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Upptäck Söderåsen
DANIEL KRISTENSSON, ANSVARIG UTGIVARE

Semestern står för dörren och sommarlovet har börjat för barnen, då är
det tur att det finns massor av platser
att besöka hemmavid.
Söderåsen omfattar fyra kommuner och
är en plats full av sevärdheter, gårds
butiker och upplevelser. Lördagen den
3 augusti är det dags för Söderåsdagen
som lyfter fram allt det positiva som
finns runt Söderåsen. Du kan äta, leva,
handla, cykla och vara turist här. Vi
glömmer lätt bort allt fantastiskt som
finns här.
En av sommarens höjdpunkter är Bruks
spelet som spelas utomhus på Pappers
bruket. Årets föreställning knyter verkligen samman historien med nutid.
Boka biljett snarast!
En annan höjdpunkt i sommar är att
det lokala dansbandet Callinaz gör ett
stopp i Klippan på sin sommarturné
genom Sverige. Missa inte detta Elfdalens camping 28 juni.
Det är snudd på fantastiskt med alla
företagare, gårdsbutiker och eldsjälar
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Adapt Media
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www.söderåsportalen.se
Vi reserverar oss för ev. tryckfel. Upplaga 33.000 ex.

Vinn en

som gör Söderåsen guld värt. Vi är
lyckligt lottade med allt vi har runt
omkring oss. Fast vill vi behålla allt
det som Söderåsen har, krävs det att
vi handlar lokalt och stöttar varandra.
Genom att handla lokalt bidrar du till
en hållbar framtid med lokalproduce
rade varor och minskad miljöpåverkan.
Det är all unik och lokal handel som
gör din ort attraktiv. De lokala buti
kerna är en viktig mötesplats och en
viktig arbetsgivare som stärker känslan
av samhörighet.
För det lokala näringslivet är du deras
viktigaste kund och ger dig därför också
personlig service. Under sommaren
kommer många turister hit och bilden
av Söderåsen är förutom vacker natur,
upplevelser och god mat förhoppnings
vis även trevliga och lättillgängliga
butiker med brett sortiment och bra
service. Det är viktigt att påminna sig
själv om att vi är bra och hur mycket
fantastiskt här finns omkring oss. Passa
på att återupptäcka, uppleva och njuta
av Söderåsen i sommar!

hotellövernattning

På Hotell Pausa har du möjlighet att
uppleva småstadsidyllen på riktigt.
Hotell Pausa erbjuder hotellboende i
Klippan. Hotellet har en restaurang,
ett spa- och relaxavdelning med bubbel
pool och bastu, en bar och gratis WiFi.
Kontinental frukostbuffé ingår. Passa
på att skämma bort dig själv och din
partner en helg.
Allt du behöver göra är att skicka in en
bra motivering till varför du och din
partner ska vinna en hotellövernattning
valfri helg under året (i mån av plats).
Observera att vinnaren kommer att
vara med på bild i Söderåsjournalen
och på Söderåsportalen.

Skicka in ditt bidrag:
Adapt Media
”Tävling Hotell Pausa”
Norra Skolgatan 2A
264 33 Klippan

OBS! Bidraget måste vara märkt med
”Tävling Hotell Pausa” för att delta i
tävlingen. Vi behöver ditt bidrag senast
den 31 juli.

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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Tryggt tryckeri som levererar
Adapt Media är en produktionsbyrå med
lokal närvaro, ett personligt bemötande
som levererar beställda trycksaker inom
utsatt tid och till rätt plats.
Placerade mitt i Klippan centrum arbetar de
med allt från visitkort till specialprodukter i
både stora och mindre volymer.
– Kvalité och utmärkt service är en självklarhet
liksom att du skall ha dina trycksaker i rätt tid.
Du ska alltid kunna lita på oss, säger Daniel
Kristensson som är VD på Adapt Media.

Tryckeri
Hos Adapt Media trycks allt från standard
produkter i låga upplagor till specialproduk
ter. Det är digitaltryck som gäller vilket ger
snabba leveranser av magasin, foldrar och
broschyrer i mindre upplagor. Ingenting är
omöjligt att trycka hos Adapt Media.
– Förutom allt inom papperstryck trycker vi
även av högsta kvalitet på textil. Profilkläder har
växt eftersom det är något våra kunder efterfrågat. Vi jobbar med kvalitet före kvantitet. Nöjda
kunder kommer tillbaka, förklarar Daniel.

Ja, listan kan göras lång över produkter som
ingår i begreppet ”Storformat”.
– Vi är specialiserade inom skyltproduktion och
producerar skyltar, fordonsdekor, fönsterdekor,
vepor, storformat, banderoller, digitalprint,
dekaler och mässmaterial till våra kunder. Vi
kan genom att kombinera traditionell marknads
föring med visuell marknadsföring, se till att
ditt företag syns på allra bästa sätt, berättar
Daniel.

"Kvalité och utmärkt
service är en självklarhet!"
Reklambyråverksamhet

Skulle det vara så att din försäljning har gått
ner, ditt företag har få kunder eller att din
marknadsföring inte biter så kan det vara
bra att anlita Adapt Media som hjälper er
med bättre säljmaterial, hemsida eller mark
nadsföring.
– Vi designar hemsidor och Webbshoppar men
även logotyper, grafiska profiler och trycksaker.
Oavsett uppdrag kan du som kund lita på att de
Storformat
sköts med största omsorg. Vi bygger vårt förtroSkyltar, banderoller, vepor, Roll-Up, deka ende på personliga relationer och hög kvalitet på
ler, bildekorer, trottoarpratare, affischer… det vi levererar, avslutar Daniel.

Canvas-tavlor i
olika storlekar

Tryck på kuvert och
programblad.

Orienteringstavla till
ett bostadsområde.

Klippans mediehus

www.adaptmedia.se | 0435-77 90 50 | Norra Skolgatan 2 Klippan
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Handla våra prisklipp direkt på parkeringen. Max 4 köp/hushåll. Gäller alla varor på vår midsommarfest!
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Välkommen till vår stora

Direkt från kolg

rillen:
Stor grilltallrik
med grillkarré,
potatissallad oc
h grönsallad.

på vår parkering torsdagen den 20 juni 2019 kl 8-18.
Mat serveras mellan kl 12-18.
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Dark Temtation
Mezzo, Internzo
0
Ord pris 479.4
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à 450 g.
0
Ord pris 503.4

12 pkt ICA Skånerost kaffe
Helt flak, à 500 g
Ord pris: 371.40

260:-

3 st Pågens nybakade bröd
3 valfria produkter + 1 gåva från
Pågens.
Ord pris 85:-

30:-

4 påsar Bilar

50:-

Ahlgrens, à 160 g.
Original, Lakrits,
Sursockrade eller
Fruktkombi.
Ord pris: 14.95 st

Pris: 50:-/portio

n

Coca-Cola bjud
er alla matgäst
er på en
burk dryck (vär
de 10:-) och
Zoégas bjuder
på kaffe
efter maten (v
ärde 10:-)

140:-

1/2 säck Toa- + 1/2 säck Hushållspapper
Lambi, 1/2 säck = 24 rullar toapapper
respektive 12 rullar hushållspapper
Ord pris: 190:-

l de
Överraskning til !
na
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nd
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ta
rs
fö
100
2 st 1/2 säck Toapapper 150:-

5 valfri Hygienprodukter
Colgate Palmolive. Välj bland: Tandkräm à 125 ml, Deo Roll-On 50 ml,
Tandborste Twister, Dusch 250 ml, Pump Handtvål 300 ml.
Ord pris: 17.95-22.95

50:-

Via Produkter
Välj 4 st Via produkter:
Flytande 1 liters tvättmedel eller Kapslar 14-pack.
Ord 40.95-42.95 st

6 st Via produkter:
4 st Via pulver à 750 g + 2 st Comfort sköljmedel à 1 liter. Ord 26.95-28.95 st

100:100:-

8 flaskor Coca-Cola
Coca-Cola, eller Fanta,
à 2 liter
+ pant = 100 kr

84:-

+pant

3 st 10-pack Coca-Cola
Coca-Cola, Light
eller Fanta
30 brk à 33 cl +pant = 130 kr

100:-

+pant

- Din livsmedelsbutik i centrala Perstorp!
Vi önskar er alla en skön midsommar!
Hjärtligt välkomna till oss!

Öppet alla dagar 8-21 • Midsommarafton 8-16

Jette & Ingemar med personal

Priserna gäller endast 20 juni 2019 på vår parkering. Res för slutförsäljning.

Perstorp 2013

Mai Thai, Perstorp • MODEHÄLSAN 5

Nytt och fräscht i Perstorp
Thaimat är snart en del av husmanskosten i Sverige. Starkt,
syrligt och kryddat blandas med en föredömlig uppfinningsrikedom.
Mai Thai har öppnat i Perstorp och erbjuder både lunch och kvälls
servering. Lunchbuffén innehåller 12 olika rätter, både thailändsk
och svensk mat med betoning på välsmakande rätter. I lunch
priset ingår även kaffe med friterad
banan och glass.

Asiatisk lunch- och sushibuffé
12 olika rätter inkl. sallad, soppa, dryck,
kaffe, kaka och friterad banan med glass.

Lunch Take-away

Plocka från vår buffé i en praktisk låda och ta med dig.

Nöjda gäster
En av matgästerna hos Mai Thai
är Ulf Bengtsson, kommundirek
tör i Perstorp:
– Mai Thai är ett trevligt ställe som
gör mycket för intrycket kring torget.
Här är god mat och trevlig personal.
En annan av matgästerna är kommunalråd Torgny Lindau:
– Fräscht ställe med god mat som
kompletterar det befintliga utbudet i
Perstorp. Det är dessutom väldigt prisvärt, du får mycket mat för pengarna,
såväl förrätt, huvudrätt och efterrätt
till en lunch. Om du inte redan ätit här
så rekommenderar jag dig att testa på
maten, du lär bli positivt överraskad!
Bra centralt läge dessutom.

Tåsockar
- det mest fotriktiga

För ökad blodcirkulation och
full rörelsefrihet, förebygger
skavsår och håller torrt
mellan tårna.

Tillverkade i Sverige.

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

Lunch

Månd - fred 11-1430

Öppet:

Månd 11-1430
tisd-torsd 11-21
fred-lörd. 11-2130
sönd. 13-20

MAI THAI
RESTAURANG
Allég. 2, Perstorp • 0435- 300 53 • www.maithairestaurangperstorp.se

r
H al lå däAnneli
Dahl
Modehälsan i Perstorp kommer i november, när Anneli Dahl
är färdigutbildad medicinsk fotvårdsterapeut, få fler lediga
tider att boka.
Som medicinsk forvårdsterapeut arbetar du
med både fothälsovård och fotsjukvård
genom att behandla och förebygga fot
besvär.
– Jag tycker om att ha kontakt med
människor, prata, ta bort liktornar och
ge råd, säger Anneli.
Som fotterapeut är du uppskat
tad och du förändrar männi
skor, fötterna blir fina och det
känns skönt med behandlade
fötter. En timmes behand
ling gör oerhörd skillnad för
hela kroppen.

6 Svenska Kyrkan Klippans pastorat

MUSIK i Sommarkväll
Vid tio tillfällen i sommar kan man komma till kyrkan och lyssna på musik.
Det bjuds på allt från klassiska toner till jazz och pop.
Alla tillfällen är på torsdagskvällar kl 19.00. Välkommen!

13 juni Gråmanstorps kyrka
IMAGO tolkar Karin Boye

1 augusti S:t Petri kyrka
Daniel Beskow – Solorecital

Välkomna till en stämningsfull konsert
med IMAGO. De kommer dela med sig
av sina reflektioner och tankar kring
Karin Boyes dikter genom sina tonsättningar.

Den prisbelönta pianovirtuosen Daniel
Beskow bjuder på verk av Haydn,
Mozart, Beethoven, och Schubert.

11 juli Östra Ljungby kyrka
Cecilia Lind och Anders Ehrenstråle
– Musik som berör.

20 juni Källna kyrka
Trio Confetti – engelsk barockmusik
Music from the Royal Kingdom of
England – Trio Confetti bjuder på härlig
barockmusik från engelska hovet på
16-1700-talen. Medverkande: Christer
Ekstedt, trumpet, Maria Lafveskans,
sång och Maria Nielsen, piano/sång.

27 juni Riseberga kyrka
Tongivarna – Pärlor från Wien

Tongivarna, en Wienerorkester ”i gammal stil” under ledning av violinisten
Holger Petersen, spelar örhängen från
förr, från Jules Sylvain till Evert Taube!

4 juli S:t Petri kyrka
Hulegårds kapell – psalmer & visor
får nytt liv

Denna jazztrio består av Manfred Hulebo på piano, Josef Spång på bas och
Emil Gustafsson på trummor. De bjuder
på musik för alla generationer genom att
sammanföra gammalt och nytt - ta kända, gamla psalmer och folkkära visor och
ge dem nytt liv genom nya och intressanta arrangemang.

8 augusti Östra Ljungby kyrka
EN-duo – svängigt och stillsamt med
cello, sång och piano
EN-duo består av Erika Persson – cello

Stämningsfullt och vackert. Denna kväll
bjuder duon på låtar som de själva tycker
om och som kommit i deras väg under
livets gång. Dessutom kommer de att
framföra de mest önskade låtarna till
dop, bröllop och begravningar. Det blir
allt från visa till jazz som svänger.

18 juli Färingtofta kyrka
Morups duo - en musikalisk resa

Morups duo består av Anders Delin,
gitarr och renessansluta och Maria
Löfberg, sång. De tar dig med på en resa
som startar i engelskt 1500-tal, går vidare till europeisk barock samt via spansk
hetta till Hallands väderbitna kust.

25 juli Västra Sönnarslövs kyrka
Svensson Sisters – Summer soul

De tre systrarna från Kristianstad sjunger
ofta var för sig i olika musikaliska
sammanhang, och rör sig över ett stort
spektrum av genrer såsom soul, gospel,
jazz och visa.

och piano samt Nina Granat – cello och
sång. Med glimten i ögat och musiken
i kroppen spelar och sjunger de både
klassisk- och folkmusik uppblandad med
visor från den traditionella låtskatten.
På ett smidigt och lekfullt sätt varieras
celloduetter med både piano och sång.

15 augusti Vedby kyrka
Gospel Stompers - en salig
blandning

Spelstilen har en förankring i tradjazzen, som kan beskrivas som glad och
medryckande musik med rötter i New
Orleans. Gruppen bjuder i kväll på glad
jazzmusik med rötter i både negro spirituals och gospel. Ballader och andliga
visor finns också på repertoaren, precis
som väckelsesånger.

Sankt Petri kyrka 7

ÅBY MARKNAD

Världsberömd kyrka
Sankt Petri kyrka i Klippan betraktas som något av det
märkvärdigaste byggnaderna och en av Sveriges arkitektoniskt mest fulländade kyrkor och är internationellt uppmärksammad.

Välkomna till Åby marknad
I centrala Klippan
tisdagen den 16 juni kl. 9.00 – 20 .00
Flera hundra knallar!

Tisdag 18/6 kl 9.00-20.00
Hundratals
Arrangörer knallar
Tusentals besökare
Miljoner prylar

Kyrkan besöks varje år av tiotusentals personer från hela värl
den. Det enda sättet att riktigt förstå hur speciell kyrkan är, är
att uppleva den.

Öppettider: Måndag - Fredag: 8-18 | Lördag - Söndag: 10-18
Guidade turer: Sankt Petri kyrka arrangerar guidade turer för
både små och stora grupper. (Kostnad: frivillig gåva)
Telefon: 0435-296 80
Mail: info@sanktpetrikyrka.se
Hemsida: www.sanktpetrikyrka.se
Adress: Sankt Petri kyrka, Vedbyvägen, 264 21 Klippan

Besök oss, ställ
frågor, synpunkter
och diskutera politik!
Vi finns på plats på Åbymarknad
18 juni (mitt mot Pizzeria Hörnan) och på
Ljungbyheds Gammelmarknad
16-17 augusti.
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Följ oss på Facebook: Socialdemokraterna i Klippans kommun.
Webb: socialdemokraternaklippan.se
E-post: klippan@socialdemokraterna.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
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FÖNSTER FÖR DIG
OCH DITT HEM
• 10 års garanti • Underhållsfria
• A-klassade • P-märkta

PVC FÖNSTER
FRÅN DRUTEX

SKJUTPARTIER
FRÅN 9.650 KR

FAST FÖNSTER
FRÅN 600 KR

NYHET PÅ PVC
Iglo light fönsterna med
det där lilla extra som
många drömmer om.
Slimmade profiler för den
Nordiska marknaden,
glasytor som matchar
trä/trä aluminium fönster
och på vissa produkter
även större glasyta.
Fönstren är designade för
den Nordiska marknaden
med absolut högsta klass
när det gäller kvalité.

YTTERDÖRRAR
FRÅN 5,995 KR

ALUMINIUM
KAMPANJ

SOMMARKAMPANJ
PÅ PVC-FÖNSTER!

10% rabatt på våra
redan låga priser.
Handla direkt på
nätet.

25%

rabatt

JUST NU INGÅR
ALUMINIUMBEKLÄDNAD när
du köper nya svensktillverkade fönster
och fönsterdörrar
från ERA!

VI SÄLJER ÄVEN GARAGEPORTAR OCH UTERUM, YTTERDÖRRAR, SVENSKTILLVERKADE
TRÄ/ALUMINIUMFÖNSTER SAMT KAMINER FRÅN CONTURA

Se hela sortimentet på www.fonsterfint.se – Tryggt säkert och med snabb leverans!
• Kostnadsfria hembesök!
• Givetvis kan vi hjälpa dig med montering genom
våra duktiga samarbetspartners.
• Lägg upp betalningen räntefritt i upp till 24 månader
UTSTÄLLNINGSLOKAL: Hembygdsgatan 2, 264 36 Klippan. • Tele 0435-103 80 • www.fonsterfint.se
• info@fonsterfint.se • Mån, ons och fre 9-17, tis och tors 9-18, lör 10-13
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Söderåsens hemelektronikbutik
Pantzars ljud, bild & vitvaror finns i Tullssonhuset i
Klippan och är en fristående del av Euronics.
Med personlig rådgivning, service, hemleverans med
installation och bortforsling av gamla produkter ger de
sina kunder något mer än bara en vara. Att de är en
Euronicsbutik innebär större sortiment och attraktiva
priser för dig som kund.

Kom in – bli överraskad
På den lilla bänken under TV:n står en digitalkamera, en
platta och mobil. På det hela taget utgör hörnan en hygg
ligt mysig hemmamiljö, späckad med hemelektronik. Det
är Benny Pantzars svar på IKEA.
– Här kan vi kunna visa kunderna hur de kan få ihop alla delar,
TV, smarta telefoner, plattor och så vidare. För de flesta vet inte
vilka möjligheter som finns, eller inser inte vad det innebär i
deras vardag, konstaterar Benny.
Syftet är förstås att visa, skapa upplevelser, för att få kun
den att upptäcka ett behov han eller hon inte visste att de
hade.
– Kom in och titta själv, här finns alltid något du inte trodde
fanns men som du behöver. Allt från tillbehör som lampor, batterier, köksredskap och mobilskal till TV, datorer, kyl, frys och
diskmaskiner – från stort till smått. Många blir förvånade över
vårt stora sortiment till konkurrenskraftiga priser, säger Benny.

Ombyggnads

REA

Vi bygger om vår vitvaruavdelning.
ALLT SKA BORT – UPP TILL 50% RABATT
Kyl/frys
Side by side

Torkskåp
Diskmaskiner

Tvättmaskiner
Torktumlare

Spisar

Fläktar
Ljud - Bild - Vitvaror

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

10

OSS !
S
O
H
U
D
R
A
T
IT
MÖBLER H
A
T
S
Ä
B
S
N
E
R
A
SOM M
NU ENDA
ST

Den smarta
stolen Roxy
finns hos
oss!

749:-

Ta ett foto på
annonsen och
visa upp

– få 50:- i rabatt
Gäller så långt lagret
räcker t.o.m. den 25/6

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

Öppettider
Tisdag-fredag 10-18
Lördag 10-14
Söndag 11-15

VI FINNS I
TULLSSONHUSET
I KLIPPAN
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Kenneth: 0706-248 229
Mattias: 0706-248 227
www.a4uab.se

Friis Scaffolding 11
Vi håller vad vi lovar och nöjda kunder är ett
vinnande koncept. Att vi levererar en färdig,
säker arbetsplats i tid gör att företaget växer så
det knakar, förklarar Anders Friis.

Ställningar
Som ställningsbyggare monterar du ställ
ningar som byggarbetsplatsens olika yrkes
grupper behöver. Säkerhetstänkande och
noggrannhet är mycket viktiga delar i jobbet
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Er Byggare, BAB Bygg och Rehn Bygger.
Förtroende och ansvar är viktiga ledord som
Friis Scaffolding bygger sitt varumärke och
företag kring.
– Det är viktigt att följa alla regler, många mänDet är ett lokalt företag med 10 anställda. niskors säkerhet är på vårt ansvar. Vi tar säkerArbetsplatserna är över hela Skåne men heten på allvar och skapar trygga arbetsplatser.
även lokalt i samarbete med exempelvis Prioriterar säkerhet och trygghet över allt annat.

Friis Scaffolding i Ljungbyhed monterar byggnadsställningar för villor, lägenhetshus, höga byggnader, scener samt
väderskydd i hela Skåne.

Koppla av i sommar.
Vi hjälper er med bygget!

"Vi tar säkerheten
på allvar och skapar
trygga arbetsplatser."
eftersom det ofta handlar om arbete på höga
höjder. Alla ställningsbyggare är fastkopp
lade med en krok i ett stag.
– Vi är ett litet företag än så länge med 18 000
kvm ställningar, men vi har en återinvestering
på 80%. Svårigheten är att få tag i utbildade
montörer, säger Anders.
En TEMO-vagn som hjälper ställnings
byggare och får dem att orka med ett
tungt arbete på lång sikt provades av Friis
Scaffolding. TEMO-vagnen underlättar tung
materialhantering på plats. Hög service,
väl utförda jobb och omtanke om persona
len får Friis Scaffolding att växa.

Byggnadsställningar
Säkra upp din arbetsplats!
Ställningar till:
– Villor
– Höghus
– Lägenheter

– Scener
– Väderskydd
– Special

En kontakt räcker!

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

BRAVIDA PRENAD AB KLIPPAN
Ring för en kostnadsfri offert eller rådgivning

0435-145 35

www.prenad.se

Friis Scaffolding AB
070-816 61 33
info@friisscaffolding.se

12 Tvätta bilen miljövänligt

Tvätta bilen miljövänligt
– Det är ungefär 20 miljoner fultvättar som
förorenar vår närmiljö varje år. Tvättvattnet
innehåller olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester som rinner rakt ut i våra vattendrag,
sjöar och hav. Tvätta istället bilen på en
biltvätt. Då bidrar du till en bättre miljö,
Fultvättar är biltvättarna som sker hemma
säger Pär Gustafsson, chef för avdelningen
på gatan eller på parkeringen, där smuts
Avloppsrening på NSVA.
vattnet rinner ner i dagvattenbrunnarna.
Dagvattensystemet är till för att leda bort Välj Biltvätten
regn- och smältvatten från tak, gator, par Ett miljövänligt alternativ är att tvätta bilen
keringar och andra hårdgjorda ytor. Det är på en fordonstvätt med godkänd renings
inte till för förorenat vatten och dagvattnet utrustning. Biltvätten på industriområdet i
leds därför inte till något reningsverk. Det Klippan är en sådan.
leds direkt ut i närmsta bäck, sjö, å eller hav. – Reglerna är mycket hårda men hos oss kan man
Två tredjedelar av alla biltvättar sker
direkt på gatan framför det egna huset.
Att fultvätta bilen på gatan skadar miljön. Istället för det bör fordonet tas till
en biltvätt.

TVÄTTA
BILEN

.
t
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v
miljö
DYGNET RUNT

fr.

20:-

Fabriksvägen, Klippan

tvätta miljövänligt, säger Marcus Andersson
som driver Biltvätten.
– Tungmetaller, oljerester och föroreningar av
olika slag samt tensider och andra kemikalier
som finns i bilschampo och avfettningsmedel
hamnar i tankar hos oss. Allt renas för att det
inte ska hamna i det vanliga avloppsvattnet,
förklarar Marcus.
Från NSVA vädjar man nu till allmänheten.
– Att tvätta bilen på gatan är precis lika illa
som om du tvättar bilen på närmsta badstrand
eller i din favoritsjö. Så vill du bada i rena sjöar
och hav så tvätta bilen på en biltvätt, säger Pär
Gustafsson.

HALVA PRISET
PÅ SLÄPHYRA
MÅNDAG-TORSDAG
UPPGE ”SÖDERÅSJOURNALEN” I KASSAN.
Erbjudandet gäller t o m 31/7 2019.

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

13

TVÄTTKAMPANJ!
SOMMARPRISER

Cylinda FT3152
5kg 1200 varv A++

2 195:-/st

Nu 3.590:ord. pris 4.990:-

DEMIDEKK* och
ALCRO BESTÅ
TÄCKFÄRG**

Electrolux FW30L7141
7kg 1400varv A+++

Nu 3.990:ord. pris 6.990:-

Sommarkänslor hos
Söndraby El
Vi har sommarens produkter
www.elon.se – välj Elon Söndraby El som butik

* Jotun DEMIDEKK Ultimate och Jotun DEMIDEKK Ultimate
helmatt 10 liter. Ord. pris från 2 795:-.
** Alcro Bestå Täckfärg 10 liter. Ord. pris från 2 701:-.
Gäller t o m 31/8.

SÖNDRABY EL

Järnvägsgatan 28, Klippan
0435-139 60 | klippan@elon.se
Måndag-fredag 9.30-18.00, lördag 9.30-13.00

Gilla oss på FB

kia.com

Helt nya Kia Ceed Sportswagon GT Line

Sportigare med stil och space
Kias populära familjekombi, nu i ännu vassare GT Line-utförande. En kombination av
sofistikerad och sportig design – både på insidan och utsidan. De estetiskt formgivna
sportstolarna förstärker intrycket ännu mer. Den är dessutom full av körglädje, tekniska
finesser och har klassledande 625 liter lastutrymme. Helt nya Kia Ceed Sportswagon GT
Line tillfredsställer hela den aktiva familjens behov, oavsett om det gäller en skidresa
eller en tur ner till Rivieran. Välkommen in till din Kia-handlare.

1.4 T-GDi DCT 140 HK GT LINE
REK. CA PRIS FRÅN 251.000 KR

Kampanjpris från: 219.900 kr

Newmanbil AB
Hässleholm

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

Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 31/7 2019 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar. Bränsleförbrukning Kia Ceed SW blandad
körning enligt körcykeln NEDC: 4,3-5,8 l/100 km och CO₂-utsläpp 111-132 g/km; enligt körcykeln WLTP: 6,0-6,3 l/100 km och CO₂-utsläpp 136-143 g/km. Bilen på bilderna kan vara extrautrustad. Med reservation för ev. tryckfel.

6252_NewmanBil_201x134.indd 1

2019-05-23 14:41

14 LT Lantmän

Butiken som har AL LT!
I butiken kan du hitta
allt du behöver till hus,
hem och trädgård...
och mer därtill!

I Ljungbyhed finns LT Lantmän, en butik för
alla och med ett oerhört brett varusortiment
där du kan hitta allt du behöver.

Utöver ett brett och bra sortiment av varor får
du tillgång till personalens värdefulla kunskap
och goda service när du handlar här. Med ett
butikssortiment som är oerhört brett och består
av över 12.000 artiklar finns här allt för såväl
lantbrukare som privatpersoner och företag.

– Jag handlar här minst en gång i
veckan, berättar Martin från Allarp.

Ljungbyheds köpcentrum
Med en butiksyta på 1500 kvm, varav 500 kvm
är grovbutik med foder och byggmaterial, är
LT Lantmän något av Ljungbyheds eget köp
centrum. Martin Persson från Allarp är kund i
butiken:
– Jag handlar här minst en gång i veckan. Du får
alltid bra service och här finns ett brett sortiment.
Oavsett vad du behöver köpa till hemmet så finns
det här.

– Vi har kvalitetsfärg
till bra pris när du ska
måla, berättar Mattias.

Med sin geografiska placering i Ljungbyhed är
LT Lantmän ett nav för den som vill handla och
behöver något till hus, stall, djur eller mark. Här
träffar du personal som har en gedigen kunskap
och erfarenhet kring att bo, leva och verka på
landsbygden.

– Vi har ett stort utbud av hundoch kattfoder till bra priser, säger
Viktor i grovbutiken.

Hela Söderåsens butik
Thermacell refill
myggskydd

Thermacell bärbart
myggskydd

299:-

Ultra Shield flugspray

Effektiv och långtidsverkande spray som ger
hästar ett skydd mot
stickande och bitande insekter i upp till 14 dagar.

279:-

Allt till poolen!

599:-

Ger ett
effektivt
skydd upp
till 20 kvm.

299:Ocean bastvätt Refill

Safta & sylta

6,2 kg, miljövänlig, svensktillverkad

339:Du hittar många fler
erbjudanden i butiken!

Ryobi myggskydd One+

Bygdens butik!

Från 15:-

Erbjudandena gäller t o m 21/6

Storgatan 4 Ljungbyhed
Tel 0435 - 294 50

Måndag-fredag kl. 9-18
Lördag kl. 9-13

MARPRIS!

Övarps gårdsbutik • Söderåsens Turridning 15

Närproducerad mat

av högsta kvalitet!

Utanför Östra Ljungby, i Övarp, hälsar Eva och Tomas kunderna välkomna till sin gårdsbutik med egen uppfödning.
Det är liv och rörelse på gården där hönsen springer
fritt. Barnen som följer med föräldrarna när det
ska handlas får träffa korna, fåren och grisarna
på gården. Här finns det endast rediga råvaror
från gården!
– Människor är trötta på ”matfusket” och vill
i allt högre utsträckning veta var maten de äter
kommer ifrån. När de handlar hos oss får de den
bästa kvaliteten på köttet och en personlig kontakt
när de handlar, säger Eva Scott Bengtsson.
I Övarps gårdsbutik köper du lokalproducerat kött av
nöt, lamm och gris. Köttlådor, vaccumpaketerat hängmörat kött
från egen uppfödning. Gårds
butiken lockar med egna korvar
och hamburgare, ägg från fri
gående höns på gården, rapsolja
från Bjäre och närproducerad
honung. Kom ut till Övarps
gårdsbutik – det är väl värt ett
besök!

Hängmörat ox-, gris- & lammkött
– Egen uppfödning av djur som går ute
– Webbshop – dinköttlåda.se med olika köttlådor
– Gårdsägg från höns som går och äter gräs

Följ oss!

Öppet:
Torsd 12-17, fred 10-18,
lörd 10-15, sönd 12-14
0435-210 00
Övarp 4082, 264 94 Klippan

Söderåsen på hästrygg

Söderåsens Turridning erbjuder en fantastisk upplevelse av
Söderåsens varierande natur och rika djurliv i sadeln på en
Haflingerhäst.
Haflingerhästar är lägre än halvblodshästar, guldgula med stor
härlig vit man, svans och trevligt lynne. Hästarna är vana vid
omgivningarna, trygga och säkra på foten. Ridningen sker i
westernsadlar och även du som inte är ridvan kan följa med.

Westernlektioner | Bed & Breakfast

B&B
Turridning
st
Bed & Breakfa

er
Westernlektion
emang
Företagsarrang
www.turridning.se

Söderåsens Turridning, Svenstorp 897 B, 264 53 Ljungbyhed
Tel 070-3729201, 0435-442363, info@turridning.se

16 Sweet Harmony • Bjärhus Gårdsbutik
CATERING

MANUELL SERVICE

Vi fixar biffen som
du vill ha den!
Beställ din unika köttlåda på
www.bjarhusgardsbutik.se

Primörer

Potatis, morötter, lök
och mycket mer.
Gårdsbutiken öppen:
Torsdag 14-18
Midsommar torsdag 20/6 öppet kl 10-18.
Fredag 10-18
Lördag 10-13 Bjärhus Gårdsbutik 0435-102 95

Gilla oss på

Unikt café

Sweet Harmony är caféet
med helt glutenfria produkter. Allt bakas utan vetestärkelse, det mesta är mjölkproteinfritt och det finns vegankakor.
Förutom att det är ett mysigt
café, serveras det lunch och är
en butik i lanthandelsmiljö med
naturliga hudvårdsprodukter,
laktosfria-, sockerfria-, veganoch mjölkfria alternativ.
Sweet Harmony erbjuder ett
alternativ som inte finns någon
annanstans. Med sin hemtrev
liga miljö har det snabbt blivit
en plats för många stamkun
der, oavsett om de äter speci
alkost eller ej. Sweet Harmony
till
delades Klippan kommuns
köpmannapris i år.
Gör som många andra runtom
i Skåne, åk förbi och njut av
fantastisk god mat och bakverk
som är glutenfria.

sweet Harmony
sweetharmony.se

glutenFritt caFé & Butik med naturprodukter

ÄVEN MJÖLKFRIA
OCH SOCKERFRIA
ALTERNATIV

Bruksgatan 29
klippan
076-318 77 75
Öppettider:
tis-Fre 10-18
lÖr 10-14

• Ekologiska lemonader
• Naturliga krämer för
sommar & sol
• Goda luncher

• Veganchoklad

och mycket mer

Mattradition och hållbarhetstänk



på Bjärhus Gårdsbutik

Bjärhus betyder ”huset vid kullen” och har anor från 1600talet.
På Bjärhus Gårdsbutik kan du köpa färskt kött och förädlade pro
dukter av ekologiskt nöt och lamm från gården. Det finns även ett
brett utbud av egna ekologiska grönsaker och ett stort sortiment
av andra ekologiska produkter. Just nu kan du också utforma din
helt unika låda med kött. Du beställer den på nätet – och hämtar
i butiken.
Allt som den ekologiska och, sedan 1989, KRAV-anslutna gården
producerar, säljs genom gårdsbutiken, catering och till grossist.
I egna charken styckas och röks helt kött, varmt och kallrökt.
Lufttorkade köttdelar och korvar, wienerkorv, falukorv och kall
rökt korv fyller disken tillsammans med färska delar från lamm,
nöt och gris. Bjärhus Gårdsbutik har fått massor av priser och
utmärkelser för sin mat och verksamhet: flera utmärkelser i SM
i mathantverk, vunnit SM i Chark och 2014 utnämndes Bjärhus
Gårdsbutik till Skånes bästa matproducent av Magasinet Skåne.
Maten från Bjärhus står för hänsyn till miljö, människor och djur
i kombination med tradition och hantverk. Det kan inte stres
sas fram utan tar tid, men smakar mycket bättre. Framförallt så
känns det bra i magen.
– Allt det som diskuteras just nu, om klimatsmart och hållbar mathållning är något som vi har sysslat med, utvecklat och lärt oss mer om i
mer än 30 år, säger Max Persson som jobbar som styckmästare på
Bjärhus, och är son till två av delägarna.
Faktiskt är det så att det egna köttet och de egna grönsakerna på
Bjärhus är mer än klimatneutrala. Med det menas att produktio
nen binder mer koldioxid än det släpper ut. Att ta ett aktivt ansvar
för landsbygden och driva en verksamhet av detta slag skapar
tydliga mervärden - för landskapet, för människorna som bor där
och dessutom så skapas det jobb. Bjärhus står för hållbarhet helt
enkelt.

Dymöllans ålrökeri 17

Gårdsbutik

och omtyckt. Det är något speciellt att sitta
utomhus i det gröna och äta med porlande
vattendrag som sällskap.

med eget rökeri

En pärla som ligger fantastiskt vackert
med Klövabäcken porlande runt butiken
och serveringen är Dymöllans ålrökeri.
Tycker du om god mat från havet och vacker
natur är det här platsen för dig. Det finns
möjlighet att avnjuta maten på plats eller
som take away. Det erbjuds även kaffe, hem
bakade kakor och glass för den som endast
vill ta en fika och njuta av platsen.
Besök Dymöllans gårdsbutik för att handla
delikatesser av ål, rökta laxar, räkor och
goda sillinläggningar mm.
– Vi gör alla sillinläggningar själv. Ålröra och
laxröra är oerhört populärt. Räkor och lax, såväl
gravad, varmrökt eller kallrökt finns bland kun-

Där är även möjlighet att fira t.ex. sin födelse
dag där de gemensamt med kunden hittar en
lösning för just det sällskapet. Även då med
förhandsbokning för bästa resultat.

dernas favoriter. Vi har även ett hemligt recept
på kokning av svenska kräftor där vårt företag
vann första pris för bästa kräftor i Sverige för
några år sedan. Vi röker all fisk själv på traditionellt gammaldags vis i våra egna rökugnar,
det kräver mer passning men blir en fantastisk
produkt, berättar Sisse Sejrbo.

För traditioner vidare
Dymöllan startades av Hans-Jörgen Sejrbo
1974 och är ett familjeföretag som för vidare
traditionellt fiskrökeri. Företaget är idag
inne på fjärde generationen och har genom
åren växt till att idag vara Sveriges största
företag som handlar med ål.
– Finns det något mer skånskt och gott än nyrökt
ål? Rökeriet lockar även med kallrökt lax och
annan fisk och skaldjur, säger Sisse.

Rädda ålen
Ålen kommer levande till Dymöllan och
är vildfångad där fiskarna innehar licens.
Länsstyrelser och Havs- och vattenmyndig
heten arbetar gemensamt för att skydda
beståndet av ål. Dymöllan är engagerade i
ett stort projekt mellan kraftbolagen i Sverige
och Svenska Insjöfiskarena. Projektet går ut
på att med specialbyggda lastbilar forsla
ålen förbi kraftverkens hinder för vidare
färd mot Sargassohavet, som är den enda
plats där ålen kan föröka sig. Dymöllans
ålrökeri bidrar för att framtida generationer
ska ha möjlighet att äta och njuta av ål med
gott samvete även i framtiden.

Under sommaren när det är högsäsong
kommer det besök från förhandsbeställda
bussturer som ser till att platserna utomhus
snabbt blir fyllda. Dymöllans specialiteter
som fisksoppa på lax och torsk är både god

Midsommargott!
• Sillinläggningar och varmrökt lax
från vår Delikatessdisk.
• Jordgubbar plockade i Munka Ljungby
säljes vid parkeringen.
• Nypotatis skördade i Kvidinge.

Trevlig sommar
önskar Lars med personal

ÖPPETTIDER I MIDSOMMAR:
Midsommarafton 8-16 • Midsommardagen 9-18
SEJRBO & SON AB Klippan

LJUNGBYHED
0435-44 10 30
www.hemkopljungbyhed.se

18 Klippan Yllefabrik

NJUT AV

SOMMAREN!
Competition Bar
Enervit Sport

Competition Gel

25:- 35:KOM IN

r
om du behövepp !
hjälp inför ett lo

Klippan Yllefabrik 140 år
Familjeföretaget Klippan Yllefabrik AB grundades 1879.
Idag arbetar fjärde och femte generationen sida vid sida i
företaget som blivit känt för sin unika svenska design.
Än idag finns Klippan Yllefabrik kvar i samma byggnader
på Järnvägsgatan 21 i Klippan. Fast produktionen sker vid
ett spinneri och väveri i Lettland och istället hittar du en väl
besökt fabriksbutik i Klippan.

Enervit Sport

Salt Caps

Sportdrink

Enervit Sport

Enervit Sport

120:-

25:-

Träningsskor
för honom och henne

Letar du efter plädar, filtar och ullprodukter av hög kvalitet
och i en snygg, tidlös och samtidigt modern design, kan du
garanterat hitta något fint i fabriksbutiken. Här fyndar du
även hemtextil och inredningsprodukter från två starka varu
märken – Klippan och Bengt & Lotta.

Asics Kayano

1895:Sporttvättmedel

Eliminerar lukten i skor
och kläder.

Tradition, unik design
och kvalitet

Från

99:-

Regnjackor
Didrikson
Från

1199:-

Badkläder

för barn och vuxna
Från

349:-

Fabriksbutik öppen:
Mån-fre 11-18,
lör-sön 11-15.
Klippan Yllefabrik Järnvägsg. 21, Klippan
Tel: 0435 - 44 88 86 | www.klippanyllefabrik.se

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

Rackis 19

En smak av Grekland
i Klippan

Upplev Grekland i Klippan

Grekisk mat

I årtusenden har det grekiska köket skänkt matglädje åt
människor, i Grekland och i andra länder.

Klassiska á la carte-rätter
Uteservering och bar

På Restaurang Rackis i Klippan kan du njuta av god och vällagad
grekisk mat i familjär miljö – och till schyssta priser. Rackis är ett
ställe för hela familjen.

0435- 142 10 • www.rackis.net
Öppet: tisdag - söndag 16 - 22

På sommaren kan du sitta på
en härlig uteservering på inner
gården, men också inomhus är
det trivsamt, rustikt och fräscht.
Utebaren och uteserveringen
ger dig känslan av grekiskt ute
liv utan att du behöver åka till
Grekland.
– Du kan komma som du är och äta, dricka gott. Passa på att boka
plats vid någon av våra grillkvällar i sommar, säger Nikos som äger
Rackis.

Callinaz
Callinaz

Om helgerna är det fullt med folk på uteserveringen och i baren.
Kom till Rackis och upplev Grekland i sommar…

Un d
k välle n e r
g r il
v ild s v in la s
!

Glad sommar!

Avloppsspolning

Rörinspektion

Underhållsspolning

Taktvätt

28/6 K l. 19

00

En t ré 100:K on ta nt el le
Sw ish: 123-57 r
5 1748

ELFDALENS CAMPING

JOUR DYGNET RUNT www.ljungbyhedsspolservice.se
50_70.indd 1

2019-03-26 14:56

20 Norrehus

Unika Norrehus

Norrehus är unikt dels för att de alltid serverar svenskt
kött, kyckling och mat tillagat från grunden med mycket
kärlek och med de bästa råvarorna och dels för att de lyckats
behålla husets historia och charm.
Om kvällar och helger är Norrehus ett nöjesställe med konserter.
Väggarna pryds av historiska bilder, skivomslag och skånska
Klippanuttryck.
Det ursprungliga Norrehus byggdes 1899 av kronolänsman Elis
Ohlin. Villan byggdes om 1916 och fungerade som direktörsvilla
till den nu rivna Läderfabriken.
Dagens ägare, Anna-Karin Liljedahl och Lars Göransson, har
bevarat och lyft fram Norrehus intressanta historia. Att Norre
hus är en plats som Klippanborna uppskattar syns tydligt både
under lunchen och vid de olika kvällsevenemangen, här är ofta
fullsatt.

20/6 Midsummer AW
kl 16.00-23.00. Band på scen 19.00

Entré 150:- (inkl. fri mingelbuffé fram till 18)
Förköp www.norrehus.se

Dagens lunch

30/6 Afternoon Tea

Lagat från grunden på närproducerade
råvaror. Alltid svenskt kött och kyckling
samt MSC/ASC-cert.fisk.

Boka bord på 0435-101 05

Alla vardagar 11.30-14.00

kl 14.00-17.00.

Öppet Söderåsdagen 3/8 kl 10-17.

Lunchservering och kakbuffe tillagade av
närodlade råvaror, med mycket kärlek

www.norrehus.se | Bryggerigatan 13 | Klippan 0435-101 05 | Vi håller semesterstängt vecka 29-30
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Matmarknad

söndag 6 oktober kl 10-15
vid Skäralids Vandrarhem
www. smakerfransoderasen.se

Åstorps Spettkaksbageri

Kvidinge

22 Lotta på Åsen

Söderåsens Våffelstuga
Åsen.
fika hos Lotta på
Välkomna på go sommaren, så varför inte
hela
liten paus?
Vi håller öppet
deråsen för en
Sö
på
p
up
r
tu
ta en

Fikapaus med nygräddade våfflor
Lotta på Åsen en av Skånes mest berömda kaffestugor, vackert belägen i sluttningen av den lummiga Söderåsen. Sitt ner
i trädgården och njut av frasiga, nygräddade våfflor gjorda
på ett recept från 1800-talet serverade med hemkokt sylt och
grädde.

Kaffestugan öppnar när gästerna börjar ringa.

-LIGT VÄLKOMNA!
Ljungbyhed | 0435 44 11 69 | 0730 44 11 67 | www.lottapaasen.se

Full sortering
hela sommaren

– Normalt så öppnar vi runt påsk och nytt för i år är att vi har öppet
ända till jul, säger Pernilla Ahlberg, som öppnat för 27:e säsongen
i rad.
De klassiska våfflorna enligt recept från 1800-talet finns kvar
på menyn.
– Det är lite omständligt och bökigt men väl värt det. Det var första
ägarens mormor som gjorde våffelreceptet, berättar Pernilla.
Till våfflorna serveras hemmakokta sylter.
– Jag gör alla mina sylter själv men det blir inte så många våfflor för
egen del. Det kan vara att någon våffla blir lite för hårt gräddad och då
delar vi den i köket, förklarar Pernilla.
Våfflorna är en del av traditionen, men det serveras även Lottas
egna smörrebröd och en god bit paj med hemmagjord vaniljsås.

Pernilla tipsar om andra stopp i närheten.

• Bente Brosböl Hansen, världsmästare i drejning. Du hittar
•

henne på Söderåsen i byn Klåveröd. Vägen dit går genom en
vackert slingrande landsväg kantad av lövskog.
Inte långt från Lotta på Åsen hittar du Söderåsens Turridning.
I de ”skånska alperna” kan du lära känna Haflingerhästen och
Nordsvensken. Ridningen sker i westernsadlar och även den
som inte är van vid att rida kan tryggt prova på en ridtur och
njuta av den vackra naturen.

Öppettider: se Facebook

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

Full s
hela s
Bonnarps Hjortgård
Gårdsbutiken i Bonnarp strax utanför Ljungbyhed säljer
hjort- och vildsvinslådor.
Bonnarps Hjortgård erbjuder även enskilda styckdetaljer
från vilt och djur av hög kvalitet där djurens välfärd stått i
centrum. I gårdsbutiken hittar du även utvalda produkter
ifrån andra producenter av t.ex. must, senap, kryddor, chips
och marmelad. Det finns även möjlighet att se dovhjortar på
nära håll i deras egna vilthägn, vid foten av Söderåsen.

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

Sparbanksstiftelsen Skåne 23

Välkommen till
Swedbank i
Klippan!
Swedbank uppmärksammar föreningslivet
Vid en ceremoni på Swedbank i Klippan den 3 juni delade
Sparbanksstiftelsen Skåne ut 120 000 kr till lokala projekt.
Aktiva föreningar med lokala verksamheter som bidrar till en
meningsfull fritid för massor av barn och unga, men också för
vuxna. Bland mottagarna fanns bland annat Söderåsens bruks
hundklubb, Klippans hembygdsförening och Perstorp Bälinge IK
som alla fick bidrag till HLR-utbildning.

Vi hjälper dig med
hela din ekonomi
– både företagets
och din privata

Sammanlagt fick 12 föreningar stöd till utveckling av det ideella
föreningslivet för att kunna utbilda unga ledare, stärka fören
ingens verksamhet för både unga och äldre. Sparbanksstiftelsen
Skåne tillsammans med Swedbank ser det viktiga i ett levande
föreningsliv i Klippan och Perstorp.

CYKELAFFÄREN I CENTRUM

Välkommen in till oss på Allégatan 17 i Klippan
eller ring oss på 0435-48 32 01.

CA 200 HJÄLMAR

20-50%

fortsätter h
CYKELSKOR OCH
CYKELKLÄDER

20%

UTVALDA
CYKELMODELLER
TILL BRA PRISER
EKSTRANDS CYKEL
0435-71 14 13 Storg 17, KLIPPAN
Öppet: Tisdag-fredag 9-18 • Lördag 9-14

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

G
N
I
N
S
N
E
R
R
LAGE ela sommaren!
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

24 HardRock Salong

HardRock salong firar 10 år
HardRock Salong grundades 2009 med
målsättningen att alla skall trivas och
tycka det är kul att gå till frissan.
Nostalgi som möter senaste trend gjorde
salongen unik. Idag är salongen ännu mer
unik eftersom salongen blivit Eco-salong och
certifierad Grön Salong. Det innebär att du
som konsument inte utsätter varken dig eller
miljön för skadliga kemikalier.

!
NYHET

– Vi gör allt en traditionell frisör gör och lite till.
Skillnaden är att vi tagit bort alla de skadliga
och allergiframkallande kemikalierna. Efter 10
år i branschen har vi hög hantverksskicklighet. Våra tre ledord är hållbart, kreativt och
magiskt. Nytt är även att vi är ett grönt koncepthus, PåNaturligtVis är ett helhetskoncept och
inkluderar Care by Caroline, berättar Frida
Simonsen som grundat HardRock.

Välkommen till Sveriges första gröncertifierade

WEBBUTIK

Här hittar du endast produkter som är säkra för människa, djur och natur.

Save the date! - 23/8
10 års jubileum
* Gäller t o m 30 juli

10% rabatt på din första order!*
Uppge rabattkod “Giftfritt”

www.panaturligtvis.se 0435-154 50. Vedbyvägen 10, Klippan
Boka online på www.hardrocksalong.com eller
ring 0435-154 50. Vedbyvägen 10, Klippan

Glad midsommar!

20% rabatt på valfri vara

Gäller till och med 30 juli

Storgatan 32 i Klippan

Havgård 25

isa t
PrFamiljejordbruk
vid Söderåsen
Havgård är ett KRAV-certifierat familjejordbruk
som ägs av Margareta Aldén och drivs ihop med
sonen Gustaf Aldén utifrån filosofin att jobba
med naturen.
För att lyckas med detta har gården både växtodling
och djurhållning. Bjäre – Åsbo hushållningsdistrikt
har tilldelat Gustaf Aldén ett stipendium för hans
arbete med ung växtkraft och att ta fram nya grödor
till svensk humankonsumtion som linser, quinoa
och matlupin.
– Det är givetvis kul med uppmärksamhet för det arbete
man lägger ned. Egentligen hade jag inga planer på att bli
lantbrukare utan det var när jag fick hoppa in och hjälpa
till när min far blev sjuk som jag insåg hur roligt arbetet
som lantbrukare är, säger Gustaf.

Kor fria från antibiotika

Havgård 2019: En prisad Gustaf
Aldén ute på sina fält.

Köttproduktionen består av kor som växer i sin egen
takt och lever ett friskare och längre liv. Korna främ
jar biologisk mångfald när de betar. Djur och växt
odling harmoniserar med varandra. Djuren bidrar
till kretsloppet genom att beta, producera gödsel och
minska ogräset i växtodlingen.

Havgård 1926: Patron Daniel
Sonesson ute på gården med bland
hönsen. Foto: Blomgrens Arkiv

REASTART
NU PÅ TIS 18/6
KL. 10-18
samma dag som
Åby Marknad!

30%-50%
Välkomna till oss!
Öppet: mån-fre 10-18 / lör 10-14
Storgatan 32, Klippan
Tel. 0435 - 101 15 www.gunnsmode.se
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BILLESHOLMS FOLKETSPARK
Friluftsfrämnjandet Söderåsen
www.friluftsframjandet.se
Folkets park Billesholm
www.folketsparkbillesholm.se
TINGVALLA, ÅSTORP
Olofsgårdens Potatis och Grönsaker
Facebook: Olofsgårdens Potatis och Grönsaker
SKÄRALIDS RESTAURANG
Skäralids Restaurang
Skäralid 747, 264 53 Ljungbyhed
www.skaralidsrestaurang.se

Söderåsdage

– upptäck guldkor
26

RÖSTÅNGA TURISTINFORMATION
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Force of Nature
www.forceofnature.nu
The Uncharted Brewing Company AB
www.uncharted-brewing.com

3

1. Åstorps Spettkaksbageri
Östra vägen 2, 265 31 Åstorp
www.spettkaksbageri.se
2. Celins Foderbutik
Esplanaden 11, 265 34 Åstorp
celinsfoderbutik.se

TINGVALLA

4

3. Sigvard Månsgård
Ådalsvägen 112, 265 90 Åstorp
sigvardmansgard.se

5

4. Gruvmuseum i Bjuv
Ågatan, 267 31 Bjuv
bjuv.se/gruvmuseet

BILLESHOLMS FOLKETSPARK

5. Sven Jönssons Cykelaffär
Billesholmsvägen 95, 267 71 Billesholm
www.fixacykel.se
6. Gyegården
Gyegården 2954, 268 76 Kågeröd
www.gyegarden.se

6
7

7. Karsten Eriksen
Böketofta 1925, 268 76 Kågeröd
www.eriksenart.com
www.annemoneeriksen.se

8

8. Ekeby Möbler AB
Storgatan 4, 267 76 Ekeby
www.ekebymobler.se
9. Animus Friskvård - Ave Vita
Fåglasång 1026, 268 76 Kågeröd
www.animusspa.se

13. Ådala Gård
Ådala, 241 95 Billinge
adalagard.se

10. Skånelin
Skånes Lincentrum, Knutstorp (Knutstorps Borg)
www.skanelin.se

14. Mans Watercolors
Kolemavägen 17, 260 24 Röstånga
www.manssjoberg.com

11. Svarta Svängens Köttbod
Bjärnarp 790, 268 68 Röstånga
svartasvängen.se

15. Plura Divisa
Skäralid 761, 264 53 Ljungbyhed
www.pluradivisa.se

12. Röstångaodlarna
Allarp 855, 260 24 Röstånga
Facebook: Röstångaodlarna

16. Söderåsens Turridning
Svenstorp 897B, 264 53 Ljungbyhed
www.turridning.se

27
27
17. Lotta på Åsen
Slättåkra 920, 264 53 Ljungbyhed
www.lottapaasen.se

en 3 augusti

18. Klåveröds Vandrarhem
Nytorp, Klåveröd 1714, 260 23 Kågeröd
www.klaverodsvandrarhem.se

rnen i din närhet
23

22

19. Bonnarps Hjortgård & Veterinär
Bonnarp 664, 264 53 Ljungbyhed
www.bonnarpshjort.se
20. Rönneådalens Sport & Fritid
Rynke 589, 264 53 Ljungbyhed
www.ronneadalens.se
21. Bjärhus Gårdsbutik
Bjärhus, 264 93 Klippan
www.bjarhus.se

21

25

22. Klippans hembygdsförening
Vedbyvägen 67, 264 36 Klippan
www.klippanshembygd.se

24

23. Norrehus
Bryggerigatan 13, 264 33 Klippan
www.norrehus.se
24.Dymöllans Ålrökeri
Dymöllan 2359, 264 92 Klippan
dymollansalrokeri.se

20

25. Skånehill Gård
Östra storgatan 99, 260 60 Kvidinge
www.skanehill.se

19

26.Galleri Tomarps Kungsgård
Tommarpsvägen 180, 265 72 Kvidinge
www.tomarps-kungsgard.com

17

27. Hillesgården
Hillesgården 4452, 264 94 Klippan
www.hillesgarden.se

16
18

15
SKÄRALIDS RESTAURANG

14
13
12

9

RÖSTÅNGA TURISTINFORMATION

10
11
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Söderåsdagen
– upptäck guldkornen
i din närhet
I Destination Söderåsen ligger Bjuvs
kommun med sitt vackra jordbrukslandskap
där fälten böljar och vyerna är milsvida.
Landskapets geologiska och historiska
händelser är häpnadsväckande spännande,
och nejden inbjuder till upplevelser på cykel,
på golfbanan, i gruvmuseet eller på någon av
områdets restauranger, caféer eller gårdsbutiker.
På Söderåsdagen, den 3 augusti, i Billesholms
Folkets park har du möjlighet att upptäcka dina
nya favoriter.
För mer information: www.soderasdagen.se

Läs mer om nationalparken på:
www.soderasensnationalpark.se

Destination Söderåsen är ett samarbete mellan kommunerna Åstorp, Klippan, Bjuv och Svalöv för att främja
utvecklingen av besöksnäringen. Målet är att hela landskapet, på och runt Söderåsen, skall leva och utvecklas
såsom en hållbar och attraktiv helårsdestination som stimulerar alla sinnen. En utvecklad besöksnäring
gynnar lokalbefolkningens möjligheter till ett brett utbud av aktiviteter, upplevelser och arbetstillfällen.

www.soderasen.com

29

Jönssons Cykelaffär

Billesholm
nycykel.se
042 - 720 35

En riktig
cykelaffär
elcyklar
barncyklar
begagnade cyklar
och unika cyklar
kvalitét och service
för dig som cyklar

30 Skäralids Restaurang

Restaurangen i
Söderåsens Nationalpark
Skäralids Restaurang ligger i hjärtat av Söderåsens nationalpark. Njut av utsikten från uteserveringen, fantastisk god
mat på lokalproducerade och till stor del ekologiska råvaror.
Efter maten kan det passa bra med en vandring i den natursköna
nationalparken, som har en av de största naturskyddade ädel
lövskogarna i Nordeuropa. Eller koppla av på uteplatsen med en
glass och låt dig hänföras av utsikten. Barnen kan passa på att
leka på naturlekplatsen vid sidan av restaurangen eller besöka
Naturum och deras utställning som ligger vägg i vägg med
restaurangen. Eller varför inte passa på att äta av den populära
grillbuffén i samband med Hovturnén uppträder den 1 augusti?

Klåveröds Vandrarhem ligger uppe på Söderåsen,
mitt i Klåveröds strövområde. Vandrarhemmet är
ett perfekt utgångsläge för naturupplevelser till
fots eller på cykel.

Bo i dubbelrum, flerbäddsrum, stugor eller
hyr hela vandrarhemmet med 35 bäddar.
- Frukost
- Grillplats
- Vedeldad bastu
- Uthyrning mountainbikes
- Vandringspaket och turtips

Hjärtligt välkomna önskar Cecilia Jörlevik med personal!

www.klaverodsvandrarhem.se
0418-810 46, 0735-35 35 43
info@klaverodsvandrarhem.se
facebook.com/klaverodsvandrarhem

Sommarbuffé

Alla dagar vecka 27-33
Vardagar – 199:- | Helg – 225:Inkl. lättdryck och kaffe. Barn upp till 12 år – 90:Öppet: juni vardagar 11.00 – 17.00, helg 18.00,
juli alla dagar 10.00 – 18.00
Boka bord för säker plats.
0435-44 23 32, info@skaralidsrestaurang.se

Skäralid 747, Ljungbyhed • 0435-44 23 32 • www.skaralidsrestaurang.se
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Söderåsdagen
– upptäck guldkornen
i din närhet
I Destination Söderåsen ligger Klippans
kommun som har en varierad och hisnande
vacker natur som inbjuder till ett aktivt liv
med många möjligheter att njuta av livet. Här
finns bl a ett stort utbud av aktiviteter, gårdsbutiker, caféer och restauranger, museum, och
vandrings-, cykel- och paddelleder.
Upptäck dina egna favoriter, och få tips och
inspiration, på Söderåsdagen den 3 augusti i
Skäralid.
För mer information: www.soderasdagen.se

Läs mer om nationalparken på:
www.soderasensnationalpark.se

Destination Söderåsen är ett samarbete mellan kommunerna Åstorp, Klippan, Bjuv och Svalöv för att främja
utvecklingen av besöksnäringen. Målet är att hela landskapet, på och runt Söderåsen, skall leva och utvecklas
såsom en hållbar och attraktiv helårsdestination som stimulerar alla sinnen. En utvecklad besöksnäring
gynnar lokalbefolkningens möjligheter till ett brett utbud av aktiviteter, upplevelser och arbetstillfällen.

www.soderasen.com
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Söderåsdagen
– upptäck guldkornen
i din närhet
I Destination Söderåsen ligger Svalövs
kommun med sitt böljande landskap där
Söderåsen och vulkantoppen Jällabjer är
tydliga landmärken. Naturen är magnifik
med många fantasieggande platser att
uppleva. Bygden sjuder av liv och här finns
många konstnärer, caféer och restauranger,
vandrings- och cykelleder, och aktiviteter
Passa på och upptäck omgivningarna på
Söderåsdagen den 3 augusti i Röstånga.
För mer information: www.soderasdagen.se

PLATS FÖR LIV

Läs mer om nationalparken på:
www.soderasensnationalpark.se

Destination Söderåsen är ett samarbete mellan kommunerna Åstorp, Klippan, Bjuv och Svalöv för att främja
utvecklingen av besöksnäringen. Målet är att hela landskapet, på och runt Söderåsen, skall leva och utvecklas
såsom en hållbar och attraktiv helårsdestination som stimulerar alla sinnen. En utvecklad besöksnäring
gynnar lokalbefolkningens möjligheter till ett brett utbud av aktiviteter, upplevelser och arbetstillfällen.

www.soderasen.com

Foto: Wikipedia / Jorchr

Herrevadskloster 33

Herrevadskloster
År 1144 etablerades en av Klippan kommuns mest kända byggnader, Herrevadskloster.
Det var då ett munkkloster och hade en framträdande roll i om
rådet, vid en tidpunkt hade Herrevadskloster ett godsinnehav om
400 gårdar. Herrevadskloster var också platsen där Tycho Brahe
1572 upptäckte supernovan ”Stella Nova” som har gett honom en
plats i historieböckerna.
Landskapet kring Herrevadskloster bär spår av mänsklig verksam
het från stenåldern och framåt. Genom åren förföll klostret och
i början av 1800 inleddes en lång epok med militär verksamhet
på Herrevadskloster och vid samma tid revs resterna av de gamla
klosterbyggnaderna.
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ICA Kvantum Oj! Åstorp står för att vara en riktig mataffär!
Vi styckar svenskt kött varje dag i veckan, vi har vår berömda delikatessdisk
och manuella fiskdisk och vårt stora kök där vi lagar massor av mat från
grunden. Inte minst vår catering och smörgåsar, baguetter, sallader och vårt
rökeri där vi gör egna korvar, pastejer, kryddade fläskfiléer och mycket mer.
Vi är en miljösmart butik. Det innebär bland annat att vi har ett strukturerat
arbetssätt för att minska vår miljöpåverkan.
Hos oss ska du kunna hitta god mat av hög kvalitet och till rätt pris.
Därför kan du räkna med detta hos oss.

Vi är glada att kunna erbjuda följande service i butiken:

Snabbkassa

En riktig mataffär
Hitta oss på
facebook och
instagram
#dinbastaaffar
ICA.se/dinbastaaffar

Öppet alla dagar

8–21
Tel: 042–595 75

ICA.se/dinbastaaffar
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Söderåsdagen
– upptäck guldkornen
i din närhet
I Destination Söderåsen ligger Åstorps
kommun på den skogsbeklädda sluttningen
ner från Söderåsen med omgivande öppna
landskap. Området har en lång historia inom
gruvdrift och industri som gett upphov till ett
fascinerande landskap där du än idag kan följa
historiens vingslag. Bygden har ett gediget utbud
av gårdsbutiker, caféer och restauranger, konstnärer
och gallerier.
På Söderåsdagen den 3 augusti kan
du på Tingvalla finna inspiration och
tips om nya platser att uppleva.
För mer information:
www.soderasdagen.se
Läs mer om nationalparken på:
www.soderasensnationalpark.se

Destination Söderåsen är ett samarbete mellan kommunerna Åstorp, Klippan, Bjuv och Svalöv för att främja
utvecklingen av besöksnäringen. Målet är att hela landskapet, på och runt Söderåsen, skall leva och utvecklas
såsom en hållbar och attraktiv helårsdestination som stimulerar alla sinnen. En utvecklad besöksnäring
gynnar lokalbefolkningens möjligheter till ett brett utbud av aktiviteter, upplevelser och arbetstillfällen.

www.soderasen.com

36 Månadens profil: Cornelia Scott
– Det blev jobbigt att pendla Varberg-Stockholm
samtidigt som jag hade kvar mina vänner i
Klippan. Det löste sig när jag fick jobb på
Norwegian i Köpenhamn istället och började spela i FBC Engelholm igen, förklarar
Cornelia.
Fast det blev svårt att kombinera livet som
flygvärdinna med träningar och matcher.
– Jobbet tog över livet och innebandyn som tidigare kommit först blev istället sekundärt, det är
så att bli vuxen, säger Cornelia.

Ny fas i livet

Klippantjej med hela världen för sina fötter
Cornelia Scott kallar Klippan hemma
trots att hon har hela världen som arbetsplats i sitt jobb som flygvärdinna.
Uppväxt på Storäng i Klippan och som
sprallig tjej testade Cornelia på en massa
olika sporter och aktiviteter under upp
växten.
– Jag har alltid varit aktiv och haft många bollar
i luften. Det har varit gitarr, dansat på Saltito,
ridit, spelat fotboll och innebandy. I tonåren fick
jag välja mellan att spela fotboll och innebandy
eftersom träningsmängden ökade vilket gjorde
det svårt att helhjärtat satsa på två sporter. Att
det blev innebandy hänger säkert ihop med att
vi spelade i division 1 och var på väg uppåt till
Elitserien, förklarar Cornelia.

Ingen uppoffring
Satsningen på innebandy ledde så småning
om till spel i Elitserien, landslaget och proffs
under två år i Schweiz. Vägen till proffslivet
var inte rak och enkel utan innehöll både en
allvarlig knäskada och missat VM-spel med
landslaget.
Åren i skolan präglades av innebandy och
till skillnad från jämnåriga tjejer var det
inget festande om helgerna. Det var inne
bandyn som var prioriterat på den tiden.
Näst sista året på gymnasiet var olyckan
framme:

Efter ännu en knäskada slutade Cornelia,
efter samråd med sin läkare, med inneban
dyn. Idag är det styrketräning som gäller.
– Jag blev övertalad att ställa upp i en fotbolls– Umgås med familj, vänner och pojkvän är
turnering och jag minns hur jag tänkte på vägen
saker jag värdesätter idag, säger Cornelia.
dit att ”tänk om jag skadar mig”? I en situation
drog jag främre korsbandet och chansen till De senaste fem månaderna har Cornelia
VM-spel flög sin kos. När jag kom tillbaka var varit stationerad i Guadeloupe i Karibien
truppen redan uttagen, men landslagsledarna sa och har precis kommit hem igen till
när de såg mig att jag tagit mitt spel till en nivå Köpenhamn. Livet som flygvärdinna är
som förtjänade en plats i laget, men truppen var tufft, både säkerhetsmässigt på flygplanet
och att vara ifrån familjen. Har ditt liv
redan uttagen, berättar Cornelia.
styrts av träning eller arbetet under flera år
Flickdröm
kommer det till en gräns där familjen sätts
Efter studenten kom Cornelia in på Akademi
i första rummet och du prioriterar annor
Båstad och utbildade sig till ”Guide och
lunda än tidigare.
reseledare” vilket även innebar sju veckors
– Jag vill flytta hem till Klippan och komma
praktik på Cypern. För Cornelia var det en
närmare familjen. Klippan betyder mycket för
flickdröm som kom närmare, att vara flyg
värdinna, fast först var det jobb som rese mig. Det är här jag har min familj, släkt och
vänner. I Klippan känner alla varandra och
ledare.
– Parallellt med studierna fortsatte jag att spela efter alla år runtom i världen inser du ännu
innebandy i Elitserien med FBC Engelholm. mer hur vackert och bra Klippan är. De senaste
När jag var klar med studierna fick jag erbju- åren har jag även börjat intressera mig mer och
dande om att bli innebandyproffs i Schweiz. mer för politik vilket säkert hänger ihop med att
Under två år fick jag uppleva proffslivet och båda mamma och pappa är politiskt engagerade,
vinna matcher och titlar på ett sätt jag aldrig avslutar Cornelia.
gjort tidigare. Tiden i Schweiz var fantastisk.
Det är skönt att träffa människor som
Efter två säsonger flyttade Cornelia hem till
Sverige, Varberg. Innebandyn styrde livet.
Hemma i Sverige sökte hon jobb som flyg
värdinna på Norwegian i Stockholm och en
flickdröm gick i upplevelse när hon fick det,
även om det innebar pendlande.

Cornelia Scott som står stadigt i myllan
utan att sväva iväg bland molnen. Att se och
upptäcka världen, få representera ditt land
och att råka ut för skador har fått henne att
uppskatta det som är viktigt i världen, vän
ner, familj och hembygden.

Klöva hallar 37

Söderåsens okända ravin
Klöva hallar är ett av Skånes mest spännande utflyktsmål.
Här kan du ströva i lugn och ro och njuta av vyerna över det dra
matiska landskapet, men också gå på spännande upptäcktsfärder i
bokskogar och dalgångar. Belägen på åsens nordsida med branter
som på sina ställen är nästan lodräta och mäter upp till 60-70 m i
höjd, är en vandring i Klöva hallar en upplevelse.
Klöva Hallars dansbana var omåttligt populärt och folk kom från
när och fjärran både på cykel och med buss för att dansa, roa sig
och kanske dricka en och annan kaffegök under tidigt 1900-tal.
Anläggningen ödelades 1977 efter en våldsam brand. Klöva Hallar
återinvigdes år 2000 och utsikten från dansbanan är svindlande
vacker.
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09:00-14:00
Matkollo FoodBoost
Under fyra dagar får du inblick i matens underbara
värld och lär dig de första grunderna i matlagning samt
blir bekant med olika råvaror och livsmedel. Du
kommer laga och smaka på enkla vardags- och
favoriträtter, mellanmål, smoothies och brödbullar
samt lär dig de små knepen som gör dig till
”Mästerkock”.
Plats: Snyggatorpskolan. Hemkunskapslokalen
Datum: 17 juni – 20 juni (4 dagar) Tid: 9.00- 14.00
Åldersgrupp: Årskurs 5
Varje dag startar vi med en frukostfika och du får ett
recepthäfte.

Antal platser: 16 barn. Först till kvarn gäller. Aktiviteten är
kostnadsfri. Senast 5/6
Anmälan skall ske till Marie Berlin. Bitr. Rektor Snyggatorp.
Marie.berlin@klippan.se. tfn 0435–28801
Kursledare: Carina Dahl, Hk-lärare Snyggatorp och Princy
Kannangara, kock på Pilagårdensskola
Arrangör, Måltidsavdelningen i samverkan med Barn &
Utbildning och Kultur& Fritid.
Övrig kontaktperson: Lill Spenninge, Måltidschef

10:00-13:00
Rockbandsskola
Vecka 25, 17–20 juni Tid: 10:00-13:00
För dig som vill spela i band under en vecka. Både för dig
med förkunskaper och för dig utan förkunskaper. Veckan
avslutas med att vi spelar upp vad vi gjort under veckan
på torsdagen klockan 13.
Plats: Klippans Musikskola
Åldersgrupp: 10 till 19 år (i mån av plats kan även äldre
anmäla sig)
Aktiviteten är kostnadsfri
föranmälan: Anmälan till: musikskolan@klippan.se senast den
13/6, begränsat antal platser, först till kvarn.
Arrangör: Klippans Kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen
Arrangörens hemsida: www.klippan.se
Arrangörens mailadress: musikskolan@klippan.se
Arrangörens telefonnummer: 0435–28000

14:00-16:00
Prova-på blåsinstrument
Tisdag 18 juni
Tid: 14:00-16:00, drop-in
Kom till Musikskolan för att testa massor med olika
blåsinstrument. Här får du testa allt från blockﬂöjt till
bastuba.
Plats: Klippans Musikskola
Åldersgrupp: Från 8 år men spännande även för dig som
är äldre. Aktiviteten är kostnadsfri
föranmälan: Ingen anmälan, drop-in

Arrangör: Klippans Kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen
Arrangörens hemsida: www.klippan.se
Arrangörens mailadress: musikskolan@klippan.se Arrangörens
telefonnummer: 0435–28000

Information från Klippans kommun

Från 14:00
Sommarverkstad på Bibblan med stop-motion
Tisdag 18 juni
Tid: från kl. 14:00
Hemkodat visar hur man gör stop-motion ﬁlmer
med LEGO
Plats: Klippans bibliotek
Åldersgrupp: från 7 år. Aktiviteten är kostnadsfri
Föranmälan: Gärna
Arrangörens hemsida: www.bibliotekfh.se
Arrangörens mailadress: bibliotek@klippan.se
Arrangörens telefonnummer: 0435-281 76
Arrangör: biblioteket klippans kommun, kultur och
fritidsförvaltningen

15:00-18:00
STREETART WORKSHOP

Onsdagen 19 juni
Prova olika sorters skapande i utemiljö! För dig mellan
13–19 år
Klippans skatepark, kl. 15-18
Aktiviteten är kostnadsfri
ingen föranmälan krävs
Arrangör: Ung fritid, kultur och fritidsförvaltningen klippans
kommun

18:00-09:00
Lan
Onsdag den 19 juni klockan 18.00 till torsdag den 20
juni 09.00
Ung Fritid arrangerar ett Sommarlovs LAN för
ungdomar mellan 16 till 19 år i E-sportsarenan som
ﬁnns i Sågenhuset. Det ﬁnns 22 datorer som man kan
låna. Utöver de 22-platserna ﬁnns det 5 platser till, om
man har egen dator. Det ﬁnns även två PlayStation 4
som man kan låna. Turneringar med mera kommer att
anordnas på plats. Försäljning av läsk och Pan pizzor
med mera kommer att ﬁnnas till självkostnadspris.
E-sportslokalen på Sågen från 18.00 på onsdagen den
19 juni till 09.00 nästa dag.
Aktiviteten är kostnadsfri

Föranmälan till ungfritid@klippan.se eller till
ahmad.el.bayrouti@klippan.se , magnus.wester@klippan.se
Arrangör: Ung Fritid, kultur och fritidsförvaltningen klippans
kommun.

Från 14:00
Sommarverkstad på Bibblan med Scouterna
Torsdag 20 juni
Tid: från kl.14:00
Scouter lär dig knyta användbara knopar.
Plats: Klippans bibliotek
Åldersgrupp: från 7 år (yngre i vuxet sällskap)
Aktiviteten är kostnadsfri
föranmälan: Gärna

Arrangörens hemsida: www.bibliotekfh.se
Arrangörens mailadress: bibliotek@klippan.se Arrangörens
telefonnummer: 0435-281 76
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Allsång i Stadsparken

i Klippan 13 juni kl 18.00-20.00 med

Sommaraktiviteter på biblioteket
med ﬁka

M A DA R O A R N A

Måndagar till torsdagar
från kl. 14:00 på Klippans bibliotek
Från 7 år

Måndagar är det Måndagsﬁlmklubben Sommar

Vi ser en ﬁlm och pratar om den efteråt.
Anmäl gärna för att försäkra en plats, annars är det bara att
komma.
Info om vilka ﬁlmer vi visar kommer ﬁnnas på biblioteket.

Tisdagar och torsdagar har vi Sommarverkstad
Vi leker, spelar, pysslar och tillverkar saker.
Ibland gör vi något extra kul så håll ögonen öppna.

Onsdagar har vi högläsning med bokﬁka

Vi läser, pratar och tipsar om böcker och berättelser medan vi ﬁkar.
Ta gärna med dig ditt eget (bästa eller senaste) boktips!
Arrangörens hemsida: www.bibliotekfh.se
Arrangörens mailadress: bibliotek@klippan.se
Arrangörens telefonnummer: 0435-281 76

Speciellt för dig med någon funktionsnedsättning
Ta med egen stol - Fika finns till försäljning
Frågor? oskar.svenblad@klippan.se / 0734398161

Klippan Yllefabrik ﬁrar 140 år med en utställning på biblioteket
med aktiviteter och tävling för barn.

Skateparken i Klippan

Lördagar vecka 26 tom vecka 32
Tid: 15:00-17:30
Åldersgrupp: Öppet för alla
Våra aktivitetsvärdar ﬁnns på plats för att
låna ut skateboards, bollar, spel och annan
utrustning. Allt för att just du ska kunna ha
en aktiv och kul sommar!
Arrangör: Klippans Kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen
Arrangörens hemsida: www.klippan.se
Arrangörens telefonnummer: 0435-28000

Spontanidrottsplatsen i Östra Ljungby

Tisdagar vecka 25 tom vecka 32
Tid: 15:00-17:30
Åldersgrupp: Öppet för alla
Våra aktivitetsvärdar ﬁnns på plats för att låna ut
bollar, spel och annan utrustning. Allt för att just
du ska kunna ha en aktiv och kul sommar!
Arrangör: Klippans Kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen
Arrangörens hemsida: www.klippan.se
Arrangörens telefonnummer: 0435-28000

Matkollo FoodBoost
Under fyra dagar får du inblick i matens underbara värld och
lär dig de första grunderna i matlagning samt blir bekant med
olika råvaror och livsmedel. Du kommer laga och smaka på
enkla vardags- och favoriträtter, mellanmål, smoothies och
brödbullar samt lär dig de små knepen som gör dig till
”Mästerkock”.
Plats: Snyggatorpskolan. Hemkunskapslokalen
17 juni – 20 juni (4 dagar)
Tid: 09:00- 14:00
Åldersgrupp: Årskurs 5
Aktiviteten är kostnadsfri
Varje dag startar vi med en frukostfika och du får ett recepthäfte.
Antal platser: 16 barn. Först till kvarn gäller. Aktiviteten är
kostnadsfri. Senast 5/6
Anmälan skall ske till Marie Berlin. Bitr. Rektor Snyggatorp.
Marie.berlin@klippan.se. tfn 0435–28801
Kursledare: Carina Dahl, Hk-lärare Snyggatorp och Princy Kannangara,
kock på Pilagårdensskola
Arrangör, Måltidsavdelningen i samverkan med Barn & Utbildning och
Kultur& Fritid.
Övrig kontaktperson: Lill Spenninge, Måltidschef.

Sommarlovet 2019

Sommarlovskul
För åk F-6 är dagar fyllda av gemenskap
och aktiviteter anpassade efter väder. Det
blir alltifrån bakning & pyssel till
vattenkrig & utflykter. Välj så många dagar
du kan och vill vara med.
V. 26 i Östra-Ljungby
V. 27 i Vedby
V.28 i Ljungbyhed
För mer info gå in på:
https://www.svenskakyrkan.se/klippan
Aktiviteten är kostnadsfri
Anmälan krävs innan 10 juni till
sofia.i.nilsson@svenskakyrkan.se i
anmälan behöver vi: Barnets namn, ålder,
ev. allergi, kontaktuppgifter till en
förälder.
Svenska kyrkan, Klippans pastorat

TYNGDLYFTNING OCH STRYKETRÄNING

Kom och testa på
Tyngdlyftningsträning och styrketräning
Juni månad

Måndag, onsdag och fredag
Kl. 15:00-16:30

Juli månad

Måndag, onsdag
Kl. 15:00-16:30

Augusti månad

Måndag, onsdag och fredag
Kl. 15:00-16:30
Plats: Tyngdlyftningslokalen, Sågen
Aktiviteten är kostnadsfri
Föranmälan:
Ralf Scott, tele 076-147 87 09, mail: ralf.scotts@gmail.com
eller Kent Olsson, tele 070-816 10 96, mail:
kent.olsson@basf.com
Arrangör: Klippans Kraftsportsklubb

Information från Klippans kommun

Kultur och Fritidsförvaltningens
sommarskola
Här hittar du upplevelser som händer måndag till fredag under
en hel vecka (4 dagar under midsommarveckan).
Du anmäler dig till en aktivitet och får uppleva den under en hel
vecka. Under tiden kommer du hinna lära känna de som är i din
grupp under veckan och samtidigt känna att du utvecklas på
den aktivitet som just du är på.
Alla sommarskolorna är gratis!
Du (målsman om du är under 18 år) anmäler dig till
musikskolan@klippan.se med; namn och personnummer (sex
siﬀror). Du kommer sedan få en bekräftelse på om du fått plats.
Först till kvarn gäller!
Vecka 25…………………….Rockband
Vecka 25…………………….Minimusikal
Vecka 26…………………….E-sport
Vecka 26…………………….Dans
Vecka 27…………………….Maker/skapande
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15:00-20:30
Fiska med Ung fritid

Torsdag 20 juni
Klippans Sport- och ﬁskevårdsförening bjuder in oss
till en kväll för ﬁske i Hålsjön, Örkelljunga. Samling på
Sågen kl. 15:00. Hemfärd senast kl. 20:30.
Ta med egen ﬁskeutrustning om du har, har du inte,
ﬁnns det att låna. KSFF bjuder på grillat. Begränsat
antal platser, föranmäl dig därför senast dagen innan
till sara.hurtig@klippan.se eller 073-231 61 80 för att
få mer information. Eftersom vi lämnar kommunen
krävs målsmans eller god mans godkännande innan
vi åker.
Aktiviteten är kostnadsfri. Ung Fritids målgrupp gäller (13–
19 år eller elev på högstadiet eller gymnasiet).
Arrangör: Ung Fritid och Klippans Sport- och
ﬁskevårdsförening

17:00-20:00
MAKERSPACE
Torsdagen 20 juni
Prova olika sorters skapande i Klippan Makerspace!
För dig mellan 13-19 år
Klippans makerspace, kl. 17:00-20:00
Aktiviteten är kostnadsfri
Ingen föranmälan krävs
Arrangör: Ung fritid, kultur och fritid klippans kommun

Fiska med Ung fritid

Måndag 24 juni

Klippans kommun har många ﬁna ﬁskevatten och så
klar ska vi prova vår ﬁskelycka i sommar Vi lär oss av
varandra och läser på om de olika ﬁskarter som ﬁnns i
vattnet.
Ta med lite matsäck och eventuell egen
ﬁskeutrustning. Har du inte, ﬁnns det att låna. Platser
och tider kommer att variera, hör därför av dig dagen
innan till sara.hurtig@klippan.se eller 073-231 61 80
för att få mer information.
Aktiviteten är kostnadsfri. Ung Fritids målgrupp gäller
(13–19 år eller elev på högstadiet eller gymnasiet).
Arrangör: Ung Fritid, Klippans Sport- och ﬁskevårdsförening
och Modell Ljungbyhed/Fritidsgården Holken

Från 14:00
Sommarverkstad på Bibblan med
programmeringsrobotar
Datum: tisdag 25 juni
Tid: från kl. 14:00
Vi testar programmeringsrobotar och tillverkar banor
åt dem.
Plats: Klippans bibliotek
Åldersgrupp: från 7 år (yngre i vuxet sällskap)
Aktiviteten är kostnadsfri
föranmälan: Gärna
Arrangörens hemsida: www.bibliotekfh.se
Arrangörens mailadress: bibliotek@klippan.se

13:00-17:00
E-sportskola
Plats: Klippan E-sportarena på Sågen
Vecka 26, 24–28 juni
Tid: 13:00-17:00
Nu startar vi undervisning i e-sport i Klippan. Här
kommer du kunna utveckla dig som spelare, fördjupa
dig i strategier och lagarbete, lära dig mer om
hårdvara/teknik, lära dig hur kost och motion påverkar
dig som spelare samt lära dig mer om
gamingens Code of conduct. Vi kommer att arbeta
med spelet League of Legends. Servern vi kommer
beﬁnna oss på är EU west.
Plats: Klippan E-sportarena på Sågen
Åldersgrupp: 12 till 19 år
Under denna vecka kommer du få möta Dennis
Sandén, som har bland annat arrangerar GANK-zone
och är lärare på e-sportutbildningen i Örkelljunga
Aktiviteten är kostnadsfri
föranmälan: Anmälan till: musikskolan@klippan.se senast
den 17/6, begränsat antal platser, först till kvarn.
Arrangör: Klippans Kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen
Arrangörens hemsida: www.klippan.se

Från 13:00
PROVA PÅ PISTOLSKYTTE
Tisdag 25 juni
Våga prova något nytt – prova pistolskytte! Vi skjuter
5 serier á 5 skott i stående position. Vill du skjuta ﬂer
än dessa 25 skott, kostar det 20 kr.
Vi träﬀas kl. 13:00 på Ljungbyheds Pistolklubb, Rynke
598, Ljungbyhed
Aktiviteten är gratis och riktar sig till dig mellan 13–19
år eller går på högstadiet/gymnasiet.
På grund av begränsade platser krävs föranmälan till
sara.hurtig@klippan.se eller 073-231 61 80.
Arrangör: Ung Fritid och Ljungbyheds Pistolklubb

Dansskola
Vecka 26, 25-29 juni, OBS! Tisdag-lördag
Under en hel vecka får du dansa Felicia
Ekelund. Felicia studerar dans på universitetsnivå och
siktar på att bli danspedagog.
Tid/åldersgrupp
11:00-12:00 Jazzdans för dig mellan 10 och 12
13:00-14:15 Jazzdans för dig mellan 13 och 15
14:30-15:45 Jazzdans för dig mellan 16 och 19
Plats: Saltitos lokaler i Sågenhuset
Aktiviteten är kostnadsfri
föranmälan: Anmälan till: musikskolan@klippan.se
senast den 18/6, begränsat antal platser, först till
kvarn.

Arrangör: Klippans Kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen
i samarbete med dansföreningen Saltito
Arrangörens hemsida: www.klippan.se plus www.saltito.se

Sommarlovet 2019
15:00-21:00
BAKELSEVERKSTAD – MIDSOMMARTEMA
Tisdagen den 25 juni
Vi gör midsommartårtor tillsammans på Holken.
Fritidsgårdsbakade bottnar, frosting, grädde, strössel,
sockerpasta och massa verktyg som stansar, spritsar
och kavlar. Självklart gluten- och laktosfritt!
Fritidsgården Holken, klockan: 15.00 – 21.00.
Aktiviteten är kostnadsfri.
Ingen föranmälan behövs, Ung Fritids målgrupp gäller
(13–19 år eller elev på högstadiet eller gymnasiet).
Arrangör: Ung Fritid, kultur och fritidsförvaltningen klippans
kommun

Fiska med Ung fritid
Måndag 1 juli

Information från Klippans kommun

Från 11:00
RÖNNEÅ BY GUMMIBÅT – ÅRALLYT 2019

Tisdag 2 juli
Gummibåt, badring, luftmadrass, gummiﬂotte,
barnpool eller varför inte en uppblåsbar ﬂamingo? Ja,
sätten att ta sig fram på ån är många och här är bara
några av dem, vilket är ditt sätt? Det är din kreativitet
som sätter gränsen för vad du kommer glida på längs
med ån denna dag. Planen är att du blåser upp din
egen gummibåt eller annat föremål och vi glider på ån
igenom Ljungbyhed. Ta gärna med en enkel ﬁka, men
lämna allt som du är rädd om att förlora hemma.
Plats: Samling på Fritidsgården Holken kl. 11.00.
Föranmälan krävs ej, men krav på att du kan simma
minst 50 meter.
Anmälan: Meddela ditt deltagande till Sara Hurtig 073231 61 80 senast dagen innan. För dig som är 13–19 år
eller

går på högstadiet/gymnasiet

Klippans kommun har många ﬁna ﬁskevatten och så
klart ska vi prova vår ﬁskelycka i sommar Vi lär oss av
varandra och läser på om de olika ﬁskarterna som
ﬁnns i vattnet.

Arrangör: Ung Fritid

Ta med lite matsäck och eventuell egen
ﬁskeutrustning. Har du inte, ﬁnns det att låna. Platser
och tider kommer att variera, hör därför av dig dagen
innan till sara.hurtig@klippan.se eller 073-231 61 80
för att få mer information.

Läger för ungdomar 9–25 år. 8–9 juli 2019
Söderåsens Brukshundklubb
Träna din hund i agility, rallylydnad m.m.
Krav: Medlem i Sveriges Hundungdom, kostar 300:Anmälan: Majvi Nilsson 0709-18 37 38 eller
karntryck@hotmail.com

Aktiviteten är kostnadsfri. Ung Fritids målgrupp gäller
(13–19 år eller elev på högstadiet eller gymnasiet).
Arrangör: Ung Fritid, Klippans Sport- och ﬁskevårdsförening
och Modell Ljungbyhed/Fritidsgården

12:00-15:00
Makerskola
Måndag 1 juli - fredag 5 juli
Lekfullt skapande i olika former i
kreativ miljö. Allt
från att bygga din egen raket till graﬃti och mycket
annat. För dig mellan 10–15 år.
Plats och Klockslag: Makerspace på fritidsgård Sågen
Måndag 1 juli - fredag 5 juli
kl. 12:00-15:00
Aktiviteten är kostnadsfri
Anmälan till: musikskolan@klippan.se senast den 24
juni
Begränsat antal platser, först till kvarn.

Arrangör: Klippans kommun, kultur och fritidsförvaltningen
Arrangörens hemsida: www.klippan.se

Läger för dig och din hund

Arrangör: Söderåsens brukshundsklubb

Sommarläger vid
Hjelmsjösvik i Örkelljunga
Måndagen-onsdagen den 8 –10 juli
Du som är mellan 13-19 år - Följ med oss på
ett läger vid Hjelmsjösvik i sommar. På lägergården
kan man paddla kanot, bada, spela spel, umgås, lära
känna nya vänner, njuta av solen på en gräsmatta eller
vid strandkanten och mycket mycket mer.
Tillsammans kommer vi laga frukost, lunch och middag
och en massa andra aktiviteter.
Vi samlas för avresa måndagen den 8 juli kl. 14:00 på
Mötesplats sågen i Klippan och beräknar vara hemma
igen onsdagen den 10 juli kl. 15:00
Plats: Klippan/Skåneporten
Åldersgrupp: 13–19
(eller du som har slutat årskurs 6, eller går på
högstadium och gymnasium)
Tid: avfärd den 8 juli, kl. 14:00 Hemkomst 10 juli kl.
15:00 Aktiviteten är kostnadsfri
föranmälan: föranmälan görs till ung fritid,
anmälningslappar ﬁnner ni på fritidsgårdar eller vår
Facebook sida. Begränsat antal platser, först till kvarn.
Arrangör: Ung fritid, kultur och fritidsförvaltningen
Klippans Kommun
Arrangörens hemsida: ung fritid klippan Facebook
Arrangörens mailadress: ungfritid@klippan.se
Arrangörens telefon: 0721844296 el 0709135949
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Vattenfest i Ljungbyhed
Är tillbaka
26–27 juni

POOLPARTY
Fredagen den 2 augusti

En fartfylld dag med en massa vattenskoj på
Ljungbyheds utebad.
Vi kommer under två dagar att ha vattenfest inne
på Ljungbyheds utebad med bland annat
Vattenrutschkana med slide, fotbollsplan fylld
med vatten, vattenhinder i poolen, en stor
hoppborg och för de allra minsta små båtar som
man kan ta sig runt i plaskdammen med. Det
kommer även hända en massa roliga aktiviteter
på land, vi ses där.
Plats: Ljungbyhed onsdagen-torsdag 26-27 juni
Öppettider för hela familj kl. 12:00-21:00
kostnad: 20kr entré
Arrangör: Ung fritid och bad friskvårdsenhet,
kultur och fritidsförvaltningen Klippans kommun
Arrangörens mailadress: ungfritid@klippan.se
och Klippansbadhus@klippan.se
Arrangörens telefon: 0721844296 el 0709135949

Aktivitetsdag med Ung fritid
Stora som små
Onsdag 3 juli är det aktivitetsdag för hela familjen
Plats: Östra Ljungbys utebad
Tid: 11:00-19:30
Vi gör om utebadet till en all-aktivitetsplats,
där både stora och små kan roa sig med allt ifrån
Hinderbana, hoppkudde, bumperballs, prickskytte tavla,
grafﬁtikonst med mera.
Fika kommer att kunna köpas på plats, för självkostnadspris
Aktiviteten är kostnadsfri och ingen föranmälan krävs.
Arrangör: Ung fritid, kultur och fritidsförvaltningen Klippans kommun
Arrangörens mailadress: ungfritid@klippan.se
Arrangörens telefon: 0721844296

Från sen eftermiddag till kväll erbjuder vi
ett Poolparty på Ljungbyheds Friluftsbad.
Vi fyller bassängerna med badleksaker,
ljussätter runt bassängerna och anlitar
en DJ.
Musiken kommer vara hög och
förhoppningsvis kommer ingen stå still,
ﬂyta runt eller simma lugnt.
Ljungbyheds Friluftsbad:
För alla kl. 17.00 -19.00
För dom över 14 år kl. 19.30 – 23.30
Gratis inträde för alla som går in efter
16.30

Jakt- och tältläger

Tisdag 6 augusti – torsdag 8 augusti
Om du är intresserad av friluftsliv och jaktskytte är
detta lägret för dig. Vi åker på tältläger med jakt- och
naturtema i Örkelljungas djupa skogar. Tillsammans lär
vi oss mer om allemansrätten och hur man kan
övernatta och laga mat i skog och mark. Vi lär oss säker
vapenhantering innan vi provar på skytte med
luftgevär, hagelgevär och kulgevär på
skjutbana. Aktiviteten är drogfri.
Aktiviteten är kostnadsfri men platserna är begränsade.
Föranmälan: Anmälan sker skriftligen på Holken/Sågen
eller till ungfritid@klippan.se eller till Ung Fritids
facebook-sida.
Målsmans/god mans medgivande krävs om du är under
18 år.
Vid anmälan får du besked om bekräftad plats, tider
och packlista.
Ålder: 13-19 år eller om du går på högstadiet/gymnasiet

Mer info: Sara Hurtig, sara.hurtig@klippan.se, 073-231 61 80.
Arrangör: Ung Fritid, Fritidsgården Holken och Jägarnas Riksförbund
distrikt Skåne

Sommarlovet 2019
KLIPPANS BADHUS
ÖPPETTIDER

Vecka 25 - 30

Måndag:

14.00 – 21.00

Tisdag:

14.00 – 20.00

Onsdag:

06.00 – 09.00

Torsdag:

14.00 – 20.00

Fredag:

14.00 – 19.00

Man ska vara ur bassängerna en halvtimme innan badet stänger
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Klippans bibliotek
Måndag 13:00-19:00
Tisdag 10:00-16:00
Onsdag 10:00-16:00
Torsdag 13:00-19:00
Fredag 10:00-13:00
Lördag stängt
Söndag stängt

Ljungbyheds bibliotek

Måndag 14:00-19:00 (juli stängt)
Tisdag 10:00-14:00
Onsdag Stängt
Torsdag 14:00-19:00
Fredag stängt
Lördag stängt
Söndag stängt

Östra Ljungbys bibliotek

LJUNGBYHEDS FRILUFTSBAD
ÖPPETTIDER
Vi öppnar badet v.24

Onsdag -Fredag:

14.00 -19.00

Lördag-söndag:

10.00-17.30

Vecka 25 - 32

Måndag – Fredag:

10.00 – 19.00

Lördag-söndag:

10.00 – 17.30

Vecka 33

Onsdag -Fredag:

14.00 -19.00

Man ska vara ur bassängerna en halvtimme innan badet stänger

Allsång i

Stadsparken
i Klippan 22 augusti
kl 17.00-19.00 med

möjlighetsensemblen
Speciellt för dig med någon funktionsnedsättning
Ta med egen stol - Fika finns till försäljning
Frågor? oskar.svenblad@klippan.se / 0734398161

Måndag 15:00-19:00, 09:00-21:00*
Tisdag 09:00-21:00*
Onsdag 09:00-13:00, 13:00-21:00* (juli enbart 09:00-21:00*)
Torsdag 09:00-21:00*
Fredag 09:00-21:00*
Lördag 09:00-21:00*
Söndag 09:00-21:00*

* Obemannade tider, öppet med bibliotekskort

Sommarpyssel på bibblan
Sommarpyssel på Bibblan
Varje måndag är det pysseltillverkning på
Östra Ljungbys och
Ljungbyheds bibliotek
Plats: Östra Ljungbys och Ljungbyheds
bibliotek
varje måndag
Tid: från kl. 14:00
Åldersgrupp: från 7 år (yngre i vuxens
sällskap)
Aktiviteten är kostnadsfri
Arrangörens hemsida: www.bibliotekfh.se
Arrangörens mailadress: bibliotek@klippan.se
Arrangörens telefonnummer:
0435-281 87 (Östra Ljungby)
0435-281 24 (Ljungbyhed)

Sommarboken
1 juni till 31 aug
Läs fem böcker under sommaren och
skriv kort om dem. När du är klar får
du välja en presentbok. Hämta ditt
Sommarbokshäfte på biblioteket.
Trevlig sommarläsning!
Åldersgrupp: 6 – 20 år
Arrangörens hemsida: www.bibliotekfh.se
Arrangörens mailadress: bibliotek@klippan.se
Arrangörens telefonnummer: 0435-281 76
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13:00-17:00
E-sporthäng

Vecka 28, 8–12 juli
Tid: 13:00-17:00
Välkommen till e-sporthäng med föreningen KLAN. Här finns det möjlighet att prata e-sport, kolla på
e-sport men framför allt spela!
Plats: Klippan E-sportarena på Sågen
Åldersgrupp: från 12 år
Aktiviteten är kostnadsfri
föranmälan: Ingen föranmälan
Arrangör: Klippans Kommun, Kultur- och
fritidsförvaltningen och K-LAN
Arrangörens hemsida: www.klippan.se

10:00-15:00
Hästens dag

Tisdagen den 9 juli
Kl.10:00 – 15:00
Aktiviteter: Rida, lära sig om hästen delar och säkerhet,
tipsrunda, tävling
Plats: Åsbo ryttarförening
Åsbo Ryttarförening bjuder för Förmiddags fika och
Lunch samt eftermiddagsfika
Alla barn får vars en goodiebag
Begränsat antal platser
Anmälan till vind1@telia.com
Arrangör: Åsbo Ryttarförening

10:00-15:00
Hästens dag

Från 09:45
VANDRING MED
ÖVERNATTNING I TÄLT
onsdag 31 juli - torsdag 1 augusti
Beskrivning av aktiviteten: Följ med Ung Fritid på en
vandring längs Skånes vackra kust. Vi vandrar från Arild
längs med havet via kullens fyr och avslutar i Lerhamn,
övernattning i tält. För dig som är mellan 13 och 19 år
eller som går högstadiet eller gymnasiet.
Plats och Klockslag: Samling vid Klippans tågstation
klockan 09:45
Aktiviteten är kostnadsfri
Föranmälan till: Lars Hultin via mail,
lars.hultin@klippan.se
Begränsat antal platser. Godkännande från
målsman/godman krävs om du är under 18 år
Arrangör: Ung Fritid

14:00-16:00
Sommarverkstad på Bibblan med Ballongeriet
Plats: Klippans bibliotek
Torsdag 1 augusti
Tid: kl. 14:00-16:00
Åldersgrupp: från 7 år (yngre i vuxet sällskap)
Beskriv aktiviteten: Ballongeriet har workshop där du
lär dig göra ballongfigurer.
Aktiviteten är kostnadsfri
föranmälan: Gärna

Arrangörens hemsida: www.bibliotekfh.se
Arrangörens mailadress: bibliotek@klippan.se

Tisdagen den 23 juli
Kl.10:00 – 15:00
Aktiviteter: Rida, lära sig om hästen delar och säkerhet,
tipsrunda, tävling
Plats: Åsbo ryttarförening
Åsbo Ryttarförening bjuder för Förmiddags fika och
Lunch samt eftermiddagsfika
Alla barn får vars en goodiebag
Begränsat antal platser
Anmälan till vind1@telia.com

Tisdag 13 augusti
Holken flyttar ut till Bandsjön för bad, spel och grillning.
Vid dåligt väder är vi på Fritidsgården Holken istället.
Bandsjön, Riseberga, kl. 15:00-21:00
Aktiviteten är kostnadsfri och ingen anmälan krävs.
Ung Fritids målgrupp gäller (13–19 år eller elev på
högstadiet eller gymnasiet.

16:30-18:00
SPORTSCAMP
2019 i LJUNGBYHED

17:00-20:00
DIVE-IN-BIO

Arrangör: Åsbo Ryttarförening

V.31: måndag 29 juli – fredag 2 augusti
För alla barn mellan 7år-12år
Dem får testa på alla vattensporter (simning, simhopp,
konstsim, vattenpolo) + olika lekar & landträning på
land
Vi hade även tänkt att deltagarna får vars en tröja
under den första
dagen, så kan dem använda den hela veckan
Ute i Ljungbyhedsfriluftsbad mellan kl. 16.30-18.00
Måndag-fredag
Gratis för alla deltagare
Vi kan ta in 20st, Vi kommer att ha 3st ledare på plats
Anmälan med namn på barn och ålder till Jonathan
Skog: 0705470445
eller mail: jonathan.skog.10@gmail.com
Arrangör: Klippans Simsällskap

15:00-21:00
BANDSJÖHÄNG

Arrangör: Ung Fritid, kultur och fritidsförvaltningen

Fredagen den 16 augusti
Vi för över vårt populära koncept vi haft på våra
lovbad i Klippan till Ljungbyhed och badets
sista öppetdag. Vi firar av sommarsäsongen
med en trevlig kväll tillsammans.
Vi visar en familjefilm och en film för de lite äldre.
Ljungbyheds Friluftsbad, 17.00 & 20.00
Fri Entré från kl. 16.30.
Arrangör: Bad friskvård, kultur och fritidsförvaltningen
klippans kommun

Information från Klippans kommun

Sommartider på biblioteket
Sommar på biblioteket kan betyda olika saker för olika människor.
Några önskar aktiveras och några önskar sänka tempot.

– I år kommer vi ha Sommarboken som vanligt för barn och ungdomar mellan
6-19 år. Det innebär att efter man lånat och läst fem böcker får man en bok i
present som man själv väljer i Klippans Bokhandel, säger bibliotekschefen
Viktoria Ejnarsson Zúniga.
Aktiviteter kommer att erbjudas alla barn mellan 6-12 års ålder kl 14
varje vardag på alla bibliotek i kommunen. Den kombineras med att
biblioteket bjuder på fika. Aktiviteten kan vara att titta på film eller en
workshop i hur man kan göra figurer med ballonger.
– Den 17 juni kommer vi ha familjedag på biblioteket i Ljungbyhed mellan
kl 15-19. Då vill vi välkomna gammal som ung till att titta in
en stund. Det kommer finnas allt från fiskdamm, hur du gör
knopar till underhållning från Ballongeriet. Scouterna är med
oss denna dag och hjälper oss att grilla korv som vi kommer att
bjuda på. En familjefest helt enkelt!
Under sommaren kommer det att erbjudas två poesi
kvällar på Klippans bibliotek. Måndag den 1 och 15
juli kl 18 kommer skådespelaren Anna Westerberg
att läsa upp dikter av Harry Martinson respektive
Hjalmar Gullberg. Detta kommer ske på bibliotekets
fina innegård som växte fram sommaren 2017.
Passa även gärna på att ta del av Konsthallens
sommarutställningar med glaskonst av Ulla Hult
berg och fotokonst av Tomas Montelius.

Vattendagar
Den 27-28 juni upprepar vi succén från förra året.
Mellan 12.00 - 21.00 fyller vi Ljungbyheds Friluftsbad med äventyrliga attraktioner för stora och små.
(Entré: 20:-)

– Varmt välkomna till oss, avslutar Viktoria.

Årets hund- och folkfest 28-30 juni i Klippan

Agility-SM 2019
Klippans kommun presenterar stolt
Skånehallen och Nutrolin Arena som värd
för Agility- SM 2019. Åbyvallen i Klippan
kommer att vara platsen där SM-medaljerna
ska fördelas.
Passa på att se agility på elitnivå!
Det är fritt inträde och det är många
försäljare på plats så att man kan shoppa
loss på hundartiklar.
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Framkomlighet för gående och andra trafikanter
Vi har alla har ett gemensamt ansvar för
att hålla gator samt gång- och cykelbanor
rena. Kommunen tar hand om körbanor,
cykelbanor samt övrig allmän platsmark,
medan du som fastighetsägare ansvarar
för gångbanan utanför din fastighet.
Året om!
Att hålla rent runt fastigheten handlar först
och främst om säkerhet och framkomlighet,
men också om att vår stad ska vara triv
sam. Skräp och ogräs utanför fastigheten
ska samlas ihop och tas om hand. Du som
fastighetsägare ansvarar för att området
runt din fastighet hålls ren så att fotgängare
kan ta sig fram utan problem. Givetvis ska
inte skräpet flyttas till rännstensbrunnar.
Genom att hålla dem fria från skräp och
löv underlättar vi för regnvattnet att rinna
undan.

Gångbanan är den yta som fotgängaren
behöver för att kunna ta sig förbi din fast
ighet, d.v.s. det kan var något annat än en
trottoar.

Barmarksrenhållning
Det är fastighetsägarens ansvar att:
• Sopa och ta bort smuts och sand
• Föra bort skräp och föremål
• Ta bort ogräs
• Klippa träd och buskar
Om något händer på grund av skymd sikt,
skymda trafikmärken eller skador på snö
röjningsfordon, är det du som fastighets
ägare som är ansvarig. Om kommunen är
ägare till gatumarken, har de rätt att ta bort
grenar om de hindrar framkomligheten.

Rätt höjd på häcken ökar säkerheten
Det finns mycket som du som fastighets
ägare kan göra för att öka säkerheten för
gående och trafikanter. Klippa häcken till
exempel! Med fri sikt i gatukorsningar kan
onödiga olyckor undvikas, tack vare att tra
fikanterna hinner upptäcka varandra i tid.
Tänk på att häckar och buskar ska växa inn
anför ditt eget tomtområde. Växer de utan
för finns risken att de tvingar ut fotgängare
och cyklister på gatan, vilket ökar risken för
trafikolyckor.

Träd och buskar växer!
Ha också den fria höjden i åtanke när du
planterar nya växter. Placera stora träd
och buskar minst 2 meter innanför tomt
gränsen, och mindre växter minst 60 cm

innanför. Fråga gärna på en plantskola hur
utvecklingen av just din art ser ut. Då är
det lättare att plantera växten på ett lagom
avstånd från tomtgränsen. Plantskolor har
god kunskap om växter. Där kan du få tips
om vilka arter som passar i trädgården kli
mat- och funktionsmässigt. De kan också
ge bra skötselråd.

Fri sikt
Vid utfart ska sikten vara fri minst 4 meter
från gatan eller gångbanan och 20 meter
längs gatan. Har du hörntomt i en korsning
där högerregeln gäller, får siktskymmande
växter eller föremål maximalt ha en höjd
av 80 cm i minst 10 meter åt vartdera hål
let, från hörnet räknat. Det är oavsett om
tomten ligger vid en gata, gång- eller cykel
väg. Om hörntomten ligger vid en korsning
där väjningsplikt eller stopplikt råder gäller
andra mått. Kontakta kommunen för hjälp
om du är osäker.

Se upp!
Ibland är det omöjligt att hålla växterna
innanför tomtgränsen. Då måste du istäl
let se till att gående och andra trafikanter
enkelt kan passera under. Vid en gång- eller
cykelväg ska den fria höjden vara minst
3,2 meter. Över körbana krävs en fri höjd
på 4,6 meter. Förutom att växterna inte får
skymma sikten eller hindra framkomlighe
ten, måste du även se till att de inte skym
mer skyltar, vägmärken eller gatubelysning.
Tar växtligheten över kan du indirekt bli
skyldig till trafikolyckor.

VAD GÄLLER PÅ TOMTMARK?
hörntomt

utfart mot gata eller gång- och cykelbana

Det här gäller alla

För god sikt i korsningar använder man sig
av den så kallade sikttriangeln. Mät upp ett
avstånd på 10 meter åt vartdera hållet. Inom
det här området får buskar och andra väx
ter inte vara högre än 80 centimeter.

Mät upp ett avstånd på 2,5 meter åt var
dera hållet. Inom det här området får
buskar och andra träd inte vara högre än
80 centimeter.

Om du har vegetation som sträcker sig över
gata, gång- eller cykelbana ska du se till att
det finns en fri höjd, oavsett årstid.

Följande regler gäller för fri höjd:
Gång- och cykelbanor 
fri höjd 3,2 m.
Körbana 
fri höjd 4,6 m.

Föreningssidan på Söderåsportalen.se
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Gra Maria Strandberg
Maria Strandberg var den första tjejen som började brottas i
Klippans brottarklubb 1988 då hon var 10 år gammal.
Under 10 år var Maria sedan aktiv brottare men desto fler år har
lagts som aktiv i styrelsen där hon de senaste fyra åren varit kassör.

Föreningsledarpriset
I år tilldelades Maria Strandberg, Klippans Brottarklubb, ”För
eningsledarpriset” för år 2018 av Kultur- och fritidsnämnden med
motiveringen:
”Maria Strandberg är en riktig eldsjäl och en drivande ledare.”

Gyllenbielkeska
museet
Ett av Sveriges äldsta bevarade
”fattighus” är idag ett museum
där norra delen av hospitalet
finns bevarat med samlingsrum,
kök och ett antal personliga
rum.
På andra våningen finns ett skol
museum. Under sommaren, fram
till den 1 september är det söndags
öppet mellan kl. 13.00 till 16.00.
Kvidinge Hembygdsförening har
guider på plats. 50kr i entré.

Ljungbyheds
Militärhistoriska Museum
Muséet ligger i ett vackert parklandskap i fd husarlägret. Här
stod det svenska flygets vagga, första gången som ett svenskbyggt flygplan med svensk pilot flög i svenskt luftrum 16
oktober 1910.
Den ideella föreningen bevarar material och ger information om
militär aktivitet på Ljungby och Bonnarps hedar från 1677 till
1998. Muséet är öppet lördagar och söndagar under perioden majseptember eller på övriga tider enligt överenskommelse.

VÄLKOMMEN ATT LOPPISFYNDA I PERSTORP!

Perstorp Bälinge
Idrottsklubb

Möbler, glas,
Loppislokalen Badvägen 7 efter Ugglebadet
porslin, tavlor,
Öppet: Onsd. 14-17 • Lörd.10-13 • Stängt i juli
el-, sportartiklar,g
Shopen Hantverkargatan 4 J
leksaker, verkty
Öppet:Månd.-Onsd.14-17 • Lörd.10-13 • Öppet i juli och mycket mer

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

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

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

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

PSYKOTERAPI - KBT OCH PARTERAPI
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/neuropsykolog, 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, Södra Kyrkogatan 1, 265 72 KVIDINGE����������� 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

- upplev, handla & ät hemmavid!
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

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

TANDLÄKARE
• Klippan Dental, Järnvägsgatan 11, 264 38 KLIPPAN�������������������������������������0435-153 10
www.klippan-dental.se, info@klippan-dental.se
Tandvården Ljungbyhed, Tandl. Michal Wachalski
Infanterigatan 10-12, 264 51 LJUNGBYHED��������������������������������������������0435-44 08 00

TRYCKERI
• Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN�������������������������������������0435-77 90 50
www.adaptmedia.se, info@adaptmedia.se
A-Tec Textiltryck & Brodyr, Fabriksvägen 6, 264 39 KLIPPAN����������������������������0435-155 10
www.atec.nu, info@a-tec.nu

TRÄDGÅRD
Billy & Carina Trädgårdanl. HB, Svenstorp 897, 264 53 LJUNGBYHED������������0705-54 88 14
billyocarina@telia.com
• Bjärhus Växtbutik, Bjärhus 7742, 264 93 KLIPPAN����������������������������������������0435-102 95
www.bjarhus.se, vaxtbutik@bjarhus.se

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

VVS & RÖRMOKARE
Lilla Kloster VVS AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN����������������������������������0435-77 54 35
Snälleröds VVS, Mörsarevägen 6, 264 54 LJUNGBYHED��������������������������������0729-41 67 05

VÄRMEPUMPAR OCH KYLANLÄGGNINGAR
• A4U i Skåne AB, KVIDINGE������������������������������������������������������������������������0706-24 82 29
www.a4uab.se, info@a4uab.se
Lilla Kloster VVS AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN����������������������������������0435-77 54 35

VILL DU SYNAS HÄR?
Fyll då i uppgifterna nedan och skicka in dem till:
Adapt Media, Norra Skolgatan 2A, 264 33 Klippan

JA, JAG VILL VARA MED PÅ FÖLJANDE:
• SÖDERÅSJOURNALENS BRANSCHREGISTER!
Grunduppgifter: Företagsnamn, adress, postnummer, ort, ett
tel.nummer (Pris: 1 300 kr/år)
Tillägg: Web- och mailadress (Pris: +700 kr/år)

• BÅDE SÖDERÅSPORTALEN.SE OCH
SÖDERÅSJOURNALENS BRANSCHREGISTER!
Egen företagssida på Söderåsportalen.se med
presentation av verksamheten i text och bild
(Pris: 3 360 kr/år)

Företagsnamn, adress, postnummer, ort, ett tel.nummer
i Söderåsjournalens Branschregister (ingår)
Web- och mailadress i Söderåsjournalens Branschregister (ingår)

JAG VILL VETA MER!
Jag vill veta mer, kontakta mig!
KONTAKTUPPGIFTER

Företagsnamn: ................................................................................................................................................
Kontaktperson: ...............................................................................................................................................
Adress: .......................................................................................................................................................................

• 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...

Postnummer: ....................................................................................................................................................
Ort: ...................................................................................................................................................................................
Telefonnummer: ............................................................................................................................................
Mobil: ..........................................................................................................................................................................
Webadress: ..........................................................................................................................................................
E-post: ........................................................................................................................................................................

unnerdahl
KLIPPANS BRUK

5 - 28 juli
HANI ARRABI

KIM BERGKVIST DAN KANDELL

Manus EWA OHLSON WESTIN Musik/sångtexter P-O NILSSON
Regi/manusbearbetning ANNIKA KOFOED Koreografi MELKER SÖRENSEN
Scenografi ANNA QUIDING Producent HELÉNE LINDQUIST

Biljetter bokas på www.bruksspelet.se • Info: 0702 - 72 98 35

