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Omslaget: Caroline är en del av det nya hälsoteamet
på Hard Rock ECO
Omslaget, lilla bilden: Helen är veterinär i Gråmans
torp och är specialist på tandvård till hästar.

Utgivningsdagar

Köpmannaförening med anor
DANIEL KRISTENSSON, ANSVARIG UTGIVARE

Nästa år firar Köpmannaföreningen i Klippan 75 år, 1946 bildades Klippans
Minuthandlarförening. Dock hade en förening för köpmän funnits sedan i början
på 1900-talet. Den 28 februari 1946 bildades Klippans Minuthandlarförening
och specerihandlarna bildade Klippan-Perstorps köpmannaförening. Strävan och
målet var att ha en handel som på bästa sätt gagnade såväl butiker som kunder.
Klippan blev ett handelscentrum för kringliggande bygd. Under det senaste året
har jag haft äran att få vara Köpmannaföreningens ordförande.
Alla som har vart engagerad i en förening vet att det är föga glamouröst att sitta
i en styrelse, men det är viktigt att vi som verkar i Klippan engagerar oss. Hur vi
ska möta framtiden, uppmuntra till lokal handel i en tid då konkurrensen är stor
både från externa köpcentrum och internethandel till frågor kring öppethållande,
helgstängning, julsatsning, trafik, byggnation och evenemang har berört köpmännen genom alla år.
Det finns en stark känsla för handel och företagande i Klippan. Söderåsjournalen
är de lokala företagens annonstidning som bidrar till intresset för lokal handel. I
Klippan konkurrerar handeln med bättre service och större kunnande än de stora
köpcentrumen. Genom att marknadsföra sig lokalt hjälps handlarna åt att hålla
Klippanborna kvar på hemmaplan. Faktum är att handeln i Klippan har klarat
sig bättre än jämförbara centrumhandelsplatser. En del av förklaringen är just att
Klippan och Ljungbyhed haft Söderåsjournalen som är bygdens och företagens
tidning. Människor läser Söderåsjournalen eftersom de vet att butikerna annonserar i tidningen och att det skrivs om lokala saker som berör och intresserar.

Nummer
Februari
Mars
April
Maj

Manusstopp
3 februari
9 mars
30 mars
4 maj

Utgivningsdatum
22-23 februari
28-29 marsPåsk
18-19 aprilEventlördag
23-24 maj
Pingst, Mors dag,

Juni/Juli

25 maj

13-14 juni

Tävla med Söderåsjournalen

Augusti

3 augusti

22-23 augustiKlippanfesten,

Vinn Klippancheckar och Biobiljetter

Nationaldagen, Student
Åby marknad,
Midsommar, Söderåsdagen

Perstorpsdagarna,
Fly ´n Ride, Skåne Truck Show

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

Adapt Media
N. Skolgatan 2A, 264 33 Klippan
TEL. 0435 - 77 90 50
www.söderåsportalen.se

Med dessa ord vill jag tacka för året som ordförande i Köpmannaföreningen och
Söderåsjournalens 31:a utgivningsår.

1:a pris: Klippancheck, värde 300 kr
2:a pris: 2 biobiljetter på Bio Grand Ljungbyhed,
värde ca 200 kr
3:e pris: 1 biobiljett på Bio Grand Ljungbyhed,
värde ca 100 kr
I tidningen finns det gömt ett antal hjärtan som ser ut som den här ovan.
Leta upp och räkna dessa (den stora här bredvid räknas INTE).
Skriv upp hur många du hittar på kupongen nedan och skicka in den i ett
frankerat brev till:
Hjärtan, Adapt Media, Norra Skolgatan 2A, 264 33 KLIPPAN.

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

OSS TILLHANDA SENAST den 7 februari 2020
Antal hjärtan:

�������������������������������������������������������������������������������������

Namn:

�������������������������������������������������������������������������������������

Tel:

�������������������������������������������������������������������������������������

Adress:

�������������������������������������������������������������������������������������

		
�������������������������������������������������������������������������������������

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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Digitaltryck till Din tjänst
Adapt Media i Klippan levererar dagligen
trycksaker till både företag och föreningar.
Med vettiga priser och hög kvalitet är Adapt
Media en självklar partner för många i när
området.
Broschyrer

Du vet väl att om du
trycker ditt föreningsblad minst 4 gånger
per år så debiteras
ingen moms! Kontakta
Adapt Media för mer
information.

Böcker

Digitaltryck är perfekt för mindre och medel
stora upplagor. Föreningar som trycker tidningar
eller medlemsblad tjänar snabbt in tid och pengar
genom att använda sig av digitaltryck hos Adapt
Media.
– Vi trycker olika föreningars medlemstidning, tävlings
program, foldrar, flygblad och protokoll med mera.
Dessutom kan du få dina trycksaker sorterade, vikta
och häftade efter dina önskemål. Vi kan även adressera,
kuvertera och lämna in tidningarna till posten. Att
hjälpa föreningar snabbt och enkelt är en självklarhet för
oss, förklarar Daniel Kristensson på Adapt Media.

Figurskurna dekaler

Adapt Media trycker digitalt fyrfärgstryck på alla
marknadens material såsom papper, syntet och
självhäftande material.
– Vi erbjuder även profilprodukter för att du ska nå ut
med ditt varumärke. Vi fixar allt. Hos oss på Adapt
Media är alla välkomna, här är inget företag eller fören
ing för stort eller för litet, förklarar Daniel Kristensson.

Julkort

Utbildningsmaterial

Figurskurna inbjudningskort

Självkopierande kvittoblock

Studentskyltar & banderoller
!
Grattis

Robin

Grattis Robin!
Banderoll

8/6 2020

AB00

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

4 Sweet Harmony

100% naturligt

Fiket och butiken Sweet Harmony i Klippan centrum lockar
både lunchgäster och kunder som vill ha gluten- och mjölk
fria bröd, bakverk och maträtter.
För den som vill ha ekologiska och naturliga hud- och hårvårdsprodukter finns det ett stort utbud att välja mellan. Annika
Christensen som driver Sweet Harmony berättar:
– Hela vårt sortiment är naturligt fritt från gluten och vi använder oss inte
av vetestärkelse. Allt bakas i en garanterad glutenfri miljö. Vi erbjuder
dessutom 100% naturliga hudvårds- och rengöringsprodukter i lant
handelsmiljö. Hos oss finns det inga kemikalier utan allt är naturligt.

Öppet mån-fre 6-22, lör-sön 8-22
Preem Klippan | Storgatan 7 | 0435-71 16 70
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Öppet tis-fre 10-16, lör 10-14
Bruksgatan 29 Klippan 076-318 77 75

Halva priset
på ord. pris.

Massor av vårnytt

20% rabatt

på omarbetning!
Gäller t.o.m. 29 februari

OCH
Storgatan 46, Klippan • 0435-135 30

Storgatan 32 i Klippan

choklad • Hard Rock ECO 5

Köp choklad till den du älskar
Det finns vetenskapliga belägg för att köpa choklad.
Choklad sätter igång produktionen av ämnena serotonin och
endorfin i hjärnan, vilket gör att du känner dig lugn och glad.
Upp
levelsen av förälskelse och sexuellt upphetsning kommer
ofta i samband med intagande av en riktigt
mörk bit. Detta eftersom choklad innehåller
fenyletylamin, ett ämne som frigörs i hjärnan när vi blir förälskade. Choklad med
extra hög kakaohalt, över 85 procent, kan
även ge ökad sexlust. Det finns alltså många
anledningar till att köpa choklad till den du
tycker om till alla hjärtans dag.

SVERIGEPREMIÄRER PÅ GRAND BIO

Caroline förespråkar hälsa
Caroline Magnusson är delägare i Hard Rock ECO och har
breddat salongens utbud med både skönhetsbehandlingar
och medicinsk massage.

fredag 24/1 kl 19:00 (Eng. tal)
– SVERIGEPREMIÄR –

fredag 31/1 kl 19:00
– SVERIGEPREMIÄR –

söndag 26/1 kl 16:30 (Sv. tal)

söndag 2/2 kl 17:00

söndag 26/1 kl 19:00 (Eng. tal)

onsdag 5/2 kl 19:00

onsdag 29/1 kl 19:00 (Eng. tal)
Bio Grand, Ljungbyhed, Storgatan 7
Biljettbokning: 070–731 21 81 (sms)

Med ett stort intresse för psykisk och fysisk hälsa utför Caroline
djupgående massagebehandlingar. Salongen har nu fyra frisörer
och tre kroppsterapeuter. Det senaste tillskottet i hälsoteamet är
Patrik Mårtensson som är utbildad i bland annat kinesiologi och
traditionell kinesisk medicin.
– Jag vill motivera och inspirera min omvärld till ett liv med mer energi
och välmående både psykiskt och fysiskt, säger Caroline.

Grön salong
För frisörerna på Hard Rock ECO är det en självklarhet att arbeta
i en giftfrimiljö utan hälsorisker. Inte heller ska kunderna utsättas
allergiframkallande ämnen eller ämnen som kan ha hormon
störande effekter.
När man väljer ekologiskt och giftfritt är det många som tror att
man blir begränsad, men Caroline förklarar att så är inte fallet.
– Det finns många giftfria, säkra skönhetsprodukter och behandlingar.
För oss som jobbar på Hard Rock ECO är det viktigt att vår verksamhet
lämnar minsta möjliga avtryck på miljön, avslutar Caroline.

nya

HARD ROCK ECO nya HÄLSOTEAM
Friskvård/behandlingar
Massage
Akupunktur
www.hardrocksalong.com

Smärt- & hälsoanalys
Kinesiologi
Koppning
0435-154 50 | Vedbyvägen 10 i Klippan

6 Eufloria

Säg det med en blomma
Blommor talar ett språk som alla förstår. För oavsett färg,
sort och antal blir de allra flesta väldigt glada när de får
blommor. Erika och Maria på Eufloria är erkända florister
med känsla för färg och form.
– Vi hjälper dig både till fest eller när beslutet är tungt. Vackra blomster
arrangemang enligt era önskemål, både till fest och begravning. Har du
frågor eller tycker det är svårt att välja är du välkommen att ringa oss så
hjälper vi dig, säger Erika och Maria.

UTLOTTNING
Boka bröllopskonsultation
innan 30/4 och var med
i vår utlottning och
VINN ER BRUDBUKETT.

0435-71 18 04

Vedbyv. 16, Klippan

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

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

Blommor är ett underbart sätt att visa sin uppskattning, sin respekt och sina känslor vid alla möjliga tillfällen i livet, vare sig det
handlar om glädje, sorg eller uppvaktning. Eufloria är anslutna
till Euroflorist och du hittar blomsterbutiken på Vedbyvägen 16
mitt emot Time eller ring på 0435-71 18 04.

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

10,7x7,1 AV TJÄNSTERNA
ETT URVAL
10,7x7,1
• Löpande bokföring
• Momsredovisning,

även byggmoms och utländsk moms

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

• Privatdeklarationer
• Löneadministration
• Bokslut och årsredovisningar

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

Vetrinär Helen Indrebö 7

Panasonic 40 ” LED-TV

40FS503
FS500-serien är utrustad med en ljusstark skärmpanel och
adaptiv Backlight Dimming som ger en underbar bildåtergivning
med Full HD-upplösning. Här finns också en rad smarta
funktioner för nätverk och delning.

40"

PRIS
SÄNKT

1.000:-

Veterinären Helen
tar hand om djuren

4.990:Electrolux tvättmaskin –
PerfectCare 600
EW6F5247G1. Tvättkapacitet 7 kg. A+++
SensiCare anpassar program efter mängd.
Program för flera specifika textilie-typer.
SoftPlus sprider plaggen jämnt så att varje fiber tvättas.

PRIS
SÄNKT

1.200:4.490:Multitrimmer
Panasonic

Helen Indrebö är en av Skånes bästa
och mest omtyckta veterinärer, som
finns i Klippan ute i Gråmanstorp.
Helen tog sin examen i Norge 1999 och
har sedan 2002 bott och arbetat i Skåne
som privatpraktiserande veterinär. Hon
är specialiserad på hästars tandvård.
Till sin hjälp har Helen numera djurvårdare Kristin Svensson som
har mycket erfarenhet med både små och stora djur.
– Genom att Kristin anställts har kapaciteten ökat och vi kan ta emot
smådjur i större omfattning, berättar Helen.
Fördelen med en liten klinik är att du får ett personligt bemötande
och att det är en gemytlig miljö att vistas i. En av många som åker
långt för Helens skull är Ann Ekelund vars häst Armanis Pomapy
ska få tandvård.
– Helen är toppenbra som veterinär och häst
tandläkare. Jag tagit min häst hit i flera år
efter rekommendationer från vänner. Hon
är väldigt duktig och välrenommerad, säger
Ann.
Välkommen hit, här finns även drop in
kloklippning och vaccination av häst,
hund och katt på onsdagskvällar mellan
17.00-19.00. Helen och Kristin tar hand
om dina pälslingar på bästa sätt.

ER-GY10
– Klipplängd 3-15 mm
– 50 min batteritid

598:-

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

Hästtandvård, hund & katt

www.helenvet.se

8 Thaimassage

Ou & Nit Thaimassage
– Harmoni och välbefinnande –

Presentkort till
Alla Hjärtans Dag

Tel: 0435-14 800 | Storgatan 46A, Klippan |

Thaimassage
på Unescos världsarvslista
Den thailändska massagen, även kallad thaimassage, finns
numera med på Unescos lista över kulturarv.
Enligt Unesco har thaimassagen ”sina rötter i det gamla thailänd
ska bondesamhället, där varje by hade en egen massageläkare som bybor
kunde vända sig till när de hade muskelsmärta efter det hårda arbetet ute
på fälten”.

Älg- och vildsvinskorven innehåller även fläskkött från svenska gårdar.
* Gäller ej vitamin- eller energidryck. Pris inkl pant.

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

Thaimassage ses som en unik tradition som är värd att bevaras.
På Storgatan 46A i Klippan ligger Ou & Nit Thaimassage. En
perfekt present är att köpa ett presentkort på thaimassage till den
du bryr dig om.

Festligt rent!
SPARA
1 700:ELECTROLUX
Torktumlare
EW7H558B5
SPARA 1 500:-

ELECTROLUX
Tvättmaskin
EW6F5348B4

4 995:(ord. pris 6 695:-)
Art nr 110919

6 495:8 kg
Kapacitet

8 kg
Kapacitet

66 dB
Ljudnivå

50 dB
Ljudnivå tvätt

Beställ på elon.se och hämta i din butik
Erbjudandet gäller fr.o.m. 27/1 t.o.m. 8/3 2020 eller så långt lagret räcker och kan inte kombineras
med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.

Söndraby El

Järnvägsgatan 28, Klippan | 0435-139
60 | klippan@elon.se

(ord. pris 7 995:-)
Art nr 111374

Alla hjärtans dag 9

Fira Alla hjärtans dag

könen, oftast brukar vara en resa. Kanske
en romantisk weekend-resa vore något? Res
Teamet i Klippan har flera olika resor att
välja mellan.

I år infaller Alla hjärtans dag på fredagen
den 14 februari och de flesta människor
värdesätter någon form av uppskattning
på detta datum mer än vad de själva vill
erkänna.

Underkläder och kläder är populära presenter som du hittar på Gunns Mode eller på
Basthi alternativt Lukas.

Alla hjärtans dag grundar sig i ett firande av
helgonet Sankt Valentin, men har utvecklats
till ett firande av romantiken och kärleken.
Traditionellt så firas alla hjärtans dag genom
att göra något speciellt för den man älskar,
allt från att skriva kärleksbrev till att skänka
bort små gåvor till den man tycker om.

Det behöver inte alltid vara dyrt att fira
någon på Alla hjärtans dag. Om du inte har
några pengar är klassikern att helt enkelt
bjuda på en middag. Undvik dock att köpa
lotter till din älskade. Det är helt enkelt inte
kul att få en trisslott då detta är en fantasilös
och opersonlig presenten.

ResTeamet

SOL & BADRESOR
Costa Brava, Roses
10, 17, 24 dgr 19/6, 26/6, 3/7, 10/7,
21/8, 28/8, 4/9, 11/9 �����������������fr 5495:Costa Brava, Empuria Brava
10, 17 dgr 19/6, 26/6, 3/7, 10/7, 21/8,
28/8, 4/9, 11/9 ���������������������������fr 5295:UPPLEVELSER/WEEKENDRESOR
Västergötland med Gårdarna runt
sjön 3 dgr 25/5 ������������������������������3395:Åland med finska fastlandet
5 dgr 3/9 �����������������������������������������6795:Sydjylland med Römö och Sylt
3 dgr 22/5 �������������������������������������� 3995:Stade med Sparris och Äpple
4 dgr 14/5 �������������������������������������� 4895:-

Tips på present
Presenterna bestäms förstås av din relation
till den som ska ta emot gåvan och din ekonomi. Men undersökningar har visat att
den mest uppskattade presenten, för båda

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

DAGSTURER (begränsad anslutning)
Arlövsrevyn
29/2, 1/3, 7/3, 8/3 ���������������������������890:Ullared Special 25/1, 1/2, 4/2,
8/2, 12/2, 18/2, 29/2 �����������������������100:Ullared 25/3, 15/4, 29/4,
4/6, 30/6, 23/7, mfl �������������������������200:Bordershopen
26/3, 7/4,21/4, 3/6, 8/7, mfl �����������450:Heiligenhafen
26/2, 10/3, 29/3, 2/4, 28/4, mfl �����450:Whiskymässa i Burg
18/4���������������������������������������������������550:Skånska Mord
19/4, 11/10 ���������������������������������������795:Madaresa
7/6, 8/9���������������������������������������������795:-

Alltid centrala
hotell!

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

kia.com
kia.com

Helt nya Kia Ceed SW Plug-In Hybrid och XCeed Plug-In Hybrid

Framtiden i våra händer
Snart lanserar vi två helt nya laddhybrider med lång räckvidd på el. Men redan nu kan du
beställa dem hos din Kia-handlare. Idag är varannan såld Kia elektrifierad och faktum är att
vi har det lägsta CO2-snittet av Sveriges tio största bilmärken.*
Välkommen till en laddbar värld.

1.6 GDi PLUG-IN HYBRID 141 HK DCT ADVANCE PLUS
Introduktionspris rek. från 369.900 kr
Klimatbonus ej avdragen**

Newmanbil AB
Hässleholm

1.6 GDi PLUG-IN HYBRID 141 HK DCT ADVANCE
Introduktionspris rek. från 339.900 kr
Klimatbonus ej avdragen**

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

*Källa Vroom jan-nov 2019. Bränsleförbrukning blandad körning Kia Ceed SW Plug-In Hybrid 1,3 l/100 km, CO2-utsläpp 29 g/km; XCeed Plug-In Hybrid 1,6 l/100 km, CO2-utsläpp 36 g/km enligt körcykeln WLTP. Preliminära siffror ej
klart vid tryckläggning. **Exklusive klimatbonus som beslutas och utbetalas av Transportstyrelsen. För mer information se transportstyrelsen.se. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Med reservation för eventuella tryckfel.

Föreningssidan

I början av januari ordnade
4Fun en prova-på-helg.
Alla som ville kunde prova på
racerunning, boccia och mattcurling i Sågenhuset. Roger
Kvist, Jan och Lena Arvidsson
med flera fanns på plats och
hjälpte till. Det blev många
skratt och leenden hos alla som
var med och provade på.

Foto: Kent Ivarsson

Rönneåprojektet

4Fun-arrangemang

Rönneådalen Skånes Nordvästpassage arrangerar torsdagen
den 13 februari en kväll på tema strömmande vatten.
Klippans kommuns miljöstrateg, Tord Andersson, kommer att
presentera Rönneåprojektet, det vill säga rivningen av kraftverken
vid Forsmöllan, Papperbruket och Stackarp och återställning av
forsmiljöerna.
– Det som gör Rönneåprojektet spännande är att det är ett av Nordeuropas
största vattenvårdsprojekt och ett mycket viktigt projekt för landsbygds
utvecklingen i Skåne. Fredrik Lundblad, entreprenör vid Länsstyrelsen
Skåne med restaurering av rinnande vatten, kommer att hålla föredrag
på temat människans påverkan på vattendragen från 1800-talet till nutid
och varför arbetar vi med återställning av vattendragen, berättar Bengt
Hertzman som är ordförande i föreningen Rönneådalen Skånes
Nordvästpassage.
Rönneåns vattensystem är Skånes näst största. Ålstammen har
minskat dramatiskt de senaste decennierna och en fritt forsande
Rönne å kommer att göra det till Sveriges viktigaste ålvatten. Även
andra vandrande fiskarter kommer att gynnas liksom den biologiska mångfalden.
Rönneådalen Skånes Nordvästpassage är en ideell förening som
arbetar med att lyfta fram natur- och kulturvärden längs Rönneå
med biflöden för nära och långväga besökare. Mer information om
föreningen och temakvällen finns på www.skanes-nordvastpassage.se.

TEMA STRÖMMANDE VATTEN
AG
FÖREDR i
ar
13 febru 21
30
ca
kl 18 –

Välkommen till Össjö krog för en
temakväll om strömmande vatten.
Vi har plats för max 60 åhörare
så kom i god tid. Under kvällen
kommer det även att finnas gott
om tid till att ställa frågor.

Ekoforia serverar 100% eko fika och enklare lunch
Nyckelharpsfolket spelar vid spontana tider
Ger tips & råd inför vårens plantering
Försäljning av Hinzaväska

Plats: Össjö krog i Elfdalen.
Tid: 13 feb. kl 18.30 till cirka 21.
Paus med lättare förtäring.
Fri entré.

öreningssidans sponsorer!
Tack till Föreningssidans sponsorer!

Tack till Föreningssidans sponsore

Rögle BK 11

Rögle representerade i eSHL
Rögles senaste satsning är inom den växande e-sportsektorn.
En e-sportsliga bestående av befintliga SHL-lag startade den
13 januari och två matcher i veckan direktsänds på Sportbladet,
Aftonbladets sportdel.
SHL-klubbarna har gått olika tillväga för att få ihop e-lag. När vissa
lag har värvat ihop lag har andra likt Rögle anordnat try-out i form
av en NHL 20-turnering dit spelare fått anmäla sig och spela för en
plats i laget.
Johannes Wallin, som jobbar ideellt för Rögle i samband med
matcher är en av tre lagledare för e-sportlaget och ansvarig för rekryteringsarbetet:
– Att rekrytera och sätta ihop Rögles första e-sportlag var för mig självklart
att vi skulle satsa på ett lag med lokal prägel och stort Röglehjärta, precis
som laget på isen. Självklart hade vi önskat att hela laget kunde komma från
den egna klubben och regionen. 6 av 11 spelare i laget kom
mer från regionen. Alla spelarna ställer upp för klubbens
färger helt på ideell basis, berättar Johannes Wallin.

Ny målgrupp
När Rögle gick ut med att de skulle starta ett lag
till eSHL kom det in ansökningar från hela Europa. Efter en rad testmatcher tog ett lag form. Kari
Litmanen som är marknadsansvarig i Rögle BK
ser eSHL som en spännande satsning som Rögle
självklart vill vara en del av.
– Detta ger oss möjlighet att nå en ny målgrupp och skapa
ett större intresse kring Rögle, en helt ny marknad och en ny
värld för föreningen. På det här viset når Rögles varumärke ut till
människor vi aldrig annat kanske nått.
Det går att följa Rögles alla matcher i eSHL på antingen Sportbladet
eller på Rögles egna kanal: www.twitch.tv/ROGLE_RBK. Hela föreningen är engagerade i satsningen och Rögles klubbdirektör, Daniel
Koch uttalar sig:
– Det är en väldigt intressant satsning vi gör. Vår omvärld kräver en stor
digital närvaro och detta blir ännu ett steg i den riktningen för Rögle BK.
Genom att starta ett lag som representerar Rögle BK i eSHL får vi möjlighet
att engagera ännu fler människor och nå ut med vårt varumärke på en ny
marknad som växer väldigt snabbt.

e-Rögle
Förhoppningen är att hävda sig och gå till finalspelet i Stockholm
under februari månad. Att spela TV-spel kräver att du både tränar
muskler och hjärna för att klara av e-sport. Johannes Wallin som
är en av tre assisterande lagkaptener berättar att han alltid hållit på
med TV-spelande.
– Jag har alltid spelat och varit admin inom e-sport sedan 13-års åldern.
Sedan 2008 när jag skaffade Xbox har jag spelat NHL. TV-spel har alltid
varit en del av min fritid. Laget som vi fått ihop består av ett bra gäng killar
som kompletterar varandra precis som spelarna på isen. E-sport är på lika
villkor, tjejer och killar tävlar på samma premisser. Föreningslivet när det
är som bäst, ideella spelare som drivs av ett gemensamt intresse, avslutar
Johannes Wallin.
eSHL spelas på Playstation 4 och spelet EA NHL 20. Lagen består
av sex spelare per match, och klubbarna möts i dubbelmöten där
matcherna spelas back-to-back.

12 Ljungbyhedskolan

Ljungbyhedskolan
bistår Australien
Med anledning av bränderna i Australien som har
förödande inverkan på djurlivet har eleverna vid
Ljungbyhedskolan valt att engagera sig.
Eleverna kommer i ämnet textilslöjd att göra påsar som
kan fungera som små hem för djuren och samtidigt
skapa värme och trygghet för dem. När eleverna inom
kort färdigställt dessa kommer de att skickas via Köpenhamn/Kastrup för att där tas omhand av organisationen
”Animal Rescue Craft Guild” som därefter kommer att
se till att de kommer till Australien och till de drabbade
djuren.
Det lokala näringslivet ställer upp som sponsorer för
transportkostnaden till Köpenhamn! Vilket underbart
samhällsengagemang både från eleverna på skolan och
näringslivet i Ljungbyhed!

Kängurubebis i

textilpåse

SLÄPP IN

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

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

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

Den bästa
presenten du kan
ge din familj.

Information från Klippans kommun
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DANS
på Sportlovet

IRYNA HAUSKA 25 januari – 1 mars

KLIPPANS KONSTHALL

För dig som är mellan 13-20 år.
GRATIS Workshops på SÅGEN,
17-21 februari (kl 10-15), med
Skånes Dansteater.
Anmäl dig till kultur.fritid@klippan.se
eller kontakta Teater Amabile eller
Dansföreningen Saltito.

Storgatan 9, Klippan. Öppettider: bibliotekfh.se klippan.se/klippanskonsthall

Begränsat antal platser, först till kvarn.

bibliotekfh.se

DANSEN i DIG genomförs i samarbete med Klippans kommun, Åstorps
kommun, Båstads kommun och Skånes Dansteater med stöd av Region Skåne

Föreningar i Klippans kommun:
Sök investeringsbidrag senast den 30 januari

KULTUR I KLIPPAN I DAGARNA TRE…
6-7-8 februari
Konserter, film & arrangemang
Läs mer: klippan.se/upplevagora
kulturwknd.se

klippan.se/upplevagora/foreningar/bidragochstod

KULTURPRIS
Nu är det dags att nominera till
Klippans kommuns priser!
FÖRENINGSLEDARPRIS
Senast den 29 februari
NYTÄNKARPRIS
Nominera via e-tjänster på klippan.se
Mer info: klippan.se/upplevagora
BYGGNADSVÅRDSPRIS

Klippans Kommun – brons i tillväxt!
De tre värdena som mäts för att få fram ett
tillväxtindex är:
• Andelen företag som har en omsättnings
ökning över 5 procent.
• Andelen företag som ökat antalet anställda.
Mätningen utförs av kredit
upp
lysnings
• Andelen företag som går med vinst enligt
företaget Syna som varje år granskar siffror
den senaste årsredovisningen.
från företagens bokslut. Utmärkelsen har delats ut sedan 2007 och tilldelas den kommun Klippans kommun har varit väl försom har störst andel företag som nyanstäl- beredd med detaljplanerad verkler, ökar sin omsättning och går med vinst. samhetsmark under rådande
Förra året hade företagen i Klippans kom- högkonjunktur. Detta tillsammun högst index i Skåne. I år hamnar vår mans med att vi vässat den
kommunala organisationen
kommun på en fin tredjeplats.
– Det är fantastiskt kul att våra företagare åter för att snabbt och enkelt
igen lyckas sätta Klippans kommun på kartan. kunna ta emot företag som
Topplaceringarna de senaste fem åren har bidragit vill köpa mark, har gjort att vi
till att många fått upp ögonen för allt det positi kunnat tillgodose behoven på ett
va som händer inom näringslivet hos oss, säger bra sätt.
Anders Lindberg, näringslivschef i Klippans
Det händer mycket även utanför tätorten. I
kommun.
Ljungbyhed har det tillkommit flera intresIndexet tas fram genom att Syna tittar på santa företag på Ljungbyhed Park och i Östhur företagen har utvecklats mellan de två ra Ljungby öppnas det under våren upp ett
senaste årsredovisningarna samt resultatet större verksamhetsområde vid korsningen
mellan E4 och Riksväg 13. Det sistnämnda
från den senaste.

ger möjlighet för fler nyetableringar och för
våra lokala företag att utvecklas.
– Innan dess ska vi inte glömma bort att fira fram
gångarna. I slutet av januari bjuder kommunen
in de dryga trettiotalet företag som varit med och
bidragit till utmärkelsen från Syna till en ”Till
växtträff”, säger Anders och tillägger:
– Vi vill såklart också föra dialogen vidare, om
vad vi kan göra bättre för att de ska kunna fort
sätta att vara verksamma på ett hållbart
sätt.
Foto: HaloByHilde

Priset "Bästa tillväxt" tilldelas kommu
ner där företagen har den bästa tillväxten
under året. I Skåne län ligger Klippans
kommun på en fin tredjeplats på indexet
för 2019.
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Branschregister
BANK
SEB, Allegatan 17, 264 33 KLIPPAN��������������������������������������������������������������������� 0435-48 32 10
www.seb.se, petter.arenhag@seb.se
Swedbank, Storgatan 38, 264 33 KLIPPAN������������������������������������������������������������� 0435-260 00
www.swedbank.se, klippan@swedbank.se

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

BILVERKSTAD
Nockes Bil - Kenoc AB, Spången, 264 52 LJUNGBYHED���������������������������������������� 0435-44 04 87
www.kenoc.se, info@kenoc.se

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

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

ELEKTRIKER
Bravida Prenad AB, Värmevägen 2, 264 39 KLIPPAN��������������������������������������������� 0435-77 95 48
www.prenad.se, andreas.byrlen@prenad.se
Elon / Söndraby EL, Järnvägsgatan 28, 264 33 KLIPPAN������������������������������������������ 0435-139 60
www.sondrabyel.se, sondraby.el.ab@telia.com
Herners El, Storgatan 5, 260 70 LJUNGBYHED ���������������������������������������������������� 0435-44 04 17
info@hernersel.se
Jensen El / Alltjänst, Tornsborg 4548, 264 54 LJUNGBYHED ���������������������������������070 22 86 502
- Elinstallatör med AB, www.jensen-el.se, poul@jensen-el.se

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

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

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

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

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

GÅRDSBUTIK
Bjärhus Gårdsbutik, Bjärhus, 264 93 KLIPPAN��������������������������������������������������������� 0435-102 95
www.bjarhus.se, elisabeth.hansson@lm.lrf.se
Svarta Svängens Köttbod, Bjärnarp 790, 268 68 RÖSTÅNGA��������������������������������� 0705-51 73 89
www.svartasvängen.se, svartasvangenskottbod@hotmail.com

HANTVERK & HEMSLÖJD
Glaskonst, Klöva Hallar 2289, 264 92 KLIPPAN ���������������������������������������������������� 0707-197 333
www.glaskonst.se, glaskonst.mek@telia.com

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

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

HUND- OCH KATTPENSIONAT
Contramarken Kennel & Hundpensionat, Storaryd 1638, 264 54 LJUNGBYHED��������� 0708-52 51 20
Dag & Natt för Hund & Katt, Linneröd 6765, 264 93 KLIPPAN������������������������������� 0722-45 20 80

INRAMNING
IdéRika Ram, Ekbacken 693 Bonnarp, 264 53 LJUNGBYHED��������������������������������� 0704-49 05 48
www.iderikaram.se, lennartsaflund@gmail.com
Fenix Frames, Maglabyvägen 236-0, 265 72 KVIDINGE������������������������������������������� 070-670 68 01

KLÄDER
Basthi, Storgatan 32 C, 264 33 KLIPPAN����������������������������������������������������������������� 0435-157 15
Gunns Mode, Storgatan 32D, 264 33 KLIPPAN�������������������������������������������������������� 0435-101 15
www.gunnsmode.se, info@gunnsmode.se

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

LIVSMEDELSBUTIK
ICA Kvantum, Ladugårdsvägen, 264 36 KLIPPAN����������������������������������������������������0435-296 00
www.ica.se/kvantumklippan, hakan.cronberg@kvantum.ica.se
ICA Nära, Storgatan 21, 264 33 KLIPPAN���������������������������������������������������������������0435-106 04
www.ica.se, thomas.c.carlsson@nara.ica.se

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

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

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

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

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

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

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

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

Har din bostad
godkända lås?
Vi gör en

GRATIS

besiktning
på era lås
(värde 595 kr)

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

YALE DOORMAN, godkänt lås
som öppnas med kod, nyckeltag
eller mobiltelefonen.

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

Gilla oss på FB

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

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

ya byg
N y t t år – n
lpa er !
Vi kan hjä

gprojekt.

VILL DU SYNAS HÄR?
Fyll då i uppgifterna nedan och skicka in dem till:
Adapt Media, Norra Skolgatan 2A, 264 33 Klippan
eller skicka uppgifterna i ett mail till info@adaptmedia.se

En kontakt räcker!

070-33 90 680

Ja, jag vill vara med på följande:

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

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

Lantmannag. 10
264 31 Klippan

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

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

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

Välkommen med din förfrågan.
www.lillakloster.se

