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Så länge Coronautbrottet pågår är det otroligt viktigt att vi alla gör vad vi kan för
att begränsa smittspridningen. Det är vi alla överens om. Det som även behöver
göras är att stötta våra lokala restauranger, kaféer, företag, butiker och mat
producenter.
Utan företag, butiker och restauranger står vi inför en oroväckande framtid.
Räddar vi handeln idag så har vi företag, butiker och restauranger imorgon med.
Söderåsjournalen är och har alltid varit den lokala handelns tidning. Dessvärre är
även Söderåsjournalen drabbad av företagens kris och annonsintäkterna sjunker.
För en annonsfinansierad tidning är det ohållbart att ge ut en tidning då.
Som det ser ut nu så kommer Söderåsjournalen ta ett uppehåll tills dess att krisen
är över för företagen. Samtidigt är det i dessa tider som Söderåsjournalen hade
behövts som mest. Vi hoppas därför att uppehållet blir kortvarigt. Fram tills dess
ska vi hjälpas åt att både begränsa smittspridningen och rädda handeln och vårt
lokala näringsliv!

paus för Söderåsjournalen
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Rädda handeln!

13-14 juni

Under rådande omständigheter måste tyvärr Söderåsjournalen ta ett uppehåll. När vindarna vänt och krisen efter Coronavirusets härjningar klingar
ut hoppas vi vara tillbaka. Tills vi ses igen, ta hand om er och era nära!
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Stötta handeln
i Klippan
– Du vill ha oss kvar
när krisen är över

Köp Klippan-checken

100:KLIPPAN-CHECKEN
100 kr

KLIPPANS KÖPMANNAFÖRENING

tsdatum
Gäller 1 år från utskrif

Klippan den

utfärdare

Klipp

an ce

ntrum

- här

é vi..

....

Nr:4321

Presentkortet gäller i alla våra
medlemsbutiker. Du kan köpa
den hos Guld o Silversmedjan
på Storgatan 46 i Klippan.
www.köpiklippan.se

Foto: Patrik Axelsson

SHOPPING – MAT – FIKA & MYCKET MER

4
MEDLEMSERBJUDANDE!

20%
PÅ UTVALDA
OLJOR OCH
LASYR*

Vi har allt
för ett fint
trädäck

Dags att lägga ny uteplats.
Kom in för offert!

RUSTIK

grå, 133x200x50

5:-/st

KLASSIK
PLATTA

FOGSAND

grå, 400x400x40

23:-/st

20 kg

99:-

Kampanj

Just nu har vi kampanjpriser på utvalda oljor och lasyr.

* Gäller för dig som är eller blir medlem i Mitt Colorama, under perioden
24/4-10/5
Bygdens butik!

Gilla oss på FB

Storgatan 4
Ljungbyhed
Tel 0435 - 294 50

Öppet
Mån-Fre 9 - 18
Lör
9 - 13

OPTIMERA SOMMAREN
VI HAR BÅDE MATERIAL OCH GODA RÅD, VÄLKOMMEN TILL OSS!
Prisexempel:

Budgetrall 28x120

13.95:Avser 3000-4200 mm

Trallskruv 4,2x55
Rostfri Novipro, pris per pkt (250 st)

206:-

Cuprinol utomhusfärg

25%
KLIPPAN Storgatan 81 / 0435-44 89 50
/ Mån-Fre 7-18
www.optimera.se

Er Byggare • Lediga tjänster 5

Hjälper dig att bygga din dröm
plockas bort. När den nya uteplatsen var
klar började bygget av den arkitektritade
vinterträdgården med stora fönsterpartier
och isolerat glastak.
– Det var en dröm kunden hade att bygga en stor
Snickarna Jimmi Amilon och Martin Strand vinterträdgård som släpper in mycket ljus och med
berg är igång med att bygga en uteplats och många vinklar. Efter kontakt med oss och tidigare
nöjda kunder fick vi uppdraget att bygga ute
vinterträdgård i Klippan.
– Uteplatsen är byggd av tryckt trall som är håll- platsen och vinterträdgården, berättar Jimmi.
bart, snyggt och rötbeständigt, förklarar Martin.
En vinterträdgård är ett isolerat uterum
med inglasning som förlänger sommaren
Vinterträdgård
Innan det gick att bygga en uteplats och och ger huset ytterligare ett rum. Men det
vinter
t rädgård fick den gamla uteplatsen gäller att bygga rätt från början och vara

Er Byggare är byggföretaget i Klippan
som hjälper dig med alla typer av byggprojekt. Endast fantasin sätter gränser
för vad du kan få byggt.

Ångpannetekniker sökes
Klippans Bruk AB söker en erfaren tekniker med mekaniska
färdigheter för drift av ångpannor.
ARBETET INNEFATTAR alla arbetsuppgifter som förekommer på
ångcentralen såsom:
• Drift av ångpannor och pumpar till sprinklersystem
• Egenkontroll av brandsläckningsutrustning
• Förebyggande underhåll samt smörjning
• Felsökningar
OM VERKSAMHETEN: Klippans Bruk AB är en av världens ledande
producenter av färgat servettpapper. Bolaget har 80 anställda och
omsätter ca 500 miljoner kronor årligen, där ca 98 % går på export.

noggrann genom hela bygget för att slut
resultatet skall bli tätt och energieffektivt.
Genom att anlita Er Byggare får man till
gång till professionell hjälp och erkänt duk
tiga snickare.

Många möjligheter
När du vill förverkliga dina byggdrömmar
räcker det med en kontakt, Er Byggare.
– Egendesignad eller arkitektritad nybyggnad
spelar ingen roll, vi har erfarenhet av många nybyggnationer. Kanske ni funderar på att göra en
utbyggnad eller ombyggnad? Vi har fräscha idéer
och rätt snickare för jobbet, avslutar Jimmi.

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!

DIN PROFIL: Du är trygg i din kunskap och har dokumenterad erfaren
het av ovanstående uppgifter. Erfarenhet är viktigare än utbildning.
ANSÖKAN OCH FRÅGOR: Välkommen med din ansökan så snart
som möjligt eftersom urvalsprocessen sker löpande. Ansökan skickas
till goran.fransson@klippansbruk.se.
Frågor om tjänsten besvaras av personalchef Göran Fransson.
ANSTÄLLNINGSFORM OCH OMFATTNING:
Tillsvidareanställning, heltid, dagtid och beredskap.
Placeringsort: Klippan

Bruksallén 9, 264 39 Klippan
Tel: 0435-291 00 • info@klippansbruk.se
www.klippansbruk.se

VILL DU JOBBA SOM JOURHEM?
Vi söker dig som brinner för att jobba med barn,
som är bra på att samarbeta och som har
tålamod och förståelse för barn som haft det tufft!
Ett jourhem är ett hem som tar emot barn/ungdomar akut när de
för tillfället av olika anledningar inte kan bo med sina vårdnadshavare. En del placeringar blir kortvariga och en del uppemot
ett halvt år. Vi erbjuder handledning, relevanta utbildningar och
nätverksträffar med andra familjehem/jourhem.
För mer information, se
Omsorg & Stöd på klippan.se

6 Regnbågen

Regnbågen i Klippan
Folket hus i Klippan har en gång i tiden inrymt danspalatset Regnbågen.
Regnbågen invigdes den 4 november 1955 efter om- och
tillbyggnad av Folkets Hus. Här hålls det konserter, fester
och danser som lockade folk från
när och fjärran. Förutom Folkets
Hus och Regnbågen fanns det
även en biograf i lokalerna.
Den 6 augusti 1993 brann Fol
kets Hus och Regnbågen ödela
des i lågorna. Efter diskussioner
byggdes aldrig Regnbågen upp
igen utan nuvarande byggnad
renoverades istället.
Bruksspelets musikal 2016
handlade om just Regnbågen
och Regina Lund spelade en
av huvudrollerna.
Foton från Rangbos arkiv

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.

Preem 7

Preem i Klippan – en självklar träffpunkt
I bilismens barndom fick man köpa
bensin på apotek och speceri
a ffärer.
Under 1920-talet växer de första bensin
mackarna fram. Kuriosa är att 1913 konstruerades Sveriges första bensinpump av
märket MACK vars namn lever kvar.

– När du stannar till hos oss ska du kunna uträtta så många ärenden som möjligt på en och
samma gång. Är du här för att tanka så kan du
även passa på att ta en snabblunch eller fika eller
köpa hem nödvändigheter som mjölk och andra
Preem på Storgatan i Klippan är en träff hushållsvaror, säger stationens ägare Fredrik
punkt som erbjuder det mesta. Med ett brett Sjöholm.
utbud med allt från
nybakade bullar och
kaffe, grillad korvar
till olika bilvårdsoch hushållsproduk
ter.

Historiska foton från Rangbos arkiv

Preem i Klippan invigdes 1960 som IC-mack
innan den bytte namn till OK 1963. 1996
bytte OK namn till Preem. Oavsett namn
på bensinstation har den alltid varit en
samlingsplats och knutpunkt. Sedan starten
har Preem varit en plats där folk gärna uppe

höll sig och det funnits olika bekvämlig
heter. Här har människor med olika nytto
behov stannat till, inte enbart för att tanka
sin bil.

IC-macken i Klippan runt 1960...
...och samma mack 60 år senare, nu med namnet Preem.

Föreståndare Börje Ekelund, ger
blommor till Ella Holm från Bonnarp
som blev mackens första kund.

Fredrik, nuvarande ägare till Preem i
Klippan, hälsar dig varmt välkommen
till en fullservice-mack.

IC-macken i början av 1960-talet.

BOKA ENKELT
SLÄP PÅ
PREEM.SE

Korsningen Storgatan/Kyrkogatan där IC-macken var belägen.

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

Tvättmaskin

med självdosering

WAT286M8SN
Tvättmaskinen från Bosch
som har en mycket energisnål
motor, som ger tyst drift och
extra lång livslängd.
• 5-års garanti
• Självdoserande (I-DOS)
• 8kg
• 1400 varv
• A+++

PRIS
SÄNKT

2.000:-

SKS107A+
A+
90L
Höjd 84,5cm
Bredd 48cm

2.490:-

7.990:-

Sharp - 49” LED-TV
LC-49UI8652E
• Upplösning: 3840x2160
(4K Ultra HD)
• Komposit in: 1 st

49"

PRIS
SÄNKT

4K
HDR

1.000:6.990:-

Robotdammsugare
Vileda 102. Ord. pris 2.190:Extra lång körtid på 90 min, låg höjd,
8 cm, enkelt underhåll, extra stor dammbehållare på 500 ml, tyst läge

Sharp - 40” LED
40BL5EA

• 4K Ultra HD Android TV.
• Smart tv
• HDR (High Dynamic
Range)

• GOOGLE assistant- inbyggt
• Chromecast
• Blåtand

PRIS
SÄNKT

40"

500:1.690:-

5.490:-

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

Callinaz 9

SVT-inspelning av
Callinaz på Norrehus
Söderåsjournalen fanns på plats när SVT
spelade in klipp till höstens serie ”Den
svenska dansbandshistorien”.
Serien kommer att berätta hur dansband
som genre kom fram och blev stort i Sverige.
Callinaz är ett av banden som valts ut till
att vara med i programmet och de valde att
spela och filmas på Norrehus i Klippan.
Serien kommer att sändas i höst.

Rent hemma
ELECTROLUX
Dammsugare EPF62IS

ELECTROLUX
Dammsugare PD82-4MB

999:-

1 995:-

SPARA 496:-

SPARA 300:-

LAGERRENSNING!
– CYKELAFFÄREN I CENTRUM –

Det är kul att cykla!

(ord. pris 2 295:-)

(ord. pris
1 495:-)

Art nr 113735

Ljudnivå:
76 dBa
Art nr
110230

ELECTROLUX
Luftrenare
PA91-404GY

ELECTROLUX
SPARA
700:Luftrenare
PA91-404GY

SPARA 700:-

3 995:3 995:(Ord. pris 4 695:-)

(ord. pris
Art 4
nr695:-)
113164
Art nr 113164

Beställ online och
hämta i närmaste butik

Beställ online och hämta i vår butik! Önskar du att hämta
utanför butiken, kontakta butiken för att avtala tid!

VÅRERBJUDANDE PÅ

Hjälmar Skor
Kläder Cyklar
MTB – RACER – HYBRIDER
CITY – BARN – EL-CYKLAR
Gäller cyklar på lagret.

Erbjudandet gäller fr.o.m. 20/4 t.o.m. 17/5 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

EKSTRANDS CYKEL

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

10 Gunns Mode

Anrik och prisad modebutik

Helena och tjejerna i butiken hjälper dig
gärna med goda råd om hur du kan
kombinera kläder, färger och accessoarer.

Gunns Mode i Klippan är butiken som er- Personligt utvalt
bjuder snygga och moderiktiga kläder men Gunns Mode vänder sig till tjejer i alla åld
även skor från Tamaris och Steve Madden. rar som är modeintresserade och vill ha bra
passform, kvalitet och komfort. Här finns ett
Gunns Mode är faktiskt Klippans äldsta butik.
personligt utvalt sortiment från topp till tå.
Butiken fyller 62 år i år och genom åren har
– Vi i butiken hjälper gärna dig som kund att hitta
Gunns Mode tilldelats kommunens företagar
rätt kläder med rätt färg och passform som passar
pris och Köpmanspriset. De är även nomine
din personlighet. Vi har stora provrum och en ramp
rade till Köpmanspriset i år igen - tack vare
till ingången så även de med rullstol ska känna sig
att de är och har varit en omtyckt modeaffär
välkomna in, berättar Helena Jakobsson som
genom åren.
äger Gunns Mode.

Tillmötesgående
Gunns Mode är en återkommande annons
kund i Söderåsjournalen men de syns även
ofta på sociala medier som Facebook och
Instagram. Sen har de modevisningar ett antal
gånger om året med.
– Hittar du något du gillar som du ser på sociala
medier eller i Söderåsjournalen kan du kontakta oss
så skickar vi hem det till dig, avslutar Helena.

Sedan Klippans enda skobutik stängde i somras har Gunns Mode tagit in och utökat sitt skosortiment.
Här kan du hitta både snygga och sköna skor från bland annat Tamaris och Steve Madden.

KÄRA KUNDER

o

Eftersom det är som det är,
har jag beslutat att det bara
får vara högst två kunder i
butiken samtidigt.
Jag är rädd om dig och även
om oss. Hoppas vi tillsammans
kan lösa detta.
Hjärtligt välkommen!

Vår aprilpresent till

dig!

20%
på valfri vara
under april.

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

Storgatan 32 i Klippan
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HAPPY HOUR
HELA VECKAN – 24/4-30/4

20% rabatt på alla kläder!

ss
Kom till o
loss !
a
p
p
o
h
s
och
Hos oss hittar du ett unikt
utvalt sortiment av kläder,
underkläder, accessoarer
och kosmetika.
Vi har plockat guldkornen från kollektioner
som visats på modeveckorna. Dessa hjälper
vi dig sen att kombinera
med en personlig touch.

Välkomna!

Öppet: mån-fre 10-18 / lör 10-13

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

HÖRSELPROV eller RÅDGIVNING
MONIKA SJÖHOLM Leg. Audionom

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

FÖR DIG SOM UPPSKATTAR BOKHANDEL PÅ RIKTIGT...
MÅNADENS
ERBJUDANDE

59 :-

En
blivande
klassiker !

BOKHANDEL AB

Anders De la Motte

Anne Swärd

Katarina Frostenson

Mord intill ett slott i nordvästra
Skåne. Sista fristående delen i
den hyllade årstidskvartetten.

IN - Stol nr. 13 i Svenska
Akademien. Ny roman om kärlek,
besatthet och överlevnad.

EXIT - Stol nr. 18 i Svenska
Akademien. Ett otroligt språk
- drabbande läsning.

VÅROFFER

JACKIE

KLIPPANS

Torggränd 2-4, Klippan
Tel 0435-100 30

K

kia.com
kia.com

Fulladdad privatleasing
Kör en Kia Ceed SW laddhybrid – fr. 2.995 kr/mån
Du och miljön har mycket att vinna på att din nästa Kia blir laddbar. Låga pendlingskostnader och lägre skatt
i kombination med tyst körupplevelse på el och minskade utsläpp vid körning – det kallar vi en fulladdad
privatleasingdeal. Frihetskänslan, den ingår också såklart. Beställ redan idag på kia.com eller kontakta oss.

0 kr kontantinsats

Serviceavtal

7 års nybilsgaranti

Vägassistans

Spara upp till
1.000 kr/mån!

Generös familjekombi
KAMPANJPRIS FR. 2.995 KR/MÅN*
Ord. pris 3.995 kr/mån

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 ordertecknade bilar t.o.m. 31/5–2020 eller så långt lagret räcker. Bränsleförbrukning blandad körning Ceed SW Plug-In Hybrid 1,3 l/100 km, CO2-utsläpp 29 g/km enligt körcykeln WLTP. *Privatleasing: 36 mån, månadskostnader
inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgift. Rörlig ränta. Max körsträcka 4500 mil, övermil debiteras. Klimatbonusen är redan avdragen på ovan nämnda privatleasingpris. Sedvanlig kreditprövning sker. Slitagedelar, övriga reservdelar och ev.
tillval från kund ingår inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.
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Foto: Andreas Ljunggren, Rögle BK

Bertil står upp för Rögle

Säsongen 64-65 började Bertil Andersson inom växtnäringen
och att följa Rögle på ståplats.

Sedan dess är Bertil en välkänd profil vid familjeföretaget Bjärhus
Växtbutik som hans farfar startade för 90 år sedan. Att det varit
ståplats under alla år hänger ihop med att det fanns endast ståplats
i den gamla ishallen och än idag har Bertil sin bestämda plats på
ståplats vid varje hemmamatch.
– Jag är alltid på plats när arenan öppnar och ser till att få våra bestämda
platser till mig, min syster och våra vänner. Det är faktiskt endast under de
senaste 30 åren som jag har haft säsongskort på ståplats. När barnen var
små gick deras aktiviteter före, berättar Bertil.

Trädgårdsmästare
När du behöver handla blommor, buskar eller fruktträd till din träd
gård är det till Bertil och Bjärhus växtbutik du åker. Här hittar du
allt grönt till din trädgård av högsta kvalitet. Sidan om växtbutiken
ligger en av Sveriges främsta gårdsbutiker som odlar och säljer
KRAV-grönsaker och ekologiskt kött.
Även om Bertil fortfarande arbetar kvar vid Bjärhus Växtbutik har
butiken lämnats över till dottern Helen.
– Jag är glad över att Helen ville ta över växtbutiken och att familjeföretaget
får leva vidare. Och nu till våren har nya växter i sortimentet samtidigt som
det klassiska finns kvar, säger Bertil.

Märklig säsong
En vinter som kom av sig beskriver både vädret och Rögles
säsong. Bertil är inbiten Röglesupporter sedan unga år då en
granne lät honom följa med till ishallen. Passionen och kär
leken till Rögle väcktes direkt.
– Hade jag inte fått åka med i bilen hade jag aldrig hittat Rögle eftersom jag alltid bott i Klippan. Senare när min egen son Jesper var ung
åkte han och hans kompisar med i bilen. Det är och har alltid varit en
speciell gemenskap på läktaren, säger Bertil.
Iklädd sin vita matchtröja som Bertil fick när han fyllde 55,
därav nummer 55 på ryggen, är han på ståplats från när
Catena arena öppnar till en halvtimme efter slutsignalen.
– Vi står kvar och pratar och analyserar matchen efteråt.
Gemenskapen på läktaren och när Rögle gör mål och vinner
är det bästa som finns. Det blev ett snopet slut på årets säsong.
Efter år av förväntningar blev allt inställt. Men det finns trots
allt viktigare saker än ishockey, avslutar Bertil.

Grillsäsong
Färskt Ekokött av
lamm, oxe & gris
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Plantera nu –
skörda i sommar.

Utökat öppettider för att det ska kännas
tryggt och säkert att handla hos oss.

Beställ din unika köttlåda på

www.bjarhusgardsbutik.se
Öppet i Valborg:

Gårds30/4 kl 10-17, 1/5 10-15, 2/5 10-13
butiken:
tors 10-18
fred 10-18
Bjärhus Gårdsbutik
lörd 10-13

10-18 • Lördag 10-13

För info & öppet se

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

Föreningssidan

En klubb med

engagemang

Röstånga IS är en fotbollsklubb i medvind men också en klubb med starkt
engagemang i samhället och från alla
ideella ledare.
Det är dessutom en klubb som även inne
fattar skid- och motion samt karate. På
1980-talet arrangerades Odensjöloppet för
skidåkare. Idag är
Foto: Privat/Röstånga IS
fotbollen störst i för
eningen med ung
domslag för både
tjejer och killar i
alla åldrar. Genom
gott samarbete med
Ljungbyhed, Kåge
röd, Svalöv ges alla
barn som vill spela
I höstas invigde Röstånga IS en efterlängtad
fotboll möjlighet till
konstgräsplan som döpts till Freja.
det.
– Förra året var ett historiskt år då både damoch herrlaget placerade sig i toppen på respektive
serie och båda avancerade i seriesystemet samma
år, berättar Birgitta Rydén som är ordföran
de i Röstånga IS.

”Engagemang
smittar av sig.”
Knutpunkt
Röstånga IS med sin idrottsplats Oden
vallen är en knutpunkt för fritid och
motion dit barn och ungdomar kommer
och dels spontanidrottar och dels är aktiva i

föreningen. Föreningen
är dessutom en av kom
munens mest jämställda
föreningar såväl när
det gäller lag, utövare,
styrelsemedlemmar och
ledare.
– Vi tar inte det ideella engagemanget för givet utan
är noga med att informera
Delar av Röstånga IS styrelse: Cecilia Karlsson
om vikten av att engagera
(sekreterare), Magnus Liljenberg, Birgitta Rydén
sig. Engagemang smittar
(ordförande) och Frida Malmström Andersson.
av sig. Vi har en välkomnande anda i Röstånga och alla blir sedda och
bekräftade här. Samarbetet med andra föreningar fungerar eftersom vi alla har en gemensam syn
på att alla barn ska få spela fotboll vilket är i linje
med Barnkonventionen. Vi sätter barnens bästa
först, förklarar Birgitta.

Pigg 90-åring
Röstånga IS lever upp till allt bra förening
ar ska vara. Det är en demokratisk fostran,
idrott på barns villkor, utveckling, gemen
skap och glädje åt alla. Föreningen
fyller dessutom 90 år vilket ska
firas. Förra året fick de utmär
kelsen Guldpenseln av Svens
ka Fotbollförbundets officiella
partner Teknos. I höstas invig
des även konstgräsplanen som
döptes till Freja. Röstånga IS är
en pigg 90-åring som utvecklas till
sammans med sina medlemmar
90års-firandet fick i rådande
och ser till att hela samhället omständigheter skjutas på framtiden.
Planen är att detta ska firas i oktober.
mår bra.

öreningssidans sponsorer!
Tack till Föreningssidans sponsorer!

Tack till Föreningssidans sponsore
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Vi finns här för dig.
Även om flera av våra verksamheter har pausats, så finns vi här.
Vi fokuserar nu på att hjälpa och stödja de som behöver.
• Vi finns här för samtal på telefon.
• Vi kan handla matvaror och medicin.
• Vi firar gudstjänst i våra kyrkor och håller dop och begravningar.
• Våra kyrkor är öppna för bön och ljuständning vardagar mellan kl 8 och 15.
(S:t Petri 8-18 samt lördagar 10–18)
På vår hemsida ser du när vi firar gudstjänst och andra aktiviteter.
Där finns även kontaktuppgifter till all personal om du behöver någon att prata med.
www.svenskakyrkan.se/klippan
Facebook.com/KlippansPastorat

Tel 0435-296 80
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Information från Klippans kommun

ENERGIEFFEKTIVISERINGAR I KLIPPAN
Inom ramen för nätverket för energiråd
givning, där energi- och driftansvariga på
kommunala fastighetsavdelningar ingår,
har Klippans kommun tillsammans med
Bengt-Göran Karlsson, Karlsson Climate AB,
lyckats komma på två bra lösningar som är
energi- och ekonomieffektivt.

Jan Lamberg på Klippans
kommun kom över två kyl
anläggningar som skulle
kastas och med hjälp av
Bengt-Göran Karlsson och
elever som läser till drift
ingenjörer har de byggt
om kylanläggningar till
värmepumpar.

Badhuset i Klippan ska
få en av värmepumparna
installerade i teknikrummet där maskinen dels ska
kyla ner utrymmet och
dels ta hand om värmen och använda värmen
till att värma upp bassängerna. Idag går all
värme till spillo och energiförbrukningen är
betydligt högre än vad den ska behöva vara.
Enbart den här värmepumpen beräknas spara
över 10 000 kWh/år. Den andra värmepumpen
ska installeras ovanför simbassängerna, i ett
ventilerat utrymme. Uppvärmningen sker idag
med el och genom att byta till en värmepump
istället minskar kostnaderna och miljöpå
verkan blir mindre. Besparingen beräknas till
10 000 kWh/år vilket gör att det betalar sig
inom ett år.

Arbetar fler på det här viset kan både slöseriet
med maskiner minska genom återbruk och slöseriet med pengar och energi. Det finns stor
samhällsnytta med att återbruka och energi
effektivisera. Det här ett steg på vägen för
Klippans kommun ska nå beslutade energi- och
miljömål.
Bengt-Göran Karlsson och Karlsson Climate
AB är ett världsledande företag inom konstruktion, utredning och byggledning kring
energieffektivisering och är beläget i Klippan
kommun.

OM DU INTE KAN KOMMA
TILL BIBLIOTEKET, KAN
BIBLIOTEKET KOMMA TILL DIG!

SNART ÄR DET SOMMAR
– SNART HÄNDER DET!
Just nu bromsas många kultur- och fritidsverksamheter.
Vi blickar ändå fram mot sommaren och vill uppmuntra alla
föreningar, fria grupper och privatpersoner att komma in med
era aktivitetsplaner för sommarlovslediga barn och unga.
Vi kommer samla och marknadsföra alla aktiviteter vi vet om.
Anmäl aktiviteterna och sök stöd på hemsidan:
klippan.se/upplevagora och klicka på ”Sommarlov 2020”.
Obs: sista datum för ansökan är 3/5.

Klippans bibliotek erbjuder låntagare över 70 år samt personer i
riskgrupper möjlighet till avhämtning av böcker utanför biblioteket i
Klippan. I mån av tid kan vi även erbjuda andra lösningar. Vi plockar
ihop bokpåsar efter dina önskemål. Lånetiden är fyra veckor. Det går
även bra att återlämna böcker på detta sätt. Tjänsten är gratis.

Ring 0435-28072 eller mejla till
bibliotek@klippan.se så hjälper vi dig.

KULTUR I SOMMAR!
27/6, 8/8 och 11/8 är några av de
datum du skall skriva upp för att hålla
koll på kulturen i sommar. Håll utkik
efter mer information på hemsida och
sociala medier i början av sommaren.

Information från Klippans kommun
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NOMINERADE TILL KLIPPANS KOMMUNS
KÖPMANS- OCH NÄRINGSLIVSPRIS 2019
Klippans kommuns Köpmanspris

Köpmansprisets syfte att stärka identiteten hos
kommunens handel samt lyfta fram goda exempel.

Nominerade

Helena Jakobsson, Gunns Mode
Ulf Engman, Engmans Idé & Design
Carina Nilsson, Basthi
Anna-Karin Liljedahl, Norrehus
Hayrettin Erdem, Restaurang Chaplin

Vinnare av Köpmanspriset 2018,
Annica Christensen – Sweet Harmony

Klippans kommuns Näringslivspris

Näringslivspriset delas ut till personer eller företag som
utfört näringslivsbefrämjande åtgärder i Klippans kommun.

Nominerade

Cecilia Jörlevik, Skäralids Restaurang
Fredrik Hjorth & Stefan Lindqvist, Er Byggare
Pierre Möller & David Rönn, Fönsterfint
Mathias Abrahamsson, AM Logistic AB
Jimmy Andersson, Nordic Sea Angling

Läs mer om priserna på
klippan.se/naringslivarbete/fordigsomarforetagare/priserutmarkelser

Klippans kommun erbjuder nu dig som går i 9:an
eller på gymnasiet möjligheten att ansöka till att driva
ett eget sommarföretag genom konceptet UngDrive.
Under en fem dagars kickoff får du inspiration, workshops
och säljträning för att kunna starta upp din egen affärsidé
och på så sätt tjäna pengar. Du får ett startkapital på
1500 kr för att starta upp din idé och coaching av riktiga
entreprenörer under hela sommaren. Utöver detta kommer
du också få lära känna många nya människor, utvecklas som
person och framför allt ha riktigt roligt! Tidigare erfarenhet
av entreprenörskap behövs inte, men en vilja att lära!
Det finns 15 platser att söka och du kan ansöka själv
eller med en kompis på www.ungdrive.se

Vinnare av Näringslivspriset 2018,
Anna Lewijn – Söderåsens Turridning

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 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, www.jensen-el.se
poul@jensen-el.se

ENTREPRENAD, MARK
OCH ANLÄGGNING

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

Fotspecialisten i Klippan

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

Storgatan 17, 264 33 KLIPPAN
0435-133 50

KLÄDER

FÄRG OCH TAPETER

Basthi

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

HEMBYGDSFÖRENING
Östra Ljungby och Källna socknars
Hembygdsförening
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

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

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

MÖBELRENOVERING - SÖMNAD

HUND- OCH KATTPENSIONAT

Templaregatan 20, 264 35 KLIPPAN
070-782 28 85

Contramarken Kennel & Hundpensionat
Storaryd 1638, 264 54 LJUNGBYHED
0708-52 51 20

Dag & Natt för Hund & Katt

Åkälla Väv & textil

PSYKOTERAPI
KBT4U

0702-17 49 25

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

KMT Klippans Maskintjänst AB

Psykologmottagning

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

Linneröd 6765, 264 93 KLIPPAN
0722-45 20 80

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

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

Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN
0435-77 54 35

Snälleröds VVS

Mörsarevägen 6, 264 54 LJUNGBYHED
0729-41 67 05

Theisners VVS

Östergatan 3, 264 35 KLIPPAN
072-505 83 60

VÄRMEPUMPAR OCH
KYLANLÄGGNINGAR

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

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

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

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

A4U i Skåne AB

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

Kontaktuppgifter

VVS & RÖRMOKARE

Klippan Dental

VILL DU SYNAS HÄR?

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

Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN
0435-77 54 35

RÖSTÅNGA
RÖSTÅNGA
BEGRAVNINGSBYRÅ

Söderåsjournalen
Söderåsjournalen
Klippan
Klippan

BEGRAVNINGSBYRÅ

Öppet tis-fre 10-16, lör 10-14
Bruksgatan 29 Klippan 076-318 77 75

Billingevägen 8 - Röstånga - 0435-91570
Billingevägen 8 - Röstånga - 0435-91570

Ta hand
om
din krop
p
i vår!

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

Återfuktande spray

Body Scrub

TRYCKERI
Ring oss på 0435-77
90 50 &
REKLAMBYRÅ
www.adaptmedia.se

