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Utgivningsdagar
Nummer
December
Januari
Februari
Mars
April
Maj

Manusstopp
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7 Januari
3 februari
9 mars
30 mars
4 maj

Utgivningsdatum
21-22 december
Jul och nyår
26-27 Januari Alla hjärtans dag
22-23 februari
28-29 marsPåsk
18-19 aprilEventlördag
23-24 maj
Pingst, Mors dag,

Juni/Juli

25 maj

13-14 juni

Augusti

3 augusti

22-23 augustiKlippanfesten,

Nationaldagen, Student
Åby marknad,
Midsommar, Söderåsdagen

Upplev fördelarna
med lokal handel
DANIEL KRISTENSSON, ANSVARIG UTGIVARE

Ska vi utveckla handeln i Klippan
och Ljungbyhed krävs samarbete. Inte
bara handlare emellan utan också med
kommunen och fastighetsägare samt
konkreta aktiviteter som ger en levande
lokal handel.
”Ingen människa är en ö, hel och fullständig i sig själv; varje människa är ett
stycke av fastlandet, en del av det hela.”
Den enskilda lokala handlarens fram
gång och överlevnad är i mångt och
mycket en förutsättning för att hela
samhället ska fungera. Så citatet ovan
skulle mycket väl kunna beskriva de
premisser som råder för svensk handel
i stort.

Evenemang
Många vill se en lokal handel, men
ändå väljer många av vana att åka
till Väla i Helsingborg. Hur bryter vi
mönstret och gör det mer attraktivt att
handla lokalt istället? En anledning
till att åka iväg för att shoppa är upp

Olika evenemang ger ett mervärde och
skapar en mötesplats för människor.
När det är människor i rörelse ökar
sannolikheten att människor handlar
i butikerna. Får du som kund ett bra
bemötande i butiken kommer du till
baka igen. Strategin borde vara att göra
centrum till en mötesplats, man ska
vilja vara här, träffa människor och
uppleva saker i centrum. Att handla blir
en bisak till allt det andra. Torgfester,
marknader med närproducerad mat
och lokalt hantverk eller utställningar
lockar människor. Intryck, upplevelser
och stämning är det vi måste arbeta
med.

Tävla med Söderåsjournalen
Vinn Klippancheckar
3 personer vinner var sin Klippancheck
(300 kr, 200 kr resp. 100 kr)

Perstorpsdagarna, Fly ’n Ride

Övriga utgivningsdagar finns på söderåsportalen.se

I tidningen finns det gömt ett antal tomteklädda kungs
fiskare. Leta upp och räkna dessa (den stora
här bredvid räknas INTE).

ANSVARIG UTGIVARE
DANIEL KRISTENSSON
daniel@adaptmedia.se

Skriv upp hur många du hittar på kupongen
nedan och skicka in den i ett frankerat brev
till:
Fågeljakten, Adapt Media, Norra Skol
gatan 2A, 264 33 KLIPPAN.

ANNONSFÖRSÄLJNING, TEXT, FOTO
JENS LEANDERSSON
jens@adaptmedia.se
LAYOUT, ANNONSER
PÄR LUNDQVIST
par@adaptmedia.se

Obs: Bidrag utan märkningen ”Fågeljakten” utanpå
kuvertet deltar inte i tävlingen!

LAYOUT, FOTO, WEBB
ALBIN LUNDBERG
albin@adaptmedia.se
FOTO, VIDEO
TEAM SANDRA

levelsen. Att träffa människor, fika och
umgås är upplevelsen. En lokal handel
måste erbjuda samma sak, gärna ihop
med olika evenemang som lockar
människor till centrum vilket i sin tur
ger både nya kunder och att kunder
behålls.
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Vi reserverar oss för ev. tryckfel.
Adapt Media har copyright på allt material som publiceras i Söderåsjournalen, om inget annat anges. Upphovsrättslagen gäller och omfattar alla typer av texter, artiklar, teckningar, bilder, grafik
med mera. Material från Söderåsjournalen får endast användas för privat bruk. Att kopiera, överlåta, sälja eller kommersiellt utnyttja materialet är inte tillåtet utan Adapt Medias tillstånd.
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JULSKYLTNING
Söndag 1 dec i Klippan
Butikerna har öppet kl 14-17

P rogram

Kl 13.30-16.30 Gratis ansiktsmålning i f.d. Turistbyråns lokaler
Kl 14-17

Julskyltning med butiksöppet
Föreningsaktiviteter
Korvgrillning
Lotterier

Kl 15.00

Tomten tänder granen på Allétorget
Godis till barnen
Barnen kan fotograferas med tomten

Massor med
erbjudanden i butikerna!
Välkommen till Lions
Tomtegrotta på Allétorget

www.kopiklippan.se

4 Månadens Profil: Petri Immonen

Triathlonprofil från Klippan
Petri Immonen är läraren och fritids
pedagogen som brinner för träning och
som varit med och startat upp föreningen
Klippan City Triathlon.

Om vi tar det från början så hamnade Petri
Immonen i Sverige tack vare att hans för
äldrar flyttade från Finland till Sverige som
arbetskraftsinvandrare. Föräldrarna jobbade
vid olika pappersbruk och de hamnade i
Klippan av den anledningen. Petri var en
framgångsrik simmare fram till 1980-talets
början och spelade fotboll på låg nivå under
flera år. Träning har alltid varit en del av
hans liv.

Vägen till triathlon
Vägen till att bilda den ideella föreningen
Klippan City Triathlon gick via att Petri såg
SM i triathlon i Helsingborg kring millennie
skiftet och blev intresserad av att testa
själv.
– Efter jag sett en Triathlontävling gick jag med
i en klubb men det var dyrt att tävla. Då började
jag ordna egna tävlingar med låga kostnader att
delta. Glädjen över att få tävla ska inte begränsas
av pengar. Det fanns få tävlingar i närheten med.
2009 började vi ordna trädgårdstävlingar helt
ideellt och efter några år blev det mer organiserat
under namnet Klippan City Triathlon, förklarar
Petri.

det familjerna Immonen och Cepciansky
som är drivande. De senaste åren har Petri
varit med och arrangerat Klippan klassikern
som är tredelad: Duathlon på våren. Sprint:
5 km löp - 25 cykel - 2,5 km löp. Distans:
Dubbelt av allt, Triathlon på sommaren,
en motionsklass och en sprintklass. Först
simmas det i Borgarsjön sen cyklas det 20
km innan det avslutas med 5 km löpning.
Till hösten avslutas klassikern med en löp
tävling, Last man standing.
– Vi är även med och arrangerar Swimruntävlingar ihop med Klippans simsällskap ute
på Ljungbyhedsbadet under sommaren. Det
är motionsevenemang för folk i Klippan med
omnejd, berättar Petri.

”Musik binder samman oss
kulturellt och vi får en förståelse
för andra människor och kulturer”
Klippanpopen

Till vardags jobbar Petri som musiklärare
på halvtid på Pilagårdsskolan och fritidspe
dagog andra halvtiden. Musiken har alltid
funnits i Petris liv och när Klippanpopen
drog igång var Petri en av musikerna som
spelade trummor men han valde att satsa på
simningen istället.
Det har varit olika konstellationer som ord – Nu på gamla dar tog jag upp musiken igen och
nat tävlingar genom åren men just idag är utbildade mig till musiklärare och spelar numera

gitarr istället för trummor. Även gått med i ett
gubbaband och varit ute och spelat på några konserter. Jag får sikta på att slå igenom nu istället,
garvar Petri fram.
Musik spelar en viktig roll i inlärning hos
barn och Petri jobbar pedagogisk verksam
het med barn i åldern 6-12 år för att utveckla
barnens olika förmågor och färdigheter.
– Det är mycket lek, rörelse och musik förstås.
Musik har betydelse för oss på många plan. Musik
binder samman oss kulturellt och vi får en förståelse för andra människor och kulturer genom
musik, berättar Petri.

Vardagsnöjen
Det är svårt att tro att Petri hinner med
någonting på fritiden men barnen är vuxna
och utflugna. Frun Bernadette och Petri bor
i en villa i Klippan.
– Jag är stolt över både min fru och våra barn.
Alla tre barnen har hittat bra vägar i livet och jag
och Bernadette har varit gifta i snart 30 år. Man
ska vara tacksam över livet, säger Petri.
När vi inte ser Petri susa förbi på sin cykel
hittar vi honom gärna ute i naturen, anting
en ute i skogen eller sittandes och fiska vid
en sjö. Det är familj, träning, musik och att
vara ute i naturen som ligger Petri varmt om
hjärtat. Och att ut och resa med familjen.
Enkla vardagsnöjen som är de viktigaste
sakerna i livet, vilket Petri Immonen för
stått.
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För DIG som uppskattar... BOKHANDEL på riktigt!

lördag 30/11
Följ med på en promenad

PÅ KLIPPANS GATOR
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BOKSLÄPP

Torggränd 2-4
Klippan
Tel 0435-100 30

20 %

På Klippans
- en berättel

gator

se i bilder

rabatt på
valfri vara!
Gäller 25/11–1/12.
Medtag kupongen!

Namn: .................................................................................................
Adress: ...............................................................................................
Postadress: .....................................................................................

Endast 1 kupong/person.
Erbjudandet gäller ej underkläder, strumpor och kosmetik.

Öppet: mån-fre 10-18, lör 10-14
Storgatan 32, Klippan • www.gunnsmode.se

6 Eufloria

KOM OCH TRÄFFA TOMTEN HOS OSS
UNDER JULSKYLTNINGEN 1 DECEMBER
Öp pe t
kl 14-18

Vi bjuder
os!
p å c hur r

Vedbyv. 16, Klippan

0435-71 18 04

Eufloria firar 1-årsjubileum
Grangirlanger och kransar utanpå fönstren. Innanför lyser
ljusstakar och stjärnor och sprider ett varmt sken. Den bruna
arkitektvillan på Vedbyvägen är vackert dekorerad. Redan
på håll syns att här jobbar personer som älskar jul och har
gröna fingrar.

Årets julhjärta!

Maria Frohm har arbetat som florist i femton år och stortrivs
på Eufloria. Tidigare har hon drivit blomsterbutik i Klippan
och tilldelades Köpmanspriset år 2014, framröstad av kommun
invånarna.
– Jag får utlopp för min kreativitet genom blommor. Att göra blomster
arrangemang är ett hantverk, vi är Klippans egna lokala binderi- och
blomsterdekoratör, säger Maria.

Allt inom blomster
Eufloria firar 1-årsjubileum och fler och fler hittar till butiken.
Under året har butiken blivit anslutna till Euroflorist. Det hålls
binderi
k urser, ordnas begravningsarrangemang och företags
miljöer.
Det har hänt mycket under det här året, förklarar Erika som äger
butiken.
– Vi har utökat utbudet av blommor, krukväxter och presentartiklar efterhand som kunderna hittat hit. Med Maria i butiken har vi lyft ytterligare
och kan kombinera kvalitetshantverk med prisvärdhet, avslutar Erika.

Storgatan 46, Klippan • 0435-135 30

D
en p
erfekta
Den
perfekta
jjulklappen
ulklappen
fför
ör a
l la
alla
fil
fi
filmälskare!
lmälskare!

Har du inte hittat fysiskt till Eufloria på Vedbyvägen 16 mitt
emot Time, kan du även hitta Eufloria på både Facebook och på
Instagram eller ring på 0435-71 18 04.

Bio Grand, Ljungbyhed, Storgatan 7
Biljettbokning: 070–731 21 81 (sms)

30%

PÅ EN VALFRI VARA
Gäller för ett köp/pers under vecka 48.
Vi bjuder på glögg och pepparkakor.
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GOD JUL!
önskar Socialdemokraterna
i Klippans kommun.
Vi finns på plats utanför vår
expedition på Järnvägsgatan 34
under julskyltningen, söndagen
den 1 december kl. 14-17.
Kom och prata, vi bjuder på glögg,
kaffe och pepparkakor.
Följ oss på Facebook: Socialdemokraterna i Klippans kommun.
Webb: socialdemokraternaklippan.se
E-post: klippan@socialdemokraterna.se

PREMIÄR!
Apoteket Kronan på Storgatan 31

Varmt välkomna till premiäröppningen den 2/12-2019 kl 12.00
på Storgatan 31. Vi firar med fina erbjudanden, bland
annat 20% på köp över 300 kronor samt 30% på
apoliva. Dessutom får de 200 första handlande kunderna en gåva!

Erbjudandet gäller hela sortimentet förutom
receptbelagda läkemedel på Apoteket på Storgatan 31
den 2–7/12 2019 eller så länge lagret räcker. Kan ej
kombineras med andra erbjudanden.

Apoteket
Kronan, Storgatan 31, Klippan
Mån–Fre 8.30–18, Lör 9–14
Tel: 0771-450 450, apoteket.se

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

20% vid köp
över 300:-

8 Olanderssons Blommor

Amaryllis

på lök. 50:-/st
Max 2 st / kund

Gammelmarknaden 1985, Iris och Kjerstin. Foto: privat

Olanderssons Blommor

firar 50 år

Olanderssons blomsteraffär har
funnits i Ljungbyhed så länge de
flesta kan minnas.
Iris och Gunnar öppnade butiken
1961 och sålde blommor, frukt och
grönsaker. När dottern Kjerstin
som var nyutbildad blomsterdeko
ratör flyttade hem efter fullgjord
utbildning i Norrköping vid lan
dets enda blomsterskola slopades
frukt och grönt. Sedan dess har
det varit blommor, binderi till alla
slags högtider, som varit i fokus.

Närodlat och Interflora
Under många år köptes alla blommor lokalt och närodlat medan
utvecklingen har gjort att idag köps snittblommor in från Holland
och Kenya. Fast krukväxter och planteringsväxter köps fortfarande
in närodlat, till jul exempelvis, som julstjärnor, hyacinter och
amaryllis.
– Det har varit stora förändringar genom åren. 1973 blev vi medlemmar
i Interflora och skickar blommor över hela världen. 1992 totalrenoverades
butiken och 2003 byggde vi till orangeriet, berättar Kjerstin som driver
butiken.
Det finns massor av roliga berättelser som knyter an till stora
händelser i Ljungbyhed. Kjerstin berättar om hur hon var med och
dekorerade F5 med blommor när kungen och drottningen kom på
besök. När skogs- och lantbruksmässan TRÄ-LA arrangerades vid
Herrevadskloster med Ingvar Oldsberg som gäst var det Olanders
sons som stod för utsmyckningen.
– Det är alla vanliga Ljungbyhedsbor och företagskunder som är och har
varit viktigast. Jag är oerhört tacksam för alla som handlat blommor hos
oss genom åren och det är fortfarande lika roligt med all kundkontakt. Det
lokala i Ljungbyhed ligger mig varmt om hjärtat och vi är medlemmar
i Ljungbyheds köpmannaförening och jag har varit med och startat upp
Blåkullekul, säger Kjerstin.
En förändring idag är att förutom blommor köper man tillbehör till
blommorna som choklad, äppelmust eller presenter som skickas
med blommorna. 50-årsjubiléet firas med blommor och blader som
gör alla kunder glader!

Julstjärnor
2 st för

50:-

Hyacinter
3 st för

50:-

Samtliga erbjudanden gäller fr.o.m.
fredag 29/11 och så långt lagret räcker

Julen kommer till

Hemköp

ar du allt gott
I vår ”Delidisk” hitt
ed vår catering
som hör julen till. M alla högtider.
l
fixar du lätt maten til
a bekvämt för
Vill du göra det extr r omtyckta
vå
dig i jul? Beställ då

RIK.
JULTALL
g på tel. 44 10 30)

(Minst 3 dagar i förvä

EN den 7 dec
På JULSKYLTNING
OV FRÅN
bjuder vi på SMAKPR
SER i vår
JULENS DELIKATES
l kl.16.
”DELIDISK” fram til

LJUNGBYHED
0435-44 10 30
ÖPPETTIDER I JUL:
Julafton 8-14 • Juldagen 10-18 • Annandag jul 8-18

Julfirande 9

Vi har julens belysning
Slingor
Stjärnor
Ljusstakar
& mycket mer!

Vi firar jul
tack vare vikingarna

– BLACK FRIDAY –
Halva priset på andra

Det fornnordiska ordet för jul var ”jól”, som vissa språk
forskare översätter till ”återfödelse” eller ”vändning”.

adventsljusstaken vid köp
av två stycken.

Julens högtid inföll vid midvinter i januari då man kommit halv
vägs igenom den kalla årstiden och dagarna började bli längre.
När julen firades gjordes det ordentligt av vikingarna. Enligt de
isländska sagorna pågick festen under tre nätter i sträck, ett knyt
kalas där mjöden flödade och det frossades i mat. När Norden
blev kristet ändrades varför vi firar jul och istället blev firandet en
fest för Jesubarnets födelse. Men begreppet jul lever kvar än idag.

Erbjudandet gäller endast 29/11.

Kom ihåg
att köpa till
ljuskällor!

Söndraby El

Järnvägsgatan 28, Klippan | 0435-139 60 | klippan@elon.se
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Hjärtligt välkomna och GOD JUL önskar Ljungbyheds Köpmanna- och Företagarförening samt Ljungbyheds Framtid

10 Vinnare av Köksprodukter från LT Lantmän

LT Lantmän
Hela Söderåsens butik, LT Lantmän i
Ljungbyhed, stod för priserna när Frida
Hall Hansson ordnade flyttpresent till
sin bror Adam.
Det som skulle blivit en kaffekokare blev
istället så mycket mer eftersom Adam redan
köpt sig en kaffekokare inför flytten hem
ifrån. Frida vann tävlingen hos LT Lantmän
med följande bidrag:
”En flyttpresent till min bror
som snart flyger från far och mor
O`vad skulle inte passa då
med en kokare i sin egen vrå
Här kan jag välja bland mångt o mycke´
men en kaffekokare blir i hans kök ett smycke
så låt mig få komma å välja
så han gott kaffe på morgonen kan svälja”

ordnade flyttpresenten

– Det ska bli skönt att han flyttar hemifrån
och Adam behöver hjälp att få färg och känsla i
hemmet. Eftersom han precis hade köpt en kaffe
kokare fick jag välja andra saker till hemmet
istället. Det är en av fördelarna med LT Lantmän
att här finns allt du behöver. Jag har själv bott i
Ljungbyhed tidigare och vet hur mycket bra saker
det finns att köpa i butiken. Nu valde jag ugnsformar, ljusprydnad för värmeljus och grytvantar
istället vilket är perfekt för honom, berättar
Frida.

Lovord

Som tidigare Ljungbyhedsbo är Frida väl
bekant med butiken och berättar att det var
hennes mamma som tyckte att hon skulle
skriva ett tävlingsbidrag.
– Jag ska erkänna att jag brukar bara kolla
bilderna i Söderåsjournalen och se om det är
någon jag känner på bild. Ibland läser jag någon
Hjälpsam syster
Frida skrev vinnarbrevet för att hon ville artikel med. När jag såg att det var en tävling
hjälpa sin bror när han flyttar hemifrån och där man kunde vinna produkter till köket på
LT Lantmän ville jag vinna för min brors skull.
ska bo i sin första lägenhet.

LT Lantmän är en bra butik som har det mesta
och personalen är trevlig och hjälpsam. Du blir alltid väl bemött när ska kommer in och ska handla.
När jag sedan vann blev jag rätt paff men glad,
förklarar Frida.

Allt av det mesta
Hos LT Lantmän hittar du allt till hem
met, från inredning och hushållsartiklar
till elartiklar eller renovering. Det finns
Durotapeter och färg om du vill ändra inne
miljön. Här finns allt till djur och trädgård
men även arbetskläder. En perfekt julklapps
butik både för honom och henne helt enkelt.
– Att handla lokalt är ett miljösmart alternativ.
Vi finns i bygden och försöker ge bra service och
bemötande till alla kunder. Varför köra iväg och
handla när vi finns på hemmaplan? Vi måste
värna om vår hembygd och de butiker som upprätthåller en service. Här finns förutom allt att
handla även postservice med paketutlämning men
även Svenska spel och ATG. Här finns allt av det
mesta, avslutar Mattias Åkesson.
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JUL I BUTIKEN!
Här handlar du julklappar både till henne och honom.

VI BJUDER PÅ
GLÖGG OCH
PEPPARKAKOR
KL.12-17 PÅ
JULSKYLTNINGEN!
Passa på att gå vår
egen tipsrunda
i butiken

HAND- OCH
TÅVÄRMARE

1 par 23:5 par 100:-

PANNLAMPA

PTX Pro fokus 400 Lumen
inkl batterier

279:-

TOMTE MED
LYKTA
41cm, 14648301

MON AMIE,
ALLA DELAR

149:-

20 %
IITTALA
ESSENCE
RÖDVINSGLAS

KRONLJUS
30-PACK

4-pack, ord 649:-

489:-

ord 119:-

99:-

Öppet till kl. 17 under julskyltningen 7/12
Öppet: fred 9-18 och lörd 9-13

Storgatan 4
Ljungbyhed
Tel 0435 - 294 50

Bygdens butik!

VÄLKOMNA!
Priserna gäller endast
butiken i Ljungbyhed
t.o.m 24/12!

12 Röstånga Begravningsbyrå

En begravningsbyrå som hjälper dig
kan du se vad olika begravningar kostar på
företagets hemsida.
– Du betalar för det du beställer, varken mer
eller mindre. Våga jämföra priser och se vad som
ingår i priset. Det går även bra att ringa till oss
och fråga, förklarar Simon Karlsson som är
När du känner dig redo att börja ordna de kundrådgivare på Röstånga begravnings
praktiska arrangemangen kring begravning byrå.
en tar du kontakt med Röstånga begravnings
När en nära anhörig avlider är det många
byrå. Det är inte bråttom, ge dig själv ett par
uppgifter som måste utföras inför begrav
dagar att landa i det som har hänt innan du
ningen och många beslut ska tas under en
ringer och bokar tid för ett möte.
känslomässig period. Därför är det praktiskt
att ta hjälp av en begravningsbyrå.
Kostnader
Vad en begravning kostar är självklart bero – Vi tar betalt för den tid vi ägnar åt dödsboet,
ende på hur man vill utforma begravning den döde och begravningen. Alla utlägg vi gör för
en. Det finns egentligen ingen gräns för hur dödsboets räkning debiterar vi utan påslag. Det
mycket en begravning kan kosta. Som kund gäller församlingens eventuella avgifter, kostnader

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

Vi människor vet i allmänhet mycket lite
om hur en begravningsbyrå arbetar. Vi
tänker inte ens på att de finns, förrän vi
behöver deras tjänster. Vad kan du få för
hjälp av en begravningsbyrå?

för minnesstunden, bärarlag, solister, dödsannonser och så vidare. Alla priser är givetvis inklusive
moms och avgifter, förklarar Simon.

Vid din sida
På begravningsdagen ser Röstånga begrav
ningsbyrå till att kistan kommer på plats,
liksom alla dekorationer, program och extra
ljus m.m. före utsatt tid.
– När gästerna anländer tar vi väl hand om dem
och berättar för dem vad som kommer att ske. När
det är dags hjälper vi till och anvisar hur avskedet
är planerat, hur vi skall gå fram till kistan och hur
vi skall lämna kyrkan eller kapellet. Efter begravningen hjälper vi gästerna att ta sig till minnesstunden om en sådan är planerad. Vi ser till att
blommorna läggs ut på graven eller i kransgården,
avslutar Simon.

RÖSTÅNGA
RÖSTÅNGA
BEGRAVNINGSBYRÅ
BEGRAVNINGSBYRÅ
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

Söderås
Söderås
Kli
Kli

Black friday 13

BLACK FRIDAY

SALE
”Black Friday”
startar julhandeln
Fredagen den 29 november är det Black Friday som innebär
massvis med prissänkta varor i butikerna och startskottet för
julhandeln går.
Black Friday är den största shoppingdagen i USA och räknas
efter de senaste åren som en av de absolut största dagarna för
handeln även i Sverige. Black Friday är även helgen då juldekora
tionerna hängs fram i USA.

MISSA INTE
HÖSTENS STORA

REA!

FREDAG, LÖRDAG OCH MÅNDAG
29, 30/11 och 2/12
Hembygdsgatan 2, KLIPPAN • Tel. 0435-131 67
Öppet: Mån - fre 10-18 • Lör 10-14 • www.klippan.euronics.se

JULFEST I TULLSSONHUSET
Lördag 7 december kl 10-14
Julklappserbjudanden
i butikerna

Julgransförsäljning
25/11–23/12.

Vi bjuder på glögg
& pepparkakor
Julklappsjakt kl 11.30-13.00
Julklappsinslagning
Tomtegrotta

ALEKS
KÖK

14 Söderåsens Redovisningsbyrå

Söderåsens redovisningsbyrå

i nya lokaler

Sofie Andersson driver en redovisningsbyrå ihop med Bettan
Åkesson och har flyttat sitt kontor från Kvidinge till Stor
gatan 6 i Åstorp.
– Vi letade först lokal i Klippan men det fanns inga lediga lokaler. Där
emot hittade jag en ledig lokal i Åstorp som låg centralt med nära till både
järnvägsstationen och lätt att parkera utanför med bil, berättar Sofie.

Bred kundgrupp
Söderåsens redovisningsbyrå kunder är i huvudsak företag, men
de hjälper även privatpersoner med deklarationer vid exempelvis
en fastighetsförsäljning. De hjälper också bostadsrättsföreningar
med drift och administration.
– Nytt är att vi fått många privatpersoner som sålt sitt hus och som be
höver hjälp med att deklarera sin fastighetsförsäljning, som kunder. Även
en dödsbon blir allt vanligare, förklarar Sofie.

Jag heter Yen Lantz och driver salongen på Hantverkargatan 4G i Perstorp.
Är utbildad frisör och fotterapeut. Erbjuder hår- och fotvård.
Även hembesök vid behov. Förmånliga priser.
Tel 0435-355 70
Välkommen!

Tror barnen att
bankkortet
fyller på sig självt?
Se våra tips på
swedbank.se/pratapengar

Vi på SEB i Klippan önskar alla våra
kunder och samarbetspartners en
riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Även om Söderåsen är basen med många små företag som är
företagets kunder finns det ändå en del distanskunder.
– Det finns fler företag kring Söderåsen än vad det finns i exempelvis
Helsingborg. Småföretagande är vanligare här och det finns fler som
behöver hjälp med dödsbon med. Vi jobbar både med dödsbodelägare där
vi hjälper till med att deklarera dödsbon och vi utför uppdrag åt begravningsbyråer och mäklarfirmor, avslutar Sofie.
Din kontakt med Söderåsens redovisningsbyrå är personlig. De
har tystnadsplikt och dina uppgifter behandlas konfidentiellt.

ETT URVAL AV TJÄNSTERNA
• Löpande bokföring
• Momsredovisning,

även byggmoms och utländsk moms

Vårt Engagemang – Din trygghet
Vi är redovisningsbyrån för företagaren som vill ha hjälp
med bokföring, moms, löner, bokslut och årsredovisning.

• Privatdeklarationer
• Löneadministration
• Bokslut och årsredovisningar

Följ gärna verksamheten på Facebook • Storgatan 6, ÅSTORP • 0435-20 321 • www.söderåsens.com
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CYKELAFFÄREN I CENTRUM

VÄLKOMMEN TILL BÖNENS
HUS PÅ JULAFTON
Öppet hus på julafton 24/12 kl 15.00-18.00

JULBORD, MUSIK OCH GEMENSKAP.

Ny MTB
till jul?

Vi dukar fram och bjuder på ett härligt julbord med allt
det goda. Ta gärna med en vän och kom!

HJÄL

MAR

Välkommen

CYKELS

Vi tar tacksamt emot gåvor av olika slag till julfirandet.
Tack till alla som hjälper oss att göra detta möjligt.

CYKELKLÄ

till Bönens Hus på Storgatan 49 i Klippan.

KOR
DER

MÄTARE
BELYSNING •
RACER • MTB
BARNCYKLAR

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

SLÄPP IN

FRISK
LUFT
BEHÅLL VÄRMEN
Har du dåligt inomhusklimat?
Problem med radon, pollen, kondens på fönster?
Miniventilation från Mitsubishi Electric
ger dig frisk luft i hemmet.

RY

T

14 ÅRS

T

Extremt tyst och effektivt
vattenburet system för husets
kompletta uppvärmning.
ECODAN luftvattenvärmepump
ger en hög besparing jämförbar
med bergvärme utan att borra.
Rimlig investering, enkel
installation, grym besparing
helt enkelt!

GGHE

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

• Återanvänder upp till 80% av värmen
• Friskare luft hemma
• Vädrar med stängda fönster

16 Lucy’s in the sky

”I HJÄRTAT AV SÖDERÅSENS NATIONALPARK”

Julbuffé
Välkommen till en julbuffé
bestående av en stor
andel eko, när- och
härproducerade råvaror.
ÖPPETTIDER & PRISER
Vardagar 1130 –1600 250:-/person
Kvällar 1800 –2000
250:-/person
Helger 1130 –1600
299:-/person
2 sittningar: 1130 –1330 och 1400 –1600
Kvällsöppet: 28 nov, 2 dec, 5 dec,
7 dec, 13 dec samt enl. ö.k.
Se även hemsidan för mer information.
Större sällskap (över 40 personer)
– Ring för offert!

GOTTEBORD, GRÖT & GLÖGG
Kan köpas till för 99:-/person

CATERING
Julbuffén finns även för
avhämtning för 225:-/person
Gratis framkörning i Söderåsområdet.

Lucy's in the sky
öppnar på Ljungbyhed park
Lucy’s Diner finns sedan 8 år tillbaka i Löddeköpinge och
verksamheten har succesivt ökats på med olika matvagnar
där det grillas burgare och korv vid olika evenemang runt
om i Skåne.
För ett par år sedan tog Lucy´s diner över restaurangverksam
heten på Ring Knutstorp. Ring Knutstorp har en massa evene
mang på gång hela tiden och gäster och kunder är helnöjda med
Lucy’s.
Nu har Lucy's smygöppnat på Ljungbyhed Park i den gamla mat
salsbyggnaden. Tanken är att ”Lucy's in the sky” kommer att stå
klar under första delen av 2020, men redan nu serveras lunch varje
vardag som oftast består av gedigen husmanskost.

Även skolelever
Det har blivit en flygande start med lunchservering där. Förutom
de vanliga lunchgästerna äter nämligen skolornas elever i restau
rangen.
– Nadja från Golfkrogen har börjat hos oss och vi kommer att samarbeta
med både Ljungbyheds golfklubb och MOM Events, berättar Anders
Bergman.
Lucy's in the sky i Ljungbyhed kommer att ha flygtema och en
härlig retromiljö, god mat tillsammans med trevlig personal och
återkommande musikevenemang.
– Att kliva in på Lucy´s diner ska kännas som att kliva tillbaks till 50talet. I härlig retromiljö ska du kunna äta hemlagad mat i rejäla por
tioner på äkta amerikanskt manér. Givetvis finns våra berömda korvar
och hamburgare att beställa från menyn, förklarar Anders Bergman.
Lucy's diner kan användas som fest- och eventlokal som privat
personer, föreningar och företag kan hyra.

Smygöppet på Lucy’s!

Innan vi öppnar “på riktigt” med det rätta Lucy’s-stuket
under första halvan av 2020 erbjuder vi redan nu lunch
kl 11.30 - 14.00 för 90:- varje vardag i Ljungbyhed Park.

Vi har fullständiga rättigheter

0435 - 44 23 32 • info@skaralidsrestaurang.se
www.skaralidsrestaurang.se

0723-54 13 46 • ljungbyhed@lucys.se

Bild: Wikimedia / Gervais, H.

Ål 17

Ingen jul utan ål
Dymöllans ålrökeri är ett familjeföretag som etablerade sig
i Sverige i mitten av 70-talet efter att ha verkat i Danmark
under många år.
Vid foten av Söderåsen ligger Dymöllans gårdsbutik och ålrökeri
med underbar utsikt över Klövabäcken. Nyrökt ål, finns det något
skånskare eller godare? Dymöllans gårdsbutik lockar även med
varm-kallrökt lax, olika sorters inlagd sill och skaldjur.

Julmarknad 14/12

Välkomna till all tänkbar julmat - bröd - smakprovning.
Kul för barnen med tomte och ponny.
Hantverk från bygden. Underhållning av bl a Joyvoice.
Kaffe- glögg- grillad korv - soppkök - julgrupper - granar kransar och mycket mer. Öppet kl 10-16.
Öppen gård där du kan hälsa på alla djuren.

www.dinköttlåda.se | 0435-210 00 |

0435-210 00 | Övarp 4082, 264 94 Klippan

Öppet mån-fre 6-22, lör-sön 8-22
Preem Klippan | Storgatan 7

20:e

t!

JULMARKNAD

åre

23-24 NOVEMBER KL. 10-17
Gråmanstorps Bygdegård, Klippan
ca 20 hantverkare • Kaffeservering
Tomten kommer • Fri entré och fri parkering

J U L FÖR SÄ LJ N I NG

Dymöllans Ålrökeri

ÖPPETTIDER

Ny sillsort!
Dymöllans julsi

16-22 december ����������������������������������������������������������� kl� 10-17
23 december ��������������������������������������������������������������������� kl� 10-19
Julafton, juldagen, annandag jul ������������ stängt

Köp ditt närproducerade
julbord från oss.

Nyårsafton �������������������������������������������������������������������������� kl� 10-12

Beställning i butiken eller
www.bjarhusgardsbutik.se

1-3 januari��������������������������������������������������������������������������� kl� 10-17

EXTRA JULÖPPET
Fred 20 dec 10-18
Lörd 21 dec 10-16
Sönd 22 dec 10-16

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

Överraska någon du
håller kär med en
jullåda full med våra
goda korvar m m

Bjärhus Gårdsbutik 0435-102 95
www.bjarhusgardsbutik.se

Gilla oss på

27-30 december ����������������������������������������������������������� kl� 10-17
Nyårsdagen������������������������������������������������������������������������������� stängt
4-5 januari �������������������������������������������������������������������������� kl� 10-16
Kvalitet är
ge
in n tillfällighet

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

ll

Föreningssidan på Söderåsportalen.se

Spökvandring i Ljungbyhed
Traditionsenligt begav sig spöken, häxor och
andra läskiga varelser ut i Ljungbyhed till hallo
ween.
Den aktiva Blåkullekul-kommittén är det som ligger
bakom spökvandringen som lockar både stora som
små. Vandringen har flera läskiga inslag som kan
skrämma både unga som stora. Ljungbyheds scout
kår fanns på plats och grillade korv.

Guldkant på tillvaron

Blåkullekul-kommittén söker fler frivilliga krafter
inför 2020 som kan hjälpa till med lite av varje både på
Blåkullek ul och Spökvandingen. Anmäl ditt intresse
hos Kjerstin på Olanderssons Blommor.

vid Klippans äldreboenden

Lions Club i Klippan såg till att göra fre
dagen den 8:e november lite extra festlig
på äldreboendena i Klippans kommun.
För åttonde året i rad var representanter från
Lions ute och serverade vin och snaps till
maten för de som så önskade. På Väpnaren
var det 36 boende totalt som serverades
gås med dricka. Även på Åbyhem, Ljung
åsen och Ljungbygården var representanter
från Lions ute och serverade
dricka till maten. Gåsen til�
lagades på Centralköket men
Lions Club betalar.
– Vi använder överskottet från
Klippanfestivalen för att kunna
göra detta, berättar Ronny
Andersson från Lions.

Klippans bordtennis

40 år

Lördagen den 2 november firade Klippans BTK
40 år vilket firades med öppet hus och att en av
Sveriges bästa bordtennisspelare, Truls Möre
gårdh, gästade.
Thomas Ållemark som är ordförande fanns på
plats och Ulf Lindh agerade konferencier och pre
senterade styrelsen och olika medlemmar på plats.
Sedan intervjuades Truls och hans bror Malte,
som numera är hans tränare, innan bröderna
Möregårdh bjöd på en uppvisningsmatch. Truls
visade prov på bollkänsla då han spelade bord
tennis både med höger och vänster hand, till att
han spelade med en bok som racket. En mycket
lyckad dag för alla intresserade av bordtennis.

Julklappshjälpen Klippan startar igen
Julklappshjälpen Klippan är en ideell
förening som vill hjälpa alla barnfamiljer
uppleva julglädje.
Barnfamiljer med dålig ekonomi inom
Klippans kommun kan ansöka om hjälp
till julklappar. Efter några års uppehåll har

VÄLKOMMEN ATT LOPPISFYNDA I PERSTORP! Möbler, glvlasor, ,
Perstorp Bälinge
Idrottsklubb

, ta
Loppislokalen Badvägen 7 efter Ugglebadet porslinortartiklar,
el-, sp
g
Öppet: Onsdag 14-17 • Lördag 10-13
leksaker, verkty
er
m
t
ke
yc
m
Shopen Hantverkargatan 4 J
och
Öppet: Måndag-Onsdag 14-17 • Lördag 10-13 • Söndag 1 dec. 13-17

julklappshjälpen startat igen och väntar på
ansökningar från behövande barnfamiljer.
Mejla din ansökan till: klippansjulklappshjalp
@hotmail.com märk mejlet ”ansökan”. Med
dela hur många barn, kön, ålder och önske
lista.

Har du eller känner du någon
som har alkoholproblem?
Anonyma Alkoholister
Informationsmöte
varje tors kl. 17-18

Al-Anon
Stöd för anhöriga.
Möte varje tors kl. 19-20

ANONYMA ALKOHOLISTER • ÄNGELHOLMSGATAN 9, KLIPPAN • 0705-10 52 16

öreningssidans sponsorer!
Tack till Föreningssidans sponsorer!
Tack till Föreningssidans sponsore
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Rögle Bk 19

förskoleprojekt

Sedan oktober månad har Rögle BK:s spelare tillsammans med
representanter från Grönvit hållbarhet genomfört förskolebesök
i Ängelholms kommun. Projektet utgör en del av verksamheten
Grönvit hållbarhet som med sina två fokusområden – miljömässig
och social hållbarhet – arbetar för att ta ett större samhällsansvar
i regionen.
– Syftet med förskolebesöken är att uppmuntra barnen till att källsortera och reflektera kring återvinning. Budskapet är att vi alla är grönvita hjältar som kan
hjälpa vår planet att må bättre, förklarar Jacqueline Rosberg som är ansva
rig för Grönvit hållbarhet.
Under besöken pratar spelarna med barnen om hur man blir källsorte
ringsproffs och tar hjälp av barnen att sortera uppsamlat skräp i olika
kärl. Barnen får dela med sig av sina erfarenheter och diskuterar bland
annat vad man kan återvinna olika sorters skräp till.

Skräpkonstverk
Förskolorna får i uppgift att ge sig ut i naturen och samla skräp som de
sedan återvinner till ett konstverk. Uppdraget tas på största allvar och
belöningen är ett Grönvita hjältar-diplom som bevis på att de aktivt del
tagit i arbetet.
– Tanken är att förskolornas skräpkonstverk ska symbolisera alla Grönvita hjältar som föds genom projektet. För att lyckas med uppgiften krävs både kunskap
och samarbete, två värdeord som genomsyrar hela vår verksamhet, säger Jacqu
eline.
Intresset bland förskolorna har varit stort och responsen positiv. Hittills
har över 100 barn i åldrarna 4-5 år fått besök och utsetts till Grönvita
hjältar. Barnens synsätt och nyfikenhet står i centrum och de är högst
delaktiga i arbetets utformning. Projektet genomförs i nära samarbete
med både pedagoger och förskoleutvecklare, nya frågeställningar fångas
upp och blir underlag för den fortsatta utvecklingen.

Söderåsen nästa?
Målsättningen med projektet är att sprida konceptet utanför kommu
nens gränser, främst i Nordvästra Skåne. Besöken som görs genom
Grönvit hållbarhet ska komplettera och förstärka det arbete som redan
görs kring hållbar utveckling i förskolorna, något Jacqueline är noga
med att påpeka;
– Förhoppningen är att mötena mellan spelare och barn ska ge en extra injektion
till förskolornas arbete med hållbar utveckling. Barnen ska känna glädje och stolthet när de källsorterar! Ju tidigare vi kan lära oss förstå vår egen roll i naturens
kretslopp, desto bättre förutsättningar har vi att göra jobbet tillsammans, avslu
tar hon.

Ett hållbart alternativ
Genom Grönvit hållbarhet bedrivs olika samhällsinsatser kopplat till så
väl miljömässigt som socialt ansvar. Kunskapspartner till verksamheten
är NSR, som bidrar med värdefull kunskap i allt miljörelaterat arbete
som Rögle BK genomför – från genomlysning och implementering av
miljöförbättrande åtgärder i den egna verksamheten, till verktyg och re
surser i externa projekt som bidrar till målsättningen att Rögle BK ska
vara Sveriges mest hållbara ishockeyförening.
Vill du veta mer om förskoleprojektet och hur din förskola kan få ett
besök? Kontakta Jacqueline Rosberg på jacqueline.rosberg@roglebk.se
eller tel 0705-29 87 66.

20 Julfirande i skåne

Om Skåne fortfarande vore danskt…
…skulle vårt julfirande se annorlunda ut.
Julbordet hade istället varit julefrokost, oav
sett tid på dygnet det äts. Vi hade hygget oss,
myst som vi säger på svenska. Fast hygge
är så mycket mer. Hygge är att ta sig tid att
njuta av det goda i livet tillsammans med

människor man tycker om samt att ta till
vara på de små sakerna som sätter guldkant
på tillvaron.
I Danmark dricks det julöl och deras glögg
är inte som svensk. Så nära men ändå så oli
ka hur vi firar vår jul.

Toner & Tankar
I S:T PETRI KYRKA

Julig gospelmusik och skön
adventsstämning med Kefas Gospel
och musiker under ledning av
Mattias Vad Jensen.
Sångsolist: Elin ”EllyEve” Svensson.
Präst: Tomas Wassenius.
Entrén är gratis, men man behöver biljett
som hämtas på expeditionen vid S:t Petri
eller Klippans bibliotek. Välj mellan två tider.

Söndagen 8/12 kl 17.00 & 19.30

Gymnasieskolan söker inackorderingsrum
I olika situationer uppstår behov av inackorderingsrum för elever som går på gymnasiet. Det kan handla om:
- elever som av någon orsak inte har något boende, men vill klara skolan,
- idrottselever från andra orter eller,
- ungdomar där familjen flyttar men eleven vill gå färdigt skolan här.
Inackorderingsboende är ett självständigt boende men under någon annans tak med de förutsättningar det för med sig.
Tillgång till dusch och viss matlagningsmöjlighet behöver finnas.
Har du möjlighet att hyra ut till en elev kontakta:
Marlene Christenson på Åbyskolan, telefon 0435-28431 eller 0431-28459

Information från Klippans kommun

JILL EKBERG

ULF EKBERG
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JULSKYLTNING PÅ MUSIKSKOLAN
SÖNDAG 1 DEC KL 12-17
Allsång • Luciatåg
Fiskedamm • Glöggcafé

KONSERT

kl 14-15 & kl 16-17

KLIPPANS KONSTHALL

Klippans Musikskola
Storgatan 9, Klippan

14 DEC - 19 JAN 2020

VERNISSAGE lördag 14 dec kl 13-15
För öppettider jul- och nyårshelgerna: www.bibliotekfh.se

JULSKYLTNING
på Klippans Bibliotek

SÖNDAG 1 DECEMBER KL 13-16

28 nov 1830 • Musikskolans konsertsal
Storgatan västerut

omkring 1900. Foto:

Axel Blomgren

Den lilla bondbyn
Åby i nordvästra
förvandlades till
Skåne
stationssamhället
att järnvägslinje
Klippan efter
n Helsingborg
-Hässleholm hade
öppnats år 1875.
Bildberättelsen
gator visar hur
de centrala delarna På Klippans
förändrades mellan
av samhället
1900 och 1965.
Bildarkiven

efter de tre fotograferna
Axel Blomgren,
Rangbo och
Egon
Bertil ”Akka”
Bengtsson utgör
underlag för berättelsen.
Boken skildrar
text en tid då
det svenska samhället i bild och
stora förändringar
genomgick
. För texterna
Pettersson.
svarar Mats

1 dec - 8 jan • Atriet, Klippans bibliotek

- en berättelse i bilder

UTSTÄLLNING ”På Klippans gator”

Välkommen till vår årliga utförsäljning
av gallrade böcker och tidskrifter.
Vi bjuder på glögg och pepparkaka
samt musikunderhållning.

På Klippans gator

BILDVISNING Blomgrens bilder

På Klippans gato
- en berättelse

i bilder

r

Utförsäljningen av gallrade böcker och
tidskrifter pågår till den 7 januari.

Höstlovsaktiviteter
Under höstlovet hölls många aktiviteter för barn och ung
domar runt om i Klippans kommun. Här kommer lite bilder
från några av dem.

Trafikskolan i
Ljungbyhed upprustad

Karaoke på musikskolan

Spännande högläsning

Musiklab i Klippan

Återskapandet av trafikskolan har skett inom ramen för
projektet ”Säker skolväg”.
Från att området växt igen har
trafikskolan för barn fått nytt liv
och Tegelbruksskolan tillverkat
små hus till området. Framåt våren
ska trafikskolan invigas på riktigt.
Området är tänkt att bli hela kom
munens trafikövningsplats för barn
i skolåldern.

Dive-in-bio på badhuset i Klippan

Halloween på Sågen

Programeringsrobotar på biblioteket

Halloweendisco på Kafé Sågen
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Branschregister
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
• Nockes Bil - Kenoc AB, Spången, 264 52 LJUNGBYHED������������������������������������� 0435-44 04 87
www.kenoc.se, info@kenoc.se

BYGGVAROR
• 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

ELEKTRIKER
Bravida Prenad AB, Värmevägen 2, 264 39 KLIPPAN��������������������������������������������� 0435-77 95 48
www.prenad.se, andreas.byrlen@prenad.se
• Elon / Söndraby EL, Järnvägsgatan 28, 264 33 KLIPPAN��������������������������������������� 0435-139 60
www.sondrabyel.se, sondraby.el.ab@telia.com
• 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

ENTREPRENAD, MARK OCH ANLÄGGNING
Fricks Entreprenad ��������������������������������������������������������������������������������������������� 0702-17 49 25
• KMT Klippans Maskintjänst AB, Åbytorpsvägen 25, 264 39 KLIPPAN���������������������0435-191 50
www.kmt-klippan.com, info@kmt-klippan.com

FASTIGHETSBOLAG
• Treklövern Bostads AB, Storgatan 43, 264 32 KLIPPAN����������������������������������������� 0435-121 00
www.treklovern.se, kundtjanst@treklovern.se

FOTVÅRD
Fotspecialisten i Klippan, Storgatan 17, 264 33 KLIPPAN ���������������������������������������� 0435-133 50

FÄRG - TAPETER
• Colorama, Karossvägen 1, 264 21 KLIPPAN��������������������������������������������������������� 0435-142 62
www.colorama.se/klippan, klippan@colorama.se

FÖNSTER OCH DÖRRAR
• FönsterFint, Hembygdsgatan 2, 234 36 KLIPPAN�������������������������������������������������� 0435-107 81
www.fonsterfint.se, info@fonsterfint.se

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�������������������������������������� 070-315 17 37, 0701-13 11 20

HUND/TRÄNINGSPLATS
Skånehallen, Hembygdsgatan 4, 264 36 KLIPPAN (Maria Beck)����������������������������� 0702-99 35 80
www.skanehallen.se, info@skanehallen.se
Söderåsens Brukshundsklubb, Lilla Kloster 410, 264 53 LJUNGBYHED������������������ 0435-44 14 45

HUND- OCH KATTPENSIONAT
Contramarken Kennel & Hundpensionat, Storaryd 1638, 264 54 LJUNGBYHED��������� 0708-52 51 20
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.iderikaram.se, lennartsaflund@gmail.com
Fenix Frames, Maglabyvägen 236-0, 265 72 KVIDINGE������������������������������������������� 070-670 68 01

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

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

MÅLERI
Ruds Måleri, Karbingatan 22, 264 51 LJUNGBYHED �������������������������������������������070-88 408 65

MÖBELRENOVERING - SÖMNAD
Åkälla Väv & textil, Templaregatan 20, 264 35 KLIPPAN���������������������������������������070-782 28 85

PSYKOTERAPI
KBT4U, Norra Skolgatan 2A, 264 33 KLIPPAN������������������������������������������������������ 0707-56 54 88
Dobrica Vukovic, socionom, leg. psykoterapeut, kbt4u@hotmail.com
Psykologmottagning, Norra Skolgatan 2A, 264 33 KLIPPAN���������������������������������� 070-679 31 11
Ursula S. Henningsson, leg. psykolog/psykoterapeut, www.minpsykolog.net

REDOVISNING, REVISION
• BDO, Box 103, 264 33 KLIPPAN����������������������������������������������������������������������0435-76 61 31
www.bdo.se, peter.jelinek@bdo.se
Söderåsens Redovisningsbyrå AB, Storgatan 6, 265 34 ÅSTORP�����������������������������0435-203 21
www.soderasens.com, info@soderasens.com

REKLAM
• Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN��������������������������������������������0435-77 90 50
www.adaptmedia.se, info@adaptmedia.se

RESTAURANGER
Hotell & Restaurang Rosenberg, G:a Torg 1, 265 34 ÅSTORP������������������������������������042-500 77
www.hotellrestaurangrosenberg.se, info@hotellrestaurangrosenberg.se
• Norrehus, Bryggerigatan 13, 264 33 KLIPPAN�����������������������������������������������������0435-101 05
www.norrehus.se, anna@norrehus.se

SMYCKEN
• Aurora Åstrand Silver & Guldsmide, Kapellgatan 2C, 264 38 KLIPPAN����������������0703-94 21 76
www.auroraastrand.com, auroraastrand@hotmail.com
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- upplev, handla
& ät hemmavid!

Foto: Line Klein

lady
minerals
revive
FÖRVANDLAR
OJÄMNA UNDERLAG

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

• 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

är en naturlig mineralisk
väggförnyare som förvandlar
ojämna underlag till vackra,
betonglika väggar. Se färgkarta,
film om hur du påför samt
tips och inspiration på
jotun.se/ladyminerals

Av trycktekniska orsaker kan färgproverna avvika från originalfärgerna.

TANDLÄKARE

NYHET!

LADY Minerals Revive

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

FÖRE

TRÄDGÅRD
EFTER

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

God smak förtjänar det bästa

VED
Brännestaden AB, Brännestaden 101, 284 91 PERSTORP������������������������������� 0739-30 93 85

Måndag - fredag 7 - 18, lördag 9 - 13 • www.colorama.se

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

Ny-, om- eller tillbyggnad?
Vi kan hjälp er!

SE_LADY Minerals Revive 2019_ÅF_90x128 original.indd 1

• 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

•

Gilla oss på FB

De företag som är markerade med svart cirkel hittar du ännu
mer information om på Söderåsportalen.se där du även hittar
erbjudanden, annonser, företagspresentationer och mycket,
mycket mer...

06.02.2019 10:34

En kontakt räcker!

070-33 90 680

VILL DU SYNAS HÄR?
Gå in på soderasportalen.se/anmalan-till-soderasportalen
och anmäl dig eller skicka ett mail till info@adaptmedia.se
innehållande: företagsnamn, kontaktperson, adress, post
nummer, ort, telefonnummer, webadress samt e-postadress.
Glöm inte att ange vilket erbjudande du är intresserad av. De olika
alternativen ser du nedan:

Grunduppgifter (namn, adress och telefonnr) i Branschregistret
Pris: 1 300 kr/år
Grunduppgifter + Web- och epostadress i Branschregistret
Pris: 2 000 kr/år
Abonnemang på Söderåsportalen.se
Inkl. Grunduppgifter + Web- och epostadress i branschregistret.
Pris: 3 360 kr/år

Lantmannag. 10
264 31 Klippan

Fastighets- och trädgårdsskötsel,
VVS-installationer och mycket mer
• Fastighets- &
trädgårdskötsel
• Markarbeten
• Snickeriarbeten

• Kylservice
• Installation/service
av värmepumpar
• VVS-installationer

Välkommen med din förfrågan.
www.lillakloster.se

Din matbutik i Perstorp
Lösvikts
75:- Godis
Tjocka Revben
59.95 59.95
99:- 139:Julmacka

Per st

Karamellkungen. Köp över 1 kg
och du betalar enadast per kg:

Jullandgång

Jultallrik

Per st

Per st

Butiksstyckad av sida
, per kg
Svenskt kött!

Under 1 kg betalar du: 99.95 per kg

Tillverkad i vårt Partykök. Ring gärna och förbeställ på 0435-77 95 56

Julskyltning i Perstorp söndagen den 1 december kl 13.00-17.00.
Sång och musik kl 13.30 & 14.30 med Stina och hennes vänner.
Dans kring granen kl 15.00.
Lotteri • Åltombola • Fiskedamm • Tomtegrotta och mycket mer.
Välkomna önskar Företagarna i Perstorp och Lions Club

Glassbåtar

20:-

Engelholms Glass, 4-pack. Per pkt
Ord pris: 29.95

Ryggbiff

199.95
Scan. Svenskt kött, per

kg

Handla andra varor för 500 kr och du får köpa ett flak = 12 paket

12 pkt Zoégas Skånerost
à 450 g. Helt flak.
Ord pris: 491.40
Max 4 köp per kund

360:-

12 pkt Mollbergs Blandning

400:-

à 450 g. Helt flak.
Ord pris: 539.40
Max 4 köp per kund

Välkommen till vår julfrukost den 30 november klockan 10-12. Vi dukar fram vår berömda julfrukost på vårt lager med bl a Zoégas kaffe, Kronägg, Abbas sill, nybakat från
Bageriet, Pågens vörtbröd, ostar och annat gott från Skånemejerier samt goda pålägg
från Heberleins. Under frukosten bjuder vi även på härlig musik från Klippans Musikkår.
Hjärtligt välkomna!
Jette & Ingemar med personal

- Din livsmedelsbutik i centrala Perstorp!

NYHET I VÅR BUTIK!

Välkommen in så berättar vi mer!

Öppet alla dagar 8-21
Priserna gäller v.48, 25/11-1/12. Res för slutförsäljning.

Perstorp 2013

