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Bli en vinnare på Görans Ljud & Bild!

Görans Ljud & Bild är butiken med det breda utbudet i centrala
Klippan. Från att tidigare ha sålt allt inom hemelektronik har
man sedan några år tillbaka utökat med hushållsapparater. Idag
trängs de flesta av hemmets små och stora maskiner på butikens hyllor.
Månadens vinnare i Söderås Journalens tävling kommer att få ett pris värt
2000 kronor hos Görans Ljud & Bild. Allt vi behöver ha är en rolig, intresseväckande, stimulerande, inspirerande, uppfriskande, magnifik eller eminent
liten motivering till varför just du skall vinna priset!
Som vinnare kan du välja bland mobiltelefoner, tv-apparater, datorer, tvättmaskiner, elvispar, mikrovågsugnar och mycket mer av allt det som ryms på
hyllorna i butiken. Passa på att förstärka maskinparken där hemma genom
att deltaga i vår månadstävling!
Skicka din motivering om varför just du skall bli vinnare till oss
senast 31 augusti.
Skicka den till:
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan
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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!
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Extra exemplar av Söderås Journalen finns
utlagda på följande platser:
Bjärhus Gårdsbutik, Bjärhus Växtbutik,
Golfkrogen Ljungbyhed, Görans Ljud &
Bild Klippan, ICA Kvantum Klippan, Klip
pans Bibliotek, Klippans Bokhandel, Klip
pans 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.
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Ingen Söderås Journal?
Ring 0435-77 90 50 eller
maila info@adaptmedia.se
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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.

rojektet!

Du kommer med
en idé...

Vi

byggp
fixar hela

En kontakt räcker!

070-33 90 680

Besök oss på

erby.se
Solveig Andreasson på
stärkande promenad med
Väntjänstens Ella Jensen.
Vädret är inget hinder,
regn och rusk bemästras
med gott humör!

Dagens rätt

Frivilliga besöker äldre
Den minnesgoda läsaren av Söderås Journalen erinrar
sig nog att vår profil i majnumret, Solveig Andreasson,
lovordade Väntjänsten i Ljungbyhed. Med vad var det
hon berömde så väl? Ordet ”väntjänst” säger kanske
vad det handlar om, men det är nog ändå inte så många
som har kommit i kontakt med den.
Väntjänsten i Ljungbyhed startade för 25 år sedan och har idag
11 aktiva medlemmar, men är ingen formell organisation eller
förening. Många av medlemmarna är också med i Röda Korset,
men Väntjänsten är alltså ingen del av deras verksamhet.
– Vårt uppdrag - om man kallar det för det - är att hälsa på, prata
och umgås med dem som har behov av det, säger Gitt Andersson som varit aktiv i Väntjänsten i cirka femton år. Och att följa
med på en promenad om den vi besöker vill det. Det händer att
vi följer med till frissan eller på något läkarbesök, men det är inte
så ofta. Vi utför inte arbetsuppgifter som hemtjänsten skall göra,
det är ingen hjälpverksamhet på det sättet.
Besök bryter isolering
Nästan alla i Väntjänsten är själva pensionärer. Vilka som vill ha
besök av dem sprids via tips och kontakter. Det är äldre som på
grund av sjukdom eller begränsad rörlighet har svårt att komma
ut och deltaga i det vanliga samhällslivet. Ett besök från Väntjänsten kan bryta en tillfällig isolering och betyda mycket för
det själsliga välbefinnandet. Såväl den besökta som den som ger
besöket mår bra av utbytet som man får av varandra.
– Att jag gick med i Väntjänsten är inget jag ångrar, forsätter Gitt
med ett leende. Det ger mig så mycket att träffa dessa männ
iskor. Dom är ju lite äldre än jag och har så rika erfarenheter och
mycket att berätta. Och att känna att de blir glada när jag kom
mer räcker långt.
Utflykter med hjälp av Röda Korset
Medlemmarna i Väntjänsten träffas en gång i månaden. Man
diskuterar vilka som skall besökas och andra praktiska problem.
Man får bidrag från Röda Korset till de utflykter som man arrangerar, en på våren och en på hösten. Senast besökte man
stiftsgården Åkersberga i Höör. Till jul anordnar man en julfest
som brukar ha 40-50 deltagare.
Den mänskliga kontakten
Väntjänsten tar gärna emot fler frivilliga, behoven finns. Det är
den mänskliga kontakten som är det viktiga i deras arbete. Att
frivilligt och utan eget intresse stötta en medmänniska kan vara
motiv nog. Det ligger väl i människans natur att hjälpa dem som
behöver hjälp? Och de flesta av oss känner tillfredsställelse i att
hjälpa och bry sig om andra människor, visst är det väl så!
Vill du engagera dig i Väntjänsten,
kontakta Gitt Andersson i Ljungbyhed 0435-44 08 93
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264 31 Klippan
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Bjärhus Växtbutik
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www.bjarhus.se
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Vi handtvättar din bil fr. 100:Utvändig lackrekond. fr. 790:Bilvård, lackkonservering, kemtvätt, polering, vaxning,
motortvätt, lackrenovering, rengöring av strålkastare m.m.

Öppet mån-lör 9-18
Ring för bokning på

073-962 66 66

Storgatan 69, Klippan
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Färingtoftavision

Färingtofta har varit långt framme
då det gäller åldringsvården. 1929
presenterades, tillsammans med Riseberga, ett förslag på att inrätta ålderdomshem. Det blev en ”bomb” i
båda socknarna. Samma uppmärksamhet väckte denna fråga som frågan om att slopa ålderdomshem och
endast ha ”eget boende” i Klippans
storkommun under 1980-talet. Tidigare hade ”inhysningar hos bönder”
och samling i kommungårdar varit
äldreomsorgen. Nu skulle något radikalt införas, som det informerades
om på Spången Gästgivaregård. Ålderdomshem tillkom. Men försvann
snabbt. Utöver ålderdomshem har
Färingtofta varit föregångare då
det gäller servicelägenheter för att
kunna bo i hemmiljön. Dessutom var
orten med i forskningsprojekt kring
åldringsvård.

Bank kyrkofråga

I slutet på 1800-talet skedde investeringar på bred front i landet, inte
minst i småorter. Pengar behövde
lånas, banker saknades. Det sågs
som en svaghet att inte ha en bank.
Så såg man det i Riseberga. Därför
blev bankfrågan på sitt sätt en kyrkofråga. Från predikstolen kallades
till möte i Spångens Gästgivaregård
1885. Det kom 22. Efter den del extra möten bildades Riseberga Sparbank den 12 februari 1886. Sedan
blev det sammanslagningar, som till
sist blev Swedbank.

Märkesdagar

1936. LO tillsätter utredning om
näringsliv och samhälle.
1946. Riksdagen beslöt införa fria
skolmåltider i folkskolan.

Som sagt

”En vacker komplimang är en trovärdig överdrift.”
(Peter Alexander)
”Komplimanger är lögner i galadräkt.”
(Ralph Boller)
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Arbetarrörelsen – sen i Söderåsbygden
Tre tunga händer låg över Åbybygden:
Brukspatronens, friherrens och kyrkoherdens. Nyheter motarbetades, särskilt folkrörelser. Dock bröt arbetarrörelsens fackliga gren igenom 1896.
Arbetarrörelsen består av en facklig och en politisk gren. Den fackliga kom först – som berör vardagen och framförallt lönen. Den
politiska pekar ut och beslutar om
färdriktningen. Mönstret blev: Först
fackliga delen, sedan politiska. Så
även i Söderåsbygden och i Klippan
(Åby). Så länge Sverige var ett land
av bönder, torpare, statare med
flera fanns inga förutsättningar för
fackföreningar. Den kom med industrialismen.
Industrialismen kom sent till Sverige. Typograferna blev först med
fackförening - 1846. Klippan gick
tidigt över från manufaktur till in-

dustrialism. 1832 invigdes Sverige
första pappersmaskin. Bruket blev
industri.
Men facket kom först 1896. Ingen
hade vågat driva tanken. Men det
gjorde ”en utifrån” – Johan Magnus
Lindahl, 27-årig extra stationskarl i
Klippan. Bildandet av fackförening
fick ske i ekbacken vid pappersbruket, från en sten. Brukets mark fick
absolut inte beträdas och tillsammans med friherren på Bjersgård
satte de stopp ”för socialismen”
- trodde de. Tillsammans ägde de
mesta marken.
Det blev 41 som skrev in sig
som medlemmar i fackföreningen
– Sverige Grov- och fabriksarbetarförbud. De blev avd 17. Senare
Pappers avd 66, idag landets äldsta
”pappersfack”. 2016 kan de firade
120 år.

På stenen vid ekarna bildades första fackföreningen i bruksbygden.

Arbetarkommuner följde. 1889 bildades Sveriges socialdemokratiska
arbetarparti. Målsättning var ”En
arbetarkommun i varje kommun”.
Stor betydelse för bygden fick mötet i Nackarps dal i Röstånga 1905.
Enligt tidningen Arbetet kom 5 000
besökare. Hjalmar Branting höll
tal. Redan 1904 bildades Klippans,
1905 Åstorps och 1917 Perstorps
arbetarkommun.

”Stadsparken” – rekreation och motion
Regelbunden motion är viktigt, inte
minst för äldre. Promenader nämns
särskilt, för sin enkelhets skull. Då
pekas ”stadsparken” ut som en spännande arena, där en runda är 1 100
meter.
”Stadsparken” ligger på mager
mark, som var del av Åsboslätten.
Det blev Åby allmänning – allas
mark – för djurhållning. Men även
mönstringsplats för Norra Skånska
kavalleriregementet. Från 1764
bedrevs Åby marknad på området.
Lantmarknaden i Riseberga hade
flyttats dit. Åby var knutpunkt, dit
gick vägarna från Helsingborg,
Bjäre, Ö Göinge och Mellanskåne.
1910 flyttades marknaden till Torget i Klippan.

Marknadsområdet blev koloniområde. Lågkonjunkturen kom, med
stor arbetslöshet och behov av nödhjälpsarbete. Gamla tanken att ”en
ort med självaktning ska ha en park”
fördes fram. Beslut togs. Klippan
fick en ovanligt stor, triangelformad
park mot Vedbyvägen och Klostervägen som var 400 meter och längs
Marknadsvägen 300 meter. Totalt
1 100 meter. Anläggandet började
1929. Året efter var det invigning.
Med tiden blev det hårdbelagd yta
runt parken, alléer som skyddade
mot solen. Bänkar längs Vedby- och
Klostervägen. Det blev musikpaviljong, lekplats, boulebana, vattenspel och inte minst den nu 50-års
jubilerande S:t Petri kyrka.

Det finns bänkar att sitta och vila på
”parkrundan”.

En del har upptäckt parkens möjligheter för motion och rekreation –
centrala hårdbelagda blomsterrika
centrum är en ”oas”. Parken ger föreningar och andra möjligheter. Bara
fantasin sätter gränser. ”Stadsparken” kan bli ett trivsamt och värdefullt friskvårdsområde.

F5-premiär 90 år – flygbuller gav trygghet
Buller stör, men inte i Ljungbyhed.
Där var bullerkällan F5 något som gav
trygghet och ro – ”då flygplansbuller
hörs är allt som det ska”.
Hedområdet från Röstånga, Ljungbyhed till Kvidinge hade varit militär
övningsplats sedan 1600-talet. Dit
förlade flyget: 1910 Hjalmar Nyrop
och Oscar Asks flyg, 1915 Enock
Thulins flygskola och den 1 juli 1926
flygskolkåren F5. Totalt skulle 5 500
piloter hinna utbildas på F5. Flygplatsen är världens i bruk äldsta.
F5 blev först i världen med att
utbildades piloter direkt på reaflyg, inte först via propeller. Många
besök gjordes. Uttagningen till ut-

bildningen var anmärkningsvärt
framgångsrik. Men så hade man
med psykolog - från 1945. Sverige
blev ett av de största flygvapnen i
världen. Det bidrog F5 till. ”En Sexa
Skåne” från 1976 och ”Team 60”
från 1992 gav uppvisningar med
glans.
Men så kom nya signaler. Regementen och flottiljer skulle bort.
Vilka blir det? Oro spreds. Studiebesök gjorde på berörda anläggningar.
”Moteld” öppnades, t ex från F5 med
skrifter, information och annat. Det
hävdades att felräkning gjorts. En
avhandling behandlade relationen
mellan F5 och Ljungbyhed och visa-

de på flottiljens starka positiva effekt
på samhället.
1996 firades F5 och Flygvapnets
70 år, båda förlagda till Ljungbyhed.
Hur skulle personalen reagera? Från
toppen och igenom organisationen
gällde: Vi ska göra vårt bästa. Så
blev det, som de 50 000 besökarna
kunde konstatera.
Riksdagen skulle avgöra F5:s öde
den 13 december 1996. Då samlades
representanter från militären, kommunen, partier och allmänheten på
bytorget. Beskedet kom på kvällen
och förkunnade: F5 ska läggas ned!
1997 blir uppbrottets år. Punkt sätts
för F5 den 30 juni 1998.

Boktipset: Johan-Olof Erikssons bok ”Historiska sagor” ger perspektiv och spänning.

Nemeti
ande
h fritid

Välkomna till Parkköket
Till vardag och fest!
Fest/Catering
Bröllop/Catering
Evenemang
Konferens

Dagens Rätt
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Festligt folkvimmel i Ljungbyhed
Nu börjar Ljungbyheds gammelmarknad bli gammal på riktigt! Det är 32:a
året som Ljungbyheds Köpmannaoch företagareförening arrangerar
marknaden. Det blir som vanlig festligheter utöver det vanliga på Ljungbyheds gator. Från middagstid på fredagen den 12 augusti och hela lördagen
fylls Storgatan med marknadstånd.
Dofter av sockervadd och grillat kött
kommer att sprida sig i byn. Glada
barn kommer att synas med ballong i
hand och slickepinne i munnen. Festligt folkvimmel, kort sagt!
Traditioner
Marknaden bygger vidare på traditioner som
man skapat under åren. Något annat är väl
inte att vänta av en ”gammelmarknad”?
– Det blir en traditionell marknad, säger Bo
Rosengren, ordförande i Köpmanna- och

32år

företagareföreningen. Vi ser som vanligt till
att barnen får ett tivoli att roa sig på och
positivhalaren som varit här tidigare kommer
igen, ett uppskattat inslag inte minst av bar
nen. Och så har vi engagerat Klippans ung
domsorkester, dom kommer att marschera
runt och spela på marknaden.

lägger av. Men det blir ju en rejäl marknad
ändå!

Det är en oemotståndlig tradition Köpmanna- och företagareföreningen har lyckats
skapa i Ljungbyhed. Dessa årliga folkfester
livar upp bygden och är uppskattat av såväl
knallar som besökare. Handlarna får besök
av folk som annars inte kommer hit och det
Utomhuspingis i Parken
blir ett tillfälle att skaffa nya kunder. LjungIntresset för Hasaloppet som arrangerats ti- byhed lever upp under Gammelmarknaden!
digare år har svalnat och i år blir det istället
en turnering i utomhuspingis som avgörs i
Parken. Lag från företag, föreningar och
privatpersoner har anmält sig och gör upp
om vinsterna som består av pris och äran,
naturligtvis.
– Vi räknar med cirka 100 knallar, fortsätter Bo. Det är kanske lite mindre än vad vi
hoppats på. Det verkar inte vara någon rik
tig återväxt bland knallarna, när de gamla

32år

Anmälan
0704-46 42 62
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Goda middagstips
på marknadsdagarna!!!

NADS
MARKUDANDE!
ERBJ

Behöver du kontanter? Kontantautomat runt hörnet!

Ljungbyheds Konditori • Tel. 0435 - 44 17 22

MarknadsFYNDA i vårt tält!
Dammsugare Mixerstavar

Elvispar

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

Kaffe m. wienerbröd 30:Marknadsfläta 52:-

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

Från Delikatessen erbjuder vi:

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

Gäller endast under marknadsdagarna.

Kaffekokare

BRÖDROSTAR

Tvättmaskiner FRYS

Välkomna till oss
- mitt i byn!

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

Avloppsspolning

Rörinspektion

Underhållsspolning

Taktvätt

LJUNGBYHEDS
LJUNGBYHED 0435-44 10 30
Vi öppnar kl. 8 och stänger kl. 20 ALLA DAGAR!

JOUR DYGNET RUNT

www.ljungbyhedsspolservice.se

Vi öppnar studio i Ljungbyhed!

SKYNDA... OCH FYNDA!!!

Kom till vårt välfyllda

MARKNADSTÄLT

Startar vecka 34!

Vi finns på INNERGÅRDEN under marknadsdagarna!
a
e vår
a int
Miss anden
d
!
erbju i affären
inne

Pulversläckare
Housegard
Firephant, 2 kg
Art.nr 2325-03672

Enhandsgrepp.
Enkel att använda.
0rd.pris 695:-

nj-

pa
Kam
pris!

189:-

Borr- och
skruvdragare

Välkomna!/Annika

Frågor och Anmälan per mejl:
atom3543@gmail.com eller SMS: 0768 - 79 60 99
Vi tränar på Klostergatan 4, 2:a våningen i Ljungbyhed

Ryobi
18 volt

MOTORSÅGAR • RÖJSÅGAR • SKYDDSKLÄDER
GRÄSVÅRDSMASKINER

Art.nr
5133002062

0rd.pris 2195:-

-

panj
Kam
pris!

1975:-

Våra öppettider är: Fredag 9-18 och Lördag 9-13
Priserna gäller endast under marknadsdagarna!

Bygdens butik!

Måndagar 18.30-20 Kundaliniyoga
Tisdagar 18.30-20 Kundaliniyoga
Onsdagar 19-20
Pilates

Storgatan 4
Ljungbyhed
Tel 0435 - 294 50

S
E
R
V
I
C
E

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

R
E
S
E
R
V
D
E
L
A
R

HYDRAULSLANGAR • HYDRAULOLJOR
MEKANISK VERKSTAD
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STÄDPATRULLEN

En ren glädje
när Städpatrullen är i farten!

Nu har Städpatrullen i Klippan funnits
i tolv år och allt rullar på för Edyta
och Piotr Pitula. Det var Edyta som
startade företaget tillsammans med
en väninna, men efter några år fick
Piotr också vara med i firman.

passar på att beställa storstädning till
semestern, både privatpersoner och företag.
Att komma tillbaka till ett nystädat, fräscht
hem uppskattas av många. Och då känner vi
oss också nöjda.

RUT-avdrag
För de privata kunderna finns rutavdraget vilket är gynnsamt när man
beställer en städning i det egna hemmet.
Att man får skattereduktion med 50%
på arbetskostnaden gör det lättare för
en privatperson att anlita en firma som
Städpatrullen.
– Rut-avdraget drar vi direkt på fakturan,
så för våra kunder är det inte alls krångligt,
säger Edyta. Det blir då självklart billigare
när man vill ha städat hemma. Många
som håller på och flyttar passar på att
beställa städning av oss. Man slipper städa
Privatpersoner och företag
lägenheten eller villan som man lämnar, och
Företaget har idag 10 anställda och sex förekan koncentrera sig på flyttningen. Den kan
tagsbilar som utför städning i stora delar av
ju vara jobbig nog, så då tar vi hand om
nordvästra Skåne. Kontor har man på Torget i
städningen.
Klippan, ett centralt och bra läge.
– Det är mycket städning hemma hos Skön känsla
kunder, berättar Edyta. Men vi har en hel Flyttstädningarna utförs alltid enligt de
del städningar hos företag också. Förutom regler som kan finnas hos fastighetsägare
kontorsstädning kan det vara grovstädning och bostadrättsföreningar. Städpatrullen
på byggen och industrier. Flyttstädningar garanterar att städningen blir godkänd vid
utför vi så klart också. Vi har den utrustning eventuell besiktning.
som krävs för hela bredden av lokalvård.
Att kunna lämna ett välstädat hem eller
Sommaren hektisk
kontor bakom sig är en skön och hedersam
Städpatrullen använder miljövänliga ren- känsla för den som har det som sitt yrke!
göringsmedel så långt det går, vilket känns Och för den som kommer hem till ett rent
som en garanti för att man är ett seriöst hus eller en ren lägenhet är det inte så tokigt
företag. En hel del jobb utförs när de flesta heller. Skönt att se att dammråttor och
av oss andra har lata dagar på semestern.
fettfläckar har försvunnit, och att det går
– Sommaren har varit hektisk, vi har haft att se ut genom fönstren igen! Tänk att det
mycket att göra, fortsätter Piotr. Många fixade sig så enkelt...
För drygt ett och ett halvt år sedan fick
man Klippans kommuns näringslivspris, en
utmärkelse som man än idag kan känna
stolthet över.
– Ja, det var verkligen roligt att vi fick det
priset, säger Piotr. Det sporrar oss att jobba
vidare på samma sätt. Men vi har duktig
personal och det är dom som skall ta åt sig
äran för det beröm vi får. Vi får många nya
kunder genom rekommendationer och det
känns bra. Det måste betyda att vi gör ett
bra och uppskattat jobb.
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EN
MÅLARFEST
I KLIPPAN

Vi hjälper dig
gärna med:

• Hemstädning
• Storstädning
• Flyttstädning
• Sanering m.m.

Du kan förstås utnyttja
RUT-avdrag

(50% på arbetskostnaden)

Städpatrullen
- vi städar allt!

Ring oss på

0435 - 182 70

MÅLARFESTEN TILLBAKA

så berättar vi mer!

Vi har fortfarande
SOMMARPRISER

på 10 liters Demidekk Ultimate
och Alcro Bestå!

1.995:-/st
Gäller tom 31/8

Gilla oss på FB

www.colorama.se

r!

Nyhete

I slutet av förra sommaren satt konstnärerna Anders
”Jösse” Jönsson och Anna Nilsson och funderade, de
ville att något skulle hända. Och då såg de till att något
hände! De arrangerade en målarfest på Torget för barn
och vuxna. Och i år följer ”Jösse” upp det framgångsrika arrangemanget med en ny målarfest.
Ifjol lyckades ”Jösse” samla ihop tillräckligt med pengar så att
man kunde köpa in kritor och annat material för målarfesten.
Sedan såg man till att man fick tillstånd av kommunen att rita
på Torgets stenar och betongplattor. Kravet var att man använde giftfria kritor och att målningarna var lätta att ta bort. Detta
fixade man, man använde kalkkritor som kunde tvättas bort av
regn.
Barn kan måla
En inbjudan gick ut till skolor och förskolor och under en veckas
tid var det fritt fram för barn och vuxna att måla på Torget. De
enda reglerna var att ”det är i första hand barnen själva som vill
och kan måla” och att ”man måste tillåta att andra trampar på
det man målar och har målat”.
– Det blir samma som i fjol, säger ”Jösse” som planerar målarfesten. Jag kommer att samla in gåvor så att vi kan bjuda på
kritor. Och saft, förstås!
Centrumkiosken
Målarfesten har i år sitt högkvarter på Centrumkiosken vid Torget. Här kommer en del av fjolårets konstverk att ställas ut.
– Jag bjuder gärna in andra som vill delta. Kanske någon som vill
spela något instrument eller sjunga, fortsätter Jösse. Om det är
någon som håller på med ansiktsmålning eller något annat, så
är dom välkomna att höra av sig!
Målarbok
Fjolårets målarfest dokumenterades genom att ”Jösse” fotograferade de målningar som barnen gjort och samlade dessa i en
målarbok. Boken trycktes upp i en liten upplaga och blev en fin
dokumentation av måleriet från 2015. Målningarna finns också
som canvastavlor och visas vid Centrumkiosken. Nu är det nytt
år och ny målarfest. Vi tror på sol och molnfri himmel, då passar det bra för skolorna att börja höstterminens bildlektion på
Torget i Klippan. Promenaden dit blir en halv gymnastiklektion!
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Åter till Bruket

- vinnaren i månadstävlingen bjöd sin syster

Årets musikal – för det får man nog kalla
det - utspelade sig på Regnbågen och Folkets hus i Klippan i slutet av 1950-talet. I
den intrigrika handlingen förekommer brottare och gymnaster som konkurrerar om
träningstider, bruksarbetare och deras fackförening, ungdomar som vill spela rock´n´roll,
hemmafruar som vacklar mellan att gå husmorskurs eller att få lära sig fint manér på
Stockholmsdamens Torssons kurs. Och lite
till... Allt detta framfört till musik, sång och
dans med en fartfylld och mäktig koreografi.
– Jättefint, tyckte Monica efter föreställningen. Det var väldigt trevligt. Och det var roligt
med allt detta om Regnbågen. Det var en fin
kväll, och vi hade dessutom tur med vädret.
Jag arbetade själv på Folkets hus i början av
1970-talet, men det var ju lite senare än när
detta utspelade sig.

grerade till Australien 1969
och har sedan dess bara varit
”hemma” och hälsat på i Sverige vid tre tillfällen. Den här
Monica och
Lilian
fjärde gången blev det alltså
även ett besök till Pappersbruket där Lilian arbetade i sex år innan hon
for iväg till främmande land. På 1960-talet
var det arbetskraftsbrist i Australien och
man rekryterade aktivt européer dit.
– Jag jobbade på Bruket med kuvert- och
brevpapper som packades i boxar, berättar
Lilian. Men jag kan inte precis säga att jag
längtar dit igen. Vi har under många år haft
lantbruk i Australien. Vi har sysslat med allt
möjligt, men nu har vi en fårfarm som ligger
20 mil väster om Sydney.
Nu slapp Lilian gå in till kuvert- och brevpappersavdelningen på Bruket och fick
istället se årets Bruksspel. En plats på läktaren mellan några av brukets byggnader och
sång, musik och dans blev nog bättre än
fabriksarbete.
– En mycket fin musical, fortsätter Lilian. De
var bra allihopa, även de som inte är profes
sionella gjorde mycket bra ifrån sig. Det var
mycket som man kände igen från 1950-ta
let: brottningen, Folkets hus och fackfören
ingen. Och Pålles korvkiosk!

Det var en nöjd Monica Witlock som kunde
bjuda syster, son och sambo på Regnbågen
– 2016 års bruksspel. God underhållning i
Från Australien
För systern, Lilian Ahlquist, blev det ett åter- unik miljö, strax nedanför den fint renovevändande i dubbel bemärkelse. Lilian emi- rade fabriksskorstenen!
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Foto: Jimmy Witlock

Vinnaren i vår månadstävling, Monica
Witlock, bjöd familj och syster på
Bruksspelet. Det blev en kväll med
hyfsat väder och fin underhållning
nere på Pappersbruket. På scenen var
det som tidigare år en stor ensemble
med sex proffs och ett sextiotal
amatörer. Bland de professionella
fanns bland annat Regina Lund
som hade en av de ledande rollerna
som Östermalmsdamen Margareta
Torsson.

A

VARMT
TACK!
TILL ALLA VÅRA FANTASTISKA SPONSORER!
Årets musikaliska tidsresa blev möjlig och en dundrande succé tack vare er!
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Foton: Privat Marie Carlsson
mariecarlsson63@hotmail.com

Maries egen
resa gick till
Skottland...
Marie Carlssons levnadsbana har
vindlat fram och tillbaka. Från uppväxten i Kvidinge och ett flertal olika
jobb i trakten har hon nu landat i Skottland. Från verkstadsteknik, arbete som
vårdbiträde och receptionist har hon
så småningom hamnat som friskvårdsarbetare på andra sidan Nordsjön.
Marie växte upp och gick i skolan i Kvidinge
och Åstorp. Efter grundskolan valde Marie,
den för en tjej ovanliga, verkstadslinjen på
Dalhemsskolan i Åstorp. Men just då när
Marie var färdig med sin gymnasieutbildning var det sämre tider för verkstadsindustrin och hon halkade istället in på ett arbete
inom vården. Hon fick jobb som vårdbiträde
på ett äldreboende - ålderdomshem som det
då kallades – i Perstorp.
– Det var inget jag hade tänkt mig, säger
Marie. Min mamma jobbade inom vården
och jag visste vad det innebar, så det var
egentligen inget som lockade mig. Men så
blev det.
Familj i Hyllstofta
Marie bildade familj och för ett tiotal år framåt blev det rollen som mamma som tog hen12

I EXIL:
PROFIL
ARLSSON
MARIE C
hur det fungerar för företagaren. Men en
och annan liten kulturkrock har hon upplevt.
– Som svensk är jag van vid att mycket är
välorganiserat och strukturerat, konstaterar
Marie. I Skottland kan det vara lite för mycket
”quick fix” ibland. Silvertejpen åker fram lite
hur som helst när det är något som behöver
åtgärdas. Som före detta företagare var det
svårt i början att inte lägga sig i hur saker och
ting skulle fungera. Jag är ju van vid att styra
Marie, som hade en otidsenlig verkstadsutoch ställa. Men då får jag ta ett steg tillbaka.
bildning, bättrade på sin skolunderbyggnad
Jag försöker vänja mig vid att jag inte alltid
genom att läsa in samhällsvetenskapliga
behöver få igenom min vilja.
programmet på Munka Folkhögskola. Sedan
gick hon vidare och läste in friskvårdsutbild- Nytt språk
ningen på samma skola. Intresset för frisk- Den engelska man lär sig i skolan är inte rikvård hade hon sedan tidigare.
tigt den man talar i Skottland, men det har
– Friskvård låg nära till hands för mig, fort- gått bra att göra sig förstådd.
sätter Marie. Redan som barn höll jag på – Man lär sig med tiden och man får inte bör
med idrott och ridning. Jag har alltid tyckt ja fundera för mycket på om man uttrycker
om att röra på mig. Så det intresset fanns sig grammatiskt korrekt, noterar Marie.
verkligen där från början.
Ebbas resa
Friskvård på Corpus
Sedan fem år tillbaka har Marie en egen
Marie blev så egenföretagare med massage- blogg på internet. Hon har alltid tyckt om att
verksamhet på programmet. Hon åkte ut till skriva och fått beröm för det i skolan, och
företag och deras anställda, men tog även hade redan börjat skriva på en bok för tolv
emot privata kunder hemmavid. Efter en tid år sedan. Men Marie fick lägga sitt manus åt
blev hon delägare i friskvårdsanläggningen sidan under de år som hon drev Corpus. ArCorpus i Klippan. Hon hade själv tränat där betet då tog mycket tid, men i Skottland har
och blev erbjuden partnerskap, vilket så hon fått tid till skrivandet igen och kunnat
småningom ledde till att hon tog över hela se glädjen i att färdigställa sin bok, ”Ebbas
rörelsen.
resa”. Det var en nöjd Marie Carlsson som
– Jag har inte varit speciellt rädd för att hop kunde hämta sina böcker hos föräldrarna när
pa på nya saker, säger Marie.
hon var på besök i Klippan i mitten av juni.
– Jag skriver egentligen för min egen skull,
Skottland
Maries dotter, Sofia, hade träffat en skotte säger Marie. Inte för att få ihop en bestsel
och flyttat till Skottland. Efter att ha hälsat ler, eller så. Men jag hoppas på att sälja lite
på henne några gånger kände Marie att hon böcker, så klart. Boken handlar om Ebba, en
trivdes där och ”man skall göra något av fiktiv person, och vad som händer henne.
sitt liv innan...”. Så hon tog ett nytt, djärvt Det är en bok för solstolen, jag tror att man
steg och sålde Corpus. Marie packade fyra kommer att tycka den är lättläst och roande.
resväskor, golfbagen och sin massagebänk. Men förhoppningsvis hittar man ett visst
Mycket mer än det och sitt goda humör djup bakom det lättsamma.
hade hon inte med sig, när hon vände blickMarie kom överens med sina vänner Systen mot Skottland.
rarna i Gränden om försäljning av boken där
och tillsammans arrangerade man ett bokFick jobb lätt
Att jobba som massör är fysiskt krävande, släpp med festligheter. Sonen Hampus kom
men hon har fortfarande en liten massa- med sin gitarr och underhöll med egna sånggeverksamhet vid sidan om sitt arbete som er, förväntansfulla vänner och andra nyfikna
”fitness instructor” på ett gym. Det var inte dök upp och köpte sitt exemplar.
svårt för henne att få arbete; som svenska
Familj i Skottland
har hon en god utbildning för friskvårdsNu har författaren och ”fitness instructorn”
branschen.
Marie en växande familj i Skottland. Hennes
– När jag hade kommit fram sökte jag ett
andra dotter, Frida, åkte nämligen också dit,
jobb på måndagen och ett annat på tisda
träffade en skotte och bildade familj. Med
gen. På torsdagen fick jag välja vilket av dem
två döttrar, två barnbarn och två på väg, i
som jag ville ha, säger Marie.
närheten av Falkirk mitt mellan Glasgow och
Att hon själv har haft ett företag i branschen Edinburgh har Maries liv slingrat vidare mot
är en fördel, även som anställd vet hon ju nya äventyr!
nes tid. Familjen med de tre barnen bodde
i Hyllstofta, men när barnen blev lite större
sökte sig Marie ut på arbetsmarknaden igen.
Det blev jobb i charkdisken på Åbyhallen i
Klippan, men arbetslivet tog en ny vändning
i samband med att butikskedjan Rimi övertog verksamheten. Marie, som är en engagerad golfspelare, hamnade istället som receptionist på Perstorps Golfklubb.

Allt i elbranschen

Kom till oss
och shoppa
loss!
Kläder, accessoarer,
underkläder och smink

Välkomna!

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

Har du kollat in på

Klippanshopping.se?
Där hittar du
erbjudanden, företagssidor, föreningssidor,
webbreportage, fototävling och mycket annat!

Helena med personal
Storgatan 32, Klippan
Tel. 0435 - 101 15
www.gunnsmode.se

Skoda Fabia Elegance 2012

Elinstallationer
Service
Finansiering
Vitvaror
Småel

med Pluspaket

Nu säljer vi vår problemfria ”pärla” (som aldrig krånglat utan bara gått och
gått…). Bilen har använts som andra bil och är till 90 % av tiden körd med
en person i bilen. Den är med andra ord inte sliten utan mycket välbehållen.
4672 mil - Airbags - Antisladd, Antispinn, elektronisk diffspärr - Backsensor CD-stereo med AUX uttag - Dimljus med kurvfunktion - En ägare - El-hissar
fram och bak - El-speglar (uppvärmda) - Farthållare - Full servicebok Klimatanläggning - Vinterdäck (friktion) på LM-fälgar

!

L
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PRIS: 72 000 kr
Kontakta Bengt Wetterberg, 0435 – 137 10, 0700 – 91 37 10

U
AL
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Nya fönster och dörrar innan vintern!
PASSA PÅ ATT BESTÄLLA ERA FÖNSTEROCH DÖRRBYTEN I GOD TID, SÅ ATT NI HAR
ETT SNYGGT OCH FRAMFÖRALLT VARMT
HUS, INNAN KYLAN KOMMER.

r för
Hör av oeffer t!
gratis
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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IFTELSEN
SPARBANKSST

Nöjda utdelare och mottagare av anslag från Sparbanksstiftelsen.

Ale Kuric och Pirkko Jokikokko, Perstorp/Bälinge IK,
redogjorde för hur deras anslag skall användas.

Andreas Byrlén och Per-Olof Ney, båda från Klippans FF,
mottog vardera en check till domarutbildning respek
tive integration av ensamkommande barn. I mitten Bo
Svensson, styrelseledamot i Sparbanksstiftelsen i Skåne.

Glada miner hos KK Karpens unga representanter. An
slaget skall bland annat användas till bättre och säk
rare träning på startpallen.

Per Johansson, Swedbank, och Sparbanksstiftelsens
Sanne Mårtensson och Bo Svensson hade en tacksam
uppgift när de fick dela ut 120.000 kronor till fören
ingar i Klippan och Perstorp.

S

Anslagsutdelning till föreningarna
Det var en munter samling föreningsfolk som samlades i den gemytliga
restaurangen på Perstorps Golfklubb
i mitten av juni. Sparbanksstiftelsen i
Skåne hade bjudit in till kaffe och bulle och - inte minst - utdelning av anslag till kultur- och idrottsföreningar i
Klippan-Perstorpsområdet. Det fanns
alltså flera skäl för föreningarnas
representanter att vara glada.
Sparbanksstiftelsen äger aktier i Swedbank
och en del av aktieutdelningen hamnar som
anslag i föreningslivet. I Klippan-Perstorp delas årligen cirka 240.000 kronor ut till föreningar som söker anslag, hälften på våren och
hälften på hösten.
Integration av ensamkommande barn
Såväl Klippans FF som Perstorp/Bälinge IK,
två fotbollsklubbar, fick anslag till integration
av ensamkommande barn.
– Vi fick två bidrag, det är vi tacksamma för,
säger Per-Olof Ney från Klippans FF. Behov av
domare inom ungdomsfotbollen är stort och
vi behöver fler. Så det ena bidraget kommer
vi att satsa på domarutbildningar.
– Det andra bidraget går till vår verksamhet
för integration av ensamkommande barn,
fortsätter Andreas Byrlén, KFF:s andra repre-
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sentant. Det har kommit en grupp fotbolls
sugna killar från HVB-hemmen i trakten till
oss. De behöver få en meningsfull fritid och
bra kontakter ute i samhället. Hos oss får de
inte bara spela fotboll, de får kompisar och
kan träna sig i det svenska språket. Det är
kul, men det är en stor grupp och kräver lite
mer resurser än vad vi har räknat med. Det är
inte alla som har den utrustning som behövs
heller. Så bidraget är välkommet!
Jubileum för stiftelsen
Det var en belåten Bo Svensson, styrelseledamot i Sparbanksstiftelsen, som tillsammans
med verkställande tjänsteman Sanne Mårtensson konstaterade att det finns initiativ
och idéer i bygdens föreningsliv. Och att få
förmånen att stödja dessa projekt kunde de
inte klaga på, tillsammans med Swedbanks
Per Johansson hade de en tacksam uppgift.
Men ett problem är än så länge olöst. Sparbanksstiftelsen har 25-årsjubileum och man
har ännu inte bestämt hur man skall fira detta på bästa sätt.
– Vi hade kunnat göra en skrift om de här
25 åren som gått, men en bok hade kanske
bara hamnat i en bokhylla efter en genom
bläddring, så därför funderar vi på att fira
på något annat sätt, säger Bo. Därför vill vi
satsa lite extra på något större och speciellt

projekt. Men vad detta skall vara har vi inte
bestämt, men det skall vara något utöver
våra vanliga anslag. Vi tar gärna emot tips
från föreningarna!
Om någon i föreningslivet har tankar eller
idéer för detta ”jubileumsprojekt” går det bra
att höra av sig. Kontakt kan tas via stiftelsens
hemsida, www.sparbanksstiftelsenskane.se,
eller Sanne Mårtensson, tfn 040-206450.
Ny ansökningsperiod
Till höstens ordinarie anslag är det redan
dags att söka. Den 1 augusti till 30 september är formuläret på Sparbanksstiftelsens
Information och inbjudan till massmedier juni 2016
hemsida
öppet. Du som är aktiv i en förening
Sparbanksstiftelsen  Skåne  bidrar  till  den  lokala  utvecklingen  genom  att  dela  ut  
240.000  kronor  till  olika  projekt  i  Klippan  och  ’Perstorp  under  2016  
iTio  olika  föreningar  delar  på  120.000  kr  vid  en  utdelning  den  15  juni  kl  16.30  på  
Klippan-Perstorpsområdet, tänk till och se
Perstorps  Golfklubb.  Ungdomar,  utbildning,  matmarknad  samt  integrationsprojekt  
framåt!
Vilka projekt har ni på gång, vad kan
finns  bland  mottagarna.    
”-Samhällsengagemang,  lokal  förankring  och  att  ge  tillbaka  till  främst  alla  ideella  krafter  som  
ni
behöva
stöd till? Det finns goda chanser
finns  inom  föreningslivet  i  Klippan  och  Perstorp  är  prioriterat  för  Sparbanksstiftelsen  Skåne  
och  något  som  fortsätter  både  under  hösten  samt  åren  som  kommer”,  säger  Bo  Svensson  
att
få
förstärkning
i kassan!
styrelseledamot  i  Sparbanksstiftelsen  Skåne.  
  
Press  välkomnas  att  träffa  representanter  för  de  olika  projekten  i  samband  med  utdelningen.  

  

PRO	
  Klippan	
  

utbildning	
  hjärtstartare	
  

Söderåsens	
  brukshundklubb	
  

utbildning	
  hundinstruktörer	
  

	
  6	
  000	
  kr	
  	
  

Perstorp	
  Bälinge	
  IK	
  

integration	
  

	
  10	
  000	
  kr	
  	
  

Östra	
  Ljungby	
  IF	
  

bygga	
  broar	
  mellan	
  byar	
  

	
  12	
  000	
  kr	
  	
  

Nattugglorna	
  Perstorp	
  

Nattugglorna	
  Perstorp	
  

	
  5	
  000	
  kr	
  	
  

Perstorps	
  kör&ryttarförening	
  

hälsa	
  och	
  friskvård	
  för	
  ryttare	
  

	
  5	
  000	
  kr	
  	
  

Smaker	
  från	
  Söderåsen	
  

Matmarknad	
  

	
  7	
  000	
  kr	
  	
  

Klippans	
  Förenade	
  fotboll	
  

domarutbildning	
  

Klippans	
  Förenade	
  fotboll	
  

integration	
  av	
  ensamkommande	
  

	
  10	
  000	
  kr	
  	
  

KK	
  Karpen	
  

utv	
  av	
  tävlingsorganisationen	
  

	
  15	
  000	
  kr	
  	
  

Teater	
  Amabile	
  

teknikinköp	
  

	
  25	
  000	
  kr	
  	
  

PÅ	
  VÄG	
  	
  

läsåret	
  2016/2017	
  

	
  12	
  000	
  kr	
  	
  

	
  7	
  000	
  kr	
  	
  

	
  6	
  000	
  kr	
  	
  

Nästa  ansökningsperiod  öppnar  den  1  augusti  2016.  
  
Som  en  av  ägarna  i  Swedbank  använder  Sparbanksstiftelsen  Skåne  avkastningen  av  
aktierna  till  att  främja  den  lokala  utvecklingen.    
Frågor  besvaras  av;;    
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0435 - 105 18
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• Bygg
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• Trädgård
• Städ

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

Är du tandvårdsrädd?

Söderåsjournalen
Söderåsjournalen
Klippan
Klippan

HEJA PÅ TJEJER
- Klippantöser i OS
De olympiska spelen i Rio de Janeiro har brakat loss
i dagarna. Den riktigt sportintresserade har satt alla
vardagens viktigheter åt sidan och riktat blicken mot
TV:n. Och för säkerhets skull lyssnar han på sportradion samtidigt, det kan ju komma någon intressant
kommentar där också. Fullt sjå med dessa tävlingar,
alltså! Och så, Klippan har två tjejer att heja på i OS!
Jenny i brottning
Jenny Fransson som tävlar för Klippans Brottarklubb togs ut
redan i december och har kunnat förbereda sig i lugn och ro
inför tävlingarna. Jenny tävlar i 69 kg och har en fin merit i sitt
VM-guld 2012. Formen verkar god, Jenny vann nämligen Spaniens GP i Madrid i början av juli. Hon passade på att besegra
regerande OS-mästarinnan Natalia Vorobeva från Ryssland i
finalen. Finemang, mer lovande kan det väl inte vara?
Till OS har hon sällskap med inte mindre än fyra andra tjejer
som tränar i Klippan under förbundskapten Fariborz Besarati.
Henna Johansson, systrarna Sofia och Johanna Mattsson, alla
från Gällivare, och nederländskan Jessica Blaszka har också
åkt iväg till Rio för att kämpa om medaljerna. Jenny går upp
på mattan den 17 augusti.
Sarah i löpning
Söndrabytjejen Sarah Lahti har kvalificerat sig i friidrott och
kommer att springa 10.000 meter. Sarah tävlar sedan två år
tillbaka för Hässelby, en av Sveriges bästa klubbar på damsidan, men bor och tränar i Holland. Hon har haft en fin säsong
med ett antal personliga rekord på i stort sett alla distanser
som hon sprungit, från 1500 meter upp till 10.000 meter. I
början av maj slog hon Midde Hamrins 25 år gamla svenska
rekord på 10.000 meter och blev en månad senare uttagen
till OS.
Vid Europamästerskapen i början av juli hade Sarah oturen
att falla efter drygt halva loppet och var därmed borta från
tätstriden. Fram till fallet hade hon en mycket bra tid som pekade mot nytt svenskt rekord, men hon fick nöja sig med en
hedervärd niondeplats. Enligt tidsprogrammet springer Sarah
10.000 meter den 12 augusti kl 18.10 svensk tid. Vi ser fram
emot ett spännande lopp!

Kom till oss, vi ”skrämmer bort” din rädsla.

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

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
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GAN
VASASJÖSLIN

Strövområde med historia
Närheten till fin natur är vi i Klippanbygden nästan bortskämda med, det
vet du väl? Hela Söderåsen med bland
annat Skäralid och Klöva Hallar ligger
några minuters biltur från tätorterna.
Längs med Rönne å finns mängder av
smultronställen för den som vill få en
stunds avkoppling i behaglig miljö.

En av Stjärngravarnas treudd.

Vasasjön har fördämts bland annat genom en
rejäl jordvall på södra sidan.
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lor med vattenkraft. Från Bihagasjön har
det grävts en kanal ner till det som idag är
Vasasjön. Vasasjön har bildats som en damm
tack vare några små rullstensåsar på södra
sidan av ”sjön”. I åsarnas svackor har jordvallar byggts upp för att kontrollera och styra
vattenflödet. Vattnet har sedan letts vidare
genom dammar och kanaler ner till kvarn,
Men för de flesta är cykel eller de egna be- hammarmölla och såg vid Bjersgård.
nen bättre än bilen! Endast en cykeltur eller
Krigsfångar grävde
en promenad bort finns förnämliga miljöer
Lokalhistorikern Torsten Hannrup redoatt koppla av i. Nackarpsdalen med Odengör i sin intressanta bok ”Bjersgårdsarkivet
sjön vid Röstånga, Tomarps ene och Prästa– Gyllestiernorna på Bjersgård” för hur hela
marken utanför Kvidinge, och Bjersgård norr
sjösystemet kring Bjersgård har uppkommit.
om Klippan är bara några exempel på fina
Kanalen mellan Bihagasjön och Vasasjön
naturområden.
– ”Fläskhallsrännan” - har enligt muntlig
tradition grävts av svenska krigsfångar, vilVasasjön
Ett fint strövområde norr om Klippan är Vas- ket Hannrup håller för sannolikt. Det största
asjön. Runt sjön finns Vasasjöslingan som har arbetet med att få ett kontrollerat vattenen varierad terräng på en väl upptrampad flöde ner till Bjersgård leddes av Laxmand
stig. Bokar som skimrar i grönt och det lugna Gyldenstiern, som förestod godset från 1609
vattnet i sjön skänker ro. Fågellivet är rikt, om och var ägare 1620-1650.
än inte unikt, och du kan se gräsand, kni- Att känna historiens vingslag samtidigt som
pa och grågås. Småfåglar som rödhake och man njuter av den fria naturen är ju inte så
gärdsmyg dyker upp och de större rovfåg- tokigt. Bjersgårdsområdet är rikt på historia
larna ormvråk och glada är allmänt förekom- och naturvandringen blir mer spännande när
mande. På sommaren är luften full av troll- man känner till lite grann om hur människor
sländor. Slingan runt sjön är cirka 3,5 km och levt och omformat miljön. Omkring oss har
man har med fördel stadiga skor på fötterna. vi både natur och kultur, det är det som vi
På norra sidan kan man göra en avstickare lever och andas av. Eller hur?
från stigen för att titta på Stjärngravarna, en
fornlämning från yngre järnåldern.
På hemsidan
www.skanes-nordvastpassage.se
Historisk miljö
finns bra tips och fin bakgrundsVasasjön ligger i närheten av Bjersgård,
information om natur och kultur
en miljö med intressant historia. Sjön är
i Rönneådalen. De fina utflyktsmålen
egentligen en fördämning som skapades
är oftast närmre än man tror!
på 1600-talet för att förse Bjersgårds möl-

Vi säljer marknadens bästa
värmepumpar från Mitsubishi Electric!

Ett effektivt och komplett system för värme och varmvatten.
Utrustad med trådlös fjärrkontroll för ännu
smidigare hantering.

Nu har Mitsubishi Electrics egenutvecklade system Ecodan blivit ännu effektivare.
Ecodan är utrustad med den steglösa Inverterteknologin, inklusive den egenutvecklade
tanken. Denna styrteknik innebär stora energibesparingar för husägaren eftersom
Ecodan behöver mindre energi än andra system för att värma upp huset. Med våra
senaste uppdateringar får användaren ytterligare ökad komfort, med bland annat
snabbare uppvärmning än tidigare och energiövervakning direkt på skärmen för att
enkelt hålla koll på ekonomin.

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

Måndag........9-17
Tisdag .............9-18
Onsdag .........9-17
Torsdag.........9-18
Fredag............9-15
Lördag ...........10-13
Söndag .........Stängt

Hembygdsgatan 2, Klippan
0435-103 80
info@fonsterfint.se
www.fonsterfint.se
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Besök vår stora utställning hos Tullssons 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!

Ange kampa
”Söderås Jo njkod:
urnalen”
Erbjudandet g
äller
PVC-fönster
en 31/8 -16

och fram till d

Alltid kostnadsfria offerter • Välkomna till oss!
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UNG DRIVE

– Kommuner satsar på unga entreprenörer
Klippans kommun har tillsammans
med Bjuvs och Åstorps kommuner
erbjudit ungdomar plats i utbildningen Ung Drive. Ung Drive syftar
till att stimulera entreprenörskap hos
dessa unga och få dem att utveckla
sina förmågor i detta sammanhang.
Det är 10 ungdomar från respektive
kommun som erbjudits plats på kursen som hålls på Kulturhuset Björnen
i Åstorp. Representanter för Forza of
Sweden håller i utbildningen.
Målet i Ung Drive är att få unga människor
att starta nya företag och på sikt svara mot
arbetsmarknadens och näringslivets behov. Kompetenser som behöver tillvaratas
är bland annat förmågan att vara strukturerad, initiativrik, ansvarstagande, positiv,
kreativ, disciplinerad och säljinriktad.
Learning by doing
Utbildningen skapades av ett non-profit
(”icke-kommersiellt”) företag med namnet
Ung Drive 2009. Företaget startades av fem
unga entreprenörer i Växjö. Pedagogiken är
”learning by doing” och saknar kursplaner
och betygssättning.

”Dröm stort, börja smått”
De unga blivande företagarna får goda råd
och tips på sin väg framåt. Att få kunder och
kunna sälja sin produkt - en vara eller en tjänst
- är viktigt för självförtroendet och möjligheten att utvecklas ytterligare i sin roll som företagare. Att lyckas innebär också att man har
varit med om misslyckanden. Att våga komma
igen och ta nya utmaningar blir betydelsefulla
erfarenheter i livet som affärsman. ”Dröm
stort, börja smått” är något av ett motto för
Ung Drive.
Moment
Utbildningen innehåller moment som affärsidé, kreativ marknadsföring, planering och
målsättning och försäljning. Efter kick-off i
början av sommarlovet skall entreprenörerna
arbeta med sin affärsidé. Mot slutet av sommaren hålls en sista träff där deltagarna får
rapportera och redovisa sina aktiveter.
Anslag från Regionen och
Sparbanksstiftelsen
Kommunens näringslivsenhet har sökt medel
för verksamheten och fått beviljat 50.000
kronor från Region Skåne och 20.000 kronor
från Sparbanksstiftelsen Skåne.

Du missar väl inte Årets bild 2016!
Gillar du att fotografera? Har du tagit en fin, speciell, tänkvärd, rolig eller annorlunda bild som du vill dela med Söderås
Journalens läsare? Varje år har vi en populär fototävling
där våra läsare kan tävla med sina bilder i olika kategorier:
Natur/Djur, Människor, Ögonblicket och Lokala motiv.

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

Sätt fart! Fram med kameran och börja fotografera!
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Klippanbygdens
Natur - 30 år
Om du är det minsta intresserad av att vara ute i naturen kan Klippanbygdens Natur vara något för dig.
Föreningen har funnits i 30 år och bjuder nu in till jubileumsfest den 28 augusti.
Klippanbygdens Natur är lokalförening i Naturskyddsföreningen och arrangerar bland annat vandringar och cykelturer
i spännande och fascinerande naturmiljöer. Närmast på tur
står en träff med slåtter på Räfshalen. Räfshalen är en äng
norr om Bandsjön vid Riseberga och sköts av föreningen. Den
13 augusti träffas intresserade och arbetssamma medlemmar
för att låta ängs- och hagmarksfloran leva sitt liv under bästa
förutsättningar. Genom denna typ av arbete bevaras delar av
fauna och flora och bidrar till mångfald i naturen.
Tidigare i sommar har föreningen besökt Rååns dalgång vid
Vallåkra, vandrat på Kullaberg, njutit av fågelsång vid Linnérundan i Vattenriket utanför Kristianstad och snokat bland
örter och träd i Bauserödsdalen.
Jubileum
Såväl gammal som ung, nyfiken och naturintresserad, hälsas
välkommen till 30-årsjubiléet som firas vid gamla skjutbanan
vid Herrevadskloster. Söndagen 28 augusti kl 10-14 träffas
man för trevligt umgänge, tipspromenader och andra aktiviteter för hela familjen i de vackra omgivningarna. Föreningen
bjuder på kaffe, saft och kaka, och för den som vill grilla medhavd matsäck finns det möjlighet till det. Den behagliga och
livgivande naturen finns runt hörnet, passa på att njut av den
varma årstiden bland blommor, blad och buskar!

Hur fort kan tiden gå egentligen? Dagarna bara
rusar förbi i en solstänkt sommar med inslag av
badbalje-plaskande barn på altanen, kladdiga
små isglass-händer, varma sommarkvällar och
en doft av grillat som ligger som en tät dimma
över villakvarteren.
Min föräldraledighet är slut och förbi och barnens pappa
har tagit över hemmavid. Det var faktiskt ganska skönt
att få dra på sig mascara, inga mjukisbrallor och få umgås
med vuxna.
Jag har inte haft någon bil under min föräldraledighet
när min man jobbat. Vi har pratat om att skaffa en bil
till, men det har inte blivit så. Tjejerna och jag har åkt
tåg, buss, ersättningsbussar och promenerat hit och
dit. Pappan i familjen var hemma sin första dag. Dag
två ägde vi en bil till. Men jag lägger ingen värdering/
sarkasm i det, som den goda hustru jag är.
Den nya bilen kallar vi för ”röge-bilen”. Någon som har
ägt den innan har nog tjuvrökt en del i bilen. Inte så lite
smygröka heller, vi har öst på med wunderbaums, ättika
och annat som kan tänkas dölja doften. Så nu luktar
bilen rök, konstiga konstgjorda dofter och en svag uns
av ättika. Men, vi har två bilar i alla fall!
Vi pratade om att ta en charterresa i slutet av sommaren.
Jag har lite mer än en vecka ledigt innan det är dags igen
för jobb och vi har aldrig varit på en riktig charterresa.
Jag vill inte behöva tänka själv, bara följa efter ett paraply,
paxa en solstol med min handduk och få maten serverad.
Förhandlingar pågår hemma….3,5-åringen vill till
Lalandia och Legoland igen. Hon kan också tänka sig att
åka till USA, fast då vill hon inte träffa några skallerormar,
vilket ju i vanliga fall anfaller så fort man landar på
amerikansk mark. Mannen vill gärna till London. Gärna
samtidigt som det är något slags fotbollsevenemang
med Arsenal. Minsta dottern bryr sig inte, så länge det
finns något hon kan stoppa i munnen och storasyster
är där så är hon nöjd. Jag vill ligga på röven i solen och
plaska med fötterna i en pool. Plocka några snäckor på
en strand. Återstår att se vart vi hamnar. Stadsparkens
lekplats i Klippan är inte fy skam. Och Ugglebadets
rutschkana är lika mycket vilda forsen som Lalandia för
3,5-åringen. Och jag kan ju ligga på röven i trädgården,
medans maken tittar på fotboll på TV:n samtidigt som
bebisen kryper omkring och jagar sin storasyster. Det blir
en bra semestervecka!

Vem behöver badland när man har trädäck och balja?
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Föreningssidan
M

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.

”Skånes flora och fauna”. En ny omgång Lördag 10 september. PRO-rundan mot hemFäringtofta
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Årsmöte Vår torsdagen den 26 mars,
• Handarbete första torsdag i månaden alla medlemmar under augusti. Kontakta Stig
Hembygdspark. Program finns i lokalen Tor- kl. 19.00 i klubbhuset, arbetsdag är lördakl. 13.00 i lokalen.
Ålund, 0725-229904, om du inte fått den,
get 1A och på anslagstavlor runtom i kom- gen
den 28 mars med samling kl. 09.00
• Skogsvandring tisdag kl. 13.30. Start i eller hämta på expeditionen Torget 1A.
munen.
vid klubbhuset och årets första öppna tävmaj. Samling på torget.
Se mer på vår hemsida pro.se/klippan eller i
ling är lördagen den 25 april.
•
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kl.13.30
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. PRO-dag
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Program
finns i lokalen Mer
parken.
bestämmer
startdatum.
Har Du
e-postadress som ännu inte anmälts
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Torget 1A och på anslagstavlor runtom i kom- skicka den till karl.bertil.pettersson@telia.com
munen.
eller ring 0706-289126.

Öppet
Husav- det vi ser och hör. För nya delvarandra

PRO KLIPPAN

PRO Ljungbyhed

Tack till Föreningssidans sponsorer!

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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A B

Kan Du tänka Dig att hjälpa till med att underhålla vår hemsida på Internet? Kontakta Lars
Andersson, 070-7157869 eller Stig Ålund
072-5229904.
Har du andra frågor ring Stig Ålund 0725229904 eller Gudrun Aldén 0730-375830.

Riseberga JSK Lerduva

Grillfest i tältet vid Bäckstugan lördag 27/8

ningen hålles i Kvidinge Hembygdshall och
kl.18.00. endast 100:-/pers. Max 45 pers. startar kl. 1900. Alla är Hjärtligt välkomna!
Anmäl dej senast måndag 22/8 till Anita Nästa föreläsning är den 2.e oktober. Då
eller Gun på tel. 070-4821855 resp. 070- kommer Nils-Erik Åstrand, från Klippan,
5209763
och föreläser under rubriken ”Frimurare och

Dans i Perstorp

folkets Park onsdag 7/9 Katoliker
kl.17.00.-21.00. Candys orkester.

Medlemsmöte i Folkets Park onsdag 14/9
kl.14.00. Sång och musikunderhållning med
Vi är en liten förening som skjuter lerduvor
Bernhard & Eva från Klippan
strax utanför Ljungbyhed. Vi skjuter skeet
och nordisk-trap och har även jägarexamen Dans i Perstorp Folkets Park onsdag 21/9
på vår anläggning. VI har även träning in- kl.17.00.-21.00.Stämbandet spelar.
för jägarexamen och företagsskytte. Vi kan
även ta jaktlag som vill träna lite inför höstens Skörderesa till Österlen torsdag 29/9 med
jakter eller ett kamratgäng som vill prova på avresa från Bäckstugan kl.09.30. Vi åker till
Kivik och tittar på årets äppeltavla samt har
lerduveskytte.
möjlighet att köpa fisk på Buhres. Därefter
Våra öppetider för skeet och N-trap:
lunch och besök hos en äppelbonde. Resan
• Lördagar mars-september Anmälan mellan
avslutas med besök på Kiviks musteri samt
kl. 09.00-11.00
kaffe med äppelkaka och vaniljsås. Allt detta
• Tisdagar april-september Anmälan mellan
för 485:-/pers.
17.00-19.00
Pengarna sätts in på bankkonto:
Jägarexamensträning eller uppskjutning för
Cl.nr. 8214-9 Kontonr: 353100474-9 senast
jägarexamen och övrigt skytte enligt över15/9. Glöm inte att skriva ditt namn och
enskommelse. Ring Lars Johansson 0435adress.
135 71 om ni undrar över något. Se även
Boka er på lista i Bäckstugan eller till Evert
vår hemsida Riseberga JSK Lerduva för lite
Ryberg tel.0435-32171 alt. 0703364678.
mer information. Välkomna!
Mail evart.ryberg@outlook.com
Välkommen till alla våra aktiviteter även nybörjare. Till våra danser är alla föreningsanHöstens aktiviteter
slutna pensionärer välkomna.
Välkommen till Riseberga JSK Lerduva

PRO Perstorp
Trivseleftermiddag

tillsammans med SPF
Eken måndag 15/8 kl. 14.00. Det blir Boulé
och någon övrig aktivitet. PRO bjuder på
korv och kaffe. OBS! Datum och tid!

Dans i Perstorp Folkets Park onsdag 17/8
kl.17.00.-21.00. Reid&Comp spelar.
Fredagscafeét i Bäckstugan

Hjärt Lung föreningen
Klippan

Grilleftermiddag på Storängsgården den 10

augusti kl. 15 med tipspromenad på motionsslingan. Underhållning av Yngve Bengtsson.
Medtag egen korv eller vad du vill grilla.

Ål- och Laxtallrik

serveras torsdagen den
8 september kl. 15. Kristina Rundström underhåller med sång och musik på Gråmanstorps
Bygdegård. Bindande anmälan senast den
3 september till tel. 142 68 eller 440650

Östra Ljungby och Källna
socknars Hembygdsförening
Hemvändardag

Söndagen 14 aug. kl. 11.00 på Tingsgården
i Stidsvig. Program: Gudstjänst kl. 11.00 på
Tingsgården med Luka Vestergaard.
Ca. 12.15 serverar Röda korset middag.
Kostnad 90:- vuxna 50:- barn.
Anmälan till Siw N. tel 0435-22330 eller
Berit P. 0435 22278 senast 8/8.
F.o.m. kl. 14.00 serverar Hembygdsföreningen kaffe pris 40:- .
Visning av foto från bygden med John GusFöreläsningarna startar den 18.e september tafsson. Visning av skolfoto och möjlighet till
2016 med föreläsning av den erkänt skick- släktforskning med Roger Ragnarsson.
Välkomna
lige keramikern Tomas Anagrius.

Kvidinge
Föreläsningsförening

startar för säsongen 19/8, därefter öppet varje helgfri
Tomas föddes i Stockholm 1939 och utbilfredag. Välkomna in och fika. Kaffe med
dades till keramiker på Konstfack 1956smörgås 20:1961. Han bor och arbetar i Kvidinge ” där
Stickcafé tisdagar kl.14.00-16.00 med start landskapet är en stor inspirationskälla” för
honom. Hans keramiska alster är kända ge23/8.
utställningar över hela världen. Han
Canasta spelar vi torsdagar kl. 17.00 med nom
har också en god kunskap av den tradition
början 25/8.
som de 40-tal krukmakare (pottemakare)
Bingo fredagar i jämn vecka kl.14.00.-16.00. som varit verksamma i Kvidinge. Det blir
start 26/8. Cirklar och kurser enligt schema. en mycket intressant o trevlig kväll. Föreläs-

Höstmarknad

Lördagen 22 okt. kl. 13.00
Se vår hemsida:
www.hembygd.se/ostra-ljungby-kallna

Klippans hembygdsförening

Extra föreningsmöte 16 augusti kl 18.00.
Fyllnadsval av ordförande och ersättare.
Plats: Åby museum, Elfdalen.

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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Aktiespararna Klippan/
Perstorp/Åstorp
Företagspresentationer

Vitrolife presenterar sin verksamhet.
Sensys Gatso presenterar sin verksamhet
Onsdagen 27/9 klockan 18.30
Studiehemmet 47:an Storgatan 47 Klippan
Anmälan via hemsidan:
www.aktiespararna.se/klippanperstorpastorp
Nya och gamla medlemmar hälsas välkomna

Kurs i Aktiekunskap och Hitta Kursvinnare
för nybörjare, nyfikna och osäkra börjar.
Söndag 4/9 kl 17.00 – 19.00 samt fortsätter
Söndag 11/9 och Söndag 18/9 klockan
17.00 – 19.00. Plats: Studiehemmet 47:an
Storgatan 47 Klippan

PRO Ljungbyhed

viktiga vecka för klubben och gjort fin reklam
för klubben och banan. De tyngsta arbeten
med att förbereda och genomföra tävling12-13 augusti Gammelmarknaden
arna och kring arrangemangen har TävlingsTombola och öppet i lokalen
och Medlemskommittén stått för.
Onsdag 17 augusti Resa ”Ut i det blå” kl kommittén
Tack till alla och klubbens banansvariga för
08.00 från busstationen. Pris 680 kr
banskötseln - en otroligt bra bana i toppskick.
Anmälan senast 8 augusti till Judith 0435Man avslutade golfveckan på lördagen med
441026.
en Jubileumsfest, då klubben fira 60-år, 2016
Onsdag 24 augusti korvgrillning på Söderåsen. Samling på torget kl 13.30 för samåk- Klubben nästa tävling är klubbmästerskap
2016 den 6-7 augusti.
ning. Medtag korv och fika.
Mer info om Golfveckan, Golfkrogen och
Ingen föranmälan.
kommande tävlingar finns på hemsidan.
ljungbyhedsgk.se

Riseberga-Färingtofta
Hembygdssförening
”Päregille” 19 augusti kl. 18.00

i Polemanska huset,Forestad
Anmälan före 12 aug.augusti till Cecilia PROGRAM, Hösten 2016
770314 eller Lill-Britt 770067
SPF Eken i Perstorp startar hösten med

Aktiecafé samt Hitta Kursvinnare för dig
med viss vana.
Konstnär för en dag 21 augusti
Söndag 25/9 klockan 17.00 – 19.00
Plats: Studiehemmet 47:an Storgatan 47 Klippan. Mer information på hemsidan:
www.aktiespararna.se/klippanperstorpastorp
Välkomna till höstens aktiviteter!
Ledningsgruppen

Åsbo Släkt- och
Folklivsforskare
ÖPPET HUS

För alla som är intresserade av släktforskning.
Vi håller till i vår egen lokal på Studiegården
47:an. Nybörjare kan få hjälp av erfarna
släktforskare.
Måndag
Fredag
Söndag
Måndag
Fredag

12/9 kl 13 – 16
16/9 kl 13 – 16
25/9 kl 9 – 12
26/9 kl 13 – 16
30/9 kl 13 – 16

Eftersom det framkommit önskemål om en
träff på kvällstid för dem som inte kan utnyttja
våra vanliga öppettider anordnar vi därför
en kvällsträff med Öppet Hus onsdag 28/9
kl 18.30. Alla välkomna! /Gertrud Hannrup

Seniorerna,
SPF Eken Perstorp

ÖPPET HUS i nya lokslen ”Syrénen”, Torgga-

tan 8 torsdagen den 18 augusti 2016 mellan
kl. 11.00-16.00
kl 13.00 – 17.00.
i Polemanska huset kan du komma och visa
Vi bjuder på Kaffe och enklare tilltugg!
dina konstnärliga talanger
Alla medlemmar samt övriga intresserade är
Inf. Ingegerd tel. 770109
Hjärtligt Välkomna denna eftermiddag!

Borstbinderi 26, 27 aug. 16 sept.

Månadsmöten, Församlingshemmet, kl 14.00:
Glöm ej anmälan om utflykten till Onslunda Höstens första Månadsmöte äger rum 15
Borstbinderi halv eller heldag
september kl 14.00, Församlingshemmet.
Inf. Ingegerd 0734-398169
Peter & Viktor, två musiker gästar oss denna
Alla hjärtligt välkomna till våra aktiviteter, eftermiddag.
Samarr. SV Västra Skåne

Ljungbyheds Golfklubb

Övriga aktiviteter:
24/8 Fisketur på Sundet (från Landskrona).

Kl 09.00-13.00. Vi kör med egna bilar. Anmälan
till Lena Hagsten, ekenresor@gmail.
Klubben har genomfört den traditionella
com
Golfveckan, under juli månad.
Singel, par och lag tävlingar stod på pro- 25/8 SPF Ekens traditionella ”Äldredag”
grammet. Succé kan man från klubben nöjda (85+) arrangeras i vår nya lokal denna efsäga om det stora antalet startande medlem- termiddag kl 13.00, då vi bjuder på en god
mar och gäster från andra klubbar som del- måltid. Inbjudan kommer till berörda i god
tid! Glöm ej anmäla er till Inge Persson.
tog denna veckan.
Vädret var utmärkt bra och många fina re- Som vanligt kommer våra traditionella aksultat uppnådes på den utmärkta fina banan tiviteter att starta de närmsta veckorna.
Se mer om detta i vårt program! Alla hjärtsom klubben kunde erbjuda spelarna på.
Golfkrogen har haft varierande utbud till del- ligt välkomna till samtliga våra arrangemang
tagarna och även till icke golfare som be- hälsar Styrelsen.
Mer info om våra aktiviteter kan ni läsa på
sökte denna fina golfkrog.
Många frivilliga krafter har ställt upp denna vår hemsida www.spf.se/ekenperstorp

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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Sommarens program:
10 augusti Endagsresa

Klippanbygdens natur

Slåtter på Räfshalen lör 13 aug kl. 9.00 – ca Söndagsdansen i Klöva Hallar

till Själland och 12.00. Samling sker på ängen vid 9-tiden
Falkonergården. Upplysning om resan ring och vi jobbar och umgås i cirka tre timmar.
Liar och räfsor har vi i föreningen, men tag
Olle Jönsson 0703-464516
gärna med egna om du har. Efter avslutat
12 augusti Grillfest på Gröningen kl 17.
arbete bjuder föreningen på en enkel slåtterBernhard o Eva underhåller
fest. Men glöm för den skull inte din egen
kaffekorg.
21 sept Bouleavslutning med surströmmings- Samling: På Räfshalen. För att hitta till Räfsfest kl 13.00
halen kommer det att finnas skyltar vid RiseVidare upplysningar om grillfesten och bou- berga kyrka, men är det något du undrar
leavslutningen ring Ulla 0704-74 79 02.
över, kontakta undertecknad.
Kontakt: Roland Billqvist, 0435-138 58 eller
SPF Seniorerna Färingtofta inbjuder till
070-658 16 49 (m-r.billqvist@tele2.se) Romotionsdans i Tornsborgs Tivoli, Färingtofta. land Billqvist, 0435-138 58 eller 070-658
18 augusti kl 17-20.30 BERTS FAVORITER 16 49 (m-r.billqvist@tele2.se)
spelar

1 sept kl 17-20.30 ORIENT spelar
15 sept INGVAR FASTH spelar
29 sept KJELL REINES spelar
13 oktober MEMORYS spelar

Vi bjuder på kaffe. Alla föreningsanslutna
pensionärer är välkomna. Medlemskontroll.
Se även vår hemsida:
www.spfseniorerna.se/faringtofta

Dansföreningen Saltito

Inskrivning inför höstens danslektioner

Välkomna till saltito/aktiv ungdom
Tisdagen den 23/8 mellan kl 17.00 – 20.00
Östra Teatergatan, källaren under Parkköket.
www.saltito.se

Klippankorpens
Boulesektion
Lörd 18 juni spelades årets första singeltäv-

ling med 24 deltagare.
1.Ingmar Lindkvist 3 segrar och och 25 i kvot
2.Bengt Christiansson 3 segrar och 24 i kvot
3.Bertil Jönsson med 3 segrar och 18 i kvot

Klippans Bridgeklubb
Nybörjarkurs i Bridge.

Du som är intresserad av att lära dig spela
bridge kan anmäla ditt intresse snarast på
telefon 0435-12976 eller via e-mail rugu@
spray.se
Kursen omfattar 12 tillfällen à 3 timmar.
Startdag den 12/9 kl. 18.30.
Kurslokal: Studiegården 47:an

Tävlingsspel

V Sönnarslövs Bygdeförening

Jubileum 30 år

den 21 augusti kl 15.00-18.30 spelar Ingvar Fasth och
Camilla Lindgren upp till dans.
Vid regn inomhus.
Besök gärna vår hemsida
www.bygdegardarna.se/vastrasonnarslov/
Välkomna till natursköna Klöva Hallar!

SPF Seniorerna
Tycho Brahe Ljungbyhed
Höstens aktiviteter:
Bowling start onsd 10 aug. kl 10.00 i Klippans Bowlinghall.

Sön 28 aug kl. 10.00 – 14.00. Firas vid Canasta torsd 1 sept. kl. 13.30 i samlingslogamla skjutbanan vid Herrevadskloster. kalen.
Kontakt: Roland Billqvist tel. 0435-13858,
m-r.billqvist@tele2.se eller Inger Persson tel. Månadsmöte tisd 20 sept. kl. 14.00 i samlingslokalen.
0709-247673, milvusmilvus@hotmail.com

Konstföreningen FREON
Extra årsmöte: 8 Augusti kl 19:00

Plats: RUAB´s lokal i Vita huset/Billingev. 11
Vår kassör avgår pga brist på tid och en ny
kassör skall väljas. Under årsmötet informeras också om programmet för Kulturnatten
den 13 Augusti. Varmt välkomna såklart
även om det regnar! / Styrelsen.

Föreläsning om 10 sätt att må bättre och
leva längre. Onsd 28 sept. på Ekbacken i
Bonnarp kl. 18.00. 60 kronor, fika ingår.

Föreläsare Professor i allm. medicin Bertil
Marklund. I övrigt se program.
Medl. i SPF Färingtofta och Tycho Brahe är
hjärtligt välkomna. Anmälan senast 20 sept.
Elsebeth 441215 eller Boel 442485.
Hemsida: www.spf.se/tychobraheljungbyhed

BARNTÄVLING!

FÖR BARN UPP TILL 12 ÅR

VINSTER:

1:a pris presentkort på Hemköp, Ljungbyhed 500:2:a pris presentkort på Hemköp, Ljungbyhed 300:3:e pris presentkort på Hemköp, Ljungbyhed 200:-

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.
• Sänd lösningen till:
Adapt Media AB
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN
senast den 5 september brev frankerat med brevporto.
• Glöm inte ange ”BARNTÄVLING” utanpå kuvertet!

ORDET ÄR:

GISSA VILKET
ORD SOM
JAG GÖMMER!

Kan man
i vattnet...

Namn:

?

Vinnare Annonsjakten - juni
1: Yvonne Ohlson, Ljungbyhed
IS!!!
2: Siv Bengtsson, Perstorp
GRATT
3: Barbro Jönsson, Ljungbyhed

SPF Seniorerna Färingtofta

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Hösten tävlingsspel startar torsdagen den
25/8 kl. 18.30

Adress: __________________________________________________________________________________________________________________________________

Gamla såväl som nya spelare hälsas välkomna. Lokal: Studiegården 47:an

Telnr:

_______________________________________________________________

Ålder:__________________________________________________________
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I samarbete med

EURORANDO I SKÅNE

Topnews inriktning är främst ”blåljusnyheter” men det
levereras även videos och bilder på sport, konserter,
stora evenemang, kändisar, kungligheter och mycket mer.

Den stora vandrarträffen Eurorando har förlagt ett
stort evenemang i Skåne denna höst. Den 10-17 september kommer vandrare från hela Europa att besöka
våra trakten för vandring och fina natur- och kulturupplevelser. Det är Svenska Turistföreningen, STF, som i
samarbete med Region Skåne och Helsingborgs stad,
står som värd. Eurorando arrangeras vart femte år och
tidigare år har det hållits i Strasbourg, Tjeckien och i
Andalusien.

På hemsidan www.topnews.se kan du se mer.

« 2016-06-03
Parkfesten i Klippan.

Stort utbud av vandringar
Den vandringssugne kan välja mellan turer över hela Skåne: vid
Kullaberg och i Österlen, i Köpenhamn och vid Immeln i nordost.
(Den danska huvudstaden har halkat in i Skåne denna vecka!)
Det finns totalt ett 80-tal vandringar att välja mellan. Det är
weekendvandringar och dagsvandringar, men man kan även
boka sig för vandringspaket.

2016-06-07 »
Balansakt på mitträcke
orsakade långa köer
på E4.

Kultur och natur
Vandringarna kan ha inslag av olika teman beroende på var de
är förlagda. ”Äppelriket” går över Brösarps backar och genom
Österlens äppelodlingar och ”Linnérundan” genom Vattenriket
utanför Kristianstad. ”This is Copenhagen” går i stadsmiljö och
visar upp de centrala delarna av Köpenhamn. Nästan 1,5 mil i
stadsmiljö är en kontrast till de övriga vandringarna som går ute
i naturen.

« 2016-06-09
Klippan. MC - förare till
sjukhus efter kollision.

Kopparhatten
En av vandringarna går i Skäralid, ”Kopparhattsrundan”, och är
en relativt kort tur. Det är 2,5 kilometer in i sprickdalen längs
Skärån och sedan bär det upp på Kopparhatten innan man fortsätter tillbaka till Naturum.

2016-06-17 »
Klippanfestivalen.
Prebens Pågar.

Vandringsvärdar behövs
Till vandringarna finns värdar som kan lotsa rätt och berätta lite
grann om den omgivning som man passerar genom, men det är
inga regelrätta guidningar.
– Vi i Klippans kommun har fyra vandringar under Eurorando
veckan, berättar Sara Nordlander som arbetar som kommunens
turistinformatör. Men vi saknar värdar till några av vandringarna
så den som är intresserad kan höra av sig till mig. Det är Kop
parhattsrundan på 2,5 kilometer, Klöva Hallar 11 kilometer och
Tingsgården i Stidsvig till Ingeborrarp, 7 kilometer.

Mer om Eurorando på www.eurorando2016.com/sv
Om du vill vara vandringsvärd på någon av de ovannämnda tu
rerna kan du kontakta Sara Nordlander på Klippans kommun,
0435-28680.
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« 2016-07-06
Översvämning i
Ljungbyhed.
Foto: TOPNEWS.se - Jan Emanuelsson

Att vara vandringsvärd innebär att man leder gruppen med vandrare (som oftast är erfarna sådana) från punkt A till punkt B samt
att kunna svara på allmänna frågor om Sverige och vår kommun.
Det är alltså ingen guidning. Att kunna göra sig förstådd på
svenska och engelska är dock en stor fördel. Som vandringsvärd
får man lunch, en Eurorandoväst samt möjligheten att vara med
på invignings- och avslutningsceremonin samt en kickoff dagen
innan Eurorando startar.

Söderås

2016-07-15 »
Tågolycka i Åstorp.

Perstorpsdagarna
Perstorpsdagarna som pågår 30 juli 10 augusti varar ytterligare några dagar.
Det är Perstorps kommun i samarbete med
föreningar och företag som anordnar aktiviteter för gammal och ung. Extra mycket
roligt på gång i byn, således! Vi presenterar återstående programpunkter:
Söndag 7 augusti kl 14-17
Dragspelsträff på Hembygdsgården
Perstorps Hembygdsförening bjuder in till
dragspelsträff med Halmstads Dragspelsklubb
och Vittsjö Dragspelsklubb, fikaservering och
lotteri.
Måndag 8 augusti kl 11-15
Barnens dag på torget
För barn 2-12 år kommer det att finnas roliga
hopp-borgar på torget.
Tisdag 9 augusti kl 11-18
Fritidsgårdens dag på Ozvald
För ungdomar 13-20 år kommer det att
anordnas vattenfotboll och hinderbana
utanför fritidsgården Ozvald.
Onsdag 10 augusti kl 19-20.30
Allsång i Prästaparken
Prästaparken gästas av gospelkören Arise.
Korvgrillning från 18.00 samt kaffeservering.

Jubileumsutställning
om S:t Petri pågår
Firandet av S:t Petri pågår för fullt. Till höst är det 50 år sedan kyrkan invigdes, vilket bland annat uppmärksammas med en utställning
på Konsthallen i Klippan. Utställningen är tillgänglig ytterligare tre
veckor, till och med den 28 augusti. Passa på att få en bakgrund till
kyrkans arkitektur och dess skapare Sigurd Lewerentz!
Titeln på utställningen är ”S:t Petri 50 år – kontext, fragment och influenser” och
sätter in kyrkans utformning i ett arkitekturhistoriskt sammanhang. S:t Petri var
arkitekten Lewerentz sista stora arbete och uppfattas av många som kronan på
verket i hans produktion. Matt Hall, professor i arkitektur vid Auburn-universitetet i Alabama, är en av dem som håller Lewerentz och hans arbete högt. Han
och hans kollegor Nathan Matteson och Hansjörg Göritz har tillsammans med
den svenska konstnären Mariana Manner utformat utställningen i Konsthallen.
– S:t Petri is the best building in the world, säger Matt Hall. Sigurd Lewerentz är
arktitekternas arkitekt!
Matt Hall upptäckte Lewerentz av en slump när han som ung arktitektstudent
skulle göra ett uppsatsarbete och blev intresserad av den tjockaste boken på
bibliotekets arktitekturhylla, ”The dilemma of classisism” om Sigurd Lewerentz.
Intresset har hållit i sig och fördjupats, och har även involverat arkitekt Bernt
Nyberg som var något av Lewerentz´ efterföljare. Nyberg följde Lewerentz´ arbete på plats under bygget av S:t Petri och relationen dem emellan är central för
utställningen. Nybergs dokumentation
av bygget i form av foton och filmer är
en del av den unika utställningen.
Utställningen arrangeras av Klippans kommun och Svenska kyrkan –
Klippans pastorat.
Matt Hall, Hansjörg Göritz och
Nathan Matteson

Gymnasieskolan söker inackorderingsrum
I olika situationer uppstår behov av inackorderingsrum för elever som går på gymnasiet. Det kan handla om:
• Idrottselever från andra orter
• Ungdomar där familjen flyttar men eleven vill gå färdigt skolan här
• Elever som av någon orsak inte kan bo hemma, men vill klara skolan
Inackorderingsboende är ett självständigt boende men under någon annans tak med de förutsättningar det
för med sig. Tillgång till dusch och viss matlagningsmöjlighet behöver finnas.
Har du möjlighet att hyra ut till en elev? Välkommen att kontakta:
Marlene Christenson
Åbyskolan
Telefon: 0435-284 31 eller 284 59
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Söderås
Bank
• SEB, Allegatan 17, 264 33 KLIPPAN..................................................... 0435-48 32 10
		 www.seb.se, petter.arenhag@seb.se
• Swedbank, Storgatan 38, 264 33 KLIPPAN............................................. 0435-260 00
		 www.swedbank.se, klippan@swedbank.se
Bildelar
• Stigs Autoshop, Storgatan 64, 264 33 KLIPPAN....................................... 0435-147 00
		 www.stigs-autoshop.se, order.stigsautoshop@telia.com
Bilverkstad
Bångdals Bilservice, Mörsarevägen 6, 264 51 LJUNGBYHED.................... 0435-44 22 11
		 www.bangdals.se, klas@bangdals.se
• Börjessons Bil, Östergatan 28, 264 34 KLIPPAN...................................... 0435-109 20
		 www.borjessonsbil.se, klippan.bokning@borjessonsbil.se
• Nockes Bil - Kenoc AB, Spången, 264 52 LJUNGBYHED........................ 0435-44 04 87
		 www.kenoc.se, info@kenoc.se
Bilvård (Brilliant Care)
• Klippans Vulkverkstad, Fabriksvägen 14, 264 39 KLIPPAN........................ 0435-103 07
		 info@klippansvulk.se
Busstrafik
• Klippans Busstrafik, Åbytorpsvägen, 264 39 KLIPPAN.............................. 0435-142 13
		 www.klippansbuss.se, info@klippansbuss.se
Byggvaror
• Algot Anderssons Trä & Byggvaror, Landskronaväg. 671, 257 30 RYDEBÄCK... 042-22 10 55
		 www.anderssonstraobygg.se, info@anderssonstraobygg.se
• Optimera Svenska AB, Storgatan 81, 264 31 KLIPPAN......................... 0435-44 89 50
		 www.optimera.se, klippan@optimera.se
Café
Granny´s, Torget 10, 264 32 KLIPPAN..................................................... 0702-99 25 66
Cykelaffär
• Ekstrands Cykel, Storgatan 17, 264 33 KLIPPAN.................................. 0435-71 14 13
		 www.tvahjulsmastarna.se, klippanscykel@telia.com
Datakommunikation
• Nordic IP, Thulinvägen 5, 264 51 LJUNGBYHED...................................... 042-17 95 40
		 www.nordicip.se, info@nordicip.se
Däck
• Klippans Vulkverkstad, Fabriksvägen 14, 264 39 KLIPPAN........................ 0435-103 07
		 info@klippansvulk.se
Elektriker
• Herners El, Storgatan 5, 260 70 LJUNGBYHED .................................... 0435-44 04 17
		 info@hernersel.se
Skingeröds Elektriska, Skingeröd 402, 284 92 PERSTORP....................... 0708-30 61 02
		 www.skingerodselektriska.se, skingerodselektriska@telia.com
• Söndraby EL, Järnvägsgatan 28, 264 33 KLIPPAN................................... 0435-139 60
		 www.sondrabyel.se, sondraby.el.ab@telia.com
Fastighetsbolag
• Treklövern Bostads AB, Storgatan 43, 264 32 KLIPPAN............................ 0435-121 00
		 www.treklovern.se, kundtjanst@treklovern.se

Festlokal
Tornsborgs Tivoli, Färingtofta 4192, 264 54 Ljungbyhed........................... 0435-77 01 85
www.faringtofta.nu
Frisör
• Salong Monica, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN ............................ 0702-78 48 81
		 salongmonica@hotmail.com
Fotvård
Fotspecialisten i Klippan, Storgatan 17, 264 33 KLIPPAN ........................... 0435-133 50
Färg - Tapeter
• Colorama, Karossvägen 1, 264 21 KLIPPAN............................................ 0435-142 62
		 www.colorama.se/klippan, klippan@colorama.se
Fönster och dörrar
• FönsterFint, Hembygdsgatan 2, 234 36 Klippan....................................... 0435-107 81
		 www.fonsterfint.se, info@fonsterfint.se
Gravstenar
• T Hagelins Gravstensvård, V. Forestad 4036, 264 54 LJUNGBYHED....... 0435-77 01 09
		 t.hagelin@bredband.net
Gårdsbutik
• Bjärhus Gårdsbutik, Bjärhus, 264 93 KLIPPAN......................................... 0435-102 95
		 www.bjarhus.se, elisabeth.hansson@lm.lrf.se
Svarta Svängens Köttbod, Bjärnarp 790, 268 68 RÖSTÅNGA.................... 0705-51 73 89
		 www.svartasvängen.se, svartasvangenskottbod@hotmail.com
Hantverk & Hemslöjd
• Glaskonst, Klöva Hallar 2289, 264 92 KLIPPAN .................................... 0707-197 333
		 www.glaskonst.se, glaskonst.mek@telia.com
Hembygdsförening
Östra Ljungby och Källna socknars Hembygdsförening, Bjerhus 4460 Fastarp
264 94 Klippan................................................................ 0435-21291, 0701 -13 11 20
Hund- och kattpensionat
Dag & Natt för Hund & Katt, Linneröd 6765, 264 93 KLIPPAN..................... 0435-24 303
Inramning
• IdéRika Ram, Ekbacken 693 Bonnarp, 264 53 LJUNGBYHED................. 0704-49 05 48
		 www.iderika.nu, lennartsaflund@gmail.com
Kläder
• Basthi, Storgatan 32 C, 264 33 KLIPPAN................................................. 0435-157 15
• Gunns Mode, Storgatan 32D, 264 33 KLIPPAN........................................ 0435-101 15
		 www.gunnsmode.se, info@gunnsmode.se
Konditori
• Koch´s Bageri, Storgatan 28, 264 33 KLIPPAN......................................... 0435-102 53
		 www.kochsbageri.se, annarebeccasnell@gmail.com
Kommun
• Klippans Kommun, Trädgårdsgatan 12, 264 80 KLIPPAN.......................... 0435-280 00
		 www.klippan.se, kommun@klippan.se

Söker du ved, vvs eller markiser?
I detta Branschregister hittar du snabbt och lätt din lokala kontakt!
• De företag som är markerade med svart cirkel hittar Du ännu mer
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Konferens
• Klippans Kultur Center, Östra Teatergatan 7, 264 38 KLIPPAN............... 0702-84 23 06
		 www.klippanskulturcenter.se, info@klippanskulturcenter.se

Livsmedelsbutik
• Hemköp, Storgatan 8, 264 52 LJUNGBYHED........................................ 0435-44 10 30
		 info.ljungbyhed@hemkop.se
• ICA Kvantum, Ladugårdsvägen, 264 36 KLIPPAN..................................... 0435-296 00
		 www.ica.se/kvantumklippan, hakan.cronberg@kvantum.ica.se
• ICA Nära, Storgatan 21, 264 33 KLIPPAN................................................ 0435-106 04
		 www.ica.se, thomas.c.carlsson@nara.ica.se
Markiser
• MP Solskydd, Värmevägen 2, 264 39 KLIPPAN..................................... 0734-43 44 66
		 www.mpsolskydd.se, info@mpsolskydd.se
Maskintjänster
• KMT Klippans Maskintjänst AB, Åbytorpsvägen 25, 264 39 KLIPPAN......... 0435-191 50
		 www.kmt-klippan.com, info@kmt-klippan.com
Målare
• FB Måleri, Karossvägen 2, 264 31 KLIPPAN......................................... 0708-86 88 56
		 frank@asbomaleri.se
Psykoterapi - KBT och parterapi
KBT4U, Norra Skolgatan 2A, 264 33 KLIPPAN........................................ 0707-56 54 88
		 Dobrica Vukovic, socionom, leg. psykoterapeut, kbt4u@hotmail.com
Radio-TV
Antennsystem Skåne, Allarp 763, 264 53 LJUNGBYHED............................. 0435-508 20
		 www.antennsystem.com, info@antennsystem.com
• Görans Ljud & Bild, Bruksgatan 29, 264 33 KLIPPAN............................... 0435-131 67
		 www.klippan.euronics.se, klippan@euronics.se
Redovisning, Revision
• BDO, Box 103, 264 33 KLIPPAN.......................................................... 0435-76 61 31
		 www.bdo.se, peter.jelinek@bdo.se
Reklam
• Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN................................ 0435-77 90 50
		 www.adaptmedia.se, info@adaptmedia.se
Restaurang & Pizzeria
• Evas Catering, Kärrvägen 1, 264 70 KLIPPAN.......................................... 0435-224 41
		 www.et-catering.se
• Norrehus, Bryggerigatan 13, 264 33 KLIPPAN......................................... 0435-101 05
		 www.norrehus.se, anna@norrehus.se
• Nya Pålles, Fabriksvägen 8, 264 39 KLIPPAN....................................... 0706-72 55 37
		 bohaget@hotmail.com
• Parkköket i Kulturcenter,Östra Teatergatan 7, 264 38 KLIPPAN................. 0435-101 09
www.parkkoket.se, leffe60@telia.com
• Restaurang & Pizzeria Chaplin, Åbyplan 2, 264 33 KLIPPAN..................... 0435-107 86
Smycken
• Aurora Åstrand Silver & Guldsmide, Kapellgatan 2C, 264 38 KLIPPAN.... 0703-94 21 76
		 www.auroraastrand.com, auroraastrand@hotmail.com
Snickeri
• Ydhags Specialsnickeri, Förrådsvägen 11, 260 70 LJUNGBYHED........... 0707-41 10 63
		 www.snickeriet.info, info@snickeriet.info

Tandläkare
• Bert-Åke Andersson, Storgatan 20, 264 33 KLIPPAN............................... 0435-104 69
		 www.tandklippan.se, liba1@telia.com
• Oral Design, Järnvägsgatan 11, 264 38 KLIPPAN.................................... 0435-153 10
		 www.oraldesign.se, info@oraldesign.se
Tandvården Ljungbyhed, Tandl. Michal Wachalski
		 Infanterigatan 10-12, 264 51 LJUNGBYHED....................................... 0435-44 08 00
Tryckeri
• Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN................................ 0435-77 90 50
		 www.adaptmedia.se, info@adaptmedia.se
A-Tec Textiltryck & Brodyr, Fabriksvägen 6, 264 39 Klippan......................... 0435-155 10
		 www.atec.nu, info@a-tec.nu
Trädgård
Billy & Carina Trädgårdanl. HB, Svenstorp 897, 264 51 LJUNGBYHED....... 0705-54 88 14
		 billyocarina@telia.com
• Bjärhus Växtbutik, Bjärhus 7742, 264 93 KLIPPAN................................... 0435-102 95
		 www.bjarhus.se, vaxtbutik@bjarhus.se
IE Trädgårdsservice, Ulvs 101, 284 92 PERSTORP................................... 0706-96 52 79
Ved
Brännestaden AB, Brännestaden 101, 284 91 PERSTORP........................ 0739-30 93 85
VVS & Rörmokare
Lilla Kloster VVS AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN............................. 0435-77 54 35
Snälleröds VVS, Mörsarevägen 6, 264 54 LJUNGBYHED........................... 0729-41 67 05
Värmepumpar och kylanläggningar
• A4U i Skåne AB, KVIDINGE................................................................... 0706-24 82 29
		 www.a4uab.se, info@a4uab.se
Lilla Kloster VVS AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN............................. 0435-77 54 35

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

Städfirmor
Städpatrullen Nordvästra Skåne AB, Storgatan 63, 264 32 KLIPPAN............ 0435-182 70
		 www.stadpatrullen.com, stadpatrullen@mail.com

information, erbjudanden och annonser om på www.klippanshopping.se
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Extra bra ljuddel
med Subwoofer och
frontriktade högtalare

LED-TV 55”
Prissänkt 3.000:-

GRUNDIG
40VLE7630

4.990:-

A+, 60w,
85kWh
40”/102cm

40”

Prissänkt 1.000:-

5.990:-

55FA3204

A+, 85w, 125kWh, 55”/138cm

43”

6.990:-

Prissänkt 1.000:-

3.490:-

6 kg
1400 varv

SONY KDL43WD753

A+, 53w, 77kWh
43”/109cm

Tvättmaskin

Laptop med
15,6” skärm

BEKO WMY61483

A+++, 144 kWh
8360 l/år

Prissänkt 1.000:-

3.990:-

Kyl/Frys

Trådlös
högtalare
SONY GTK-XB7

2.990:TRÅDLÖS AC-ROUTER
FÖR EXTREMA HASTIGHETER
ASUS RT-AC87U

Upp till 600 + 1733Mbit/s
Dualband 2,4 & 5Ghz

BEKO CN232220

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

ASUS E502

4 Gb RAM.
HDD 500 Gb.
INTEL N3050

3.390:Ta med festivalkänslan till festen
med det här kraftfulla systemet
med en enda låda. EXTRA BASS™
och högtalar-lampor ger en
klubbliknande stämning som
passar perfekt

2.490:-

www.klippan.euronics.se

