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I nöden prövas vännen
DANIEL KRISTENSSON, ANSVARIG UTGIVARE

Den senaste tiden har Coronavirusets utbrott dominerat alla nyheter och prövar
såväl företagandet som ekonomin. Nu är det ännu viktigare att handla lokalt och
stötta alla lokala företag. Utan lokala företag finns det inga butiker, service eller
liknande att vända sig till. Hjälper vi däremot varandra så blir vi alla lite starkare
och mer hållbara på flera vis. Det du tjänar på att köra till ett köpcentrum kostar
mer både i körning och i effekterna lokalt. Ett levande centrum och ett livskraftigt
Söderåsen förutsätter att vi väljer att handla lokalt.
Det finns många aspekter på varför vi ska hjälpa varandra och bygga det lokala
samhället starkt. Samma principer gäller även när det gäller annonsering. Om
vi vill ha en lokal handel kan vi inte förlita oss på att Google och Facebook är
de bästa annonsplatserna. Annonsera lokalt eller se en framtid framför dig med
endast Facebook och Google som kanal att nå ut. Tror någon att multinationella
företag kommer att se till ditt lokala företags bästa då, eller idag?
Coronavirusets framfart har satt fingret på hur viktigt det lokala samarbetet är.
Som företagare kan vi stötta varandra. Som privatpersoner kan vi gynna den lokala
handeln. Köp ditt kött, grönsaker, ägg, spannmål och mejeriprodukter lokalt och
närproducerat. ICA Kvantum är en av butikerna i Klippan som valt att ha lokalproducerade varor till förmån från importerade. Byggmaterial som trä och annat
virke kan du med fördel handla lokalt hos Optimera. Det minskar miljöpåverkan
med kortare transportsträckor.
Tillsammans gör vi skillnad, nu och i framtiden. I nöden prövas vännen och den
enskilda lokala handlarens framgång och överlevnad är i mångt och mycket en
förutsättning för att hela samhället ska fungera. Vi stöttar det lokala företagandet!

Påskpyssel
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n 18
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Finn 5 fel

Klippan Carshow

Övriga utgivningsdagar finns på söderåsportalen.se

ANSVARIG UTGIVARE
DANIEL KRISTENSSON
daniel@adaptmedia.se
ANNONSFÖRSÄLJNING, TEXT, FOTO
JENS LEANDERSSON
jens@adaptmedia.se
LAYOUT, ANNONSER
PÄR LUNDQVIST
par@adaptmedia.se
LAYOUT, FOTO, WEBB
ALBIN LUNDBERG
albin@adaptmedia.se
FOTO, VIDEO
TEAM SANDRA

Hjälp Påskharen hitta vägen till äggkorgen

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

Adapt Media
N. Skolgatan 2A, 264 33 Klippan
TEL. 0435 - 77 90 50
www.söderåsportalen.se
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Vi reserverar oss för ev. tryckfel.
Adapt Media har copyright på allt material som publiceras i Söderåsjournalen, om inget annat anges. Upphovsrättslagen gäller och omfattar alla typer av texter, artiklar, teckningar, bilder, grafik
med mera. Material från Söderåsjournalen får endast användas för privat bruk. Att kopiera, överlåta, sälja eller kommersiellt utnyttja materialet är inte tillåtet utan Adapt Medias tillstånd.
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Studentskyltar & banderoller

Banderoll
Studentskylt

300:-

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

300:-

Beställ på:
/student
adaptmedia.se

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

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

Norra Skolgatan 2 | Klippan
www.adaptmedia.se

kia.com

Välkommen till sju sköna år
Alltid 7-års nybilsgaranti med Kia
Körglädje, frikostig utrustning och innovation är egenskaper som
många förknippar med Kia. Men även kvalitet. Kia har Sveriges längsta
nybilsgaranti från fabrik, hela sju år. Det är kvalitet på riktigt.

Köp till DCT7
(automat)
för 9.900 kr

En crossover med sportig och kaxig design,
generösa utrymmen och säkerhetssystem
med allt från trötthetsvarnare till autobroms.
1.0 T-GDI 120HK ADVANCE PLUS
REK. CA PRIS FRÅN 206.700 KR

Kampanjpris från: 188.900 kr
KÖP TILL DCT7 (AUTOMAT) FÖR 9.900 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

Erbjudandet gäller t.o.m 30/4 2020 eller så långt lagret räcker. Erbjudandet kan ej kombineras med andra företagsavtal eller rabatter. Bränsleförbrukning blandad körning enligt körcykel WLTP: Stonic: 6-6,1 l/100 km, CO2-utsläpp
137-138 g/km. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.
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Nu utökar
vi med ännu
mera skor från
och

Välkomna!

Öppet: mån-fre 10-18 / lör 10-14

Storgatan 32, Klippan • Tel. 0435 - 101 15 • www.gunnsmode.se

Rox Stamps 5

Skapar vackra minnen med scrapbooking
I en källarlokal på Storgatan i Ljungby- lagor. Design och layout har jag erbjudit sedan
hed ligger butiken Rox Stamps Basement tidigare men det nya är att jag har en egen maskin
för den som är intresserad av scrapbook- nu, berättar Anna-Lena.
ing, hobbymaterial, handgjorda kort och
papperskonst. I år fyller Rox Stamps 10 år
i branschen.
Ägaren och kreatören Anna-Lena Nilsson
är även svensk grossist och säljer till andra butiker i Sverige och runtom i Europa.
Anna-Lena Nilsson är även generalagent åt
ett holländskt företag inom scrapbooking.
Anna-Lenas eget varumärke finns att köpa
i papper, stansmallar och stämplar.
– Nytt nu i vår är att jag kan trycka egna papper,
visitkort och broschyrer inhouse i mindre upp
Avloppsspolning

Rörinspektion

”Något som jag är ganska
ensam om är att jag bygger
mycket i helt vanlig wellkartong”

Scrapbooking
Scrapbooking innebär att man tar bilder,
minnessaker, fina papper, snören, stämplar, servetter eller vad man nu kan hitta och
gör egna konstverk av det i form av album,
kort, askar, lådor eller vad som än kan göras
i just papper. ROX Stamps är specialister på

Underhållsspolning

Taktvätt

Vi säljer även
färdiga kort!

egna textstämplar på svenska. Vackra ord och
tankenötter utformade att passa för olika hög
tider och andra händelser när du scrappar.
– Något som jag är ganska ensam om är att jag
bygger mycket i helt vanlig wellkartong och för
något år sedan skrev jag också en bok; Skapa och
återvinn i wellkartong. Ur denna föddes många
kurser som jag hållit både i butiken och runt om i
landet. Det ligger ju lite i linje med scrapbooking,
att återvinna och bevara. Att hålla kurser är något
av det roligaste som finns, i butiken hålls även
kaféer där vi pysslar med det vi vill, pratar och
fikar. Håll ögonen på ROX Media Facebooksida,
eller ta en titt på vårt sortiment på roxstamps.se,
avslutar Anna-Lena.

Sugen på att pyssla?

Välsorterad butik för scrapbooking & hobby!
Öppet:
Ons, tors, fre 10-16,30
Lör 10-14

JOUR DYGNET RUNT www.ljungbyhedsspolservice.se

Stöd din lokala handlare
och företagare

www.roxstamps.se
Storgatan 3, Ljungbyhed

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

6 BASTHI

Modevisning på Basthi
Vårens nyheter har kommit in i butiken!
Den första helgen i mars gick startskottet
för våren. Då visades nämligen vårmodet
upp hos Basthi i Klippan. Kom till Basthi i
Klippan för att köpa vårens nyheter!

o

Varnytt fran
Baldino
10%

PÅ VALFRI
VARA

Gäller under vecka 14.

Storgatan 32 i Klippan

Välkommen till en

Vi har många fler erbjudanden.

Filip Cronberg
Handlare

riktig matbutik!
HANDLA DINA VAROR PÅ ICA.SE/KVANTUMKLIPPAN

Kvalitetscertifiering
Vår butik är kvalitetscertifierad. Det betyder
att vi hanterar våra varor på ett omsorgsfullt
och korrekt sätt, enligt svensk standard för
livsmedelshantering. Det är en naturlig del
i vårt arbete och en betryggande kvalitetscertifiering för dig.

Färskvarugaranti
Vi väljer vårt sortiment med omsorg och
vet att våra varor håller hög kvalitet.
Därför får du dubbla pengarna tillbaka
om du inte är nöjd med kvaliteten på
våra färskvaror.

Miljösmart butik
Vi är en miljösmart butik. Det innebär bland
annat att vi har ett strukturerat arbetssätt
för att minska vår miljöpåverkan.

Prisgaranti

Matglädje varje dag!

Vi tycker att det är viktigt med ordning och reda
i butiken. Därför ger vi dig prisgaranti när du
handlar hos oss. Det betyder att du får 25 kr som
tack om du upptäcker att du får betala ett högre
pris för en vara än det pris som står i hyllan.

På ICA Kvantum står matglädjen och den goda måltiden i
centrum. Hos oss hittar du såväl fina färskvaror och lokala
delikatesser som prisvärd vardagsmat.
Välkommen!

Öppet alla dagar 8–21
Elfdalens Centrum, 264 21 Klippan • Tel 0435-29 600

ica.se/kvantumklippan
Klippan

LOTTA PÅ ÅSEN 7
Är du en erfaren snickare som gillar
att ha fokus på bygget?
Är du trött på att hantera
Erfaren
material och att stå i kö i
bygghandeln? Är du orolig
för att det ska bli inbrott i
firmabilen? Då är du snickaren för oss!
Hos oss får du tillgång till en fullt utrustad
servicebil som lastas på kvällen med
material inför nästa dags utmaningar och
töms på avfall när du är tillbaka.

snickare

sökes !

En kontakt räcker!

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

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

Kaffestugan ”Lotta på Åsen” är det mysiga kaféet, som serverar gammeldags våfflor med hemlagad sylt och grädde,
traditionell kakbuffé av hembakade kakor. Allting är som
det alltid har varit och det som är nytt är att Marianne och
Thomas Dahl har tagit över kaffestugan.

”Lotta på Åsen är en av Skånes mest berömda kaffestugor, med storslagen utsikt och en härlig trädgård”
– Det har alltid varit en gammal dröm från min sida, att ha ett eget kafé,
berättar Marianne. När jag slutade på mitt vanliga jobb började vi att
titta på olika kaféer som var till salu. När vi såg att Lotta på Åsen var
till salu var det en dröm som slog in. Lotta på Åsen är en av Skånes mest
berömda kaffestugor, med storslagen utsikt och en härlig trädgård att sitta
i, fortsätter Marianne.

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

Lotta på Åsen i ny regi

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

Öppnar till våffeldagen
10,7x7,1
10,7x7,1

Det är samma goda våfflor enligt recept från 1800-talet, sylt och
grädde som serveras från och med våffeldagen då Lotta på Åsen
öppnar för säsongen. Kaksortimentet utökas liksom att det kommer att finnas smörgåsar, pajer och sallader. Kakbuffén består av
sju sorters kakor och första söndagen i månaden under sommarmånaderna serveras det tårtbuffé.
– Vi utökar även sortimentet för gluten- och laktosintoleranta så att alla
ska kunna njuta av en fika hos oss. Fler parkeringsplatser är också på
gång, avslöjar Marianne.

Våfflor
Kakbuffé
Färska smörgåsar
Pajer

48:+pant

330 ml. jfr pris 73:-/liter

330 ml. jfr pris 50:-/liter
35-50 g. jfr pris 334-476:-/kg

Passa på att besöka Lotta på Åsen när du är sugen på en fika och
vill njuta av kakor som det smakade på mormor och farmors tid.
Eller bara njuta av utsikten från kaféets trädgård.

Söderåsens Våffelstuga

2 valfria

6 valfria

100:+pant

Tårtbuffé
Allt är hembakat
Alternativ för allergiker
Fantastisk miljö:-)

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

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

8 optimera

Det är lönsamt att handla lokalt
Optimera är en av Sveriges ledande bygg- personer som uppskattar hög och lösningshandelskedjor inriktad både mot yrkes- inriktad kompetens med lokal förankring.
– Det är den lokala efterfrågan som styr även om
och privatpersoner som finns lokalt.
vi drar nytta av att tillhöra en stor kedja, säger
Att handla lokalt sparar både tid och pengMagnus.
ar åt dig. Hos Optimera i Klippan hittar du
alla byggvaror som behövs till ditt byggpro- Ambitionen är förstås att hela tiden utveckjekt och du får dessutom tillgång till kom- las och uppmärksamma alla kunder, stora
petens, engagemang och ett brett sortiment. som små. Förtroende byggs varje dag och
ska behållas på lång sikt.
Allt är inte billigast på Optimera. Enstaka
produkter kan man hitta billigare på andra
bygghandelskedjor men fördelen med att
handla lokalt gör det mer prisvärt i slutändan
räknat i tid och bensinkostnader vilket
gör att det inte värt att leta efter de lägsta
priserna.
– Idag jobbar vi mer mot konsument även om vi
nischat oss mot proffsen, vilket man bland annat
kan se på öppettiderna, även om vem som helst
naturligtvis fortfarande kan handla här, förklarar Magnus Holmberg som är enhetschef på
Optimera i Klippan.

”Idag jobbar vi mer
mot konsument även
om vi nischat oss
mot proffsen”

Våren är hemmafixarnas tid

Hög kompetens

Nu när våren är här innebär det att lusten
Optimera är den bygghandel som vänder sig för hemmafixarna att plocka fram verktill professionella hantverkare och privat tygslådorna ökar. Det brukar också betyda

startskottet för en stigande aktivitet bland
villa
ägare och sommarstugefolket som
skissat på nya altaner och andra "gör-detsjälv-projekt". Det självklara valet för såväl hemmafixare som byggproffs som vill
ha rätt material och verktyg till rätt pris är
Optimera i Klippan.

Klubb Optimisten

En kundklubb för dig som är praktiskt
lagd och gör det mesta själv. Som medlem får du bonus på varje inhandlad
krona och exklusiva klubberbjudanden.
• Kostnadsfritt medlemskap
• 2% bonus från första kronon på
lagervaror
• Din bonus omvandlas
till bonuscheckar
• Medlemsrabatt på
utvalda produkter
• Information om
kampanjer och
erbjudanden

Vi hjälper dig att lyckas!
www.optimera.se 0435-44 89 50

TRÄDGÅRD 9

Ge trädgården
en bra start!

Är gräset grönare
på andra sidan?

GRÄSFRÖN

Vill du ha en tätare och grönare gräsmatta än grannen kan
det vara idé att investera i en robotgräsklippare.
En fördel med en robot är att den klipper grässtrået från alla håll,
vilket gör att gräsmattan på sikt blir friskare, tätare och grönare.
Gräsklippet som blir kvar mellan stråna som ett naturligt
gödningsmedel. Det innebär att du inte behöver tillsätta lika
mycket näring och på sikt får den perfekta gräsmattan.
Har du däremot mossa i gräsmattan som du vill bli av med bör
du använda ett bekämpningsmedel t.ex. Weibulls Stoppar mossa
eller näringstillskottet Järnsulfat FerroGent. Kombigödsel som
Stroller PLUS Mossa är också effektivt och bidrar samtidigt med
näring till gräsmattan samtidigt. Att du får mossa i din gräsmatta
beror till 85 % på att gräsmattan inte har fått tillräckligt med näring. Därför är regelbunden gödsling viktig. I slutet av april eller
början av maj sprider du ut Weibulls Super Gramino eller Bayer
Stroller över gräsmattan. Så får du din gräsmatta att bli grönare
än grannens.

PÅ OSMO
HÅRDVAXOLJA*

85:-

SÄTTPOTATIS

46:-

SÄTTLÖK

29.90

MEDLEMSERBJUDANDE!

20%

Skånefrö Österlen
Villa 1 kg

JUST NU

359:-/m

2

GERFLOR
VIRTUO 55 CLIC**

FIBERDUK
till rabatten

90:-

SODASTREAM

59:-/st

Osmo Hårdvaxolja

ger dina trägolv en vacker, slitstark, vatten och smutsavvisande yta
och bevarar dess naturliga karaktär.

Dags för nya golv?

Just nu har vi kampanjpriser på Virtuo 55 Clic från Gerflor.

* Gäller Osmo Hårdvaxolja ofärgad, pigmenterad och natur 20/3–5/4-20. Ord.
pris från 211:-. Gäller för dig som är eller blir medlem i Mitt Colorama.
** Gäller Gerflor Rosendal, Sofiero, Tidö, Steninge, Ekenäs och Svartsjö
20/3–5/4-20.

Gilla oss på FB

Gäller endast Ljungbyhedsbutiken.

Bygdens butik!

Storgatan 4 | Ljungbyhed | 0435 - 294 50

10 MP Solskydd

UTOMHUSSÄSONGEN
HAR BÖRJAT

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

l oka l a

Din expert på solskydd
APP-STYR DINA MARKISER!
Köp minst 2 st fönstermarkiser med Somfy-io motorer med
fjärrkontroll och montering så bjuder vi på 1 st Somfy-io
Connexoon för App-styrning till ett värde av 1 650:-.

Öppet onsdagar 13-18, lördagar 10-13
0435-149 60, 073- 443 44 66. Värmev. 2 i Klippan

MP Solskydd i Klippan har i snart 20 år monterat solskydd
i form av persienner, rullgardiner och markiser för fönster,
uteplatser och trädgårdar, de är helt enkelt experter på solskydd!
– Alla produkter måttillverkas och anpassas till varje kund. Vi har ett
stort urval och det finns det något för alla stilar och smaker. Våra solskydd
blir en del av din inredning och utemiljö, säger Mats Persson som
startade MP Solskydd 2002.
Från att ha varit ett enmans
företag är de idag tre anställda.
Utställningshallen i Klippan
har öppet varje onsdag mellan
klockan 13-18 och lördagar mellan kl. 10-13, så att kunder kan
komma in och se på produkter
eller boka in ett kostnadsfritt
hembesök.

Markiser till uteplatsen

072-505 83 60 | mats.theisner@telia.com

Stora markiser har på senaste år blivit allt populärare i takt
med att trädäcken, terrasserna och uteplatserna blivit större
och mer inredda. Uteplatsen har blivit en viktig del av
hemmet och för att unna nyttja den till fullo, är stora
markiser således ett perfekt val. En stor markis ger både
skydd mot solen och en trevlig yta att umgås och vara
på. Tack vare vävens vattenavstötande egenskaper går det
dessutom att vistas utomhus även om det duggregnar.
– Det är viktigt att en markis sitter väl förankrad till väggen och
att eventuell motor är monterad fackmässigt. Genom att anlita
MP Solskydd får du markisen monterad korrekt, avslutar Mats.

PERFEKT GRÄSMATTA
VARJE DAG
KLARAR SMALA
PASSAGER

AVANCERAD
NAVIGERINGSFÖRMÅGA

KLARAR BRANTA
SLUTTNINGAR

Försäljning
Service
Reservdelar

H Husqvarna

Söndraby El 11

Rent
&
fräscht hemma
SPARA
1 500:BOSCH
Tvättmaskin WAT2849BSN

6 995:(ord. pris 8 495:-)

Art nr 109753
Kapacitet: 9 kg
Ljudnivå: 49 dB
Centrifugering max: 1379 varv/min

Butiken Söndraby El


firar 45 år

Verksamheten Söndraby El startades av Karl-Axel och Ingrid
Wilhelmsson 1972 hemma i villan i Söndraby, därav namnet.

BOSCH
Torktumlare WTR85VB8SN

SPARA 1 000:-

7 995:(ord. pris 8 995:-)
Art nr 112066
Kapacitet: 8 kg
Ljudnivå: 65 dB

Butiken på Järnvägsgatan i Klippan öppnade 4 april 1975 och är än
idag ett genuint familjeföretag där Magnus Wilhelmsson ansvarar
för butiken och Stefan Wilhelmsson ansvarar för elinstallationerna.
Då butik och installation går i varandra så hjälps bröderna åt.
När butiken startade var det en ren Huskvarnabutik de första 20
åren, sedan har sortimentet och varumärkena växt genom åren.
Idag är det ett brett utbud av alla varumärken.
– Det som alltid varit kännetecknande för Söndraby el är den höga service
graden där vi hjälper till från stort till smått. Vitvaror och småel är en
bransch under ständig förändring. Butiken byggdes ut 1986 och blev större
samt fick en ny ingång. Det senaste som hänt i butiken är att det blivit en
ny logga och nya skyltar vid entrén, säger Magnus som jobbat i butiken
sedan 1993.

Återkommande kunder
Tack vare bra service, kunnig och hjälpsam personal väljer kunderna att handla lokalt istället för att åka iväg till större varuhus.
Som Elonbutik tillhandahåller Söndraby el ett stort utbud som gör
att du kan handla på Internet och hämta ut i butiken. Det breda utbudet i butiken tillsammans med personlig service från personalen
är fortfarande framgångsreceptet för Söndraby el.

ELECTROLUX
Robotdammsugare
PI81-4SWN

SPARA 1 000:-

4 995:(ord. pris 5 995:-)
Art nr 114150

BOSCH
Ångstrykjärn TDA102411C

SPARA 250:-

449:(ord. pris 699:-)
Art nr 114335

Beställ på elon.se och
hämta i din butik

Söndraby El

Järnvägsgatan 28, Klippan | 0435-139 60 | klippan@elon.se
Erbj. gäller 23/3-19/4 2020 eller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med
andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.

12 Ahlins möbler

FÖRSÄSONGSKAMPANJ
Gäller även nyheter &
beställningsvaror

Säsongens utemöbler är här!
Vi är i slutet av mars men våren är faktiskt på gång.
Faktum är att det verkligen är dags att se över årets sommarmöbler – om bara någon vecka är det ju påsk och då är det verkligen härligt att kunna ta en fika utomhus och njuta av vårsolen.
Sommarmöbler som passar för balkong, altan och uteplats finns
det ett väldigt stort utbud av hos Ahlins möbler i Tullssonhuset.
Det finns sommarmöbler i alla möjliga material och prisklasser
så den som är intresserad av inredning och design kan ju välja
och vraka bland alla snygga utemöbler.
– Årets säsong innebär att aluminum är fortsatt stort och konstrotting
blir allt mer populärt. Stilen är modernt med retrostil från 1960-talet i
sommar. Årets soffbord är höga så vi kan äta vid bordet, tillsammans med
hörnsoffor och soffgrupper. Hos Ahlins möbler satsar på kvalitetsmöbler
inom alla prisklasser som passar alla plånböcker. Kom in och se och prov
sitt dina nya utemöbler, säger Niklas Ahlin.

Paketpris

149:-

750 ml

Ord pris 204:-

VI FINNS I TULLSSONHUSET, KLIPPAN
Hembygdsgatan 2, Klippan | 073-53 24 460

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

Bjärhus Växtbutik 13

Lagerrensning!

Passa på att fynda!
Sony 85 ” 4K HDR
85XG8596

Hallå där

PRIS
SÄNKT

Helen Andersson!

5.000:-

Bjärhus Växtbutik fyller 90 år i år och samtidigt tar fjärde
generationen över butiken.
Bertil Andersson kommer att jobba kvar i butiken när dottern
Helen Andersson tar över. Helen är legitimerad sjuksköterska vilket hon jobbat som de senaste 10 åren.
– Bjärhus växtbutik är ett riktigt familjeföretag och det känns bra att Bertil
är kvar och fungerar som min mentor. Hans yrkeskunskap och erfarenhet
är ovärderlig för både mig och kunderna. Lena Källkvist, tidigare del
ägare, har däremot valt att gå i pension efter trogen tjänstgöring i butiken
i 25 år, berättar Helen.
Det var Bertils farfar som en gång i tiden startade Bjärhus Växtbutik och utbudet har både förändrats men också varit detsamma. Växter av hög kvalitet har alltid varit centralt genom åren.
– Jag vill förstås sätta min prägel på butiken och tänker utöka utbudet
med fler krukor för utomhusmiljö och få ett mer ungdomligt sortiment.
Sen tänker jag mig att hitta fler ekologiska alternativ, både växter och
gödning, säger Helen.
Kom till Bjärhus Växtbutik och upptäck glädjen av att odla. Här
finns det ett stort utbud av växter, träd och blommor men inte
minst en stor kunskap att ta del av.

85"
4K
HDR

24.990:-

LG - 65” UHD Smart TV
65UM7450

65"

PRIS
SÄNKT

4K
HDR

3.500:8.490:-

Skivspelare Sony USB
PSLX300USB

PRIS
SÄNKT

Äntligen trädgårdstid
Butiken är nu fylld
med inspiration!

500:1.290:-

Ljud - Bild - Vitvaror
För info & öppet se

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

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

Föreningssidan

Kung Fu för barn
Rörelseträning

med OK Kompassen
Under ledning av Birgitta Wall samlas
ett gäng motionärer två gånger i veckan,
motionsgympa om tisdagar och Pilates
om torsdagar, för att röra på sig.
Det är förstås lika mycket socialt som det är
motion fast båda sakerna höjer livskvaliteten och förbättrar hälsan. Flertalet av motionärerna är inte aktiva orienterare men
alla behöver röra på sig. Hälsa är roligt, se
till att ha roligt ofta.

Barn och ungdomar från 7 år får lära sig flera olika delar av Kung Fu traditionen.
Deras träning innehåller bl.a. fitness, parkour
gymnastiska övningar, konfliktlösningar, styrka, motorik,koordination samt självförsvar.
Engagerade och professionella instruktörer
som ser till varje barns bästa.
Välkommen med era barn till vår förening i
nya fräscha, större och mer funktionella lokaler i Sågen-huset.
NYBÖRJARE: (Från 7 år) Söndagar kl. 14-15

INSTÄL

LT

Tyvärr är årets Blåkullekul inställt. Välkommen tillbaka nästa år!

Inbjudan till årsmöte 2020 Plastens Hus

Onsdagen den 15 april kl. 17.00
håller Plastens Hus sitt årsmöte.
Du som är medlem är varmt välkommen.
Föreningen bjuder på fika.

KALLELSE TILL

Slotracing-KSR
Under skottdagen arrangerades det tävling i bilbana i Klippan.
Banan i Klippan är ombyggd med massor av detaljer i omgivningen,
tuffa kurvor och raksträckor på banan. Tävlingen, Battle Royale, vanns av Oskar "Machine" Ellerstrand som även är svensk
mästare i Slotracing, körning på bilbanor. Oskar Ellerstrand och
Daniel Liljekvist är några av de som tävlar runtom i Europa och
är stora entusiaster. Tävlingen i Klippan hade deltagare från både
Sverige och Danmark. En fantastisk rolig helg med härlig stämning
och häftig racing för alla tävlanden.

FISKESTÄMMA
TORSDAGEN DEN 16 APRIL KL 18:30

Plats: Lucys restaurang,
Ljungbyheds Park (f d F 5 matsal)
Handlingar inför stämman finns tillgängliga hos
ordföranden. E-post: brojoh11@outlook.com

Välkomna!
RÖNNEÅDALENS FISKEVÅRDSFÖRENING

öreningssidans sponsorer!
Tack till Föreningssidans sponsorer!

Tack till Föreningssidans sponsore

reser land och
rike runt för Rögle
Jag står och väntar tillsammans med ett Högtryck på läktaren
60-tal supportrar i Ängelholm på tre bus- Under matchen var det allsång som stöd till
sar som ska ta oss till Oskarshamn.
Rögle på isen. Oavsett gammal eller ung,
kvinna eller man sjöngs det för full hals hela
Stämningen är bra och blir ännu bättre efter
matchen. I periodpauserna fylldes det på
hand vi åker med bussen. De yngre sitter
med både mat och vätska samtidigt som seklängst bak i bussen och de äldre längst fram.
venserna under matchen diskuterades. Efter
Det är ett tvärsnitt av befolkningen som åker
en spännande avslutning slutade det med
med på bortamatcherna. Stämningen är hög
Röglevinst med uddamålet vilket fick suppå bussen fast det finns en ömsesidig och faportrarna att bli vilda av glädje. Kramkalas,
miljär respekt mellan supportrarna. Det är
ännu mera sång och flera hoppade med bara
kärlek till varandra och Rögle.
överkroppar. Supportrarna stannade kvar
På bussen hamnar jag sidan om Johan Ros efter matchen och sjöng in spelarna på isen
lund som berättar att han följt Rögle i större igen som svarade med att sjunga med alla
delen av livet och stått på ståplats de senaste
tillresta supportrar.
15 åren.
– Trevligt med bortamatch,
många med samma intres
se på bussen. Go stämning
hela vägen dit och på läk
taren. Det här är bästa sä
songen och bästa laget jag
sett på isen, säger Johan.

”Unga som gamla
förenas vi av
kärleken till Rögle”

En Fröidh från Klippan
Ansvarig för bussresan är styrelsemedlemmen i AIA, Jesper Fröidh från Klippan. Jesper höll låda hela vägen och såg till att stämningen är på topp hos alla.
– Det här är min extrafamilj. På läktaren och på
bussresorna träffar jag många underbara människor
som jag aldrig skulle träffat eller umgåtts med an
nars. Unga som gamla förenas vi av kärleken till
Rögle. Vi tar hand om varandra och ställer upp för
varandra. Det blir en speciell gemenskap av att åka
buss tillsammans. Nya välkomnas in i gemenska
pen och blir fort du med alla, berättar Jesper.

Hemresan

När bussarna rullade
hemåt
analyserades
matchen, tabellen och
övriga resultat under
glada tillrop. Längst
fram i bussen kunde jag sitta i fred men
längst bak i bussen var
det klackarna i taket.
– Resan hem är alltid skönare efter en seger men
oavsett är det alltid roligt att åka iväg på borta
match. Stämningen och gemenskapen före, under
och efter matchen är obeskrivligt, avslutar Jesper
Fröidh.
Att vara Röglesupporter är att ha en extrafamilj där alla håller om varandra. Stötta
Rögle både hemma och borta genom att bli
medlem i Angel Island Army (AIA) och bli
en del av familjen som reser land och rike
runt för Rögle.

Rögle BK 15

16 EPA i Klippan

När EPA stängde i Klippan
1961 invigdes EPA i Klippan. I lokalerna som
Gunns Mode och Oasis finns idag fanns på den
tiden varuhuset EPA, som stod för låga priser.
Fram till 1977 fanns EPA i Klippan och året efter
hade samtliga EPA varuhus blivit Tempo istället.
När EPA stängde i Klippan 1977 anordnades det en
avslutningsfest på Gästis i Klippan. Laszlo Nemeti
var fotograf vid festen på Gästis. Bland annat sopade
Bodil och Inga-Lill ut cheferna den kvällen. Kvällen
bjöd på middag och lekar och en del dricka.
Fler bilder finns på Facebooksidan: Söderåsportalen

Prata med någon som
kan Klippans kommun
Erbjudande till alla privatkunder som
köper bostad via Fastighetsbyrån och
tar nytt bolån i Swedbank.
– Bolån med 2 räntefria månader (Gäller endast för kunder som
står med på köpekontraktet/överlåtelseavtalet OCH är låntagare).
– Ett handpenningslån som är kostnadsfritt under 6 månader,
under förutsättning att slutfinansiering läggs i Swedbank.
– 3 månaders kostnadsfri hemförsäkring vid tecknande av
helårspremie.
– Nyckelkund kostnadsfritt under 1 år.
– Rådgivning i form av Boendekollen.
Ring oss på 0435-180 70, Fastighetsbyrån eller
0435-260 04, Swedbank så berättar vi mer.

Information från Klippans kommun
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FÖRETAGSETABLERINGAR

till verksamhetsområdena Bolestad och Månstorp i Östra Ljungby

Handla lokalt
Coronaviruset har vänt upp och ner på vår
tillvaro de senaste veckorna.
Det har på något vis berört alla, på bred front.
Försiktighetsåtgärder som vidtagits för att
skydda de mest utsatta har även resulterat i att
näringslivet drabbats hårt.

Skiss över hur Månstorp skulle
kunna se ut efter byggnation

Både lokala och externa företag har den företag som vill etablera sig på Månstorps
senaste tiden visat stort intresse för Östra området är också stort, mark
a rbeten pågår
Ljungby.
och de första ”nybyggarna” ska med största
sannolikhet kunna få tillgång till marken
Klippans kommun har skrivit markanvisnings
framåt tidiga sommaren. Här är det främst
avtal med logistikföretaget Frode Laursen
fråga om något mindre verksamheter, fem
som gäller västra delen av Bolestadområdet,
till sju företag kommer kunna samsas på den
förhandlingar om östra delen pågår med ett
aktuella ytan.
annat företag inom samma bransch. Om allt
går i lås innebär det att marken på båda sidor På klippan.se/naringslivarbete/lokalerochmark
om Riksväg 13, norr om E4, kommer att hittar du en presentation och gestaltning över
bebyggas i nära framtid. Intresset från verksamhetsområdena i Östra Ljungby.

Kultur och fritidsaktiviteter
ger ett rikare liv!
Med anledning av den ohälsa som Corona-epidemin
skapar är det viktigt för er som kan att göra det som
gynnar hälsa och berikar livet!
Kultur- och fritidsförvaltningen fortsätter möjliggöra
ett rikt liv genom att erbjuda verksamhet – för
aktuella öppettider och arrangemang – håll koll
på kommunens hemsida och i våra sociala medier.
Nu i vårtider har våra utemiljöer
och naturen massor att erbjuda!

För att minska de negativa konsekvenserna
för våra företag och för att behålla den goda
service som finns i kommunen, är det extra
viktigt att vi handlar på hemmaplan och på
olika sätt stöttar det lokala näringslivet.
I skrivande stund och utifrån gällande rekom
mendationer vill vi därför uppmuntra dig att
fortsätta att leva ett så normalt liv som vanligt,
med jobb, inköp och restaurangbesök etc.
Hälsar
Näringslivsavdelningen i Klippans kommun

MUSIKSKOLAN
Eftersom Klippans musikskolas turné och
Öppet Hus inte kunde genomföras som planerat,
vill vi gärna informera om hur man anmäler
sig till vår verksamhet.
Ni hittar oss på

www.klippan.se/upplevagora/musikskola
Där finns information om allt vi har att erbjuda,
samt en länk till ”Musikskolans portal”
– vår plattform för anmälan.
Vi tar emot anmälningar löpande!

Söderåsjournalens Branschregister
BANK

FASTIGHETSBOLAG

INRAMNING

SEB

Treklövern Bostads AB

IdéRika Ram

Swedbank

FOTVÅRD

Fenix Frames

Allegatan 17, 264 33 KLIPPAN
0435-48 32 10, www.seb.se
petter.arenhag@seb.se

Storgatan 43, 264 32 KLIPPAN
0435-121 00, www.treklovern.se
kundtjanst@treklovern.se

Storgatan 38, 264 33 KLIPPAN
0435-260 00, www.swedbank.se
klippan@swedbank.se

Fotspecialisten i Klippan

BILDELAR
Stigs Autoshop

Storgatan 64, 264 33 KLIPPAN
0435-147 00, www.stigs-autoshop.se
order.stigsautoshop@telia.com

KLÄDER

FÄRG OCH TAPETER

Basthi

Karossvägen 1, 264 21 KLIPPAN
0435-142 62, www.colorama.se/klippan
klippan@colorama.se

FÖNSTER OCH DÖRRAR

Nockes Bil - Kenoc AB

Spången, 264 52 LJUNGBYHED
0435-44 04 87, www.kenoc.se
info@kenoc.se

FönsterFint

Hembygdsgatan 2, 234 36 KLIPPAN
0435-107 81, www.fonsterfint.se
info@fonsterfint.se

BYGGVAROR

GÅRDSBUTIK

Optimera Svenska AB

Storgatan 81, 264 31 KLIPPAN
0435-44 89 50, www.optimera.se
klippan@optimera.se

Bjärhus Gårdsbutik

Bjärhus, 264 93 KLIPPAN
0435-102 95, www.bjarhus.se
elisabeth.hansson@lm.lrf.se

CYKELAFFÄR

Svarta Svängens Köttbod

Ekstrands Cykel

Bjärnarp 790, 268 68 RÖSTÅNGA
0705-51 73 89, www.svartasvängen.se
svartasvangenskottbod@hotmail.com

Storgatan 17, 264 33 KLIPPAN
0435-71 14 13, www.tvahjulsmastarna.se
klippanscykel@telia.com

HEMBYGDSFÖRENING

ELEKTRIKER

Östra Ljungby och Källna socknars
Hembygdsförening

Bravida Prenad AB

Värmevägen 2, 264 39 KLIPPAN
0435-77 95 48, www.prenad.se
andreas.byrlen@prenad.se

Bjerhus 4460 Fastarp, 264 94 KLIPPAN
070-315 17 37, 0701-13 11 20

HUND/TRÄNINGSPLATS

Elon / Söndraby EL

Järnvägsgatan 28, 264 33 KLIPPAN
0435-139 60, www.sondrabyel.se
sondraby.el.ab@telia.com

Skånehallen

Hembygdsgatan 4, 264 36 KLIPPAN (Maria Beck)
0702-99 35 80, www.skanehallen.se
info@skanehallen.se

Herners El

Storgatan 5, 260 70 LJUNGBYHED
0435-44 04 17, info@hernersel.se

Söderåsens Brukshundsklubb

Lilla Kloster 410, 264 53 LJUNGBYHED
0435-44 14 45

Jensen El / Alltjänst

Tornsborg 4548, 264 54 LJUNGBYHED
070 22 86 502, www.jensen-el.se
poul@jensen-el.se

HUND- OCH KATTPENSIONAT
Contramarken Kennel & Hundpensionat

ENTREPRENAD, MARK
OCH ANLÄGGNING

Storaryd 1638, 264 54 LJUNGBYHED
0708-52 51 20

Dag & Natt för Hund & Katt

Linneröd 6765, 264 93 KLIPPAN
0722-45 20 80

Fricks Entreprenad
0702-17 49 25

Maglabyvägen 236-0, 265 72 KVIDINGE
070-670 68 01

Storgatan 17, 264 33 KLIPPAN
0435-133 50

Colorama

BILVERKSTAD

Ekbacken 693 Bonnarp, 264 53 LJUNGBYHED
0704-49 05 48, www.iderikaram.se
lennartsaflund@gmail.com

KMT Klippans Maskintjänst AB

Storgatan 32 C, 264 33 KLIPPAN
0435-157 15

Gunns Mode

Storgatan 32D, 264 33 KLIPPAN
0435-101 15, www.gunnsmode.se
info@gunnsmode.se

KOMMUN

Klippans Kommun
Trädgårdsgatan 12, 264 80 KLIPPAN
0435-280 00, www.klippan.se
kommun@klippan.se

LIVSMEDELSBUTIK
ICA Kvantum

Ladugårdsvägen, 264 36 KLIPPAN
0435-296 00, www.ica.se/kvantumklippan
hakan.cronberg@kvantum.ica.se

ICA Nära

Storgatan 21, 264 33 KLIPPAN
0435-106 04, www.ica.se
thomas.c.carlsson@nara.ica.se

MARKISER
MP Solskydd

Värmevägen 2, 264 39 KLIPPAN
0734-43 44 66, www.mpsolskydd.se
info@mpsolskydd.se

MÅLERI
Ruds Måleri

Karbingatan 22, 264 51 LJUNGBYHED
070-88 408 65

MÖBELRENOVERING - SÖMNAD
Åkälla Väv & textil

Templaregatan 20, 264 35 KLIPPAN
070-782 28 85

PSYKOTERAPI
KBT4U

Norra Skolgatan 2A, 264 33 KLIPPAN
0707-56 54 88
Dobrica Vukovic, socionom, leg. psykoterapeut
kbt4u@hotmail.com

Psykologmottagning

Åbytorpsvägen 25, 264 39 KLIPPAN
0435-191 50, www.kmt-klippan.com
info@kmt-klippan.com

Norra Skolgatan 2A, 264 33 KLIPPAN
Ursula S. Henningsson, leg. psykolog/psykoterapeut
070-679 31 11, www.minpsykolog.net

Rätta svar till påskpysslet på sidan 2
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REDOVISNING, REVISION

TRYCKERI

BDO

Adapt Media

Söderåsens Redovisningsbyrå AB

A-Tec Textiltryck & Brodyr

REKLAM

TRÄDGÅRD

Adapt Media

Billy & Carina Trädgårdanl. HB

RESTAURANGER

Bjärhus Växtbutik

Box 103, 264 33 KLIPPAN
0435-76 61 31, www.bdo.se
peter.jelinek@bdo.se
Storgatan 6, 265 34 ÅSTORP
0435-203 21, www.soderasens.com
info@soderasens.com

Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN
0435-77 90 50, www.adaptmedia.se
info@adaptmedia.se

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

Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN
0435-77 90 50, www.adaptmedia.se
info@adaptmedia.se
Fabriksvägen 6, 264 39 KLIPPAN
0435-155 10, www.atec.nu
info@a-tec.nu

Svenstorp 897, 264 53 LJUNGBYHED
0705-54 88 14
billyocarina@telia.com
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

eller skicka uppgifterna i ett mail till:
info@adaptmedia.se
Ja, jag vill vara med på följande:

Endast grunduppgifter
(namn, adress och telefonnr)
Pris: 1 300 kr/år
Grunduppgifter
+ Web- och epostadress
Pris: 2 000 kr/år
Företagsnamn: ........................................

Lilla Kloster VVS AB

Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN
0435-77 54 35

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

Mörsarevägen 6, 264 54 LJUNGBYHED
0729-41 67 05

Adress: ........................................
Postnummer: ........................................

Theisners VVS

Östergatan 3, 264 35 KLIPPAN
072-505 83 60

VÄRMEPUMPAR OCH
KYLANLÄGGNINGAR

Klippan Dental

A4U i Skåne AB

Järnvägsgatan 11, 264 38 KLIPPAN
0435-153 10, www.klippan-dental.se
info@klippan-dental.se

KVIDINGE
0706-24 82 29, www.a4uab.se
info@a4uab.se

Tandvården Ljungbyhed

Lilla Kloster VVS AB

Tandl. Michal Wachalski
Infanterigatan 10-12, 264 51 LJUNGBYHED
0435-44 08 00

Fyll då i uppgifterna nedan och skicka in
dem till:
Adapt Media
Norra Skolgatan 2A
264 33 Klippan

Kontaktuppgifter

VVS & RÖRMOKARE
Snälleröds VVS

VILL DU SYNAS HÄR?

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

Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN
0435-77 54 35

LUFT-VATTENVÄRMEPUMP
MED ETT FRAMTIDSÄKRAT

T

RY

EFFEKTIVARE OCH TRE GÅNGER LÄGRE
MILJÖPÅVERKAN ÄN TIDIGARE KÖLDMEDIUM.

KÖLDMEDIUM

T

16 ÅRS

GGHE

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

FÖNSTER FÖR DIG
OCH DITT HEM
även monterat
och klart !

Svensktillverkade kvalitetsfönster • 30 års garanti • P-märkta • Kostnadsfria hembesök!

Stort utbud takfönster från Velux.

Pvc fönster från Drutex SP-Testade
P-märkta skjutdörrar från 9.650 kr

Vi säljer Tanumsfönster
och NTech.

Kolla in
erbjudanden
genom att
använda denna
QR-kod!

Kom in och se våra kaminer från
Contura.

Stort sortiment av dörrar, ovan
ytterdörr från Polardörren.

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

Lägg upp betalningen räntefritt i upp
till 24 månader

