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30-årsjubileum
för Söderåsjournalen
DANIEL KRISTENSSON, ANSVARIG UTGIVARE

För 30 år sedan bestämde sig Sven
Johansson och Bo Håkansson för att
de skulle börja ge ut en tidning som
skulle delas ut i Klippan, Ljungbyhed, Kvidinge och Röstånga.
Tidningen hette från början Klippan
Journalen men har ändrat namn till
Söderåsjournalen och Perstorp har till
kommit som utgivningsområde. För
drygt två år sedan tog vi över stafett
pinnen när vi köpte Adapt Media och
Söderåsjournalen av Bengt Wetter
berg.
Under året kommer vi att belysa olika
händelser och personer som varit
viktiga för Söderåsjournalen genom
åren. 30 år av utgivning bär respekt
med sig.

Tidningen startades för att främja den
lokala handeln, för att det är tillsam
mans som vi är starka. Ett levande
centrum med handel förutsätter en
mängd olika butiker och att det finns
ett intresse från de som bor i närom
rådet av att handla lokalt. Söderåsjour
nalen och det lokala näringslivet har
varit beroende av varandra genom alla
år och är det i lika hög grad idag.
Nu tar vi sikte på ett starkt 2018 där vi
fortsätter att lyfta varandra och stärka
den lokala handeln. Har vi lyckats un
der 30 år ska vi lyckas i ytterligare 30
år. Allting går om vi hjälps åt och att
kommunen ger rätt förutsättningar. Det
gällde för 30 år sedan och samma gäller
idag. God fortsättning på det nya året!

TÄVLA OCH VINN THAIMASSAGE! Ny tävling!
Ge dig själv den avslappning du vanligtvis inte unnar dig med en härlig massage
som mjukar upp kroppen och lämnar dig
underbart härligt avslappnad.

I Thailand har man länge vetat om att de van
ligaste orsakerna till muskelsmärtor, värk och
rörelseproblem beror på att musklerna kortas
under påverkan av spänningar. Regelbunden
massage ger både stort välbefinnande och be
hagligt välmående.
Efter massagen känner du dig avslappnad,
fräsch och mycket mer rörlig än tidigare.
Bland de många positiva effekterna som Thai
massage ger kan också nämnas att huvudvärk
tycks försvinna och många känner också
befrielse från andra fysiska problem.
Skriv till oss och berätta varför du vill vinna
1 timme helkroppsmassage hos O & N Thai
massage, vid två olika tillfällen eller massage
åt dig och en vän vid ett tillfälle, varsin tim
me. Värdet på vinsten är 1.000 kronor!
Vi behöver ditt tävlingsbidrag senast den
5 februari.

OBSERVERA! Brevet måste märkas med
”MASSAGE” för att vara med och tävla!
Skriv till:
Massage
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan
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Alla hjArtans dag
Den 14 februari är det ”Alla hjärtans dag”, en dag vi firat i Sverige sedan 1956.
Från början var det geléhjärtan och blommor som gavs men idag är smycken, kläder
och restaurangbesök vanligast. Varannan svensk köper en present till sin partner. För
de flesta par är ”Alla hjärtans dag” en dag då de sätter lite extra guldkant på sin rela
tion. Kärlek behöver vårdas och tas hand om, om det nu är alla hjärtans dag eller
inte har ingen betydelse, fast det är en bra påminnelse om man inte har uppvaktat sin
partner på ett tag.

tips på presenter till din älskade:
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Årets hjärta i silver från

Guld o Silversmedjan,
Klippan

BH 620:-, trosa 290:-,
smycke 299:-, litet doftljus
159:-, stort doftljus 449:och doftpinnar 499:- från
Gunns Mode, Klippan

110 :-

149 :-

pris per s
t

Philips SalonDry Compact från

Pantzars Ljud, Bild & Vitvaror,

Italiensk kryddblandning från
Sweet Harmony, Klippan

Klippan

39 90
Chokladask Hjärtpraliner,
Marabou 180 gr från
Ica Kvantum, Klippan

30 0 : Tröja till honom från
Lukas, Klippan

75 :-

399 :-

Phalaenopsis, 2 stänglar,
blandade färger från
Fru Knopp, Perstorp

The ultimate Bath &
Body collection från
Modehälsan, Perstorp

:Ord pris 150

Gäller endast v.5, eller så långt lagret räcker.

4 Kattkommando Syd

Hemlösa katter i Skåne

I Riseberga finns det två eldsjälar som har ett stödhem för
hemlösa katter. Ett stödhem är ett tillfälligt hem där katten bor
under tiden tills katten får ett permanent hem.
Som stödhem står man för mat, sand och omsorg. Kattkommando
Syd står för veterinärvård. Angelica Wendel är förmedlare för
kattkommando syd, Jan och Helle i Riseberga har ett stödhem för
katter.
– När jag blev pensionär ville jag ha något att sysselsätta mig med. Jag
kontaktade Angelica och hörde om det fanns något jag kunde hjälpa till
med, och det fanns det. Det är två år sedan nu och min fru Helle har blivit
involverad hon med, berättar Jan.

50 katter
Under de drygt två åren som Jan och Helle varit aktiva för hemlösa
katter har de haft ungefär 50 hemlösa katter som passerat deras
hem och hittat nya hem. De katter som de tar emot blir kastrerade,
vaccinerade och id-märkta.
– Just nu har vi två katter som väntar på ett hem. De var tre från början
men den tredje har fått ett hem redan. De tre kattungarna kom in samtidigt efter någon hade dumpat dem vid vägkanten i en kartonglåda. Jag
förstår inte hur någon människa kan kasta levande katter i vägkanten som
om de vore sopor, berättar Helle upprört.
Jan berättar att han håller på att renovera ovanvåningen och inreda
katthem åt tre katter som ska kunna tas emot. Behovet är alltid
större än vad de kan klara av, men tack vare deras insatser hittar
hemlösa katter hem där de får kärlek. Att hitta hem som vill ha en
hemlös katt är inte enkelt. Det beräknas finnas 150–200 000 hem
lösa katter i Sverige.

Hur kan man hjälpa till?
Det finns många sätt som du som enskild person kan hjälpa till.
Att bedriva stödhem kostar pengar för kattmat och sand. Alla
ekonomiska gåvor tas tacksamt emot till Plusgiro 762532-0 alter
nativt swish 123 667 35 94. Företag som vill skänka kattsand eller
kattmat är välkomna att höra av sig. Kontaktuppgifter finns på
www.kks.nu. Kanske du vill ha en ny familjemedlem i form av en
söt liten katt?
Spångens handelsträdgård har auktioner och där går det att lämna
bidrag till Hemlösas katters förening. Hjälp Jan och Helle att hjälpa
hemlösa katter i bygden.

20% RABATT PÅ ALLA KATTLEKSAKER
Erbjudandet gäller t.o.m 28 feb 2018

JUST NU!

EverClean kattsand 10 l.

149 kr
(ordinarie pris 219 kr)
gäller så långt
kampanjlagret räcker

Holmgårdsvägen 2, Klippan • 0435-138 52
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Att ha katt innebär många härliga stunder för dig och din
familj. En katt är en kelig vän som förgyller din dag med roliga
påhitt.
Din katt sköter sig själv men behöver värme, omsorg och sällskap
– även om det oftast sker på kattens villkor. Som kattägare är det
viktigt att se till att din katt mår bra och att den får rätt kattmat.

Att tänka på när du ska köpa kattmat
Det viktigaste att utgå från när du ska välja kattmat är just katten
som ska äta den. Katter är köttätare och behöver mat med hög pro
teinhalt. Mat med hög kötthalt gör att din katt får i sig taurin som är
en livsnödvändig aminosyra för din katts syn och hjärta. Katter kan
inte producera taurin själva, det är därför viktigt att välja kattfoder
som innehåller taurin.
Välj proteinsort efter din katts smak och behov. Fågel och fisk pas
sar känsligare magar bra då det är mer lättsmält än till exempel
oxkött eller griskött. För att din katt ska må bra är det också viktigt
att kombinera torr- och våtfoder. I det vilda får katten främst i sig
vätska från bytesdjur. Det är därför nödvändigt att ge våra tamkat
ter en variation av både torrt och vått foder med fri tillgång till
vatten.

för
2 stycken

99:8:rek.pris 11

MJAU MULTIBOX

Bitar i sås eller gelé. Naturliga råvaror.
Rik på animaliska proteiner utan tillsatt
socker. Finns i olika smaker. En variant
finns speciellt framtagen för kattungar.
12 påsar à 85 g

KATTY

Svensktillverkad med
högkvalitativa råvaror.
Finns i olika smaker:
fisk, kött och kyckling.
800 gr/burk

299:5:rek.pris 33

KATTY

Nyttiga smakfulla bitar. Ett
energirikt foder som passar
alla katter. Finns i olika smaker:
ansjovis, kött och kyckling.
Helfoder för katter.
Serveras torrt tillsammans
n för
med en skål friskt vatten.
12 stycke
12 kg

Veterinärstationer erbjuder dessutom dietfoder som enbart säljs
hos legitimerade veterinärer, foder som passar specifika sjuk
domsbilder och kan anpassas efter varje katts speciella behov. Välj
den kattmat som passar just din katt och ge den de bästa tänkbara
förutsättningarna för ett hälsosamt liv.

199:8:rek.pris 22

Priserna gäller tom den 28/2

Bläsingevägen 7, 264 71 Östra Ljungby
Tel 0435-210 24 • ostraljungby@lantmaen.se
Öppettider: Mån-Fre 8.00-17.00 • Lör 9.00-13.00

PROVA PÅ ERBJUDANDE!
PROVA PÅ ERBJUDANDE!

15%
RABATT
Franks Zoofor
100 kr rabatt

på ALLA 3-15 kg säckar kattmat

FRANKS KATTAFOR
Kött eller kyckling

PROVA 300 GRAM
GRATIS KATTFODER
Klipp ut denna kupong och

ta med till butiken.
PROVA PÅ ERBJUDANDE!

FÅ 300 gram KATTFODER
GRATIS mot kupongen.

15 kg säckar

Gäller endast en gång per hushåll.

Samt vid köp
var 7:e säck GRATIS!
Klipp ut denna annons,
och ta med den till:
Harplinge Lantmän
Priserna gäller i Ljungbyhedsbutiken
t.o.m.
..för att få
2kgden 10/2

högkvalitativt foder
från ARION.

Klipp ut denna annons,
Klipp
ut denna
annons,
och
ta med
den till:
butik!
och ta medBygdens
den till:

Harplinge Lantmän

Harplinge Lantmän

..för att få 3kg
högkvalitativt
..för attfoder
få 2kg
från ARION.

högkvalitativt foder

Klipp ut denna annons,
och ta4med den till:
Storgatan
Ljungbyhed
Harplinge
Lantmän
Tel 0435
- 294 50
..för att få 3kg
högkvalitativt foder

6 musikföreningen Bombadill

Bombadillafton på Klippans bibliotek
rimentell karaktär som gjordes de första
åren. Efter en tid började några av de mest
aktiva medlemmarna att spela in de band
som de spelade i. Oftast satt Anders Pålsson
från Perstorp, alias demonproducenten Pål
Spektrum, vid mixerbord och bandspela
re i det primitiva kontrollrummet. Anders
var förstås på plats liksom Thomas Holst.
Kvällen på biblioteket blev en höjdarkväll
Bo Ingvar Olsson var på plats och tala Både Mats och Bo Ingvar spelade upp både för både de initierade och de intres
de om lyssnandet och hur musik är ett inspelningar av ljudcollage av mer expe serade.

Atriet i Klippans bibliotek var fullsatt
till sista stol när Mats Pettersson inledde
kvällen med att prata om hur musiken
började i Klippan och hur de olika personerna som blev betydelsefulla inom
Klippans musikliv mötte varandra. Han
berättade hur kontakten med skolan och
Bo Ingvar levde vidare även efter avslutade studier och hur Bombadill bildades.

berättande och ett språk. Bo Ingvar, som
var skolans rektor och musiklärare, var
initiativtagare till att musikföreningen
Bombadill bildades. Föreningen drog till
sig några av traktens rockmusikintresse
rade ungdomar och studio och repetitions
lokal för rockbanden användes f litigt. I
slutet av 1970-talet växte vad som kom att
kallas Klippanpop fram.

LUFTVATTEN VÄRMEPUMPAR

NYTT KRAFTPAKET I
MINDRE FÖRPACKNING
14 ÅRS TRYGGHET
EXTREMT LÅG LJUDNIVÅ
HÖGRE VERKNINGSGRAD
GARANTERAD VÄRMEPUMPSDRIFT NER TILL -28Cº

Mitsubishi Electric kan stolt presentera den nya luft/luft värmepumpen HERO.
Med högsta energiklass A+++, motsvarande nominell värmeeffekt ner till -15ºC,
inbyggd WiFi och drift ned till -35ºC, är HERO framtidens värmepump.

ETT KOMPLETT SYSTEM
MED ENKEL INSTALLATION

Frågor? Ring oss!
Kenneth: 0706-248 229
Mattias: 0706-248 227
Se modeller och priser på www.a4uab.se
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18.990:-

55”

55”

UHD TV 4K

4K OLED-TV

8.990:-

LG 55” OLED-TV

LG 55” UHD-TV

Extremt tunn med en överlägsen bildkvalitet. Förstklassig bioupplevelse. DOLBY ATMOS®, tar bioljudet till ditt rum. LG webOS 3.5.
OLED55C7V

IPS 4K Display. Active HDR. Ultra surround. 85W, 118kWh/år,
55”/139 cm.
55UJ651

1.090:13.990:-

55”

BLURAY-SPELARE
BDP-S1700

58”

SONY 55” UHD-TV
Hisnande bilder möter elegant design. Sonys nya 4K HDR
Processor X1 fyller scenerna med dynamisk skärpa, färg
och ljusstyrka.
55XE8599

12.990:-

PANASONIC 58” UHD-TV
En fenomenal 4K HDR-bild och smarta TV-funktioner. Enkelt att dela
innehåll och bildupplevelsen är större. Det flexibla fotstödet ”Switch
Design” passar alla miljöer.
58EX703

4.990:-

CANTON SOUNDBAR DM9
Tunn soundbar, endast 70 mm djup, med bra ljud. Väggmonterbar. Virituellt surroundljud med 8 inbyggda högtalare. Bluetooth med aptX-codec. Digitala / analoga ingångar.
DM9

VÄLKOMNA TILL OSS!

Öppettider: Mån - fre 10-18 • Lör 10-14 • Sön 11-15

Hembygdsgatan 2, KLIPPAN
Tel. 0435-131 67
www.klippan.euronics.se

8 Hundliv

Hur väljer du

rät t hundmat till din hund?
Det är en djungel med alla olika märken av hundmat som säljs
i butikerna. Hur ska du som hundägare kunna välja rätt hundmat?

Maria Beck som äger Skånehallen i Klippan ger oss tips:
– När du ska välja hundmat, välj ett torrfoder som är ett helfoder eftersom
de innehåller alla livsnödvändiga näringsämnen som protein, fett, mineraler och vitaminer och i vissa bestämda minimimängder. Helfoder är anpassade för hundars olika behov som ålder, aktivitet och har lång hållbarhet.
Är det skillnad på de olika märkena?
– Ja, prismässigt och kvalitetsmässigt. Kvaliteten avgörs till sist hur en viss
hund mår av sin mat och hur mycket av näringen i ett foder som hunden
kan tillgodogöra sig.
Hur ofta bör en hund få mat?
– En valp bör äta 3-4 gånger om dagen för att successivt trappas ned. En
vuxen hund bör få mat två gånger om dagen. Ibland, vid vissa sjukdomstillstånd, kan även vuxna hundar behöva dela upp den dagliga portionen
på flera måltider efter veterinärs ordination.
Är det farligt att ge middagsrester?
– Nej, det är i allmänhet inte farligt. Men undvik starkt kryddad mat och
i synnerhet lök och choklad.
Sist men inte minst. Tänk på att hunden alltid ska ha tillgång till
friskt vatten. Det är det viktigaste näringsämnet av alla. Torrfoder
innehåller bara 10 % vatten, resten måste hunden dricka.

20% RABATT PÅ ALLA HUNDLEKSAKER
Erbjudandet gäller t.o.m 28 feb 2018

panjer
Löpande kam om in
K
på hundfoder. mer
i butiken för
information.

Holmgårdsvägen 2, Klippan • 0435-138 52
PROVA
PÅ
ERBJUDANDE!
PROVA PÅ ERBJUDANDE!

20% PÅ HELA
100 kr rabatt

SORTIMENTET*

*gäller ej Original (gul säck)

PROVA 3 KILO
GRATIS HUNDFODER
Klipp ut denna kupong och

ta med till butiken.
PROVA PÅ ERBJUDANDE!

FÅ 3 kg HUNDFODER
GRATIS mot kupongen.

på ALLA 3-15 kg säckar hundmat

Gäller endast en gång per hushåll.

Samt vid köp
var 7:e säck GRATIS!
Klipp
Klipp ut
ut denna
denna annons,
annons,
och
och ta
ta med
med den
den till:
till:
Harplinge
Harplinge Lantmän
Lantmän
Priserna gäller i Ljungbyhedsbutiken
t.o.m.
..för
2kg
..för att
att få
få
2kgden 10/2
högkvalitativt
högkvalitativt foder
foder
från
från ARION.
ARION.

Klipp
Klipp ut
ut denna
denna annons,
annons,
och
den
och ta
ta med
medPROVA
den till:
till: PÅ ERBJUDANDE!
Bygdens butik!

Harplinge
Harplinge Lantmän
Lantmän
..för
..för att
att få
få 3kg
3kg
högkvalitativt
högkvalitativt foder
foder
från
från ARION.
ARION.

Storgatan 4
Ljungbyhed
Tel 0435 - 294 50

Agility i Skånehallen

Din lokale Virkes-outlet
och Foderbutik!
Hundfoder javisst…
Vi har många märken att välja på!

Ljungbygatan 25, Ljungbyhed
Öppet: Mån & fre 10-17, tis & tors 10-18, lör & sön 10-13

Fartfyllt i
Skånehallen
Det arrangerades en inofficiell agilitytävling i december
som lockade hundförare från hela Skåne. 230 starter, 115
ekipage kom till Skånehallen i Klippan.
Maria Beck, som äger och driver Skånehallen var nöjd med
uppslutningen:
– Jag är jättenöjd, vi hade bara 80 platser från början men de tog slut
på två dagar. Vi fick utöka platserna och det tog bara ytterligare en dag
så blev det fullt igen. Det finns ett stort intresse och stor efterfrågan av
inomhustävlingar helt enkelt.

249:-

349:-

99:rek.pris 2

9:rek.pris 39

DOGGY ORIGINAL

DOGGY PROFESSIONAL EXTRA

Doggy Original är ett helfoder med
färsk svensk kyckling och naturliga
råvaror.

Välsmakande helfoder för aktiva,
arbetande hundar eller unghundar.

Fodret har ett anpassat närings- och
energiinnehåll som passar alla typer
av hundar.
Kan blötas upp i ljummet/kallt vatten
eller serveras torrt.
15 kg

Det är fler aktiviteter i Skåne
hallen än bara agility. Det är
allt från lydnad till rallylydnad
och mycket mer. Den 26 decem
ber var det rallylydnadstävling i
Skånehallen. Det är med andra
ord fullt drag i hallen med
hundar som vill träna.

Innehåller b.l.a färsk kyckling och
nypon.
Kan blötas upp i ljummet/kallt vatten
eller serveras torrt.
18 kg
Priserna gäller tom den 28/2

Bläsingevägen 7, 264 71 Östra Ljungby
Tel 0435-210 24 • ostraljungby@lantmaen.se
Öppettider: Mån-Fre 8.00-17.00 • Lör 9.00-13.00

Uppvärmd inomhushall för hundträning.
Boka din tid på www.skanehallen.se
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Information från Perstorps kommun

Nya lägenheter

klara för inflyttning
20 nya lägenheter i Perstorp står
klara för inflyttning från den 1
februari.

Hälsoteket

öppet igen efter renovering

Det är Perstorps Bostäder och bygg
företaget Existensia som byggt nytt.
Gemensamt för de båda är inflytt
ningsdatumet 1 februari. Perstorps
Bostäder har 16 centrala lägen
heter på fastigheten Lönnen 15 med
adress Hantverkaregatan, medan
Existensia har fyra lägenheter med
dammutsikt på området Jeans Park
vid Jeans Damm.

Perstorps Bostäders nya hus
på Hantverkaregatan

Äntligen är det dags! Hälsoteket är
öppet efter igen renoveringen som
pågått sedan den 1 augusti.

Perstorps Bostäder erbjuder åtta treor (71,9 kvadratmeter) och
åtta tvåor (60,4 kvm) medan Existensia erbjuder fyra tvåor (63
kvm).

I samband med byggnationen av nya idrotts
hallen som dockas på Ugglebadet, påbörja
des även en renovering av Hälsoteket. Nu
är den klar, sånär som på några små juste
ringar som görs in i det sista.

Gemensamt för de båda är dels att det är inflyttning 1 februari
och att samtliga lägenheter är uthyrda.
Hyresnivån för Perstorps Bostäders tvåor är 6 866 kr/mån medan
treorna kostar 7 915 kr/mån. Existensias tvåor kostar cirka 7 400
kr/mån.

Förutom att golvytan ökas ut med 45 kvadratmeter har även väg
gar, golv och tak fått nya ytskikt. Högtalare för musik har mon
terats på flera platser i tak och på vägg. Och i ett anslutande rum
står spinningcyklarna redo att åter tas i bruk.
– Lokalerna är ljusa och fräscha. Maskiner och utrustning är utplacerade. Inom tre veckor har vi dessutom ytterligare nya maskiner och
stänger på plats, säger badchef Arne Eliasson och tillägger:
– De som har haft gällande Hälsotekkort, men inte kunnat nyttja dem
under hösten, har sin period tillgodo.
Kort kan också nämnas att bygget av idrottshallen rullar på och
följer tidsplanen. Stomme är rest och väggar till omklädningsrum
och förråd är gjutna på plats. Ugglehallen planeras att invigas i
slutet av augusti/början av september.

De nya lägenheterna
från Existensia med
utsikt över Jeans Damm.

Välkommen till anhörigstödets samtalsgrupper våren 2018
Grupperna är till:
• För dig som lever tillsammans med någon som är långvarigt eller kroniskt sjuk.
Nystarten var den 15 januari. Föranmälan.
• För föräldrar till barn/ungdomar med NPF – neuropsykiatriska funktionsnedsätt
ningar. Nystart 29 januari klockan 17. Föranmälan.
• För dig som stöttar och hjälper någon som drabbats av psykisk ohälsa. Nystart 5
februari klockan 17. Föranmälan.
Välkommen också att ansluta dig till befintliga grupper med tema demens, äldre och
vuxna inskrivna i LSS.
Deltagande i samtalsgrupperna är utan kostnad, fika till självkostnadspris. Grupperna
leds av anhörigkonsulenten.
Plats: Träffpunkten, Hantverkaregatan 9A
För mer information och anmälan vänligen kontakta anhörigkonsulenten på telefon
0435-392 39, e-post: anhorigkonsulent@perstorp.se eller SMS: 0734-29 12 10.

Ebbarps Backstuga 11
lades ”Träbeningen”. Svårt invalidiserad fick denna man hjälpa
till bäst han kunde. Det arbete han fick hjälpa till med var att elda
under pannorna i ett bränneri, som låg på nuvarande Ebbarps
gårdens ägor. Det sägs att han en gång somnat på sin post, varvid
träbenet kommit i elden och bränts upp.

”Månsa-Hannas hus”

Ebbarps backstuga
Ebbarps backstuga är den sista backstugan i Perstorp, uppförd
i slutet av 1700-talet och bebodd fram till 1940-talet.
Ebbarps backstuga är en liten stuga vars första kända boende var
smeden Nils Widerberg, född 1785. Nils son Bengt, som var murare
till yrket, ärvde boendet efter sin fars död. Backstugan låg på ofri
grund, det betyder att huset var byggt på mark som tillhörde en
markägare, vilket gjorde att det skulle betalas ett arrende på 25 öre
om året till markägaren.

Bränneri
Från mitten av 1800-talet lät kommunen inhysa personer som
saknade egna medel och levde i stort armod. Förhållandena var
svåra och en av de inneboende sägs ha varit en invalid, som kal�

Ta med annonsen och få

50% rabatt
på 1 valfritt plagg

En annan av de inneboende i Ebbarps backstuga var halvblinda
Boel-Anna som enligt sägner kunde bibeln innantill. Läste du upp
ett bibelcitat kunde Boel-Anna säga var det stod. Ebbarps backstu
ga benämns även Månsa Hannas hus efter dottern till åbon Måns
Månsson i Ebbarp. ”Månsa-Hanna”, förblev ogift och dog 1922.
Nämndeman Sven Johansson köpte huset efter ”Månsa-Hannas”
död. Efter att huset stått tomt en tid överläts huset till kommunen,
som upplät det till bostad. Bysmeden Erik Ling flyttade senare in
och byggde till en smedja på husets västra gavel. Erik Ling och hans
fru var de sista som hade fast bostad i huset.

Backstugan idag
Perstorps kommun skänkte 1947 backstugan till hembygdsfören
ingen som var i behov av en lokal för sina samlingar av gamla all
mogesaker. Vid det här laget var backstugan illa medgången och
i behov av renovering. Hembygdsföreningen såg till att huset fick
nytt halmtak, ny brädfasad som rödfärgades. Erik Lings smedja revs
bort. I köket tog man bort trägolvet och fick fram den gamla sten
sättningen. Ebbarps byamän skänkte efter byastämma backstugan
och ett markområde till hembygdsföreningen. Stugan stod färdig
1948 och invigdes i juli månad. Samtidigt mottogs ett gåvobrev från
kommunen på stugan. Backstugan fick nytt vasstak i oktober 2012.
Backstugan är öppen för visning efter överenskommelse och offent
lig visning första söndagen i september.

Vi har bytt lokal och
har mer personal...
NU byter vi namn till

Erbjudandet gäller t.o.m den 1/2-18

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

Välkommen till Köpmang. 4 D • 0435 - 309 99 • ÖPPET: Tis-fre 10-18 • Lör 10-13

RÖSTÅNGA
RÖSTÅNGA
BEGRAVNINGSBYRÅ
BEGRAVNINGSBYRÅ

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
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12 Barntävling

ResTeamet

SOL & BADRESOR

Costa Brava, Roses
10, 17, 24 dgr – 22/6, 29/6, 6/7,
13/7, 24/8, 31/8, 7/9, 14/9 ���������������� fr 4295:Kroatien/Porec
10, 17 dgr – 18/6, 25/6, 2/7 ��������������� fr 5695:Kroatien/Vrsar
10, 17 dgr – 18/6, 25/6, 2/7 �������������� fr 6395:-

UPPLEVELSER/WEEKENDRESOR
Reseträff i Lübeck
halvp/dans 2 dgr – 17/3 ��������������������������1495:Påskresa Rostock 3 dgr – 30/3������������2295:Påskresa Schwerin 3 dgr – 30/3 ���������1995:Berlin m� centralt hotell 4 dgr – 10/5�����3595:Samsö help/utflykter 3 dgr – 1/6�����������3995:Skagen
help/utflykter 3 dgr – 25/5, 14/9 ������������3995:Sparrisresa med Celle
halvp/utflykter 4 dgr – 17/5 ��������������������3995:Bornholm
halvp/utflykter 2 dgr – 5/5, 26/5, 25/8 ��� 995:Hyttsill med luffardag
help 2 dgr – 21/4, 13/10��������������������������1995:Åland med Skärgårdssafari
help/utflykter 4 dgr – 2/7 ������������������������4395:Spreewald
inkl halvp/utflykter 4 dgr – 3/5 ���������������3595:Bremen Ölfestival 3 dgr – 19/10 ���������2595:Vinprovning Timmendorfer Strand
halvp� 2 dgr – 23/4, 1/10, 29/10,
26/11, 13/12������������������������������������������� fr 1295:-

DAGSTURER (Begränsad anslutning)
Arlövsrevyn 11/2, 3/3, 4/3, 10/3, 11/3��� 825:Bingolotto i Göteborg 18/2, 15/4�������� 550:Ullared 27/1, 4/2, 10/2, 20/2, 22/2 �������� 100:Bordershopen
15/3, 24/3, 10/4, 6/6, 4/7 m�fl������������������400:Heiligenhafen
28/2, 27/3, 28/4, 16/5, 20/6 m�fl� ������������400:Madaresa på Österlen 28/4 ����������������� 695:Slottstur i Skåne 29/4, 7/10�������������������675:Boka tidigt-rabatt upp till 400:-/vuxen
t.o.m. den 4 februari.
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RESTAURANGEN ÖPPNAR 5 FEBRUARI 2018
Öppningserbjudande:
Dagens Lunch 60 kronor
Ordinarie pris 80 kronor
Gäller den 5-9 februari 2018.
Välkomna!

Ståuppkomikern
MARTIN SVENSSON
En dryck och enkel mat 100:-

NY K ATALOG
UTE NU !

Åldersgräns 18 år.
Ål
Förboka via elina@partyfabriken.se

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

Parkvägen 4, Perstorp - Tel: 0793-370 205
www.partyfabriken.se

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

25% på nya set
Bokning fram till 14/2

Place4Nails

Tel. 0736-30 77 33 Storgatan 28, Klippan

BAREN
AFTER WORK
9 FEBRUARI 2018

O & N Thaimassage
– Harmoni och välbefinnande –

Storgatan 46A, 264 33 Klippan

Tel: 0435-14 800

ounitmassage@gmail.com
Ou&nit thaimassage

EUM
1 ÅRS JULABBEILHANDLINGAR
PÅ AL

10% UNDER FEBRUARI

BARNTÄVLING!

FÖR BARN
UPP TILL 12 ÅR

Vinst
1 person vinner 4 st sittplatsbiljetter till Rögle – Frölunda
lördagen den 10 februari kl 18.00

Så här gör du
Fyll i korsordet här till höger. Om det är rätt löst så kommer bokstäverna i
de blå rutorna att bilda ett ord. Klipp ut korsordet och skicka in till oss.
Sänd lösningen senast den 5 februari i ett frankerat brev till:
Barntävlingen
Adapt Media AB
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN

Namn:

______________________________________________________________________________________________

Adress: ______________________________________________________________________________________________
Telnr:

______________________________________________________________________________________________

Ålder:

______________________________________________________________________________________________

Grat tis!

Vinnare Annonsjakten – December

1. Lena Andreasson, Perstorp
2. Inger Svensson, Klippan 3. Jenny Henriksson, Perstorp

UF-företag 13

Draknäste för UF-företagarna på Åbyskolan

Draknäste innebär att eleverna får pröva sina
affärsidéer inför en potentiell investerare.
Draknästets viktigaste uppgift är att ge feedback på presentationen och ge sina synpunkter på de presenterade affärsidéerna.

Eleverna kom väl förberedda, berättade om
sina affärsidéer och svarade på frågor från en
jury som bland annat bestod av personer från
SEB. Lars-Göran Borgkvist, ekonomilärare på
Åbyskolan fanns i lokalen och lyssnade till sina
elevers företagspresentationer.

Blivande entreprenörer
För eleverna är UF-företaget en träning i entre
prenörskap och företagande. Ung Företagsamhet
syftar att tillsammans med skolan införa entre
prenörskap ge elever möjlighet att träna och
utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt
entreprenörskap. Eleverna lär sig vad det inne
bär att starta och driva företag och de måste
ta en hel del initiativ. Det är allt från att gå till
banken och diskutera lån, kontakta eventuella
myndigheter för att få tillstånd, lägga upp bud
get och affärsplan, bokföra och mycket annat
som hör företagandet till.

Flamingel UF, Prints UF och Crystal Light UF fick ta emot var sin
prischeck på 1.000 kr från SEB.

Vi hjälper dig med
både företagets och
din privata ekonomi
Välkommen in till oss på kontoret i Klippan,
ring oss på 0435-48 32 10 eller
e-posta kontakta5620@seb.se

Att förstå
pengar.
Vi vill hjälpa ungdomar att
påverka sin ekonomi och sin
framtid. Därför är vi ute på
skolor och pratar pengar.
Läs mer på
swedbank.se/ungekonomi

Lars-Göran var stolt över
sina elever.

LIONS CLUB KLIPPAN
– KULTURSTIPENDIUM
Under våren 2018 fyller Lions Club Klippan 60 år och
kommer att fira detta jubileum bl.a. genom att dela
ut tre kulturstipendier á 5000 kronor.
Syftet med stipendierna är att stödja och stimulera
unga personer till vidareutbildning inom områdena
musik, bildkonst, teater, dans, litteratur, film eller annat
kulturområde.
Riktlinjer för ansökan
• Sökande skall vara bosatt i Klippans kommun eller
ha annan nära anknytning till kommunen.
• Sökande skall vara högst 20 år.
• Sökande skall visa prov på särskild talang och
utvecklingspotential inom sitt intresseområde.
Ansökan skall vara ett personligt brev på max en A4sida och beskriva sökandes nuvarande status och framtidsambitioner inom det aktuella kulturområdet. Bifoga
gärna referenser.
Ansökan skall vara oss tillhanda senast 2018-02-28
och skickas till Lions president Christer Pettersson på
e-mailadress kerstin.christer@telia.com

14 Månadens profil

Namn: Johan Herner
Ålder: 30 år
Familj: Sambon Caroline Pålsson
Bor: Bygger hästgård i Krika
tillsammans med sambon.

Antal hästar: 4
Meriter: 1 SM Guld
1 SM silver
1 NM silver
1 NM brons
2 NM lagsilver
1 VM silver
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Johan

– känd inom sportkörning

Sedan december 2009 har hovslageriet varit Johans yrke även om
han under några år kombinerade hovslageriet med att arbeta som
lastbilschaufför på halvtid hos Schenker.
– Jag hade lastbilskörkort eftersom det behövs när man kör iväg till tävlingar och innan jag hade fått upp en fast kundkrets som hovslagare var
Att det blev hästsport för Johan föll sig naturligt eftersom hans
det bra med ett annat arbete och inkomst, berättar Johan.
föräldrar höll på med sportkörning. Det är en liten sport i Sverige,
men enormt stor i Tyskland och Holland. Sportkörning är en häst Hovslagare är ingen skyddad titel men Johan har gått en vidare
framför vagnen, mer känt är fyrspann som har fyra hästar framför utbildning och blivit godkänd hovslagare av Jordbruksverket, vilket
vagnen. En tävling består av tre delmoment: dressyr, maraton med är den högsta status du kan uppnå i Sverige. Idag har Johan en fast
terrängprov och avslutningsvis precisionskörning på en mindre kundkrets inom 3 mils radie eftersom Klippan är en hästtät kom
mun.
bana med koner med bollar på.

Klippans kommun är en plats för många hästgårdar och många
profiler. Johan Herner är känd inom sin gren, men inte lika
känd för gemene man, trots stora framgångar inom sport
körning.

Tävlade mot vuxna

Ny satsning mot VM

Johan började rida och träna med hästar redan som barn och fick
sin första ponny som 8-åring. Det skulle blivit hoppning, men pon
nyn ville inte hoppa över hinder, så det fick bli körning istället.
Efter några års tävlande ihop gick Johan över till stor häst. Kruxet
var att på den tiden fanns det en 15-årsgräns för tävlande.
– Jag fick tidigt börja tävla mot vuxna, först när jag tog över min mammas
tävlingshäst och några år senare köpte jag mig en egen häst. Vi åkte runt
på alla stora tävlingar i Europa, men hästen var svårkörd vilket gjorde att
vi sällan var med i toppen. Det var först när jag köpte min nuvarande häst
O´man som framgångarna nåddes.

De senaste två åren har det varit mycket arbete med hästgården som
Johan och hans sambo Caroline håller på att bygga ute i Krika. Att
bygga ett helt nytt hus, stall och garage från grunden tar tid och
pengar. Fast tanken är att göra en satsning mot VM i Holland i höst.
Det är en tidskrävande och dyr sport där du är i en utsatt position.
Hästen måste hålla sig frisk och skadefri.
– En satsning mot VM-medalj kräver många timmars träning och rent
realistiskt kan jag i bästa fall sikta mot en topp 10-placering i det samlade
och medalj i enskilt moment. Konkörning är min starkaste gren. O´man
är en jämn och bra häst med stark psyke men som saknar Wow-faktorn.
Tillsammans är vi ett bra team som klarar av tävlingspressen bra, säger
Johan.

Hovslagare

Vid sidan av tävlandet eller rättare sagt i det civila livet utbildade
sig Johan till hovslagare vid Hovslagarskolan i Skara under två och Vid VM i Österrike 2016 slutade det med en silvermedalj i konkör
ett halvt år, samtidigt som O´man skulle tränas upp och tävlas med. ning ihop med sambon Caroline. Konkörning kräver precision och

Dagens rätt

Fabriksvägen 8
KLIPPAN
0706 - 72 55 37

80:33 cl läsk/

Klipp ut och spara mig!

Månadens profil 15

vatten ingår
Mån Potatisbullar mé fläsk o lingon
alt. Bruna bönor mé fläsk eller falukorv
Tis Pannbiff mé mos/potatis, lög´ o lingon
alt. Köttbullar mé mos/potatis o lingon
Ons Stekt sill mé mos, skirat smör o lingon
alt. Wallenbergare mé mos, skirat smör o lingon
Tors Korv stroganoff mé ris
T:
Fre Schnitzel mé stekt potatis o bearnaisesås ÖPPE
alt. Schnitzel mé mos o lingon
Mån - fre
kl. 11 - 17
Veckans alt.: Falukorv mé mos o ägg

Välkomna! Jessika & Co
Gäller 29 januari – 16 februari
Gilla Nya Pålles på Facebook så får ni våra erbjudanden & menyer direkt i din smartphone!

Lunchbuffé

Sushi & varmrätter
Varmrätt, sushi,
dryck, kaffe
och kaka
Järnvägsgatan 31, KLIPPAN

Kvällserbjudande Friterad sushi
4 Inside - Out Lax
4 California Inside - Out
3 Lax nigiri
1 Tofu
15 bitar
1 Omelett
för 98:2 Avo
Byt nigiri:
Lax 3:-/st
Räka & Tonfisk 5:-/st
Extra soya 2:-/st

69:-

Crunchy Tokyo87:Lax gräslök, gurka majonnäs

Crunchy Fuji 92:Räkor, chili, gräslök, gurka, majonnäs

Crunchy Osaka 92:Kokt tonfisk, chili, gräslök, gurka, majonnäs

med häst och vagn sweet Harmony
sweetharmony.se

ett lugn, vilket Johan har samt att O´man är välutbildad.
– Eftersom det är en liten sport är det svårt med sponsorer som vill gå in
med kapital. Det är väldigt dyrt för dig som utövare, berättar Johan.

Framtiden
Under året som gått har det inte funnits tid till tävlande och
knappt något tränande heller utan all tid och pengar har gått åt
till bygget av gården och huset. Det som står högst på önskelistan
nu är att Johan och Caroline får klart bygget och kan flytta in i
sitt hus. Högt upp på listan står även att få komma igång med
träningen med hästarna mer regelbundet för att kunna satsa mot
VM. Det krävs daglig träning för att nå framgång.
– En riktig sommar hade inte varit fel det heller, avlutar Johan med.

glutenFritt caFé & Butik med naturprodukter

ÄVEN MJÖLKFRIA
OCH SOCKERFRIA
ALTERNATIV

Bruksgatan 29
klippan
076-318 77 75

ALL KERAMIK FRÅN
POTTERY JO
30% rabatt Gäller tom 28/2

Öppettider:
tis-Fre 10-18
lÖr 10-14

Har du också svårt
att komma igång
med träningen?
Teckna gym-årskort för 2018:
• Träna gratis i en månad!
• Få 6 veckors träningsprogram!
från 250 kr/månad

BronsGymkort Gymkort exkl pass

ta med dig annonsen till FYsHuset!

Klippans kommuns näringslivschef, Anders Lindberg, fick testa på att åka med
när Johan visade upp sig och sitt ekipage på en företagsträff 2013.

www.FYsHuset.nu

fyshuset.nu@hotmail.com • 070-948 11 69
Vedbyvägen 69, Elfdalens camping, Klippan

16 Ljungbyheds gästgivaregård och Mustang Media
förra sekelskiftet och framåt. Bildarkivet ute
i husets tillhörande skyddsrum är enormt
med original, fotonegativ och glasplåtar. Ett
par miljoner fysiska bilder finns i arkivet,
som skannas efter förfrågan.
– Vi gör gärna böcker med foton i fokus eftersom vi väcker minnen med alla bilder, berättar
Charlotta. Och vi värnar om professionella
och bra texter och har därför flera duktiga och
erfarna skribenter knutna till oss.

History art
Mustang media har nyligen lanserat en
helt ny webshop vid namn History art,
www.historyart.se, i sitt arbete med att för
packa historiska bilder för nya generationer.
– Att inreda med historiska, snygga bilder har
varit en trend länge och vår kompetens är stora
format med textila vepor, självhäftande foto
tapeter och fine art fotokonst. Men vi gör även
mindre prints som konstkort och posterböcker.
Vi har ett unikt bildurval som vi är väldigt stolta
över och vi trycker enbart på beställning, vilket
ytterligare ökar exklusiviteten, säger Charlotta.

Överst till vänster: Ljungbyheds gamla
gästgivaregård anno 2018.
Överst till höger: Fototapet med Anita
Ekberg på väg mot Rom 1959.

Uppdragsfotograferingar

Ovan: Fotokonst av fotograf Otto Ohm
som dokumenterar den sista officers
examen i Ljungbyhed (1943).
Peter berättar om historien bakom IBL.
Till höger: Delar av Mustang Medias
stora och imponerande arkiv.
Charlotta och Wanja framför Otto
Ohms bild av ett flygplan (modell Sk 14)
redo för start.

Vad händer i

L jungbyheds gamla gästgivaregård?
Mitt i hjärtat av Ljungbyhed finns det
ett anrikt hus, gamla gästgivaregården,
som vetter ut mot parken. Huset byggdes samma år som Titanic sjönk, 1912,
av byggmästare Emil Svensson från
Kolleberga.

IBL sägs ha stått för ”I bananlådor” efter
som företaget fick och köpte mängder med
bilder från företag och privatpersoner och
bilderna samlades i bananlådor. Fast det
officiella namnet var ”Institutet för Bok och
Layout”.

Robert Ygberg var den sista att driva hotell
verksamhet i huset. Det finns många berät
telser om källarmästare Ygberg, om hur
han alltid var strikt klädd med en servett
hängande på armen. När gästerna beställde
exempelvis wienerschnitzel öppnade han
dörren ut till köket och ropade ”en wiener
schnitzel”, sedan försvann han. Gästerna
vid fönsterborden kunde se hur Ygberg
iklädd svart rock och hatt promenerade bort
till Harry Karlssons charketuributik för att
inhandla köttet…

Idag är gamla gästgivaregården platsen för
kommunikationsbyrån Mustang media och
Mustang Collections som ägs och drivs av
Charlotta Jönsson och Wanja Modie. Här
produceras bl.a. böcker, texter, underlag till
prints, digitala bildproduktioner, uppdrags
fotograferingar och förmedling av bilder till
förlag och TV.

Historisk Bildbyrå

Mustang Collections förfogar över ett av
Sveriges äldsta historiska bildarkiv i porta
len www.historiskbildbyra.se, en bildskatt
I bananlådor
av historiska samlingar, tillsammans med ett
Efter tiden som gästgivaregård huserade här tjugotal av Sveriges museum och ca 70.000
i många år bildbyrån IBL som grundades av digitala historiska motiv. Detta är portalen
Peter Modie och Jan Moen. Förkortningen för dig som söker historiska händelser från

Som företagare är det viktigt med riktigt bra
bilder oavsett om det handlar om reklam
material, hemsidan, sociala medier, press
releaser, årsredovisningar, reportage eller
dokumentation. Många kunder bedömer
företaget efter de bilder de visar upp och
då är det viktigt att dessa är proffsiga och
tilltalande.
– Vi erbjuder kreativa bildlösningar som lyfter
fram företagets budskap och vi samarbetar med
professionella fotografer över hela landet. Har du
en egen idé förverkligar vi den gärna med specifika uppdragsfotograferingar och vi arbetar med
kunden hela vägen fram till det är dags för tryck.
Bästa samarbetspartnern när det gäller
trycksaker för både kunder och History art
har de hittat i Klippan, hos produktions
byrån Adapt Media. Att i första hand leta
lokala och nära samarbeten gynnar bygden.

En kreativ mötesplats
Det vackra gamla huset med alla sina min
nen är idag en mötesplats för olika sorters
kreatörer, något som är viktigt för både
Charlotta och Wanja. Konstnären Jasmine
Cederqvist har till exempel sin ateljé här och
nyaste tillskottet i lokalerna är Riseberga
Redovisning. I vår väntar bland annat ett
roligt projekt med en fotobok om 1970talet i samarbete med bokförlaget Historiska
media i Lund.
– För oss är fotografi ett hantverk som förtjänar
lyxigt material och tryck av högsta kvalitet.
Självklart kan vi även hjälpa kunder som vill
förstora privata minnen, till hemmet eller sin
arbetsplats. Det finns inget som förhöjer ett rum
så mycket som något oväntat på väggen!
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På Storgatan 3 i Ljungbyhed i en källarlokal 6 trappsteg ner
ligger butiken Rox Stamps för den som är intresserad av
pyssel och scrapbooking.

Från att tidigare endast ha varit en internetbutik med lagershop
öppet två dagar i veckan finns det nu en fysisk butik att besöka
för att handla. Anna-Lena berättar att hon startade redan 2010
med att ta fram gummistämplar och förra året blev hon general
agent åt ett holländskt företag och är nu även grossist till ett 40-tal
butiker.

Vad är scrapbooking?

Har din bostad
godkända lås?

– Scrapbooking är vad jag kallar papperskonst, även om det är en engelsk term som används när du i stället för att bara sätta in foton i album
även sätter in en massa andra saker, berättar Anna-Lena. Direkt
översättning av ordet scrapbook är urklippsbok. Scrapbooking innebär
alltså dekoration och montage av foton på färgade och mönstrade papper. I USA har scrapbooking blivit en av de största hobbys som omsätter
miljarder varje år. Scrapbooking är världsomfattande, alla vill bevara
sina minnen från semestern eller andra upplevelser.

Varför ska man besöka ROX Stamps?
– På ROX Stamps har vi specialiserat oss
på egna dies, textstämplar, på svenska.
Vackra ord och tankenötter utformade att
passa för olika högtider och andra händelser när du scrappar. Vi har vackra papper
och verktyg som underlättar. Är man
sugen på att gå kurs så håller jag kurser
många gånger om året. Kursprogrammet
ser du enklast på www.roxstamps.se eller
om du följer ROX Media på facebook.

Vi gör en

GRATIS

besiktning
på era lås
(värde 500 kr)

YALE DOORMAN, godkänt lås

som öppnas med kod, nyckeltag
eller mobiltelefonen.

Gilla oss på FB

Måndag - Fredag 7 - 18, Lördag 9 - 13 • www.colorama.se
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Tävlingsvinnare - Gör om mig

Come as you are

– leave as a star

När Ingrid var klar hos frisören, blivit om
pysslad och fått makeup var det en glad och
överraskad Ingrid som klev upp från frisör
stolen.
– Jag hade aldrig valt den här färgen själv fast
det blev snyggt och ett jättebra val av färg av SanNär Ingrid senare fick samtalet om att hon
dra. Hon var både trevlig och en duktig frisör.
vunnit blev hon verkligen glad och jublade
till svar. Under fotograferingen innan hon Sandra på Salong Va var själv med riktigt
skulle till frisörsalongen berättade Ingrid att nöjd med sitt arbete.
hon verkligen skulle överlämna sig frisören – Superkul att få fria händer och att få göra
och bli omgjord.
precis vad jag ville. Spännande att verkligen få
– Jag har aldrig vetat hur jag ska ha mitt hår, vet jobba och tänka till. Jag tycker själv att det blev
bara att jag skulle vilja ha det lite piffigare. Tän- ett himla lyft och att Ingrid såg yngre ut efter
ker släppa det helt och hållet till frisören.
klippningen. Färgen passade henne och lyfte

Ingrid kom upp till Adapt Media med
stora förväntningar och glatt humör. Det
visade sig att frisören hon till vardags
klipper sig hos hade pratat med henne om
att delta i tävlingen i Söderåsjournalen.

Hos Salong Va
Klippning och sminkning av Ingrid stod
Sandra på Salong Va för, med hjälp av sin
svägerska Ida eftersom Sandra skulle in för
operation av sin rygg. Det första som Sandra
gjorde var att sätta färg i håret, en rödbrun
färg som sedan klipptes upp.
– Luggen ändrades för att få fram ögonen. Med
varma färger och diskret makeup lyftes det blåa i
ögonen fram, berättade Sandra.
– Det var mysigt att sitta och bli ompysslad. Det
kändes spännande att få ny färg i håret och bli
sminkad, sa Ingrid.

fram hennes vackra blå ögon.

Hos Basthi

svängda byxor med en orangeröd tröja och
en svart scarf.
– Kläderna kan kombineras till många olika
sammanhang. Genom att välja skor att ha på
dig, väljer du också vilket sammanhang kläderna passar till. Vi har fått med vårens färger på ett
snyggt och elegant sätt, berättar Sanne.

Nöjd med dagen
Även Ingrid blev nöjd med kläderna.
– Väldigt sköna kläder att ha på sig och de kändes fina. De kan jag ha på mig när jag ska iväg
på min kommande semesterresa. Det är härligt
att veta att de fortfarande är snygga när jag kliver
av tåget. Fantastiskt att få hjälp att välja kläder
och få smakråd från både Sanne på Basthi och
Camilla på Söderåsjournalen.

Efter en lång dag avslutades dagen på Adapt
Media, där dagen började, med ny fotografe
ring. Resultatet efter fotografering både före
och efter blev oerhört positivt. En strålande
och glad Ingrid ser sina före och efter bilder
rulla fram på redaktionens datorn.
– Jätteroligt att se skillnaden före och efter, jag
är supernöjd. Är så glad att jag tog chansen att
söka och glad över att jag vann, hade inte velat
Efter flera olika provningar av kläder som ha det ogjort, avslutar Ingrid innan hon ska
alla satt snyggt blev det till sist ett par ut gå hem.
Efter ha blivit ompysslad och fixad i håret
samt ätit lunch på Sachi sushi var det dags
att låta Sanne på Basthi välja ut kläder och
göra om Ingrid.
– Vårens mode går mycket åt det röda hållet med
varma färger och nyanser. Kläder ska gärna
kombineras med olika färger, lite av 80-talet är
tillbaka och högre midja i byxorna.
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Att få en hel förmiddag på
Salong VA med trevligt
småprat, tvättning, huvud
massage, färgning, klippning
och styling är ren lyx tycker
Ingrid.

På Basthi plockar Sanne vant
fram flera olika typer av byxor.
De svarta utsvängda blir snabbt
en favorit. Med olika toppar
kan man kombinera dessa och
känna sig riktigt snygg.
Härligt! Vårens nya vackra färger
matchar fint till Ingrids hårfärg.
Nu är hon redo för nya äventyr
som pensionär.
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SALONG VA

HALVA PRISET
(på ord. pris)

Tag gärna 3 och
betala för 2
(gäller reavaror på Basthi och Lukas)

0435-100 33

Allégatan 12, 264 33 Klippan

KLIPPAN

Välkommen!

Föreningssidorna på Söderåsportalen.se
Föreningssidan finns nu främst på Söderåsportalen.se liksom ett register med kontaktuppgifter till föreningar i utgivnings
området. På grund av begränsat utrymme och färre sponsorer här i tidningen hänvisar vi dig istället att läsa vad som händer i förening
arna 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.

Aktiespararna Klippan/Perstorp/Åstorp

SPF Seniorerna Färingtofta

Företagsbesök onsd 7 feb kl. 18.30 presente Trivseldans kl 17-20.30
rar Alpha Helix och Polygiene sin verksam
Torsd 1 febr – Kjell Reines spelar.
het. Studiegården 47:an, Storg. 47 Klippan.
Torsd 15 febr – Berts Favoriter spelar.

Bengtsson & co underhåller. Bindande
anmälan senast 17/2 till Gunnel 076-32 25 303.

SPF Seniorerna Tycho Brahe Ljungbyhed

Årsmöte 20 feb. kl 14 i lokalen Ljungby
Ny kurs: Aktiekunskap 7 kurstillfällen, Årsmöte tisd 13 febr kl 14.00 i församlings gatan 22. Föreningen bjuder på fika. Anmä
lan till Göran 441447. SMS eller mail.
söndagar kl 17–19. Kursdatum i februari: 4, hemmet färingtofta
11 och 18. Anmäl dig redan nu! Mer infor
Dagens Rätt 23 feb. Sista fredagen i varje
PRO Perstorp
mation finns på: www.aktiespararna.se/
Dans i Perstorp Folkets Park 7 feb kl. 17– månad. Anmälan till Göran.
lokalavdelningar/klippanperstorpastorp
20.30. Musik av Bengt Hedin & co. Alla för Norra Åsbo Biodlarförening
Anmälan sker via www.aktiespararna.se/ eningsansl. pensionärer hälsas välkomna!
Nybörjarkurs i biodling. Första tisdagen i
lokalavdelningar/klippanperstorpastorp
Årsmöte i Perstorp Folkets Park 14 feb februari 2018 börjar vår populära nybörjar
eller per telefon/sms till 0708592006.
kl. 14. Föreningen bjuder på kaffe med semla kurs. Kursledare är Klas-Göran Svensson,
mångårig biodlare med drottningodling som
Välkomna till vårens aktiviteter!
SPF Seniorerna, Eken Perstorp
specialitet. Anmälan till Jan, 0708-592006
Vi ses på Studiegården 47:an Storgatan SPF Ekens Fredagscafé har stängt tills vi
SPF Senioererna Åby Klippan
47Klippan
dare. Styrelsen återkommer med ev. nystart!
Årsmöte med parentation. 13 februari
AA – Anonyma Alkoholister
Årsmöte 8 febr. kl 14, SPF Eken bjuder på kl 14 på 47:an. Ann-Marie Nelson medver
Info-möte varje tors kl. 17-18.
fika! Eventuella motioner till årsmötet skall kar. Välkomna
vara styrelsen tillhanda i god tid!
Al-Anon
Stöd för anhöriga till missbrukare.
Möte varje tors kl. 19-20

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Revy Hillesgården. 17 febr. Avfärd med Årsmöte. Välkomna till Hembygdsfören
buss 17.15
ingens årsmöte måndagen den 19 februari
kl. 19 i Ljungbyheds Församlingshem.
PRO Ljungbyhed
Kostnadsfria kurser i Surfplatta/IT/
Årsmöte fred 23 feb kl 14 i Kreab-lokalen Telefoni kommer att anordnas under våren. Kvidinge Hembygdsförening
Ljungbyg 22. Kaffe och fastlagsbulle
Intresseanmälan kan göras på blankett som Torsdagskväll 1 feb kl 19. Alexandra von
finns i vår klubblokal Syrénen. Arrangör: Schwerin. Den dolda kvinnomakten i en
PRO Klippan
mansdominerad godsmiljö. Entré 80 kr
Bowling med lunch. Månd 29 jan. Samling RingUp tillsammans med SPF Eken!
kl 10.45 i bowlinghallen, Stackarpsvägen 5. Nytt för i år är att medlemsavgiften á Torsdagskväll 8 feb kl 19. Ted Rosvall, känd
Generationsträff onsd 31 jan, med ABF 260 kr/år inte ska betalas centralt utan di från SVT:s "Vem tror du att du är?" berättar
och Klippans Unga Muslimer i PRO-lokalen rekt till Ekens bankgirokonto 810-2568. om kronprins Carl August och Bernadottar
nas ättlingar. Entré 80 kr.
Obs! Glöm ej att skriva era namn!
17.30
Bingo i PRO-lokalen månd 5 feb kl 14

Våra olika aktiviteter har kommit igång!
Trivseldans på Tingvalla i Åstorp månd Se mer om plats och tid i vårt vårprogram,
12 feb kl 17. Candys spelar
som har delats ut till alla medlemmar! Mer
Årsmöte på restaurang Senioren tisd 13 feb info om alla våra aktiviteter kan ni även läsa
kl 14. Eva Thorén kåserar om sitt spännande på vår hemsida www.spf.se/ekenperstorp

Torsdagskväll 15 feb kl 19 Puttes Bluesband
spelar svängig svängig blues och rockmusik.
Entré 60 kr

Rönneådalens Fiskevårdsområdesförening

Kallelse till fiskestämma onsdagen den 14
feb kl 19 i församlingshemmet i Färingtofta.
Hjärt-Lungföreningen i Klippan
Arlövsrevyn. Lörd 17 feb. Fulltecknad men Årsmöte. HjärtLungs medlemmar kal� Handlingar inför stämman finns tillgäng
liga hos ordf: brojoh@telia.com
anmäl till återbudslistan
las till årsmöte den 23 februari kl. 17.30 på
Mer information på hemsidan, pro.se/ Gråmanstorps Bygdegård. Efter förhand Vissa texter har kortats ner av utrymmeskäl.
klippan eller pärmen i lokalen Torget 1 A.
lingarna blir det landgång och kaffe. Glenn Dessa finns i sin helhet på söderåsportalen.se
liv – i hembygden och i världen.

Tack till Föreningssidans sponsorer!
ssidans sponsorer!
Tack till Föreningssidans sponsorer!
Tack till Föreningssidans spon
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Föreningarnas tryckeri
Vi trycker Din förenings:
• matchprogram • foldrar • flygblad
• medlemskort • medlemstidningar
• klistermärken m.m.

Vi kan även hjälpa till med redaktionellt arbete som
artiklar, layout och bilder samt annonsproduktion.
Vi fixar även tryck på:
• kläder • skyltar • banderoller • beachflaggor m.m.

Kort sagt allt inom text och bild!
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Röglekillen som är hela Skånes kapten
När Skåne förra året tog sin första seger minst för att det är i skolan kompisarna är.
i TV-pucken på 28 år var det Casper – Jag har alltid tyckt om skolan och haft lätt för
Lindahl från Åstorp som var lagkapten. att lära. Det är viktigt att ha en utbildning och
kunskap. Är du duktig i skolan har du lättare för
Casper är mogen för sin ålder och eftertänk
att bli en bra ishockeyspelare också eftersom det
sam innan han säger någonting. Svettlukten
är mycket teori inom ishockeyn. Skolan skapar
i omklädningsrummet i Lindab arena sitter
bra förutsättningar för dig både i livet och som
i väggarna och lagkamraterna i Rögle, där
ishockeyspelare.
Casper spelar idag, tjoar glatt under inter
TV-pucken
vjun.
Resan till att bli en del av TV-puckslaget
Fem år gammal klev Casper ut på isen i
börjar året innan det är dags att spela
Åstorps ishall. Pappa Fredrik var med redan
TV-pucken. Det är breddcamper där alla
då och är fortfarande kvar, fast nu på läkta
spelare får chansen att visa upp sig och
ren. Casper stannade kvar i Åstorp Grizzlys
sina färdigheter. Vid breddcamperna sållas
fram till U12 då det blev ett snedstreckslag
spelare bort och övriga som går vidare kal�
ihop med Helsingborg.
las till nya läger och gruppen bantas ned
– Jag fattade tycke för ishockey snabbt när jag
igen tills endast 40 spelare återstår. Nya
började i Åstorps hockeyskola. Pappa har spelat
helgläger med internmatcher och träningar
i både Rögle och Åstorp, så det var naturligt att
där alla spelare bedöms både individuellt
testa på ishockey, berättar Casper.
och som en del av laget. Därefter sållas
ytterligare spelare bort fram tills det finns
Tränat extra
Vägen till att bli lagkapten i Skånelaget ett lag som skickas iväg för att spela cuper
har krävt mycket träning och många extra både i Sverige och utomlands. Under näs
träningspass, både på isen och utanför isen. tan ett halvårs tid var det helgläger med
Casper berättar att träning och ännu mer trä TV-puckslaget varannan helg för att spela
ning är vägen till att bli bättre. Varje sommar ihop oss.
har det varit olika sommar- och skridsko – När TV-pucken började med matcher var vi ett
camper för att förbättra skridskoåkningen sammansvetsat lag som gick obesegrade genom
turneringen. Redan i gruppspelet förstod vi att vi
när det inte varit barmarksträning.
– All träning har gett resultat och tagit mig hade ett kanonlag som kunde ta hem TV-pucken
dit jag är. Precis som alla andra hockeyspelare och det gjorde vi med, berättar Casper.
drömmer jag förstås om NHL, säger Casper.
För Casper var det extra stort eftersom han
Fast först väntar Rögles hockeygymnasium var lagkapten och fick lyfta bucklan efter
för Casper som sökt och kommit in till hös finalen.
ten efter han slutar 9:an. Casper menar på – Jag har varit lagkapten i klubblaget genom alla
att skolan är viktig ur många aspekter. Inte år och tycker om att ta ansvar. Ledarna såg det

och mina egenskaper gjorde att jag fick förmånen att bära C:et på bröstet även i TV-pucken.
En stor ära förstås. När jag lyfte pokalen var det
först mer lättnad än glädje jag kände. Vi hade
en otrolig stämning i gruppen och det var väldigt
hedrande att få vinna som kapten för laget.
Efter att ha levt ihop varannan helg med en
avslutande vecka under TV-pucken blev det
tomt efteråt förstås.

Rögle
Casper spelar i Rögles U16 elitlag och käm
par för att bli en SHL spelare för Rögle som
alla andra spelare i Rögles ungdomslag. När
vi diskuterar Rögle och deras tränarbyte är
Casper positiv inför framtiden:
– Spelarna i a-laget är talangfulla och det
finns mycket hockeykunskap. Förhoppningsvis
blir det bättre resultat nu när bröderna Abbott
tagit över.

Livet utanför ishockeyn
När livet kretsar mycket kring ishockey
utanför skolan krävs det ett andningshål för
att orka med att ladda om batterierna. För
Caspers del är andningshålet flickvännen
Sofia som han varit tillsammans med i drygt
ett halvår.
– Att tillbringa tid med Sofia betyder mycket
för mig, att hon finns där, stöttar mig och lyssnar. Det är oerhört skönt att göra saker utanför
ishockeyn tillsammans med henne.
Det krävs kärlek, passion och uthållighet för
att få ett förhållande att fungera. Med tanke
på att Casper visat upp en hängivenhet och
passion för ishockeyn har han alla förutsätt
ningar att lyckas med kärleken med.
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24 KNW förvaltning

Nybyggnation i Östra Ljungby

Det byggs åtta stycken radhuslägen Mikael Walhelm och Bengt Thomasson
heter på gamla bangårdstomten i Östra står bakom.
Ljungby. Ett perfekt läge mitt i byn med
Inflytt 1 juni
nära till busshållplats och cykelbana.
När radhusen står klara och lägenheterna
Det är KNW förvaltning, som med hjälp av är inflyttningsbara i sommar rör det sig om
lokala underleverantörer, bygger åtta rad åtta stycken treor på 75 kvm med fiberan
huslägenheter. Gudmundsson bygg står för slutning från Bjärekraft, breda dörrar utan
byggnadsarbetet och det mesta av byggma trösklar och eluttag i metershöjd.
terialet kommer från Lantmännen i Östra – Vi har fortfarande kvar två stycken lägenheter
att hyra ut fast det är många som visat intresse
Ljungby.
– För oss har det varit viktigt att jobba med för lägenheterna. De sex första lägenheterna
lokala leverantörer och lokala företag, berättar gick fort att hitta intressenter till. Fyra stycken
Mikael Walhelm från KNW förvaltning, parhus, åtta radhuslägenheter, med uteplats i
ett företag som Thomas Gudmundsson, söderläge, förråd och carport. Husen är modernt

byggda med Lindabsystem, har putsade vita
fasader och uteplatser med liten trädgård, det
kommer bli toppen när de står klara, säger
Mikael Walhelm.

Stort intresse
Gudmundssons bygg byggde radhus 2008
i kyrkbyn, fast då var det seniorbostäder.
De här lägenheterna passar i allra högsta
grad även för barnfamiljer att flytta till.
Det är många från Östra Ljungby som visat
intresse för att flytta in, men även många
utifrån har hört av sig.
Visst är du intresserad av att flytta till ett
eget radhus med uteplats till sommaren?!

KNW FÖRVALTNING AB BYGGER 8 ST RADHUSLÄGENHETER
Stationsvägen Östra Ljungby - 3 rum - 75m2 – Inflyttning juni 2018

INTRESSERAD? KONTAKTA:
THOMAS GUDMUNDSSON - 070-5215178 - thomas@gudmundssonsbygg.se
MIKAEL WALHELM - 070-2714385 - mikael.walhelm@steampowersr.se

Information från Klippans kommun
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Pristagare i Klippans kommun uppmärksammades
Flera olika pristagare i Klippans kommun fick motta sina
utmärkelser vid december månads kommunfullmäktige.

Kulturpriset tilldelades Anders Nilsson: ”Som sedan många år
arbetar inom Studiefrämjandets organisation och har tillsammans
med Kultur- och fritidsförvaltningen utvecklat goda förutsättningar
för de fria formerna av kommunens musikliv. Det är hans förtjänst att
musiklivet inte tog slut med Svenska popfabrikens stora framgångar på
1980-talet utan fortfarande utvecklas och finner nya former.”
Kulturstipendium delades ut till Anders Clausson och ”Klippan
skrivarna”.

Bun-stipendium delades ut till Ljungbyheds personalgrupp med
följande motivering: ”Det ofattbara har hänt – en tredjedel av
Ljungbyhedsskolan har brunnit ner. Personalen har trots de rådande
förutsättningar lyckats upprätthålla en god verksamhet. Nu ger nämnden stipendiet på 25 000 kronor till personalen på Ljungbyhedsskolan
för att de ska få en möjlighet att bygga vidare och utveckla skolan.”

föreningsledarpriset tilldelades Stefan Johansson, ordförande
i Klippans gymnastikkrets (KGK): ”Stefan har fått föreningen
(KGK) att växa genom ett mjukt och strukturerat förhållningssätt.
Han har även på ett föredömligt sätt hanterat problematiken kring
översvämningen i gymnastiklokalerna på Sågen och har lyckats få
föreningens ledare och medlemmar att, trots svårigheter med tillfälliga
lokaler, jobba vidare mot uppsatta mål.”

Sture Wetterbergs stipendium delades ut till Alfred Rudolf.
Alla pristagare hedrades med en applåd.

Branschregister
BANK

FÖNSTER OCH DÖRRAR

• 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

• 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

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

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

BILVÅRD (BRILLIANT CARE)
• Vianor, Fabriksvägen 14, 264 39 KLIPPAN��������������������������������������������������������0435-103 07
klippan@vianor.com

HEMBYGDSFÖRENING
Östra Ljungby och Källna socknars Hembygdsförening, Bjerhus 4460 FASTARP
264 94 Klippan��������������������������������������������������������������������������0435-21291, 0701-13 11 20

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

HUND/TRÄNINGSPLATS

Skånehallen, Hembygdsgatan 4, 264 36 KLIPPAN (Maria Beck)�������������������������0702-99 35 80
www.skanehallen.se, info@skanehallen.se
Söderåsens Brukshundsklubb, Lilla Kloster 4010, 264 53 LJUNGBYHED������������0435-44 14 45

HUND- OCH KATTPENSIONAT
Dag & Natt för Hund & Katt, Linneröd 6765, 264 93 KLIPPAN���������������������������0722-45 20 80

INRAMNING

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

• IdéRika Ram, Ekbacken 693 Bonnarp, 264 53 LJUNGBYHED��������������������������0704-49 05 48
www.iderika.nu, lennartsaflund@gmail.com

KLÄDER

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

ELEKTRIKER
Bravida Prenad AB, Värmevägen 2, 264 39 KLIPPAN�����������������������������������������0435-77 95 48
www.prenad.se, andreas.byrlen@prenad.se
• 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

• 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
fbmaleri@telia.com

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

- upplev, handla & ät hemmavid!
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
Söderåsens Redovisningsbyrå AB, Södra Kyrkogatan 1, 265 72 KVIDINGE������� 0435-203 21
www.soderasensredovisningsbyra.se, info@soderasensredovisningsbyra.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
• Klippan Dental, Järnvägsgatan 11, 264 38 KLIPPAN�������������������������������������0435-153 10
www.klippan-dental.se, info@klippan-dental.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

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 SÖDERÅSPORTALEN.SE OCH
SÖDERÅSJOURNALENS BRANSCHREGISTER!
Egen företagssida på Söderåsportalen.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 Branschregister (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

kickstarta ditt nyårslöfte!
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Utrustad med bl.a. eluppv rmd l derratt, 16 aluminiumf lgar, manuell AC, iPod-anslutning och kurvljus fram.

Inneh ller bl.a. navigationssystem med backkamera, ISG
(start & stopp), 17 aluminiumf lgar, parkeringssensor bak,
regnsensor, farth llare, ACC och Bluetooth .

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

1.6 KOMFORT REK. CA PRIS 239.900 KR
Bilen på bilden
Kampanjpris
fr n: 227.800 kr
kan vara extrautrustad.
PRIVATLEASING FR N 3.790 KR/M N,
10.000 KR I BR NSLE HOS INGO ING R*

• Parkeringssensorer fram och bak
Nästan nya Ceed 1,6 CRDi 5D Komfort M-16
1000 -1500 mil. Skattebefriad till 2021.
GG TILL DIESEL 22.000 KR

Utrustad med bl.a. autobroms, aktivt fil vervakningssystem,
helljus assistans, skyltscanning, eluppv rmt baks te, 17 aluminiumf lgar, xenonljus, 7 navigationssystem med backkamera och eluppv rmd l derratt.
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Newmanbil AB

Begränsat antal
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225 g/km. Miljöklass EU2005. Med reservation för slutförsäljning. Bilen på bilden är extrautrustad. www.honda.se

www.newmanbil.se

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

ngt lagret r cker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller f retagsavtal och g ller endast lagerbilar. Br nslef rbrukning blandad k rning Kia Picanto 4,4-5,6 l/100 km, CO2-utsl pp 102cee d_sw 4,0-6,3 l/100 km, CO2-utsl pp 104-141 g/km; Kia Sportage 4,6-6,7 l/100 km, CO2-utsl pp 119-166 g/km. Testerna r gjorda enligt EU-k rcykel och milj klass Euro 6. Lokala prisavvikelser kan f rexkl. uppl ggnings- och aviavgifter. R rlig r nta. Max k rstr cka 1500 mil/ r, vermil debiteras. Sedvanlig kreditpr vning sker. Slitagedelar, vriga reservdelar och ev. tillval ing r inte i priset. Fordonsskatt
ning om du tecknar ett separat avtal avseende INGO-kortet m ste utnyttjas inom 36 m n, efter det f rfaller outnyttjat belopp. F r fullst ndiga villkor och mer information om INGO-kortet l s kia.com/
ervation f r eventuella tryckfel.

0451 - 38 40 00

Öppet:
Södra
Kringelvägen
2. Tel 0451-38
Service/verkstad mån-fre kl. 7-16.30
Södra
Kringelvägen
2 40 00. www.newmanbil.se
Öppettider: Service/verkstad månd-fred 7.00-16.30. Försäljning månd-fred 9-18,
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Alla erbjudanden
gäller levererade
bilar t.o.m. 31/12 10-14,
2017 eller så långt
lagret räcker. Erbjudandena
HE
LGÖPPET
Lördag
Söndag
11-15 kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar. Bränsleförbrukning blandad körning Kia Niro 3,8 l/100 km, CO -utsläpp 88 g/km. Testerna är
Hässleholm

2

gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 6. *Kia Privatleasing: 36 mån, månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgifter. Rörlig ränta. Max körsträcka 1500 mil/år, övermil debiteras. Sedvanlig kreditprövning sker. Slitagedelar, övriga reservdelar och ev. tillval från
kund ingår inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.
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