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Att fastna på bild är lätt i dessa dagar – mobilkameror finns
ju överallt.
Men att bli fotograferad på ett professionellt
sätt i en fotostudio är som regel en annan sak!
En avancerad kamera hållen av en kunnig fotograf, riktigt bra ljusförhållanden och fantasifulla
arrangemang ger oftast andra och bättre resultat.
Söderås Journalen ger dig chansen att vinna en
fotografering med utskrifter på papper eller
canvas till värde upp till 3.000 kronor.
Skriv till oss och berätta varför just DU skall
vinna. Skicka din motivering senast den 4 april till:
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan
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Extra exemplar av Söderås Journalen finns
utlagda på följande platser:
Bjärhus Gårdsbutik, Bjärhus Växtbutik, Golfkrogen Ljungbyhed, Gunns Mode, Görans
Ljud & Bild Klippan, ICA Kvantum Klippan,
Klippans Bibliotek, Klippans Bokhandel,
Klippans Kommun, Klippans Simhall, Ljungbyhed 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, Vårdcentralen Klippan samt entrén Norra Skolgatan 2A Klippan.
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Ingen Söderås Journal?
Ring 0435-77 90 50 eller
maila info@adaptmedia.se

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

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

(V.G MÄRK MED ”MINA TIPS”)
VI RESERVERAR OSS FÖR EV. TRYCKFEL
UPPLAGA 15.400 EX.

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

- Första Andra Tredje!

Billesholms Auktioner
Lösöres-auktion
Annandag påsk - 28 mars

GLAD PÅSK!

Fibergatan 3 Billesholm
Visning kl 10 • Start kl 11 • Servering finns
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

Kampanjpris 495:-

Glad påsk!
Många vårnyheter
i butiken!

Dags att
fräscha upp
trall och fasad!
Gilla oss på FB

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

Mer
påsk
för pengarna!
Inför vårens härligaste högtid har vi laddat butiken full
av utsökta matvaror och godsaker. Hos oss hittar du
plockmaten till buffén som till exempel lammstek,
primörer, lax, must och såklart både värpta ägg och de
där sötare varianterna som barnen gillar. I vårt butikskök
har vi förberett och laddat upp med hemlagade
favoriter och ljuvliga delikatesser. Allt för att du som
kund ska uppleva en enklare och godare matupplevelse!
Påskharen har dessutom sett till att du får fina
påskpriser på utvalda varor. Samla släkten och vännerna
och ha en riktigt matglad påsk!
Varmt välkomna!

Filip och Håkan
och alla medarbetare på ICA Kvantum Klippan

Påsköppet: Påskafton 8–18
Övriga dagar 8–21

Delikatessen: Långfredagen 8–16
Påskafton 8–14
ica.se/kvantumklippan
facebook.com/
ICAKvantumKlippan

Klippan
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BRAUNS SIDA

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

Fattigvård i klostret

Tidigt fanns fattigvård i Klippans
kommun. Det svarade Herrevadskloster, inom cistercienserorden,
för. En speciell sjukstuga fanns, för
sjuka, svaga och utstötta. År 1144
kom abbot, munkar och lekbröder
(vanligt folk) till Herrevad. Klostret
började uppföras, fattigvården kom
igång. Tidigare hade anhöriga fått
klara allt. Staten och kungen brydde
sig inte. Kyrkan stod ofta för omsorgen. På medeltiden var det en plikt
att hjälpa fattiga - men bara ”rätt
fattiga”: föräldralösa barn, sjuka,
gamla, änkor. Inte arbetsföra män,
löskekarlar kallade, de fick klar sig
bäst de kunde. Sedan tog samhället
över hjälpandet, i städer och i socknarna på landsbygden. Först 1847
fick Sverige en fattigvårdsförordning.

Frukt till Norrland

Den 1 september 1939 bröt andra
världskriget ut, importen av varor
ströps – även av näringsrik frukt.
Röda Korset uppmanade landets
kretsar att göra fruktinsamlingar. I
Ljungbyhed samlades in 3 000 kg
frukt, som packades och sändes med
järnväg till Västerbottendistriket som
i sin tur fördelade frukten till kretsarna i Dorotea, Risbäck, Vilhelmina
och Dikanäs. Landshövding G Rosén
tackade kretsen i Ljungbyhed i ett
brev den 4 november 1939, framhöll
att frukten kommit fram och fördelats till nämnda kretsar som hade att
fördela frukten till ”de hem där frukt
eljest är en mycket sällsynt gäst”.

Påsk – tretusenårig högtid
Påsk är en flertusenårig judisk högtid
som firas till minnet av Israels folks
befrielse ur träldomen i Egypten, som
fått annat innehåll i den kristna traditionen.
I den judiska traditionen kallas påsk
även för minneshögtiden, syftande
på utvandringen (Exodus) från Egypten. Missväxt och svält i Kanaan
tvingade folket på flykt. Egypten var
en ”kornbod”. Dit hade juden Josef
kommit och blivit en mäktig man.
Judefolket fick ett bra liv. Nya härskare kom. Det ledde till att judarna
blev slavar och fick utstå sådan nöd
att de under sin ledare Moses beslöt
att utvandra ur Egypten. Men det tog
40 år innan utvandrarna kom till Kanaan.
Vad som skedde natten före utvandringen skulle få stor betydelse i
den judiska traditionen, bland annat
att slakta och äta lamm – ett felfritt
lamm. Påsken blev judarnas största
högtid. På festbordet står traditionella
rätter, alla med symbolisk betydelse.

Det frågas ibland: Hur firade Jesus
påsken? Han var jude och följde den
judiska traditionen, ”åt påsklamm”
tillsammans med lärjungarna. Dock
är det osäkert om lammet fanns
bland påskrätterna. Firandet sker
på fredagar, men i Galiléen varifrån
Jesus och hans följare kom, på torsdagar. Kanske var det en symbolisk
lammåltid, i övrigt en enkel del av
traditionen.
Traditionen sade att lammen skulle
slaktas i tempel i Jerusalem, på
Jesus tid. Antalet uppskattas till
250 000. Påsken är i judiska traditionen en minneshögtid, i den kristna en framtidshögtid som vill visa på
en väg.
”Påsk” betyder ”gick förbi”. Då
sjukdomar härjade gick ”dödsängeln” förbi de israelska hem där dörrarna var märkt med offerlammets
blod.
När firas påsk? Det var oklart tills
kyrkomötet år 325 i Nicea beslöt att
påsken ska firas ”söndagen närmast

Färgade hönsägg hör påsken till.

Påsk har blivit godistid.

Påskliljor lyser upp.

efter den fullmåne som följer omedelbart efter vårdagsjämningen”,
tidsmässigt mellan den 22 mars och
25 april.

”Syndafloden” över Ljungbyhed
Allt oftare drabbas vi i Sverige och inte minst internationella - av
vädermässiga katastrofer. Söderåsbygden har varit förhållandevis
förskonat från detta. Men skyfall har
förekommit…
Den 10 juli 1876 var en mycket varm
dag. En dag som sent glömdes i
Ljungbyhed, där allt är dokumenterat. Luften dallrade över heden, infanterister och kavallerister hade det
besvärligt på övningarna. Mycket
dryck gick åt, även sprit från den utskänkning i området.

Allt fler oroliga blickar kastades
mot molnen över klosterskogen. En
molnvägg steg upp, som blev allt
mörkare. Så brakade åskan loss,
blixtrarna avlöste varandra i snabb
följd, molnmassorna packades samman vid Söderåsen över Ljungbyhed. Åskan tilltog, en blixt antände
en gård i Ljungaborg. Plötsligt var
ovädret igång. Vattenmassorna
vräkte ned med ett dån som nästan
överflyglade åskknallarna.
Ovädret var lokalt över Ljungbyhed,
med centrum kring nuvarande järn-

vägstationsområdet. I närliggande
Bonnarp ”kom endast några droppar”, i Rynke – någon kilometer bort
– kom inget regn. Förödelsen blev
enorm i Ljungbyhed, vattenmassorna
drog med sig allt flytbart. Det berättas om att officerare fick simma från
officersmässen, som då låg vid blivande järnvägsområdet, vattnet steg
till buken på hästarna i stallet, som
fördes till säkrare plats. Lika snabbt
som ovädret börjat slutade det. Det
märkliga var: Inte en enda människa
omkom.

Asylrätt – fanns redan i antiken

Asyl är ett begrepp som ofta förekom- kristendomen på 300-talet blev offi- ”Flykting” definierades i Genevémer i dessa dagar, i t ex Söderåsbyg- ciell religion i romerska riket. Det kan konventionen 1951, med tillägg 1967.
den. Det är inget nytt begrepp. Det har mycket väl ha varit så att Söderås- ”Flykting är person som lämnat sitt
funnits sedan antiken, men blev inte bygden genom Herrevadskloster gett hemland eller sin normala vistelseort
reglerat förrän in på 1900-talet.
asyl redan på 1100-talet.
och som inte kan eller vill återvända dit
Asyl kommer av latinets asylum Dagens asyl söks av människor som
och betyder ”tillflyktsort”. I svenska flyr från krig och naturkatastrofer. av rädsla för att bli förföljd på grund av
språket började ”asyl” användas på Men det var först i samband med sin ras, religion, nationalitet, politiska
åsikter eller tillhörighet till viss sam1800-talet. Men asylrätten kom till
första världskriget som flyktingarnas
Märkesdagar
vårt land med kristendomen - för
hällsgrupp.
1886. Göteborg blir först med en
brottslingar - men togs bort i sam- situation började uppmärksammas Ingen stat är tvingad att ge en person
på allvar.
lockout.
band med reformationen.
asyl, enligt folkrätten. Men en flykting
1906. SSU i Klippan bildade en
Under antiken tilläts vissa tempel ge Då nåddes internationella över- får inte sändas tillbaka till landet där
”munterhetskommitté”.
asyl åt brottslingar. I Moseböckerna enskommelser, bl a kunde så
talas om fristäder dit dråpare kunde kallade ”Nansenpass” utfärdas - denne riskerar att bli förföljd. Enligt
söka sig för att undgå blodshämnd identitetshandlingar till flyktingar svensk utlänningslag har en flykting
Som sagt
innan en rättegång kunnat hållas. som blivit statslösa. På 1930-ta- rätt till asyl under förutsättning att
”Hånet slutar där förståelsen börjar.”
Kristna kyrkor och kloster gav denna let utarbetades konventioner om personen kommer direkt till Sverige
(Marie von Ebner-Eschenbach)
från hemlandet.
”Att generalisera är att bete sig som form av asyl. Asylrätten erkändes när flyktingars rättsliga ställning.
en idiot.” (William Blake)
Boktipset: Martin Ragnars bok ”Grisens historia” bjuder på mycket nytt om vårt köttdjur.
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BLÅKULLEKUL
på skärtorsdagen

Det är 17:e året i rad som det arrangeras Blåkullekul i
Parken i Ljungbyhed, en tradition med stort T. Barn och
vuxna träffas på skärtorsdagen den 24 mars för att med
lek och underhållning fira påsken.
Newmanbil AB
Hässleholm

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

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

f r.o
.m 2
9/3
öppettider

Vårens
Vardagar 1130–1600

Dagens rätt
95:-

Bra mat, tillagad från
grunden. Alltid av svenskt
kött och dagsfärska råvaror!
Avhämtning:
Buffé, inkl. efterrätt:
95:Dagens, inkl. efterrätt: 85:Dagens, utan efterrätt: 80:Även veckans sallad,
paj och fika!

Bryggerigatan 13

0435-101 05

Helgöppet endast vid konserter/arrangemang.
Följ oss på FaceBook eller på vår hemsida
www.norrehus.se för nyheter och menyer.

Ljungbyheds köpmanna- och företagareförening står bakom
Blåkullekul-kommittén, som består av ett gäng ”kärringar” som
vill bevara traditionerna vid påsk.
– Vi har också stor hjälp av Ljungbyheds framtid, som lånar ut
sina bodar till oss, säger Ingrid Steede, en av de aktiva i Blåkullekul. Det är något av Barnens dag. Alla barn som klär ut sig
kommer att få ett gottepris. Men vi vill gärna att även vuxna klär
ut sig i en passande påskdress. För barnen blir det framträdande av clownen Jumping Joe och så bjuder vi på ansiktsmålning
och mycket annat. Vi är mycket tacksamma för det stöd vi får av
Klippans Kultur- och fritidsförvaltning och de lokala företagen,
utan dem skulle vi inte kunna ha så mycket gratisaktiviteter för
barnen!
Det blir alltså liv och rörelse i Parken med många aktiviteter för
barnen. Det bjuds på tipsrunda och lotterier och inte minst ett
flertal levande djur som man kan bekanta sig med. Parken kommer att sprudla av glädje och färg. Ta med dig dina påskpyntade
barn, men glöm inte dig själv! Blåkullekul börjar kl 14.

Clownen Jumping Joe • Lotterier • Tipspromenad • Djur • Pyssel
Ponnyridning • Försäljning av god fika • Ansiktsmålning

Blåkullekul
Skärtorsdag kl. 14

Ta fram kvasten och kom till parken i Ljungbyhed

Stort tack till: Klippans Kultur- och fritidsförvaltning, Eurolink AB, Hemköp, LR-System, Einar Dahls Bygg,
Herners El, Jannies Pizzeria, Spångens Handelsträdgård, Spångens Gästgivaregård, Ljungbyheds konditori,
Bio Grand, Olanderssons Blommor, Textil Ljungbyhed, Elsys Shop, Salong Hairport, Tandvården Ljungby
Ljungbyhed, Skäralids Restaurang, LT Lantmän, Handelsbanken Ljungbyhed, Golf Restaurangen, Milvous Fotvård,
Dahls Fastighets AB Ljungbyhed, Ljungbyheds gruppträning, Salong Capelli, Mustang media, Sånnagården,
Torgkiosken, Adams Pizzeria, Salong Kerstin och Adapt Media

Välkomna till en trevlig eftermiddag önskar Blåkullekommittén,
Ljungbyheds Köpmanna- och Företagareförening samt Ljungbyheds Framtid
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HERNERS

EL

Liten familjär butik

med brett sortiment!
Herners El har ett centralt läge i
Ljungbyhed mitt emot Hemköp och LT
Lantmän. I butiken på Storgatan har
man funnits sedan 1987. Det är Ulla
som sköter försäljning i butiken och
en del av firmans administration. De
fyra elektrikerna med Lasse i spetsen
jobbar ute på fältet med installationer
och servicearbeten. Att Lasse och Ulla
båda heter Herner i efternamn avslöjar
att de är gifta och att man har ett
familjeföretag. En av elektrikerna är
sonen Niklas.
Installationsarbeten
Lasse arbetade på en annan elfirma när han
tillsammans med en kollega startade eget
1983. Kollegan lämnade efter några år, firman bytte namn till Herners El och efter att
ha övertagit Elmontage startade man också
butik. Företagets verksamhet består till stor
del av installationsarbeten.
– Just nu arbetar vi i Eslöv med tillbyggnaden
av maskinföretaget Gunnar Nilssons anläggning, berättar Lasse. Ett ganska stort jobb,
som engagerar oss alla fyra elektriker i firman. Det är elförsörjningen och larmsystem.
Och kabeldragning till datornätverk och passagesystem, det är arbetsuppgifter som ökat
de senaste åren. Säkerhetssystemen idag är
datoriserade och kräver insatser från oss som
har erfarenhet av installationsarbeten.

”från ovan”. Den som är intresserad av att
ha solceller kan få stöd genom ett statligt
bidrag. Bidraget täcker en betydande del av
installationskostnaden. En solpanel på sydsidan av ett villatak kan bidra till betydligt billigare energiförbrukning.
Butik med brett sortiment
Elinstallationer, service och reparationsarbeten kompletterar butiken på Storgatan. Lagerhållningen av förbrukningsmaterial blir ju
också en del av varuutbudet i affären. Försäljning av vitvaror är en viktig del av verksamheten.
– Dagens vitvaror är betydligt mer energisnåla är de gamla maskinerna, de nya blir
bättre och bättre, säger Ulla. En ny disk- eller
tvättmaskin betalar sig ganska snabbt jämfört med en gammal maskin med tanke på
att elförbrukningen blir avsevärt mindre.

tressant. Det finns spisar med induktionshäll
där värmen skapas av magnetfält i hällen i
samverkan med materialet i kastrullen. Hällen i sig blir inte varm och verkningsgraden
är högre än med vanlig uppvärmningsteknik.
Tvättmaskiner kan drivas av induktionsmotorer som har längre livslängd och lägre ljudvolym än de maskiner som drivs av vanliga
elmotorer.
För hästar
Herners är som sagt
ett
familjeföretag.
Ulla, Lasse och Niklas
arbetar i firman, men
även familjens andra
son, Johan, är med
på ett hörn. Han är
hovslagare med egen
firma, men även framgångsrik kusk inom
ridsporten
körning
med medaljer i internationella tävlingar.

Han har en avdelning i
butiken där hans varor
finns till försäljning.
Smidigt för kunden
som enkelt han handla
fodertillskott och liniFörutom de större vitvarorna som tvätt- och ment och annat till sin häst, utan att behöva
diskmaskiner, finns även de flesta övriga av leta upp Johan när han är ute på uppdrag i
hushållets apparater och maskiner i buti- något av bygdens stall!
ken. Strykjärn, brödrost, värmefläkt, hårfön,
vattenkokare, kaffebryggare, ja, du hittar Två hål i väggen
nog vad du behöver i köket när du besöker Även om byggbranschen har sina konjunkturer så har arbetsstyrkan hos Herners El legat
Herners El.
– Sedan flyktingarna kom hit till Ljungbyhed på 4-5 man sedan starten. Och en kvinna,
har försäljningen av vattenkokare ökat rejält, skall vi tillägga.
berättar Ulla. Det behövs väl när man kokar Det är som regel Ulla du träffar när du bekaffe och te tilll sig själv och sin familj. Sedan söker Herners El:s butik. Hon hjälper dig att
i höstas har jag nog sålt lika många vatten- hitta de av hemmets apparaturer som saknas
Solenergi
kokare som jag gjort under alla år tidigare!
eller behöver bytas, maskiner med modern
En energikälla som vi alla lever av är solen
teknik och lägre energiförbrukning.
och tekniken med solceller har framtiden Induktion
för sig. Herners El utför installationer av an- Hushållsmaskiner som använder sig av den Har du två hål i väggen så ordnar Herners El
läggningar där solceller tar tillvara på energin relativt nya tekniken med induktion är in- resten.
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Kenoc & Nockes bil
Det är i en behaglig gammaldags idyll som Nockes Bil Kenoc
AB bilverkstad ligger. Rönneå fl yter stilla förbi Spången där
gästgivargården legat i mer än hundrafemtio år. Mittemot
den gamla handelsboden och strax intill landsvägen ligger
Kenoc AB och bilverkstaden Nockes bil.

över dagen. En uppskattad service som kan vara viktig för många
som är beroende av sin bil i de dagliga sysslorna.

Skadeservice
Nockes bil är auktoriserad skadeverkstad genom avtal med Länsförsäkringar. Försäkringsbolaget ställer höga krav på sina samarbets– Det var min far, Nocke, som startade firman redan 1967, berättar partners och Nockes bil är godkända.
Kenth Harrysson som idag står som innehavare av verkstaden. Fem- – Vi reparerar alltid enligt fabrikantens anvisningar, betonar Kenth.
tioårsjubileum nästa år! Jag har själv jobbat här i 26 år nu.
Det är vi noga med. Det är också ett krav från Länsförsäkringar, som
har godkänt oss som fackmannamässig skadeverkstad. Vi har ett så
Bred kompetens
kallat LUPIN-certifikat från dem. Det är ju ett bevis på att vi är en
Med sina anställda, Björn Svensson och Markus Nöjd, har Kenth mer
seriös firma, det känns bra.
än 40 års erfarenhet i bilbranschen. Nockes bil är en traditionell verkstad med reparationer och service av alla bilmärken som huvudsyss- Bra priser
la. Men verkstaden är välutrustad och kompetensen är mycket bred. – Det är ett bra läge här i Spången. Tack vare låga omkostnader när
Felsökning och service av AC (luftkonditionering) är en av många det gäller lokalerna så kan vi hålla relativt låga priser, säger Kenth.
arbetsuppgifter man tar på sig.
Firmor närmre de större orterna har omkostnader som vi inte har.
– Däckbyten och praktisk förvaring av däcken i vårt däckhotell är en Därför är vi nog billigare än vad många tror. Och klarar betydligt mer
annan tjänst vi har, säger Kenth. Kunderna slipper att släpa runt på än vad många tänker sig.
sina däck och fylla förråd och garage. De besparar sig då den tunga Den som tror att en specialkompetens inom bilservice måste ligga
hanteringen, och så är det bara att återkomma hit när det är dags på en verkstad i en större stad bör höra sig för med Kenth och hans
för nästa byte!
kompanjoner först. Bred kompetens finns, konkurrenskraftiga priser
– Hjulinställningar och byten av vindrutor gör vi också, fyller Björn och en behaglig atmosfär i den lilla byn utanför Ljungbyhed, Nockes
Svensson i. Och vi har lånebil till kunden vid service och reparationer bil i Spången!

Dags att byta produkter i butiken!
Vi har därför extra bra priser på våra utställningsmaskiner.
värt
!
Ex t ra p r isu:
EXEMPEL
jus t n

Kyl 185 cm

5.290:-

Tvättmaskin

fr 2.690:-

Oral-B
Eltandborste

fr 295:-

Sommardäck?
Kolla våra priser!
t
Boka dit
å
p
k
ö
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PROFIL:
ANNRUP
TORSTEN H

Med fokus på historia

Namnet Hannrup är starkt förknippat
med hembygdsforskning i Klippanbygden. Det gedigna forskningsarbete
som låg bakom Klippanboken var utfört
av Algot Hannrup. Och nu har sonen
Torsten gått i faderns fotspår och publicerat resultatet av ett lika grundligt
arbete. Torsten Hannrup kom lagom till
julhandeln ut med boken ”Bjersgårdsarkivet – Gyllenstiernor på Bjersgård”.
Men, vad vet vi om Torsten Hannrup?

Släktforskning och domböcker
Uppväxten i Gråmanstorp och närheten till
Bjersgård grundlade en kännedom om trakten och dess historia. Han hade redan hjälpt
sin far Algot med en del uppgifter, framför allt korrekturläsning, när Klippanboken
skrevs på 1960-talet. Det lokalhistoriska
intresset har således alltid funnits där. Som
pensionär i slutet av 1990-talet började han
släktforska och lärde sig då mödosamt att
tolka äldre tiders handskrifter.
– Det går inte att lära sig läsa 1500- och
1600-talets handskrifter direkt, berättar Torsten när han beskriver hur hans släkt- och
hembygdsforskning avancerade. Man måste
börja med 1800- och 1700-talet. Stegvis lärde jag mig läsa äldre originalhandlingar. En
mycket intressant fas blev att läsa de äldre
domböckerna från Norra Åsbo härad.

Torsten föddes i Gråmanstorps skola (nuvarande bygdegården) 1933 där fadern Algot
var folkskollärare. Sina fem första år bodde
Torsten i skolans lärarbostad innan folkskolan
drogs in till Klippan. Familjen, med mamma
Ebba som var hemmafru och brodern Lars,
flyttade då till Fredsgatan i Klippan.
Bjersgårds äldre historia
Torstens intresse för den hembygd som han
Orientering och friidrott
Förutom att Torsten minns att han som barn känt sedan barnsben landade så småningom
spelade bandy på Sjättesjön, så började han i en utforskning av Bjersgårds äldre historia.
i ungdomen med friidrott och orientering. Han har tålmodigt under tio års tid arbetat
Springer i skog och mark efter karta och med det som kallas för Bjersgårdsarkivet. Arkivet flyttades till Krapperup - som ingick i
kompass gör han än idag.
– Orientering är en fantastiskt fin idrott, sä- dubbelfideikommiss tillsammans med Bjersger Torsten. Man kan hålla på även i 90-årsål- gård – på 1960-talet. Torsten togs emot väl
dern, någon åldersbegränsning finns egent- när han sökte upp arkivet på Krapperup
ligen inte. Banorna läggs så att de passar de och noterade att det var få personer
olika ålderskategorierna. Man får komma ut som sökt i dess handlingar.
i naturen och när man tävlar får man se byg- – Det var jungfrulig mark, vilket
gjorde det hela mer spännande,
der som man annars inte hade fått se.
säger Torsten entusiastiskt. Jag har
Torsten och hustrun Gertrud engagerade sig hittat många dramatiska historier
i OK Kompassen och var under många år ak- under tiden som jag har arbetat i
tiva som ungdomsledare. De hade under sin arkivet. Det äldsta dokumentet
tid bland annat glädjen att se talangen Anet- är från 1548. Det finns i boken
te Nilsson utvecklas och bli en framgångsrik bl a handlingar om kyrktornet
orienterare.
i Gråmanstorp, om sjösystemet kring BjersSpråklärare
gård, om hur fattiga
Efter studentexamen i Hässleholm och mifrälsebönder i Åby
litärtjänst utbildade Torsten sig – liksom sin
klagat hos godsfar – till lärare. Som språklärare i svenska
herren över dålig
och engelska arbetade han i några skånska
behandling,
kommuner, bl a i Hörby från 1963 innan
om stöld
han 1971 återvände hem till Klippan. På det
tidiga 1970-talet var Snyggatorpsskolan en
skola med ett osannolikt högt elevantal och
Torsten, som arbetade fackligt, engagerade
sig för att skapa en bättre arbetsmiljö för lärare och elever.
– Det fanns då så många lärare på Snyggatorpsskolan att man inte ens kände namnet
på alla sina kollegor, säger Torsten. Det var så
anonymt, det var alldeles tokigt. Men 1979 inrättades högstadium i Ljungbyhed och då flytR
tade jag dit tillsammans med några kollegor.
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av mjöd på Bjersgård julen 1628 och om
pråmtrafik på Rönneå på 1600-talet. Det är
ett antal ”titthål” ner i bygdens historia!
I bokens avsnitt ”Pappersmölla paa Klippen
1637” behandlas vad som hände vid forsen
i Rönneå innan Klippans pappersbruk kom
till. Ett belägg av ortnamnet ”Klippan” från år
1635 är det hittills äldsta påträffade. Avsnittet
innehåller bl a några unikt gamla tingsvittnen
från Riseberga birketing på 1620-talet.
Resultatet av Torstens intresse och möda
blev det imponerande verket ”Bjergårdsarkivet – Gyllenstiernor på Bjersgård”. Boken
omfattar den danska tiden, fram till mitten
av 1600-talet, och innehåller foton av arkivets originaldokument, en transkribering av
texten och sedan en modern version som
Torsten skrivit.
– Det är ingen bok man läser från pärm till
pärm, konstaterar Torsten. Men den innehåller mycket intressant för den som känner
till Bjersgård och Gråmanstorp! Kyrkans historia är ju tätt sammanflätad med godsets.
Och genom att Bjersgård var så stort, med
ett innehav av inte mindre än 92 gårdar som
mest, förgrenar sig historierna från arkivet
ut till andra trakter runt omkring: Östra
Ljungby, Össjö, Källna, MunkaLjungby, Kågeröd.
Den intresserade köper
så klart boken i sin lokala bokhandel, var
annars? Och så väntar
vi tålmodigt på nästa
del. Torsten Hannrup
har säkert mängder av
historier att berätta ur
Klippanbygdens
historia!
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Rättelse av Prästkragen

Glad Påsk!

VÅRKONSERT ”The King & The Queen”
tillsammans med Kefas Gospel den 14 maj.
Biljetterna kostar 200:-/person
(inte som uppgivet 100:-/pers)
Köps via expeditionen.

LÄSVÄ

1

Avloppsspolning

Rörinspektion

Underhållsspolning

Taktvätt

LJUNGBYHEDS

www.ljungbyhedsspolservice.se

TAK OCH VÄGGPLÅT
MED ALLA PLÅTDETALJER

- Hängränna och stuprör finns i lager, i 10 kulörer
- Verkstaden tillverkar måttanpassade plåtbeslag
- Snabba leveranser och hög service
Kolla in vår
- Direktleverans eller hämta själv
nya hemsida

www.norosteel.se

JOUR DYGNET RUNT

Vi går från mörker till ljus.
Kyrkans största högtid firar vi med mycket
musik, stämningsfulla gudstjänster och mässor.
Varmt välkommen till en kyrka nära dig!
Håll dig uppdaterad på internet.
www.svenskakyrkan.se/klippan
Facebook.com/KlippansPastorat

En personlig butik för både företagare o privatpersoner!
mån-tor 7-16
fredag 7-14
0413-730 62 . Högestorp Marieholm . info@norosteel.se

Kom till oss
och shoppa loss!
Vi har kläder till både vardag och event,
så som bröllop, konfirmation och student!
Här får du personlig service och råd
ända ner till minsta tråd!

Storgatan 32D, Klippan • Tel. 0435 – 101 15 • www.gunnsmode.se •
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Systrarna i gränden: Jessica och Jonna
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Som TACK till mina ﬁna vänner!
Det var en riktigt nöjd och glad Annette Olsson som kunde bjuda
sina tre bästa vänner på en fin måltid hos Systrarna i Gränden!
Annette, som har två barn, har haft det ganska tufft sedan ett och ett halvt
år tillbaka, men har under den här tiden fått ett väldigt fint stöd av sina
närmsta vänner.
– Jag är så tacksam att jag har några riktigt sanna vänner, säger Annette. I
svåra och jobbiga situationer får man veta vem som är det. Det känns så bra
att få visa mina älskade vänner vad de och deras hjälp har betytt för mig!
Systrarna i Gränden – Jonna och Jessica – bjöd på smårätter, som är deras
specialitet. Annette och hennes vänner Camilla, Lotte och Sandra, beställde
glatt in från menyn. Tyvärr kunde inte Annettes fjärde vän, Annika, deltaga,
men det får bli någon annan gång.
– Det blev en helt underbar och fantastisk kväll! Maten var gudomlig, tyckte
Annette. Tack av hela mitt hjärta att jag fick möjligheten att tacka mina
underbara vänner. Detta betyder mycket för mig och jag kommer att leva
på detta längre!
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Axel Blomgren drev också en bok- och
pappershandel på Järnvägsgatan.
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Fotografen som dokumenterade Klippan
Klippans gästgivaregård var ett kärt motiv
för Blomgren. Till höger den länga som innehöll Kerstis krog, revs 1929.

För den historiskt intresserade Klippanbon är Axel Blomgren ett känt namn. Förutom att han hade fotoateljé och
porträtterade Klippanbor, dokumenterade han miljöer i
Klippanbygden. Han hade fin blick för vad som var bildmässigt och många av hans foton håller hög konstnärlig
kvalitet.

www.facebook.com/begravningsbyra
www.facebook.com/begravningsbyra

Axel Blomgren, som föddes i Misterhult i Småland 1867, kom till
Klippan och startade sin affärsrörelse i slutet av 1890-talet. De
äldsta av hans foton är från förra sekelskiftet. Blomgren gick bort
1961 och hans foton hamnade så småningom i Klippans kommuns
ägo.

RÖSTÅNGA
RÖSTÅNGA
BEGRAVNINGSBYRÅ
BEGRAVNINGSBYRÅ
Billingevägen 8 - Röstånga - 0435-91570
Billingevägen 8 - Röstånga - 0435-91570

Det arbetskrävande arbetet att digitalisera de glasplåtar som Blomgren använde har pågått i flera år. Blomgrens arkiv innehåller närmre
37.000 bilder från 1897-1955. Kultur- och fritidsnämnden har regelbundet utställningar av Blomgrens bilder på Konsthallen.
Att genom Blomgrens bilder kunna återskapa det gamla Klippan
är en sällsam upplevelse. Databasen med bilderna finns tillgänglig
via dator på biblioteken i Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby.
Den som vill kunna söka i Blomgrens bilder hemifrån via internet
måste lösa medlemskap antingen i Klippans hembygdsförening
eller Åsbo Släkt- och folklivsforskare. Mer information hittar du på
www.blomgrensbilder.se.

Söderåsjournalen
Stort lager av bläckpatroner • Datatillbehör
• Kontorsmaterial • Dataservice
Söderåsjournalen
Klippan
Klippan

Välkommen in i butiken
Er service i Klippan och Perstorp!

1.390:-

En hjälpande hand när det behövs,
En hjälpande
det
behövs,
- dygnethand
runt,när
året
om
- dygnet runt, året om
www.röstångabegr.se
www.röstångabegr.se

info@begr-byra.se
info@begr-byra.se

HP Multifunktionsskrivare
Scanna, faxa, kopiera

ANNONSERA HÄR?
10,7x7,1
10,7x7,1

RING CAMILLA: 0435–77 90 52

Ditt glasmästeri i Klippan!

Byte av bilglas • Jour dygnet runt!
www.glasteknikiklippan.se

HP Stationär dator

Windows 7 500 GB HDD,
4 GB RAM

3.990:-

Vi finns på

Fabriksvägen 2
0435 - 76 04 00
070 - 222 55 38

Välkomna!

HighProIt AB

Välkommen till Köpmangatan 21, Perstorp
info@highproit.se • 0435 - 66 00 11
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Det var den besvärliga situationen med återkommande varsel och uppsägningar på Swedoor i Åstorp som fick Michal Pogorzelski att satsa på egen
firma. Efter 16 år hos dörrtillverkaren i grannkommunen har han tagit sina
kunskaper och erfarenheter med sig och blivit sin egen.
Det har gått ett knappt år sedan Klippansonen Michal drog igång sitt företag. Bland
kunderna finns hittills privatpersoner och bostadsrättsföreningar. Men såväl kommuner,
fastighetsägare och företag är hjärtligt välkomna att höra av sig om de behöver hans
tjänster. Ett stort arbete var bytena av 84 dörrar hos bostadsrättsföreningen Solslätt.
– De blev nöjda, så jag och min samarbetspartner har fått fler jobb för dem, säger Michal. Ytterdörrar kan i vissa fall vara rätt besvärliga att byta om du är ensam, så då arbetar jag tillsammans med MXO Bygg.
Dörrkunskap
Med fru och två barn blir det inte mycket tid över efter arbetet. Även om Michal har ett
stort musik- och fotbollsintresse, så tar hus och familj en stor del av hans tid. Men arbetslivet handlar om dörrar och hans gedigna kunskaper om dörrars funktion, modeller och
teknik, är en stor tillgång i det dagliga arbetet.
– Som regel byter man både dörr och karm, berättar Michal. Ett dörrbyte sker ofta efter
30-40 år och då är ju karmen oftast också sliten. En ytterdörrs livslängd beror mycket
på vädrets makter. Står den under tak så att det inte regnar på den så håller den mycket
längre. Dock är det vanligare att man behåller den gamla karmen vid innerdörrsbyten.
Fullservice – även fönsterbyten
Det är inte bara inner-, ytter-, förråds-, tambur- och andra dörrtyper du kan få monterat
av Michal. Även fönsterbyten ingår i hans
kompetensområde. Då Michal är obunden
av avtal tillhandahåller han dörrar och fönster från kända och pålitliga leverantörer;
kvaliteten på produkterna är viktig för
honom. Kunden kan välja utifrån kataloger.
Michal tar mått och efter beställning och
leverans sätts produkterna på plats. Efter
monteringen tar han alla gamla dörrar, fönster och annat spill med sig. Kunden behöver
alltså bara bestämma sig för vilken produkt
han vill ha, Michal fixar resten. Fullservice
med andra ord!
En av ytterdörrarna som
byttes på Solslätt

Vårkampanj hos DinDörr!
15% RABATT PÅ YTTERDÖRRAR
från bl.a Swedoor Jeld-Wen och Dooria!

Erbjudandet gäller beställningar gjorda tom den 31/5-2016
och endast vid beställning tillsammans med montage.
Det kan heller inte kombineras med andra erbjudanden.

r för
Hör av oeffer t!
gratis

20% RABATT PÅ LAGERFÖRDA INNERDÖRRAR
från Swedoor Jeld-Wen och Dooria!

20% RABATT PÅ FÖNSTER
från bla Traryd, SP och Elit!

Laxgatan 16, 264 35 Klippan
0739-832110 • info@dindorr.nu
www.facebook.com/dindorr • www.dindorr.nu

Innerdörrar • Ytterdörrar • Förrådsdörrar • Tamburdörrar • Säkerhetsdörrar • Institutionsdörrar • Fönster • Fönsterdörrar
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Mån Dillstuvad potatis med
fläsk/falukorv/isterband
Tis Pannbiff mé lög
Ons Spätta mé remouladesås
Tors Korvstroganoff mé ris

75:-

33 cl
läsk/vatten
ingår

Klipp ut och spara mig!

Dagens rätt
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Fabriksvägen 8 Fre Kåldolmar, kokt potatis,
sås o lingon
KLIPPAN
Veckans
alternativ: Falukorv med mos och ägg
0706 - 72 55 37
Välkomna! Jessika & Co
Gäller 21 mars - 22 april

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

Värmevägen 2, Klippan
ÖPPET I BUTIKEN:

Ons 13-18/ Lör 10-13

Tel. 0435- 149 60
0435 - 149 60

Nu har vi specialerbjudande
e
för er som vill slappna av
extra mycket i år!
Vid köp av en ny fönstermarkis
får du köpa en radiostyrd motor
från 1.995:(ordinarie pris 2.995:-)

KAMPANJERBJUDANDE!
Vi erbjuder färdigproducerade terassmarkiser R1500
inklusive motor från
Somfy med fjärrkontroll. Väven är
grå SANDATEX 407/79
med rak kappa.

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

2016 års

Politikerskola
Ett sätt att stärka vår demokrati är att få merkunskap.
Vi i Kristdemokraterna i Klippan tycker detta är viktigt.
Du som är nyfiken på hur det politiska arbetet och vår
kommun fungerar, får nu en chans att lära lite mer.
Vi träffas vid fyra kurstillfällen, ca 2,5tim/gång.
- tors 7/4
- tors 21/4
- tis 26/4 (Kom.fullm.)
- avslutning tors den 12/5.

Plats: Cafeterian i kommunhuset,
Klippan (3 vån)
Tid: 19.00–21.30
Anmälan till:
Madeleine Ljungberg, e-post:madeleine@ljungbergs.se
Först till kvarn gäller. Begränsat antal.

Om en halvtimme ska jag och lillasyster Lisa gå
och hämta storasyster Ebba på förskolan. Det
regnar/haglar/snöar utanför. Min man sa en
gång:
– Jag tycker det är mysigt att gå, så det gör inget
att vi bara har en bil.
Herregud så många gånger jag hört den frasen i min
genomblöta skalle när jag och tjejerna vandrar de 3,6
kilometerna till förskolan i alla väder. Kom hem och
promenera nu din lille myspelle, tänker jag för mig själv.
Vi har haft dop. Lina Frida Lisa Zachhau fick sitt namn.
Här kommer ett litet tips från coachen: dopklänningar
passar inte automatiskt, de bör prövas innan.
Det gjorde vi inte med Lisas dopklänning, vilket
resulterade i att jag när alla gäster kommit och allt var
redo i kyrkan väste till min man att han fick dra sönder
klänningen. Den gick helt enkelt inte över huvudet på
barnet. Vaktmästaren for iväg och hittade en rostig
sax och vi skulle just börja sprätta upp klänningen, när
Lisas (tydligen) enorma huvud slank genom klänningen
samtidigt som kyrkklockorna började ringa. Puh!
Vi har också investerat i handsprit. Det jag bävat för sen
jag fick barn har hänt. Ebba kräktes! Jag var livrädd att
det skulle vara kräksjukan, så jag sulade i mig en näve
vitpepparkorn och handspritade allt till oigenkännlighet.
Ebba var lika förvånad, men repade sig ganska snabbt
och det var bara två kräkomgångar (förlåt om du sitter
och äter när du läser detta) och vi andra klarade oss. Ta
i trä och en näve vitpepparkorn över axeln. Vi tog fram
en spann till henne för säkerhetsskull, kräkspannen kallar
vi den. Väldigt tjusigt, tyckte Ebba som ville ha med sig
spannen överallt, oavsett om hon kräktes eller inte. Jag
är ganska hysterisk med att tvätta händerna, typ manisk,
och tycker det är sjukt äckligt med baciller och ser baciller
lite överallt. När Ebba kommer med kräkspannen och har
proppat ner alla Lisas leksaker i den kan du ju gissa hur
jag kände. På med plasthandskar, in med det som gick i
tvättmaskinen och resten i frysen.
Annars på min agenda just nu: vill lära mig att sy, det
hade ju varit väldans mysigt att kunna. Hitta större hus,
vi får inte plats! Det är
saker, ungar, handsprit
och en hund (som
lyckas vara på en massa
ställen samtidigt) överallt. Alternativet är att
övertala mannen om att
det visst går att bygga
ut vårt nuvarande hus.
Mina förslag innefattar
alldeles för många
rum, ett torn och
oproportionerliga tillbyggnader. Han får ta
en promenad i regnet
och tänka igenom hur
bra förslag jag har, så
– Tjoho! Regn är ju jättekul mamma!
ska det nog bli bra.

13

Hemsidor och Webbutiker!
Hemsidor är inget nytt för Adaptmedia, vi har byggt och utvecklat ett flertal sidor
under åren. Allt från enkla presentationssidor till mer avancerade sidor med
databaskopplingar, inloggningar, interna/externa sidor mm.
Nu utökar vi även med webbutiker och Web-To-Print lösningar.
Köp och betala direkt på hemsidan eller skapa egna dokument och skicka dom
direkt till tryckeriet för tryckning. Möjligheterna är oändliga!

Kontakta oss för mer information
om hemsidor och 3D bilder!

3D bilder!
Vi kan även hjälpa er med att visualisera och modellera 3D bilder.
Allt för att göra marknadsföringen enklare eller för att se ett reslutat
redan innan produktionsstart.
• Skapa modeller av befintliga produkter för nya
marknadsföringsmöjligheter.
• Visualisera en miljö eller byggnad innan
byggnation/ombyggnation startar.
• Presentera protoyper med högupplösta bilder
och animeringar.

Er fantasi sätter gränserna för vad som är möjligt att skapa!
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Alternativ

Hälsomässa

Fritt val

Lördag den 9 april
kl. 10.30 - 17.00

199:-

/st

Alla redskap ur
serien ”Prima”

Klippans Kultur Center, Östra Teatergatan 7

Storseans
med
Ewa Olsson

På mässan kan du prova på olika
aktiviteter inom hälsa, friskvård och skönhet!
Info om utställare, föredrag och seanser finns på

Våren har redan
kommit till oss!
in
Välkommenras!
och inspire

www.futuren.se
Entre 50 kr

Bygdens butik!

Välkomna!

54
F
Ö
R

Jord

Vi bjuder på den

Priserna gäller t.o.m. den 16/4 2016

Storgatan 4
Ljungbyhed
Tel 0435 - 294 50
3

Beställ
festfat och
smörgåstårtor
hos oss!
Nya öppettider!
Vard. 5.45 - 17.00
Lör 10.00 - 13.00

BARNTÄVLING!
VINSTER:

1:a pris presentkort på Ica Kvantum, Klippan 500:2:a pris presentkort på Ica Kvantum, Klippan 300:3:e pris presentkort på Ica Kvantum, Klippan 200:-

Alltid goda
nygjorda baguetter!

SÅ HÄR GÖR DU:

• Sök efter “Klippantrollet” i tidningen. Ta reda på vilken bokstav
som han håller i handen. Bilda sedan ett ord av dessa bokstäver
och skriv det i de vita rutorna nedan.

NYA

Järnvägsstationen, Klippan 070 - 278 48 93
MOTORSÅGAR • RÖJSÅGAR • SKYDDSKLÄDER
GRÄSVÅRDSMASKINER

S
E
R
V
I
C
E

FÖR BARN UPP TILL 12 ÅR

Motorsågar, röjsågar, kapmaskiner och gräsklippare

VI SÄLJER OCH INSTALLERAR ROBOTKLIPPARE
Aspen miljöbensin 2-takt och 4-takt. Maskinsvärd och maskinkedjor.

Branscherfarenhet sedan 1953 - Vi hjälper dig välja rätt maskin!

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

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

• Sänd lösningen till:
Adapt Media AB
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN
senast den 4 april brev frankerat
med brevporto.
• Glöm inte ange ”BARNTÄVLING”
utanpå kuvertet!

R
E
S
E
R
V
D
E
L
A
R

ORDET ÄR:

GISSA VILKET
ORD SOM
JAG GÖMMER!

Blir träden
på våren!

?

Vinnare Annonsjakten - Februari
• Teresa Gustavsson, Klippan
• Elsa Lindkvist, Kvidinge
IS!!!
GRATT
Namn:

_______________________________________________________________________________________________

Adress:

_______________________________________________________________________________________________

Telnr:

______________________________________________________________

Ålder: _______________________
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RÄFF
FÖRETAGART KLIPPAN
A
FÖRETAGARN MUN
OM
KLIPPANS K

Bengt Thomasson
Stefan Sperlingsson och
Per Johansson

Claes Engström, Kent Andersson, Lars Gustafsson och
Hans-Göran Dahl var några av deltagarna.

Försäkringsskydd tema
för Företagarträffen
Klippans kommun och Företagarna
i Klippan arrangerar återkommande
träffar för företagarna i Klippans kommun. Årets första möte hölls den 2
mars på Parkköket där ett femtiotal
personer träffades för att knyta kontakter och få välbehövlig information
för sina verksamheter.
Från försäkringsbolaget Skandia medverkade
Pähr Thörnqvist och Maria Christensson med
information och problemformuleringar. Efter
presentationen av Skandia Syd AB, som sedan 2015 är kundägt, redogjorde Pähr för ett
antal frågor.
– Vilket grundskydd har jag? Det är frågan
som man som företagare måste ställa sig,
påpekade Pähr. Vilka risker finns för min
affärsverksamhet? Vilka privatekonomiska
risker finns? Vad händer vid sjukdom? Vid
pensionen? Vid dödsfall? Det gäller att vara
skyddad om det jäklas. Det är jätteviktigt att
uppdatera sina försäkringar så att försäkringsbelopp och annat är aktuella.
Pähr Thörnqvist poängterade att han inte
utgick från att det företag som han representerar är det bästa. Kanske är Swedbank,
SEB och andra aktörer inom bank- och försäkringsbranschen bäst på olika detaljer. Det
gäller för kunden att jämföra och kanske
även välja att köpa ekonomiska tjänster från
olika leverantörer.

Kommunstyrelsen representerades av Karl-Axel
Wilhelmsson och Kerstin Persson. I mitten den
nya kommunchefen Tomas Rikse, som passade
på att presentera sig.

friskvården och fick tillfälle att växla ord med
såväl kollegor som kommunens representanter.
– Positivt, den här träffen! säger Claes till
Söderås Journalen. Det är första gången
som jag är här. Här är ju folk från kommunen, både politiker och tjänstemän, och andra företagare. Jag jobbar själv rätt mycket
mot andra företag och det här är ett utmärkt
tillfälle att skapa kontakter och nätverk. För
mig som enmansföretag blir det ett fint tillfälle att träffas så här över middagen. Även
intressant föreläsning och annan information
som gäller mig som företagare. Bra!
Föreläsningar
Anders Lindberg, kommunens näringslivsutvecklare, informerade sedan de närvarande
om kommande aktiviteter. Bland annat får
kommunen besök av Günther Mårder, vd
för Företagarna i Sverige, och Per Holknekt,
känd entreprenör som haft såväl med- som
motgångar i sina många verksamheter.

Årets företagare
Adnan Pehlivanovic, ordförande för Företagarna i Klippan, gjorde de närvarande uppmärksamma på att Årets företagare ännu
inte är utsedd. Klippans kommun har utsett
pristagarna för 2015 års köpmans- och näringslivspris, Lars Andersson på Hemköp
i Ljungbyhed och Svenska Pappersbruket.
Skapa kontakter
Men dessa skall inte förväxlas med FöretaEn av de närvarande på företagarträffen var garna pris, Årets företagare, vilket offentligClaes Engström. Han driver ett företag inom görs 22 april vid en träff på Parkköket.
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PÅ GÅNG:

12 april
Företagarträff med tema fiber och ITtjänster
13 april
Nätverksträff för köpmän
kl 07.30 -09.00.
13 april
Föreläsning med Per Holknekt och Günter
Mårder för Unga företagare
13 april
Företagarträff/Föreläsning med Per Holknekt och Günter Mårder
19 april
Öka intäkterna.
Klockan 18–20. Studiegården 47:an, Storgatan 47, Klippan.
Om hur du kan öka intäkterna med hjälp
av olika målgrupper och merförsäljning.
Träffen är en del av projektet ”Ta betalt!”
med syftet att förbättra tillgången till
grundläggande betaltjänster.
Anmälan till Sylvia Larsson telefon:
0708– 635295 eller e-post: sylvia.larsson
@skaneshembygdsforbund.se.
22 april
Årets företagare med prisutdelning
Klockan 18.30 –24.00.
13-14 maj
Företagardagar på Lindab Arena

RENT
E
G
I
R
SVE
HÅLL

Hög tid att
se över
sommarhjulen!

Foto: Håll Sverige Rent

HÅLL SVERIGE RENT

– dags för skräpplockardag

Stiftelsen Håll Sverige Rent arrangerar årligen en dag då
vi alla kan hjälpas åt för att skapa en renare och behagligare miljö omkring oss. Hög tid för skräpplockardag,
alltså! Den som vill deltaga kan anmäla sig till Håll Sverige Rent. Man får då material från dem och kan tillsammans med goda vänner och bekanta göra en insats och
förbättra vår utemiljö.
– Eleverna på skolorna brukar göra detta
under några veckor på våren. Det visar
på ett mycket fint engagemang från
skolbarn och lärarpersonal, menar
Tord Andersson, miljöstrateg på
Söderåsens miljöförbund. De flesta
skolor och förskolor använder sig också av Håll Sverige Rents pedagogiska
material i undervisningen. Det handlar
inte bara om att plocka skräp utan även om
att skapa en allmän medvetenhet om miljöfrågor.
– Men även vuxna, privatpersoner och medlemmar i föreningar,
kan tillsammans göra en insats för vår gemensamma miljö, fortsätter Tord Andersson.
Håll Sverige Rent har funnits sedan 1983. Bakom stiftelsen står
bland annat Naturskyddsföreningen och AB Svenska Returpack.
Kampen för ett skräpfritt Sverige pågår ständigt och kräver
engagemang av oss alla!

påskförsäljning igen. Vi erbjuder rökt ål,
kall-varmrökt lax och inlagd sill
i olika varianter.
Öppettider innan och efter v 12:
Onsdag - Fredag........................10.00 – 17.00
Lördag ......................................10.00 – 14.00

Öppettider vecka 12:
Måndag - Skärtorsdag ..............10.00 – 18.00
Långfredag ...............................10.00 – 14.00
Påskafton..................................10.00 – 14.00

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

Du som vill deltaga anmäler dig på:
www.hsr.se/2016
Kontakta Söderåsens miljöförbund för hjälp och idéer:
Tord Andersson 0435-78 24 82
Maja Jonholm 0435-78 24 91

G

UTHYRES!

Uppvärmd verkstadslokal i
Kvidinge finns för uthyrning
2 kontor, 2 lunchrum, 2 omklädningsrum och 2 toaletter. Mindre traverser,
lastramp, 160 amp el in. Liten inhängnad utegård. Gångavstånd till Pågatågstation.

Mer info ring: 0768 - 44 44 03

Johannes Pettersson AB
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I samarbete med

Söderås

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.

2016-02-19
Olycka och bilbrand,
Hyllstofta

2016-02-26
Lastbilsbrand,
Klippan

2016-02-17
Olycka, Klippan

2016-02-29
Brand i soptunna,
Klippan

Foto: TOPNEWS.se - Jan Emanuelsson

2016-02-15
Brand, Klippan

2016-02-16
Finaler i Klippan Lady Open,
Klippan

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

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

Storgatan 28, Klippan
Tel. 0435-102 15
www.fonus.se
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• BIL - planerat, intensivt
• MOPED
• HANDLEDARKURSER

EN
VÄLKOMMEN TILL
ERAD
FI
TI
KVALITETSCER
TRAFIKSSKOLA!
Tegelbruksg. 10 • 264 35 Klippan • Tel. 0435-122 00
www.berndtssons.nu

Från vår ”Delidisk”!
atårta,
l
l
i
S
,
r
e
s
l
Räkbake
ngar
i
n
g
g
ä
l
n
i
l
Sil

gravad)
llrökt eller
a
k
t,
k
ö
r
(varm

Lax
nat gott
n
a
t
e
k
c
y
och m
till påsk!

É
SKBUFF
Å
P
k
s
n
a
5
D
/3 kl. 12-1

Välkommen till

en 25
• Fredag n 26/3 kl. 12-15
e
g
• Lörda
kl. 12-15
en 27/3
g
a
d
• Sön
och kära

a
ina nära
Ta med d a våra goda dansk
k
a
t.
e
rd
o
och sm
b
sk
på på
klassiker
r/pers

ast 250 k
Pris: End
KNING
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ENDAST

PÅSKLANDGÅNG

120:120:-/st
Endast beställning.
Beställ via tel: 070-757 85 30 eller
mail: nathjaborgstrom@gmail.com
Beställning även i restaurangen

Monumentvägen 2
LJUNGBYHED
070-757 85 30
Vi startar upp säsongen
efter påsk med
á la carte och annat
smått och gott.
Läs mer på:
ljungbyheds-golfkrog.webnode.se

Kom & Fynda! Massor av saker i
!

Shopen Hantverkarg. 2 D. Öppet: Tis & Tors 14-17
/Lör 10-13 samt i Loppislokalen efter Ugglebadet.
Badvägen 7. Öppet: Ons 14-17 & Lör 10-13

Påskafton (lördag) .........
.........8-18
8-18
Öppettider i påsk:
8-18
Skärtorsdag
8-20 Påskdagen
8-18
Långfredag

Nyhet! Nu säljer vi Jojo-kort!

Perstorp Bälinge
Idrottsklubb

STOR LOPPMARKNAD Lör 23/4 kl. 11-14
Välkommen!

Behöver du kontanter? Kontantautomat runt hörnet!
Ombud för

Besök oss på

erby.se

gång?
å
p
e
t
y
b
Tak
En kontakt räcker!
070-33 90 680

Lantmannagat. 10
Klippan

LJUNGBYHED 0435-44 10 30

Snyggt driftsäkert
system som är
enkelt att sköta!
NYHET!

Multisplit nu med HYPER HEATING
Valfri inomhusdel. Flexibel lösning

En luft/vattenvärmepump kan minska kostnaderna för värme och
varmvatten med upp till två tredjedelar.rr. Systemet är tyst, miljösmart och
sköts enkelt via app. Och framför allt är det driftsäkert - även under kalla
vinterdagar.rr. Mitsubishi Electrics senaste luft/vattenvärmepump Ecodan har
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
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FOTBOLL
SSÄSONG
EN 2016

Fotbollssäsong med många lokalderbyn
Koltrasten sjunger och lärkan slår sin
drill, det är vår! Gräset blir grönare och
bollar har börjat rulla. Vårsäsongen
för fotbollsklubbarna drar igång. Benskydd och kängor på! Hur ser det ut
för bygdens klubbar? Vad har den fotbollsintresserade att förvänta sig?

Vejby, men var ligger Stafsinge? Och Snöstorp? Okända lag, vi får koppla in GPS:en
innan vi åker iväg, det tror jag nog.
– Inga problem, kontrar Lasse Fors, kanslist
hos KFF. Vi får några längre resor, men det
är till norra Halland och det är bra väg dit. Vi
har ju velat avancera i seriesystemet och då
får man räkna med det. Nu får vi spela mot
Fjolårets säsong gav blandad utdelning; Pers- Västra Frölunda på konstgräset på Ruddalen,
torp/Bälinge IK åkte ner från fyran till division klassisk fotbollsmark. Det blir en upplevelse
5, men annars var det ett flertal klubbar som för killarna!
avancerade. I division 6 Skåne Norra samlades inte mindre än fem av bygdens lag i en Målspottaren Tommy Filipovic har inte oväntat värvats till ett lag i en högre division, han
och samma serie.
spelar i Hässleholms IF den här säsongen.
Klippan i division 3
Men med tre nya kedjespelare – Albin GudKlippans FF, som ifjol spelade i samma serie mundsson, Jesper Nilsson och Majki Banjas
som Perstorp/Bälinge IK gick upp och kom- – bör han vara ersatt.
mer alltså att få spela i division 3 Sydvästra
Götaland. Det blir längre resor till matcherna Lokalderbyn i division 6
och tuffare motstånd, så klart. Inte mindre Röstånga IS och det sammanslagna Stidsvig/
än sju lag kommer från Göteborg och norra Östra Ljungby IF har båda avancerat från div
Halland, så det blir en del lag man tidigare 7 till sexan. Klubbarna har hamnat i diviinte mött. Bland annat får man ta sig an Älvs- sion 6 Skåne Norra tillsammans med Vedby/
borg FF, vilket ju kan låta väl motigt. Men det Rönne IF, Kvidinge IF och Ljungbyhed. De tre
handlar då inte om IF Elfsborg, laget som blev sistnämnda behöll sina positioner i seriesyssvenska mästare så sent som för tre år sedan. temet, men har alltså flyttats ”norrut” från
Nej, turligt nog så är det ”bara” ett helt van- Skåne Mellersta. Inte mindre än 5 klubbar
ligt division 3-lag från stadsdelen Älvsborg i från bygden kommer alltså att kämpa mot
Göteborg. Men en välmeriterad motståndare varandra, det blir ett antal intressanta och
är Västra Frölunda IF som har spelat tio år i spännande lokalderbyn!
Allsvenskan och så sent som 2005 åkte ur Kanske är det Ljungbyheds IF som ligger
Superettan.
bäst till. Det var ju bara med ett mål som
– Ja, det blir långa resor för oss jämfört med de missade kvalet till femman. Tränare för
tidigare, säger Niclas Rosenqvist, ordförande andra året i rad är Ulf Henningsson som inte
i KFF. Vi hittar till Hittarp. Och Kågeröd och tvekar när det gäller målsättningen.

– Vi skall ligga i femman nästa år, säger Ulf.
Det är vår ambition. Att det blir många lokalderbyn är positivt! Det drar folk till matcherna.
Redan i första omgången möts fyra av de
nämnda lagen. Fredagen 8 april är det Kvidinge IF som tar emot Röstånga IS. Dagen
därpå är det match på Kopparmöllans IP
mellan hemmalaget Stidsvig/Östra Ljungby IF
och Vedby/Rönne IF.

Klippans FF

0
a den 16 april 15.0
KFF inleder hemm
mot Vejby IF

Vårens lokalderbyn i
Div 6 Skåne norra:

Fre 8 april 18.30
Kvidinge IF – Röstånga IS

Lör 9 april 15.00
Stidsvig/Ö Ljungby IF – Vedby/Rönne IF
Lör 16 april 14.00
Ljungbyheds IF – Röstånga IS
Sön 24 april 17.00
Ljungbyheds IF – Kvidinge IF
Tors 28 april 18.30
Kvidinge IF – Vedby/Rönne IF
Tors 5 maj 18.30
Stidsvig/Ö Ljungby IF – Röstånga IS
Lör 14 maj
Ljungbyheds IF – Stidsvig/Ö Ljungby IF
Ons 25 maj 19.00
Röstånga IS – Vedby/Rönne IF
Tors 26 maj 19.00
Stidsvig/Ö Ljungby IF – Kvidinge IF
Sön 29 maj 15.00
Vedby/Rönne IF – Ljungbyheds IF
Fre 17 juni 19.00
Röstånga IS – Kvidinge IF
Lör 18 juni 15.00
Vedby/Rönne IF – Stidsvig/Ö Ljungby IF
Ons 22 juni 19.00
Röstånga IS – Ljungbyheds IF
Källa: http://w ww.everysport.com/sport/fotboll/
fotbollsserier-2016/division-6 -herr/skaanenorra/73326
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Föreningssidan

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

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

Vårfest lördag 9/4 kl.18. i Bäckstugan.
Gråmanstorps
Bygdegårdsför. Åsbo
SPF Seniorerna
Klippan Ljungbyheds
Västra
Sönnarslövs
Släkt- ochÅby
FolklivsGolfklubb.
Ev. finns platser kvar.
Bindande anmälan
Årsmöte
Fred. 1/4 Kl. 19.00 i Gråmanstorps Mingeleftermiddag (månadsmöte) på 47:an senast måndag 4/4 till Anita tel. 0435Bygdeförening
forskare
Aktiviteter
Bygdegård, Stadgeenliga ärenden, val till sty- 6 april 14. Information från föreningen. Var 31792 eller Gun tel. 0435-31679

med och
genom att ge tips och för- Golfaktiviteter för klubbens medlemmar
relse samt supportförening.
Motioner 0435- Öppet
Aktiviteter
våren 2015
Huspåverka
DansnuOnsdag
20/4 ivintersäsongen
Perstorp Folketsär:Park
pågår under
slag alla
på program
vid gamla
kommande
möten. Efter- som
155
73, senastden
21/3.
och För
•
Torsdagen
19 Underhållning
mars kl. 19.00.
nya som
släktforskningsgod mat, 150:-/pers.
Ta gärna
med
vänner.
Kulturafton
i Klöva Hallar,
Bertil
Hagberg
Anm. senast
67. Kaffe och
visar
flygfoto23/3,
från0435-105
Söderåsen.
Välkomna.
kaka
ingårStyrelsen.
i entreavgift.
• Torsdagen den 9 april kl. 19.00. Kulturafton i Klöva Hallar. Konsert med Klippans
Ängelholmsgatan 3,
Vi fioch
nns ikaka
Sågenhuset,
ungdomsorkester.
Kaffe
ingår i
under
skärmtaket.
entreavgift.
•
Söndagen
denRadiostyrd
19 april bil
kl. 14.00.
ÅrsProva
på att köra
på PÅSKLOVET. Vi
har öppet
på Föreningen
Tisdagen 22/3
mellan
möte
i Klöva
Hallar.
bjuder
på
15-19. och
Alla kaka.
tjejer oUnderhållning
killar mellan 7-15
är
kaffe
av år
Mats
välkomna att
köra.
20 kr/10 min = ½ priset.
Pettersson
och
Ingrid.
Kolla
FB eller hemsidan
övriga
öppettider
•
Torsdagen
den 30 för
april
kl .19.00.
Valunder
PÅSKHELGEN.
borgsfirande på Forsby Idrottsplats. Bål,
Vi kör med ”buggy-bilar”
skala 1/10
vår
försäljning
av korv med itillbehör
ochpå
kaffe
innebana
du är alltid välkommen
för
och
kaka.och
Lotteriförsäljning.
Vårtal avinkyratt se hurPernilla
det ser Håkansdotter-Olsson.
ut när det tränas eller tävkoherde
las på vår innebana. Ta en fika i cafeterian
• Lördagen den 30 maj kl. 14.00. Speloch snacka lite eller passa på att prova själv.
manstämma i Klöva Hallar. Klippans
Du kan hyra en av våra fräcka hyrbilar på
Musik-kapell
anordnar
spelmanstämSöndagar. Företag eller kompisgäng som vill
ma.
Föreningen
har
korvförsäljning,
köra och ha kul på annan tid, kontakta oss
smörgås
med kaffe. Våfflor.
så försökerelller
vi fixakaka
det. Kontaktuppgifter
m.m.
Lotteriförsäljning
hittar du på www.klippan-rc.se eller FB.
Välkomna
önskar
Västra Sönnarslövs
Öppettider på
vår bana:
Bygdeförening.
Besök
gärna
Sönd kl. 11 – 18. Onsd kl.
18 –vår
21. hemsida
www.bygdegardarna.se/vastrasonnarslov
Alla är hjärtligt välkomna!

Klippan RC Klubb

Perstorp
Naturskyddsför.
PRO
Perstorp

Årsmöteoch
tisdagen den 29 mars kl 18.30 i
Danser
möte
Perstorps församlingshem. Konsulent Oosta
Den 4 mars är det dans i Folkets Park
Swantje från Skogsstyrelsen i Skåne berättar
kl. 17.00 till Berts favoriter, samt den 18:e
om nya projekt på skogssidan och hur man
till Ingvar Fasts orkester.
kan söka bidrag för att ta hand om skogen.
Den
11tillmars
är och
det svar.
föreningsmöte
Folkes
Tillfälle
frågor
Rapport omi arbetet
Park
kl.14.00.
naturvårdsplan för kommunen. Årsmötesförhandlingar. Kaffeservering. Alla välkomna!
Åke Petersson 0435/34291 070/498 14 46

middagskaffe.i vår egen lokal på Studieintresserade
gården
Vårfest. 47:an.
Den 14Alla
aprilvälkomna!
klockan 18.30 firar vi
vårens
ankomst
en fest
Parkköket
•
Måndag
23 med
februari
kl på
13.00
- 16.00(f.d.
Kulturcenter).
Laitila
spelar- 16.00
och sjung•
Fredag 27Donald
februari
kl 13.00
er. Söndag
Anmälan1 senast
7 09.00
april till- 12.00
Margaretha
•
mars kl.
13624,
Anita9 15109
Berit- 16.00
13168. Kost•
Måndag
mars kl.eller
13.00
nad 255 kr. OBS! Anmälan är bindande.
• Fredag 13 mars kl. 13.00 - 16.00
Sångruppen
sjunger
27- 16.00
april 14.00
•
Måndag 23
marsinkl.våren
13.00
påFredag
47:an 27 mars kl. 13.00 - 16.00
•
•
11 mars
kvällsträff,
ResOnsdag
med SPF.
Platser
kvar till Studiegården
vår Kroatien47:an,
kl.
19.00
med
temat
”Berättarkväll”.
resa, 10 dagar med besök på
många intresVi
berättar
för Kontakta
varandra Arne
om vår
släktforsksanta
platser.
24052
eller
ning.
Det
kan
vara
om
hur
svårt
det
Zdenko 15901 för mer information. ibland
är att hitta släktingar eller om spännande
eller sorgliga berättelser vi funnit i arkiven.

Östra Ljungby
bygdegårdsförening

PRO
Ljungbyhed
Uthyrningsansvarig för bygdegården
Aktiviteter
ochHorvat
möten070-175
våren 2015
Gina Widén
12 83

är

• Årsfest fredag 6 februari kl. 13.00.
• Årsmöte fredag 20 februari kl. 14.00.
•
Trivselträff fredag
20 mars
Studiebesök
på Plastens
Huskl. 13.00.
i Perstorp
•
Kvartalsmöte
fredag
17
april
14.00.
Torsdag 7 april. Samling kl 09.30kl.på
torget
•
Boule
inomhus
Klippan
måndag
kl.
i Ljungbyhed för samåkning i egna 10.00
bilar.
•
Canasta
13.30
i lokalen.
Guidad
tur tisdag
ca 1.5kl.tim
därefter
lunch på
•
Bowling
onsdag
kl. 13.30
Vincents
kök.
Kostnad
ca 70 Perstorp.
kr + 80 kr för
•
Gymnastik
onsdag
kl.
15.30
maten. Anmälan senast 31
marsidrottshallen.
till Gulli och
•
Whist
i lokalen.
Göran
telonsdag
440656kl.el18.30
070-6733614.
• Handarbete första torsdag i månaden
Kvartalsmöte i nya lokalen Ljungbygatan 22
kl. 13.00 i lokalen.
fredag 15 April kl 14.00
• Skogsvandring tisdag kl. 13.30. Start i
maj. Samling på torget.
• Boule - utomhus torsdag kl.13.30 i stadsDans Onsdag
i Perstorp
Folkets Park
parken.
Vädret 6/4
bestämmer
startdatum.
kl.17–21. Memorys orkester

PRO Ljungbyhed

PRO Perstorp

kl.17–21 Musik:Erik Arnolds
• Tisdagsförmiddag spelar damer och
Bingo fredag
22/4
Bäckstugan
kl.14.
herrar
golf över
nioi eller
arton hål.

Aktiviteter
vecka spelar
i Bäckstugan:
•
Klubbensvarje
veteraner
på onsdags Stickcáfe tisdagar kl. 14–16. Canasta torsdaförmiddagar.
gar med början kl. 17. Fredagscáfe kl. 09–11.
•
Lördag-söndagar pågår vintertouren.
Dessutom pågår studiecirklar på fastställda
Alla
aktiviteter samlar totalt c:a
dagardessa
och tider.
80-talet medlemmar som vid något av
dessa tillfällen deltager.

Riseberga-Färingtofta
Hembygdsförening

Att uppmärksamma är att man den 27 januari spelade på ordinarie greener (sommargreener),
vilket
inte
har hänt
sedan
Filmkväll 7 april
kl. 19
i Gamla
u-offmässen
man
fick 18-hålsbanan
år från
2001!
Ljungbyhed.
Vi visar filmer
gamla Ljungbyhed och ser om vi kan namnge några perGolfrestaurangen är öppen måndagsoner. Kostnad 35 kr. inkl. fika.
fredag och serverar ”dagens” under hela
Föredragvintersäsong,
17 april kl. 14
i Polemanska
denna
vilket
uppskattashuset
av
Forestad.
Jonasoch
Kyrö
(barnbarn) berättar om
både
golfare
icke-golfare.
Poleman ”Nils, en skånepåg med många anVintertouren
samlar
flest deltagare,
sikte”. Kostnadsom
35 kr.
inkl. fika.
mellan
25-30
medlemmar,
leds aktiviteter!
av Johan
Alla hjärtligt välkomna till våra
Nilsson
på
605p,
därefter
kommer
Hans
Samarr. SV Västra Skåne
Pommer, 320p, Gary Branchett, 265p,
Göran Sjöblom, 260p, Håkan Svensson,
250p, Kennet Lindkvist, 230p, Göran
Samlarafton2015p,
i Centralskolans
Aula onsd
6
Svensson,
Lars Robertsson,
205p,
april,
kl
19.
Thomas
Johnsson,
Hässleholm,
Kenneth Hjelm, 200p och Rolf Eriksson på
visar bilder och berättar om ”Extremadura”,
195p.
ett spanskt paradis för växter och djur.
Kommande verksamheter för medlemmarna: Årsmöte Vår torsdagen den 26 mars,
kl. 19.00 i klubbhuset, arbetsdag är lördaNaturpasset
medsamling
30 orienteringsgen
den 28 (TRIM),
mars med
kl. 09.00
kontroller
utplacerade
i
skogarna
norr tävom
vid klubbhuset och årets första öppna
Ugglebadet
i
Perstorp.
Paket
med
karta
och
ling är lördagen den 25 april.
anvisningar köps hos Allt i El, Apoteket eller
Mer
info:www.ljungbyhedsgk.se
Turistbyrån.
Kontrollerna finns ute 1/3 t o m
30/4. Välkomna ut att möta våren i Perstorps
skogar!

Åsbobygdens Samlarförening

FK Boken

Fredag 8/4 i Bäckstugan kl.14
Tack tillBingo
Föreningssidans
sponsorer!

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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Ordförande: Olle Nilsson, Vice ordförande:
Martin Kristensen, Sekreterare: Anna Jansson, Kassör: Anette Boo, Ledamot: Laila
Gustavsson, Suppleanter: Anya Häggqvist
Månadsmöte, Församlingshemmet, kl 14: och Cornelia Morgonstierna. Kontaktperson:
Kenny Lindkvist, journalist på HD, känd krö- Peter Håkansson, Långgatan 10, 265 42
nikör.
Ljungbyhed tel. 0722-388 453

Seniorerna,
SPF Eken Perstorp

Allégårdsträffar, kl 14.00 31/3 Reseskild- Det delades också ut vandringspriser:
ring, Marianne Weber berättar
Christine Erhlander & Dejta fick följande:
Jyckebo Clintes Minne
23/3 Lunch på Parkköket i Klippan, TomLiz Wejsfelts pris till bästa Högreklasshund
marps Kungsgård, samling Allégården kl
Klubbmästare
bruks
12.50, egna bilar
Barometermästare bruks
27/4 Busstur med Birgit Nilsson i OderBästa Spårhund
ljunga socken, samling Folkets Park kl 11.00, Jytte Sigsgaard & Stina fick följande:
lunch Vincents kök ca kl 13.15
Klubbmästare lydnad
Barometermästare lydnad
Aktiviteter varje vecka under våren:
Klubbmästare rallylydnad
Bowling, Canasta, Linedans, Bridge, FolkÅrets
Allroundhund
lig dans/seniorer, Skrivarcirkel, Rörelse och
Årets
appellhund:
Rytmik till Musik, Kultur på cykel i vår natur,
Lena Pålsson och Freja
Väntjänstgruppen, Boule vid Bäckstugan tills.
Barometermästare
i Rallylydnad:
med PRO.
Bende Press & Zorro
Aktiviteter vid enstaka tillfällen:
Klubbmästare Agility Large:
Restaurangbesök (dagens lunch, sista fredaMats Jansson & Albin
gen i månaden). Kontakta Bitte Rosenqvist.
Klubbmästare Agility medium:
Alla hjärtligt välkomna till samtliga våra arBibbi Berglund & Lazer
rangemang hälsar Styrelsen. Mer info om Klubbmästare small:
våra aktiviteter kan ni läsa på vår hemsida
Lena Johansson & Pixie
www.spf.se/ekenperstorp
Barometermästare Agility Large:
Bodil Andersson & Quizz
Barometermästare Agility medium:
Ellinor Bengtsson & Teddy
Årsmöte den 17 april kl. 14 i Klöva Hallar.
Barometermästare
Agility Small:
Föreningen bjuder på förtäring och underMaria
Beck
&
Kia
hållning av Bengt och Maria Wikström. SamKlubbmästare Utställning:
arbete med Vuxenskolan.
Petra Nilsson & Pepsi
Valborgsmässofirande på Forsby Idrottsplats Barometermästare utställning:
med korvgrillning, kaffeservering och lotteri
Petra Nilsson & Vizsla
med början kl 19.00. Bålet tänds kl 20.00.
Vårtalare (ej bestämd) Samarbete med Vuxenskolan.
Besök gärna vår hemsida www.bygdegardarna.se/vastrasonnarslov/se
Studiebesök Onsdagen 30 mars kl. 17.00
Välkomna alla till natursköna Klöva Hallar!
Snälleröds snapstillverkning. Kl. 18.00 mat +
snapsprovning på golfkrogen.
Årsmöte. Torsdagen den 11 februari hade Anmälan: Elsebeth 441215
Söderåsens Brukshundklubb årsmöte. Ett Månadsmöte Tisd. 19 april kl. 14.00 i nya
50-tal medlemmar var på plats. Klubben föreningslokalen. Helena Dådring berättar
fick en ny styrelse som består av följande: om samekulturen.

V. Sönnarslövs Bygdeförening

SPF Seniorerna Tycho Brahe
Ljungbyhed

Söderåsens Brukshundklubb

Boul Tisd. 26 april kl. 13.30 i parken Ljungbyhed

Tura

Fred. 29 april med Öresundsbuffé. Anmälan
senast 8 april till Elsebeth 441215.
Om ni vill bli medlem anmäl er på vår hemsida eller ring Göran 441447
www.spf.se/tychobraheljungbyhed

Klippankorpens Boulesektion
Träningen i Parken börjar tisd. 5/4 kl. 16.30.
Seriespelet startar tisdagen 12/4 kl. 16.30.
Torsdagar träning kl. 16.30.

Strögårds vävförening i
Kvidinge

Öppet hus söndagen den 3 april kl 12-17.
Kaffe serveras till självkostnadspris. Varmt
välkommen att besöka oss och se vår verksamhet. Du kanske blir intresserad av att
börja hos oss. / Styrelsen

Åsbo Släkt- och
Folklivsforskare

Öppet Hus i vår lokal på Studiegården 47:an

Måndag 28 mars kl 13 – 16
Fredag 1 april kl 13 – 16
Söndag 10 april kl 9 – 12, främst emigrantforskning
Måndag 11 april kl 13 – 16
Fredag 15 april kl 13 – 16
Måndag 25 april kl 13 – 16

Kvällsträff onsdag 13 april kl 19. Peter Ull-

gren berättar om Herrgårdsspöken, om Karolinska krigaröden och om Sockenbor och
deras patronatsherrar.
Utöver ovanstående aktiviteter kan det under
våren dyka upp fler, så håll ögonen på vår
hemsida: www.aasbo-gen.com där dessa
kungöres.

Kvidinge Föreläsningsförening

Den 20 mars kommer den välkända åklagaren från Malmö, Ulrika Rogland. Hon berättar om sin erfarenhet av det svåra liv som
många ungdomar råkar ut för genom alltför

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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flitig användning av mobiltelefoner. Rubriken PUB-kväll 28 april
på hennes program är ”Att känna sig speci- Plats meddelas senare.
ell, om grooming och våld i nära relationer”.
Som åklagare kom hon i kontakt med de svå- My Fair Lady 29 april
Helsingborgs stadsteater. Pris 260 kr. Avresa
righeter som främst ungdomar råkar ut för.
från Kvantum 17.45, därefter Torget 1 A.
Vårterminens sista föreläsning, den 10 april,
hålls av den erkänt skicklige naturfotogra- Mer information
fen Magnus Mårtensson som tar oss med Föreningens hemsida www.pro.se/klippan
till Pantanal. Pantanal ligger i Brasilien och eller anslagstavlan i föreningslokalen Torget
är ett enormt våtmarksområde. Han berättar 1 A.
och visar bilder från detta fantastiska område Vi söker medhjälpare till studiecirklar och
med bl.a. jaguarer, jätteuttrar, kajmaner och andra aktiviteter. Kontakta Stig Ålund, 0725229904, om du är intresserad.
många andra djur o fåglar.
Anmäl intresse för nya aktiviteter och studieFöreläsningarna hålls i Kvidinge Hembygds- cirklar till Wanja Karlsson, 0435-23068,
hall på söndagskvällar och börjar kl 19.00. 0706-442170.
Kvidinge Föreläsningsförening hälsar alla
hjärtligt välkomna!

Hjärtlungföreningen Klippan
Eftermiddagscaféer,

Rönneådalens
fiskevårdsförening

Fiskestämma torsdagen den 7 april kl 19.00
Plats: Församlingshemmet i Färingtofta.
Handlingar inför stämman finns tillgängliga
hos ordf. emailadress: brojoh@telia.com

PRO Klippan
Bingo 21 mars

Lokalen Torget 1 A 14.00

Påsklunch 23 mars

Lokalen Torget 1 A 12.00.

Bingo 4 april

Lokalen Torget 1 A 14.00

Gråmanstorps Bygdegård: Torsdag 14 april kl. 14 Jessica Persson
underhåller. Anmälan: 0435-142 68 eller
0435-44 06 50

Kvidinge Hembygdsförening
Konsert i Kvidinge kyrka

sönd 10 april
kl.16.00. Vi är mycket glada att åter få presentera Magnus Johansson, Marcus Obeda
som tillsammans med Elisa Lindström (känd
från bland annat Dansbandkampen) skall
ge oss en minnesvärd söndagseftermiddag.
Inga numrerade platser. Insläpp från 15.30.
Förköp: Matöppet i Kvidinge, Tobakshörnan i
Åstorp, Klippans Bokhandel samt www.juliusbiljettservice.se tfn 0775 700 400.
Välkomna!

Trivseldans 11 april

Tingvalla Åstorp 17.00, Orient spelar

Medlemsmöte 12 april

Uppdatera era föreningskontakter på

Restaurang Senioren 14.00. Modevisning.
Kommunens kultur- och fritidschef Arne Grau
Amnér presenterar sig och redovisar aktuella
frågor.

Bingo 18 april

Lokalen Torget 1 A 14.00

Utflykt Heiligenhafen, Tyskland 20 april

Pris 300 kr, betalas senast 20 mars. Start från
Kvantum 6.40, från Torget 1 A 7.00. Upphämtning även i Kvidinge och Åstorp

På www.klippanshopping.se finns ett stort
register över föreningar i våra utgivningsområde (Klippan, Perstorp, Röstånga,
Kvidinge, Ö. Ljungby och Ljungbyhed).
Gå gärna in och kontrollera er förenings
uppgifter på Klippanshopping.se. Om
något inte stämmer kan du enkelt ändra
informationen om er förening!

Kostar det något?
Det kostar inte något för föreningarna
att ha sin föreningsinformation här.
(Gäller dock ej ekonomiska föreningar).
Sidorna är sponsrade av:
• Klippans Kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
• Eurolink
• Meccom
• ICA Kvantum, Klippan
• Hemköp, Ljungbyhed
• Prenad / Elmontage
• Klippan Yllefabrik
• Adapt Media

Stort Tack till
sponsorerna vilka
gör dessa
föreningssidor
möjliga!
Hur går det till?
Ni skriver själv texter och ansvarar för
att de är rätt. Vi förbehåller oss rätten
att redigera dem vid behov.

Maila in er info till:
foreningssidan@soderasjournalen.se

Kolla sen att ni fått svarsmail från föreningssidan senast 3 dagar efter manusstopp. Har inget mail kommit så
hör av er på 0435-77 90 54 direkt.
På sidan 2 hittar ni de utgivnings- och
materialdagar som gäller för kommande nummer.

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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Foto: Åby IBK

A

ÅBY IK

Åby innebandyklubb spelar i
tvåan nästa säsong!
Det var efter en övertygande seger
hemma mot Höganäs med 7-3 som Åby
IBK blev klara för spel i högre division.
Man säkrade seriesegern i division 3 den
13 februari med tre omgångar kvar att
spela.
– Vår ledning är ointaglig, säger Daniel Zachhau som är en av de
äldre spelarna i laget. Nu blir det spel i tvåan igen. Det blir tuffare
för oss, mycket tuffare. Vi får ju hoppas att vi kommer att hänga
kvar. Men det har varit en riktigt rolig säsong, med serieseger
och allt!
Åby IBK var uppe och vände i division 2 för två år sedan och nu
kommer man alltså tillbaka.
– Det är skillnad på division 2 och 3, det är det, säger Martin
Senniksen som har fungerat som spelande tränare under den här
säsongen. Många lag i trean är ojämna,
men vi är ett lag som har varit jämna
över hela säsongen. Men tvåan blir
tuffare.
I skrivande stund har man ytterligare en match kvar att spela,
men seriesegern är som sagt
klar. Söderås Journalen gratulerar Åby IBK för en väl genomförd säsong och önskar
lycka till inför 2016/2017!

Hembygdsgatan 2, Klippan • 0435-103 80
info@ fonsterfint.se • www.fonsterfint.se

J
STOR 3-GLASKAMvP2A-gNlas!

Få 3-glas tiPVCllFönpsterir ochsefratm tillasista april 2016.
Erbjudandet gäller

Besök vår stora utsällning
hos Tullsons möbler. Här kan ni bland annat se
vårt utbud av PVC-fönster, Trä/Alu-fönster,
Gammeldags trä-fönster och Ytterdörrar.

Hjälp med montage?
Det fixar våra samarbetspartners!

Alltid kostnadsfria offerter!

KLIPPAN

Välkommen till vår

Seniormottagning!
Du som är 75 år eller äldre och listad på
Capio Citykliniken Klippan är välkommen
till vår Seniormottagning.
Vårt mål: Förbättrad livskvalité för dig!
Hos oss får du ett personligt bemötande i ett
inledande hälsosamtal. Vid behov hänvisar vi sedan
till våra andra specialistkompetenser på mottagningen
Mer information kommer inom kort i din brevlåda.

!

Glad påsk

Seniormottagningen inbjuder er till:

Städpatrullen
- vi städar allt!

Föreläsning om god
läkemedelsbehandling för
äldre. Torsdagen den 21 april
Klockan 10.00 - 11.30 eller
13.00 - 14.30
Anmälan görs per tel. 0435-77 90 34 eller
i reception senast den 19 april.
Anmälan är bindande och i mån av plats.
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RÄDDA BARNEN

Ovan: Dukat och klart för barnkalas
på Antilopenskolan!
Höger: Ballongkonstnären Marie
Lindholm underhöll på Rädda Barnens kalas.

Rädda Barnen bjöd på kalas
Rädda Barnens lokalavdelning i Klippan ordnade under
söndagen den 21 februari ett kalas för barn i klasserna 1-3
på Antilopenskolan. Tanken var att ordna något trevligt för
de barn som inte åker bort på sportlovet som inleddes just
denna söndag.
– Ett annat syfte var att ordna ett kalas där alla barn kan känna sig
välkomna oavsett föräldrarnas ekonomi, hemsituation och liknande,
berättar Anita Månsson, en av de aktiva i Rädda Barnen.
Lekar
Inte mindre än 22 barn kom till kalaset, som hölls i Torgrummet på
Antilopenskolan. Där bjöds det på kakor och saft. En inbjuden gäst
visade sig vara Marie Lindholm, en riktigt skicklig ballongkonstnär.
Alla barn fick välja ut vardera två figurer i olika former. Glädjen stod
högt i tak när man övergick till olika traditionella lekar: klädstafett,
bollkastning och sätta svansen på en gris. I pauserna blev det popcorn.
Fiskelycka
Kalaset avslutades med att alla fick pröva fiskelyckan. Några fick
verkligen bottennapp i form av en och annan gammal strumpa! Som
tur var vände lyckan och alla fick till slut var sin påse med godsaker
att ta med sig hem.
– Det är första gången som vi i Klippans lokalkrets gör en sådan
här satsning och det är troligt att vi kommer att arrangera detta fler
gånger, säger Helena Florell, ordförande i Rädda Barnen i Klippan.
Satsningen på barnkalas var lyckad. Det gick inte att ta miste på
barnens glädje och engagemang!

Rädda Barnen
är en

obunden
religiöst och partipolitiskt
Rädda Barnen
utbarns rättigheter. Allt arbete
organisation som värnar om
er
säg
barnets rättigheter som
går ifrån FN:s konvention om
da
skil
värde men att barn har sär
att alla människor har lika
ner
stöder barn i utsatta situatio
rättigheter. Rädda Barnen
r
ete
igh
rätt
ansvar för att deras
och påverkar stater att ta sitt
nns
fi
rige
Sve
i 120 länder och i
efterlevs. Rädda Barnen finns
000
I Sverige har man cirka 75.
.
ner
lokalkretsar i 203 kommu
rige
Sve
att
för
var pådrivande
medlemmar. Rädda Barnen
9
197
.
aga
d
bjö
i världen som för
skulle bli det första landet
42
har
o
dat
s
dag
Sverige och till
kom lagen mot barnaga i
mot aga.
tat
stif
lag
länder följt efter och
4.
Källa: Wikipedia och Rädda

Näringslivsaktiviteter
i Klippans kommun

Mars
22 Från växelkassa till digitala betaltjänster
April
12 Företagarträff med tema fiber och IT-tjänster
13 Nätverksträff för köpmän
13 Företagarträff/Föreläsning med Per Holknekt och
Günter Mårder
14 Info point-utbildning
19 Öka intäkterna
22 Årets företagare med prisutdelning
Maj
13 -1 4 Företagardagar på Lindab Arena
17 Att ta betalt
19 Nätverksträff för större företag
Juni
3 Ljungbyheds Folkracecup
16 Sommarmingel och After Work
20-22 Entreprenörsveckan i Båstad
Mer info på klippan.se

Barnens årsrapport 201
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Söderås
Bank
• SEB, Allegatan 17, 264 33 KLIPPAN.................................................... 0435-48 32 10
www.seb.se, petter.arenhag@seb.se
• Swedbank, Storgatan 38, 264 33 KLIPPAN............................................ 0435-260 00
www.swedbank.se, klippan@swedbank.se
Bildelar
• Stigs Autoshop, Storgatan 64, 264 33 KLIPPAN ...................................... 0435-147 00
www.stigs-autoshop.se, order.stigsautoshop@telia.com
Bilverkstad
• Börjessons Bil, Östergatan 28, 264 34 KLIPPAN ..................................... 0435-109 20
www.borjessonsbil.se, klippan.bokning@borjessonsbil.se
• Nockes Bil - Kenoc AB, Spången, 264 52 LJUNGBYHED ....................... 0435-44 04 87
www.kenoc.se, info@kenoc.se
Bilvård (Brilliant Care)
• Klippans Vulkverkstad, Fabriksvägen 14, 264 39 KLIPPAN ....................... 0435-103 07
info@klippansvulk.se
Busstrafik
• Klippans Busstrafik, Åbytorpsvägen, 264 39 KLIPPAN ............................. 0435-142 13
www.klippansbuss.se, info@klippansbuss.se
Byggvaror
• Algot Anderssons Trä & Byggvaror, Landskronaväg. 671, 257 30 RYDEBÄCK .. 042-22 10 55
www.anderssonstraobygg.se, info@anderssonstraobygg.se
• Optimera Svenska AB, Storgatan 81, 264 31 KLIPPAN ........................ 0435-44 89 50
www.optimera.se, klippan@optimera.se

Fastighetsbolag
• Treklövern Bostads AB, Storgatan 43, 264 32 KLIPPAN ........................... 0435-121 00
www.treklovern.se, kundtjanst@treklovern.se
Festlokal
Tornsborgs Tivoli, Färingtofta 4192, 264 54 Ljungbyhed .......................... 0435-77 01 85
www.faringtofta.nu
Frisör
• Salong Monica, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN ........................... 0702-78 48 81
salongmonica@hotmail.com
Fotvård
Fotspecialisten i Klippan, Storgatan 17, 264 33 KLIPPAN .......................... 0435-133 50
Färg - Tapeter
• Colorama, Karossvägen 1, 264 21 KLIPPAN ........................................... 0435-142 62
www.colorama.se/klippan, klippan@colorama.se
Fönster och dörrar
• FönsterFint, Hembygdsgatan 2, 234 36 Klippan ...................................... 0435-107 81
www.fonsterfint.se, info@fonsterfint.se
Gravstenar
• T Hagelins Gravstensvård, V. Forestad 4036, 264 54 LJUNGBYHED ...... 0435-77 01 09
t.hagelin@bredband.net

Café
Granny´s, Torget 10, 264 32 KLIPPAN .................................................... 0702-99 25 66

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

Cykelaffär
• Ekstrands Cykel, Storgatan 17, 264 33 KLIPPAN ................................. 0435-71 14 13
www.tvahjulsmastarna.se, klippanscykel@telia.com

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

Datakommunikation
• Nordic IP, Thulinvägen 5, 264 51 LJUNGBYHED ..................................... 042-17 95 40
www.nordicip.se, info@nordicip.se

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

Däck
• Klippans Vulkverkstad, Fabriksvägen 14, 264 39 KLIPPAN ....................... 0435-103 07
info@klippansvulk.se

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

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

Inramning
• IdéRika Ram, Ekbacken 693 Bonnarp, 264 53 LJUNGBYHED................ 0704-49 05 48
www.iderika.nu, lennartsaflund@gmail.com
Kläder
• Basthi, Storgatan 32 C, 264 33 KLIPPAN................................................ 0435-157 15
• Gunns Mode, Storgatan 32D, 264 33 KLIPPAN ....................................... 0435-101 15
www.gunnsmode.se, info@gunnsmode.se

Söker du elektriker, målare eller bildelar?
I detta Branschregister hittar du snabbt och lätt din lokala kontakt!
• De företag som är markerade med svart cirkel hittar Du ännu mer
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Konditori
• Koch´s Bageri, Storgatan 28, 264 33 KLIPPAN ........................................ 0435-102 53
www.kochsbageri.se, annarebeccasnell@gmail.com

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

Kommun
• Klippans Kommun, Trädgårdsgatan 12, 264 80 KLIPPAN ......................... 0435-280 00
www.klippan.se, kommun@klippan.se

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

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

Städfirmor
Städpatrullen Nordvästra Skåne AB, Storgatan 63, 264 32 KLIPPAN ........... 0435-182 70
www.stadpatrullen.com, stadpatrullen@mail.com
Tandläkare
• Bert-Åke Andersson, Storgatan 20, 264 33 KLIPPAN .............................. 0435-104 69
www.tandklippan.se, liba1@telia.com
• Oral Design, Järnvägsgatan 11, 264 38 KLIPPAN ................................... 0435-153 10
www.oraldesign.se, info@oraldesign.se
Tandvården Ljungbyhed, Tandl. Michal Wachalski
Infanterigatan 10-12, 264 51 LJUNGBYHED...................................... 0435-44 08 00
Tryckeri
• Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN ............................... 0435-77 90 50
www.adaptmedia.se, info@adaptmedia.se
A-Tec Textiltryck & Brodyr, Fabriksvägen 6, 264 39 Klippan ........................ 0435-155 10
www.atec.nu, info@a-tec.nu
Trädgård
Billy & Carina Trädgårdanl. HB, Svenstorp 897, 264 51 LJUNGBYHED ...... 0705-54 88 14
billyocarina@telia.com
• Bjärhus Växtbutik, Bjärhus 7742, 264 93 KLIPPAN.................................. 0435-102 95
www.bjarhus.se, vaxtbutik@bjarhus.se
IE Trädgårdsservice, Ulvs 101, 284 92 PERSTORP .................................. 0706-96 52 79
Ved
Brännestaden AB, Brännestaden 101, 284 91 PERSTORP ....................... 0739-30 93 85
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

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

information, erbjudanden och annonser om på www.klippanshopping.se
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48” UHD

43VLE6620

200 Hz PPR
43”/109 cm
A+, 53W/77kWh
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48”/121 cm
A, 85W/124kWh
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A, 40W/58kWh
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32”

40VLE4520

40”/101 cm
A, 60W/88kWh

6.990:-

32E310

HDMI / VGA
32”/80 cm
A+, 28W/41kWh

40” FULL-HD

50” FULL-HD

2.990:-

50CS520

50”/127 cm
A+, 63W/88kWh

24”

28”

T24E390

T28E310

HDMI / VGA
24”/60 cm
A, 25W/35kWh

1.990:-

www.klippan.euronics.se

2.490:-

HDMI / VGA
28”/71 cm
A, 32W/47kWh

