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Utgivningsdagar 2017
Nummer Manusstopp Utgivningsdatum 
September 4 september 24 september

30:e KlippLördag
Oktober 2 oktober 22 oktober

November 6 november 26 november 
Julskyltningar

December 27 november 17 december

Utgivningsdagar för hela året finns på Söderåsportalen.se

Det finns mycket att vara stolt över 
när man bor i Söderåsområdet. I 
Klippan har jag haft förmånen att 
besöka Bruksspelet som var fantas-
tiskt bra och det har varit Hovturné 
i både Skäralid och Tomarps kungs-
gård. 

Närmast i tiden ligger en massa eve-
nemang i Ljungbyhed, inte minst 
Gammelmarknaden som är tradition. 
Utöver alla evenemang finns allt jag 
behöver handla lokalt. Vill jag gå ut 
och äta finns det ett brett utbud av oli-
ka matställen. Det är dessutom nära 
till allting.

Något mer jag är stolt över är att  
Söderåsjournalen firar 30 år nästa år 
och vi tyckte det var dags att förnya 
tidningen inför jubileet. Syftet med 
Söderåsjournalen är att stärka den  
lokala handeln och skriva om allt posi- 
tivt som händer i utgivningsområ-
det. Vi behöver ständigt påminna oss  
själva om allt som finns här, alla  

Vår gemensamma styrka
företag och alla restauranger. Att vi 
förändrar layouten på tidningen är 
första steget. Arbete pågår med att 
göra innehållet ännu bättre och mer 
läsvärt. I det här numret har vi extra 
fokus på bilvård och hälsa. Jag tror du 
hittar mycket intressant att läsa.

Det är många som är positiva till ut-
vecklingen av Söderåsportalen med 
filmer, bilder och artiklar – både hem-
sidan och Facebooksidan. Tillsam-
mans bidrar vi till att sprida en positiv 
bild av vår hembygd. 

Vår gemensamma styrka ligger i att vi 
handlar lokalt, bryr oss om varandra 
och att vi sluter upp när det är evene-
mang. Jag brukar citera Tage Daniels-
son när jag ska beskriva näringslivet 
och vad tidningen Söderåsjournalen 
handlar om:
”En droppe droppad i Livets älv
har ingen kraft att f lyta själv
Det ställs ett krav på varje droppe
Hjälp till att hålla de andra oppe!”

 ANSVARIG UTGIVARE 
 DANIEL KRISTENSSON
 daniel@adaptmedia.se 
 
 ANNONSFÖRSÄLJNING, TEXT
 JENS LEANDERSSON
 jens@adaptmedia.se

 LAYOUT, FOTO
 CAMILLA H. PEURELL 
 camilla@adaptmedia.se

 LAYOUT, FOTO
 ALBIN LUNDBERG 
 albin@adaptmedia.se

ANNONSFÖRSÄLJNING: annons@soderasjournalen.se 
0435 - 77 90 50

Ny tävling!

DANIEL KRISTENSSON

TÄVLA OCH VINN EN KVÄLL 
MED SUSHI- ELLER THAIMAT
Nu har du chansen att bjuda ut vänner, familjen eller 
arbetskamraterna till en smakrik upplevelse på Sachi 
Sushibar i Klippan. Du kan välja sushi och varmrätter 
åt 6 personer. Ta del av det thailändska köket och låt 
dig smaka av härlig sushi. 
OBS! Dricka ingår inte till maten.

Skriv och tala om varför just du ska 
bli den lyckliga vinnaren.
Vi vill ha ditt svar senast 15 september 2017.

Skriv till:
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan

Brevet MÅSTE märkas med "TÄVLING Sushi/thai"

Fynda, fika och flanera i byn! 2 Ledare
 Vinn en kväll på Sachi Sushibar
3-5 Gammelmarknaden Ljungbyhed
6 Lokal historisk promenad 
 Frossa i motorer
 Fly´n Ride
8 Träning & hälsa
10  Klippan Dental
12 Souvenirutställning
 Avtackningsfest för dagbarnvårdare
 Vitsippepriset 2017
13  Centerns Miljöpris
14 Bil & Motor
16  Pantzars Ljud & Bild
18-19 Perstorps kommun
20-21  Månadens profil
22 Föreningssidan
23 Gyllienbielska museet
 Hallå där...
24  Östra Ljungby Scoutkår
26 Vinnare månadstävling
28  Arthur Lundqvist
29  Klippans Kommun
 Annonsjakten
30-31  Branschregistret
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Vår gemensamma styrka Fynda, fika och flanera i byn! 
Den 18-19 augusti är det dags för Ljungbyheds 
Gammelmarknad i Ljungbyheds centrum. 

Gammelmarknaden är en uppskattad marknad 
som fyller gatorna i Ljungbyhed med folk. God 
stämning och förhoppningsvis bra väder lockar 
alltid besökare till Ljungbyhed. Knallarna erbju-
der som alltid allt från kakor och godis till roliga 
t-shirts eller andra kläder. 

Förutom Gammelmarknaden håller även buti-
kerna i Ljungbyhed öppet som vanligt. Här hit-
tar du riktigt bra fynd och trevlig personal. Passa 
också på att ta en fika på Konditoriet som erbju-
der smarriga bakverk. God stämning och mycket 
folk är årligen återkommande inslag under Gam-
melmarknaden när knallarna slår upp sina mark-
nadsstånd. En tradition som lockar och blir likt 
en hemvändardag för många.
– Det bästa med marknaden är att den drar folk till 
vår trevliga by. Marknaden är ett populärt inslag i 
Ljungbyhed. Den ger folk en chans att se hur myck-
et bra det finns här med service, affärer och enga-
gerade föreningar, berättar Bo Rosengren som är 
ordförande i Ljungbyheds Köpmannaförening.

Goda middagstips 
på marknadsdagarna!!!
Från Delikatessen erbjuder vi:

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

Behöver du kontanter? Kontantautomat runt hörnet!

Ansök om Hemköpskort - upp till 2% bonus!

Ombud för

Grillad kyckling, 
kycklingklubbor,

kycklingspett, revben
och annat gott.

På vår hemsida 
www.hemkopljungbyhed.se 

hittar du Dagens rätt, nyheter, 
kontaktuppgifter m.m.

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.

     070-816 61 33

Ställningar till...

Villor
Höghus

Lägenheter
Scener

Väderskydd
Special
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Vill du lära dig mer om politik 
och Socialdemokraterna? 
Då ordnar vi fem träffar för att diskutera detta under hösten. 
För mer information/anmälan kontakta någon av oss senast 6/9: 
• Kerstin Persson

kerstin.persson@klippan.se, Tfn: 073-439 81 01 
• Gunilla Svensson

gunilla.svensson1@klippan.se, Tfn: 073-439 87 15

Följ oss på Facebook: Socialdemokraterna i Klippans kommun. 
E-post: klippan@socialdemokraterna.se F R A M T I D S P A R T I E T  I  K L I P P A N S  K O M M U N

Ljungbyheds 
Gammelmarknad
18 - 19 augusti
Vi finns på plats under Gammelmarknaden, 
kom och diskutera kommunalpolitik!

33år

 

33år

4 Ljungbyhed



Storgatan 4 
Ljungbyhed 
Tel 0435 - 294 50

100 år
1917- 2017

Vi firar

20% rabatt 
PÅ HELA SALSA 

SORTIMENT AV HÄSTFODER
SAMT 10 KILO SALSA MINERALER 

VID KÖP AV HEL PALL 
(21 st säckar, går att blanda, hämtpris)

Kan ej kombineras med andra erbjudande eller rabatter.

Gäller endast fredag och lördag!

	

Bygdens butik!

SKYNDA
OCH 
FYNDA!

Borr- och 
skruvdragare

1975:-
Kampanjpris!

Ryobi
18 volt

0rd.pris 2895:-

Art.nr 
5133002062

GRYTA MED 
LOCK 3L

Hackmann, rostfri

Nu 435:-
0rd.pris 619:-

Priserna gäller endast
butiken i Ljungbyhed
under marknadsdagarna!

Våra öppettider är: 
Fredag 9-18 och Lördag 9-13

Leverantör på plats 
fre 18 aug kl. 10-16

100 kr rabatt 
på 2-15 kg säckar av 
hund- eller kattmat
+ en gåva vid köp! 

... och mycket, mycket 

annat på vårt fyndbord!

MarknadsFYNDA hos oss!
Husqvarna (utställnings ex.)

inb.ugn och micro i rostfritt...

Dammsugarpåsar till superpriser
30% RABATT

Välkomna!
070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

En kontakt räcker! Vi fixar dina byggprojekt!

Besök oss på erby.se

Ha en fortsatt 
skön semester...

Ljungbyheds Konditori • Tel. 0435 - 44 17 22

Kaffe m. wienerbröd 32:-
Marknadsfläta 55:-

Gäller endast under marknadsdagarna.

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

MARKNADS-

ERBJUDANDE!
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Läderfabriken c:a 1920. Efter branden 
1917 byggdes fabriken upp igen och 
fick detta utseende. Foto från Blomgrens arkiv.

Traktorer och tändkulemotorer och myck-
et annat förknippat med landsbygden och 
jordbruket tar åter plats på Klippans hem-
bygdsförening den 20 augusti i år. 

Efter några års uppehåll är det åter dags 
för detta populära evenemang där besö-
karna kan vandra runt bland gamla trakto-
rer och kanske en och annan skördetröska  
eller plog. Det finns möjlighet att prata med 
ägarna som gärna berättar om hur det var 
när bönderna steg upp i ottan och värmde på 
tändkulemotorn som skulle dra tröskan el-
ler kanske sågen som skulle kapa plank till 
utbyggnad av ladugård eller liknande.

Lennart Svensson som var mannen som stod 
bakom tidigare evenemang är åter tillbaka 

på Elfdalen och Hembygdsföreningen. Ma-
skin & Teknik ska åter ta publik till denna 
utställning som han hoppas ska bli samma 
succé som tidigare år. 

Du som har en intressant traktor, tändku-
lemotor eller annan lantbruksmaskin kan 
höra av dig till Lennart på telefon:
0435 - 155 83 eller på 0708 - 28 20 53. 

Utställningen öppnar för publik klockan 
11.00 och håller på till klockan 16.00. Det 
krävs ingen föranmälan men du som vill 
ställa ut bör vara på plats i god tid vid klock-
an 10.00. 

Hembygdsföreningen bjuder alla utställare 
på kaffe med dopp.

Frossa i motorer 
för dig som gillar teknik

 KLIPPANS HEMBYGDSFÖRENING / ELFDALEN, KLIPPAN  
20 AUGUSTI KL. 11 - 16

Maskin & TeknikFly´n Ride
Den 16 september kl 10-16 är det åter   
Fly 'n Ride inne på Ljungbyhed Park. 

Tjusningen med detta evenemang är 
att det är enkelt, uppsluppet med en 
intim, familjär karaktär och utan håll-
tider. Du kommer att få uppleva riktiga 
rariteter bland bilar, motorcyklar, f lyg-
plan eller andra tekniska "prylar". Gra-
tis inträde och inga parkeringsavgifter.

Klippans kommun är på gång att 
skapa en 2,3 kilometer tillgänglig-
hetsanpassad promenadslinga i 
lokal-historiens tecken. 

Tanken är att skapa en slinga som startar 
i centrum och via läderfabriksområdet 
tillbaka in i centrum igen. Längs 
vägen ska det sättas upp skyltar vid 
intressanta byggnader och platser 
med information, med bilder från 
Blomgrens arkiv. 

En historisk tur genom Klippan 
som uppmuntrar till rörelse helt 
enkelt. Fetma och inaktivitet är stora 
bekymmer i samhället idag vilket 
Klippans kommun vill ändra på. 
För att göra promenaden extra unik 
planeras det att skapa QR-koder som 
besökaren kan scanna och få tillgång 
till ännu mer information i sin mobil 
och lära känna den egna bygdens 
historia.

Lokalhistorisk 
promenad i Klippan 
planeras
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Välkommen!

KLIPPAN

1/2
REAPRISET!

Höstnyheter 

varje dag!

START MÅNDAG 14/8

HALVA 
REAPRISET

Start måndag 14/8

KLIPPAN

Välkommen!
Massor av 
höstnyheter 
varje dag!

Storgatan 32, Klippan • www.gunnsmode.se • Välkomna! Helena med personal 

Nu HALVA REA-priset!
Start måndag 14 augusti

Nu är vi åter 
i grytorna!
DAGENS RÄTT. 
Mån - fre kl. 11.30 - 14.30

Östra Teatergatan 7 - 264 31 Klippan • www.parkkoket.se

Vi öppnar upp i Åstorp under september! 

Varmt välkomna!

Även á la carte

CYKELAFFÄREN I CENTRUM

HJÄLMAR, SKOR M.M.

EKSTRANDS CYKEL 
0435-71 14 13 Storg 17, KLIPPAN 
Tisd-fred 9-18 / Lörd 9-14 (Måndagar stängt)

Gäller 
t.o.m 15/9

Nyheter från 
verkstaden

Mån Fläsk och löksås
	 alt.	Bruna	bönor	mé	fläsk
Tis Pannbiff mé lög
Ons Panerad	fisk	mé	Pålles	goa	skarpsås
Tors Chilli con carne mé ris
Fre Schnitzel	mé	stekt	potatis,	bea
Veckans alternativ: 
Pyttipanna	mé	ägg	och	rödbetor

Fabriksvägen 8
KLIPPAN
0706 - 72 55 37

Dagens rätt

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

K
li
p

p
 u

t 
oc

h
 s

p
a

ra
 m

ig
!

Gäller	14	augusti	-	22	september	2017Välkomna!	Jessika	&	Co

ÖPPET: 
Mån - fre 
kl.11 - 16

80:-
33 cl läsk/

vatten ingår
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Tränare och vetenskapen är överens om 
att otränade personer har en stor för-
bättringspotential och mer eller mindre 
all träning ger "goda" resultat. Oavsett 
när en person börjar träna skapar det ett 
mervärde för kropp och själ. Det spelar 
egentligen ingen roll när vi börjar träna. 
Vi kan alltid förbättra vår fysiska status 
och förbättra vår hälsa genom att röra på 
oss mer. 

Anders Lindsjö arbetar med träningsutveck-
ling och har en bakgrund som en av Sveriges 
främsta tyngdlyftare och har deltagit i såväl 
OS som VM. Anders har några enkla råd att 
dela med sig av:
– Kroppen behöver tränas på många olika sätt 
för att utvecklas vilket är lätt att glömma bort 
när trender får oss att välja. Tänk på att träna. 
Snabbt, jobbigt, lätt, tungt, utmattande, länge 
och kort och svårt. Det ska helt enkelt kännas 
lite här och där efter ett träningspass. 

Fördelar med träning
Fysisk aktivitet är ett bra sätt att få fart på 
nybildningen av celler i hjärnan. Det tros 
vara en förklaring till att motion kan vara 
en bra behandlingsmetod för lindrig och 
måttlig depression. Vill du öka ditt välbefin-
nande och dessutom förbättra din kontroll 
över din vikt så är träning i samspel med en 
bra kost vägen att gå. Lisette Lindsjö har trä-
nat och instruerat i allt från dans till styrka 
genom åren. 

Varför träning?

Hennes tips är:
– Det är bra att kombinera styrketräning med 
konditionsträning om du på ett effektivt sätt 
vill bygga muskler samtidigt som du bränner 
fett. Under styrketräningen används en stor del 
av ditt energiförråd varför fettförbränningen 
kommer i gång fortare om styrketräningen följs 
av konditionsträning. 

Styrketräning och motion förlänger livet och 
ser till att chansen till f ler friska år ökar. Den 
som styrketränar tre gånger i veckan halv-
erar risken att drabbas av hjärtinfarkt och 
stroke. Frågan är varför du inte ska komma 
igång med din träning? Du har allt att vinna 
på att träna och må bra.

Skivstångsträning
Utifrån sin bakgrund som tyngdlyftare är 
Anders Lindsjö expert på teknik och utfö-
rande av tyngdlyftning. Lisette Lindsjö är 
utbildad pedagog och kommunikatör och 
berättar att de vill förmedla och lära ut 
fördelarna med skivstångsträning för både 
idrottare och motionärer. Skivstångsträning 
ger en hållbar kropp.
– Vi utbildar tränare för att ge dem verktyg 
att bli bättre och få sina adepter att bli bättre. 
Skivstångsträning är effektivt och när vi tränar 
kan vi hjälpa varandra vilket gör träningen 
både bättre och roligare. Alla har nytta av trä-
ning oavsett ålder och alla kan alltid träna på 
sin egen nivå, avslutar Anders och Lisette i 
mun på varandra.

Hitta rätt
träningsform!
Låt målet med din träning styra 
vilken träningsform som passar dig 
bäst. Träning ska vara roligt och 
ge energi. Är det gruppträning el-
ler träna ensam som funkar bäst för 
dig? Prova dig fram. 

Yoga tränar ditt inre och yttre
För den som vill bli smidig och välträ-
nad samtidigt som du stärker ditt sinne 
är yoga rätt träningsform. Tillsam-
mans med Qigong och Tai Ji så hittar 
du en riktigt bra kombination. Dessa 
träningsformer har dessutom hälso-
fördelar eftersom de höjer energin och 
minskar effekterna av inflammatoris-
ka reaktioner och stress. 

Gruppträning gör dig lycklig
De som tränar i grupp är lyckligare och 
trivs mer med sin träning. För många 
underlättar det att komma igång och 
sedan fortsätta när de grupptränar. Att 
träffa likasinnade och känna samhö-
righet är viktigt liksom att träna för en 
instruktör som tillsammans med sin 
musik motiverar dig.

Simning tränar hela kroppen
Att simma ger både bättre kondition 
och styrka. Simning är dessutom skon-
samt för muskler, leder, skelett och se-
nor. Vill du träna allsidigt är det bara 
att komma igång att simma!

Mån 18.30 - 20 ..... Kundaliniyoga, nybörjare
Tis 18.30 - 20 ....... Kundaliniyoga, mellan
Ons 19 - 20 .......... Pilates/gymsticks
Sön 16.30 - 18 ...... Yoga för män
Sön 18.30 - 20 ..... Qigong/Tai ji

Anmälan och mer info per mail: 
annikabandsjohus@outlook.com

eller sms:
Annika 0768 - 79 60 99
Camilla 0708 - 61 70 17

Klostergatan 4, Ljungbyhed
Välkomna! 

VÅRA KURSER BÖRJAR VECKA 34
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Varför träning?

349:-
/ MÅN

GYMKORT FR.

träna utan
bindningstid 
prova en vecka gratis

152
KLUBBAR

I SVERIGE!

NORDIC WELLNESS KLIPPAN 
Järnvägsgatan 31, 264 33 Klippan
0435 - 71 88 99

Nu har vi byggt ut klubben och fyllt 
på med några av världens bästa 
träningsmaskiner. Välkommen!

9

Bruksgatan 5, Klippan • 0435 - 108 90 • www.kupolen.se

Klippans största friskvårds- och hälsocenter

Gilla oss på Facebook / Kupolen Friskvårdscenter

ÖPPET HUS
26/8 kl 10.00 – 14.00

Ta tag i din träning och kost efter sommaren!
Vi har gruppträningar som “prova-på”-pass hela dagen.

Passa på! Specialerbjudande under dagen.

Nu flyttar även                         in i våra lokaler.



När du kliver in i gamla bankvillan i 
Klippan möts du av en vilsam och trev-
lig miljö som ger en hemtrevnadskänsla 
snarare än känslan av du klivit in på en 
tandvårdsklinik. De luftiga och fräscha 
lokalerna ger ett lugn och får dig att 
känna dig välkommen att sitta ned. Att 
träffa tandläkare Daniel Jordö får även 
den som tidigare haft tandläkarskräck 
att bli trygg och avslappnad.

Tandläkaren Daniel Jordö kommer när-
mast från en privat tandvårdsklinik i Förs-
löv som är en del av kedjan Praktikertjänst. 
Innan dess jobbade han inom Folktandvår-
den.  

Alla behandlingar 
Det finns inga åldersgränser eller andra 
restriktioner utan alla är välkomna som 
patient hos Klippan Dental. Här utförs i 
princip alla sorters tandvårdsbehandlingar 
samt estetisk tandvård.
– Vi är anslutna till Försäkringskassan och 
vänder oss till alla, från barntandvård till 
skönhetsbehandlingar och proteser samt ki-
rurgiska ingrepp, hos oss är alla välkomna, 
berättar Daniel Jordö.

Klippan Dental hette tidigare Oral Design 
eller rättare sagt Oral Design kommer att 
byta namn under hösten till Klippan Den-
tal. Det mesta kommer att vara sig likt 
förutom att kliniken ska bli mer utåtriktad 
både genom annonsering och att hemsidan 
ska bli mer funktionell för användarna. 
Samtliga anställda jobbar kvar vilket bor-

gar för kontinuitet, det är bara tandläkare 
Hans Åhlund som slutar och går i pension.

Varför ska patienter välja Klippan Dental?
Nöjda patienter är det viktigaste. Klinikens 
miljö och personal skapar en trygg atmos-
fär. Det ska vara prisvärt att välja Klippan 
Dental. Många är redan listade hos Klip-
pan Dental och det finns flera patienter 
från Daniels tidigare klinik i Förslöv som 
följer med honom till Klippan. Att byta 
tandläkare när du hittat en som du kän-
ner dig trygg hos är för många otänkbart. 
Tandvård handlar i mångt om mycket om 
förtroende.
– Patienternas egna behov är det som styr och 
varje patient bestämmer själv. Efter under-
sökning ger vi alltid förslag på olika ingrepp 
men det är alltid patienten som väljer. Vi job-
bar för patientens bästa och deras önskemål. 

Idrottsintresserad tandläkare flyttar in
Patienter som hör av sig för akuta besvär gör 
vi vårt yttersta för att de ska få hjälp samma 
dag, avslutar Daniel.

Fem snabba med Daniel Jordö
Född: Född och uppvuxen i Ängelholm. 
Civilstatus: Gift med Donna från Austra-
lien, tre barn.

Okänd talang: Fd fotbollsspelare i Vejby IF 
och idrottsintresserad överlag.

Samhällsengagemang: Engagerad i fören-
ingslivet. Ungdomstränare i Vejby IF där so-
nen spelar fotboll och baskettränare i dotterns 
lag. Sitter dessutom i styrelsen i Vejby IF.

Därför valde jag Klippan: Klippan har ett 
bra rykte om sig både vad gäller boende och 
företagsutveckling. Klippan har dessutom ett 
vackert läge med naturen runt hörnet.

10 Företag



Tandläkare Daniel Jordö
har tagit över Oral design

Alla gamla och nya patienter hälsas hjärtligt 
välkomna till min tandläkarklinik i Klippan. 

Ett stort tack till Tandläkare Hans Åhlund 
för all support och förtroendet att få vidare  

förvalta hans välskötta verksamhet.

Vid övertagandet kommer vi byta namn  
till Klippan Dental.

Leg. Tandläkare Daniel Jordö
Järnvägsgatan 11, Klippan

0435-153 10

www.klippan-dental.se

FLYTTREA
upp till  40% 

Välkomna till Storgatan 32 A, Klippan

Skynda och fynda!

Vi ska flytta till Tullssonhuset i höst

11



Dagmamma, dagbarnvårdare, pedagogisk omsorg. Oavsett namn är 
det många barn som gått hos dagmamma när de var små. Att vara dag-
mamma är en livsstil men följer skollagen och benämns ”pedagogisk 
omsorg”. Dagmammorna har sitt eget hem som arbetsplats och är an-
ställda av kommunen.

Janeth Nilsson Norén slutar nu som chef för dagbarnvårdarna liksom Inga-
lill Sjögren som tidigare varit chef för dagbarnvårdarna. Båda dessa unga 
damer går nu i för tidig pension och då bjöds det in till avtackningsfest i 
Stidsvig. Alla dagbarnvårdare sedan 1990 bjöds in och nära på alla kom. 
Det blev många kära återseenden på Tingsgården, närmare 60 dagbarnvår-
dare slöt upp.

Janet respektive Ingalills man var kommenderade till grillen och grillade 
korv dagen till ära och de trivdes bra vid grillen båda två.  Ingemo Nilsson, 
dagbarnvårdare i många år, var på plats och uttryckte viss oro inför fram-
tiden:
– Det har varit en enorm trygghet genom alla år att både Janet och Ingalill fun-
nits där. Givetvis är man orolig för vad som ska hända nu. Givetvis hoppas jag 
att det ska leva vidare med dagbarnvårdare i Klippan.

Janeth och Ingalill fick ta emot kramar av alla och de erkände att det kändes 
speciellt efter nästan 40 år. Janeth berättade att hon ser fram emot att få 
bestämma över sin egen tid själv. Ingalill uttryckte det som att skönt att tagit 
beslutet men att det samtidigt kändes overkligt:
– Detta är det sista vi styr över, vilken märklig känsla. Jag och Janeth har jobbat 
på kontoret ihop nu i 17 år och dessförinnan samarbetade vi i tjänsten, berättar 
Ingalill.

Dagen till ära hade Janeth och Ingalill bakat tårtor som de skulle bjuda på.
– Det är väldigt speciellt att återförena alla dagbarnvårdare och låta alla träffa 
alla igen efter alla dessa år, avslutar Janeth.

Avtackningsfest med 
Klippans dagbarnvårdare

Vitsippepriset 2017
Årets pristagare av vitsippspriset, som är ett pris 
som delas ut av Kristdemokraterna i Klippan, går i 
år till Abdirizak Yusuf Muhamed (Abdi).

Genom sitt engagemang i samhällsfrågor, genom sin före-
tagsamhet men också genom sin ödmjukhet och kunskaps-
törst är han en positiv förebild för många ungdomar i Klip-
pan. (Se hela artikeln på Söderåsportalen.se)

Souvenirer 
i Klippans konsthall
Utställningsgruppen i Klippans konsthall har va-
rit med och skapat en medskapande utställning. 
Utställningen är delvis interaktiv och där varje fö-
remål har en berättelse. Med begreppet interaktiv 
menas dessutom att du som besökare ska använda 
instagram och hashtagga bilder och få igång en kedja.

Utställningen är även en historisk vandring i konst- 
hallen om hur souvenir har skiftat betydelse och före-
målen illustrerar resan på mer än ett sätt. Tänkvärt och 
spännande är bästa sättet att beskriva utställningen.

Utställningsgruppen hälsar att du som besökare gärna 
får ta med dig kylskåpsmagneter och t-shirts även fort-
sättningsvis, utställningen lever vidare och det går att 
lämna in saker fortfarande.

12 Hemmavid



Gilla oss på

Öppet:
Torsdag 14-18
Fredag 10-18
Lördag 10-13

Nyskörade Eko grönsaker och 
Eko/Närproducerat kött 

från vår egen gård

Bjärhus Gårdsbutik 0435-102 95
För mer info: www.bjarhus.se

Gilla oss på FB

www.colorama.se

Vi har 
SOMMARPRISER 
på 10 liters Demidekk Ultimate 

och Alcro Bestå!

Gäller tom 31/8

1.995:-/st 

På Bjärhus Gård odlar odlar Elisabeth och Lars Hansson 
närproducerat och KRAV-odlat.  I charken finns färskt kött 
till försäljning och sidan om har de en gårdsbutik samt en 
restaurang på loftet. Bjärhus Gård har kravnummer 7 i Sve-
rige vilket betyder att de var tidigt ute med bli kravcertifie-
rade. Redan 1989 blev gården KRAV-certifierad.
– Vi var tidigt ute, varken ICA eller KF var på den tiden intresserat 
av att sälja ekologiskt, berättar Lars.

Idag är det en helt annan efterfrågan och grossisterna ringer och 
frågar efter ekologiskt istället.
– Ekologiskt handlar om att närodla och handla av grannbonden. 
Ekologiskt är inte att handla utländskt som fraktas hit, finns inget 
miljötänk i det. För att odla och föda upp djur ekologiskt måste du 
ha en känsla för det, kan inte göra det här för att tjäna pengar. Det 
måste få ta tid att föda upp djur och visa respekt för djuren och deras 
kött. Att äta riktigt bra kött ska vara en smakupplevelse. Visst blir 
uppfödningstiden längre men köttkvalitén blir så mycket bättre. Alla 
djur ska också vara ute så mycket som möjligt, säger Lars Hansson

Centerpartiets motivering till varför Bjärhus lantbruk/familjen 
Hansson får årets miljöpris:
”Bjärhus lantbruk/familjen Hansson där Elisabeth och Lars har får 
och lamm samt odlar ekologiska grönsaker/potatis på sin gård, de-
ras söner Gustav, Erik och Nils tar hand om korna. Allting som fa-
miljen producerar, går sen vidare till Gårdsbutiken som också finns 
på familjegården. Familjen har bedrivit sitt ekologiska lantbruk i 
snart 30 år, väldigt framgångsrikt.”

Centerns 
miljöpris 
till Bjärhus 
lantbruk

Tegelbruksg. 10 • 264 35 Klippan • Tel. 0435-122 00
www.berndtssons.nu

500:- rabatt på 
Startpaket Premium 
(ord pris 12.700:-) tom 31 aug.

KÖRKORT I HÖST? 

13Hemmavid



Söderåsjournalen har träffat Henrik Elg, 
Marcus Andersson och Sanel Hasani - kända 
bilbyggare från Klippan som vet hur en bil ska 
byggas och vårdas. Vad är deras bästa tips för 
att hålla vardagsbilen ren och snygg? 

Att sitta i en smutsig, illaluktande bil är 
inte bra för varken hälsan eller humöret. En 
otvättad bil förstör lacken och sänker an-
drahandsvärdet. Grundtipset är – är du inte 
intresserad eller har tid, lämna in bilen kon-
tinuerligt för bilvård. 
–  Är du intresserad av bilar och vill göra det 
själv då är det viktigt att använda rätt produk-
ter, avsedda för bilvård, säger Henrik.

Undvik att tvätta bilen hemma i trädgården. 
När du använder avfettning, schampo och 
andra rengöringsprodukter är det viktigt att 
du står på en plats där vattnet renas från ke-
mikalier. 
– Använd en biltvättshall som är miljövän-
lig och som förhindrar att det smutsiga tvätt- 
vattnet kommer ut i marken, fyller Sanel i.

Biltvätt
Avfettning är själva grunden till en bra bil-
tvätt. Det är i det här momentet du ska lägga 
ned hela din själ. Fuskar man med grundar-
betet får man betala senare. När du ska spola 
av bilen, börja nedtill och jobba dig systema-
tiskt uppåt i svepande sidogående rörelser. 
Nästa steg är att tvätta bilen med schampo, 

antingen med tvättborste eller med tvätt-
svamp. Därefter är det dags att försiktigt 
spola av schampot, berättar Marcus.

Invändigt
En ren bil invändigt börjar med att bilen 
dammsugas fri från all lös smuts. En bra 
grundregel är att använda en interiörspray 
som både ger en fräsch doft och rengör all 
plast, vinyl, gummi och textil inne i bilen. 
– Låt sprayen verka i en minut på texti-
lier innan du torkar av. Eftertorka ytan med  
interiörduk, berättar Henrik.
– En ren och snygg bil ger ett trevligt intryck. Alla 
tycker om det som är vackert och en ren bil, både 
utvändigt och invändigt, är oerhört vackert att se. 
Sådan bil, sådan förare, menar Marcus.

Bilbyggande som passion
Henrik, Marcus och Sanel lägger ner många 
arbetstimmar i garaget för att få just det där spe-
ciella stuket på utställningsbilen. 
– Jag har hållit på i 19 år och har tagit hem 
145 pokaler. I rätt många år har vi arbetat ihop 
som ett team, vi tre och det blir många timmar 
och helger vintertid i garaget, berättar Henrik.  
–  Innan påsk bor vi i garaget all ledig tid,  
fyller Marcus i. 
– Varje år säger vi aldrig 
mer men när vi kommer 
hem efter Elmia är vi tag-
gade igen. Då sätter vi  

Tvätta bilen snabbt och enkelt!
Köp tvättkort för 500 kr och 
få 100 kr extra att tvätta för!
Beställ kort på 
0435-105 18
(Betalas med faktura, 
även till privatpersoner) 04

35
-10

5 
18

Storgatan 12
Klippan

ENSTAKA TVÄTT?

Betala direkt i vår kort-

terminal med betalkort!

Söderåsens Miljöförbund informerar
Biltvätt ska göras i en modern biltvättsanläggning, an-
tingen i en automattvätt eller en "gör-det-själv-hall" där 
avloppsvattnet renas innan det leds vidare till kommu-
nens reningsverk.

Om du ändå vill tvätta din bil bör bilen stå på mark utan av-
rinning till dagvattenbrunn, öppet dike, vattendrag, sjö eller 
liknande och det får heller inte finnas vattentäkter som kan 
påverkas. Plan gräsbevuxen mark är att föredra, men grus-
plan kan också vara godtagbart.

Din bil är värd att vårda
full fart och sätter igång att planera nästa bil, 
säger Sanel glatt.

– Visst kostar det på men vi jobbar bra som 
ett team och vi är sponsrade av bland annat 
Sonax och BRL och vi tävlar även i billjud. 
Det är en skön sammanhållning bland alla 
bilbyggare och vi har som tradition att placera 
oss högt under påsken i Jönköping, avslutar 
Henrik.

14 Bil & motor



kia.com

Alla erbjudanden gcller levererade bilar t.o.m. 31/8-2017 eller sd ldngt lagret rccker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra 
rabatter eller furetagsavtal och gcller endast lagerbilar. Brcnslefurbrukning blandad kurning Kia Sorento 5,7-6,6 l/100 km, CO2-
utslcpp 149-174 g/km. Testerna cr gjorda enligt EU-kurcykel och miljuklass Euro 6. *Furmdnsvcrde: Kostnaden fur furaren motsvarar 
den skatt denne fdr betala per mdnad fur bilfurmdnen, baserat pd en marginalskatt pd 50%. Bilen pd bilden kan vara extrautrustad. 
Med reservation fur eventuella tryckfel.

Kur svart
Kia Sorento i limiterad BlackLine Edition
Med sju sittplatser, hug sckerhet och fantastisk framkomlighet cr Kia 
Sorento Special Edition den ultimata familjemaskinen. I den limiterade 
BlackLine-versionen blir den dessutom en riktig nackvridare.
Scg adju till anonymiteten!

2.2 CRDi AWD AUT SPECIAL EDITION 7-SITS
REK. CA PRIS FRDN 444.800 KR

KAMPANJPRIS FRDN: 429.800 KR
FURMDNSVCRDE FRDN 2.700 KR/MDN*

EN VCLUTRUSTAD BIL 
 SE KIA.COM FUR MER INFO

LCGG TILL BLACKLINE LIMITED EDITION: 
19.900 KR (VCRDE 53.800 KR)
BlackLine-paketet innehdller sidofotsteg,  sidospeglar 
i borstat matt stdl, Michelin sommar dcck med 20  
aluminiumfclgar samt  Michelin 19  vinterdcck.

Öppet: 
Service/verkstad mån-fre kl. 7-16.30
Försäljning mån-fre 9.00-18, lörd 10-14 

Södra Kringelvägen 2,Tel 0451-38 40 00
www.newmanbil.se

Nästan nya Ceed 1,6 CRDi 5D Komfort M-16
1000 -1500 mil. Skattebefriad till 2021.

SPARA  
upp till 30.700 KR
Pris från 159.700 KR
Månadskostnad 1.688 KR *

Ncr du kuper en Kia ingdr alltid den  trygga 
kcnslan av Sveriges lcngsta nybilsgaranti frdn 
 fabrik. Det tillsammans med komforten, kvaliteten 
och  kurglcdjen gur Kia till det smarta valet, bdde 
i sommar och under resten av dret. Vclkommen 
in och provkur hos din Kia-handlare!

Kup en ny Kia. 
Fd 7 drs lugn och 
ro pd kupet.

Just nu ingdr brcnsle fur 
upp till 10.000 kr hos 
INGO ncr du privat-
leasar ndgon av 
vdra  utvalda 
modeller! *

Kur utan att kupa,
brcnsle ingdr!

1.6 KOMFORT REK. CA PRIS  239.900 KR

Kampanjpris frdn: 227.800 kr
PRIVATLEASING FRDN 3.790 KR/MDN,
10.000 KR I BRCNSLE HOS INGO INGDR*
Utrustad med bl.a. autobroms, aktivt filuvervakningssystem, 
hel ljus assistans, skyltscanning, eluppvcrmt bakscte, 17  alu-
minium fclgar, xenonljus, 7  navigationssystem med back-
kamera och eluppvcrmd lcderratt.

LCGG TILL DIESEL 22.000 KR

Kampanjpris frdn: 183.900 kr
PRIVATLEASING FRDN 2.990 KR/MDN,
10.000 KR I BRCNSLE HOS INGO INGDR*
Utrustad med bl.a. 2-zons klimat anlcggning, 16  aluminium-
fclgar,  eluppvcrmd lcderratt, parkerings sensor bak, LED-ljus 
fram & bak, regnsensor och Bluetooth-.

LCGG TILL NAVIGATION, BACKKAMERA OCH ISG: 
1.900 KR (VCRDE 10.900 KR) 

1.6 KOMFORT REK. CA PRIS 202.900 KR1.6 KOMFORT REK. CA PRIS 202.900 KR

Kampanjpris frdn: 132.800 kr
PRIVATLEASING FRDN 2.290 KR/MDN
8.000 KR I BRCNSLE HOS INGO INGDR*

1.2 KOMFORT REK. CA PRIS 148.900 KR

Utrustad med bl.a. eluppvcrmd lcder ratt, 16  aluminium-
fclgar, manuell AC, iPod-anslutning och kurvljus fram.

LCGG TILL SPECIAL EDITION: 6.900 KR 
(VCRDE 25.700 KR) 
Innehdller bl.a. navigationssystem med backkamera, ISG 
(start & stopp), 17  aluminiumfclgar, parkerings sensor bak, 
regnsensor, farthdllare, ACC och Bluetooth-.

Kampanjpris frdn: 105.800 kr
PRIVATLEASING FRDN 1.890 KR / MDN
5.000 KR I BRCNSLE HOS INGO INGDR*

1.0 SPECIAL EDITION REK. CA PRIS 115.800 KR

Utrustad med bl.a. klimat  anlcgg ning, ISG (start & stopp - 
manuell vcxelldda), 15  alu mi nium  fclgar, sportiga stutfdngare 
fram och bak, dubbla synliga utblds, hujdjusterbar furarstol 
och murktonade rutor bak.

LCGG TILL NAVIGATION & BACKKAMERA: 4.900 KR 
(VCRDE 10.900 KR)

kia.com

Alla erbjudanden gcller levererade bilar t.o.m. 31/8-2016 eller sd ldngt lagret rccker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller furetagsavtal och gcller endast lagerbilar. Brcnslefurbrukning blandad kurning Kia Picanto 4,4-5,6 l/100 km, CO2-utslcpp 102-
130 g/km; Kia Rio 4,7-6,3 l/100 km, CO2-utslcpp 109-147 g/km; Kia cee d_sw 4,0-6,3 l/100 km, CO2-utslcpp 104-141 g/km; Kia  Sportage 4,6-6,7 l/100 km, CO2-utslcpp 119-166 g/km. Testerna cr gjorda enligt EU-kurcykel och miljuklass Euro 6. Lokala prisavvikelser kan fure-
komma. Kia Privatleasing, 36 mdn, mdnadskostnader inkl. moms exkl. upplcggnings- och aviavgifter. Rurlig rcnta. Max kurstrccka 1500 mil/dr, uvermil debiteras. Sedvanlig kreditpruvning sker. Slitagedelar, uvriga reservdelar och ev. tillval ingdr inte i priset. Fordonsskatt 
betalas av kunden. *Det brcnslebelopp som du fdr nyttja fur tankning om du tecknar ett separat avtal avseende INGO-kortet mdste utnyttjas inom 36 mdn, efter det furfaller outnyttjat belopp. Fur fullstcndiga villkor och mer information om INGO-kortet lcs kia.com/
privatleasing. Bilarna pd bilderna kan vara extrautrustade. Med reservation fur eventuella tryckfel.

2.4 l bensinmotor – NYHET!
• Automatväxlad
• Läderklädsel
• Högeffektsljudanläggning premium
• Subwoofer
• 18’’ lättmetallfälgar
• Förarsäte med 8-vägs elinställning
• Parkeringssensorer fram och bak

BARA ETT FÅTAL KVAR!

KOM IN OCH PROVKÖR IDAG.

Skynda in och provkör!
Bränsleförbrukning blandad körning 9,5 l/100 km, CO2 225 g/km. Miljöklass EU2005. Med reservation för slutförsäljning. Bilen på bilden är extrautrustad. www.honda.se

Begränsat antal

Pris 279.900 kr

Newmanbil AB
HässleholmHässleholm

www.newmanbil.se               0451 - 38 40 00

Södra Kringelvägen 2. Tel 0451-38 40 00. www.newmanbil.se
Öppettider: Service/verkstad månd-fred 7.00-16.30. Försäljning månd-fred 9-18, 

HELGÖPPET Lördag 10-14, Söndag 11-15

Bilen på bilden 
kan vara extrautrustad.

* 36 månader, 51% restvärde, 
3,95% ränta, 20% kontant.

TILLFÄLLE
endast 10 st!

• Enkel avspolning • Handtvätt
• Dammsugning • Vaxning

• Plåt & Lackskador

Mörsarevägen 6 Ljungbyhed 
Vid sidan om Bångdals Bilservice

Telefon 0735-15 81 03

STIGS Bil & Bud

Storgatan 64 • 0435-147 00 • Måndag-fredag 8-18, lördag 9-12 •  www.stigs-autoshop.se

Hos oss hittar du alla 
BILVÅRDSPRODUKTERNA!

KAMPANJER 
I BUTIKEN

TVÄTTA BILEN 
miljövänligt. 

FABRIKSVÄGEN, KLIPPAN
NYHET!
Insektsrengöring

DYGNET RUNT

fr. 20:-
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Pantzars ljud, bild & vitvaror har 
flyttat in i nya och stora lokaler i 
Tullssonhuset. 

En egen avdelning med vitvaror och ett 
brett sortiment av TV-apparater, dato-
rer, digitalkameror, telefoner och ljud-
anläggningar. Vi har dessutom egen ser-
viceverkstad för reparationer. 
– Förutom ett större sortiment av varor 
har vi bra parkeringsmöjligheter utanför 
affären, berättar Benny Pantzar.

De nya lokalerna är luftiga och ger en 
bra överblick av hela butiken. Du hittar 
alltid de senaste produktnyheterna till 
mycket konkurrenskraftiga priser här. 
Benny och Peter i butiken erbjuder fort-
farande installation, hemleverans och 
support. Allt du behöver handla eller 
behöver hjälp med fixar de åt dig. Bra 
service och ett brett utbud är Pantzars 
konkurrensfördelar. 

Deras intresse och passion för hemelek-
tronik och stora kunskaper om den allra 
senaste tekniken hittar du inte någon 
annanstans. 
– Välkommen hit och besök oss i vår nya 
rymliga butik, hälsar Benny

Med passion för hemelektronik
16 Företag



Fackligt politiskt café
Kom och ställ fackliga eller 

politiska frågor till:
Marcus 
Strandberg
Handels
Ordf. Personalklubben
Ica-lagret i Helsingborg

Rune 
Persson

Socialdemokraterna
Ordf. Treklövern

Bostads AB

         

	

- facken i Klippan

Mån 4 sept kl. 14 - 18
Arbetarerörelsens expedition 

Järnvägsgatan 34, Klippan 
(mittemot Netto)

Vi bjuder 
på kaffe 
med våffla

ALLA ÄR VÄLKOMNA!

Vid frågor kontakta Paul Gustafsson 0767-70 63 70

F R A M T I D S P A R T I E T  I  K L I P P A N S  K O M M U N

Järnvägsstationen • KLIPPAN • 0435-100 01 • www.resteamet.se

Fri anslutning väg 21 Kristianstad-Åstorp och E6:an Ängelholm-Malmö!

ResTeamet
SOL & BADRESOR
Costa Brava, Roses 10, 17, 24 dgr 25/8, 1/9, 8/9, 15/9 .......................... fr 3795:-
Costa Brava, Empuriabrava 10, 17 dgr 25/8, 1/9, 8/9, 15/9 ................. fr 4595:-
 
UPPLEVELSER/WEEKENDRESOR
Vinprovning Burg alt Timmendorfer Strand
2 dgr halvp 15/10, 28/10, 11/11, 25/11 ..................................................... fr 1395:-

Bornholm 2 dgr 19/8 help/utflykter. ......................................................... 1995:-

Hyttsill med luffardag 2 dgr 14/10 help/utflykter .................................. 1995:-

Ölfestival/Bremen 3 dgr 20/10 ................................................................ 2595:-
 
DAGSTURER
Ullared 16/8, 31/8, 12/9, 26/9 m fl .............200:-
Bordershopen 5/9, 11/10, 16/11 m fl .......400:-
Heiligenhafen 9/8, 19/9, 9/11, 23/11 ........400:-
Burg med shopping och vinprovning
29/8, 28/9, 26/10, 28/11, 7/12 .....................430:-
Ystad Tatto 12/8 biljett/middag .................990:-
Bornholm 15/8 ...........................................785:-
Äppelmarknad i Kivik 24/9 ......................630:-
Bokmässan i Göteborg 30/9. ...................430:-
Arlövsrevyn 11/2, 3/3, 4/3, 10/3, 11/3.......825:
Julmarknad på Liseberg 7/12 ..................425:-
Julmarknad i Huseby 11/11, 14/11 ..........650:-

Glutenfritt café & Butik med naturprodukter

sweetharmony.seSweet Harmony
Även mjölkfria och sockerfria alternativ

ta Hand om din Hud efter 
Sommar & Sol med 
naturliGa produkter

• Black soap för rengöring 
och vård
• nattljusolja för fukt 
och vård

BrukSGatan 29 
klippan
076-318 77 75

Öppettider:
tiS-fre 10-18
lÖr 10-14välkomna in så 

Berättar vi mer!

AUTOMAT-TVÄTT
Biologiskt reningsverk
Miljövänlig tvätt 
Mjukborstar, skonsam mot lacken 

Från 110:- 
(6:e tvätten gratis)

Klippan bil & motor

Vedbyvägen 35, Klippan

 • Hantverk 

    • Närproducerat 

     • Mat & våfflor 

    • Drillflickor 

2017 

Hillesgårdens  
Marknadsdag  

20 augusti 
10.00-17.00 

Det är skyltat till Hillesgården från avfart 69 på E4:an, Mölletofta/Stidsvig. 
www.hillesgarden.se     Tel. 0435-215 30    info@hillesgarden.se    Facebook 

• Närmare 90 säljare! 

Söderåsjournalen 
Klippan 
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RÖSTÅNGA 
BEGRAVNINGSBYRÅ 
 

Billingevägen 8 -  Röstånga -  0435-91570 

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

www.röstångabegr.se           info@begr-byra.se 
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FOTHÄLSAN
    

Välkommen till 
Köpmang. 4 D • 0435 - 309 99

ÖPPET: 
Tis-fre 10-18 • Lör 10-13

 I PERSTORP

FYND-
BORD 
utanför butiken 
fredag 25/8 & 
lördag 26/8

TACK för alla gåvor, blommor 
och goda vitsord under min 
nyöppning!

Stängt för inköp 22/8-24/8.

REAFINAL!

Köpmangatan 19
Perstorp 

Tel 0435 - 346 68

30-50-70%
på sommarens skor och väskor

Nu packar vi upp 

höstnyheter dagligen!

Följ oss på

Perstorpsdagarna den 23-27 augusti bjuder på något för 
alla. Det blir musikaliska uppträdanden där hemmafavo-
riterna Donnez öppnar med gratis dans på torget. 

Ett stort tält kommer att vara placerat på torget med en dans-
bana och scen. Idol-Rebecka är en av många andra artister 
som kommer få tältet att lyfta och marken att gunga.

Det blir mycket mer än musik under Perstorpsdagarna. Det 
blir talangtävling, bingo, trolleri med Jozima Magic och 
barnunderhållning med Mamma Måd för att nämna något. 

Till det mer spektakulära inslaget står räddningstjänsten för 
som ska släppa en bil från en lyftkran för att visa hur ett for-
don kan se ut efter en krock i 50 km/tim.
– Det är positivt att kunna erbjuda Perstorpsdagarna som ett 
gratisarrangemang. Kommunen inser betydelsen av att ha ett lo-
kalt arrangemang för alla och har skjutit till pengar som gör det 
möjligt att slopa entré- och biljettavgifter helt, säger fritidschef 
Magnus Almström. 

För dig mellan 7-16 år som kan sjunga eller spela något  
instrument arrangeras det Talangtävling i tältet på torget den 
25 augusti klockan 16.30. Butikerna passar på att visa upp sig 
med lite extra bra priser. 

Perstorpsdagarna – en folkfest!

Inbjudan till 
samrådsmöten om 
Perstorps utveckling
Hur ska Perstorp utvecklas? Passa på att tycka till  
vid olika samrådsmöten. Dina synpunkter är viktiga! 
Översiktsplanen som kommer att diskuteras vid 
mötena innehåller konkreta förslag för mark- och 
vattenanvändningen och bebyggelseutvecklingen.

Inplanerade offentliga möten är:
• Perstorp: 23 och 24 aug. 18.00 i kommuntältet   
 under Perstorpsdagarna
• Oderljunga: 26 sept 18.30, Oderljunga skola
• Bälinge: 27 sept 18.30, Bälingebadet

Kontakt Perstorps kommun:  
Ronny Nilsson, kommunstyrelsens ordf. (s)  
0435/391 13, ronny.nilsson@perstorp.se

Mattias Bjellvi, stadsarkitekt (projektledare för ÖP), 
0435/391 79, mattias.bjellvi@perstorp.se

Kjell Hedenström, samhällsbyggnadschef,  
0435/391 74, kjell.hedenstrom@perstorp.se

Se mer på www.perstorp.se
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Perstorpsdagarna – en folkfest!

Onsdagen 19.00 – 23. 00 DONNEZ, torget
 18.00 – 23.00 Fika försäljning, PBIK, torget

Torsdagen 10.00 – 15.00 Hantverkets vänner, torget
 10.00 – 17.00 PLASTENS HUS: Bakelit 100 års jubileum, Plastens Hus, Perstorp AB
 10.00 - 17.00 PERSTORPS GYMNASIUM: öppet hus + experiment, Gymnasiet
 17.00 – 22.00 BINGO, PBIK, torget
  MUSIKQUIZ, Peter ”Pane” Andersson + Marie, torget
 16.00 – 22.00 Fika försäljning, PBIK, torget

Fredagen 10.00 – 18.00 Hassans Tivoli, torget
 10.00 – 18.00 Hoppborgar, torget
 12.00 – 18.00 ICA firar 33 år (Ingemar Larsson som handlare)
  Lasse och Emil Sigfridsson uppträder, försäljning på ICAs parkering
 15.00 – 15.45 MAMMA MÅD: barnmusikunderhållning, torget
 16.00 – 16.30 REBECKA, Idol-tvåa 2016, torget
 16.30 – 17.30 TALANGTÄVLING, torget
 16.30 – 17.30 Dansuppvisning ABF (i samband med tävlingen)
 18.00 – 18.30 REBECKA, Idol-tvåa 2016, torget
 19.00 – 23.00 COVERLOVERS, lokalt coverband, torget
 13.30 – 23.00 Fika försäljning, PBIK, torget

Lördagen 10.00 – 16.00 Hassans Tivoli, torget
 10.00 – 16.00 Hoppborgar, torget
 10.00 – 16.00 Ansiktsmålning
 12.00 Bilsläpp, korsningen Torggatan/Köpmangatan
 12.45 – 13.00 Musikalgrupp från Bjärnum – ur musikalen ”Den långa färden”.
 13.00 – 13.45 Trolleriunderhållning med Jozima Magic, torget
 14.00 – 15.00 High15, torget
 14.00 – 16.30 Dragspelsträff och fikaservering, Hembygdsgården
 Ca 13.00 – 14.00 Veteranbilar, Köpmangatan
 10.00 – 16.00 Handlare och Biblioteket håller öppet
 10.00 – 16.00 Räddningstjänsten/Försvaret, torget/Torggatan
 10.00 – 16.00 Fika försäljning, PBIK, torget

Söndagen 14.00 – 16.00 Hagstadagen, Artur Lundkvist gården i Hagstad

Med reservation för ev. ändringar
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Till vardags bor han i Växjö men över somma-
ren flyttar han hem och bor hos föräldrarna i 
Fastarp. SHL:s kanske bästa offensiva back Eric 
Martinsson är född och uppvuxen i Fastarp utan-

för Östra Ljungby.

När jag ringer på dörren i föräldrahemmet är det 
en nyduschad Eric som öppnar och hälsar välkom-
men in. Inne i vardagsrummet har Eric lagt fram sin  
pappas urklippsbok med artiklar om Eric genom 
hans karriär.
– Jag tyckte först det var fånigt när pappa började 
klippa ut och spara alla urklipp i en bok men idag kan 
jag tycka det är roligt att titta tillbaka på allt vad som 
skrivits.
 
Sportkillen
Det var inget självklart val att det blev ishockey  
berättar Eric när vi sitter och pratar.
– Pappa ville gärna att både jag och lillbrorsan skulle 
köra motocross eftersom han är intresserad av moto-
cross och var duktig som ung när han själv tävlade. Men 
jag ärvde morsans försiktiga gener och motocross föll 
aldrig mig eller brorsan i smaken. Istället var det fotboll 
och innebandy som gällde när jag var liten och när jag 
var 9 år testade jag på ishockey och fastnade direkt för 
sporten. Den första tiden fick jag spela med de som var 
yngre för att komma i kapp men jag hade lätt för att 
åka skridskor och blev snabbt bättre och fick komma 
upp i min egen åldersgrupp.

När Eric skulle börja högstadiet fick han välja en 
sport och det blev ishockeyn och samtidigt valde han 
att gå i skola i Ängelholm och byta lag till Rögle. 
Fast TV-pucken var Eric aldrig nära att bli uttagen 
till.
– Laget i Åstorp splittrades när några f lyttade och 
började i Jonstorp istället och då valde jag att byta till  
Rögle eftersom jag hade både släkt och vänner i Ängel-
holm.

Reserv
Vägen till ishockeyproffs har inte varit spikrak utan 
det har krävts många timmars träning och lite tur. 
Efter högstadiet är det ishockeygymnasium som häg-
rar för alla spelare och Eric blev placerad som reserv 
i Ängelholm på Rögles hockeygymnasium. Istället 
för att börja spela i Jonstorp som många kompisar 
som inte kom in på hockeygymnasiet valde Eric att 
söka till andra hockeygymnasium. Samma dag som 
han fick besked om att han kunde få börja i Växjö 
ringde Björn Hellkvist i Rögle och erbjöd honom en 
plats hos Rögle. Tiden på hockeygymnasiet beskriver 
Eric som är härlig tid med bra vänskap som håller i 
sig än idag. Fast när han och de andra gick ut från 
hockeygymnasiet hade Rögle precis gått upp i SHL 

En lirare - som njuter av stunden
och valde att satsa på etablerade spelare istället för 
egna produkter. Istället blev det ett år i Des Moines i 
Iowa och den amerikanska juniorligan för Eric.

Hemma igen
Ett år i Nordamerika fick räcka och efter säsongen 
fick Rögle en plats över i truppen efter att Anton  
Cederholm åkte över till Nordamerika.
– Rögles sportchef Anders ”Masken” Carlsson gav mig 
ett två månaders try-out kontrakt men redan i första 
träningsmatchen bröt jag foten och trodde chansen var 
rökt. Istället fick jag sikta in mig på två månader av 
rehabträning. ”Masken” var hygglig och sa att de två 
månaderna av kontraktet skulle börja när jag var frisk 
igen.

Istället för att få chansen i Rögle fick Eric börja om i 
Helsingborg, HHC, för att komma i form. När Rögle 
fick en skada på en av sina backar fick Eric chan-
sen. Efter en helt osannolik kvalserie med Rögle fick 
Växjö Lakers upp ögonen för honom och gav Eric 
kontrakt. Första säsongen med Växjö slutade med 
SM-guld och i våras var Eric med länge för en plats 
i Tre kronor och VM-spel men gallrades bort till för-
mån för storstjärnor från NHL.

Rögle igen
På frågan om det blir Rögle efter nästa säsong blir 
svaret svävande.
– Jag vill gärna komma tillbaka till Rögle men det är 
inte läge nu. Det hade varit magiskt kul att samla ihop 
alla vänner som spelat ihop och dragit på oss Rögletrö-
jan för att gå långt med Rögle.

– På samma sätt som jag saknar vänner och familj när 
jag är i Växjö har jag en bit av hjärtat kvar i Rögle och 
följer laget. Precis som jag har nära hem finns Rögle 
kvar, berättar Eric.

Livet
Det är lätt att tycka om Eric, han är öppen och har 
nära till skratt. Han pratar om vikten av att leva i 
nuet och njuta av livet som ishockeyspelare. Många 
drömmer om att bli ishockeyproffs och spela match-
er inför tusentals människor, Eric är förunnad att få 
göra det och han säger sig verkligen uppskatta livet 
här och nu.
–  Givetvis drömmer jag om lyckas i NHL, det vill alla. 
Min värld går inte under om det inte blir så. Det jag lärt 
mig är att gör man sitt bästa och är ambitiös händer det 
bra saker.

Eric är beviset på att det händer bra saker när man 
gör sitt bästa, går och lägger sig i tid istället för att 
vara ute och svira i tonåren eller inte ge sitt idrottan-
de en verklig chans. En riktig förebild för ungdomar, 
det är vad Eric Martinsson är.
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En lirare - som njuter av stunden
"Jag vill gärna 
komma tillbaka 
till Rögle" 
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Tack till Föreningssidans sponsorer! Tack till Föreningssidans sponsorer!

AA – Anonyma Alkoholister
Info-möte varje tors kl. 17.30-18.30.

Al-Anon
Är du anhörig till missbrukare, behöver 
du stöd och hjälp? Möte varje tors kl. 19-20.

Kvinnor Tillsammans Klippan
Måndag 21 augusti, kl. 18.30
Sista medlemsmötet i Andreaskyrkan. 
Information om föreningens upphörande.

Aktiespararna Klippan Perstorp Åstorp
Aktieutbildning för nybörjare med hjälp 
av "Hitta Kursvinnare" börjar  sön  17/9 
kl. 17.00 - 19.00 Studiegården 47:an Storga-
tan 47 Klippan OBS Begr. antal platser.
Anm på hemsidan: www.aktiespararna.se/
lokalavdelningar/klippanperstorpastorp

Klippanamatörernas Folkdanslag
Vi dansar i Gråmanstorps Bygdegård varje 
onsdag fr.o.m 30 aug. OBS ny tid - kl. 19. 

Perstorps Hembygdsförening
Dragspelsträff 26/8 i Perstorps Hembygds-
gård med Höganäs Dragspelsklubb kl 14 
-16.30. Kaffe med hembakat. Lotterier.

Gråmanstorps Bygdegårdsförening
Underhållsdag 3/9 start kl 9.00
Kontakt: 0705-22 21 39 Agneta

PRO Perstorp
Dans i Folkets Park kl. 17 -21. 
Alla föreningsanslutna är välkomna 
• 16/8 Tuboys ork  • 6/9 Ingvar Fahst ś Duo 
• 20/9 Candys orkester
13/9 Medlemsmöte, Folkets Park kl 14. 

Riseberga Färingtofta Hembygdsförening
7/9 Filmkväll kl. 19. Annexet g:a U-off-
mässen vid Ljungbyhed park (F5)

Seniorerna, SPF Eken Perstorp 
• 7/9 Månadsmöte äger rum i Församlings-
hemmet kl 14. Perstorps kommunchef samt 
socialchef kommer och berättar.
• 8/9 SPF Ekens Fredagscafé öppnar på 
Syrénen den 8 september kl 09.30-11.30.

Scouterna i Östra Ljungby
20/8 Scouterna i Östra Ljungby fyller 75 år! 
På hemvändardagen på Tingsgården kom-
mer vi att visa kort och material från förr i 
en av byggnaderna. Vi hoppas på stor anslut-
ning från gamla medlemmar.

PRO Ljungbyhed
• 18 - 19/8 Gammelmarknaden. 
Tombola och öppet i lokalen

• 23/8 Korvgrillning. Obs ändrad datum. 
Samling på torget kl 13.30 för samåkning.
Medtag korv och fika.

Östra Ljungby och Källnas socknars 
Hembygdsförening
20/8 Hemvändardag på Tingsgården 
i Stidsvig kl. 11 - 17. Visning av museum, 
skol-, konfirmandfoto samt foto från bygden. 
Scouterna visar bildspel. Röda korset serve-
rar middag kl 12. Gudstjänst kl 14 med Luka 
Vestergaard. Hembygdsför. serverar kaffe.

Fly 'n Ride 
Den 16 september kl 10-16 är tiden för årets 
Fly 'n Ride inne på Ljungbyhed Park.
Gratis inträde och inga parkeringsavgifter

Åsbo Släkt- och Folklivsforskare
7/9 kl. 19. Start för studiecirkel i Disgens 
släktforskarprogram 3 – 5 gånger. Grun-
derna i 2016 versionen samt konvertering för 
dem som använder 8.2. Du skall ha skaffat 
programmet och jobba i egen dator. Anm. 
till Marie, 070- 344 21 12 eller marie@mun-
ke.se.

PRO Klippan
• Tis 15/8 Generationsträff i PRO-loka-
len Torget 1 A med ABF och Klippans 
Unga Muslimer (KUM) kl. 17.30. Mat från  
Kosovo. Ingen föranmälan.
• Ons 16/8 
Klubbmästerskap i boule kl 13 i Stadsparken.
Sommarcykling kl 13.30. Samling i Elfda-
lens hembygdsby.

SPF SENIORERNA FÄRINGTOFTA
Motionsdans i Tornsborgs Tivoli, Färing-
tofta kl 17-20.30. VÄLKOMNA!
• 17/8 Reid & Comp, • 31/8 Orient,  
• 14/9 Ingvar Fasth
www.spfseniorerna.se/faringtofta

Kvidinge Föreläsningsförening
17/9 kl. 19. Hembygdshallen i Kvidinge 
Vi startar med TV kände meteorologen Mats 
Andersson. Under 15 år på SVT har han 
lämnat 10000 väderprognoser.

Ljungbyheds framtid
27/8 kl. 14. Stå-up med Martin Svensson
3/9 kl. 14. LoveDolls underhåller i parken 
i Ljungbyhed. Vill du hjälpa till vid arrang-
emang? 
Kontakt: madelene@ljungbyhedsframtid.se

Åby IBK 
9/9 kl. 12 insamling vid Kvantum. Lämna 
dina överblivna burkar och flaskor, även ut-
ländska ölburkar. 

Klippans Bridgeklubb
Årsmöte 14/9 kl. 18.00 i Studiegården 47:an.

Klippan korpens boulesektion
Årets första singeltävling spelades i parken 
med 22 deltagare. Segrare Anders Anders-
son 3 vinster/23 kvot. 2:a Evert Enoksson  
3 vinster/18 i kvot. 3:a Sven-Åke Svensson  
3 vinster/12 i kvot.

Föreningssidan finns nu främst på Söderåsportalen.se liksom ett register med kontaktuppgifter till föreningar i utgivningsområ-
det. På grund av begränsat utrymme och färre sponsorer här i tidningen hänvisar vi dig istället att läsa vad som händer i föreningarna på 
Söderåsportalen.se, antingen menyvalet "Föreningar" eller gå in under respektive förening för att se föreningens notiser. Alla föreningar i 
Söderåsjournalens utgivningsområde kan informera om sin verksamhet kostnadsfritt. Samtliga föreningar kan annonsera till 50% rabatt 
på annonspriset i Söderåsjournalen.

Tack till Föreningssidans sponsorer!
Tack till Föreningssidans sponsorer!

Förenings sidorna på Söderåsportalen.se



Tack till Föreningssidans sponsorer!

Bosse 0708-86 88 56 • fbmaleri@telia.com

Vi sätter färg  
på din tillvaro

- både inne och ute!
Dags att boka in höstens och vinterns projekt. 

Planera din renovering och använd ROT-avdraget.

Hallå där Bosse!
Vi har hört att det är lite nystart på FB måleri. Kan du berätta?
–  Frank och jag har delat på oss i bästa vänskap och FB måleri har 
nu fått en nystart. Vi kände det båda två att vi behövde något nytt 
för att utveckla oss. På det här viset har vi fått en kick och mer fart 
igen. Mycket positiv energi helt enkelt. Vänskapen består förstås.

Största utmaningen?
– Konkurrensen är stenhård idag, främst från oseriösa aktörer. Vi 
måste visa att vi står för hantverksarbete och vad vi kan. Kunderna 
vill ha bra service, kvalitet och riktigt hantverk – det ger vi. Nöjda 
kunder kommer tillbaka eftersom det blir billigare i längden.

Hur ser framtiden ut?
– Framtiden känns ljus och spännande. Vi hälsar nya och tidigare 
kunder välkomna att höra av sig. Vi finns här för er.

Håkan Gyllenbielke föddes 1660 som smålänning och ad-
lades 1705 (hette förut Wenberg). Den ogifte Gyllenbielke 
avled 1719 och är begraven i Kvidinge kyrka. Håkan Gyl-
lenbielke förordnade i sitt testamente att hans förmögenhet 
skulle användas till en stiftelse för fattiga, vilket resulterade 
i det Gyllenbielska hospitalet som är byggt invid kyrkan. 

Det är en envånings tegellänga med hög takresning och vindflö-
jel i vackert smide och ett av de äldsta i landet. Från början var 
hospitalet ett hem för gamla prästänkor, åldriga militärer och 
tjänstemän samt ogifta kvinnor av bättre börd. Senare blev det 
ett fattighus för att därefter, fram till 1949, användas som ålder-
domshem. 1958 byggdes det om till församlingshem

Guider på plats
Idag är det Gyllenbielska hospitalet ett museum som har öppet 
varje söndag t.o.m 3 september kl. 13 – 16. Museet drivs Kvidinge 
Sockens Hembygdsförening. Varje söndag finns guider på plats 
för att bidra med historien om Håkan Gyllenbielke och hans uni-
ka donation, men även om keramik-skolmuseerna m.m. 

Nytt för i år är en liten utställning med gamla barnkläder och 
olika årgångar av barnvagnar m.m.

	
SOMMARERBJUDANDE!

Bli fullvärdig medlem hos oss för 2.800 kr 
och spela fritt hela 2018. 

Betala senast den 31/8 till bankgiro 497-0380. 

För 2019 betalar du endast 3.800 kr!

19 56

LJ

UNGBYHEDS 

GOLFKLUBB 

Har du frågor ring 0435-44 00 44 eller mejla klubben@ljungbyhedsgk.se.

Gyllenbielska museet

Japansk Spetsklubb inbjuder till
INOFF. HUNDUTSTÄLLNING

för alla raser från 4 månader
LÖRDAGEN 23/9 - 2017 

Forsby idrottsplats (Krika 2253C, 264 92 Klippan)

Domare: Karin Sjöholm Östlund, gr. 1, 6, 9, 10.
Jonas Öhrn, gr. 5, 2, 3. Lars Ramberg, gr. 4, 7, 8.

Med res. för domarändringar 

Klasser & avgifter: Valp 4-9 mån, 200 kr. Vuxna från 9 mån, 200 kr. 
Veteraner från 8 år, 100 kr. Betalas till Jsk`s pg. 476 37 81-4. 

Sista anmälan/bet.dag: 31/8 -17. OBS Skriv ras och reg. nr på inbetalningen! 
Barn med hund kommer att anordnas, anmälan sker på plats.

Anmälan: På Jsk´s hemsida www.japansk-spetsklubb.se eller på 
SKK´s blankett "Tävlingsanmälan" . Skickas till: ordforanden@japansk-spetsklubb.se 

Carina Lundgren, Litslena Ängsvallen 2, 745 96 Enköping. 
Frågor?: Monica Pettersson, tel. 0709-91 83 95 /Petra Fröberg Beck, tel. 0707- 45 76 81.

23Föreningar



Städpatrullen 
- vi städar allt!• Asiatisk lunchbuffé - sushi & varmrätter

Varmrätt, sushi, dryck, kaffe och kaka ...........................................................................69:-
• Tre små rätter, 2 olika kombinationer .......................99:- 

Järnvägsgatan 31, KLIPPAN

75 års jubileum 
för Östra Ljungbys scoutkår

Det stundar både firande och jubileums-
utställning den 20 augusti berättar scou-
terna i Östra Ljungby. Senare i höst blir 
det födelsedagsfirande med tårta för 
medlemmarna. 

Ordförande Nils-Inge Ingelström möter 
upp i Haglekulla där scoutstugan finns och 
hälsar välkommen. Ett litet gäng scouter 
i blandade åldrar har slutit upp i semester-
tider och berättar om både forna tider och 
dagens aktiviteter. Det är glada miner och 
mycket skratt, det märks att alla har trevligt 

tillsammans. Scoutkåren i Östra Ljungby är 
från början en avknoppning från scouterna 
i Kvidinge.

Hemvändardag 20 augusti
Hembygdsföreningen har sin årliga hem-
vändardag i år den 20 augusti och Ingegerd 
Ellenberger berättar att scouterna varit i kon-
takt med hembygdsförening och fått lov att 
använda stallet och visa upp tidningsurklipp 
och bilder genom Scoutkårens 75-åriga histo-
ria. Målet är att få dit tidigare scouter och öka 
antalet besökare under hemvändardagen. 
– Vi hoppas förstås att det blir en stor återträff 
av tidigare scouter och många kära återseen-
den, avslutar Ingegerd som varit med sedan 
1963.

Lina Gustavsson berättar om arbetet med 
att scanna in en massa gamla bilder och hur 
de beviljats pengar från Sparbanksstiftelsen 
för att digitalisera och spara bilder till efter-
världen. Det finns bilder från alla läger ge-
nom åren och från 50 års jubileumet.

Flitiga lägerdeltagare
Östra Ljungbys scouter är engagerade och 
deltar vid många läger och jamboreer, säger 
Annika Ingelström. Vi har haft scouter iväg 
till Danmark flera gånger, även Norge och 
Island. Island var speciellt eftersom det ald-
rig blev mörkt, inte ens om natten.
– Nu i sommar ska vi åka till Klarälven, bygga 
vår egen f lotte och bada, f likar Clara Andre-
asson in.

Även vid  världsläger, jamboree, som är vart 
fjärde år runt om i världen har vi haft scouter 
som deltagit. England, Kanada, Thailand, 
Sverige och Japan är några av de länder som 
vi haft scouter iväg till. 
– Vi har verksamhet från 7 år och uppåt, infor-
merar Annika mig om.

– Det roligaste med att vara scout är att vi får 
vara ute i naturen och lära oss nya saker. Vi 
träffar kompisar hela tiden och hittar på roliga 
saker, berättar Clara Andreasson, hennes 
syster Millie och Lisette Svensson.
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Järnvägsgatan 28, Klippan • 0435-139 60 • E-mail: butik@sondrabyel.se

 

OMBYGGNADS-

REA!!!
Vi lämnar från

15 till 50 % rabatt 
på ALLA utställningsprodukter*

 Vitvaror, småel, dammsugare, belysning, kokkärl m. m.
*Gäller t.o.m den 25/8
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Vinnare i Söderåjournalens månadstävling

Biljetter till Bruksspelet

Tre vinnande generationer fick se Bruksspelet
Johanna Enberg, Klippan, blev 
den lyckliga vinnaren av bil-
jetter till Bruksspelet efter sin  
motivering:
"Jag har en älskad morfar Stig 
Wirholt som har bott många år 
här i Klippan. Han är född 1925 
så är alltså fantastiska 92 år till 
ålder o bor tillsammans med sin 
fru, min mormor Britt, i egen lä-
genhet. Jag har alltid stått mina 
morföräldrar väldigt nära och har 
under hela min uppväxt älskat 
att lyssna på deras livshistorier, 
vissa saker har jag hört massvis 
med gånger nu (jag är 37 år) men 
tröttnar aldrig... En stor del av 
moffes liv kretsar kring hans ca 
30 år som f lottiljpolis på f lyget i 
Ljungbyhed, vilket gjort honom 
till ett välkänt ansikte för många 
Klippan- och Ljungbyhedsbor. 
Så när jag såg att er tävling 
handlar om biljetter till Bruks-
spelet som i år kretsar kring just 
f lyget i Ljungbyhed så tänkte jag 
"wow"- får jag chansen att vinna 
så får morfar en härlig återblick 
i sitt liv och det blir ett sätt för 
mig att bekräfta för honom hur 
mycket alla hans och mormors 
berättelser har betytt för mig!"

Söderåsjournalen fick en pratstund med Johan-
na efter föreställningen: Grattis till vinsten av 
biljetter till bruksspelet. Hur var föreställning-
en och kvällen?
– Tack för vinsten, vi fick en helt fantastisk kväll med 
fint väder, mycket publik, proffsiga medverkande och 
en underbar välarbetad och genomtänkt show. Verk-
ligen en upplevelse! Tyvärr mådde inte min morfar 
Stig bra och orkade inte följa med utan min svärfar 
Tommy Jönsson följde med istället. Min mormor 
engagerade sig mycket i showen och vi fotograferade 
för att kunna göra morfar delaktiga i efterhand istäl-
let. Kvällens höjdpunkt var annars när Jannice, min 
mamma, blev plockad ur publiken för att spela "Ju-
lia" uppe på scenen.
 
Vad tyckte morfar om bilderna och när du fick 
chans att berätta om föreställningen?
– Han tyckte det var otroligt intressant och roligt att 
se bilderna i efterhand, speciellt kul tyckte han det 
var att se husarerna eftersom hans egen far var husar 
en gång i tiden! Han var imponerad av allas talanger, 
från de yngsta och uppåt och givetvis skrattade han 
lite extra när hans egen dotter gästspelade några mi-
nuter på scenen. Han tyckte det var synd att han inte 
hade orken att medverka men glad att vi andra fick 
möjligheten och att han fick en liten inblick efteråt. 
Mormor köpte också med sig det fina programbladet 
hem till honom! 

Något du vill tillägga?
– Vi vill tacka Söderåsjournalen för att vi fick chan-
sen att samla tre generationer och se Bruksspelet till-
sammans en sommarkväll i juli!
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Tre vinnande generationer fick se Bruksspelet

27

VARMT 
TACK!

TILL ALLA VÅRA FANTASTISKA SPONSORER! 
Årets musikaliska tidsresa blev möjlig och en dundrande succé tack vare er!

 

Amalienlund 
Lantbruks AB



För 111 år sedan föddes Artur Lundkvist  
i Hagstad, numera Perstorps kommun. 
Redan som barn valde Artur att gå sin 
egen väg och ha en egen åsikt. En själv-
lärd bondpojke som kom att bli en av Sve-
riges största författare och diktare. Hans 
enda formella utbildning var 6-årig folk-
skola i Oderljunga och senare Birkagår-
dens folkhögskola i Stockholm.

Redan som barn bestämde sig Artur att han 
ville bli författare och som 16-åring köpte 
han en egen skrivmaskin. Böcker kom han 
i kontakt med i hemmet genom en mindre 
samling böcker som hans far kommit över 
på bokauktioner, Skolbiblioteket i Oder-
ljunga kom att spela en viktig roll i hans liv 
då det var där han fick tillgång till ett hund-
ratal böcker och läste författare som Dick-
ens, Twain och Strindberg.

Författare och litteraturkritiker
Som författare prisades Artur Lund-
kvist och mottog ”Litteraturfrämjandets  

Med rätt till en avvikande mening 
stora pris” 1961, ”De Nios pris” 1963 och 
”Bellmanspriset” 1964 och 1982. Han de-
butdiktsamling ”Glöd” 1928 förhärligade 
stadens bultande rörelse, maskinernas viss-
lande och dunkande ljud. ”Jag är en vulkan 
och du är den natt i vilken jag ska glöda" blev 
kända rader från ”Glöd”. Framtidstron och 
kraften i orden blev  Artur Lundkvists sig-
num. Han blev med åren en uppskattad kän-
nare och introduktör av utländsk samtids-
litteratur samt skrev själv flera betydande 
reseböcker.

Privatlivet
Artur Lundkvist träffade Maria Wine, eller 
Karla Petersen som hon hette då, på en tåg-
resa i Danmark sommaren 1936. De gifte sig 
i december samma år. De levde under alla 
år i ett  fritt äktenskap och bestämde redan 
från början att det inte skulle resultera i någ-
ra barn.

Det finns även annan sida av Artur Lund-
kvist. Som debattör och politiker var han en 

vilsen roddbåt på öppet hav. Han tilldelades 
Leninpriset fredspris 1958, ett sovjetiskt pris 
uppkallat efter en diktator och folkmördare. 
Oavsett sitt politiska engagemang är Artur 
Lundkvist en omistlig del av den svenska 
litteraturhistorien som författare och littera-
turkritiker. Medlem av den Svenska Akade-
mien från 1968.

Hemmet i Hagstad
Artur Lundkvists födelsehem i Hagstad in-
köptes 1991 och övergick 1992 i den nybilda-
de Artur Lundkvists Stiftelses ägo. Förutom 
boningshuset finns en loglänga och en stall-
länga innehållande bl.a. en permanent Ar-
tur Lundkvist utställning från 1986 och en 
utställning om Maria Wine från 2003. 

Guider visar utställningen om Artur och 
Maria samt bostaden med dess inredning 
från författarnas hem i Solna. Gården hålls 
öppen under juni-juli, onsdag-söndag mel-
lan kl.13.00 och 17.00 för turister/allmän-
het. Inträde till gården är fritt.

Hagstaddagen 27/8 kl.14
Oderljungabygden under Arturs tid som tema. 
Bert Klang leder samtal med Ruben Henrysson 

och Åke Samuelsson om Hagstad och Oderljunga. 
Nyckelharpsfolket står för takt och ton. Dikter av Maria. 

Konstutställning. Kaffeservering

Start 14.00 Fri parkering och inträde.

Välkomna!
Hagstaddagen anordnas traditionsenligt av 
Artur Lundkvist och Maria Wines stiftelse

HIF – GAIS
SÖNDAGEN 20/8 

KL. 15.00
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Tävla i Annonsjakten!

•  Varje pusselbit i Annonsjaktens 6 fält passar in i  
 någon av annonserna i detta nummer. 
•  Du skall hitta annonserna till vilka bitarna hör.  
•  Skriv sedan annonsörens firma namn under respektive ruta. 
• Du skall alltså inte ange tidningssidans nummer. 

Maila lösningen till: jens@adaptmedia.se

eller skicka in kupongen till:
Adapt Media, Norra Skolgatan 2A, 264 33 KLIPPAN
i brev frankerat med brevporto.
Glöm inte att ange ”Annonsjakten” utanpå kuvertet!  
Om denna märkning inte finns med deltar man inte i tävlingen! 

OBS! OSS TILLHANDA SENAST den 18 AUGUSTI
Namn: ____________________________________________________ Tel: _____________________________

Adress: _____________________________________________________________________________________

Vinnare Barntävling - Juli  1:  Felicia Toft, Klippan
2:  Anton Andersson, Örkelljunga 3: Noel Svensson, Ljungbyhed

Vinn 4 vuxenbiljetter till HIF - GAIS 20 augusti kl. 15
Spelas på Olympia i Helsingborg

REAFINAL!

Köpmangatan 19
Perstorp 

Tel 0435 - 346 68

30-50-70%
på sommarens skor och väskor

Nu packar vi upp 

höstnyheter dagligen!

Följ oss på

Tegelbruksg. 10 • 264 35 Klippan • Tel. 0435-122 00
www.berndtssons.nu

500:- rabatt på 
Startpaket Premium 
(ord pris 12.700:-) tom 31 aug.

KÖRKORT I HÖST? 

Ljungbyheds Konditori • Tel. 0435 - 44 17 22

Kaffe m. wienerbröd 32:-
Marknadsfläta 55:-

Gäller endast under marknadsdagarna.

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

MARKNADS-

ERBJUDANDE!

• Enkel avspolning • Handtvätt
• Dammsugning • Vaxning

• Plåt & Lackskador

Mörsarevägen 6 Ljungbyhed 
Vid sidan om Bångdals Bilservice

Telefon 0735-15 81 03

STIGS Bil & Bud

Bosse 0708-86 88 56 • fbmaleri@telia.com

Vi sätter färg  
på din tillvaro

- både inne och ute!
Dags att boka in höstens och vinterns projekt. 

Planera din renovering och använd ROT-avdraget.

 • Hantverk 

    • Närproducerat 

     • Mat & våfflor 

    • Drillflickor 

2017 

Hillesgårdens  
Marknadsdag  

20 augusti 
10.00-17.00 

Det är skyltat till Hillesgården från avfart 69 på E4:an, Mölletofta/Stidsvig. 
www.hillesgarden.se     Tel. 0435-215 30    info@hillesgarden.se    Facebook 

• Närmare 90 säljare! 

Grattis!

4.  5.  6. 

1.  2.  3. 
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Bank

• SEB, Allegatan 17, 264 33 KLIPPAN .................................................... 0435-48 32 10
  www.seb.se, petter.arenhag@seb.se
• Swedbank, Storgatan 38, 264 33 KLIPPAN ............................................  0435-260 00
  www.swedbank.se, klippan@swedbank.se

Bildelar 

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

Bilverkstad 

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

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

•  De företag som är markerade med svart cirkel hittar Du ännu mer    information, erbjudanden och  annonser om på www.söderåsportalen.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.................. 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

Branschregister



•  De företag som är markerade med svart cirkel hittar Du ännu mer    information, erbjudanden och  annonser om på www.söderåsportalen.se

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
• 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

 - upplev, handla & ät hemmavid!

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:  .......................................................................................................................................................................

Branschregister



DET SMARTARE VALET

Frågor? Ring oss! 
Kenneth: 0706-248 229
Mattias: 0706-248 227

Se modeller och priser på www.a4uab.se

Svalkande kyla,
och värme till vintern

Mitsubishi Electric värmepumpar

När sommarvärmen smyger sig på ger Mitsubishi Electrics 
luftvärmepumpar svalkande kyla. Det innebär oslagbar 
komfort ihop med en bra driftsekonomi. 

Följ vad som händer 
på           och webb!

Uppleva, handla & äta hemmavid!
Gilla oss på  


