällen. 
Med gott resultat, tyckte juryn i Årets bild!

Peer Runfors heter vinnaren i kategorin Lokala motiv. 
Det var ingen tvekan hos juryn när man valde hans bild 
som den bästa. Man var eniga och någon diskussion 
blev det inte.

Peer gav sig, som han ofta gör, ut en kväll i Klippan när han kände 
att det var speciella ljusförhållanden för fotografering. Det var 
dimmigt, vilket skapade en viss dramatik i de bilder han fi ck ihop. 
Förutom vinnarbilden från lokstallarna vid järnvägsstationen del-
tog han också med ett foto på Idrottshallen från samma kväll.
– Jag satt på nyårsafton och tittade på mina foton, berättar Peer. 
Och tänkte om jag skulle vara med i tävlingen. Ja, varför inte... Så 
jag skickade in bilderna i sista sekund. Så jag blev glatt överraskad 
när jag fi ck reda på att jag vunnit!

Förresten... Är namnet Peer Runfors bekant? Jodå, Peer, som till 
vardags jobbar på ICA Nära, vann redan för två år sedan i katego-
rin Lokala motiv med en bild från – ja, just det! – bangården vid 
järnvägsstation.
– Ja, det var lite konstigt, säger Peer. Men det blev så. Jag foto-
graferar ju mest i Klippan och runt omkring här. Om jag inte re-
noverar på huset på blir det fotografering. Eller fi ske, det är också 
en hobby.

Fenix Raihle Dufva

Människor

Peer Runfors 

Lokala motiv
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Vinnare i kategorin Ögonblicket blev Ingela Aronsson 
från Perstorp. Ingela fotograferade sitt bonusbarnbarn 
Thea vid konfi rmationen i Röke kyrka ifjol. Någon ropade 
”Klara, färdiga, hopp!” och Ingela lyckades knäppa av i 
precis rätt ögonblick.

Förutom en mängd olika ansiktsuttryck hos konfi rmanderna i luf-
ten, så fi ck fotot en fi n komposition med barnens skuggor på 
marken under sig och ett kors centralt i bilden.
– Det var så kallt, så kallt, den dagen i maj, säger Ingela. Så det 
blev bara ett foto, men det blev lyckat. Det är ju inte bara ett hopp 
upp i luften, utan ett hopp ut i livet, ut till något nytt!

Ingela, som har ett långt yrkesliv med många år på Perstorp AB 
bakom sig, har alltid kameran med sig. Hon har varit medlem i 
Perstorps fotoklubb i många år. 

Hästens hemlighetsfulla öga fotograferades av Karolin 
Seger, den yngsta vinnaren i Årets bild någonsin. Karolin 
är tretton år och man kan förstå att hon inte har lång 
erfarenhet av att fotografera. Men att hon är en stor 
talang, det förstår man!

– Det var kul att jag vann, säger Karolin när hon får meddelandet 
om vinsten. Jag har haft systemkamera i ett år. Jag fotograferade 
grannens häst. Hästar är ett stort intresse och jag matade henne 
med äpplen först, så jag kom ganska nära henne. Om det nu är 
en hon, det vet jag förresten inte.

Karolin är en stor djurvän och fotograferar även mycket i na-
turen i närheten av hemmet i Allarp. Skäralid med ravinen och 
Koppar hatten är miljöer som hon utforskar. Hon eftersträvar att 
hitta ovanliga vinklar och udda perspektiv när hon fotograferar. 
Och det lär hon göra med gott resultat. Det var den första foto-
tävlingen som Karolin fi ck pris i, men knappast den sista!

Lokala motiv: ”Lokstallet i Klippan”
Foto: Peer Runfors
En mystisk bild på ett välkänt motiv i Klip-
pan. Kul att fotografen jobbat med mörkret 
och fått fram en trolsk stämning av lokstal-
larna. En fi n ton mellan det ljusa och mörka 
i bilden. 

Människor: ”Snart storasyster”
Foto: Fenix Raihle Dufva
Det naturligaste blir ännu naturligare. Två 
generationer av fl ickor delar på biologiska 
klockan och det blir varmt komiskt. Det här-
liga motljuset förstärker en varm och inbju-
dande ton till den spontana händelsen. En 
bild som verkligen sticker ut.

Ögonblicket: ”Klara, färdiga, hopp!”
Foto: Ingela Aronsson
En annorlunda bild, som känns spontan, 
trots att den är väldigt arrangerad. Kul med 
alla fötterna i luften. Säkerligen en konfi r-
mationsbild som alla deltagarna kommer att 
minnas.

Natur/Djur: ”Hemlighetsfullt öga”
Foto: Karolin Seger
Ett porträtt av en häst blir plötsligt spän-
nande och annorlunda. Den hårda beskär-
ningen gör att bilden blir personlig och mo-
dellen känns nära och älskad. Fint med det 
lilla skärpedjupet som förstärker närheten i 
bilden.

Juryns motivering

Jurymedlemarna Albin Lundberg, Adapt 
Media, och Rickard Nilsson, RN Bild, disku-
terar vinnarbilderna i foto tävlingen.

Karolin Seger

Natur/DjurIngela Aronsson

Ögonblicket
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Klippanbandet Future Idiots ligger i! 
De har nyligen spelat in ett nytt album 
och jobbar energiskt med att färdig-
ställa en video. Future Idiots har sedan 
starten 2005 hunnit med inte mindre 
än åtta album. Två har varit baserade 
på covers av andra artister och övriga 
med eget material.

Future Idiots spelar punkrock och består av 
Klippankillarna Alex Persson, sång och gi-
tarr, Johan Tinebo, gitarr, och Mike Anders-
son, bas och sång. På trummor fi nns Björn 
Sjöholm från Malmö. Future Idiots tog sina 
första steg på Åbyskolan i Klippan 2005 då 
Alex träffade Kennie Tollow på det musikes-
tetiska programmet. Mer än tio år senare är 
det fortfarande full fart framåt!

CD, vinyl och digitalt
Det nya albumet kommer på cd och digitalt 
via nättjänster som Spotify och iTunes. Men 
inte nog med det, man kommer även att ge 
ut den på vinyl, en gammaldags LP-skiva så-
ledes.
– Det hade man aldrig trott, att man skulle få 
göra en vinyl, säger Alex. Det är häftigt! 
Fast jag har ingen skivspelare 
själv ens... Men det har blivit 
populärt att ge ut vinyl. Det 
är lång kö i fabriken som pres-
sar skivorna.

Albumet innehåller 11 låtar och 
heter Murphy´s Law och släpps 
den 10 maj. Murphy´s lag 
innebär att ”om något kan gå 

fel så kommer det förr eller senare att göra 
det.” Man förstår alltså att Future Idiots har 
varit oturs förföljda, bland annat har de haft 
in brott i sin bil och i sin repetitionslokal på 
Sågen i Klippan. Bilden på cd-omslaget speg-
lar också en del av motgångarna som de 
haft. Där fi nns en bild på en inbrottstjuv, som 
helt fräckt traskar iväg med deras utrustning 
och lämnar en havererad turnébil bakom sig.

Inspelning av video
Future Idiots har under vintern arbetat med 
inspelning av en ny video. Deras tidigare 
videor har varit inspelade inomhus i repeti-
tionslokalen eller studion, men nu blir det 
något helt annat. Det blir mer som en spel-
fi lm till en av deras låtar, ”This isn´t D&D”, en 
hyllning till rollspelet Drakar och Demoner.
– Vi har spelat in utomhus, och man förstår 
verkligen hur stort och svårt det kan vara 
att spela in en fi lm, säger Alex. Det är inte 
lätt att hålla på i regn och blåst när man har 
lampor och rökmaskiner, som i sin tur drivs 
att ett mobilt elverk. Men det är värt det. 
Det blir så otroligt snyggt! Rätt miljöer, rätt 

kläder och rekvisita så blir resul-
tatet så otroligt vackert. Man 
kan lätt tro att vi vet vad vi håller 
på med när man ser videon!

Att hitta inspelningsplatser 
har heller inte varit lätt. Vi-
deon, som ännu inte är klar, 
har spelats in vid en borgruin 
i närheten av Finja och i Bjers-
gård norr om Klippan. För att 

få tag på de speciella kläder som man har 
velat ha till fi lmen fi ck man jaga runt ett bra 
tag innan man generöst nog fi ck låna dem 
utan kostnad av Urda Hantverk i Örebro. De 
slutliga tagningarna till fi lmen skall göras på 
Kalmar slott.
– Ja, vi har hyrt Kalmar slott, säger Alex med 
ett leende. Inte hela slottet alltså, men vi har 
hittat en sal som det passar att använda i fi l-
men. 

Filmklipp på youtube
Future Idiots är mycket aktiva med att lägga 
ut fi lmklipp på sina låtar på youtube. Deras 
youtube-kanal har inte mindre än 33.000 föl-
jare och antalet visningar på deras klipp är på 
vissa låtar uppe i hundratusental. Totalt fi nns 
188 fi lmklipp med Future Idiots på youtube, 
en imponerande siffra. Streams på Spotify 
och liknande nättjänster är 1,2 miljoner i må-
naden!

Future Idiots album ges ut av det amerikan-
ska bolaget Pacifi c Ridge Records, som har 
sin hemvist i Californien i USA. Albumet kom-
mer att distribueras i såväl USA som Europa. 
Den 10 maj skall LP och video vara färdiga. 
Håll ett öga på Future Idiots youtube-kanal!

Och när denna artikel är på väg att gå till 
tryck så meddelar Future Idiots att de nog 
hinner med att ge ut ytterligare ett album. 
Redan i mars räknar de med att deras tredje 
album med covers, Grand Theft Audio, kom-
mer att kunna släppas på de digitala tjäns-
terna. Det fi nns energi i Future Idiots musik, 
men även i pågarna i bandet!

FUTURE IDIOTS

tatet så otroligt vackert. Man 
kan lätt tro att vi vet vad vi håller 
på med när man ser videon!

Att hitta inspelningsplatser 

Nytt album och ny video

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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PRO KLIPPAN
Bingo 22 februari: Lokalen Torget 1A kl. 
14.00

Arlövsrevyn 28 februari: Betalning 665:- 
inkl resa, räkmacka och lättöl/vatten. Fullbo-
kad men anmäl gärna till väntelista.

Bingo 7 mars: Lokalen Torget 1A kl. 14.00
Medlemsmöte 8 mars: Restaurang Senioren 
14.00. PRO-kören TonÅringarna underhåller. 
Information från socialnämndens ordförande 
Gunilla Svensson. 

Shoppingtur till Ullared 9 mars
Introduktionsmöte nya medlemmar 10 mars: 
Lokalen Torget 1A kl. 17.00.

Trivseldans 14 mars: Kl. 17.00 på Tingvalla 
i Åstorp. Liljas orkester spelar.

Bingo 21 mars: Lokalen Torget 1A kl. 14.00

Påsklunch 23 mars: Lokalen Torget 1 A 
12.00.

Vi söker medhjälpare till studiecirklar och 
andra aktiviteter. Kontakta Stig Ålund, 0725-
22 99 04, om du är intresserad. Anmäl in-
tresse för nya aktiviteter och studiecirklar 
till Wanja Karlsson, 0435-230 68, 0706-
44 21 70.

Seniorerna, 
SPF Eken Perstorp 
Månadsmöten, Församlingshemmet, kl 14:
10/3 Kajsa Hultberg berättar om sitt ar-
bete som ambulanssjuksköterska
14/4  Kenny Lindkvist, journalist på HD, 
känd krönikör

Allégårdsträffar, kl 14.00 
25/2 Biblioteksträff, denna gång samling i 
Biblioteket kl 14.00
31/3 Reseskildring, Marianne Weber be-
rättar

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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Dansföreningen
Saltito/aktiv ungdom
Välkomna på årsmöte!
Tid: 20 mars kl 18.00
Plats: Saltitos lokal, Klippans Kulturcenter, 
Östra Teatergatan, Klippan
Efter mötet bjuds det på fi ka.
Anmälan sker till Marie@saltito.se eller nere 
i lokalen

SPF Seniorerna Färingtofta 
Dans torsd den 3 mars 2016
kl 14-17.30 OBS TIDEN! i Tornsborgs Tivoli, 
Färingtofta MEMORYS spelar. Vi bjuder på 
kaffe. Alla föreningsanslutna pensionärer häl-
sas välkomna. Medlemskontroll

Dans torsd den 17 mars 2016
kl 14-17.30 OBS TIDEN! i Tornsborgs Tivoli, 
Färingtofta REID & COMP spelar. Vi bjuder 
på kaffe. Alla föreningsanslutna pensionärer 
hälsas välkomna. Medlemskontroll

Vi bjuder på kaffe. Alla föreningsanslutna 
pensionärer är välkomna. Medlemskontroll.

Planeringsmöte
Vi påminner också om Planeringsmötet mån-
dagen den 29 febr kl 14.00 i Församlings-
hemmet i Färingtofta. Kallade är styrelse, 
ersättare, revisorer, valberedning, alla kom-
mittéer och lottförsäljare. Medtag kaffe, för-
eningen bjuder på kakor.

Riseberga-Färingtofta
Hembygdsförening
Årsmöte 22 februari kl 19.00 i Ljungbyheds 
Församlingshem.
Årsmötesförhandlingar därefter berättar Bar-
bro Andréll om livet runt Herrevadskloster Vi 
bjuder på förtäring. Välkomna!

Övriga aktiviteter:
24/2 Studiebesök på Bergendahls i Häss-
leholm, från Allégården kl 17.15, egna bilar
23/3 Lunch på Parkköket i Klippan, Tom-
marps Kungsgård, samling Allégården kl 
12.50,  egna bilar

Övriga aktiviteter
Nedanstående aktiviteter pågår varje vecka 
under våren: Bowling, Canasta, Linedans, 
Bridge, Folklig dans/seniorer, Skrivarcirkel, 
Rörelse och Rytmik till Musik, Kultur på cykel i 
vår natur, Väntjänstgruppen, Boule vid Bäck-
stugan tills. med PRO.

Aktiviteter vid enstaka tillfällen: Vinprovning, 
Restaurangbesök (dagens lunch, fredagar), 
Bankträffar etc. 

Alla hjärtligt välkomna till samtliga våra ar-
rangemang hälsar Styrelsen. Mer info om 
våra aktiviteter kan ni läsa på vår hemsida 
www.spf.se/ekenperstorp

PRO Ljungbyhed
Årsmöte fredagen 26 feb kl 14.00 i nya loka-
len Ljungbyg 22. Vårdhunden Elda kommer.
Vårfest fredagen 18 mars kl 13.00 i samma 
lokal. Anmälan senast 14 mars till Siv 915 54 
eller Evy 44 05 35.

Åsbo Släkt- och 
Folklivsforskare
Öppet Hus i vår lokal på Studiegården 47:an
Måndag 29 februari kl 13 – 16
Fredag 4 mars kl 13 – 16
Söndag 6 mars kl 9 – 12 främst emigrant-
forskning
Måndag 14 mars kl 13- 16
Fredag 18 mars kl 13 – 16

Utöver ovanstående aktiviteter kan det under 
våren dyka upp fl er, så håll ögonen på vår 
hemsida www.aasbo-gen.se.
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Färingtofta rödakorskrets
Hjärtligt välkommen till kretsstämma onsda-
gen den 24 februari kl 19.00 i Färingtofta 
församlingshem. Efter stämmoförhandlingar-
na underhåller Yngve Bengtsson med gitarr 
och sång. Vi bjuder därefter på kaffe med 
fastlagsbullar och annat hembakat och säljer 
lotter. Vi ses! Styrelsen.

Klippankorpens boulesektion
Klippankorpens boule söker fl er medlemmar 
till spel i parken. Om intresse fi nns hör av er 
innan den 15 mars till Bertil Nyström 0435-
126 99 eller S-O Pålsson 0435-126 71
Nästa månadstävling i Åstorps Boulehall spe-
las den 25/2 kl. 13-17 avresa från Sågen 
kl. 12.30

PRO Perstorp
Onsdag 2/3 mellan kl. 17.00–21.00. har vi 
dans i Folkets Park till Berts Favoriter.

Onsdag 9/3 medlemsmöte i Folkets Park 
med början kl.14.00.Program ej fastställt.

Onsdag 16/3 Dans i Folkets Park, Stardust 
orkester spelar.

Alla föreningsanslutna pensionärer är väl-
komna på danskvällarna.

Vårens cirklar i Bäckstugan:
Minnenas sekel.
Ledare: Kurt Nordström tel. 0435-30793

Gamla Perstorp. 
Ledare: Signe Jönsson tel. 0435-31597

Författarcirkel om Sven-Edvin Salje.
Ledare: Kerstin Tell tel. 0435-34307.

Vincirkel.
Ledare: Gertie Lexén tel. 070-6864859

Datakurs.
Ledare: Ingemar Lexén tel. 070-6864759

Stickcáfe:
Kontaktpersoner: Rosa Willmarsson tel. 0435-
313 06. Lisbeth Larsson tel. 0706/26 75 60
Är du intresserad av någon cirkel? Ta kontakt 
med resp. ledare, eller med studieorganisa-
tör Kerstin Tell tel. 0435-343 07. Information 
fi nns också på vår hemsida pro.se/perstorp

Fokus Färingtoftabygden 
Årsmöte
Måndagen den 7 mars kl. 19.00 i Färingtofta 
Församlingshem.
Punkter på mötet är bl a lägesrapport om 
fi ber projektet, fl yktingversamheten på skolan 
och info om landsbygdsrådet. Malin Kum-
berg, Ådala gård, Billinge kommer och berät-
tar om sin verksamhet, ett av norra Europas 
minsta mejerier. Låt er inspireras av hennes 
kunskap om osttillverkning och erfarenheter 
av att starta, driva och lyckas med företag 
på landsbygden. Föreningen bjuder på fi ka, 
med smakprov från Ådala. Välkomna!

Ljungbyheds judoklubb
Nu är vi igång med ny termin!

Barn 8 - 12 år: 
måndagar 17:30 - 18:30
onsdagar 18:30 - 19:30

Ungdomar och vuxna:
måndagar 18:30 - 19:30

Tävlingsträning:
onsdagar 18:30 - 19:30

Judo för alla - familjejudo:
Fredagar 18:00

Lekisjudo:
onsdagar 17:30 - 18:15
Plats: Idrottshallen i Ljungbyhed
Mycket välkomna!

Färingtofta IK
Årsmöte i Tornsborg för både huvudfören-
ingen och stödföreningen måndagen den 
29/2 kl. 19. Dagordning och förslag till ny 
stadga fi nns tillgängligt hos sekreteraren Nils 
Svensson.
Som vanligt blir det efter förhandlingarna 
semlefest. Välkomna!

Kvidinge
Föreläsningsförening
Den 6 mars kommer Eva Thorén från Össjö 
till Hembygdshallen i Kvidinge. Rubriken på 
hennes föredrag är ”Från Bagdad till New 
York”. Hon berättar om sitt liv tillsammans 

med maken Arne Thorén som var både jour-
nalist och diplomat, ett mycket intressant före-
drag om ett fantastiskt liv.

Den 20 mars kommer den välkända åklaga-
ren Ulrika Rogland, från Malmö. Hon berät-
tar om sin erfarenhet av det svåra liv som 
många ungdomar råkar ut för genom alltför 
fl itig användning av mobiltelefoner. ”Att kän-
na sig speciell, om grooming och våld i nära 
relationer”, är rubriken på föredraget. Som 
åklagare kom hon i kontakt med de svårighe-
ter som främst ungdomar råkar ut för.

Båda föreläsningarna hålles i Hembygdshal-
len i Kvidinge och startar kl 19.00.

Alla är Hjärtligt Välkomna!

Klippans scoutkår och
scoutstugeförening 
Årsmöte i Ankarlöv 26/2 kl 19. 
Följ oss gärna på facebook: 
Klippans scoutkår

Klippan RC Klubb 
Prova på att köra Radiostyrd bil på SPORT-
LOVET v8. Vi har öppet måndagen mellan 
10-14.

Tisdag o Torsdag mellan 18-20. 20kr/10min-
körning. Alla mellan 7-15 år är välkomna att 
köra.

Alla är välkomna in för att se hur det ser ut 
när man kör RC-bilar på vår innebana.
Ta en fi ka i cafeterian och snacka lite eller 
passa på att prova själv. 
På söndagar kan du hyra en av våra NYA 
FRÄCKA BILAR!

Extra öppettider kommer på Hemsidan, FB 
och vid RC banan. www.klippan-rc.se

TÄVLING: den 19-20 mars är stora delar 
av Sverige-eliten på plats när fi nalen i vbc 
cupen avgörs på Klippan RC klubbs bana. 
KOM O KOLLA

Öppettider på vår bana: 
• Söndagar kl. 11.00 - 18.00. 
• Onsdagar kl. 18.00 - 21.00. 

Alla är hjärtligt Välkomna.
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Uppdatera era föreningskontakter på 

Gå gärna in och kontrollera er förenings 
uppgifter på Klippanshopping.se. Om 

något inte stämmer kan du enkelt ändra 
informationen om er förening!

Ett stort TACK till 
sponsorerna vilka gör 
dessa föreningssidor 

möjliga!

Tack till Föreningssidans sponsorer! Tack till Föreningssidans sponsorer!

Konstföreningen FREON
håller årsmöte 25.2 2016
Tid: kl 19:00
Plats: RUAB ś lokal i Vita huset/Billingevägen 
11 i Röstånga
Välkomna!

Medlemskap
Nu är det dags att förnya sitt medlemskap 
i Konstföreningen. Årsavgift 40 kr betalar 
man in på bankgiro 104 – 143 OBS Med-
dela Namn och Mobilnr. så vi kan bjuda in 
till vernissager m.m.

Utställning
Det kommer att bli en spännande utställnings-
säsong i Konsthallen med start till Påsk: 
Ståhej med L I S A (Landsbygdens Inklude-
rande Språk och Aktiviteter), utställningar, 
workshops.
Besök i verksamheterna i samarbete med 
Fridhems folkhögskola: RUNA RUAB OD-
LING Mer om detta längre fram!!!

SPF Seniorerna 
Tycho Brahe Ljungbyhed
Månadsmöte 
Tisd. 15 mars kl. 14.00 i nya föreningsloka-
len. Börje Wessman spelar 60-tals musik och 
kåserar om händelser på 60-talet.

Kyrksöndag den 20 mars i Riseberga kyrka 
kl. 13.30 efteråt bjuder föreningen på fi ka i 
föreningslokalen. Föranmälan senast den 13 
mars till Gunnel 44 12 67 eller Ann-Marie 
44 01 42.

Hjärtligt välkomna! Göran Johansson tel. 
0435-44 14 47 el. 073-803 14 47
E-post: johansson.fi ngal@telia.com

Ljungbyheds Golfklubb
Vintertouren:
Vintertouren pågår varje lördag och söndag 
under januari till mars månad. Man spelar 
slaggolf 9-hål med samling kl. 09:30 och för-
sta start kl. 10:00.

C:a ett femtio tal ( 50 ) medlemmar har nå-
gon gång deltagit på detta och snittet är mel-
lan 15-25 deltagare på helgerna och så lite 

som fyra har deltagit när det har varit snö 
på banan. Annars har man kunnat spelat på 
ordinarie greener (sommargreener ) hela no-
vember och december månad, 2015. I dags-
läget är snön på väg bort och man spelar på 
utmärkta vintergreener och förhoppningsvis 
när tjälen har släppt återgår man till ordina-
rie greener.

Mer verksamhet som pågår är: 
Tisdagsgolf för H 55+ med samling kl. 08:30 
och start kl. 09:00, varje tisdag. 18-hål slag-
golf.

Veterantouren: Onsdagar med samling kl. 
09:00 och spel över 9-hål, öppen för både 
damer & herrar.

Information från golfklubben: 
www.ljungbyhedsgk.se, eller kontakta någon 
i styrelsen om ni har frågor om golfen kom-
mande säsong. Där de olika kommittéerna 
planerar sina kommande verksamheter för 
fullt nu under januari-februari månad.

Perstorps
Hembygdsförening
Välkommen till Årsmöte 20 mars kl. 14.00
Plats: Perstorps Församlingshem
Årsmötesförhandlingar och underhållning av 
Nyckelharpsfolket från Perstorp
Fri entré. Vi bjuder på kaffe med hembakat.
Gamla och nya medlemmar hälsas välkom-
na!

Kvidinge Sockens 
Hembygdsförening
25/2 ANETTE JOHANSSON
Nässlor kan man ha till mycket. Anette berät-
tar om nässlor som mat och andra
användningsområden. Entré: 60kr. Kaffeför-
säljning.

3/3 SILLATRION
Musiker från Lund som spelar allt möjligt så 
länge det svänger. Här spelas något för alla
smaker. Entré: 60 kr. Korvförsäljning.

10/3 BJUVS UKELELEGÄNG
Med härliga toner som passar alla under-

hålls vi denna afton av Bjuvs Ukulelegäng.
Entré: 60 kr. Kaffeförsäljning.

17/3 EN ANNORLUNDA KVÄLL
Kvidingeborna Thomas Persson, hälsocoach, 
yogaläraren Camilla Persson
och musik av Emil Persson. Entré: 60 kr. Det 
bjuds på nyttigt snacks.

Kontakt: 0738-144 187 eller 0435-200 83, 
kvidingetorsdag@gmail.com
För mer information, besök Kvidinge Hem-
bygdsförenings Torsdagskvällar på
Facebook. Välkommen! 

Plastens hus, Perstorp
8/3: Perstorp-Journalen 1958-1959
En minneskavalkad från Skånska Ättikfabri-
kens journalfi lmer. Viktiga händelser inom 
företaget och köpingen under denna expan-
siva period. Kl. 17.00 och 19.00.

12/4: ”Perstorps-Karnevalen”
1953 påbörjades en stolt tradition som gjort 
Perstorp känt och omtalat. Besökare kom 
långväga ifrån för att se de årliga blomster-
tågen, som mestadels utgick från Inge Nils-
sons åkeri och drog igenom samhället, för 
att avslutas på Esabvallen. Som en hyllning 
till de många aktiva vars insatser möjliggjort 
arrangemanget, visar vi här ett minnespro-
gram. Kl. 17.00 och 19.00.
Föredragshållare: Ulf Lindh
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Nils Forsberg-sällskapet, tillägnat 
konstnären Nils Forsberg, bildades för 
snart ett år sedan. Enligt föreningens 
stadgar är syftet att ”...verka för att 
Nils Forsberg får inta den plats i svensk 
konsthistoria som tillkommer honom 
samt att han lokalt och regionalt blir 
erkänd och uppskattad”. Sällskapet 
startades av naturliga skäl i Klippans 
kommun, Forsberg har ju sina rötter 
här. Men vem var denna Nils Forsberg?

Torparson från Riseberga
Nils Forsberg föddes 1842 i Riseberga socken, 
där hans far var torpare under Vessmantorp. 
Familjen var fattig och när fadern ville sätta 
den tolvårige Nils i lära hos en skomakare 
rymde han. Han kom till Helsingborg och 
blev 1857 antagen till lärling av målarmästa-
re Lundgren på Kullagatan. Fem år senare var 
han gesäll och återvände till hembygden, där 
han gjorde en kopia av Wäströms altartavla i 
Riseberga kyrka. Forsberg fl yttade sedan till 
Göteborg där han fi ck undervisning på Slöjd-
skolan (nuvarande Högskolan för Design och 
konsthantverk). Med hjälp av ett stipendium 
kom Forsberg till Paris där han kom att stan-
na i mer än trettio år. 

En hjältes död
I Paris försörjde Forsberg sig bland annat 
som yrkesmålare och medhjälpare till den 
berömde fotografen Nadar. Han deltog som 
sjukvårdssoldat i fransk-tyska kriget 1870-
1871 och blev då inspirerad till det som kom 
att bli hans mest kända målning, En hjältes 
död, som han fi ck en guldmedalj för vid Pa-
rissalongen 1888. Parissalongen var då en 
utställning med högt anseende i hela värl-
den. Detta blev äntligen hans genombrott 
efter att varje år från 1870 ha deltagit i Sa-
longen med ett verk. Första gången ställde 
han ut det självporträtt som idag fi nns i Klip-
pan kommuns ägo. Med Akrobatfamilj inför 
cirkusdirektören tog han 1878 ställning mot 
barnarbete och följden blev att tavlan refu-
serades. Forsberg återvände till Sverige 1905 
och bodde de sista trettio åren av sitt liv i 
Helsingborg.

Mitt liv
Bland Forsbergs övriga mer kända verk fi nns 
Gustaf Adolf före slaget vid Lützen (1900) 
och Stenbockens kurir (1911). Vid 86 års ålder 
utgavs hans memoarer, Mitt liv. Nils Forsberg 

– Konstnären från Riseberga
Nils Forsberg

blev 91 år och är begravd på Pålsjö kyrkogård 
i Helsingborg.

Museum?
Nils Forsberg-sällskapet har framfört önske-
mål om att Klippans kommun inrättar ett Nils 
Forsberg-museum. Likaså har man föresla-
git att Allétorget döps om till Nils Forsbergs 
torg. Något gehör för detta fi ck man inte vid 
Kultur- och fritidsnämndens möte i januari 
2016. Nämnden säger dock att man kan tän-
ka sig att döpa en ny gata efter Nils Forsberg. 
I Malmö fi nns Nils Forsbergsgatan och Nils 
Forsbergs plats. I Helsingborg där Forsberg 
bodde i mer än trettio år har man dock inte 
hedrat honom med att döpa någon offentlig 
plats efter honom.

Nils Forsberg-sällskapet
Nils Forsberg-sällskapet, som idag har 60 
medlemmar, ger ut ett medlemsblad som he-
ter Stocken, namnet efter bron över Rönne å 
bakom Riseberga kyrka. Nils Forsberg lär ha 
gått över Stocken ett fl ertal gånger, mellan 
hemmet och Riseberga kyrkby. 

Den som vill bli medlem i Nils Forsberg-säll-
skapet kan sätta in medlemsavgiften 100:- 
på bankgiro 886-1015. Kontaktperson är 
Thomas Anderberg tfn 0435-44 11 70 eller 
0704-66 32 29.

Nils Forsberg vid 86 års 
ålder i Helsingborg.

Akrobatfamilj inför cirkusdirektören

”En hjältes död”, den tavla som 
gav Forsberg en guldmedalj vid

Parissalongen 1888.

”Stenbockens kurir”, till minne av 
slaget vid Helsingborg, blev färdig 1911.

NILS FORSBERG-SÄLLSKAPET
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Papper och Livsmedel
– årets köpmans- och näringslivspris
”Gammal i gården” är väl ett uttryck 
som passar på mottagarna av Klip-
pans kommuns köpmans- och nä-
ringslivspris för 2015? Det var en er-
faren livsmedelshandlare, med 40 år i 
branschen, och en papperstillverkare, 
som fanns redan vid tiden för slaget 
vid Lützen, som prisades.

Köpmanspris - livsmedelshandel
Lars Andersson som sedan 23 år tillbaka 
driver Hemköp i Ljungbyhed fi ck köpmans-
priset bland annat med motiveringen att 
han ”värnar om att behålla och utveckla den 
goda servicen i Ljungbyhed. Tillsammans 
med sin personal tar han med stor fl exibilitet 
väl hand om både gamla och nya kunder i 
butiken”. Lars har sett till att ha en brett ut-
bud i sin butik i centrala Ljungbyhed. Förut-
om försäljning av matvaror har affären bland 
annat cateringverksamhet och försäljning av 
dagens rätt.
– Jättetrevligt, säger Lars Andersson. Jag 
känner mig hedrad och stolt. Men det är min 
fantastiska personal som skall ha äran. Det 
har varit en tuff höst med många nya pro-
blem att lösa i och med alla fl yktingar som 
kom hit till Ljungbyhed. Vi har fått hjälpa 
dem med mycket, sådana saker som vi tidi-
gare inte gjort. 

Näringslivspris - anrikt pappersbruk
Det må vara oklart exakt hur länge pappers-
tillverkningen har funnits vid Rönneå vid 
Klippans bruk, men uppåt 400 år har det 
tillverkats papper här. En synnerligen lång 
historia således, men efter såväl med gångar 

Ronnie Pålsson, 
fabrikschef på pappersbruket.

Lars Andersson, 
Hemköp Ljungbyhed

Ha en trevlig

sportlovsvecka
!

KÖPMANSPRIS
KÖPMANSPRIS

NÄRINGSLIVSPRIS

och motgångar står pappersbruket kvar. 
Mottagarna av kommunens näringslivspris 
har, som motiveringen lyder, ”säkrat brukets 
överlevnad och förbereder sig för framtida 
utmaningar”.

Nuvarande ägare, Bengt Thomasson och Olle 
Grundberg, övertog pappersbruket efter en 
konkurs 2006. Idag har man koncentre-
rat produktionen till enbart tissue, servett-
papper.
– Det är klart att det är trevligt, säger fabriks-
chefen Ronnie Pålsson när han får höra att 
man fått näringslivspriset. Det uppskattas!

Pappersbruket, som en gång i tiden syssel-
satte fl era hundra personer, har idag 39 
anställda. Man kör ett kontinuerligt treskift 
på en pappersmaskin, PM 9. Som sagt, det 
rullar på!

Priserna överlämnas vid en ceremoni den 27 
april då även Företagarnas pris till Årets före-
tagare utdelas.
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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

Busstrafi k
• Klippans Busstrafi k, 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

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, lennartsafl und@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

Söderås

Söker du bildelar, elektriker, 
målare eller festkläder? 

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
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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

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

Materialhantering
Malms Truck & Maskin AB, Idrottsgatan 21, 265 72 KVIDINGE ................. 0736-56 38 90
  glenn.malmstruckmaskin@gmail.com

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

Optiker
• Glasögonhuset, Järnvägsgatan 32, 264 33 KLIPPAN ..............................  0435-134 10
  www.glasogonhuset.com, glasogonhuset@telia.com

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

Radio-TV
Antennsystem Skåne, Allarp 763, 260 70 LJUNGBYHED ............................ 0435-508 20
  www.antennsystem.com, info@antennsystem.com
• Görans Ljud & Bild, Bruksgatan 29, 264 33 KLIPPAN .............................. 0435-131 67
  www.klippan.euronics.se, klippan@euronics.se

Redovisning, Revision
• BDO, Box 103, 264 33 KLIPPAN ......................................................... 0435-76 61 31
  www.bdo.se, peter.jelinek@bdo.se

Reklam
• Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN ............................... 0435-77 90 50
  www.adaptmedia.se, info@adaptmedia.se

Restaurang & Pizzeria
• BEST WESTERN Hotell Klippan, Åbyplan 3, 264 33 KLIPPAN .................... 0435-120 10
  www.bestwestern.se, reception@hotellklippan.se
• Evas Catering, Kärrvägen 1, 264 70 KLIPPAN ......................................... 0435-224 41
  www.et-catering.se
• Norrehus, Bryggerigatan 13, 264 33 KLIPPAN ........................................ 0435-101 05
  www.norrehus.se, anna@norrehus.se
• Nya Pålles, Fabriksvägen 8, 264 39 KLIPPAN ...................................... 0706-72 55 37
  bohaget@hotmail.com
• Restaurang & Pizzeria Chaplin, Åbyplan 2, 264 33 KLIPPAN .................... 0435-107 86

Smycken
• Aurora Åstrand, Kapellgatan 2C, 264 38 KLIPPAN ................................ 0703-94 21 76
  www.auroraastrand.com, auroraastrand@hotmail.com

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

Städfi rmor
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

Veterinär
Jennyhill Djurklinik, Hörsdalsvägen 152, 265 72 KVIDINGE ...................... 0435-48 11 30

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
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FRI HEMKÖRNING 

OCH INKOPPLING 

VID KÖP AV TV!

www.klippan.euronics.se

5.990:-

4.990:-

SoundmaSter nr513

muuSicbox S

Portabel
Bluetooth-högtalare

Enkel, vikbar 
mobil.

RETROSTEREO 
med CD, Vinyl, 
Radio och Kassett!

2.790:-

Sony cmt-x3

Finns även i svart eller vit

Stereo med CD, 
Radio och Bluetooth

1.490:-

2.990:-

690:-

3.990:-

3.990:-

5.990:-

Ord. pris 4 490:-Ord. pris 4 490:-

Ord. pris 4 990:-

Ord. pris 6 990:-

bekoekoeko cS232020

175 cm175 cm175 cm
Kyl 183 l.Kyl 183 l.Kyl 183 l.
Frys 90 l.Frys 90 l.
A+, 259 kWh/årA+, 259 kWh/år

43cFe5222

Full-HD
DVB-T2/C/S
3 HDMI

40J5205

Full-HD
DVB-T2/C
A+, 42W

cylinda tt150-1

5 kg
1000 varv
A+, 181 kWh/år
8454 l/år

cylinda S464-1kV

Ugnsvolym 66 l. Varmluft.
Bredd 60 cm. 400 V
A, 0,95 kWh

Kyl/Frys

43” LED-TV 40” LED-TV

Toppmatad 
tvättmaskin

Spis med 
keramikhäll


