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Vinn biljetter till Bruksspelet 2017!
För femte året i rad spelas Bruksspelet på det anrika Pappersbruket
i Klippan.
Årets uppsättning av Bruksspelet omfattar flyget i Ljungbyhed under 1920talet och är en uppskattad berättelse som genom musik och teater förflyttar
publiken tillbaka i tiden. Med tidstypiska kläder, miljön och musiken utlovas en
häftig upplevelse.
Söderåsjournalen ger nu dig chansen att vinna sex biljetter. Ta chansen och
njut av en historisk och fantastisk berättelse i sin rätta miljö. Vinnaren ansvarar
för att biljetterna bokas och fotograferar själv sitt sällskap under kvällen för att
bilderna kan användas i Söderåsjournalens vinnarreportage.
Skicka din motivering senast den 30 maj till:
Biljetter Bruksspelet
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan

20-21 Föreningssidan

Eller skicka e-post till info@adaptmedia.se och skriv ”Bruksspelet” i ämnes
raden.
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ADAPT MEDIA
N. SKOLGATAN 2A, 264 33 KLIPPAN
TEL. 0435 - 77 90 50
WWW.SÖDERÅSPORTALEN.SE
Adapt Media har copyright på allt material som publice
ras i Söderåsjournalen, om inget annat anges. Upphovs
rättslagen gäller, och omfattar alla typer av texter, ar
tiklar, teckningar, bilder, grafik med mera. Material från
Söderåsjournalen får endast användas för privat bruk. Att
kopiera, överlåta, sälja eller kommersiellt utnyttja mate
rialet är inte tillåtet utan Adapt Medias tillstånd.

Ingen Söderåsjournal?
Ring oss på 0435-77 90 50, eller
e-posta till info@adaptmedia.se,
så vi får reda på det.
Extra exemplar av Söderåsjournalen finns
utlagda och kan hämtas på följande platser:
Klippan
• Biblioteket
• Bjärhus Gårdsbutik
• Bjärhus Växtbutik
• Görans Ljud & Bild
• ICA Kvantum
• Klippans Bokhandel
• Klippans Kommun
• N. Skolgatan 2A

• Nya Pålles
• Preem
• SEB
• Simhallen
• Swedbank
• Treklövern
• Turistbyrån
• Vårdcentralen

Ljungbyhed
Röstånga
• Golfkrogen
• Turistbyrån
• Konditoriet
• LT Lantmän
Åstorp
• Skäralids Restaurang
• Biblioteket
• Familjehälsan
Perstorp
• Ica Kvantum Oj!
• Biblioteket
• Medborgarkontoret
• Kommunhuset
• Vidåsen
• Ugglebadet
• Vårdcentralen
• Vincents Kök

Glutenfritt café & Butik med naturprodukter

Sweet Harmony

sweetharmony.se

Även mjölkfria och sockerfria alternativ

Student ocH feSt!
Smörgåstårta, mackor
och tårtor görs på
beställning!

Sät

BrukSGatan 29
klippan
076-318 77 75

Handla för minst 500:- under
vecka 21 och få en RABATTKUPONG!

Öppettider:
tiS-fre 10-18
lÖr 10-14

Värde

25% på

VALFRI
VARA

.
.
.
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t
t färg på din

...genom ett
besök hos oss!

vid ditt
nästa köp!

Öppettider:
Mån - fre 10 - 18
Lör 10 - 14
Sön/helgdag 11 - 13

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

Kupongen gäller för köp 29 maj - 17 juni 2017
och en gång per kund.

www.gunnsmode.se

DET SMARTARE VALET
ECODAN - LUFTVATTENVÄRMEPUMP
ETT KOMPLETT SYSTEM FÖR VÄRME & VARMVATTEN
UNIK TEKNOLOGI SOM GER EN ÖKAD BESPARING
MILJÖVÄNLIG & ENKEL INSTALLATION
GARANTERAD VÄRMEEFFEKT NER TILL -28°C UTOMHUS
14 ÅRS TRYGGHETSFÖRSÄKRING SOM TILLVAL

LUFT / LUFTVÄRMEPUMP
FRAMTAGNA FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN
MÄRKBAR EKONOMISK BESPARING
STYR DIN VÄRMEPUMP VIA WIFI
BEHAGLIGT INOMHUSKLIMAT

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

planer

MED BRUKSSPELET I ÅR

Det närmar sig premiärdags för den
femte upplagan av Bruksspelet. Med
nyskrivet manus och ny musik tar man
sig an 1920-talets Klippan. Nytt för i
år är ett Leaderprojekt som tilldelats
stöd för att stärka besöksnäringen
samt vädersäkra tekniken till föreställningen med ett tak

Heléne Lindquist, projektledare och initiativ
tagare till Bruksspelet

Foto på Heléne: Adapt Media, Klippan
Övriga foton: Historisk Bildbyrå, Ljungbyhed

Flygpionjären Elsa Andersson

såg vi i den bejublade uppsättningen av Jersey Boys på China Teatern, Frida Bergh har
gestaltat Kristina i Kristina från Duvemåla
på Cirkus, Thérèse Andersson Lewis fick en
Guldmask för sin roll som Mimmi i Rent och
Andreas Eldeen har vi sett i titelrollen i Jekyll
och Hyde på Malmö Opera. Det är som Heléne beskriver det, en magisk blandning av
– Det är en hektisk tid för alla inblandade både proffs och amatörer.
i Bruksspelet där varje timme är inbokad,
berättar projektledaren och initiativtagaren Stolt över vår bygd
Spelplatsen, Pappersbruket, är en enaståHeléne Lindquist.
ende plats att uppleva teater på. Det är en
Spännande tid
kulturhistoriskt unik fabriksmiljö där det seÅrets föreställning, Högt flygande planer, är dan 1573 tillverkats papper.
skriven av Annika Kofoed och Bim Wikström – Det går nog inte att få en liknande upp
med musik av P-O Nilsson. De har valt att levelse någon annanstans. Vår mötesplats
sätta Klippan och Ljungbyhed i händelsernas ger människor möjlighet att träffas över
centrum och det blir spännande möten mel- generationsgränser och för alla som arbetat
lan bruksfolk, flygare och husarer. I början av på Bruket ges en chans att få träffas och
1920-talet sker stora händelser i världen som prata gamla minnen. Historier berättas både
kom att påverka livet även för de människor från scen och salong, samtidigt som vi är
som levde här. Kvinnlig rösträtt är en het frå- med och skapar ny historia. Det är fantas
ga, Karl Gerhard uppför sin första revy och tiskt att få vara en del av och få uppleva allt
Elsa Andersson blir landets första aviatris.
detta, berättar Heléne.
– Det var en spännande och händelserik
tid och Klippan ligger i framkanten. Vi ska Bruksspelet är mer än en föreställning, man
vara stolta över vår historia och alla modiga kan säga att det även är en historielektion
och spännande personer som levde här och där du lär känna din bygd och hur det var
påverkat historien på olika sätt, menar förr. All rekvisita är tidstypisk och det är ett
stort arbete att samla in den. Som tur är finns
Heléne.
det gott om hjälpsamma händer, utan dem
hade det varit omöjligt att genomföra.
Fantastisk ensemble
Årets medverkande av Bruksspelet innehål- – Klippans kommun är verkligen fullt av
ler många guldkorn. Först och främst alla underbara människor och entusiaster som
lokala förmågor från Teater Amabile, därtill lyfter föreställningen och bidrar med kun
kommer ett noga utvalt gäng hämtade från skap, saker och energi på alla möjliga vis.
de stora teatrarna i Stockholm och Malmö. Bruksspelet gör vi tillsammans, avslutar
Stefan Clarin, som är med för tredje gången, Heléne.
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TRUBADURAFTON
27 MAJ MED STINE & NIKLAS
MAT & BAR KL.19-01

Åbyplan 2, Klippan

RESTAURANG,
PIZZERIA & BAR

0435 - 107 86

Baren öppet: fr 11-01, lör 12-01

FIRA MOR!
Beställ
smörgåstårtan
hos oss!

Catering - se på www.hemkopljungbyhed.se

Sommar- & grilltider

VÄRLDSPREMIÄR!

Pirates of the Caribbean
- Salazars revenge
från 11 år

• Onsdag 24 maj kl 19:00 Världspremiär 3D
• Fredag 26 maj kl 19:00
Bio Grand, Ljungbyhed, Storgatan 7
• Söndag 28 maj kl 19:00 Biljettbokning: 0435 - 44 00 05 eller 070-731 21 81

Vi har ingredienserna!

Behöver du kontanter? Kontantautomat runt hörnet!
Ombud för

Vi säljer Jojo-kort!

LJUNGBYHED 0435-44 10 30 • 8-20 ALLA DAGAR

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

Alltid goda
nygjorda baguetter!

NYA

Järnvägsstationen, Klippan 070 - 278 48 93
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MÅNADENS PR
OFIL:

JEANETTE FR
IBERG

Pressbild Bruksspelet

En solig aprildag kommer Jeanette Friberg förbi och sällan har Strindbergs
strof ”Han kom som ett yrväder en
aprilafton och hade ett höganäskrus i
en svångrem runt halsen” känts mer
träffande. Jeanette är ett yrväder på
ett positivt vis med ett medryckande
skratt och med mycket värme.

värt det eftersom det är socialt trevligt att produktionen med snapstillverkning i hantverksmässig skala. Kryddspriten görs på faträffas.
briken i Ljungbyhed, kryddorna extraheras i
– De första åren var repetitionerna roligast
spritbad och destilleras. Det är dessutom lite
eftersom det var nytt och jag växte som per
marknadsjobb på distans ihop med säljavdelson för varje gång. Magin med repetitioner
ningen i Stockholm.
na försvann efter något år men efter att jag
hade uppehåll förra året är suget tillbaka i år, Fritiden
avslöjar Jeanette.
Den tid som finns över fylls av föreningsliv

För ungdomarna i Ljungbyhed är Jeanette en
av föräldrarna vid fritidsgården Holken, men Barnen har aldrig haft något emot att deras
för oss andra är hon främst känd från Bruks- mamma är med på scen men de har själva
inte heller haft något intresse att vara med.
spelet och de olika roller hon spelat där.
Jeanettes man, Jimmy, är inte heller involveHilma Mässing
rad utan sköter marktjänsten hemma under
Att ha en större roll vid Bruksspelet är ingen den intensiva repetitionsperioden. Familjen
dans på rosor utan det är åtskilliga timmar har fått följa med på filmpremiärer, inte alla
som läggs ned på repetitioner och inläsning barn som får lov att vara med om det.
av manus.
Afrodans
– Årets uppsättning av Bruksspelet omfattar Det där med dans är naturligt för Jeanette
flyget i Ljungbyhed under 1920-talet och jag som från att gått på Afrodans i Perstorp utspelar Hilma Mässing som är en kvinnorätts bildade sig till instruktör genom Gymnastikkämpe på bruket. Kvinnlig rösträtt är en stor förbundet och Aerobicweekends, fick jobb
fråga. Kläderna, musiken gör att det är fart på en träningsstudio som stepinstruktör och
fyllt och glatt, en spännande tid helt enkelt, började senare hålla Afrodansklasser. Idag
säger Jeanette.
håller hon Afrodans i Ljungbyhed en gång i
Att spela en större roll under Bruksspelet är veckan.
givetvis en stor upplevelse på det personliga – Jag älskar dans och Afrodans i synnerhet.
planet med. Från att ha hållit på med show Under sommaren kör vi utomhus, barfota i
och dans fram till gymnasiet till att ta upp det gräset. Det är en härlig känsla.
igen inför publik, det är ett stort steg.
Snälleröds snaps
– Det som tar tid är replikerna, dansen är Jeanette beskriver sig själv som en rastlös
lättast. Sen när rekvisitan tillkommer det själ som inte får bli uttråkad samtidigt som
är då det blir rörigt, fortsätter Jeanette att hon framhåller att hon levt ihop med samma
berätta.
man i över 20 år och jobbade i över 15 år
Även om det går åt många timmar att lära på Nils Hanssons åkeri. Sedan 2013 arbetar
sig repliker och allt annat runtomkring är det hon för Snälleröds både administrativt och i
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i fritidsgården Holken som drivs ideellt två
gånger i veckan.
– Vi är 50 personer som är med i hjälpgrup
pen som gör att det finns en fritidsgård i
Ljungbyhed. Finns ett behov av en fritidsgård
dit barn och ungdomar kan söka sig under
lov och när de är lediga. Fördelen är att man
lär känna alla barn i byn.
Hennes stora pojke spelar fotboll och innebandy vilket sväljer tid och engagemang det
med. Fast det är inget Jeanette ser som betungande utan föreningslivet är bara roligt.
Familjen bor på en avstyckad gård i Spången
med fyra katter och en hund. Det blir kanske
fler djur i framtiden när det finns tid över att
sköta får eller getter.
– Nästa projekt är husrenovering, inget jag
längtar efter. Jag har ritat hur jag vill ha
det, men jag är varken händig eller prak
tiskt lagd. Att fixa och renovera blir inget
kul när man inte riktigt kan, och så tar det ju
tid. Vi har bestämt att vi ska göra lite i som
mar, renovera och fixa med huset, avslutar
Jeanette.
Den 30 juni har Bruksspelet premiär och Jeanette står på scenen igen.

www. fenixbageriet.se
Öppet alla dagar!
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Vi ha

Ska ni fira bröllop, mors dag, examen eller skolavslutning?
Vi fixar dina tårtor, smörgåstårtor eller landgångar.

Välkommen till våra butiker i:

Klippan 0435 - 102 53 Röstånga 0435- 91 005
Åstorp 042- 55 660
Örkelljunga 0435- 52 333

lar
Passa på kil
& gubbar!
Vid köp av jeans från Lee
bjuder vi på en t-shirt från
Resteröds (värde 199:-)
Kortärmsskjortor ..fr. 599:3 pack sockor ............149:BADBYXOR & SHORTS
på plats nu! Välkommen!

Järnvägsgatan 31, KLIPPAN

• Asiatisk lunchbuffé - sushi & varmrätter
Varmrätt, sushi, dryck, kaffe och kaka

...........................................................................

• Tre små rätter, 2 olika kombinationer

.......................

69:99:-

MOTORSÅGAR • RÖJSÅGAR • SKYDDSKLÄDER
GRÄSVÅRDSMASKINER
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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

Erbjudanden
t.o.m 31 maj
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HYDRAULSLANGAR • HYDRAULOLJOR
MEKANISK VERKSTAD

STOR LOPPIS
”Bruket”, Klippan
Finessvägen 5

Lördag och söndag 27-28 maj
Kl. 1000 – 1500
KOM OCH FYNDA

Massor med kartonger.
Möbler, Husgeråd, Tavlor, Porslin.
Barn- och vuxenkläder, Skor, Leksaker.

Kvidinge

STOR PLANTMARKNAD MED SOMMARBLOMMOR FRÅN EGEN ODLING
Den skånska gården med gammeldags charm, tre presentbodar,
mysig kaffeservering, gårdsbutik och vedeldat stenugnsbageri.

Gårdsbutiken erbjuder:
STORA
BLOMAMPLAR
4 st för 320 kr

Pelargonior
Zonal
10 st för 150 kr

SVENSKA KRYDDOR 25 kr, 3 för 50 kr

Kaffeservering / Varm korv

!
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V

Allt säljs till förmån för Bönens Hus hjälpsändning till Moldavien och Rumänien i
september. Det är femte året vi ombesörjer
transporter. Där nere samarbetar vi med
Frälsningsarmén i länderna.

FYRA SORTERS

HEMBAKAT
MED KAFFE 65 kr

komna!

Väl

FREDAGAR: VEDELDAT

STENUGNSBAGERI

Vi eldar och bakar våra goda matbröd
i vår stenugn. (19/5 och 26/5)

Öppet alla veckans dagar 13-17
www.sannagarden.se 0739-95 27 63

Vägbeskrivning: I Kvidinge - följ skyltar mot Sånnagården. Kör ca 1,5 km. Ligger på höger sida bredvid växthusen.
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VINNARE I SÖDERÅSJOURN
ALENS
MÅNADSTÄVLING

Grattis
Tomas!

FÄRG FRÅN
LT LANTMÄN

Färg för hela slanten!
Det är en glad vinnare som möter
upp på LT Lantmän i Ljungbyhed.

Allarpsbon Tomas Jönsson är tjenis med
personalen eftersom han är stamkund.
På frågan varför han ville vinna färg till
utomhusmålning är svaret enkelt:
– Vi håller på att bygga ut huset där hem
ma. Då behövs det färg och Teknos färg
är den bästa!
För den som bygger ut eller renoverar går
det åt både tid och pengar. Tomas berättar att tävlingen kom perfekt i tiden för
honom, men att han inte vågade hoppas
på att just han skulle vinna.
– Jag handlar alltid på LT Lantmän både
när det gäller färg och mycket annat
eftersom det både är bra priser och brett
sortiment i affären. Dessutom blir du väl
omhändertagen och får hjälp av persona
len när du behöver det. Det är en trygg
het att handla här helt enkelt. Till skillnad
från andra liknande affärer är det mer
personligt här och kunskapen hos perso
nalen om produkterna är betydligt större.

Mattias Åkesson ansvarar för färgen på
LT Lantmän och är den som tar hand om
vår vinnare. Tomas och Mattias hamnar
sedan i en längre diskussion om färg
och vilka behov Tomas har framöver för
sitt hus där hemma. Förutom den vita
färgen med bruten nyans, som Tomas
vunnit, pratar de om den svarta slam
färgen som är en bra färg för träet och
är väldigt fin när den är på plats. Mattias
berättar att det är en bra och populär
färg vilket Tomas intygar.
– Stort tack till Söderåsjournalen som
anordnade en kanontävling precis rätt i
tiden och lika stort tack till LT Lantmän
som verkligen är bygdens butik med rätt
varor till bra priser. Nu blir det hem och
måla klart huset och tillbyggnaden, av
slutar Tomas.

Snyggt blir det när färgen kommer
på plats. Några dagars målning till
sen är allt klart. Bra jobbat Tomas!

Vi i redaktionen är eniga om att Tomas är
bättre på att måla än att rimma. Här följer
hans rim i motiveringsbrevet.
"När färgen ska på, vi till LT Lantmän gå
och där träffa Matte, då blir allting Patte"
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Vi firar

100 år
1917- 2017

Festen fortsätter!
Fasadset

Flaggstång

Lyx. Formenta
130 cm.

Lång
vinkelpensel

Anza Elite, 100 mm

100:Ord.pris 176:-

Formenta original
Svensktillverkad,
15-års garanti. Flagga och
vimpel ingår. Värde 500:Prisex. 9 meter

55:-

3895:-

Ord.pris 112:-

Frakt tillkommer

Aveve Guldägg 20 kg
Fredag den 26:e Maj

Aveve
Guldägg
Aveve
Guldägg
20 kg20 kg
Aveve Endast
Guldägg 20159:kg

Aveve Guldägg 20 k

FREDAG DEN 26: E MAJ

Fredag
den 26:e
Aveve
Guldägg
20Maj
kg
Fredag Aveve
den 26:e
Maj 20 kg
Guldägg

Rödfärgspensel,
Anza Vinklad, 120 mm

89:Ord.pris 119:-

20%

På all
TEKNOS
FÄRG

Endast 159:Endast 159:-

Endast
159:Fredag
den 26:e Maj159:Endast
Fredag
den 26:e Maj
PROVA 2 KG GRATIS KATTFODER
EndastEndast
159:FRÅN ARION! 159:-

Fredag den 26:e Maj

PROVA 3 KG GRATIS HUNDFODER
FRÅN ARION!
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Nytt namn och nya lokaler

Görans Ljud & Bild blir
Pantzars ljud, bild & vitvaror
När du kliver in i butiken Görans Ljud & Bild ser det likadant
som det gjort de senaste åren. Ett brett utbud som gör att
det känns trångt i butiken. Men det är snart ett minne blott.
Butiken ska både flytta och byta namn.
Butiksägaren Benny Pantzar har sakta men säkert arbetat på att byta
namn butiken och först ut var arbetsbilen för något år sedan. I samband med att butiken ska flytta upp till Tullssonhuset kommer namnbytet att genomföras fullt ut.
Benny berättar att han letat efter en större lokal i centrum under flera
år utan framgång. När tillfället gavs att flytta upp och bli granne med
andra verksamheter, mittemot ICA Kvantum, var valet till sist enkelt.
– Vi får en större lokal när vi flyttar. Vitvarorna tar stor plats och TVapparaterna blir bara större och större. Nu kan vi utöka vårt utbud
och parkeringsmöjligheterna blir mycket bättre.
Utförsäljning och REA
Som kund kan du förvänta dig samma sortiment och lite till, när
butiken nyöppnar i början av juni. Fram till dess är det utförsäljning
och rea på produkterna i butiken i de gamla lokalerna. Så skynda att
fynda.
– Det finns många bra fynd att göra bland det vi säljer ut inför flytten,
berättar Benny.
Benny och Peter i butiken har som konkurrensfördel sina kunskaper,
ger bra service och ett personligt bemötande. Dessutom erbjuds det
installation, hemleverans och support. Det är ovärderligt för kunden.
Utvecklingen och kundlöftet
Benny köpte Görans Ljud & Bild år 2010 och hade innan dess jobbat i
butiken i 15 år. Det har hänt mycket under alla dessa år. Tekniken har
utvecklats, men både då och nu är det personlig service som Pantzars
lever vidare på som butik. Tekniska produkter ska i ännu högre grad
fungera ihop idag och det kan Pantzars ljud, bild & vitvaror hjälpa er
med. Efter att butiken legat på samma ställe i 40 år så kommer nu
alltså Pantzars ljud, bild & vitvaror att finnas i nya lokaler.
– Vi går en spännande framtid till mötes. Nya större lokaler och ännu
bättre service, det är vad alla kunder har att vänta, hälsar Benny.
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Sommarens vardagsrum
Vi blir mer och mer kräsna när vi väljer
utemöbler till uteplatsen, altanen eller
vår balkong. Uterummen har blivit mer
och mer som vardagsrum.
Möblerna tål utomhusmiljö och vi glasar in
våra uteplatser och vill ha möbler som både
är snygga och funktionella. Trädgårdsmöbler
har blivit mer utemöbler och kompletteras
med belysning och inredning.

I Klippan, inne i Tullssonhuset, hittar du ett
stort urval av utemöbler/trädgårdsmöbler av
bästa kvalité till överkomliga priser hos Ahlins
möbler. Här får du både kunskap och service
i en förpackning av Niklas Ahlin-Andersson,
en Klippanpåg som är expert på utemöbler.
– Nöjda kunder är den bästa marknads
föringen, det är det som gör att människor
kommer tillbaka och får dem att tala gott om
dig till andra. Alla som kommer hit ska få den

bästa servicen och veta att vi har kunskap om
det vi pratar om, säger Niklas.
Lokalen som är 700 m2 har växt med 200 m2
bara i år. Nytt för i år är att nu kan du även
köpa ekologiska möbler som är gjorda av
återvunnen plast, om du vill vara riktigt miljö
medveten.
– Så välkommen in till oss när du vill sticka ut,
hälsar Niklas

När du vill sticka ut!

Följ och gilla oss
på facebook!

Niklas Ahlin önskar dig
varmt välkommen!
Tis-fre 10-18
Lör
10-16
Sön
11-15
Hembygdsgatan 2
Klippan (Tullssonhuset)
073-53 24 460
info@ahlinsmobler.se
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Att vandra omkring i nejderna kring
Söderåsen är att vandra i förfädernas spår. Ute i Kvidinge är det rest ett
monument av Karl August, en gång
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Boka på info@skaralidsrestaurang.se
0435-44 23 32
www.skaralidsrestaurang.se
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Södra Kringelvägen
2. Tel 0451-38 40 00. www.newmanbil.se
Hässleholm

Södra Kringelvägen
2. Tel 0451-38 40 00.
www.newmanbil.se
Öppet: Service/verkstad
måndfred kl. 7-16.30
Öppettider: Service/verkstad månd-fred 7.00-16.30. Försäljning månd-fred 9-18,
Öppettider:
Service/verkstad
månd-fred
7.00-16.30.
Försäljning
månd-fred 9-18,
Försäljning
månd-fred
9.00-18,
lörd 10-14
Södra
Kringelvägen
2. Tel 0451-38
40 00.
www.newmanbil.se

HE
LGÖPPET
Lördag
10-14,
11-15
HE LGÖPPET
Lördag
10-14,Söndag
Söndag
11-159-18,
Öppettider:
Service/verkstad
månd-fred 7.00-16.30.
Försäljning månd-fred

HE LGÖPPET Lördag 10-14, Söndag 11-15

Halkutbildning med MOM Events
MOM Events erbjuder olika events och utbildningar ute på
Ljungbyhed Park. En ny halkutbildning med MOM Events
egna bilar är det senaste greppet.
Bilarna är försedda med bakelithjul från Easy Drift, som simulerar
ishalka. Det är ytan på däcken som ger en naturtrogen upplevelse.
Konceptet med bakelithjul finns endast på fem andra platser i Sverige.
– Denna kurs är något alla bilförare borde gå igenom. Här får ni som
förare en möjlighet att träna er på halt underlag och att sladda, berättar Ted Johansson från MOM Events.
Ett antal körskolor i närområdet har valt att komma till Ljungbyhed
Park och förlägga en del av sin halkutbildning här. Eleverna som kör
här arbetar i grupp och det blir mer interaktion med eleverna än vid
en traditionell halkutbildning.
– När du kör så bara glider du. Det känns som om bromsarna inte
fungerar. Känns väldigt verklighetstroget, berättar Per som till vardags jobbar som körskolelärare vid Klippans trafikskola och som var
på plats med elever under hakutbildningens premiärdag.

HAR DU RÄTT BEHÖRIGHET
FÖR DITT SLÄP?
O
KO N TA K TA

SS FÖ R M E

R IN FO!

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

Dagens rätt

80:33 cl läsk/

Klipp ut och spara mig!

– Hela anläggningen andas trafiksäkerhet och när vi nu tar in även
halkutbildning så bidrar det till utvecklingen av Ljungbyhed Park. Vi
kör året runt här med våra event och utbildningar, hälsar Ted.

vatten ingår
Mån Potatisbullar mé fläsk
alt. Bruna bönor mé fläsk
ÖPPET: e
Tis Pannbiff mé lög, potatis eller
Mån - fr
mos och lingon
kl.11 - 16
Ons Matjesill, nypotatis, gräddfil och gräslök.
alt. Stekt sill mé mos och lingon
Fabriksvägen 8 Tors Grekiska biffar mé klyftpotatis och tzatziki
Fre Kalkon Cordon Bleu, stekt potatis och gó ostsås
KLIPPAN
0706 - 72 55 37 Veckans alternativ: Pyttipanna mé ägg och rödbetor

Välkomna! Jessika & Co
Gäller 22 maj - 16 juni 2017
Gilla Nya Pålles på Facebook så får ni våra erbjudanden & menyer direkt i din smartphone!
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Välkommen till en enklare
och godare matupplevelse!
Med ett brett urval av mat och delikatesser erbjuder vi catering som passar till varje tillfälle när du vill
bjuda på något gott. I vårt Kvantumkök arbetar kockar och kallskänkor med flera års erfarenhet av god
matlagning och beredning, alltifrån lyxiga bufféer, smörgåstårtor, smörrebröd och kallskuret. Har du
särskilda önskemål så ordna vi givetvis detta, annars har vi färdiga koncept och menyer. Ta del av hela
vårt sortiment i butik eller på vår hemsida och låt dig inspireras.

Välkommen med din cateringbeställning, så kan du fokusera
på annat än matlagning!
Besök oss på ica.se/kvantumklippan eller
ta kontakt med vår duktiga kökspersonal
på tel. 0435-296 08.

Prova kökets populära Skaldjurstårta!
En härlig smörgåstårta fylld med varmrökt lax och vår egen räksallad och
skaldjurssallad. Vi toppar den
med handskalade räkor.
Från 590 kr/st, min 8 pers.

Kvantums Planka
Varmrökt fläskfilé och hemlagad rostbiff
och exotisk fruktchutney upplagd
på planka. Serveras med en
krämig potatisgratäng smaksatt med vitlök, timjan,
rosmarin och tillbehör.
159 kr/pers, min 6 pers.

Ca te ring

Hur ser planerna ut inför
Införstudenten?
sommarens
alla fester!
Smörgåstårta – Kyckling och Bacon
En festlig smörgåstårta med en krämig fyllning av
kyckling och bacon.
Från 359 kr/st, min 6 pers.

Bli gäst på

Varför inte prova vår omtyckta exotiska planka?
En härlig klassiker med olika exotiska frukter,
vår egen rostbiff, kassler och annat gott.
149 kr/pers.

din fest

Tapasbricka NYHET!
En härlig blandning av delikatesser
av högsta kvalitet. Serrano,
Chilisalami, minikorvar, Bernstein
Grube ost, Vitlöksoliver, parmesan
och marinerade vitlöksklyftor.

Marängtårta
Fräsch tårta fylld med färska jordgubbar och blåbär. Vår egen klassiker! Från 280 kr, min 10 pers.
Vaniljpanacotta
En krämig panacotta toppad med
syrlig hallonmylta. 35 kr/st
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Ta de l av vå r t bre da c a te ringut bud
inför sommarens alla fester.
Gå in på vår hemsidan:
ica.se/kvantumklippan för att se vårt
sortiment samt för beställning!
Frågor? Ta kontakt med vår duktiga
kö ks pe rso na l i but ike n e lle r
ring Tel. 0435-29608 .
Välkommen med din beställning!
dagar 8–21

En riktig mataffär
Elfdalens Centrum,
264 21 Klippan
Tel 0435-29 600
ica.se/kvantumklippan
facebook.com/
ICAKvantumKlippan

Alla dagar 8-21

Klippanfestivalen – två dagar av glädje i stadsparken
Traditionen hålls levande av arrangören Lions Klippan
och samarbetspartnern Partyfabriken med en egen
festival i Klippan.
– Det bjuds som vanligt på fri entré. Nytt för i år är att under
lördagsförmiddagen sänds Melodikrysset direkt och det går att
köpa frukost på plats. Det delas även ut extra vinster till de som
deltar och vinner, säger Sven Johansson från Lions.
Partyfabriken och Lasse Holm
Under både fredagen och lördagen utlovas det musik och
underhållning som får gammal som ung att dansa loss och
ha trevligt. Som vanligt anordnas Klippanfestivalen veckan
före midsommar och med arrangemang med något för alla.
Under fredagen är först Lasse Holm med vänner på scen.
Sedan rockar Thomas Holt loss med sitt band och Partyfabriken
avslutar kvällen med showen ”Gasen i botten”.
Det serveras god mat och massor av roliga aktiviteter för barnen förutom bra musik och härlig stämning. Stand up i världsklass utlovas under lördagskvällen med Martin Svensson innan
kvällen rundas av med go musik från 60-90-talet.
– Det är kul att det händer saker i Klippan, det är den vanli
gaste kommentaren vi får från Klippanborna. Klippanfestivalen
är verkligen uppskattad och välbesökt av både gammal som
ung, avslutar Sven.
Klippan 2017 201x134_Layout 1 2017-05-08 21:04 Sida 1

tré en!
n
e
g
Fri a hel
hel

på
16-17 Juni
Fredag16 juni

10.30-12 Barnens förmiddag
10.30 Snöis, Hunden & Elis fixar dans, lek
& allsång för barn. Lions bjuder på glass
11-12 Hassans Tivoli bjuder på gratis
karusell för alla barn under 6 år
12-14 Vi erbjuder alla pensionärer o alla
andra på Dagens lunch för endast
60:13.00 Seniorernas em med Pro-kören
13.45 Engladraget
15.00 Partyfabrikens talangjakt, uttagning
16.00 Happy Hour hos Partyfabriken
-Halva priset på all vår mat fram till 17.00.
Våra serverande artister finns på
plats.
18.00 Sommarfest för företag, arbetskamrater, kompisgäng etc. Partyfabrikens
serverande artister underhåller
19.30 Lasse Holm med vänner
21.30 Holst & Planeterna
23.30 Partyfabriken ger er Showen
”Gasen i botten!” En show som får alla att rocka
01.00 Tältet stänger

Lördag 17/6

10.00 Festivalen öppnar med Tivoli,
underhållning och god mat.
Många föreningar i parken. Ponnyridning
10.00 Melodikrysset, Kom till oss.
Kaffe med fralla o spela melodikrysset hos oss endast 75:Vi lottar ut fina priser och skickar in alla
era tävlingskuponger till Sveriges Radio.
11.30-14 Dagens rätt
14.00 Stefan Perssons Dragspelsshow
15.00 Final i Partyfabrikens talangjakten
med Godisregn
16.00 Happy Hour hos Partyfabriken
-Halva priset på all vår mat fram till 17.00.
Våra serverande artister finns på plats.
18.00 Sommarfest för företag, arbetskamrater, kompisgäng etc. Partyfabrikens
serverande artister underhåller
19.00 Martin Svensson
Bjuder på Stand up i världsklass
20.00 60-90 tals kväll med Partyfabriken
med band och DJ Timo Diablo
-Kom och upplev allt det goa från dessa år

23.00 Dags

för
Final på Klippanfestivalen
Partyfabriken och Timo får
hela KLIPPAN att koka.

01.00 Vi stänger för i år

VIP Erbjudande:

Gäller alla kvällarna maten serveras
mellan kl 18-19.30 Bjud med era arbetskompisar/vänner etc. och bli kvällens
medelpunkt! 3-rättersmeny serveras på
vackert dukade bord med personlig
service hela kvällen. Pris: 250:-/pers

Festival erbjudande:

100:-/pers ankomst 18-20
Bjud dina arbetskollegor, vänner och
bekanta och upplev vår goda mat,
dryck & underhållning av våra
serverande artister som bjuder på
Dinnershow med goa hits och allsång.
Endast förbokning, för info och bokning:
www.partyfabriken.se

Välkomna!
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kia.com

Helt nya Kia Picanto

Med helt nya Kia Picanto kan du maxa citylivet! Genom dess vitala och
sportiga design, dynamiska köregenskaper och smidiga storlek förkroppsligar
den urban energi. Hela bilen andas Vad ska vi hitta på? Är du rustad och redo
för monstershopping, picknick i parken eller en plats i solen på ett kafé?
Ja, vad som helst som får livet att brusa. Just go discover more!

1.0 LAUNCH EDITION REK. CA PRIS FRÅN 126.900 KR

Lanseringserbjudande från: 116.900 kr
SMARTA LÅNET FRÅN 1.291 KR/MÅN*
Utrustad med bl.a. autobroms, 16” aluminiumfälgar, eluppvärmd
läderratt, sätesvärme fram, Bluetooth ®, parkeringssensorer bak
och armstöd med förvaring.
LÄGG TILL GT LINE: 5.900 KR
Innehåller bl.a. GT Line sportpaket, LED-lampor och aluminiumpedaler.

HELSINGBORG Garnisonsg 5 (Berga). Tel 042-16 63 10. Vard 8-18, lör 11-15, sön 12-15
ÄNGELHOLM Midgårdsgatan 11. Tel 0431-41 60 70. Vard 9-18, lör 11-15, sön 12-15
Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 31/5-2017 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar. Bränsleförbrukning blandad körning
Kia Picanto 4,4-5,4 l/100 km, CO2-utsläpp 101-124 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 6. *Finansieringsexempel Smarta Lånet Hedin Bil Finans. 20% kontant. 4,95% ränta. Avbet. 36 månader. 50%
restvärde. 60 kr aviavgift och 595 kr uppläggningsavgift tillkommer. Effektiv ränta 6,34% (maj 2017). Ränteerbjudandet gäller endast privatperson och samtliga priser är inkl. moms. Sedvanlig kreditprövning sker. Bilen på
bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.

16201*271_Kia Picanto_Helsingborg_Ängelholm.indd
4550_HedinBil_201x271.indd 1

1
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Wilhelmina Wendt

Sveriges första kvinnliga silversmedsmästare
Familjen Wendt har på olika vis betytt oerhört mycket för
Perstorp och spridit Perstorps namn långt ut i världen. En
spännande person var Wilhelmina Wendt som blev Sveriges
första kvinnliga silversmedsmästare och hade egna verkstäder med traditionell silvertillverkning och silverisolit,
först i Malmö och sedan i Helsingborg.
På den tiden var det inte självklart att kvinnor skulle arbeta och än
mindre vara mer framstående i yrkeslivet än män. Att vara silversmed
och tillverka lyxartiklar gjorde att Wilhelmina hade det svårt under
hela 1930-talet när det var fattigt i samhället.
Tiddit
Wilhelmina föddes den 8 augusti 1896, som nummer 5 av 12 syskon och hennes föräldrar önskade sig en son som skulle bära faderns
namn vidare. Då det blev en flicka och inte en ”Wilhelm”, döptes hon
till Wilhelmina. Wilhelmina avskydde sitt namn och kom istället för att
kalla sig för Tiddit eller Tittit som var hennes smeknamn. Genom livet
umgicks hon helst med jordnära enkla människor. Till hennes stora
sorg fick hon själv aldrig några barn.
Stor djurvän
Wilhelmina var en stor djurvän sedan barnsben och blev sedermera
vegetarian med åren. När hon bodde hemma som ung tog hon 1916
hand om två övergivna rävungar som blev tama. När hennes bröder
skulle ut på rådjursjakt höll de sig borta från områdena närmast hennes hus. Bröderna kände till att hon ville skydda djuren i sin närmaste
omgivning. Wilhelmina tog sig senare i livet an hundar som hade det
dåligt. Djurvän, vegetarian och avskydde jakt – det är anmärkningsvärt att hennes mest kända konstverk, är bergväggar med ”grottmålningar” som föreställer jakt. Grottmålningarna finns i skyddsrummet
inne i berget under tidigare Skånska Ättikfabrikens område som användes som mekanisk verkstad under och efter andra världskriget.
Arbetslivet
Efter avslutad utbildning och tagit gesällen ville ingen anställa Wilhelmina. Anledning var att hon var kvinna inom ett mansdominerat
yrke och sedan var det ingen fördel att heta Wendt och ha Skånska
Ättiksfabriken bakom sig. Det blev till att öppna eget istället. Efter
haft lokal i först Malmö och sedan Helsingborg startar Wilhelmina
Silversmedjan i Perstorp 1946. En ledig lokal finnes i det nedlagda
glasbruket. Flera medarbetare, bl.a. en silversmed, anställs.
Hemma i Perstorp
När tillverkningen av silverisolit flyttade till Perstorp på 1940-talet ville
Wilhelmina också flytta hem till Perstorp. Mamma Minna överlät då
mark vid familjens smultronställe till Wilhelmina. Åren närmast efter
Andra världskriget var det omöjligt att få tag på byggnadsmaterial
samt att erhålla byggnadstillstånd utan Wilhelmina valde att bo i en
liten stuga utan el, vatten och avlopp.
Wilhelmina ritade själv sitt drömhus och det stod färdigt 1948. Huset
fick namnet Tiddaholm efter Tiddan, som var syskonbarnens namn på
Wilhelmina.
En tuff tjej
Wilhelmina var en modern och tuff tjej som under 1930-talet körde
tung motorcykel. Hon gjorde utflykter med sin motorcykel både i den
svenska och norska fjällvärlden. Formad efter alla orättvisor hon själv
fick utstå tidigt i livet var Wilhelmina allt utom tystlåten när det kom
till orättvisor. Med stort rättspatos diskuterade hon gärna och länge.

Foton: privat
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Läs mer på:
hembygd.se/riseberga-faringtofta
facebook.com/RisebergaFaringtoftaHembygdsforening

Polemanska huset i Östra Forestad
Namnet Forestad berättar om ortens
plats då engelskans ford betyder vadställe. Vadstället över Rönneå utgjorde
en betydelsefull del av farleden mellan
Landskrona och Hässleholm, ända
fram till att bron byggdes.

Samvaro i trädgården. Från vänster Anton
Poleman, Nils Poleman, två okända damer,
Ida och Nils bror Bengt. Bilden är tagen
omkring 1930. Fotograf okänd.

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

Foton: Gunnel Lindahl
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Det röda huset, senare Polemanska huset,
byggdes omkring 1860 som undantag till
den intilliggande gården Östra Forestad 2.
Huset ligger vid vägen mellan Forestad och
Färingtofta, på höger sida omkring 300 meter efter bron över Rönneå.
Nils Poleman bodde i huset under somrarna under sin uppväxt. Nils Poleman var
släktforskaren som kartlagde i stort sett alla
släkter och gårdar i Forestad, Färingtofta,
Riseberga och trakterna däromkring tillbaka
till 1600-talet. Det är många i trakten som
minns hans besök under somrarna.
År 2006, då över nittio år gammal, donerade släktforskaren sitt omfattande släktoch hem
bygds
arkiv till Riseberga-Färingtofta Hem
bygds
förening. Året efter hans
död 2008 donerade arvingarna Polemans
hus till föreningen. Det Polemanska huset
hade stått obebott under ett antal år och
Nils Poleman ägnade sig åt bygdeforskning
istället för trädgårdsskötsel. Därför hade

RÖSTÅNGA
RÖSTÅNGA
BEGRAVNINGSBYRÅ
BEGRAVNINGSBYRÅ

ogräset tagit överhand i trädgården. Det berättas att trädgården hade växt igen till den
milda grad att huset inte kunde urskiljas från
vägen.
I samband med mottagandet av donationen
beslöt föreningen att i görligaste mån försöka återställa och bevara fastigheten samt
återställa trädgården. Trädgården har anlagts
utifrån befintliga rester, äldre foton och kunskaper om äldre trädgårdar hos de aktiva i
hembygdsföreningen.
Huset liksom trädgården har idag blivit en
plats, en samlingspunkt för bygdens folk,
där olika generationer möts. Polemanska huset drivs och ägs av den ideella föreningen
Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening.
Föreningens medlemmar har lagt ner mer än
2 700 ideella timmar för att röja upp och restaurera Polemanska huset och dess trädgård.
Det motsvarar 472 500 kronor i socialekonomiska termer. En ansenlig insats av ”Polarna”, som arbetsgruppen vid Polemanska
huset kallar sig.
– Vi Polare hälsar alla välkomna att stanna
till, ta en fika i trädgården eller bara njuta av
stillheten på ängen, säger Ingegerd Hagelin,
och tipsar om att anmäla sig till både päre
gillet och väsensvandringen i höst.

Söderåsjournalen
Söderåsjournalen
Klippan
Klippan

Billingevägen 8 - Röstånga - 0435-91570
Billingevägen 8 - Röstånga - 0435-91570
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

Städpatrullen
- vi städar allt!

Petrikören firar 50 år
Petrikören, som har sitt ursprung i
dåvarande Klippans blandade kör, bildades samtidigt som Sankt Petri kyrka invigdes och firar därmed 50 års
jubileum.

att hon varit medlem av kören sedan 1969
och hjälpt till på alla sätt. Eva började 1979
när yngsta sonen nästan var nyfödd. Båda
framhåller gemenskapen i kören som kittet
som får alla att trivas och fortsätta.

genom kyrkan. Verket slutar i ett crescendo
där kyrkklockorna ringer och ingår i kompositionens slut. Texten till verket är skrivet
av Hans Pettersson och är en berättelse om
Klippan.

Petrikörens målsättning är att främja körsången och församlingssången i Klippans
pastorat samt genom sången och musiken
sprida evangelium och skapa gemenskap.
Kören, som är fyrstämmig, är cirka 25 till antalet och består av kvinnor och män i olika
åldrar. Margit Engström och Eva Clausson
har varit med längst i kören. Margit berättar

Lördagen den 27 maj anordnas det en
jubileumskonsert med ett specialskrivet körverk som startar med mingel på kyrkbacken
klockan 16, innan konserten som börjar klockan 17. Petrikören ska bland annat framföra
en specialskriven komposition av tonsättaren
Thomas Blum, som handlar om S:t Petri kyrka,
kyrkans klockor och verket är en vandring

Firandet av Petrikören är finalen på jubileumsåret och förutom det specialskrivna verket,
Klippan Kristus, kommer det att sjungas ett
axplock av låtar i början av konserten. Biljetter finns att hämta kostnadsfritt på biblioteken i Klippan samt expeditionen vid S:t Petri
kyrka.

Du vilar...

jekt!
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Vi fixa

En kontakt räcker!

i vårsolen!

070-33 90 680

Lantmannag. 10, Klippan
Besök oss på erby.se

SOMMARKURSER
PÅ BADET I
LJUNGBYHED!
Yoga • Pilates • Qigong/Tai Ji

HIF – Syrianska FC
Olympia, 29:e maj kl 19.00

Håll utkik på vår fb-sida
Välkomna! Annika & Camilla

gare

Drömfån

Förköp av biljetter kan göras på hif.se
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Föreningssidan

NYHET! Gå in på Söderåsportalen.se och klicka på fliken Föreningar.
Här skriver ni in föreningens text. Ni ansvarar för att uppgifterna
är rätt. Vi förbehåller oss rätten att redigera dem p.g.a platsbrist.
Endast aktuell månads program införes. Texterna finns i sin helhet
på Söderåsportalen.se.

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

Ö. Ljungby-Källna socknars
Hembygdsförening

Klippanbygdens Natur

Kyrkovägsvandring
Perstorps hembygdsförenings Milstensgrupp
Onsd 31 maj kl. 20.30
inbjuder allmännheten till kyrkovägsvandVi lyssnar in vad som händer i skymningen
Torsdag 25/5 13.00 - 16.00
ring, ca 4 km. Tostarop-Ebbarp, to 1 juni.
Vad händer i försommarnatten? Vi ger oss
"Levande gård" på Tingsgården i Stidsvig.
Samling kl. 18 vid kyrkogårdsparkeringen
ut i de närliggande markerna för att spana
Du kan prova på hur man gjorde på "den
mitt emot Parkskolan i Perstorp.
och framför allt lyssna efter kvällssjungande
gamla goda tiden" när man tvättade, vävde,
fåglar. Medtag gärna fika.
SPF Seniorerna Färingtofta
högg ved m.m. Du kan titta på får, getter,
höns o kaniner. Det finns god fika att köpa. Samling: Vid Tullsons Möbler/Kvantum i Inbjuder till motionsdans i Tornsborgs
Klippan kl. 20.30. Hör gärna av dig vid dåligt Tivoli, Färingtofta. Alla dansdagar kl 17-20.30
Lotterier m.m.
väder, om expeditionen blir av.
• Torsdag 25 maj TUBOYS spelar
Klippans Musikkapell
Kontakt: Judit Brolid, 0703-56 32 73, Inger • Torsdag 8 juni RIXONS spelar
Klippans Musikkapell är en folkmusikgrupp Persson, 0709-24 76 73 eller milvusmilvus@ Vi bjuder på kaffe. Alla föreningsanslutna
pensionärer är välkomna. Medlemskontroll.
som spelar medryckande, trevliga och glada hotmail.com
låtar för underhållning och till dans. Klippans
Boule spelas på Gröningen onsdagar kl
Musikkapell har elva medlemmar som spelar Seniorerna, SPF Eken Perstorp
14.00. Medtag fika.
nyckelharpa, munspel, durspel, fiol, mando- Program, våren 2017
Nationaldagsfirande 6 juni kl 15.00 på
lin och gitarr.
26 maj
Gröningen, Fanjunkaren Backe, Färingtofta.
Restaurangbesök ”Gästis” Röstånga. Anmä- Högtidstal av Kenneth Dådring och musik
Spelmansstämma
Klippans Musikkapell hälsar alla välkomna till lan till Bitte 070-9769032
underhållning av Lil Malmkvist och Bosse
spelmansstämman i Klöva Hallar.

Någon gång under Maj/Juni månad kom- Lind. Medtag kaffe och porslin, föreningen
Kom och lyssna på trevlig folkmusik, ta en mer ”Fisketur på Sundet” arrangeras. Datum bjuder på kakor.
eftermiddagsfika och en sväng om på dans- kommer inom kort! Se vår hemsida!
Midsommarafton 23 juni kl 18-23 Mios
banan.
Trevlig sommar önskar vi alla pensionärer! spelar. Biljetter säljes på danserna 25 maj och
Allspelet börjar kl 14.00 och därefter blir det Höstens program kommer att delas ut Juni/ 8 juni.
Juli!
uppspelning och spel till dans.
Dagsbusstur 30 maj ”Skåne Mitt”, SamFör mer info: Sigfrid Eriksson 0435-71 14 36, Mer info om alla våra aktiviteter kan ni för- ling på Torget Ljungbyhed, avfärd 8.00
Övr uppl o anm Bosse 070-3341025
sigfrideriksson@gmail.com eller Lennart Du- hoppningsvis läsa på vår hemsida
nér 070-8534121, lennartspelman@gmail. www.spf.se/ekenperstorp
Glöm ej Planeringsmötet 22 maj
com
kl 14.00. Lokal: ring Ulla 0733-34 70 98

Perstorps Hembygdsförening

Se även vår hemsida:
Den 27 maj 2017 firar föreningen 70-års
www.spfseniorerna.se/faringtofta
Årets första månadstävling utomhus spela- jubileum. Kl. 10.00 - 16.00 är alla välkomna
att se verksamhet och utställningar.
des i parken Klippan med 30 deltagare
• Segrare blev Olof Svensson med 3 segrar Aktiviteter bjuder: Veteranfordon av alla slag. PRO Klippan
och kvot 27
Vateran-bilar, -motorcyklar och -mopeder. Sommarcykling
• Tvåa Jörgen Larsson med 3 segrar och Tennkulemotor, isbil och brandbil mm. Ponny- Onsdagar t.o.m. 28 juni samt 2 – 30 augusti
kvot 27
ridning, höns, kor, kalvar, getter och får. kl. 13.30. Vi utgår från Elfdalen
• Trea Bertil Nyström med 3 segrar och Pöckesnideri och biodling.
Qi-gong
kvot 22
Se hur lin bereds, se filmen om isbilen och Måndagar 5, 12 och 19 juni kl. 10.00 i Stadshör byaberättelserna. Köp korv med bröd el- parken
AA – Anonyma Alkoholister
ler kaffe med våfflor.
Måndag 22 maj
Informationsmöte
Alla är hjärtligt och varmt välkomna!
Bingo 14.00 i lokalen Torget 1A.
Varje torsdag kl. 17.30-18.30.

Klippankorpens Boulesektion

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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Onsdag 24 maj
PUB-kväll kl. 18.00 på Norrehus. Underhållning och buffé, för 150:-/person, dryck
tillkommer. Anmälan på hemsidan eller till
Håkan Johansson hkanjson@telia.com telefon 0705 945075.
Tisdag 30 maj
Guidad tur på Rönne å med båten Laxen. Dagens lunch på Erikslund. Pris 275:- inkl. buss.
Vi åker från Kvantum 09.45, därefter från
Torget 1. Info Eva Kryger 0435-13126

Naturvandring
Den 16 juni kl. 18.00 samlas vi för en naturvandring i Torraröd-Natthall. Parkering sker
vid Wilkens gård. Medtag egen "fikakorg".
Varmt välkomna!

HjärtLung-föreningen Klippan
Hjärtedagen firas med sill, nypotatis och
jordgubbar. Torsdag 15 juni kl. 17 på Gråmanstorps bygdegård. Tipstävling och andra
klurigheter. Bindande anmälan till Kerstin
14268 eller Bodil 10583 senast 9 juni.

Tisdag 6 juni
Nationaldagsfirande vid Elfdalen. Samling kl Stavgång varje söndag hela sommaren.
Samling Storängsstugan kl. 10
16.00

Klippans Hembygdsförening

Åstorp Grizzlys
J20
Åstorp Grizzlys är på väg att få ihop ett J20lag till nästa säsong. Alla som är intresserade av att spela J20 i Åstorp nästa säsong
ombeds höra av sig. För mer info kontakta
Carina 070-453 48 11

Klippan Classic, 28 maj.
Klippans Hembygdsförening bjuder in till en
bil och mc-träff i hembygdsparken. Klippan
Classic är ett öppet evenemang som håller
öppet mellan klockan 11.00 och 16.00 för
publik.

Dansföreningen Saltito

PRO Perstorp

Saltitos föreställning Let Us Dance
Dansföreningen Saltito/Aktiv Ungdom presenterar Let Us Dance. 27/5 kl 13.00 samt
18.00. 28/5 kl 13.00. Klippans idrottshall.
www.saltito.se

PRO Ljungbyhed

Torsd 25/5 kl 09.00 Frukost i det gröna
vid Bäckstugan eller i tältet. Medtag för
täring.
Månd 12/6 Resa till Ven Pris 650 kr inkl.
bilers, båtresa, transport på ön, entréavgifter
lunch och fika. Anmälan i Bäckstugan eller till
Kerstin tel 0731422382

Torsdag 25 maj
Kyrksöndag kl 14.00 i Riseberga kyrka. Kyrk- Övrigt:
Motionsbingo Söndagar kl.14.00
kaffe i församlingshemmet Ljungbyhed.
Boule helgfria måndagar kl.14.00
Onsdag 7 juni

Samåkning med egna bilar till HembygdsparAl-Anon
ken i Ängelholm. Guidning och brunch.
Anmälan till Ingrid tel 441410 senast 30 maj. Är du anhörig till missbrukare, behöver
du stöd och hjälp? Då är du välkommen till
Torsdag 22 juni
Al-Anons möte om torsdagar kl 19-20
Midsommarfest i Kreablokalen,

Du har väl inte missat förenings
sidorna på Söderåsportalen.se?
Föreningsregister
På Söderåsportalen.se finns ett register
med kontaktuppgifter till föreningar i utgivningsområdet. Skulle er förening saknas, kontakta oss!
Lätt att hitta
På grund av begränsat utrymme här i tidningen är notiserna ibland förkortade. På
hemsidan finns de däremot i sin fulla längd.
Du kan hitta notiserna på två ställen på
Söderåsportalen.se. Dels finns alla samlade
på sidan "Föreningssidan" som du hittar
under menyvalet "Föreningar". Dessutom
kan du även gå in under respektive förening för att se den föreningens notiser.
Skicka in notiser
Under menyvalet "Föreningar" så hittar du
även "Skicka in till föreningssidan". Här har
du inte bara möjlighet att skicka in notiser
till tidningen. Du kan även skriva en längre
text som hamnar på hemsidan i samband
med tidningens utgivning.
Uppdatera kontaktuppgifter
Skulle ni upptäcka att kontaktuppgifterna
till er förening är fel, kontakta oss! Enklast
gör du det via formuläret som du hittar på
sidan "Uppdatera föreningsuppgifter".

Tisdagar skogspromenader samling kl Veteranjärnvägen
Dressinuthyrning
13.30 på torget.
Uthyrning 10:00, 13:30 och 17:00
Torsdagar boule kl 13,30 i Ljungbyheds
1 april - 14 juni Endast förbokning
stadspark.
15 juni - 30 aug Öppet all dagar, Förhandsboka för att garanterat få en dressin.

Riseberga-Färingtofta
Hembygdsförening

OK Kompassen

Nationaldagsfirande 6 juni kl. 14
Vi firar vår nationaldag vid Hembygdsstugan
i Ljungbyhed. Samling på torget kl. 13.45 för
föreningar och övriga som önskar deltaga i
tåget till Hembygdsparken tillsammans med
Klippans Ungdomsorkester.

Naturpasset 1 maj - 31 aug
Upptäck nya stigar och områden i din närmiljö, med lätta kontroller som passar för alla
åldrar. Vi har placerat ut kontroller i Vedby
Strövområde, Klippan samt Ljungbyheds tätort. Mer info på hemsidan: kompassen.org

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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Ny fotbollsklubb
FC Kopparmöllan
Fotbollsklubbarna och rivalerna Stidsvig IF och Östra Ljungby IF har begravt
rivaliteten och gått samman till en ny fotbollsklubb; FC Kopparmöllan
Det är två anrika fotbollsklubbar som tillsammans blivit en ny. Stidsvig IF bildades 1948
och Östra Ljungby IF 1931. Fast nu är det nya tider. Den främsta anledningen är svårigheten att locka tillräckligt med spelare. Intresset är för litet på ungdomssidan för att
lyckas få ihop två lag. Processen att slå samman två föreningar har pågått under några
år, men i år blev det beslutat vid årsmötena att FC Kopparmöllan skulle bildas.
Tony Levin är ordförande i FC Kopparmöllan och berättar:
– Det var faktiskt ungdomslagen som gick i bräschen och började samarbeta för några
år sedan och efterhand har insikten infunnit sig att det är inte möjligt att ha två
fotbollsklubbar i två närliggande småorter. Självklart kommer derbyna vara det man
saknar mest eftersom det det var de roligaste matcherna och de som lockade mest
publik.
Nu ska den tidigare rivaliteten mellan de två klubbarna begravas och arbetet med att
få fler ungdomar att spela fotboll sätter igång. Hur namnet FC Kopparmöllan blev till?
Platsen och adressen är Kopparmöllan och då passade det bra att laget med skulle
heta det.

BYGGNADS STÄLLNINGAR MED TRYGGHET - DET SÄKRA VALET.

Ska ni renovera huset
eller byta ut taket och
vill ha en säker arbetsplats?

Vi säkrar upp din arbetsplats!

Vi sköter allt och monterar upp det på plats och tar bort det när ni är klara.
Ring oss redan idag för en kostnadsfri offert eller rådgivning!
Friis Scaffolding AB
Ställningar till...
070-816 61 33
info@friisscaffolding.se
www.friisscaffolding.se
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Villor
Höghus

Lägenheter
Scener

Väderskydd
Special

Studentskyltar och banderoller
!

Namn

10/6 2016

NR S2

Namn
10 juni 2016
AB00
Grattis till studenten!

NR S4

Namn

AB00

AB00

NR S1

Grattis

Namn

Grattis

10/6 2016

Grattis till studenten!

Grattis

AB00

10/6 2016

Studentskylt

NR S3

299:-

Namn

10/6 -16

Namn

AB00

NR S5

10/6 -16

AB 00

inkl.moms

Välj mellan 6 motiv.
50 cm bred x 60 cm hög.
Monterad med pinne.
Enkelsdig. Tål regn.
Pris inkl. en scanning.

NR S6

Grattis Adam!
NR B1

Grattis Adam!
Student 2016

Grattis Adam!
STUDENT 10/6 2016

!
å
p
a
s
Pa s

NR B2

Banderoll

299:-

inkl.moms

Välj mellen 3 motiv.
200 cm bred x 50 cm hög.
Öljetter i hörnen.
Enkelsidig. Tål regn.

NR B3

Hur du beställer:
1. Välj ditt motiv! 2. Skicka in bildnr, foto på studenten,
namn, datum och klassbeteckning till:
Adapt Media, N. Skolgatan 2, 264 33 Klippan
eller maila allt till: info@adaptmedia.se
Uppge även beställarens namn, adress och telnummer
samt när studentskylten ska vara färdig.
Hämtas av kund på Adapt Media.
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Skulpturpromenad i Klippan
I Klippans offentliga miljö finns ett flertal skulpturer. Det
är utsmyckningar i tätortens centrala delar som i många
fall är ”okända” för Klippanborna.
Man tänker kanske inte på dem eller tar sig tid att titta på dem.
Att dessa konstverk i viss mån är förbisedda vill Kultur- och Fritids
förvaltningen råda bot på. Man har tagit fram en vägledning för
den som vill ta en ”skulpturpromenad” i Klippan.
Folder
Foldern som finns att hämta på biblioteket, turistbyrån och kommunkontoret heter kort och gott ”Skulpturpromenad i Klippan”
och innehåller kort information om 10 utsmyckningar i Klippans
centrum. På en detaljerad karta finns skulpturerna utsatta, så att
de skall vara lätta att hitta.
Ta dig tid, hämta foldern och sök upp ”Möllesäcken” framför biblioteket, ”Kulstötaren” vid badhuset, ”Ömsesidigt förtroende”
utanför det tidigare tingshuset och de övriga skulpturerna i
centrum. Vad heter skulptörerna undrar du då, och svaret får
du i foldern!
Motion och kultur
Att utforska sitt närområde är något som man dumt nog ofta
förbiser. Vi tänker kanske alltför ofta att våra natur- och kulturupplevelser ligger långt borta, men så är det väl inte?! Samla
familjen eller vänner och bekanta, och ta en hederlig gammaldags promenad, men med bestämda mål. Motion och kultur i
ett och samma paket, inte så tokigt! Avsluta promenaden med
en kopp kaffe på något av Klippans gemytliga caféer, eller en
god middag på någon restaurang, det gör susen, det lovar vi!
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Ny spännande utställning
i Klippans konsthall

Handla
för minst
500:-konstnärerna
under Conny Blom
De internationellt
verksamma
Blom
ställer ut i Klippans konsthall.
vecka och
21 Nina
och Slejko
få en
RABATTKUPONG!

Utställningen heter "Landskap". Verken består dels av fotografier,
dels av en 12 meter lång målning.
Landskapsmålning är inget som
Katalogerbjudanden!
förknippas med samtidskonst men Conny och
Nina lyckas relatera
Värde
till just landskapsmålning, natur och skiftningar med sin konst.

25%

på
Utställningsperiod i Klippans Konsthall: 13 maj – 18
juni 2017
Arr:
Klippans
Konstförening
och
Kulturoch
fritidsförvaltningen.
HÄLSAR ER VÄLKOMNA TILL

VALFRI
Kvidinge
Kristi
himmelfärdsdagsVARA
STOR PLANTMARKNAD MED SOMMAR-

”I HJÄRTAT AV SÖDERÅSENS N

vid ditt
öppet 25/5 kl.9 -13
nästa köp!

BLOMMOR FRÅN EGEN ODLING

Den skånska gården med gammeldags charm, tre presentbodar,
Tävla i Annonsjakten!
KLAPPA DJUREN I VÅRT MINIZOO
mysig kaffeservering, gårdsbutik och vedeldat stenugnsbageri.
3 personer vinner presentkort (500 kr, 300 kr resp. 200 kr)
Gårdsbutiken
från Hemköp i Ljungbyhed.

20 %

Vinnare Barntävling - april
1: Leia Karlsson, Perstorp
2: André Johansson, Perstorp
3: Beatrice Palenta, Klippan

STORA

• Varje pusselbit i Annonsjaktens 6 fält passar
in i någon
BLOMAMPLAR
av annonserna i detta nummer.
4 st för 320 kr

erbjuder:

OCH TITTA PÅ VETERANFORDON!

Pelargonior
Zonal
PÅ HELA BUTIKENS
10 st för 150 kr
FÄRGSORTIMENT!

5 ST 100:-

Kupongen gäller för köp 29
• Du skall hitta annonserna till vilka bitarna hör. Skriv sedan
och en gång per
annonsörens firmanamn under respektive ruta.SVENSKA KRYDDOR 25 kr, 3 för 50 kr

• Du skall alltså inte ange tidningssidans nummer.
Sänd lösningen till:
Annonsjakten
Adapt Media
Norra Skolgatan 2A
264 33 KLIPPAN
FYRA SORTERS
i brev frankerat med brevporto.
HEMBAKAT

maj - 17 juni 2017
kund.

10 %
www.gunnsmode.se

TRÄOLJA

F
ira
med middag i N

Plantjord 50 liter/säck

PÅ VÅRT KRAFFT
SORTIMENT!

Vackert dukat med vita du

Nässelsoppa me
Oxfilé på späda vårpr
och röd
FC KOPPARMÖLLAN
e
r
a
g
n
å
f
m
e
STÅRD
FÖR
rö
FREDAGAR: VEDELDAT
KORVGRILLNING
Varmrökt lax me
STENUGNSBAGERI
dillslungade nypotatis, c
Vi eldar och bakar våra goda matbröd
MED kuvertet!
KAFFE 65 kr
Glöm inte att ange ”Annonsjakten” utanpå
Namn:
___________________________________________________
Tel:
______________________________
i vår stenugn. (19/5 och 26/5)
inkl. tårt-/dessertbord, l
Om denna märkning inte finns med deltar man inte i
PREMIÄR FÖR AL-KO-GINGE
Adress:____________________________________________________________________________________
tävlingen! OSS TILLHANDA SENAST den 1 juni
2017alla veckans
ROBOTGRÄSKLIPPARE!
Öppet
dagar 13-17
Sittningar: 12.00 och 15.0
HERDINS 3 L

99:-

a!

mn
Välko

www.sannagarden.se
0739-95
270435-210
63
Bläsingevägen
7, Tel
24 • ostraljungby@lantmaen.se

Vägbeskrivning: I Kvidinge - följ skyltar mot Sånnagården. Kör ca 1,5 km. LiggerDESSA
på högerPRISER
sida bredvid
växthusen.
GÄLLER
ENDAST DEN 25/5
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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

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

Bildelar
• Stigs Autoshop, Storgatan 64, 264 33 KLIPPAN....................................... 0435-147 00
		 www.stigs-autoshop.se, order.stigsautoshop@telia.com

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

Bilverkstad
Bångdals Bilservice, Mörsarevägen 6, 264 51 LJUNGBYHED.................... 0435-44 22 11
		 www.bangdals.se, klas@bangdals.se
• Nockes Bil - Kenoc AB, Spången, 264 52 LJUNGBYHED........................ 0435-44 04 87
		 www.kenoc.se, info@kenoc.se

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

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
Cykelaffär
• Ekstrands Cykel, Storgatan 17, 264 33 KLIPPAN.................................. 0435-71 14 13
		 www.tvahjulsmastarna.se, klippanscykel@telia.com
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
Jensen El / Alltjänst, Tornsborg 4548, 264 54 Ljungbyhed ...................... 070 22 86 502
		 - Elinstallatör med AB, www.jensen-el.se, poul@jensen-el.se
• Söndraby EL, Järnvägsgatan 28, 264 33 KLIPPAN................................... 0435-139 60
		 www.sondrabyel.se, sondraby.el.ab@telia.com
Entreprenad, mark och anläggning
Fricks Entreprenad ................................................................................ 0702-17 49 25
Fastighetsbolag
• Treklövern Bostads AB, Storgatan 43, 264 32 KLIPPAN............................ 0435-121 00
		 www.treklovern.se, kundtjanst@treklovern.se
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

Hund- och kattpensionat
Dag & Natt för Hund & Katt, Linneröd 6765, 264 93 KLIPPAN.................. 0722-45 20 80
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
Kommun
• Klippans Kommun, Trädgårdsgatan 12, 264 80 KLIPPAN.......................... 0435-280 00
		 www.klippan.se, kommun@klippan.se
Konferens
• Klippans Kultur Center, Östra Teatergatan 7, 264 38 KLIPPAN............... 0702-84 23 06
		 www.klippanskulturcenter.se, info@klippanskulturcenter.se

Livsmedelsbutik
• 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
Möbelrenovering - Sömnad
Åkälla Väv & textil, Templaregatan 20, 264 35 KLIPPAN........................... 070-782 28 85
Psykoterapi - KBT och parterapi
KBT4U, Norra Skolgatan 2A, 264 33 KLIPPAN........................................ 0707-56 54 88
		 Dobrica Vukovic, socionom, leg. psykoterapeut, kbt4u@hotmail.com
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
• 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

• De företag som är markerade med svart cirkel hittar Du ännu mer
26

BRANSCHREGISTER
• Parkköket i Kulturcenter,Östra Teatergatan 7, 264 38 KLIPPAN................. 0435-101 09
www.parkkoket.se, leffe60@telia.com
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 53 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

Markiser, cyklar,
målare eller bildelar?
Allt finns i din närhet!

Vad söker DU?
I detta Branschregister hittar du
snabbt och lätt din lokala kontakt!

Vill du synas här?
Fyll då i uppgifterna nedan och skicka in dem till:
Adapt Media, Norra Skolgatan 2A, 264 33 Klippan

Ja, jag vill vara med på följande:
SÖDERÅSJOURNALENS BRANSCHREGISTER!
Grunduppgifter: Företagsnamn, adress, postnummer,
ort, ett tel.nummer (Pris: 1 300 kr/år)
Tillägg: Web- och mailadress (Pris: +700 kr/år)
BÅDE KLIPPANSHOPPING.SE OCH
SÖDERÅSJOURNALENS BRANSCHREGISTER!
Egen företagssida på Klippanshopping.se med
presentation av verksamheten i text och bild

(Pris: 3 360 kr/år)

Företagsnamn, adress, postnummer, ort, ett tel.nummer
i Söderåsjournalens Branschregister (ingår)
Web- och mailadress i Söderåsjournalens Bransch
register (ingår)
JAG VILL VETA MER!
Jag vill veta mer, kontakta mig!
KONTAKTUPPGIFTER
Företagsnamn: ................................................................................................................................................
Kontaktperson: ...............................................................................................................................................
Postnummer: ....................................................................................................................................................
Ort: ...................................................................................................................................................................................
Telefonnummer: ............................................................................................................................................
Adress: .......................................................................................................................................................................
Mobil: ..........................................................................................................................................................................
Webadress: ..........................................................................................................................................................
E-post: ........................................................................................................................................................................

information, erbjudanden och annonser om på www.söderåsportalen.se
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Katalogerbjudanden!

25–28 MAJ

HÄLSAR ER VÄLKOMNA TILL

Kristi himmelfärdsdagsöppet 25/5 kl.9 -13
KLAPPA DJUREN I VÅRT MINIZOO
OCH TITTA PÅ VETERANFORDON!

20 %

Plantjord 50 liter/säck

5 ST 100:-

PÅ HELA BUTIKENS
FÄRGSORTIMENT!

JUBILEUMSPRIS

99:-

10 %

PÅ VÅRT KRAFFT
SORTIMENT!

TRÄOLJA

HERDINS 3 L

99:-

SPARA
150:-

FC KOPPARMÖLLAN
STÅR FÖR
KORVGRILLNING

COLORAMA
TRÄOLJA 3 L

COLORAMA TRÄOLJA
En fantastisk träolja med utmärkta vattenavstötande
egenskaper. Skyddar även mot sprickbildning.
Ordinarie pris 249:-. Erbjudandet gäller 25–28 maj 2017.
Lokala avvikelser kan förekomma.

PREMIÄR FÖR AL-KO-GINGE
ROBOTGRÄSKLIPPARE!

Bläsingevägen 7, Tel 0435-210 24 • ostraljungby@lantmaen.se
DESSA PRISER GÄLLER ENDAST DEN 25/5

Måndag - Fredag 7 - 18
Lördag
9XX,- Ortsnamn.
13
Adressgatan
www.colorama.se
Tel: 0000-00 00 00.
Öppet: Mån–fre XX–XX.
Lör XX–XX. Sön XX–XX

Håll utkik efter
vår invigningsdag!

Öppettider:
Mån - fre 10 - 18
Lör 10 - 14

LA

G
N
I
N
S
N
E
R
R
E
G
Stor flyttREA!
Fr.o.m den 7/6
finns vi på
Hembygdsgatan 2
i Tullssonhuset

