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Släpp in våren
DANIEL KRISTENSSON, ANSVARIG UTGIVARE

En härlig tid står framför oss med vårens intåg där blommorna knoppar sig och
gräsmattan blir grön igen. Påsken står för dörren och påskens religiösa budskap
är att påminna om Jesus lidande, död och återuppståndelse. Kan vi se påskens
budskap metaforiskt där vi genomlidit en pandemi som drabbat oss alla på något
vis och att vi nu är på väg mot återuppståndelse? Vi längtar både efter solens strålar och en normal vardag där vi kan uppleva, handla och äta hemmavid men även
resa iväg.
Restriktionerna i samhället har drabbat föreningarna hårt när barn och ungdomar
inte fått eller kunnat röra på sig. All forskning visar att fysisk aktivitet påverkar
koncentrationsförmågan och därmed inlärningsförmågan. Barn som rör på sig
förbättrar motoriken, koncentrationen och skolprestationen. Föreningar utan aktiva medlemmar tynar fort bort och barn som skapar stillasittande vanor ger långsiktiga problem på både individ- och samhällsnivå.
Ändrade köpmönster gör att fler butiker ändrar till digital marknadsföring fast det
i förlängningen gör att deras butik tvingas slå igen när deras kunder hittar andra
digitala och billigare alternativ. Vi kan påverka vår egen framtid genom vårt eget
agerande. Att inte göra något alls är att ge upp. Eller som Tage Danielssons bevingade ord beskrev det:
”Om man vägrar att se bakåt och inte vågar se framåt så måste man se upp”
Varje beslut vi fattar, eller inte fattar, får betydelse, både för vår egen del men även
för andra. Vi är beroende av varandra oavsett om vi vill eller ej. Det är därför det är
bättre och smartare att göra saker tillsammans och för varandra. Som att handla
av varandra och att vi stöttar lokala butiker. En framtid utan föreningar, butiker
och med stillasittande barn är ingen bra framtid. Låt oss hjälpas åt med återuppståndelsen av lokalsamhället.
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Student / Skolavslutning

Juni / juli
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Åby marknad,
Midsommar, Semester
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1 april – inget att lita på

Precis som vädret är nyckfullt är den 1 april dagen för nyckfullhet och skojiga upptåg.
I Sverige är att ”narra april” en sed som går tillbaka till 1600-talets
mitt. Under många år var 1 april-skämt en folklig skämttradition
som riktades mot barn eller nyanställda.
Uttryck med fisk och sill knutna till aprilskämtandet är inget unikt
för Sverige utan vi har importerat ramsan ”April, april, din dumma sill, jag kan lura dig vart jag vill” från tyskans ”April, April,
ich kann dich narren wie ich will”. Din dumma sill är troligen
ett svenskt ljudrim till april med motsvarighet i franskans poisson
d'avril, ’aprilfisk (makrill)’, som också kommit att beteckna den
som blir lurad.
Det sista ledet ”jag kan lura dig vart jag vill” har sin förklaring i
att aprilskämtet i gamla tider ofta bestod i att man lurade någon
att bege sig till en avlägsen plats. I Frankrike är det en tradition att
fästa ritade fiskar på varandras ryggar (aprilfisk).

Mer information hittar
du på www.konstrundan.se

Konstrundan

– en av världens största konstutställningar

Söderåsen är vacker natur, enastående matupplevelser och
gårdsbutiker.
En del av världens största konstutställning äger rum här runt påsk
varje år. Det sprudlar av kreativitet i ateljéerna som öppnas för
allmänheten. Håll utkik efter färgglada flaggor som markerar utställningarna, och ge dig ut på upptäcktsfärd. Njut av vårens prakt
och vår underbara natur när bygdens konstnärer öppnar upp.

Studentskyltar & banderoller

Banderoll
Studentskylt

300:-

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

300:-

Beställ på:
/student
adaptmedia.se

Välj mellan flera motiv.
200 cm bred x 50 cm hög.
Öljetter i hörnen.
Enkelsidig. Tål regn.

Den färdiga skylten/banderollen
hämtas av kund hos Adapt Media.
Alla priser är inklusive moms.

Norra Skolgatan 2 | Klippan
www.adaptmedia.se

www.facebook.com/begravningsbyra
www.facebook.com/begravningsbyra
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RÖSTÅNGA
RÖSTÅNGA
BEGRAVNINGSBYRÅ

Söderåsjournalen
Söderåsjournalen
Klippan
Klippan

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

10,7x7,1
10,7x7,1

Påsken

– en traditionsrik vecka

Påskveckan är mer än bara en långhelg. Hela veckan är full
av traditioner.

Dymmelonsdagen – en dag för hyss

I äldre tid inledde onsdagen påskfriden, men det gällde att inte
ligga kvar för länge i sängen - då kunde man bli kallad Dymmel
oxen. Påsken var en allvarsam tid som högtidlighöll Jesus lidande på korset och som motvikt till allt allvar hittade folk på hyss
för att ha något att skratta åt. På dymmelonsdagen skulle man
skriva lappar med något skojigt innehåll, man skulle gärna retas
med den man tänkt skoja med. Och så skulle man fästa lappen i
smyg på ryggen på ”offret”.
Astrid Lindgren skrev om dymmelonsdagen, ur påsk i Bullerbyn:
”På dymmelonsdagen kom Britta och Anna till mig tidigt på morgonen,
för vi skulle göra dymmelonsdagspass, såna där som man sätter fast på
ryggen på folk med en knappnål utan att dom vet om det. Vi klippte en
hel massa av vitt papper som vi målade roliga gubbar på. På en del skrev
vi Arg orangutang och Varning för hunden och sånt där…”

Glad påsk!

Skärtorsdagen

www.svenskakyrkan.se/klippan
Facebook.com/KlippansPastorat

Hem-, flytt- och
kontorsstädning
50 % direktavdrag
genom RUT

Ordet ”dymmel” kommer från det fornnordiska ordet dymbil
som betyder ”träkläpp”. Under 1500-talet ringde kyrkklockorna
med ett dämpat ljud från onsdagen innan påsk fram till påskafton
då man bytte ut metallkläppen i kyrkklockan till en av trä, en
dymmel, därav benämningen dymmelonsdag.

Vi lämnar alltid
kvalitetsgaranti!

info@rena-rum.se • 0733-906 837 • www.rena-rum.se

I de kristna kyrkorna firas skärtorsdagen till minne av den första
nattvarden, men i folklig tradition handlar dagen mer om häxor
och påskkärringar. Häxor och deras färd till Blåkulla hör till
äldre folktro. På senare tid har farliga häxor blivit söta påsk
kärringar där barn klär ut sig och likt Halloween ber om godis
när de går runt och knackar dörr. Skärtorsdagen är för övrigt
den dag då de flest väljer att handla sin påskmat. Under skär
torsdagen köps det över 80 procent mer mat än under andra torsdagar.

Långfredagen
Långfredagen var tidigare en dag av lidande och tystnad, exempel
vis var offentliga nöjesarrangemang förbjudna i Sverige fram till
år 1969. Anledningen var att enligt kristen tradition var det på
långfredagen som Jesus avrättades på korset. Det är härifrån
tradi
tionen med påskriset härstammar. Långfredagsrisningen
gick ut på att far i huset piskade upp barn och tjänstefolk för
att påminna om Kristi lidande. Idag är påskriset pyntade med
fjädrar, kycklingfigurer och urblåsta dekorerade ägg.
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Lokala profiler öppnar HusmanHagberg
Franchisetagarna Linus Månsson och Martin Sadowski har Hagbergs familjära varumärke och möjlighet att själv utforma mäklar
tjänsten efter förutsättningarna på vår lokala marknad, passade oss perfekt.
startat upp HusmanHagberg i Klippan.
Vi har fått en nytändning och ser fram emot att fortsätta ge tips och råd till
Deras första rekryteringar är de välkända mäklarprofilerna Maria
våra säljare och köpare, säger Maria och Johanna i mun på varandra.
Arvidsson och Michael Swensson som slagit upp dörrarna på Storgatan 25 i Klippan under HusmanHagbergs flagg. Med sig har de Genom HusmanHagberg skapas ett mer familjärt företag med lokal
Johanna Lund, tre lokala mäklarprofiler med stark förankring i prägel. Korta beslutsvägar och större eget ansvar. Nya som tidigare
bygden som jobbat ihop i flera år. Ingen kan hemmamarknaden kunder är välkomna in för ett besök.
bättre. Drömmen om att få vara med och starta upp något nytt och – Vi finns här både för köparen och säljaren, och kan matcha deras efter
frågan innan ens ett objekt kommer ut på marknaden. Vårt koncept att
att fortsätta tillsammans har slagit in.
– Vi längtade alla tre efter en ny utmaning och större frihet. Vi älskar vårt erbjuda kunderna den mäklartjänst som vi själva skulle vilja ha, tror vi
arbete med att hjälpa kunderna med deras livs största affär. Husman kommer att vara en betydande framgångsfaktor, avslutar Michael.

Vi är hemma
överallt i Klippans
kommun!
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LÅT VÅRKÄNSLORNA
TA MED DIG UT I
LÖPARSPÅRET!
VATTENTÄT
LÖPARSKO

ASICS GT-2000 GTX

Välj rätt träningssko
På Sportringen i Klippan är de experter på träningsskor
och kan hjälpa dig välja rätt skor.

VANDRARSKO
MERRELL

899:ORD. PRIS 1299:-

Tränar du inomhus eller utomhus har betydelse för vilka skor
du ska köpa. Tränar du löpning och lägger in intervallöpning
i träningen är det viktigt med rätt skor. Snabb löpning förbättrar din kondition och hjälper dig att hålla ett högre tempo
under längre tid. Rebecka Tullsson ger dig tre tips om vad du
ska tänka på när du väljer träningsskor.

Känslan
Det absolut viktigaste av allt är att skorna är sköna. Snörar du
på dig ett par skor som inte känns sköna på foten blir träningen
inte av heller. Kom in och prova och få hjälp.

Funktionen

VANDRARSKO
MERRELL

999:ORD. PRIS 1299:-

tack för att du stöttar

lokal handel
SPORTRINGEN
Hembygdsgatan 2, Klippan 0435-156 90
Mån-fre 10-18, lör 10-14
www.sportringen.se

Alla människor är olika och har olika löpsteg. En bra grej är
att ta med dina gamla skor till butiken för att se hur de är nötta
så hjälper personalen på Sportringen Klippan dig att hitta rätt
modell som stämmer just för dig. En tumregel är att byta skor
varje år eftersom gummit i skorna torkar och slits ut.

Underlag
Det spelar självklart roll vilket underlag som du planerar att
springa på. En regel kan vara att desto hårdare underlag,
desto mjukare dämpning.
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Vårens heta accessoarer

Bekvämlighet är årets skotrend i vår. Det är
platta skor före höga klackar som gäller.
Sneakers och sandaler kommer alla att gå i vår.
Sandalerna är övervägande platta men även med
kilklack kommer att finnas. Sneakers är ett säkert
kort, gärna vita även om vardagssneakers i beige
och pastell kommer med.
Vill du lyfta din outfit gör du det med en stilig
väska. Sommarens hetaste väska är rottingväskan
som gör comeback. Vårens skor och väskor hittar du hos Gunns Mode i Klippan som har de
välkända märkena Tamaris, Steve Madden och
Ulrika Design på hyllan.

Vårens snygga väskor med svensk design från Ulrika Design
hittar du hos Gunns Mode. 
Foto: UlrikaDesign.se

Hos oss
hittar ni allt
från topp
till tå!
Vi är först med
det senaste!

Välkomna till oss!
Öppet: mån-fre 10-18 / lör 10-13
Storgatan 32, Klippan
Tel. 0435 - 101 15 www.gunnsmode.se

Gilla oss på
för tips och
inspiration
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Extra öppet
i Påskveckan
Mån-lör 10-18, sön 10-16
Hjärtligt Välkomna till
Dymöllans ålrökeri

REKO Klippan
REKO är en folkrörelse som går ut på att handla lokalproducerad mat, helt utan mellanhänder.
Konsumenter och producenter i Klippans kommun med omnejd,
har startat en REKO-ring där råvaror och produkter säljs direkt
från producent till konsument. Miljö- och klimatsmart, priserna
ligger på ungefär samma nivå som i affären, men kvalitén är
högre, maten färskare och du bidrar till en levande landsbygd.

SEJRBO & SON AB

2359 Dymöllan 264 92 Klippan
Tel: 0435-152 43
butiken@dymollansalrokeri.se
www.dymollansalrokeri.se

Producenter lägger upp annonser på Facebook
sidan ”REKO
Klippan” inför varje utlämningstillfälle. Du som vill göra en
beställning kommenterar direkt i kommentarsfältet tillhörande
producentens annons/inlägg. Du hämtar dina varor på anvisad
plats och tid enligt information och omslagsbilden. Det är ditt
ansvar som konsument att komma och hämta din beställning i
tid. Ingen försäljning får ske på plats på utlämningen!

I vår ”Delidisk”
”Delidisk”
Hemlagade sillinläggningar,
Janssons frestelse,
räk- och laxbakelser,
påsktårtor,
och mycket annat gott
till påsk!

HÄNGMÖRAT OX-, GRIS- & LAMMKÖTT

Påskmat i gårdsmiljö
Öppettider påskveckan
Månd - fred kl 10-17
Påskafton stängt

Långfredagen korvgrillning kl 11-14
Varmt välkomna!

Öppet 8-20 alla dagar i påsk!

Vår webbshop är alltid öppen
Förbeställ gärna lamm-, gris- och nötkött på
www.dinköttlåda.se

Behöver du kontanter? Kontantautomat runt hörnet!
Ombud för

0435-210 00 | Övarp 4082, 264 94 Klippan

LJUNGBYHED www.hemkop.se
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Kaffestuga med anor öppnar igen

Våffeldagen närmar sig, men hos Lotta på Åsen är det våffeldag hela
sommaren.
Här serveras de frasigaste våfflorna, tillredda enligt ett eget, hemligt
recept. Den som en gång har satt tänderna i Lotta på Åsens våfflor har
nog svårt för att därefter njuta av någon annan sort. Frasigare, godare
och maffigare våfflor är svårt att hitta.
– Vi erbjuder nostalgi, det är vår nisch och det som folk uppskattar och vill återvända till. Vi följer inga trender utan serverar hembakade kakor som smakar
precis som farmors och mormors kakor, säger Marianne Dahl.
På våffeldagen den 25 mars öppnar Lotta på Åsen igen och håller
sedan öppet hela påsken med, klockan 11-17 varje dag. Kaffestugan har
fått nytt tak som isolerats och återfått sitt forna utseende. Två uteplatser
under tak med infravärmare och en glasveranda på baksidan är under
uppbyggnad.
– En nyhet på personalsidan är att Ingrid från Dagnys börjar här i köket. Annars
är det mesta sig likt. Sju sorters kakor, tårtsöndagar och korvgrillning den 1 maj
finns det att se fram emot, berättar Marianne.
Ett givet utflyktsmål i påsk och sommar är kaffestugan Lotta på Åsen
och att få sitta i trädgården och njuta av solen, utsikten och fåglarnas
kvitter.
– Tack vare den nya stora parkeringen har det blivit luftigt och ljust i trädgården.
Nu hoppas vi på många soliga dagar i sommar, avslutar Marianne.

Conditori Hjärtat
järnvägsgatan 32,
264 33 Klippan
tel: 0435-103 30

Marianne Dahl hälsar alla välkomna till Lotta på Åsen
från och med våffeldagen 25 mars.
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Söderåsens Våffelstuga

välKommen till

PÅSKERBJUDANDE!
Beställ

vår

lyxiga påsKmaCKa

med sill, lax

& räKor

vår lilla

”ButiK i FiKet”

vi är

nu stolta

Öppet påskens alla dagar kl 11-17

återFörsäljare av

majas lyKtor & i nteriör,
som säljes till Förmån För

ÄGGSTRA: Ägg och sillsmörgåsar

BarnCanCerFonden

på HemBaKat rågBröd
inKl.

pannaCotta med
& vit CHoKlad

-LIGT VÄLKOMNA!

Citron

Ljungbyhed | 0435-44 11 69 | 0732-44 11 69 | www.lottapaasen.se

139:-

Gårdsbutik

VÄLKOMMEN IN
oCH Köp med av påsKens
goda Bröd & KaKor!
vi BaKar påsKvört &
Hjärtats grova,
påsKtårtor, BaKelser
& myCKet mer.

påsKdagen stängt
annandag påsK stängt

LKOMNA!
VARMT VÄ
roBBan
&
pernilla

Följ oss på FaCeBooK

oCH instagram

med

personal

EKO-KÖTT AV

lamm, nöt och gris
Egentillverkade
grillkorvar och
charkuterier.
KRAV-grönsaker
Ord öppet:
Torsdag 10-18
Fredag 10-18
Lördag 10-13

PÅSKÖPPET

Onsdag 31/3
Skärtorsdag
Långfredag
Påskafton lörd

Bjärhus Gårdsbutik 0435-102 95
www.bjarhusgardsbutik.se

14-18
10-18
10-14
stängt

Gilla oss på
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Lammracks

Påskmat i Skåne
Sill och lax, öl och snaps – vi dukar fram ungefär samma mat
till påsk som till jul.
Det speciella för påsken är ägg och lammkött. Sill och köttbullar är ett måste även
till påsk, maten har blivit en del av vår identitet som både är svensk och skånsk. Ett
traditionellt skånskt påskbord innehåller
delikatesser som sillinläggningar, olika
sorters lax, rostbiff, hjort, ägg, Janssons
Frestelse, skånsk spettekaga. Till maten
ska det vara påskmust eller påsköl.

Vår påskpresent
till er!

Smäll en ballong
och få rabatt
på valfri vara

5% 15%5%
15%10%10%
Storgatan 32, Klippan

Påskharen
Ingen påsk utan påskharen!

Traditionen med påskhare kommer från Tyskland där traditionen
funnits sedan 1600-talet. Eftersom barn vet att hönor lägger ägg
så blev det haren som fick placera ut målade ägg med choklad
och godis till barnen. Tidigare gömde föräldrarna barnens påskägg i trädgården som sedan barnen fick leta upp som en rolig lek
under påskafton. Snurrigt värre alltså!

TVÄTTA
BILEN

.
t
g
i
l
n
ä
v
miljö
DYGNET RUNT

fr.

20:-

Fabriksvägen, Klippan
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Allt för en godare påsk!
Påsken är vårens härligaste högtid. För oss på ICA Kvantum är
det inget undantag och vi har som alltid laddat upp med utsökta
varor och godsaker.
Trots att påsken även i år kommer se annorlunda ut erbjuder vi
alternativen för en gladare påsk, oavsett hur du väljer att fira. Ta del
av vårt fantastiska erbjudande och låt dig inspireras när vi nu går
mot ljusare tider!
På ICA Kvantum hittar du ett brett sortiment av allt som hör påsken
till och en delikatessdisk utöver det vanliga. Vår personal hjälper
mer än gärna dig att välja bland alla godsaker och i köket arbetas det
för fullt i att laga mat och skapa upplevelser efter behov och smak.
Till påsk kan du som alltid välja mellan klassiker och nya favoriter,
smaker och upplevelser.

Delikatessen frestar i påsk
Vad vore påskfirandet utan både klassiska rätter som välsmakande
nyheter? I delikatessdisken presenteras i år bland annat en variant på
påsktallrik som innehåller sill, ägg, rökt lax, matjessillbakelse och
marinerad lågtempererad helstekt fläskfilé med fransk potatissallad
samt kycklingspett. Till dessert, en vaniljpannacotta draperad med
färsk passionsfrukt. Gott, smidigt och bekvämt – helt enkelt!
– En frestande delikatess är vår egen helt unika lättrimmade och lättrökta
Klippanskinka av genuint mathantverk. Klippanskinkan är lågtempererad,
mild i sältan och lättrökt vilket gör den oemotståndlig. Skinkan är helt unik
och finns bara på ICA Kvantum i Klippan, berättar Peter.

Glad påsk

önskar
Filip Cronberg med
personal på
ICA Kvantum i Klippan

I delikatessen hittar du ett stort utbud av mat, färskvaror och
kött från lokala gårdar vilket gör maten extra prisvärd. På tal om
lokalt, visste du att är att merparten av det färska fläskköttet i vår
manuella köttdisk levereras från Rosersbergs Gård strax utanför
Helsingborg?!

Ett blomstrande växthus
Nu laddar vi inför våren i vårt växthus. Inget hälsar våren välkommen lika mycket som blommor och härliga växter.
– Till påsk ska det både vara påskliljor och penséer men vi hade såklart inte
kunnat kalla oss en riktig butik utan att ha bra blomjord, fröer och andra
tillbehör du behöver för ett blomstrande hem och trädgård. Det finns få blommor som är så lättskötta och prisvärda att starta trädgårdssäsongen med som
penséer, bland annat eftersom de är frosttåliga, säger Filippa.

OBS! Beställ
st
påsktallrik sena
s!
ar
m
29
g
månda
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Öppet hus i nya lokaler
Hörselspecialisten Skåne, som etablerade sig i Klippan för drygt ett år sedan, har redan växt ur sina
lokaler och flyttar till nya fina lokaler.

Många med hörselproblem har hittat hit och fått hjälp
sedan öppningen. Som auktoriserade av Region Skåne
betalar du endast patientavgift enligt Region Skånes taxa
vid besök och har du ett högkostnadskort så gäller det.
– Vi kommer att finnas kvar i huset på Norra Skolgatan 2 i
Klippan men vi byter våningsplan och ingång. Den 1 april
flyttar vi in i nya fina lokaler på markplan här i fastigheten där
vi har funnits sedan starten. Vi kommer ha en egen entré ut mot
parkeringen, berättar Monika Sjöholm som är legitimerad
audionom och verksamhetschef.

Monika och Nicole hälsar er välkomna till de nya lokalerna den 1:a april

Det blir svårt att arrangera en inflyttningsfest i pandemi
tider men likväl blir det lite av en fest ändå när det
flyttas in i nya fräscha lokaler. Förhoppningen är förstås
att kunna bjuda in till ett öppet hus, dock anpassad till
de nya rekommendationerna som råder.
– I och med de nya lokalerna ökar vi tillgängligheten för våra
kunder genom placeringen på markplan. Du får snabb service
av Nicole som jobbar som receptionist/tekniker, utan att behöva
boka tid för rengöring, batteri- eller slangbyten, samt mindre
tekniska reparationer, utan vi kan hjälpa dig på ett smidigt sätt,
avslutar Monika.

Hörselspecialisten i Klippan i nya fräscha lokaler
Varmt välkomna från och med 1:a april i våra nya lokaler som ligger i samma
fastighet som tidigare fast på markplan. Vi är auktoriserade av Region Skåne.

Boka tid för hörselprov eller rådgivning!

Norra Skolgatan 2B | Klippan | 0435-105 55 | horselspecialisten.se
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– både
Allégatan 12, Klippan • 0720-22 55 08

HERRKLIPPNING 100:200:Boka DAMKLIPPNING
gäller tisdagar och onsdagar

HEMBESÖK

Klippning i hemmet, gäller Klippan med omnejd.
Vi använder givetvis ansiktsmask. Ring och boka!

En kontakt räcker!

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan
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UTOMHUSSÄSONGEN
HAR BÖRJAT

Vi hjälper er med markiser, screen,
lamellgardiner, persienner m.m.

Dags att ordna

solskydd till huset
Efter en lång, mörk vinter är vi sugna på solljus. Men möbler
som exponeras i solljuset hela dagarna när du är på jobbet
mår inte så bra.
Fönster mot uteplatsen som har mycket ljusinsläpp kan ju skapa,
både ett obehagligt inneklimat och tråkiga effekter på möbler osv.
Det är därför det är perfekt att ha en terrassmarkis på uteplatsen
som dels skyddar möblerna inomhus när det är soligt ute och dels
skapar det en härligt solskyddad plats på uteplatsen. Vips har du
ytterligare en plats att umgås på. Genom att anlita MP Solskydd
får du, oavsett om det gäller en fönster- eller terrassmarkis, monteringen utförd på korrekt sätt.
– Vi ser till att det blir rätt utfört och vi har endast de bästa produkterna.
Givetvis ser vi till att du blir nöjd och ordnar allt från start till montering,
säger Mats Persson som startade MP Solskydd 2002.
Markiser är idag i regel motordrivna med automatik som styrs
antingen via en app eller med en sol- och vindsensor – då anpassar dem sig automatiskt beroende på väder och vind.
– Njut av solen på dina uteplats men med en terrassmarkis skapar du
även en solskyddad plats och du skyddar dina möbler samt skapar ett
behagligare inomhusklimat, fortsätter Mats.

Showroom
Det finns alltså många fördelar med att förse din bostad med
markis. Passa på att göra ett besök hos MP Solskydd och deras
utställningshall som är öppen varje onsdag klockan 13-18 och
lördagar klockan 10-13. Kom in och fråga, se på färg och tyg på
markiserna, få råd eller skräddarsy markiser efter just ditt hems
vinklar och vrår.
– Kom förbi och bli inspirerad eller boka in ett kostnadsfritt hembesök,
avslutar Mats.

TILLFÄLLE! FÄRDIGA TERRASSMARKISER
R1500 väv S 407/151 grå med Somfy IO motor & fjärrkontroll.
Bredd 5 m utfall 3 m (hämtpris) – 17 495:Bredd 4 m utfall 3 m (hämtpris) – 16 495:-

Öppet onsd 13-18, lörd 10-13 | www.mpsolskydd.se
0435-149 60, 073- 443 44 66 | Värmev. 2 i Klippan

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.

Den bästa
presenten
du kan ge
din familj.

•
•
•
•

Gör det själv installation
Återanvänder upp till 80% av värmen
Friskare luft hemma
Vädrar med stängda fönster

Frågor? Ring oss!
Kenneth: 0706-248 229
Mattias: 0706-248 227
Se modeller och priser på www.a4uab.se
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Uteplats 2021

årets trender
Kanske har vi aldrig längtat så mycket efter våren
som vi gör nu.
Efter en lång och kall vinter och en tid präglad av
pandemi vill vi kunna sitta utomhus, njuta av solen och
umgås med nära och kära igen. Niklas Ahlin på Ahlins
möbler har full koll på vårens nyheter och trender:
– Förra årets trender håller i sig. Loungegruppen som utemöbel
har verkligen blivit ett måste på många uteplatser för avkoppling, för något att dricka, för umgänge och för en fika. Känslan
av Miami eller något annat soligt resmål känns nära med en
loungegrupp. Seom att resa bort, fast hemma på uteplatsen.

Trä, rotting och personlighet
Rotting är fortsatt trendigt och rottingmöbler går att
mixa och matcha med en modern stil samtidigt som det
är ett hållbart vackert material. Trägolv och trämöbler
trendar i vår, framförallt ljusa träslag är hett. Det ska
vara mönster även på uteplatsen på mattor och kuddar i
soffan. Du kan matcha och mixa olika mönster utan att
det behöver se rörigt ut.
– Uteplatser är mer personlighet idag där unika personliga
föremål och detaljer skapar intryck och uttryck. Vi har allt du
behöver och letar efter i vår stora utställningslokal i Tullsson
huset. Det vi inte har hemma kan vi ta hem, avslutar Niklas.

Vi har laddat med vårens tillbehör

Roxy friluftsstol
fr 795:-

Palleja Hörnsoffa
8 995:-

Chelsea duo-set
7 995:-

Perstorpsväskor
fr 159:-

Tallnäs Hörnsoffa
11 995:SE HELA VÅRT BREDA SORTIMENT PÅ ahlinsmobler.se

073-53 24 460
www.ahlinsmobler.se
info@ahlinsmobler.se

Öppettider
Tisd-fred 10-18
Lördag 10-14
Söndag 11-15

VI FINNS I
TULLSSONHUSET
I KLIPPAN
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Förläng sommaren
Med ett uterum på tomten kan du njuta av sommaren oavsett väder och fortsätta mysa långt
in på hösten. För visst är det något speciellt
med uterum?
Ett uterum är som gjort för mysiga och oförglömliga stunder, oavsett om man behöver lite lugn och
ro eller om man umgås med vänner. Funderar du
på att bygga ett uterum? Då är det viktigt att du
väljer rätt glaspartier till ditt uterum. Kanske vill
du ha ett helt inglasat uterum? Eller kanske du
tänker dig ett uterum med fasta glaspartier i form
av stora fönster?
Oavsett hur du tänker dig att ditt nya uterum ska
se ut så kan FönsterFint hjälpa er att förverkliga
er uterumsdröm – både när det kommer till valet
av glaspartierna till ditt uterum och monteringen
av dem.

Fönsterfint ordnar uterummet åt dig.

VÅRSTÄDA
UTEPLATSEN
NYHET!

BOKA ENKELT
PÅ PREEM.SE

ALCRO UTEPLATS
Skyddar träet och
framhäver dess
vackra egenskaper.
12 utvalda kulörer.

Hyr en

BONA SCRUBBER

för enkel och effektiv
rengöring av uteplatsen.
Ring och boka!

Gilla oss på FB

ÖPPETTIDER
Vardagar
7-18
Långfredag
stängt
Påskafton
9-13
Påskdagen
stängt
Annandag påsk stängt

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

Foto: Husqvarna
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LAGERRENSNING!
– CYKELAFFÄREN I CENTRUM –

Cykla kan vi alltid göra

Kom och träffa Skalman
Sommaren 2020 gjorde Husqvarna en undersökning på Facebook och Instagram för att ta reda på vad deras kunder valt
att kalla sina robotgräsk lippare.
På kort tid kom det in hela 4237 svar! När de sammanställt svaren så kunde de konstatera att på platserna 2-5 över de vanligaste
namnen låg Hugo, Robban, Nisse och Fido. Men det överlägset
vanligaste namnet var Skalman.

Öppet hus
Lördagen den 17 april mellan klockan 10 och 12 är det Öppet hus
hos O W Andreasson Motorverkstad i Ljungbyhed. Då demonstrerar de olika modeller av Husqvarnas robotklippare. Har man
frågor och funderingar kring robotgräsklippare så är ni varmt
välkomna till dem. De bjuder även på en enkel fika.
O W Andreasson Motorverkstad kan hjälpa dig både med att välja
rätt klippare och med installationen. Men att namnge den, det får
du göra själv!

20%

JUST NU

SKOR
KLÄDER
HJÄLMAR
GRAVEL-BIKES

Glöm ej att boka tid för
vårservice på din cykel!

EKSTRANDS CYKEL

0435-71 14 13 • Storgatan 17, KLIPPAN
Öppet: Tisdag-fredag 9-18 • Lördag 9-14

PERFEKT GRÄSMATTA
VARJE DAG
KLARAR SMALA
PASSAGER

AVANCERAD
NAVIGERINGSFÖRMÅGA

Försäljning
Service
Reservdelar

KLARAR BRANTA
SLUTTNINGAR

H Husqvarna

• SPORTFISKE
• OUTDOOR
• HUNDARTIKLAR
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Fysisk butik m
Tullssonhuset, Hembygdsgatan 2, Klippan
Öppet: Mån - fre 10-18, Lör 10-14

Dags att fixa trädgården!
Efter en lång och kall vinter är det äntligen dags att på allvar sätta igång med
trädgårdsarbetet igen.

April är en lurig månad väderleksmässigt
där stora temperaturväxlingar tillhör de
största farorna. Bertil Andersson, Bjärhus
växtbutik, är trädgårdsmästare och bjuder
på några tips:

•

•

•

•

siktigt bort kvistar och ris, men se upp
så du inte skadar nya knoppar. Lägg ett
lager 2–3 cm kompost, barkmull, kogödsel på säck eller rabattdress beroende på
typ av jord. Bra struktur på jorden ger
bättre klimat för växternas rötter med
jämnare temperatur och underlättar att ta
upp vatten.

• Gödsla häckar, buskar & gräsmatta
Rensa ogräset
Gödsla bärbuskar och mylla ner det
Börja rensa ogräs tidigt, det vinner du på i
ytligt i jorden, naturen sköter resten själv.
längden. Luckra jorden så gror inte heller
Gödsla gräsmattan när den börjat växa
frögräset. Starta kampen mot maskrosor.
(vid 7–10 plusgrader). Mossan börjar växa
redan kring 3 grader.
Ge näring till krukväxterna
Flera soltimmar får liv i krukväxterna. • Jaga mördarsniglar
Trots en kall vinter har mördarsniglarna
Ge dem näring, en gång i veckan, så växer
de och håller sig friska.
överlevt. För varje snigel du får tag i gör
att du slipper 400 ägg som de kan lägga
Förbered trädgårdslandet
under en säsong. Snigelmedel som säljs i
När jorden reder sig är det dags att för
Sverige har ingen annan inverkan på djur
bereda landen, brukar det heta. Testa med
eller miljö.
några spadtag – om jorden inte klibbar
fast är det dags. Gödsla för att förbättra • Lufta komposten
Lufta, gräv och rör om i komposten. Lägg
jorden. Lerjord blandar du ut med kompost och barkmull. I sandjord används
färdig kompost på odlingarna.
kompost och kogödsel.
• Förgro sättpotatis
Städa & jordförbättra rabatten
Lägg dina sättpotatisar på en ljus och sval
När första skotten på perennerna syns i
plats för att förgro så kan du få egenodlad
rabatten är det dags att städa. Klipp förpotatis till midsommar.

Stoppa mördarsniglarna tidigt

%
0
3

Vårens första groddar
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Frisk jord direkt från komposten

Nu är det tid att förbereda och gödsla i landen

Börja rensa ogräs tidigt, det vinner du på

Krukväxterna trivs i värmen från vårsolen
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Tid för sättpotatis,

fröer och dahliaknölar

För info & öppet se

Bjärhus Växtbutik
Tel. 070-74 04 295
www.bjarhus.se

Föreningssidan
Börja träna Kung Fu
Aktiv ungdom Kung Fu har 170 kvm stor
lokal i Sågenhuset för sina utövare.
Satsningen är främst på att aktivera barn, få
dem att röra sig och inse grejen med träning.
All kampsport handlar om att stimulera moto
rik, koordination, snabbhet och smidighet,
precis som friidrott. Att träna Kung Fu ger
mognad och främjar inlärningsförmåga vilket
ger goda ’bieffekter’ som ökad koncentrationsförmåga och därmed bättre förutsättningar att
tillgodogöra sig teoretiska kunskaper.
– Här frågar ingen vem du är eller kommer ifrån utan
alla är välkomna. Du gör ditt bästa och efterhand blir
du bättre och lär dig mer avancerade tekniker, berättar tränaren Markus Rexwall.

söker fler ungdomstränare
Klippans FF söker flera ungdomstränare
inför 2021.
– Vi behöver få hjälp i flera åldersgrupper. Tidigare
fotbollserfarenhet är bra men inte avgörande. Vi
behöver få hjälp från föräldrar eller varför inte från
gamla lirare i KFF eller andra föreningar, säger
Lasse Fors, kanslist på KFF.
Är du intresserad? Kontakta då Therese
Andersson (tel 0739-99 14 66) som är huvud
ansvarig för ungdomsavdelningen eller Lasse
Fors (tel 0435-144 00, klippansff@telia.com).

Nybörjare är välkomna att prova på söndagar
kl 15-16. Träningen håller på fram till maj månads slut.

Fiska i Klippan
”Sveriges finaste fiskevatten”

Bli medlem – fiska i några av Sveriges finaste fiskevatten som Rönneå, Bäljaneå och Lilla Hålsjön. För
medlemskap i Klippans Sport- och Fiskevårdsförening krävs att du är folkbokförd i Klippans kommun.
Lös medlemskap smidigt på Retro Sportfiske och
få en fiskekarta.

Fiskelycka under sportlovet
Sportfiskeklubben anordnade fiske för lovlediga ungdomar i
strålande väder.
6-7 ungdomar hade slutit upp och testade fiskelyckan. Gladast av
alla var Elvin som fångade en öring, sin första någonsin. Öringen
återsattes direkt efter den fotograferats.
– Jag har fått abborre och mört innan men det här var min första öring,
berättade Elvin.
Med strålande sol, årets varmaste dag och korvgrillning blev det
en lyckad tillställning. Ett gäng glada entusiaster från Sportfiskeklubben fanns på plats och dels hjälpte till med fisket och dels
grillade korv. ICA Nära i Klippan hade sponsrat med korv, korvbröd och dricka.
– Fiske, fint väder och öringsfångst, vad mer kan man begära, frågade
Jörgen Hall retoriskt.

Pris medlemskap
Senior
350:Familj
400:Junior
100:- (upp till 16 år)
Fiskekort
Dagkort
80:Säsongskort fr 700:Vi finns på ifiske.se

www.ksff.se

Tack till Föreningssidans
sponsorer! sponsorer!
Tack till Föreningssidans
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Swedbank och Sparbanksstiftelsen Skåne

stöttar lokal samhällsutveckling
Sparbanksstiftelsen Skåne bidrar
till den lokala utvecklingen genom
att dela ut pengar från avkastningen till föreningar i Klippan och
Perstorp två gånger årligen.
Att stödja lokalt föreningsliv och lokala verksamheter vars arbete bidrar
till en meningsfull fritid för massor
av barn och unga är oerhört viktigt
för Sparbanksstiftelsen och Swedbank. Vårens satsningar gick till att
utveckla det ideella föreningslivet för
att kunna stärka unga ledare och deltagare.
I Klippans kommun var det Klippans Simsällskap som erhöll 10.000:för en tävlingsresa och Klippans
Kampsportklubb fick 4.000:- för en
tränare till ett jubileumsläger.

Ska du köpa eller
sälja bostad?
Vi kan bostadsmarknaden i Klippan. Just nu
har vi ett erbjudande om du köper eller säljer
bostad via Fastighetsbyrån. Det gäller för dig
som tillträder din bostad senast den
31 augusti 2021.
◊
◊
◊
◊
◊

Personlig rådgivning med fokus på din ekonomi
1 månads räntefritt bolån
Kostnadsfritt handpenningslån under 6 månader
3 månaders kostnadsfri hemförsäkring
1 år som Nyckelkund utan kostnad

Läs mer på swedbank.se/fastighetsbyran
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Unga forskare från Åbyskolan
till final i Forsknings-SM
Forsknings-SM, Utställningen Unga Forskare, är Sveriges
största tävling i naturvetenskap, teknik och matematik för
gymnasieelever.
För första gången deltar elever från Åbyskolan efter tips från
läraren Jonas Kronkvist som undervisar i kemi och matematik.
Eleverna Henrik Schlemlein-Wenell, Hugo Ångqvist och Maja
Kronkvist från naturvetenskapsprogrammet på Åbyskolan deltar
enbart inte, utan de har gått till final med! Deras projekt som
tagit dem till final är deras tillverkning biodiesel som kan ersätta
vanlig diesel i motorer, åtminstone om det inte blir för kallt.
– Biodieseln fungerar fram tills temperaturen faller ner till -18 grader, då
blir den geléartad. Det är ju inte så himla bra i en motor, säger Henrik
Schlemlein-Wenell.

Gediget arbete
Vägen till att komma fram till projektet med biodiesel har varit en
rolig resa berättar de i mun på varandra. Att det krävs vild fantasi
och att tänka utanför boxen för att lyckas förstår vem som helst.
– Vi har varit väldigt kreativa genom hela processen där vi tänkt ut olika
saker som vi sedan testat i laborationer. Sen har vi tillverkat biodieseln
själva och testat den och jämfört med vanlig diesel, berättar Maja Kronkvist
Som finalister kommer de nu att få tävla mot Sveriges duktigaste
gymnasieelever om stipendier och priser värda 500 000 kr. Bland
annat kommer Sveriges Unga Forskningslandslag, Sveriges
representanter till världens största vetenskapstävlingar, att utses.
Finalen äger rum i en digital, öppen monterutställning som nås
via www.ungaforskare.se/utstallningen den 22–29 mars.
Unga Forskare grundades 1977 och vill att nyfikenheten och
intresset för naturvetenskap, teknik och matematik ska ha en
självklar plats i ungas liv.

Ungt Företagande i skolan
UF är en förkortning av Ung Företagsamhet, och är en kurs
där eleverna omsätter de studier de tillförskansat sig under de
två första gymnasieåren till praktik. Eleverna bildar grupper,
plockar fram en produkt/tjänst de ska sälja, marknadsföra och
göra affärsplaner och budget.
Botten Upp är ett lyckat exempel på UF-företag som lyckats bra
och lärt sig mycket av sin UF-resa. De tre tjejerna Amelia Ekbladh
Johansson, Mathilda Magnusson och Nova Frykman Axelsson har
sålt olika dricksglas som de blästrat tryck på.
– Försäljningen har gått bra trots pandemin och alla dess begränsningar. Vi
har lyckats nå ut och både beröra och intressera med våra designade glas.
Idén med designade glas fick vi från att dricksglas är något alla behöver när
de flyttar hemifrån, säger Amelia.
Det är en trend inom UF företagen att budskapet ska beröra andra
och att en del av vinsten ska gå till välgörande ändamål. Botten
Upp valde att en del av vinsten gick till gåvopaket för arbetet mot
barnäktenskap.
– Vi ville få fram ett starkt budskap och hjälpa genom andras konsumtion,
fyller Nova i.

Lärorikt med företagande
UF-företagande är ett lärande för livet och en möjlighet att kliva ut
från skolans värld och ut i verkligheten.
– Resan med UF-företag har varit lärorikt och annorlunda, vi har fått mer
kunskap om hur det fungerar i arbetslivet. Det är tuffare än vad man först
tror och företagandet tar mycket tid. Mycket problemlösning och en framgångsfaktor är att våga ta hjälp av andra företag. Att hitta samarbete är
en nyckel för att lyckas. En annan sak som gjort att vi lyckades var att vi
vågade tänka stort och kontaktade andra
företag som vi kunde samarbeta med. Vi
fixade exemplevis trycket hos Adapt Media
och blästringen i Kågeröd hos Lydotec, berättar Mathilda.
Tjejerna är överens om att fler klasser
borde satsa på UF eftersom man lär
sig mycket och växer som person. Det
är kunskap som du tar med dig ut i arbetslivet. Entreprenörskap och företagande har man alltid nytta av.
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Information från

LEADER-projektet Destination Söderåsen
LEADER-projektet Destination Söderåsen arbetar vidare med
sitt uppdrag att sätta Söderåsen på kartan och bidra till “hållbara verksamheter med nöjda besökare i en välkänd destination”. Så
här berättar några av Söderåsens företagare om varför de valt
att vara med i projektet.
”Söderåsens Forsgård har ett brett erbjudande
och stor kapacitet som är rätt i tiden. Genom
LEADER-projektet så har vi lyckats identifiera
strategier som gör att vi når rätt målgrupp, vid
rätt tillfälle och med rätt erbjudande på ett effektivare vis. Vi har fått bokningar av kunder i nya
kanaler, fått ut vår information på ett nytt sätt
och vi vet nu hur vi ska skapa fler ambassadörer
och hur vi ska lägga våra resurser så att det blir
hållbart.”
/Ulrika Stengard-Olsson

Söderåsens Forsgård i Åstorp

Oroar du dig för ditt
företag i besvärliga tider?
Vi kan stötta dig!

”Vi har under en längre tid varit inne i en fas där vi investerat och byggt för
framtiden. LEADER-projektets arbete med att stärka varumärket Söder
åsen, samla in utbudet genom att tillgängliggöra bildarkiv, skapa kampanjer
och bidra till utvecklingen skapar en förutsättning för Söderåsen att blir
självmarknadsförande. Det gör att vi får ett starkare erbjudande tillsammans!”
/Björn och Henrik Gibrand Lydinge Resort i Åstorp

”Söderåsen är ett starkt varumärke som vi nu använder i vårt senaste bolag
“Söderåsen mat och event”. Vi har vår utgångspunkt på Ljungbyhed
Park, nära ingången till Söderåsens nationalpark. Vårt samarbete med
LEADER-projektet har hjälpt oss strukturera upp vårt arbetssätt för ökad
effektivitet vilket innebär att vi får mer tid att lägga på marknadsföring,
kundbearbetning och samarbeten med fler verksamheter på Söderåsen.”
/Fredrik Hanborn och Anders Bergman,
Söderåsens mat och event i Ljungbyhed
LEADER-projektet Destination Söderåsen är ett
samarbete mellan Söderåsens Nationalpark, Bjuvs kommun,
Klippans kommun, Svalövs kommun och Åstorps kommun.

Ett kostnadsfritt bollplank
för dig som företagare.
Läs mer på: framtidscoachen.
familjenhelsingborg.se
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VILL DU VARA DIN EGEN CHEF I SOMMAR?
Ta chansen att starta ditt eget sommarföretag!
Ansök själv eller med en kompis på ungdrive.se/ansok

Klippans kommun erbjuder nu dig som går i årskurs 9 eller på gymnasiet och bor i
Klippans kommun möjligheten att ansöka om att driva ett eget sommarföretag genom
UngDrive Academy. Under en fem dagars kickoff får du inspiration, workshops och
säljträning för att kunna starta upp din egen affärsidé och på så sätt tjäna pengar. Du
får ett startkapital på 1500 kr för att starta upp din idé och coaching av riktiga
entreprenörer under hela sommaren. Utöver detta kommer du också få lära känna
många nya människor, utvecklas som person och framför allt ha riktigt roligt!
Tidigare erfarenhet av entreprenörskap behövs inte, men en vilja att lära.

Se video om
UngDrive Academy:
tinyurl.com/ungdrivevideo

Välkommen med din ansökan!

Stöd din lokala handlare
och företagare

– Du vill ha oss kvar när
krisen är över;-)

Information från Klippans kommun
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ÅBYTORP VÄXER
Näringslivschef Anders Lindberg berättar att företagslotsen i
Klippans kommun har mycket att stå i, fler företag knackar på
dörren och vill antingen bygga nytt eller etablera sig i Klippan.
Under 2020 etablerade sig Klippan Padel här, efter att året innan ha
anlagt en första bana på Ljungbyhed Park. Klippans Busstrafik AB, Fribergs Bil & Motor i Klippan-Autoexperten som erbjuder service och reparation.
Nordic Water och Fribergs Bil & Motor-Autoexperten har nu flyttat,
eller kommer att flytta till nya lokaler på Åbytorp.
Om alla planer går i lås kommer det på norra sidan längs med Fabriks
allén, från rondellen vid Lilla Kloster fram till riksväg 13, bli bebyggt
inom överskådlig framtid.
Likaså kommer det under innevarande år med största sannolikhet att
öppnas upp för fler verksamheter på en del av området mellan DHL och Klippan Padel, ett av de företag som
Bruksallén. Många företag visar intresse för Klippan och den positiva etablerade sig i Klippan under 2020.
utveckling som sker här. Med ett ökat företagande skapas fler arbetstill
fällen, något som gynnar alla som bor och verkar i kommunen.

Nordic Water flyttade sin verksamhet från
området vid Pappersbruket till Åbytorp.

Foton: Arvax DrönarBild

Fakta: LOTS
LOTS är en funktion som vi har skapat för att hjälpa dig som företagare att
förverkliga dina utvecklingsplaner. Du får möjlighet, att tillsammans med
oss, bolla dina idéer och planer som du vill förverkliga. Vi sätter ihop ett
team av handläggare med den expertis som behövs för att hjälpa dig vidare
i ditt företagande. Genom vår LOTS slipper du onödiga omvägar och hittar
rätt direkt, oavsett om du söker information om företagsetablering, letar efter
lediga lokaler eller vill ha hjälp att hitta rätt kontakt i den kommunala
organisationen. Det ska vara lätt att vara företagsam i Klippan.

LÅNA STRÖMMANDE
FILM VIA BIBLIOTEKET

Cineasterna är en strömmande filmtjänst för
landets bibliotek. Just nu innehåller den
3000 filmer från 82 länder och 52 språk.
Du behöver ha ett bibliotekskort hos oss. Har du inte
det behöver du komma in till ett av våra bibliotek för
att skriva på ett låneavtal, glöm inte att ta med legiti
mation. Bibliotekskortet är gratis och det kostar inte
något för dig att titta på film på Cineasterna.
Mer information finns på
www.klippan.se/upplevagora.se
klicka på länken bibliotek.

Klippans Busstrafik AB finns numera på Åbytorpsvägen.

GLAD
PÅSK!
ÄNTLIGEN PÅSKLOV!
Vi försöker skapa roliga aktiviteter som
fungerar även i pandemitider, kika på
www.klippan.se/upplevagora
eller följ oss på våra sociala medier
för senaste nytt om vad som händer.

NYHET HOS
FÖNSTERFIN
T!

Många nya p
artier
till er fasad
och uterum.

Uterummet till det moderna huset.

Stora fönster med skjutbara
partier är det perfekta valet för
dig som är stilmedveten.

Skapa en exklusiv vinterträdgård
med hög komfort.

Ett uterum förlänger sommaren
och ger er ett nytt favoritrum.

UTSTÄLLNINGSLOKAL: Hembygdsgatan 2, 264 36 Klippan
Tele 0435-103 80 • www.fonsterfint.se • info@fonsterfint.se
ÖPPET: Mån, ons och fre 9-17, tis och tors 9-18, lör 10-13

