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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.

Utgivningsdagar
Nummer Manusstopp Utgivningsdatum

Mars 9 mars 28-29 mars Påsk

April 30 mars 18-19 april Eventlördag

Maj 4 maj 23-24 maj Pingst, Mors dag,  
Nationaldagen, Student

Juni/Juli 25 maj 13-14 juni Åby marknad,  
Midsommar, Söderåsdagen

Augusti 3 augusti 22-23 augusti Klippanfesten, 
Perstorpsdagarna,  

Fly ´n Ride, Skåne Truck Show

Övriga utgivningsdagar finns på söderåsportalen.se
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Omslaget: På ResTeamets resa till Ullared kunde 
resenärerna, förutom att åka på utf lykt, träffa en 
TV-kändis: Ola-Conny.

Omslaget, lilla bilden: Jonna och Lars vid Hemköps 
delikatessdisk.

Det finns två olika sorters ensamhet. Den självvalda ensamheten och en annan 
som inte är vald av människan själv. Ingen annanstans i världen bor och lever så 
många ensamma människor som i Sverige, om man räknar per capita. Att vara 
socialt isolerad samtidigt som internet och mobiltelefoner kan sätta oss i kontakt 
med människor i ljusets hastighet tusentals mil bort är en paradox. Men samtidigt 
som internet ger oss möjlighet att vara gränslöst sociala tycks det vara svårt att se 
och tala med sina grannar. 

Ett steg att bryta isoleringen är att tala, nicka, hälsa, ta i hand och dröja en stund 
vid varandra. Byt och bryt ett ord eller flera meningar med dina grannar eller 
andra människor. Ett vänligt ord är gratis att ge, men värdefullt för alla att få. Se 
dina medmänniskor. Björn Ranelid har uttryckt det på sitt speciella vis: 
”Att leva är att simma från stranden jag till stranden du i havet vi”

ResTeamet i Klippan ser till att människor kan åka på utflykt, umgås och lära 
känna andra människor och platser vilket du kan läsa om i det här numret. 
Norrehus skapar evenemang som lockar både till skratt och umgänge. Prova på 
att delta vid en resa eller ett evenemang, om du inte redan gjort det, och prata med 
en medmänniska som du inte känner sedan tidigare.

Klippans kommun har ett rikt föreningsliv och kommunen stöttar och arrangerar 
själva en massa olika aktiviteter både för både unga och som äldre. En resa börjar 
alltid med ett första steg, låt ditt första steg ske tillsammans med en utsträckt hand 
och ett leende på läpparna. Din resa och din inställning kan betyda mycket för 
någon annan. 

 ANSVARIG UTGIVARE 
 DANIEL KRISTENSSON
 daniel@adaptmedia.se 

 ANNONSFÖRSÄLJNING, TEXT, FOTO
 JENS LEANDERSSON
 jens@adaptmedia.se

 LAYOUT, ANNONSER
 PÄR LUNDQVIST 
 par@adaptmedia.se

 LAYOUT, FOTO, WEBB
 ALBIN LUNDBERG 
 albin@adaptmedia.se

 FOTO, VIDEO
 TEAM SANDRA

AnnonsFÖRSÄLJNING:  
annons@soderasjournalen.se • 0435 - 77 90 54

Vinn påskbuffé för 6 personer
Ät hur mycket ni vill av påskbuffén som består av när
producerad och ekologisk mat från Söderåsen. För 
dig som gillar att tävla (och synas) finns det en smart  
genväg till påskbuffén.

Ta chansen och vinn påskbuffé för 6 personer (värde: 1800:-)  
långfredagen den 10 april med god mat i fantastiskt vack-
er miljö. Bjud med familjen eller vänner på påskbuffé som 
kommer att uppskattas av alla. Cecilia Jörlevik, som driver 
Skäralids restaurang, fixar den bästa maten.

Skriv och tala om varför just du ska bli den lyckliga  
vinnaren. Vi vill ha ditt svar senast 6 mars 2020.

Skriv till:
Påskbuffé
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan
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Studentskyltar & banderoller

Studentskylt
300:-

Välj mellan flera motiv. 
50 cm bred x 60 cm hög. 

Monterad med pinne.
Enkelsidig. Tål regn.

Pris inkl. en scanning.

Banderoll
300:-

Välj mellan flera motiv. 
200 cm bred x 50 cm hög. 

Öljetter i hörnen.
Enkelsidig. Tål regn.

Norra Skolgatan 2  |  Klippan
www.adaptmedia.se

Beställ på: 

adaptmedia.se/student

Den färdiga skylten/banderollen 
hämtas av kund hos Adapt Media. 

Alla priser är inklusive moms.

När du behöver 
kläder med tryck
Adapt Media i Klippan är ditt lokala tryckeri som kan 
ordna kläder med tryck eller kepsar, mössor, hand dukar, 
tygkassar, sittunderlag, muggar, vimplar, pennor. 

Ett enkelt sätt att stärka ditt företags varumärke är med hjälp 
av kläder med tryck på. Varje gång kläderna bärs exponeras 
företagets eller föreningens namn. Nyckeln till framgång 
här är ju just att de bärs ofta, och det blir de om bäraren 
verkligen gillar utseendet på plagget. Tänk inte på tröjan en-
bart som en reklamannons i tyg, se den först och främst som 
något som bäraren tycker ser snyggt ut och gärna väljer ur 
garderoben.
– Vi har duktiga grafiska formgivare som kan kläder, design och 
vet hur tryckta reklamkläder kommer till sin rätt. Kvaliteten är en  
viktig faktor. Kläder som håller färg och form, även efter lång  
användning, kommer att fortsätta användas. För oss är det ett  
enkelt val att jobba med kläder och tryck som håller länge, med bra 
passform och kommer till god nytta en lång tid framöver, för klarar 
Daniel Kristensson som äger Adapt Media och även jobbar 
i produk tionen.

Adapt Medias kläder med tryck går att lita på. Allt från för-
eningar som vill ha profilering av idrottskläder till privat-
personer som vill sätta sin personliga prägel på kläder med 
eget tryck.
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Storgatan 32, Klippan Tel. 0435 - 101 15  
www.gunnsmode.se

Välkomna till oss! Öppet: mån-fre  10-18 / lör 10-14

Vi har Vi har 
vårens vårens 

vassaste vassaste 
mode!mode!

Våren är förhoppningsvis på gång och i  
butikerna syns vårens modenyheter. Vårmodet 
2020 bjuder på en hel del roliga trender.

– Vi ser tropiska mönster, shorts och 70-tals influenser 
som är vårens hetaste trender. Shortsen ser ut att bli  
vårens trendplagg nummer ett. De korta byxorna till 
jeans med raka ben och midi-kjolar, plisserade kjolar och 
klänningar är hett i vår. Till det passar oversize skjortor 
och kavajer. Matcha gärna sneakers till såväl klänningar  
som kostym eller jeans, säger Helena på Gunns 
Mode.

– Färger som gäller i vår är hela blåskalan neon, alla  
nyanser av gult, pastellrosa och eldigt rött. Mintgrön, 
jade och army är trendigt liksom vitt, natur och kamel-
beige. Prickigt och småblommigt är helt rätt liksom 
detaljer som discokragen och tapetmönstrat, berättar 
Carina på Basthi.

Stilmässigt är det groovy, det politiskt aktiva, 
upproriska och discodansande 1970-talet som går 
igen. Herrmodet är inte styrt av trender på samma 
sätt som dammodet är, men det finns ändå vissa  
plagg som känns hetare än andra. Herrmodet 
präglas av 80- och 90-talets sportiga influenser. 
Gärna klassisk kostym eller skinnjacka gäller i 
vår.

Hitta vårmodet i KlippanHitta vårmodet i Klippan

VårerbjudandeVårerbjudande
150 KR RABATT150 KR RABATT
på byxor under vecka 9på byxor under vecka 9

KLIPPAN

Psst... Missa inte 

vårens modevisning 

7/3 kl 14 & 8/3 kl 12

4 Vårmodet



Bjärhus Gårdsbutik 0435-102 95Bjärhus Gårdsbutik 0435-102 95
www.bjarhusgardsbutik.sewww.bjarhusgardsbutik.se

Gilla oss påÖppet:Öppet:
Fredag 10-18Fredag 10-18
Lördag 10-13Lördag 10-13

FREDAGS LUNCH
PÅ LOFTET

Varje vecka 11.30-13.30

CATERING
Beställ Bjärhus goda vårbuffé! 

Finns på hemsidan, 0435-102 95
eller info@bjarhusgardsbutik.se

Butik - Catering - Mat
Event - Konferens 

och mycket mer!

Eko-kött av 

lamm, nöt och gris

Egna charkuterier och

KRAV-grönsaker

”VI FIXAR KRISEN VID SPISEN”

Vi har öppet
långfredag, påskafton,  

påskdagen och  
annandag påsk

mellan kl. 11.30 och 18.00.
Boka för säker plats.

299:-/kuvert
Barn under 12 år 10 kr per ålder.

Välkomna till Påskbuffé
Ät hur mycket ni vill av de givna favoriterna 

på påskbuffen som sill, lax, lamm, köttbullar, 
vilt från söderåsen och massor av annat gott.

Skäralid 747, Ljungbyhed 0435-44 23 32
www.skaralidrestaurang.se

Vi öppnar gärna upp för sällskap övrig tid.
Boka på: info@skaralidsrestaurang.se eller 0435-44 23 32

Påskbuffén som catering 250:-/kuvert
Påskbuffé inkl. dessert. Fri framkörning över 10 personer i 

Söderåsområdet. Mer info på www.skaralidsrestaurang.se/pask

Viltkött - NaturligtVis
Allt från fasan till älg direkt från 

markerna runt Söderåsen

Gårdsbutik • Eget slakteri
info@bonnarpshjort.se

Bonnarp 664, Ljungbyhed • 0725 - 68 66 00
www.bonnarpshjort.se

Öppet:
Fredagar 10-17,

lörd 10-15, sönd 12-15 
0435-210 00

Övarp 4082, 264 94 Klippan

Hängmörat ox-, gris- & lammkött

Följ oss!

      – Webbshop – dinköttlåda.se med olika köttlådor
           – Egen uppfödning av djur som går ute 
             – Gårdsägg från höns som går och äter gräs

Välj närodlat
Det finns olika skäl till att vilja köpa 
närodlade och när producerade varor. 

Vi kan till exempel vilja gynna pro-
ducenter och näringsliv i hembygden. 
Vi kan vilja ha så färska produkter som möjligt och vi kan vilja 
minska den miljöbelastning som långa transporter medför. Att 
välja ekologiska varor från andra länder är varken miljö- eller 
klimat smart.

Genom att konsumera närodlat mat så bidrar du på många sätt 
till ett hållbart jordbruk. Livsmedel som du konsumerar och som 
har odlats i närområdet främjar den egna bygden, vilket bland 

annat kommer leda till f ler arbeten. 
När vi som kunder är uppmärk-
samma på ursprung, äkthet och när-
odlad mat, desto större är chansen att 
f ler satsar på hög kvalitet vilket såväl 
konsumenter, producenter och miljön 
tjänar på.
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RÖSTÅNGA 
BEGRAVNINGSBYRÅ 
 

Billingevägen 8 -  Röstånga -  0435-91570 

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

www.röstångabegr.se           info@begr-byra.se 
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RÖSTÅNGA 
BEGRAVNINGSBYRÅ 
 

Billingevägen 8 -  Röstånga -  0435-91570 

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

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

Just nu är det tapetveckor på Colorama! Välj mellan massor av blommiga, randiga, 
barnsliga, trendiga, stilfulla, färgglada, sobra, enfärgade, stormönstrade,  
småmönstrade och prickiga tapeter. De goda råden får du på köpet!  

 

DU HANDLAR  
TAPETER FÖR*

FÅ 200 KR  
I RABATT FÖR 

VARJE 1000 KR

* Gäller utvalda tapetkollektioner under perioden 21/2–8/3 2020. 
Lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för slutförsäljning.

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

En kontakt räcker!  

Erfaren snickare sökes!
Är du en erfaren snickare som gillar 
att ha fokus på bygget? 
Är du trött på att hantera 
material och att stå i kö i 
bygghandeln? Är du orolig 
för att det ska bli inbrott i 
firmabilen? Då är du snickaren för oss!

Hos oss får du tillgång till en fullt utrustad 
servicebil som lastas på kvällen med  
material inför nästa dags utmaningar och  
töms på avfall när du är tillbaka.

Hos Erby får du möjlighet att arbeta med  
varierande projekt som kräver eftertanke,  
därför är yrkesbevis samt b-körkort ett krav  
för att arbetet ska flyta så bra som möjligt.

Intresserad? Hör av dig!

Så firar du henne på 
Internationella kvinnodagen
Internationella kvinnodagen är ett ypperligt tillfälle för 
kvinnor att vara i fokus. 

1978 upptogs Internationella kvinnodagen på FN:s lista över 
högtidsdagar. Passa på att säga några fina ord, skicka blommor,  
ett kort eller bara ge kvinnor i din närhet en stor kram. Upp-
märksamma den du älskar lite extra. Vi ger dig tre tips på  
presenter som är upp skattade:
• Köp massage på Ou&Nit thaimassage
• Unna er en liten paus från vardagen och boka en hotellnatt 

med SPA bad på Hotell Pausa
• Lyxa till det med naturliga hudvårdsprodukter från Sweet  

Harmony

TULLSSONHUSET I KLIPPAN
elektronik | möbler | kök | sportfiske | massage

företagshälsovård | fönster | möbler  |  skor

Välkommen till
Klippans galleria

10 butiker i samma hus

6 Internationella kvinnodagen



Bokreans historia
Svenska läsare är sin tradition kring bok
rean trogen. Nära hundra år efter den  
första bok rean handlar vi fortfarande 
böcker.

Den svenska bokrean etablerades på 1920- 
talet. Från början var rean ett sätt att tömma 
lagren på restupplagor för att göra plats åt 
kommande alster. På 1930-talet beslutades  
det att rean skulle starta på ett bestämt  
datum. Sedan dess har handlarna hållit fast 
vid en gemensam rea vid samma tidpunkt 
efter jul. Numera är bokrean en institution 
inom den svenska handeln och ett måste för 
alla bokälskare.

Därför  ska du högläsa för ditt barn
Barn som får lyssna till högläsning lär sig språk bättre. Forsk
ning visar att när vuxna läser för sina barn är särskilt gynn
samt för språkutvecklingen. 

Barns ordförrådsutveckling gynnas av vuxna som 
delar barnets fokus och pratar om det som barnet 
intresserar sig för. I högläsningssituationen finns det 
ett gemensamt fokus, vilket är ett stort stöd för språkför-
ståelsen genom att du beskriver och förklarar just det som 
barnet har sin uppmärksamhet riktad mot.

Läs mer 
Att läsa en bok hjälper hjärnan att vila från 
informations flödet och olika intryck. Bokläsning 
får dig att släppa vardagens stress och får dig att 
hitta ett lugnare tempo. Läsning är en perfekt 
nedvarvning för hjärnan vilket ökar chansen till en 
riktigt god natts sömn. Läsning ökar även kontakten 
mellan hjärnceller, vilket stärker kognitiva förmågor 
och skulle kunna minska risken för exempelvis demens-
sjukdomar, som kan förkorta livet.

BOKREA – START TISDAG 25 FEBRUARI

På Klippans gator
- en berättelse i bilder

På K
lippans gator - en berättelse i bilder

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

Storgatan västerut omkring 1900. Foto: Axel Blomgren

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

PÅ KLIPPANS GATOR
Bilder från arkiven efter Axel 
Blomgren, Egon Rangbo och 
Bertil ”Akka” Bengtsson med 

texter av Mats Pettersson.

     KLIPPANS
  BOKHANDEL AB

Torggränd 2-4
Klippan 
Tel 0435-100 30

Anne Holt 
EN GRAV FÖR TVÅ

 Omöjlig att lägga ifrån sig… En 
aktuell insiktsfull kriminalroman.

Christer Bergström 
OPERATION 

BARBAROSSA
 Världshistoriens största fälttåg. 

Rikt illustrerad med nya om-
välvande fakta.

Petter Eklund 
GUNNAR NYLUND 
Keramiker konstnär 

och industriformgivare
 Bildrik biografi över allkonstnä-

ren på Rörstrands.

NY UPPLAGA

NU ÅTER I LAGER!

REA 79:-
ord. pris 229:-

REA 179:-
ord. pris 389:- REA 149:-

ord. pris 349:-

25 - 29/2:  25%  RABATT PÅ HELA VÅRT BOKSORTIMENT*

* gäller ej gulmärkta REA-böcker samt boken ”På Klippans gator”
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Äntligen fastlagsbulle!
Fettisdagen inleder, tillsammans med fläsksöndag och blå 
måndag (i Skåne kallad bullamån
dag), en längre fasteperiod med  
katolskt ursprung. 

I våra dagar intar fettisdagen en 
särställning genom att bakverket 
fastlagsbulle så starkt förknip-
pas med den. Fastlagsbullen, 
gjord på vitt mjöl, vispgrädde, 
mandelmassa och florsocker, 
fick sin utformning i början av 
1900-talet.

Öppet mån-fre 6-22, lör-sön 8-22 
Preem Klippan | Storgatan 7 | 0435-71 16 70

Öppet mån-fre 6-22, lör-sön 8-22 
Preem Klippan | Storgatan 7 | 0435-71 16 70

8 fastlagsbullen



Fri anslutning väg 21 Kristianstad-Åstorp och E6:an Ängelholm-Malmö! • Järnvägsstationen, KLIPPAN • 0435-100 01 • www.resteamet.se

R
es

Te
am

et

Alltid centrala 
-  

hotell!

SOL & BADRESOR
Costa Brava, Roses  
10, 17, 24 dgr 19/6, 26/6, 3/7, 10/7, 
21/8, 28/8, 4/9, 11/9 �����������������fr 5495:-
Costa Brava, Empuria Brava  
10, 17 dgr 19/6, 26/6, 3/7, 10/7, 21/8, 
28/8, 4/9, 11/9 ��������������������������� fr 5295:-

UPPLEVELSER/WEEKENDRESOR
Västergötland med Gårdarna runt 
sjön 3 dgr 25/5 ������������������������������3395:-
Åland med finska fastlandet  
5 dgr 3/9 �����������������������������������������6795:-
Sydjylland med Römö och Sylt  
3 dgr 22/5 �������������������������������������� 3995:-
Stade med Sparris och Äpple  
4 dgr 14/5 �������������������������������������� 4895:-

Berlin med Tropical Island  
3 dgr 28/10 ������������������������������������ 2995:-
Hyttsill med luffardag  
2 dgr 4/4, 10/10 �����������������������������2195:-
Spreewald med Dresden  
4 dgr 28/5 �������������������������������������� 3995:-
Höga Kusten med Ulvön  
6 dgr 12/7 ���������������������������������������6695:-
Prag den gyllene staden  
4 dgr 7/5 �����������������������������������������3595:-
Påskresa till Rostock  
3 dgr 10/4 �������������������������������������� 2995:-
Reseträff i Stralsund  
2 dgr 14/3 ���������������������������������������1795:-
Rostock Oktoberfest  
3 dgr 16/10 ������������������������������������� 2995:-
Bremen Ölfestival  
3 dgr 23/10 �������������������������������������2795:-

DAGSTURER (begränsad anslutning)
Arlövsrevyn  
29/2, 1/3, 7/3, 8/3 ���������������������������890:-
Ullared Special 
18/2, 29/2 �����������������������������������������100:-
Ullared 25/3, 15/4, 29/4,  
4/6, 30/6, 23/7, mfl �������������������������200:-
Bordershopen  
26/3, 7/4,21/4, 3/6, 8/7, mfl �����������450:-
Heiligenhafen  
26/2, 10/3, 29/3, 2/4, 28/4, mfl �����450:-
Whiskymässa i Burg  
18/4 ���������������������������������������������������550:-
Skånska Mord  
19/4, 11/10 ���������������������������������������795:-
Madaresa  
7/6, 8/9 ���������������������������������������������795:-

ResTeamet är din lokala bussresearrangör 
som även är en traditionell resebyrå, med 
kontor på Klippans Järnvägsstation. 

Busschaufför Magnus Fasth körde ett glatt gäng 
resenärer till Gekås i Ullared. Det var främst en 
utflykt och fördelaktig shopping i andra hand.
– Det är så himla trevligt att komma iväg och ha trev-
ligt tillsammans med vänner. Alla busschaufförer hos 
ResTeamet är alltid så trevliga och hjälpsamma. Resan 
till Ullared innebär att vi handlar efter vi varit uppe i 
restaurangen och ätit gott till en billig peng, berättar 
en av resenärerna.

Väl i Ullared fanns det tid till både fynd och äta 
sig en bit mat. Den sociala biten av att få komma 
iväg över dagen var det viktigaste hos alla rese-
närerna som hämtades upp i Klippan, Åstorp, 
Helsingborg och Ängelholm.
– Man slipper att köra själv och det är alltid en trev-
lig stämning på bussen. Det finns många fördelar med 
att åka på utflykt med ResTeamet. Vi åker alltid med 
dem, både till Ullared och när vi ska på semester till 
sommaren. Du kan inte få det bättre, avslutar en av 
resenärerna för dagen.

Stark utflykt med ResTeametStark utflykt med ResTeamet
9Resteamet



SPISREA
Elektro Helios SK 6601

Med extra stor ugn 77 liter.

Nu 5.990:-
ord. pris 8.890:-

VÅRKASSE VÅRKASSE 
med blandade blommor med blandade blommor 

125:-125:-
(blanda fritt)

Se film i L jungbyhed
Bio Grand drivs av ideella krafter sedan 1994 och gör att 
Söderåsområdet har en egen biograf. 

Biografen är 77 år gammal och stolarna som är original från 
1943 ska snart bytas ut. Nyligen isolerades bio grafen och det 
sattes in nya akustikplattor i taket. Salongen rymmer 248  
besökare vilket gör att det oftast finns gott om plats att se 
film.

Upptäck L jungbyhed!
Ljungbyhed erbjuder sevärdheter, shopping, mat och även 
en biograf som visar de senaste filmerna. 

Runt knuten finns det gårdsbutik, turridning och kaffestuga. 
Ljungbyheds centrum erbjuder butiker, restauranger och en 
riktigt mysig stämning.

Herrevads kloster, ett friluftsbad med utegym, Ljungbyheds 
conditori eller restauranger som Spångens gästgiveri, Skära-
lids restaurang och Dagnys har alla olika stilar som tilltalar 
de flesta. Det gamla flygområdet F5, numera Ljungbyhed 
Park, ägs av Peab, och här finns ett militärhistoriskt museum, 
Padel- och gofbana, Lucys restaurang i 50-tals stuk, MOM 
Events som anordnar bilevenemang och mycket mer. Listan 
kan göras lång över intressanta platser som Ljungbyhed värt 
att upptäcka!

10 Upptäck Ljungbyhed!



LJUNGBYHED  0435-44 10 30

Behöver du kontanter? Kontantautomat runt hörnet!

Ombud för

Vår ”Delidisk” erbjuder: 

• goda sallader • smörgåsar

• pajer • ost & delikatesser

 Extra lyxigt varje fredag  

Hemköp – butiken mitt i LjungbyhedHemköp – butiken mitt i Ljungbyhed

Storgatan 4 
Ljungbyhed 
Tel 0435 - 294 50

Öppet
Mån-Fre 9 - 18
Lör 9 - 13

Garanterad effekt mot Garanterad effekt mot 
alger och lav på alla ytoralger och lav på alla ytor

5 för 45 för 4
Vi bjuder på den Vi bjuder på den 

billigaste fröpåsenbilligaste fröpåsen

Bygdens butik!

Möt Möt våren med våren med LT LantmänLT Lantmän

SVENSK

TILLVERKAD

Mitt i hjärtat av LjungbyhedMitt i hjärtat av Ljungbyhed
Hemköp är den personliga livsmedelsbutiken för dig som 
älskar mat. 

Varje dag finns det hemlagade luncher, sallader, nygrillat, 
smörgåsar och varje fredag extra lyxig mat. 700 kvm butik 
med trevlig personal som ger personlig betjäning och behöver 
du hjälp med cateringverksamhet hjälper de gärna till med 
det. Stort utbud av varor till bra priser och med stort lokalt 
engagemang, som gärna hjälper dig till en matupplevelse. 
Välkommen till Hemköp!

Säkra upp din arbetsplats!

Byggnadsställningar

Friis Scaffolding AB
070-816 61 33

info@friisscaffolding.se

Ring för en kostnadsfri offert eller rådgivning

– Villor
– Höghus
– Lägenheter

Ställningar till:
– Scener
– Väderskydd
– Special

11Upptäck Ljungbyhed!



Legendarisk, mytomspunnen, åtråvärd, Le Matpokalen är 
det som varje ishockeyspelare i Sverige vill lägga händerna 
på. 

Men pokalen har mått dåligt och har nu fått sig en rejäl  
ansiktslyftning av Leif-Åke Andersson på Guld o silversmedjan 
i Klippan.

Pokalens historia
Till OS i Antwerpen 1920 fick amerikanen Raoul Le Mat den 
Svenska Olympiska Kommittén att satsa på ett svenskt ishockey-
lag. Laget, med Le Mat som coach, bestod av bandyspelare som 
slutade på en fjärdeplats i turneringen. Här föddes den svenska  
ishockeyn och året efter, 1921, började man spela matcher i  
Sverige. Le Mat pokalen togs fram till SM 1926. Pokalen har för-
ändrats genom åren och bland annat kompletterats med ett lock 
med korsade ishockeyklubbor samt en sockel.

Nytt vandringspris
Efter förra årets guldfirande blev Le Mat pokalen illa åtgången.  
En pensionerad kollega till Leif-Åke, som sitter i hockeyför-
bundets styrelse, kontaktade honom och frågade om han kunde 
dels laga den trasiga pokalen och dels skapa en replik eftersom 
original ska placeras i en monter i Stockholm.
– Det är givetvis en fjäder i hatten och viss prestige med sådana här jobb. 
Det är ett även ett bevis på yrkesskicklighet att få förtroendet att både laga 
Le Mat originalet och skapa en replik som ska bli den nya vandrings-
pokalen. Skillnaden är att nu ska vinnarna graveras på sockeln istället. 
Drömmen är förstås att få leverera pokalen till Ängelholm från Klippan, 
berättar Leif-Åke.

Leif-Åke är en guldsmedsmästare med över 50 år inom yrket och 
kunnig silversmed.
– Den nya pokalen är en gammal pokal från 1958 som är inköpt på auk-
tion för 5000 kronor. Det skulle kostat 50 000 kronor att gjort en ny. Jag 
har bytt fot, fixat locket, slipat och försilvrat om den så den ser ut som ny. 
Att vara silversmed är tyvärr ett utdöende släkte, förklarar Leif-Åke.

Stort hockeyintresse
Förutom att vara guldsmed är Leif-Åke en stor Rögle supporter 
och även om han själv aldrig spelat aktivt så har han spelat på 
isarna hemmavid under uppväxten.

När Le Mat-pokalen
kom till Klippan

WHIRLPOOL DISKMASKIN
WUC3C26. 14 kuvert. A++
Tystgående diskmaskin med 8 olika program. Utrustad med 
justerbar/löstagbar övre korg. Diskar resurseffektivt med 
endast 9 liter vatten per disk, halvmaskinsfunktion vid behov och 
energiklass A++. Begränsat antal.

Ariete Vintage 
vattenkokare och brödrost

PRIS 
SÄNKT

1 800:-

Hembygdsgatan 2, KLIPPAN • Tel. 0435-131 67
Öppet: Mån - fre 10-18 • Lör 10-14 • www.klippan.euronics.se

Ljud  -  Bild  -  Vitvaror

3 690:-

Surfplatta
Lenovo M10
32GB lagring. 2GB minne. WiFi 
Lenovo Tab M10 är en 
imponerande familje pek
platta. HDskärmen fångar 
allt, från intensiteten i 
action scener till detaljerna i 
familjefoton. De dubbla
front högtalarna ger upp
slukande underhållning. Allt 
i ett mycket tunt och lätt 
format.

Brödrost för två skivor. 
6 effektnivåer. Svala 
beröringssidor. Funktioner för  
avfrostning och uppvärmning.
Effekt 810W

Vattenkokare med en 
design som påminner 
om gammaldags former. 
Utrustat med ett ergonomiskt 
handtag och automatiskt 
avstängningssystem. 
Volym 1,7 l. Effekt 2000W Spara 

200:-
PAKETPRIS

990:-

PRIS 
SÄNKT

500:-

1 495:-
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– Det var fotboll om somrarna och ishockey under vintrarna. Vi skottade 
isen själva och när det blev mörkt startade vi mopederna och lät ljuset från 
framlyktorna lysa upp isen. Ingen hade hjälm på den tiden utan vi hade 
endast benskydd när vi spelade, berättar Leif-Åke.

Att följa Rögle är något speciellt.
– Efter en Röglevinst är man glad lång tid efteråt. 
Att dela glädjen med andra på plats är något  
speciellt. Ishockeyn förbrödrar, alla pratar med 
varandra och det är generationsöverskridande 
med familjer, gamla som unga som alla delar 
samma intresse. Alla kan titta på ishockey och 
det har satsats på kvalitet och det är varmt och 
skönt på läktaren, avslutar Leif-Åke.

Söndraby El  |  Järnvägsgatan 28, Klippan  |  0435-139 60  |  klippan@elon.se
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Dansglädje hos Saltito
Varje verksamhetsår tränar och övar danseleverna vid Saltito  
en stor show som går i dagarna två, alltid veckoslutet efter 
Kristi himmelsfärdsdag. 

I år är showen den 23 och 24 maj. Biljettpriserna är 60 kronor för 
barn och 100 kronor för vuxna.

Saltito grundades för 42 år sedan 
av den engelsk-svenske koreo-
grafen, regissören och dansaren 
Gordon Marsh. Idag är dansa-
ren Lina Tillgren är en av flera 
ledare som sprider glädje genom 
dans och håller kurser för barn 
och ungdomar.

Tack till Föreningssidans sponsorer!
Tack till Föreningssidans sponsorer!Tack till Föreningssidans sponsorer!

ÅRSMÖTE – 20 MARS
Välkommen till årsmöte i Gråmanstorps 
Bygdegårdsförening 20 mars kl. 19.00. 

Stadgeenliga ärenden, val till styrelse samt supportförening. 
Motioner till mötet skickas till persson5455@bahnhof.se

Underhållning och god mat, 200:-/pers. ta gärna med vänner
Anmälan senast 11/3 till Bengt P, tel.nr 070-512 11 52 

Välkomna!
Styrelsen

– Gråmanstorps Bygdegårdsförening –

Hjulkul i Ljungbyhed
Åsbo ridhus vid Herrevadskloster 
bjöd på körtävling i slutet av januari. 

Det var fart och fläkt till härlig musik, 
ponny och hästar som kryssade mellan 
portar och maratonhinder under kör-
tävlingen.

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

SVERIGEPREMIÄR PÅ BIO GRAND

fredag 21 februari kl 19:00 – SVERIGEPREMIÄR –

söndag 23 februari kl 19:00   •   onsdag 26 februari kl 19:00

Föreningssidan



Spin of Hope 
mot barncancer
Lördagen 21 mars arrangeras Spin of 
Hope runtom i landet. 

Upplägget är att företag köper sig en cykel  
som ska hållas igång mellan klockan 8 och 
18. På Kupolen arrangeras Spin of Hope 
för sjunde året i rad. Alla pengar som 
samlas in under Spin of Hope går till den 
livsviktiga forskningen kring barncancer 

samt ger stöd till drabbade barn och deras 
familjer.

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

Anmälan: barncancerfonden.se/event/spin-of-hope/delta/spin-of-
hope-2020-pa-kupolen/

Klippans största friskvårds- och hälsocenter

21 mars på Kupolen
kl 8.00-18.00

Spin of Hope 2020

Anmäl dig eller ditt lag!
1 500:-/lag för en bascykel 
3 000:-/lag för en guldcykel

10 000:-/lag för en diamantcykel

Hela beloppet går oavkortat till Barncancerfonden!

kia.com

Något utöver det vanliga  
Snart laddbar 

Helt nya Kia XCeed

1.4 T-GDi 140 HK ADVANCE  REK. PRIS FRÅN 256.500 KR

Kampanjpris från: 236.500 kr
UPPGRADERA TILL ADVANCE PLUS INKL. DCT: 34.900 KR

Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 29/2 2020 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar. 
Bränsleförbrukning blandad körning Kia XCeed 1.4 T-GDi DCT Advance Plus 6,8 l/100 km och CO2-utsläpp 156 g/km enligt körcykeln WLTP. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation 
för eventuella tryckfel.

Nya Kia XCeed är en sportig crossover som drar blickarna till sig. Den kombinerar det praktiska hos  
en SUV med en vass design och en riktigt skön körupplevelse. Dessutom förberedd för UVO Connect 
med uppkopplade tjänster. Snart kommer den även som plug-in hybrid. Väl värd att upplevas.

Södra Kringelvägen 2. Tel 0451-38 40 00. www.newmanbil.se
Öppet: Försäljning månd-fred 9-18, lörd 10-14. Service/verkstad månd-fred 7-16.30 
Säljare: Urban tel 0451-38 40 05, Emma tel 0451-38 40 06

Newmanbil AB
HässleholmHässleholm

15Spin of Hope



Klippans Kommuns 
Idrottspris 2020

MONIKA SJÖHOLM
Leg. Audionom

N. Skolgatan 2A  |  Klippan
0435-105 55  |  horselspecialisten.se

Boka tid för
HÖRSELPROV

eller

RÅDGIVNING

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

Se modeller och priser på www.a4uab.se

Den bästa 
presenten du kan 

ge din familj.

BEHÅLL VÄRMEN

SLÄPP IN

FRISK LUFT
Har du dåligt inomhusklimat? 
Problem med radon, pollen, kondens på fönster?

Miniventilation från Mitsubishi Electric
ger dig frisk luft i hemmet.

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

Mannen ville överaska sin käresta med nya 

under kläder och gick till Gunns Mode för att 

köpa det. Men han kunde inte komma på vilken 

bh- storlek han skulle ha. Expediten frågade då:

- Är dom som meloner eller apelsiner?

- Ingetdera, mera som öronen på min jakthund.

En dag kom det in en ung tjej på apoteket. När 
det blev hennes tur frågade hon expediten om 
de sålde jumbo-kondomer, alltså extra stora.
- Ja, det gör vi. Vill du köpa några?
- Nej, svarade hon. Men går det bra om jag 
står kvar här och väntar tills det kommer en 
karl och gör det?

Idag fick jag veta att kejsarsnitt 

läggs av en vanlig läkare och inte 

av en kejsare! Jag har inte varit så 

besviken sen första gången jag tog 

flygbussen.

- Vilken bra hörapparat jag har 
fått! Nu kan jag höra syrsorna 
spela och fåglarna sjunga igen. 
Jag kan höra allting.
- Det var ju fantastiskt. Det mås-
te vara en dyr apparat, så dåligt 
som du hörde innan. Vad kostar 
en sån?
- Kvart i fem.

Har du hört den förut?
16 Idrottspris



Nu är det dags att nominera till 
Klippans kommuns priser! 

Senast den 29 februari 

Nominera via e-tjänster på klippan.se
Mer info: klippan.se/upplevagora

KULTURPRIS
FÖRENINGSLEDARPRIS

NYTÄNKARPRIS
BYGGNADSVÅRDSPRIS

INVESTERINGSBIDRAG 
går att söka fram till den 20 mars

Bidrag till Egna initiativ & Arrangemangs- 
och projektbidrag söks löpande under året

Läs mer här: 
klippan.se/upplevagora/foreningar/bidragochstod
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LÄS HELA PROGRAMMET HÄR: LÄS HELA PROGRAMMET HÄR: 
www.klippan.se/lovwww.klippan.se/lov

www.klippan.se

Våga starta och driva EGET FÖRETAG
- minikurs för inspiration

Vad ska du tänka på inför din företagsstart? 
Hur förbereder du dig? 
Vilka är framgångsfaktorerna och vad bör du undvika? 
Vi belyser affärsidé, dina kunder, marknad, prismodell, 
formalia och mycket annat.

När: Tisdag den 3 mars klockan17.30-19.30.
Var: Conditori Hjärtat, Järnvägsgatan 32, Klippan.

Kursen är kostnadsfri men anmälan krävs och görs till 
skanenordvast@nyforetagarcentrum.se 
senast den 27 februari.

I sammarbete mellan NyföretagarCentrum Skåne Nordväst 
och Klippans kommun

PROGRAMMET 
FÖR VÅRENS

FÖRETAGARTRÄFFAR 
finns nu publicerat på 

vår hemsida klippan.se

Där hittar du även företagsbesök 
och andra evenemang som kan

vara intressanta för dig som
företagare att ta del av. 

Du hittar hela programmet på
klippan.se/naringslivarbete/aktuellt

Välkommen!
Hälsar Näringslivsavdelningen, 

Klippans kommun

Observera att ändringar kan förekomma 
samt att vår evenemangskalender 

uppdateras kontinuerligt.

ANGELÄGEN
TORSDAG

5 mars kl 18.30

Musikskolans Konsertsal
Storgatan 9, Klippan
Fri entré!
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Allt vi inte pratar om 

– olika aspekter av manlighet 

med Thor Rutgersson!
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Söderåsjournalens Branschregister
BA NK
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

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

BILV ERKS TA D
Nockes Bil  Kenoc AB
Spången, 264 52 LJUNGBYHED
0435-44 04 87, www.kenoc.se
info@kenoc.se

BYGGVA ROR
Optimera Svenska AB
Storgatan 81, 264 31 KLIPPAN
0435-44 89 50, www.optimera.se
klippan@optimera.se

CY K EL A F FÄ R
Ekstrands Cykel
Storgatan 17, 264 33 KLIPPAN
0435-71 14 13, www.tvahjulsmastarna.se
klippanscykel@telia.com

EL EK T RIK ER
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, www.jensen-el.se
poul@jensen-el.se

EN T REP REN A D,  M A RK  
OCH A NL ÄGGNING
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

FA S T IGHE T SBOL AG
Treklövern Bostads AB
Storgatan 43, 264 32 KLIPPAN
0435-121 00, www.treklovern.se
kundtjanst@treklovern.se

F O T VÅ RD
Fotspecialisten i Klippan
Storgatan 17, 264 33 KLIPPAN 
0435-133 50

FÄ RG OCH TA P E T ER
Colorama
Karossvägen 1, 264 21 KLIPPAN
0435-142 62, www.colorama.se/klippan
klippan@colorama.se

F ÖNS T ER OCH DÖRR A R
FönsterFint
Hembygdsgatan 2, 234 36 KLIPPAN
0435-107 81, www.fonsterfint.se
info@fonsterfint.se

GÅ RD SBU T IK 
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

H A N T V ERK OCH HEMSL Ö JD
Glaskonst
Klöva Hallar 2289, 264 92 KLIPPAN 
0707-197 333, www.glaskonst.se
glaskonst.mek@telia.com

HEMBYGD SF ÖRENING
Östra Ljungby och Källna socknars  
Hembygdsförening 
Bjerhus 4460 FASTARP, 264 94 Klippan
070-315 17 37, 0701-13 11 20

HUND/ T R Ä NING SP L AT S
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 K AT T P ENSION AT 
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

INR A MNING
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

K L Ä DER
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

L I VSMEDEL SBU T IK
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

M A RK ISER
MP Solskydd
Värmevägen 2, 264 39 KLIPPAN
0734-43 44 66, www.mpsolskydd.se
info@mpsolskydd.se

M Å L ERI
Ruds Måleri
Karbingatan 22, 264 51 LJUNGBYHED 
070-88 408 65

MÖBEL RENOV ERING -  S ÖMN A D
Åkälla Väv & textil
Templaregatan 20, 264 35 KLIPPAN
070-782 28 85

P SY KO T ER A P I
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
Ursula S. Henningsson, leg. psykolog/psykoterapeut
070-679 31 11, www.minpsykolog.net



REDOV ISNING,  RE V ISION
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

REK L A M
Adapt Media
Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN
0435-77 90 50, www.adaptmedia.se
info@adaptmedia.se

RE S TAUR A NGER
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

SM YCK EN
Aurora Åstrand Silver & Guldsmide
Kapellgatan 2C, 264 38 KLIPPAN
0703-94 21 76, www.auroraastrand.com
auroraastrand@hotmail.com

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

TA NDL Ä K A RE
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

T RYCK ERI
Adapt Media
Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN
0435-77 90 50, www.adaptmedia.se
info@adaptmedia.se

ATec Textiltryck & Brodyr
Fabriksvägen 6, 264 39 KLIPPAN
0435-155 10, www.atec.nu
info@a-tec.nu

T R Ä DGÅ RD
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

V ED
Brännestaden AB
Brännestaden 101, 284 91 PERSTORP
0739-30 93 85

V VS &  RÖRMOK A RE
Lilla Kloster VVS AB
Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN
0435-77 54 35 

Snälleröds VVS
Mörsarevägen 6, 264 54 LJUNGBYHED
0729-41 67 05

VÄ RMEP UMPA R OCH  
K Y L A NL ÄGGNINGA R
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

eller skicka uppgifterna i ett mail till: 
info@adaptmedia.se

Ja, jag vill vara med på följande:

 Endast grunduppgifter 
 (namn, adress och telefonnr) 
 Pris: 1 300 kr/år

 Grunduppgifter 
 + Web och epostadress
 Pris: 2 000 kr/år

Kontaktuppgifter

 Företagsnamn:  .......................................  

 Kontaktperson:  .......................................

 Adress:  .......................................

 Postnummer:  .......................................

 Ort:  .......................................

 Telefonnummer:  .......................................

 Webadress:  .......................................

 E-post:  .......................................

Vinnare
Rätt svar i förra månadens tävling 
”Hjärtan” var 8 st. 

De gömda hjärtanen fanns på sidorna:
1, 4, 7, 8, 9, 10, 12 och 15

Vinnare blev: 
1:a pris: Britt Fridh, Klippan  

(Klippancheck, värde 300 kr)
2:a pris: Jenny Reinholdz, Ljungbyhed  

(2 biobiljetter på Bio Grand, Ljungbyhed)
3:e pris: Wieslava Svensson, Klippan 

(1 biobiljett på Bio Grand, Ljungbyhed)



- Din livsmedelsbutik i centrala Perstorp! 

Öppet alla dagar 8-21

Res för slutförsäljning. Perstorp 2013

Din matbutik i PerstorpDin matbutik i Perstorp
Dessa erbjudanden gäller endast den 25 februari på Fettisdagen 2020.

Dessa 2 erbjudanden gäller från 2 mars till 8 mars 2020.

2 st Fastlagsbullar

Lösviktsgodis

30:-Gjord i butiken dagen till ära
  av Niklas och Jörgen.

Per kg. Ord pris: 99.95

12 pkt Zoégas Mollbergs

440:-
12 pkt à 450 g, helt flak.
Mollbergs Blandning
Ord pris: 563.40
Jämförpris: 79.63
Max 4 flak per kund

Fettisdagen den 25 februari bjuder vi alla våra kunder på en Fast-
lagsbulle och Zoégas kaffe på vårt lager mellan klockan 14-16.

60:-
12 pkt Zoégas Skånerost

400:-12 pkt à 450 g, helt flak.
Ord pris: 515.40
Jämförpris: 72.22
Max 4 flak per kund

2 liter Åsens Mjölk 20:-Från Skånemejerier. Valfri smak. 
Ord pris: 24.95
Jämförpris: 10:-

Låt oss hjälpa dig med din partymat inför påskfesten, konfirmationen, 
studenten, födelsdagsfesten och firmafesten. Ring Pernilla så berättar 
hon mer om våra möjligheter och sortiment, 0435-77 95 56.

Hjärtligt välkomna!
Jette & Ingemar med personal


