
Extra givmilt Jul-nummer!
vinnare på Hotell PausA
vinnare på LT Lantmän
Sparbanksstiftelsen och Swedbank  
delade ut pengar till Föreningar

Butiker som delar med sig
ICA Kvantum • Hemköp • Ica Supermarket

Julklappsinsamlingar

D e c e m b e r  2 019

Innehåller även 
information från



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

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.

Utgivningsdagar
Nummer Manusstopp Utgivningsdatum 
Januari 7 Januari 26-27 Januari Alla hjärtans dag

Februari 3 februari 22-23 februari 
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Nationaldagen, Student
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Tacksamhet och vad 
julen handlar om
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Omslaget: Filip på ICA Kvantum i Klippan har 
många bollar i luften. Förlåt, frukter ska det vara!

Omslaget, lilla bilden: Rögle BK skapar julstämning 
med hjälp av gåvor från deras supportrar.

Nu är det endast några dagar kvar till jul. Vissa dagar i år är det verkligen julstäm-
ning ute. Julskyltningstraditionen i både Klippan och Ljungbyhed består. Men 
den lokala handeln är hotad av våra köpvanor. Att internethandla eller köra iväg 
till köpcenter innebär att den lokala handeln väljs bort med allt vad det innebär. 
Inför jul och nyårsafton kan det vara nyttigt att stanna upp, reflektera, fundera, 
analysera och summera.

Jag tänker på hur lyckligt lottad jag är och tacksam över att allt är bra. Att jag 
är frisk, kry och familjen mår bra. Något som verkligen inte är självklart för alla 
familjer. Ju äldre jag blir, desto mer tacksam blir jag. Ingenting är självklart. Det 
finns så mycket elände, sorg och misär i samhället. Barn som blivit föräldralösa, 
små som stora som kämpar för sina liv, familjer som saknar pengar för att köpa 
julklappar till sina barn. Då går mina tankar till Astrid Lindgrens berättelser och 
karaktärer med de budskap de förmedlar. Mycket av detta finns också i Klippan 
och runt Söderåsen. Omtanke, dela med sig, delaktighet, mod, föredöme, något 
annorlunda och nytt, respekt, förtroende och glädjen att glädja andra. Ja, dessa 
karaktärer säger mycket om julens budskap…

Julklappshjälpen i Klippan och Rögles julklappsinsamling är saker som lockar 
fram det bästa hos medmänniskor. Ta hand om varandra och bjud in vänner att 
fira julafton istället för att någon ska sitta ensam på julafton.

Gott nytt år
Varje nyårsafton uppläses dikten Nyårsklockan på Skansen, skriven på engelska 
av Alfred Tennyson, översatt till svenska av Nils Edvard Fredin. Dikten bör-
jade läsas vid tolvslaget på nyårsaftonen bara några år efter Tennysons död, år 
1895. Traditionen upphörde faktiskt 1956 och hade det inte varit för att Sveriges 
Television 1977 bestämde sig för att återuppliva uppläsningen av dikten från 
Skansen i teve hade traditionen antagligen varit bortglömd nu.

”Ring, klocka, ring i bistra nyårs natten 
mot rymdens norrskenssky och markens snö;

det gamla året lägger sig att dö...
Ring själaringning över land och vatten!”

Med dessa rader vill jag tillönska alla en god jul och gott nytt år!
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 daniel@adaptmedia.se 
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Utgivningsdatum för 2020 ute nu!

EXTRAÖPPET I TULLSSONHUSETSöndag 22 dec: 11-15Stängt jul- och nyårshelgen

EXTRAÖPPET I 

CENTRUMBUTIKERNA

Lördag 21 dec: 10-16

Julafton 24 dec: 10-12 

Nyårsafton 31 dec: 10-13

Avvikelser kan förekomma

GODA SKÄL ATT JULHANDLA LOKALT

1. Dina pengar stannar i kommunen

2. Personligare service på hemmaplan

3. Dina pengar lockar hit företag och jobb

4. Ger framtidstro åt våra ungdomar

5. Dina pengar ger ökad efterfrågan 
och bredare utbud

6. Kortare resor är bra för miljön och plånboken
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Vinnare!
Rätt svar i förra månadens tävling ”Fågel
jaken” var 9 st. Vinnare blev: 
1. Lisbeth Månsson, Kvidinge.
2. Gun-Britt Flink, Billesholm
3. Inga-Britt Martinsson, Klippan

Petri Immonen är läraren och fritids
pedagogen som brinner för träning och 
som varit med och startat upp föreningen 
Klippan City Triathlon. 

Om vi tar det från början så hamnade Petri 
Immonen i Sverige tack vare att hans för
äldrar flyttade från Finland till Sverige som 
arbetskraftsinvandrare. Föräldrarna jobbade  
vid olika pappersbruk och de hamnade i 
Klippan av den anledningen. Petri var en 
fram gångsrik simmare fram till 1980talets 
början och spelade fotboll på låg nivå under 
flera år. Träning har alltid varit en del av 
hans liv. 

Vägen till triathlon
Vägen till att bilda den ideella föreningen 
Klippan City Triathlon gick via att Petri såg 
SM i triathlon i Helsingborg kring millennie
skiftet och blev intresserad av att testa  
själv. 
– Efter jag sett en Triathlontävling gick jag med 
i en klubb men det var dyrt att tävla. Då började 
jag ordna egna tävlingar med låga kostnader att 
delta. Glädjen över att få tävla ska inte begränsas 
av pengar. Det fanns få tävlingar i närheten med.  
2009 började vi ordna trädgårdstävlingar helt 
ideellt och efter några år blev det mer organiserat 
under namnet Klippan City Triathlon, förklarar 
Petri.

Det har varit olika konstellationer som ord
nat tävlingar genom åren men just idag är 

Triathlonprofil från Klippan
det familjerna Immonen och Cepciansky 
som är drivande. De senaste åren har Petri 
varit med och arrangerat Klippan klassikern 
som är tredelad: Duathlon på våren. Sprint: 
5 km löp  25 cykel  2,5 km löp. Distans: 
Dubbelt av allt, Triathlon på sommaren, 
en motionsklass och en sprintklass. Först 
simmas det i Borgarsjön sen cyklas det 20 
km innan det avslutas med 5 km löpning. 
Till hösten avslutas klassikern med en löp
tävling, Last man standing.
– Vi är även med och arrangerar Swimrun-
tävlingar ihop med Klippans simsällskap ute 
på Ljungbyhedsbadet under sommaren. Det 
är motionsevenemang för folk i Klippan med 
omnejd, berättar Petri.

gitarr istället för trummor. Även gått med i ett 
gubbaband och varit ute och spelat på några kon-
serter. Jag får sikta på att slå igenom nu istället, 
garvar Petri fram. 

Musik spelar en viktig roll i inlärning hos 
barn och Petri jobbar pedagogisk verksam
het med barn i åldern 612 år för att utveckla 
barnens olika förmågor och färdigheter. 
– Det är mycket lek, rörelse och musik förstås. 
Musik har betydelse för oss på många plan. Musik 
binder samman oss kulturellt och vi får en för-
ståelse för andra människor och kulturer genom 
musik, berättar Petri.

Vardagsnöjen
Det är svårt att tro att Petri hinner med 
någonting på fritiden men barnen är vuxna 
och utflugna. Frun Bernadette och Petri bor 
i en villa i Klippan. 
– Jag är stolt över både min fru och våra barn. 
Alla tre barnen har hittat bra vägar i livet och jag 
och Bernadette har varit gifta i snart 30 år. Man 
ska vara tacksam över livet, säger Petri.

När vi inte ser Petri susa förbi på sin cykel 
hittar vi honom gärna ute i naturen, anting
en ute i skogen eller sittandes och fiska vid 
en sjö. Det är familj, träning, musik och att 
vara ute i naturen som ligger Petri varmt om 
hjärtat. Och att ut och resa med familjen. 
Enkla vardagsnöjen som är de viktigaste 
sakerna i livet, vilket Petri Immonen för
stått.

Klippanpopen
Till vardags jobbar Petri som musiklärare 
på halvtid på Pilagårdsskolan och fritidspe
dagog andra halvtiden. Musiken har alltid 
funnits i Petris liv och när Klippanpopen 
drog igång var Petri en av musikerna som 
spelade trummor men han valde att satsa på 
simningen istället.
– Nu på gamla dar tog jag upp musiken igen och 
utbildade mig till musiklärare och spelar numera 

”Musik binder samman oss  
kulturellt och vi får en förståelse  
för andra människor och kulturer”

4 Månadens Profil: Petri Immonen

30% 
PÅ EN VALFRI VARA 

Gäller för ett köp/pers under vecka 48.

Vi bjuder på glögg och pepparkakor.

Storgatan 46, Klippan • 0435-135 30

Årets julhjärta!Årets julhjärta!
Eufloria firar 1-årsjubileum
Grangirlanger och kransar utanpå fönstren. Innanför lyser 
ljusstakar och stjärnor och sprider ett varmt sken. Den bruna 
arkitektvillan på Vedbyvägen är vackert dekorerad. Redan 
på håll syns att här jobbar personer som älskar jul och har 
gröna fingrar. 

Maria Frohm har arbetat som florist i femton år och stortrivs 
på Eufloria. Tidigare har hon drivit blomsterbutik i Klippan 
och tilldelades Köpmanspriset år 2014, framröstad av kommun
invånarna.
– Jag får utlopp för min kreativitet genom blommor. Att göra blomster-
arrangemang är ett hantverk, vi är Klippans egna lokala binderi- och 
blomsterdekoratör, säger Maria.

Allt inom blomster
Eufloria firar 1årsjubileum och fler och fler hittar till butiken. 
Under året har butiken blivit anslutna till Euroflorist. Det hålls 
binderi kurser, ordnas begravningsarrangemang och företags
miljöer.

Det har hänt mycket under det här året, förklarar Erika som äger 
butiken.
– Vi har utökat utbudet av blommor, krukväxter och presentartiklar efter-
hand som kunderna hittat hit. Med Maria i butiken har vi lyft ytterligare 
och kan kombinera kvalitetshantverk med prisvärdhet, avslutar Erika.

Har du inte hittat fysiskt till Eufloria på Vedbyvägen 16 mitt 
emot Time, kan du även hitta Eufloria på både Facebook och på 
Instagram eller ring på 043571 18 04.

Bio Grand, Ljungbyhed, Storgatan 7
Biljettbokning: 070–731 21 81 (sms)

DDeenn  ppeerrffeekkttaa  
jjuullkkllaappppeenn  

fföörr  aallllaa  
fifillmmäällsskkaarree!!

Den perfekta 
julklappen 

för alla 
filmälskare!

0435-71 18 04 Vedbyv. 16, Klippan

KOM OCH TRÄFFA TOMTEN HOS OSS  KOM OCH TRÄFFA TOMTEN HOS OSS  
UNDER JULSKYLTNINGEN 1 DECEMBERUNDER JULSKYLTNINGEN 1 DECEMBER

Vi bjuder Vi bjuder 

på churros
!

på churros
!

Öppet Öppet 
kl 14-18kl 14-18
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Förenings sidan på Söderåsportalen.se

Har du eller känner du någon 
som har alkoholproblem?

ANONYMA ALKOHOLISTER • ÄNGELHOLMSGATAN 9, KLIPPAN • 0705-10 52 16

Anonyma Alkoholister 
Informationsmöte 
varje tors kl. 17-18

Al-Anon
Stöd för anhöriga. 

Möte varje tors kl. 19-20Perstorp Bälinge
Idrottsklubb

VÄLKOMMEN ATT LOPPISFYNDA I PERSTORP!
Loppislokalen Badvägen 7 efter Ugglebadet
Öppet: Onsdag 14-17 • Lördag 10-13
Shopen Hantverkargatan 4 J 
Öppet: Måndag-Onsdag 14-17 • Lördag 10-13 • Söndag 1 dec. 13-17

Möbler, glas, 
porslin, tavlor, 

el-, sportartiklar, 

leksaker, verktyg 

och mycket mer

Guldkant på tillvaron 
vid Klippans äldreboenden
Lions Club i Klippan såg till att göra fre
dagen den 8:e november lite extra festlig 
på äldreboendena i Klippans kommun.

För åttonde året i rad var representanter från 
Lions ute och serverade vin och snaps till 
maten för de som så önskade. På Väpnaren  
var det 36 boende totalt som serverades 
gås med dricka. Även på Åbyhem, Ljung
åsen och Ljungbygården var representanter 

från Lions ute och serverade 
dricka till maten. Gåsen till
lagades på Central köket men 
Lions Club betalar. 
– Vi använder överskottet från 
Klippan festivalen för att kunna 
göra detta, berättar Ronny 
Andersson från Lions.

Julklappshjälpen Klippan startar igen
Julklappshjälpen Klippan är en ideell 
förening som vill hjälpa alla barnfamiljer 
uppleva julglädje. 

Barnfamiljer med dålig ekonomi inom 
Klippans kommun kan ansöka om hjälp 
till julklappar. Efter några års uppehåll har 

julklappshjälpen startat igen och väntar på 
ansökningar från behövande barnfamiljer. 

Mejla din ansökan till: klippansjulklappshjalp 
@hotmail.com märk mejlet ”ansökan”. Med
dela hur många barn, kön, ålder och önske
lista.

Spökvandring i Ljungbyhed
Traditionsenligt begav sig spöken, häxor och 
andra läskiga varelser ut i Ljungbyhed till hallo
ween. 

Den aktiva Blåkullekulkommittén är det som ligger  
bakom spökvandringen som lockar både stora som 
små. Vandringen har flera läskiga inslag som kan 
skrämma både unga som stora. Ljungbyheds scout
kår fanns på plats och grillade korv. 

Blåkullekulkommittén söker fler frivilliga krafter 
inför 2020 som kan hjälpa till med lite av varje både på 
Blåkulle kul och Spökvandingen. Anmäl ditt intresse  
hos Kjerstin på Olanderssons Blommor. 

Klippans bordtennis 40 år
Lördagen den 2 november firade Klippans BTK 
40 år vilket firades med öppet hus och att en av 
Sveriges bästa bordtennisspelare, Truls Möre
gårdh, gästade.

Thomas Ållemark som är ordförande fanns på 
plats och Ulf Lindh agerade konferencier och pre
senterade styrelsen och olika medlemmar på plats. 
Sedan intervjuades Truls och hans bror Malte,  
som numera är hans tränare, innan bröderna  
Möregårdh bjöd på en uppvisningsmatch. Truls  
visade prov på bollkänsla då han spelade bord
tennis både med höger och vänster hand, till att 
han spelade med en bok som racket. En mycket 
lyckad dag för alla intresserade av bordtennis.

Gymnasieskolan söker inackorderingsrum
I olika situationer uppstår behov av inackorderingsrum för elever som går på gymnasiet. Det kan handla om:

- elever som av någon orsak inte har något boende, men vill klara skolan,
- idrottselever från andra orter eller,
- ungdomar där familjen flyttar men eleven vill gå färdigt skolan här.

Inackorderingsboende är ett självständigt boende men under någon annans tak med de förutsättningar det för med sig. 
Tillgång till dusch och viss matlagningsmöjlighet behöver finnas. 

Har du möjlighet att hyra ut till en elev kontakta:
Marlene Christenson på Åbyskolan, telefon 0435-28431 eller 0431-28459

Toner & Tankar
I S:T PETRI KYRKA

Julig gospelmusik och skön 
adventsstämning med Kefas Gospel 

och musiker under ledning av 
Mattias Vad Jensen. 

Sångsolist: Elin ”EllyEve” Svensson. 
Präst: Tomas Wassenius. 

Entrén är gratis, men man behöver biljett 
som hämtas på expeditionen vid S:t Petri 

eller Klippans bibliotek. Välj mellan två tider.

Söndagen 8/12 kl 17.00 & 19.30

Om Skåne fortfarande vore danskt…
…skulle vårt julfirande se annorlunda ut. 

Julbordet hade istället varit julefrokost, oav
sett tid på dygnet det äts. Vi hade hygget oss, 
myst som vi säger på svenska. Fast hygge 
är så mycket mer. Hygge är att ta sig tid att 
njuta av det goda i livet tillsammans med 

människor man tycker om samt att ta till
vara på de små sakerna som sätter guldkant 
på tillvaron. 

I Danmark dricks det julöl och deras glögg 
är inte som svensk. Så nära men ändå så oli
ka hur vi firar vår jul.

20 Julfirande i skåne

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

Branschregister
22 Branschregistret

Sidan 18Sidan 18 Sidan 20Sidan 20 Sidan 22Sidan 22

ÖPPETTIDER
16-22 december �����������������������������������������������������������kl� 10-17
23 december ���������������������������������������������������������������������kl� 10-19
Julafton, juldagen, annandag jul ������������ stängt
27-30 december �����������������������������������������������������������kl� 10-17
Nyårsafton ��������������������������������������������������������������������������kl� 10-12
Nyårsdagen������������������������������������������������������������������������������� stängt
1-3 januari ���������������������������������������������������������������������������kl� 10-17
4-5 januari ��������������������������������������������������������������������������kl� 10-16

J U LFÖRSÄ LJ N I NGJ U LFÖRSÄ LJ N I NG
Dymöllans Ålrökeri

SEJRBO & SON AB • Dymöllans Ålrökeri
TEL: 0435 - 152 43 • www.dymollansalrokeri.se

Kvalitet är 

ingen tillfällighet

Ny sillsort!Ny sillsort!
Dymöllans julsillDymöllans julsill

0435-210 00  |  Övarp 4082, 264 94 Klippan

Julmarknad 14/12
Välkomna till all tänkbar julmat - bröd - smakprovning. 

Kul för barnen med tomte och ponny.
Hantverk från bygden. Underhållning av bl a Joyvoice.

Kaffe- glögg- grillad korv - soppkök - julgrupper - granar - 
kransar och mycket mer. Öppet kl 10-16.

Öppen gård där du kan hälsa på alla djuren.

www.dinköttlåda.se  |  0435-210 00 |  

JULMARKNAD 
23-24 NOVEMBER KL. 10-17
Gråmanstorps Bygdegård, Klippan 
ca 20 hantverkare • Kaffeservering 

Tomten kommer • Fri entré och fri parkering

20:e året!

Bjärhus Gårdsbutik 0435-102 95
www.bjarhusgardsbutik.se

Gilla oss på

Öppet:
Torsdag 14-18
Fredag 10-18
Lördag 10-13

Köp ditt närproducerade
julbord från oss.
Beställning i butiken eller
www.bjarhusgardsbutik.se

EXTRA JULÖPPET
Fred 20 dec 10-18
Lörd 21 dec 10-16
Sönd 22 dec 10-16

Överraska någon du 
håller kär med en 

jullåda full med våra 
goda korvar m m

Ingen jul utan ål
Dymöllans ålrökeri är ett familjeföretag som etablerade sig 
i Sverige i mitten av 70talet efter att ha verkat i Danmark 
under många år. 

Vid foten av Söderåsen ligger Dymöllans gårdsbutik och ålrökeri 
med underbar utsikt över Klövabäcken. Nyrökt ål, finns det något 
skånskare eller godare? Dymöllans gårdsbutik lockar även med 
varmkallrökt lax, olika sorters inlagd sill och skaldjur.

Öppet mån-fre 6-22, lör-sön 8-22 
Preem Klippan | Storgatan 7
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Tack till Föreningssidans sponsorer!Tack till Föreningssidans sponsorer!Tack till Föreningssidans sponsorer!

Förenings sidan på Söderåsportalen.se

Har du eller känner du någon 
som har alkoholproblem?

ANONYMA ALKOHOLISTER • ÄNGELHOLMSGATAN 9, KLIPPAN • 0705-10 52 16

Anonyma Alkoholister 
Informationsmöte 
varje tors kl. 17-18

Al-Anon
Stöd för anhöriga. 

Möte varje tors kl. 19-20Perstorp Bälinge
Idrottsklubb

VÄLKOMMEN ATT LOPPISFYNDA I PERSTORP!
Loppislokalen Badvägen 7 efter Ugglebadet
Öppet: Onsdag 14-17 • Lördag 10-13
Shopen Hantverkargatan 4 J 
Öppet: Måndag-Onsdag 14-17 • Lördag 10-13 • Söndag 1 dec. 13-17

Möbler, glas, 
porslin, tavlor, 

el-, sportartiklar, 

leksaker, verktyg 

och mycket mer

Guldkant på tillvaron 
vid Klippans äldreboenden
Lions Club i Klippan såg till att göra fre
dagen den 8:e november lite extra festlig 
på äldreboendena i Klippans kommun.

För åttonde året i rad var representanter från 
Lions ute och serverade vin och snaps till 
maten för de som så önskade. På Väpnaren  
var det 36 boende totalt som serverades 
gås med dricka. Även på Åbyhem, Ljung
åsen och Ljungbygården var representanter 

från Lions ute och serverade 
dricka till maten. Gåsen till
lagades på Central köket men 
Lions Club betalar. 
– Vi använder överskottet från 
Klippan festivalen för att kunna 
göra detta, berättar Ronny 
Andersson från Lions.

Julklappshjälpen Klippan startar igen
Julklappshjälpen Klippan är en ideell 
förening som vill hjälpa alla barnfamiljer 
uppleva julglädje. 

Barnfamiljer med dålig ekonomi inom 
Klippans kommun kan ansöka om hjälp 
till julklappar. Efter några års uppehåll har 

julklappshjälpen startat igen och väntar på 
ansökningar från behövande barnfamiljer. 

Mejla din ansökan till: klippansjulklappshjalp 
@hotmail.com märk mejlet ”ansökan”. Med
dela hur många barn, kön, ålder och önske
lista.

Spökvandring i Ljungbyhed
Traditionsenligt begav sig spöken, häxor och 
andra läskiga varelser ut i Ljungbyhed till hallo
ween. 

Den aktiva Blåkullekulkommittén är det som ligger  
bakom spökvandringen som lockar både stora som 
små. Vandringen har flera läskiga inslag som kan 
skrämma både unga som stora. Ljungbyheds scout
kår fanns på plats och grillade korv. 

Blåkullekulkommittén söker fler frivilliga krafter 
inför 2020 som kan hjälpa till med lite av varje både på 
Blåkulle kul och Spökvandingen. Anmäl ditt intresse  
hos Kjerstin på Olanderssons Blommor. 

Klippans bordtennis 40 år
Lördagen den 2 november firade Klippans BTK 
40 år vilket firades med öppet hus och att en av 
Sveriges bästa bordtennisspelare, Truls Möre
gårdh, gästade.

Thomas Ållemark som är ordförande fanns på 
plats och Ulf Lindh agerade konferencier och pre
senterade styrelsen och olika medlemmar på plats. 
Sedan intervjuades Truls och hans bror Malte,  
som numera är hans tränare, innan bröderna  
Möregårdh bjöd på en uppvisningsmatch. Truls  
visade prov på bollkänsla då han spelade bord
tennis både med höger och vänster hand, till att 
han spelade med en bok som racket. En mycket 
lyckad dag för alla intresserade av bordtennis.

Hela Söderåsens butik, LT Lantmän i 
Ljungbyhed, stod för priserna när Frida 
Hall Hansson ordnade flyttpresent till 
sin bror Adam. 

Det som skulle blivit en kaffekokare blev 
istället så mycket mer eftersom Adam redan 
köpt sig en kaffekokare inför flytten hem
ifrån. Frida vann tävlingen hos LT Lantmän 
med följande bidrag:

”En flyttpresent till min bror
som snart f lyger från far och mor

O`vad skulle inte passa då
med en kokare i sin egen vrå

Här kan jag välja bland mångt o mycké
men en kaffekokare blir i hans kök ett smycke

så låt mig få komma å välja
så han gott kaffe på morgonen kan svälja”

Hjälpsam syster
Frida skrev vinnarbrevet för att hon ville 
hjälpa sin bror när han flyttar hemifrån och 
ska bo i sin första lägenhet.

LT Lantmän ordnade flyttpresenten
– Det ska bli skönt att han flyttar hemifrån 
och Adam behöver hjälp att få färg och känsla i 
hemmet. Eftersom han precis hade köpt en kaffe-
kokare fick jag välja andra saker till hemmet 
istället. Det är en av fördelarna med LT Lantmän 
att här finns allt du behöver. Jag har själv bott i 
Ljungbyhed tidigare och vet hur mycket bra saker 
det finns att köpa i butiken. Nu valde jag ugns-
formar, ljusprydnad för värmeljus och grytvantar 
istället vilket är perfekt för honom, berättar 
Frida.

Lovord
Som tidigare Ljungbyhedsbo är Frida väl 
bekant med butiken och berättar att det var 
hennes mamma som tyckte att hon skulle 
skriva ett tävlingsbidrag.
– Jag ska erkänna att jag brukar bara kolla  
bilderna i Söderåsjournalen och se om det är 
någon jag känner på bild. Ibland läser jag någon 
artikel med. När jag såg att det var en tävling 
där man kunde vinna produkter till köket på  
LT Lantmän ville jag vinna för min brors skull. 

LT Lantmän är en bra butik som har det mesta 
och personalen är trevlig och hjälpsam. Du blir all-
tid väl bemött när ska kommer in och ska handla.  
När jag sedan vann blev jag rätt paff men glad, 
förklarar Frida.

Allt av det mesta
Hos LT Lantmän hittar du allt till hem
met, från inredning och hushållsartiklar 
till elartiklar eller renovering. Det finns 
Durotapeter och färg om du vill ändra inne
miljön. Här finns allt till djur och trädgård 
men även arbetskläder. En perfekt julklapps
butik både för honom och henne helt enkelt.
– Att handla lokalt är ett miljösmart alternativ. 
Vi finns i bygden och försöker ge bra service och 
bemötande till alla kunder. Varför köra iväg och 
handla när vi finns på hemmaplan? Vi måste 
värna om vår hembygd och de butiker som upp-
rätthåller en service. Här finns förutom allt att 
handla även postservice med paketutlämning men 
även Svenska spel och ATG. Här finns allt av det 
mesta, avslutar Mattias Åkesson.

10 Vinnare av Köksprodukter från LT Lantmän

Sidan 10Sidan 10 Sidan 17Sidan 17 Sidan 18Sidan 18 Vuxenutbildningen i Klippan
� firade�50�år
Sedan starten 1969, året efter reformen med vuxenutbildning, 
startade de första eleverna vid Komvux i Klippan. 

När 50-årsjubileumet firades bjöds såväl nuvarande som tidigare 
personal in. Rektor emeritus Bertil Centergård talade om tur och 
lyckan över att få studera. BUN-ordförande Rune Persson och nu-
varande rektor Johan Månsson höll med tal medan Mats Olofsson 
som är lärare på skolan agerade konferencier. Sofie Henrysson 
och Jenny Palm bjöd på musikunderhållning med hjälp av Tor 
Svensson mellan talen. Det blev en eftermiddag att minnas, både 
för firandets skull och de 50 åren som passerat.

Bio Grand, Ljungbyhed, Storgatan 7
Biljettbokning: 070–731 21 81 (sms)

JULDAGSPREMIÄRER PÅ GRAND BIO

Onsdag 25 december kl 19:00Onsdag 25 december kl 19:00  
– – SVERIGEPREMIÄR –SVERIGEPREMIÄR –

Torsdag 26 december kl 19:00Torsdag 26 december kl 19:00

Söndag 29 december kl 19:00Söndag 29 december kl 19:00

Söndag 5 januari kl 19:00Söndag 5 januari kl 19:00

Onsdag 8 januari kl 19:00Onsdag 8 januari kl 19:00

Onsdag 25 december kl 16:30 Onsdag 25 december kl 16:30 
– – SVERIGEPREMIÄR –SVERIGEPREMIÄR –

Torsdag 26 december kl 16:30Torsdag 26 december kl 16:30

Söndag 29 december kl 16:30Söndag 29 december kl 16:30

Fredag 3 januari kl 19:00Fredag 3 januari kl 19:00

Söndag 5 januari kl 16:30Söndag 5 januari kl 16:30

Öppet mån-fre 6-22, lör-sön 8-22 
Preem Klippan | Storgatan 7 | 0435-71 16 70
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Camilla�lever�på�hoppet
Ute i mörkaste skogarna i Färingtofta bor Camilla 
Sivius och hennes familj. Camilla är en välkänd 
profil inom sin genre, Jumping fitness. 

Träningsformen Jumping fitness får både låren att 
bränna och barnasinnet att träda fram när du hoppar 
koreograferat i grupp på en liten studsmatta. Ingen 
annanstans i Söderåsområdet finns det Jumping fit-
ness och Camilla Sivius och Tina Sjöholm är de enda 
instruktörerna du hittar häromkring.

Dubbelt upp i SM-guld
Att leva på hoppet har Camilla 
gjort sedan barnsben. Hon 
är uppväxt i Örkelljunga och 
har både ridit och tävlat i 
Westernridning sedan barnsben. 
2005 tog Camilla dubbla SM-guld och året efter var det 
sista året hon tävlade.
– Jag älskade att rida och tävla när jag var yngre men när jag 
blev gravid och födde mitt första barn försvann intresset och 
sedan föddes vårt andra barn kort därefter fanns det varken 
tid eller samma intresse längre. Småbarnsåren kommer aldrig 
tillbaka, förklarar Camilla.

Barnens intressen är hela familjens intresse idag när de 
idag spelar ishockey, fotboll och tränar tyngdlyftning.
– Att vara hockeymamma till två söner tar upp all fritid. 
Jobbar jag inte eller är på studsmattan sitter jag i en ishall eller 
i tyngdlyftningslokalen. Träningar, matcher eller så är vi iväg 
och kollar på Brynäs som är hela familjens lag. Det är fantas-
tiskt kul att vara hockeymamma och följa barnens utveckling 

och se dem få göra något de tycker är fantastiskt kul, berättar 
Camilla.

När Camilla växte upp var det hennes föräldrar som 
körde och följde med överallt. Det har hon med sig idag 
när hon själv är förälder och ställer upp för sina barn. 
– Mina föräldrar gav mig alltid möjligheten att rida och ställde 
alltid upp. Det är ett pussel att få ihop och det kräver planering 
men det är samtidigt värt varenda sekund, säger Camilla.

Hopp om livet
Spolservice i Ljungbyhed är 
familje företaget som Camilla 
och hennes man Morgan arbetar 
i med allt från avloppsspolning 
till fastighetsservice men även 
takrengöring och har gjort sedan 

2008. Fritidsintresset Jumping gick från att ha sett det 
på Youtube 2015 och att börja träna det senare under 
hösten när det kom till Höör till att gå ut bildning till 
instruktör och ta över verk samheten. Jumpingen börja-
de i Färingstoftas gymnastiksal men har idag flyttat till 
Norra Rörum. 24 studsmattor och pass två dagar i veck-
an men det går att boka även till företag eller events. Du 
hittar Camillas jumping fitness både på Facebook och 
Instagram om du är intresserad av att testa på det.

Att leva på hoppet fick Camilla verkligen uppleva när 
hjärtat började rusa under sommaren 2017 vilket föran-
ledde att Camilla fick operera hjärtat. Idag är hjärtat bra 
och livet fungerar som det ska. Att leva på hoppet kan 
betyda mer än en sak, det kan Camilla skriva under på.

”Det�är�fantastiskt�kul� 
att�vara�hockeymamma�och� 
följa�barnens�utveckling”
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4 Månadens Profil: Camilla Sivius



ICA Kvantum ICA Kvantum 
blickar framåtblickar framåt
Det har varit ett händelserikt år för butikschefen  
Filip Cronberg och personalen på ICA Kvantum. 

Det har renoverats och byggts om vilket gjort att alla kyl-
diskar i butiken är klimatneutrala samtidigt som hållbar-
hetsarbetet fortskrider där nästa steg är att byta ut ven-
tilationen i fastigheten och installera ny energieffektiv 
belysning. Det är tydligt att ICA Kvantum i Klippan vill 
ligga i framkant både när det gäller mat, miljö och det 
bästa för kunderna.

Vad som hänt under året
Det har varit ett omtumlande och spännande år där 
mycket nytt har hänt. Friskvårdsavdelningen med fokus 
på hälsa, hållbarhet, frukt och grönt har tillkommit och 
kommer att fortsätta prioriteras. Det finns också ett större  
och mer varierat utbud av butikstillagade färdiga rätter i 
kyldisken.
– Det har varit stora förändringar till det bättre i butiken som 
blivit mer öppen och inspirerande för alla kunder. Utbudet har 
breddats av det som efterfrågas, vi lyssnar av ser vad våra kunder 
vill ha. Förändringarna i butiken har skett i etapper. Det har  
varit ett långt och tidskrävande projekt som planerats i detalj. 
Nytt kylsystem och nya kyldiskar med klimat neutrala köldmedier 
ger oss förutsättningar att slutföra vår miljösatsning 2020. Redan 
nu är det en helt ny upplevelse att handla i butiken än tidigare,  
berättar Filip Cronberg.

Jul- och nyårstider
Den bästa tiden på året är för många jul- och nyårshelgen. 
Vi köper hem mycket god mat och äter både tillsammans 
med familj och släkten som med vänner och bekanta. I  
butiken är det högtryck när många vill handla och beställa  
mat. Det är en speciell tid. Delikatessdisken har mycket  
att erbjuda inför helgerna. Med ett eget tillagningskök  
erbjuder ICA Kvantum även butikslagad mat för alla 
stunder i lösvikt och färdigförpackat.
– Vi är unika med den mat vi tillagar i butiken, något vi är mycket  
stolta över. Med färska utvalda råvaror och känsla för mat och 
kvalitet kan vi alltid erbjuda ett enkelt alternativ till vardag eller 
fest. Catering har blivit oerhört stort och efterfrågat, speciellt in-
för högtider. Till jul är det mycket klassiska produkter och nyårs-
maten blir bara mer och mer populär. Fler inser poängen med att 
beställa färdig god mat och istället umgås med vänner och stressa 
över maten under nyårsafton, förklarar Filip Cronberg.

Julen är verkligen matens högtid och en intensiv tid för 
personalen på ICA Kvantum. Alla som jobbar i butiken 
gör sitt bästa för att alla kunder ska få en så bra och trevlig 
upplevelse i butiken som möjligt. För den som känner at 
tiden inte räcker till så kan man när som helst handla sina 
matvaror online. Personalen plockar ihop dina varor och 
du hämtar dina kassar färdigpackade och klara. Det går 
inte att få det mer enkelt, tryggt och bekvämt! På ICA 
Kvantum i Klippan är det din upplevelse och dina behov 
som kommer i första rummet.

5ICA Kvantum Klippan



I somras tävlade Hotell Pausa ut en över
nattning för två. Många skickade in bi
drag med förhoppning att vinna, men en
dast AnnaCarin vann. 

Lördagen den 23 november var det dags att 
checka in på Hotell Pausa för AnnaCarin 
och Kalle. Med sig hade de sina respektive 
systrar som i sin tur hade med sig sina res-
pektive.

Dagen började med att sällskapet vandrade 
i naturen ute i Skäralid och åt lunchbuffé på 
Skäralids restaurang innan de checkade in 
på Pausa.
– Wow, vad fint här är. Och SPA avdelningen i 
källaren ser riktigt mysig ut, var Emma, Anna-
Carins systers, reaktion.

Positivt överraskade
Efter familjerna fått lov att checka in och 
AnnaCarin visat deras rum passade övriga 
i sällskapet på att smita ner i SPA-avdelning-
en som består av två jacuzzis och två olika 
sorters bastu. AnnaCarin och Kalle var posi-
tivt överraskade även av hotellrummet:
– Det är minst lika fint här som att bo i Stock-
holm. Fräscht rum och badrum. Här kommer vi 
njuta ikväll av att få umgås på tu man hand och 
med vänner, säger Kalle.

Helkväll på Hotell Pausa för�AnnaCari
n�

för�AnnaCari
n�

� och�Kalle� och�Kalle
Hotellrummet med en stor dubbelsäng med 
TV på väggen och gratis toalettartiklar i 
badrummet ger ett fräscht intryck. Nere i 
restaurangen finns det även en avdelning 
med biljard, dart och soffor att sitta i. Vi slår 
oss ner i soffgruppen och pratar om förvänt-
ningar på kvällen.
– För det första så är vi positivt överraskade över 
att det ser ut precis som på bilderna. SPA avdel-
ningen ser vi fram emot att få testa och efter mid-
dagen ikväll här på hotellet kommer vi absolut att 
testa på att spela biljard, berättar AnnaCarin.

Hotell Pausa är ett Sure Hotel by Best Wes-
tern som innebär att det ska vara prisvärt, 
erbjuda ett charmigt boende i en konceptuell 
och färgstark miljö. Pausa är ett 3,5-stjärnigt 
hotell med spa och restaurang i Klippan.

Härlig känsla
Energin och livsglädjen som AnnaCarin och 
Kalle utstrålar, smittar av sig. Med sitt täv-
lingsbidrag som bidrog till vinsten utstrålas 
samma positiva energi:

”Vilken fantastisk möjlighet, klart att vi vill 
ta chansen att få uppleva en övernattning 
hos er på `Pausà . Jag skulle inte vilja på-
stå att vi är mer värda än några andra att  
vinna. Däremot har jag lärt mig genom 

livets hårda skola vikten av att just ta en 
PAUS! Att våga prioritera i livet kring det 
som är viktigt för just mig. Min älskade 
make, pappa till våra tre fantastiska barn, 
han är guld värd för mig. Vår familj är mitt 
allt. Finns det ett bättre sätt än att vinna 
detta pris och visa min uppskattning och 
kärlek så säg?”

Att bo på hotell i sin hemmiljö har sina för-
delar. Om något skulle hända barnen är det 
bara 15 minuter bilväg hem till Perstorp. Att 
upptäcka sin omgivning och se den med an-
dra ögon är också nyttigt. AnnaCarin pratar 
om att få upp ögonen för allt bra som finns 
i närområdet och njuta samt uppskatta det 
som finns här.
– När jag fick reda på att jag vunnit kände jag, vad 
härligt det här behöver vi! Hoppas vi kan inspirera 
fler att våga njuta och få upp ögonen för allt det 
fantastiska som finns omkring oss. Vi bjöd med 
oss våra syskon för att ha en kväll tillsammans 
med nära och kära utan barn där vi kan prata, 
vuxentid helt enkelt. Det är viktigt att ta hand om 
varandra, avslutar AnnaCarin.

Vi på Söderåsjournalen hoppas att ni fick en 
härlig kväll med god mat, skön avkoppling 
i SPA:et och en god natts sömn med härlig 
hotellfrukost på morgonen.

6 Vinnare av en helkväll på Hotell Pausa



God Jul
och gott nytt år!

TACK FÖR 2019! 

Foteko AB

God Jul & 
God Jul & 

Gott Nytt År 
Gott Nytt År 

önskar Helena 

önskar Helena 

med personal
med personal

Julklappsbutiken mitt i centrumJulklappsbutiken mitt i centrum
Kläder, underkläder, strumpor, nattplagg,  

mössor och vantar, doftljus, smink, parfym,  
smycken, kalsonger, sockar, presentkort.

Allt i vackra paket! Öppet: mån-fre 10-18, lör 10-14
Storgatan 32, Klippan • www.gunnsmode.se 
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Ilona vet vad hästar behöver äta för att må bra. Till yrket är hon 
nämligen legitimerad djursjuk skötare vid Evidensia i Helsing borg 
med hästar som specialitet men även mot smådjur. 

Värdefullt med LT Lantmän
Det finns många fördelar med att handla hos LT Lantmän. En är 
att det finns en fantastisk bredd, bra sortiment och en långvarig  
kunskap hos personalen. En annan är att det säljs många kända 
varu märken i butiken och att det finns postutlämning, spel och  
lotter samlat i butiken. LT Lantmän har även en egen bensinmack 
som ligger centralt och har bra priser på både bensin och diesel. 
– Butiken mitt i Ljungbyhed täcker hela behovet kring Söderåsen. Många 
som bor på landsbygden behöver en butik med stort och brett sortiment och 
personal som är trevliga, hjälpsamma och kunniga. Om jag behöver något 
och LT Lantmän saknar det så tar de hem det åt mig. Sådan service är guld 
värd, säger Ilona.

Peter Börjesson som är butikschef lyfter fram det geografiska läget 
och personalen som viktigt:
– Vi ligger centralt och när för alla att åka hit från orterna kring Söderåsen. 
Personalen har jobbat här länge och har kunskap som de delar med sig av.

LT�Lantmän�i�L jungbyhedIlona
Butiken som har allt och lite till ligger mitt i Ljungbyhed, vid 
foten av Söderåsen. Här hittar du personal med generationers 
samlade erfarenhet kring att bo, leva och verka på landsbygden. 

Butiken är på imponerande 1500 kvm och sortimentet är stort och 
prisvärt, särskilt vad gäller trädgård och djurfoder. Ilona Larsson 
från Klippan blev en lycklig vinnare när LT Lantmän i Ljungbyhed  
lottade ut ett presentkort i butiken inför jul. Med sitt inskickade  
bidrag vann Ilona:

”LT Lantmän är hela Söderåsens butik, tack vare ett komplett sorti-
ment för hus, hem, trädgård och familjens alla djur! Dessutom med ett 
bra geografiskt läge och engagerad personal samt generösa öppettider!”

Närodlat i grovbutiken
Att handla hos LT Lantmän har Ilona lärt sig av sin pappa Bo. Det 
finns inget alternativ som kan erbjuda samma utbud, kvalitet och 
kunskap som LT Lantmän i Ljungbyhed.
– Det har alltid handlats här under min uppväxt. Pappa åkte alltid hit när 
vi skulle handla något och idag är det jag själv som åker hit och handlar eller 
skickar bud med min pappa så handlar han åt mig, berättar Ilona.

Ilona berättar att hon har egna travhästar som får foder från buti-
ken. Salsa är ett närproducerat foder som LT Lantmän gör själva 
sedan 2004. Det har hög andel svenska råvaror och är ett foder som 
tar lång tid för hästen att äta. Det finns även Salsa naturell grön, 
närproducerad svensk vall med högt innehåll av smältbart råprotein 
och fibrer.
– Mina hästar tävlar mycket och behöver få i sig bra och rätt foder, förklarar 
Ilona.

”Om�jag�behöver�något�och� 
LT�Lantmän�saknar�det�så�tar�de�hem�
det�åt�mig.�Sådan�service�är�guld�värd!”

8 Vinnare av ett presentkort från LT Lantmän



Nöjd vinnare
Ilona berättar att hon blev glad när hon fick reda på att hon vun-
nit. Hon tycker om att tävla och möjligheten att vinna något som 
hon känner starkt för och skulle ha stor nytta av gjorde att hon 
blev extra glad över att vinna. Peter Börjesson var också glad över 
att få lämna över presentkortet till Ilona. Två glada människor 
som var nöjda av två olika anledningar. Ilona fick sista ordet när 
hon tackade för en bra butik och vinsten.
– Jag läser alltid Söderåsjournalen när den kommer eftersom den 
innehåller intressanta artiklar och all information om vad som händer i 
kommunen och en massa bra erbjudanden från butikerna. Det finns även 
tävlingar från de lokala butikerna, helt perfekt alltså, avslutar Ilona.

Massor av juklappstips i butiken

Julpriser 

God Jul & Gott Nytt År!

AVVIKANDE ÖPPETTIDER I JUL & NYÅR
Jul- och nyårsafton 9-12, trettondagsafton 9-13

Stängt juldagen, annandagen,
nyårsdagen och trettondagen.

KONVEKTOR-
ELEMENT

685:-

HUNDBÄDD
45,30,16 cm

99:-

MARSCHALLER
2-PACK 15:-
JUMBO 26:-

ELDKORG
429:-

VEDSÄCK
65:-

Storgatan 4, Ljungbyhed  |  Tel 0435-294 50

Bygdens butik!
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Träffpunkt�Elfdalen�i�hamn
Hembygdsbyn i Klippan har blivit en träffpunkt för både 
stora som små efter leaderprojektet Elfdalen genomförts. 

Huset Össjö krog har helrenoverats och går nu att hyra både 
till privata fester och till konferenser. Mest synligt är skapandet 
av en hinderbana för barn med ett stort vikingaskepp i mitten. 
Dagbarnvårdare, föräldrar med barn och förskolor nyttjar plat-
sen och grillplatsen under tak kontinuerligt. I nära anslutning 
finns det ett utegym för de föräldrar som vill träna medan barnen 
leker. I backen ner mot ån löper en fantasistig där träkonstnären 
Leonard Anton byggt broar och sågat ut sagofigurer i träden. 
Träffpunkt Elfdalen har verkligen blivit en plats där barn möter 
äldre och där nutid möter historien och fantasin på ett lekfullt 
sätt. Platsen och upplevelserna är dessutom kostnadsfria!

Många involverade
Invigningen i september lockade hundratals människor. Nils 
Andersson, ordförande i hembygdsföreningen är nöjd:
– Skogen är en perfekt plats för barn att utveckla olika sinnen, bygga 
och leka. Det är kul att se alla barn här. Samarbetet med Leonard 
Anton, orienteringsklubben, scoutkåren och Fyshuset har fungerat bra. 
Vindskyddet i skogen med grillplats kan användas av fler än scouterna 
och skolorna kan använda de fasta kontrollerna till orientering. Det har 
blivit precis så bra som vi hoppades på.

I projektet har Fyshuset, OK Kompassen, Klippans scout-
kår, Skånes Nordvästpassage, träkonstnären Leonard Anton, 
Klippans kommun samt Klippans hembygdsförening ingått. 
Utöver allt som nämnts har även en hundrastgård byggts med 
lekredskap för hundar. Det finns en offentlig handikappanpassad 
toalett och sittplatser för den som vill använda grillplatserna.
– Det som är på gång nu är att bygga ut med en parkeringsplats, för-
klarar Nils Andersson.

Utomhusscenen är upprustad och det finns även en liten dans-
bana. En anslagstavla finns på plats med information om olika 
evenemang och det finns utrymme för samarbetspartners att 
synas. Det har tryckts upp en folder ihop med Skånes nord-
västpassage där olika destinationer marknadsförs, bland annat 
Träffpunkt Elfdalen. Bevisligen går det att skapa en träffpunkt 
över generationsgränserna där människor både kan vara fysiskt 
aktiva eller pausa från vardagen och istället låta fantasin och 
kreativitet stimuleras.

20�år�med�julfrukost�på

ICA i Perstorp
Under alla år som Ingemar Larsson har drivit ICA i Perstorp 
har det serverats julfrukost på lagret. 

Lika uppskattat som det är hos perstorpsborna lika uppskattat 
är det av Ingemar som tycker om att ge tillbaka till sina kunder. 

Traditionsenligt är Klippans musik-
kår på plats och spelar samtidigt som 
kunderna sitter vid uppdukade bord 
och äter vörtbröd, ägg och kallsku-
ret till pålägg. De kan välja mellan  
julmust och kaffe från Zoegas, 
skånskt givetvis. Ingemar med perso-
nal på ICA Perstorp vet att att julen 
handlar om givmildhet och att visa 
varandra uppskattning.

Vi önskar alla kunder

GOD JUL 
&

GOTT NYTT ÅR

Ulla, Erica, ”Ankie” & EmmyUlla, Erica, ”Ankie” & Emmy

Huvudsalongen • Storgatan 35 •  264 32 Klippan • Tel 0435-153 53Huvudsalongen • Storgatan 35 •  264 32 Klippan • Tel 0435-153 53

MONIKA SJÖHOLM
Leg. Audionom

N. Skolgatan 2A  |  Klippan  |  0435-105 55
www.horselspecialisten.se
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Tidiga�julklappar�
från Sparbanksstiftelsen Skåne
Vid en ceremoni på Swedbank i Klippan den 25 delade Spar
banksstiftelsen Skåne och Swedbank ut 100 000 kr till 11 olika  
projekt i Klippan och Perstorp. 

Utbildningsinsatser, idrottsprojekt och massor av positiva sats-
ningar som planerats för 2020 fick ett ekonomiskt bidrag. Som 
en av ägarna i Swedbank använder Sparbanksstiftelsen Skåne av-
kastningen av aktierna till att främja den lokala utvecklingen och  
bidra till en positiv samhällsutveckling genom att stötta det lokala 
föreningslivet. 
– I Klippan och Perstorp ser vi att det finns ett väldigt aktivt förenings-
liv. Det är väldigt roligt att vi stödjer lokala verksamheter tillsammans 
med banken, berättar Bo Svensson som är styrelseledamot i Spar-
banksstiftelsen Skåne med ansvar för Klippan och Perstorp.

Höstens satsningar går till stor del till utveckling av det ideella 
föreningslivet för att bland annat kunna stärka unga ledare och 
föreningens verksamhet. Det är både satsningar på unga och äldre 
som prioriteras av Sparbanksstiftelsen Skåne. Stiftelsen delar ut 
bidrag två gånger per år och totalt i år har det delats ut 220 000 kr 
till projekt i Klippan och Perstorp.

De föreningar som tilldelades medel denna gång var:
FBC Viljan i Ljungbyhed, Företagarna i Perstorp, Klippans Bord-
tennisklubb, Ljungbyheds golfklubb, Ljungbyheds idrottsförening, 
Ljungbyheds pistolklubb, Perstorps golfklubb, SPF seniorerna i 
Klippan, Åsbo ponnyklubb och Åsbo ryttarförening.

God Jul &  
Gott Nytt År
PS! Passa på att tanka ned  
vår App och Mobilt BankID  
i god tid innan helgerna.

God Jul och
Gott Nytt År

önskar
Ditt fullserviceföretag

inom skog och bioenergi

www.gustafsborg.se
0435-340 45

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

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

ETT URVAL AV TJÄNSTERNA

• Löpande bokföring
• Momsredovisning,  
 även byggmoms och utländsk moms

• Privatdeklarationer
• Löneadministration
• Bokslut och årsredovisningar

God jul & Gott nytt år!

11Sparbanksstiftelsen Skåne och Swedbank



Jultallrikar�på�ICA�Kvantum
ICA Kvantum och personalen i delikatess
disken fixar jul tallrikar varje år som de 
bjuder kunderna på. 

Det har blivit en tradition att servera jultall-
rikar med mat från delikatessdisken och låta 
kunderna smaka på allt gott som finns att 
köpa där. Som alltid är intresset stort att få sig 
en smakbit, vilket kön till jultallrikarna vitt-

nar om liksom att det var fullt vid ståbor-
den som placerats ut.
– Det är ett sätt för oss att ge tillbaka och visa 
vår uppskattning nu inför jul till alla köptrogna 
kunder. Jultallriken har blivit en uppskattad 
tradition där vi bjuder på mat som vi till agar i 
vårt egna kök med våra egna matvaror, säger 
Filip Cronberg som är butikschef.

Drygt 600 jultallrikar serverades under 
eftermiddagen. 

Avloppsspolning UnderhållsspolningRörinspektion Taktvätt

JOUR DYGNET RUNT www.ljungbyhedsspolservice.se

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.

BEHÅLL VÄRMEN

SLÄPP IN

FRISK LUFT
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

12 ICA Kvantum Klippan



Simon Olssons renoveringsobjekt i Kvi
dinge håller på att ta form. 

Huset ska inte totalrenoveras utan husets 
ursprung ska bevaras i största möjliga ut-
sträckning och inredning och möbler åter-
brukas. Till sin hjälp har Simon Coloramas 
duktiga personal.
– All färg till väggar och golv har jag köpt hos  
Colorama. När jag kommer in som en virvelvind 
med en massa idéer får de stopp på mig och får ur 
mig vad jag behöver hjälp med. Dessutom alltid 
med ett leende på äpparna. Färgen till golvet blan-
dade Veronica fram och väggfärgerna har de tagit 
fram i rätt nyanser, säger Simon.

BRAVIDA PRENAD AB KLIPPAN 
God jul & gott nytt år önskarGod jul & gott nytt år önskar

www.prenad.se

 0435-145 35

www.colorama.se

Vi håller stängt under julafton, juldagen, annandagen,  
nyårsafton, nyårsdagen samt trettondag jul.  

Övriga dagar är det ordinarie öppettider!

Vi önskar alla 
våra kunder

GOD JUL OCH 
GOTT NYTT ÅR!

Ge bort ett presentkort

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

En kontakt räcker!  

God jul & gott nytt år!

Colorama sätter färg i Simons hus
ursprungsmålningar har tagits fram och 
tvättats. I vardagsrummet är Simon på väg 
att välja färg till väggarna och stuckaturen 
i taket.
– Jag har en massa idéer om hur jag ska måla tak 
och väggar. Framåt våren vill jag även måla om 
fasaden och få fram ursprungliga identiteten på 
husets utsida. Finns många tankar på hur jag ska 
få fram forna glansdagar på utsidan, förklarar 
Simon entusiastiskt.

Just nu är det fokus på insidan som gäller. 
Att behålla charmen och historien med huset  
är prioriterat.
– Självklart vill jag att det ska vara tidsenligt i hela 
huset. Byggnadsvård är högprioriterat, därför hål-
ler jag på att ta fram historia och letar bilder över 
huset från förr, fortsätter Simon att förklara.

Välj Colorama
När du ska förändra ditt hem, är sugen på 
nya tapeter eller färger åker du precis som 
Simon till Colorama i Klippan. Här får du 
god service, bra produkter till vettigt pris när 
du vill lägga nya golv, måla eller tapetsera. 
Välkommen till Colorama, här finns allt du 
behöver!

Känsla för detaljer
Huset är långt ifrån klart utan flera rum 
ska fortfarande ordnas till. De rum som 
börjar bli klara har fått charm och känsla. 
Golv färgen lyser upp rummet, väggarnas 

”All�färg�till�väggar� 
och�golv�har�jag�köpt� 
hos�Colorama”

13Colorama



Lars Andersson med personal på Hemköp i 
Ljungbyhed ställer alltid upp för bygden och 
föreningslivet. 

I år har de valt att vara sponsorer till julklapps-
hjälpen i Klippan med julklappar åt ett 50-tal 
barn. Dessutom skänker butiken matkassar till 
Svenska kyrkan som delar ut till behövande  
familjer inför jul.
– Det är ett enkelt val. Kan vi hjälpa någon känns det 
bra. Alla har det olika bra och det finns ett behov att 
fylla. Mörker talet är mycket större än de som faktiskt 
ber om hjälp. Jul handlar om att vara givmild och 
hjälpa andra människor, säger Lars Andersson

Hemköp skänker�julglädje
Simon�vill�hjälpa�i�jul
Pysselmästaren och kreatören Simon Olsson anordnade jul
klappsinsamling till behövande familjer ute i Kvidinge. 

Julklapparna delades ut via kontakter till utsatta kvinnor, familjer 
och på äldreboenden.
– Jag har alltid själv haft fina julaftnar, men inte alla får ha det lika bra  
eller får känna glädjen av att öppna julklappar. Via sociala medier  
startade jag en insamling med julklappsinslagning som slog väl ut. Det 
är också en möjlighet att träffas och göra något ihop för en god saks skull, 
förklarar Simon.

Simon med sin mamma Camilla och syster Ronja samt Jessica med sin dotter  
Michelle deltog vid julklappinslagningen

Välkommen att fira julen i stämningsfull gemenskap
Julafton
Kl 11.00 i Vedby kyrka – Julbön för hela 
familjen. Petrikören medverkar.
Kl 14.00 i Källna kyrka – Julbön. 
Sångsolist Caroline Jaeger.
Kl 23.00 i Riseberga kyrka – Julnatts-
mässa. Sång & musik av Richard Wieland.
Kl 23.30 i S:t Petri kyrka – Julnattsmässa 
med stämningsfull musik.
Kl 23.30 i Östra Ljungby kyrka – 
Julnattsgudstjänst. G-kören medverkar.

Julottan
Medverkande i båda julottorna är Mats 
Calvén – tenor, Holger Petersen – violin, 
Nils-Arne Åkheden – organist. 
Tomas Wassenius – präst.
Kl 07.00 i Färingtofta kyrka.
Kl 09.00 i Västra Sönnarslövs kyrka.

Annandag jul
Kl 14.00 i Gråmanstorps kyrka – mässa.
Kl 16.00 i Källna kyrka – musikgudstjänst 
med Munkakören.

Trettondagsmusik
Med Petrikören och musiker.
Måndagen 6 januari kl 17.00 i S:t Petri kyrka.

www.svenskakyrkan.se/klippan     Facebook.com/Klippanspastorat     Instagram/svenskakyrkanklippan
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VÄLKOMMEN TILL BÖNENS 
HUS PÅ JULAFTON

Öppet hus på julafton 24/12 kl 15.00-18.00
JULBORD, MUSIK OCH GEMENSKAP.

Vi dukar fram och bjuder på ett härligt julbord med allt 
det goda. Ta gärna med en vän och kom!

till Bönens Hus på Storgatan 49 i Klippan.

Vi tar tacksamt emot gåvor av olika slag till julfirandet.
Tack till alla som hjälper oss att göra detta möjligt.

Välkommen

Alla�barn�ska�få�en�lycklig�jul
Lina Öster och Sarah Bauer har inför julafton arbetat ideellt 
med att samla in julklappar åt behövande barn i Klippans 
kommun. Familjer som anser sig behöva stöd, har kunnat 
skicka in sin ansökan samt barnets eller barnens önskelistor 
till Julklappshjälpen Klippan.

Människor har lämnat in nya och bättre begagnade saker till jul-
klappar på Capios BVC, Familjens Hus och Preem på Storgatan. 
I lokalen på Preem har varje leksak märkts upp och sorterats för 
att sedan slås in till paket. Lina och Sara berättar:
– Folk är givmilda och vi har fått in massor av leksaker och böcker som vi 
spritar och gör rent innan vi slår in klapparna i julklappspapper. Många 
är glada över initiativet och det kommer folk och lämnar saker varje dag. 
Vi har dessutom flera företag som valt att sponsra som Preem, Nordic 
Wellness m.fl.

Traditionsenlig�tomteritt�i�L jungbyhed
För 66:e året i rad arrangerar Åsbo Ryttarförening tomteritt 
på julafton i Ljungbyhed. 

Ritten avgår kl 9.00 från föreningens anläggning på Herrevads-
kloster. Under ritten stannar man vid Spångens Gästgivaregård 
och på Torget i Ljungbyhed. Många olika typer av hästar och 
ekipage deltar, gemensamt är att alla är julklädda. Under hela 
ritten delar deltagarna ut godispåsar sponsrade av Ljungbyheds 
Köpmanna- och Företagareförening till alla barn som tittar på. 

Tomteritten brukar vara 
väldigt uppskattad och 
det står alltid mycket folk 
längs vägen för att få se 
hästarna. Det är fritt fram 
att delta, dock måste barn 
måste ha ledare med sig. 
Åsbo RF kommer inte 
släppa iväg ekipage som 
inte anses säkra nog att 
vistas i trafiken.

Söderåsjournalen 
Klippan 

w
w

w
.fa

ce
bo

ok
.c

om
/b

eg
ra

vn
in

gs
by

ra
 

10,7x7,1 

RÖSTÅNGA 
BEGRAVNINGSBYRÅ 
 

Billingevägen 8 -  Röstånga -  0435-91570 

En hjälpande hand när det behövs, 
- dygnet runt, året om 

www.röstångabegr.se           info@begr-byra.se 

Söderåsjournalen 
Klippan 
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RÖSTÅNGA 
BEGRAVNINGSBYRÅ 
 

Billingevägen 8 -  Röstånga -  0435-91570 

En hjälpande hand när det behövs, 
- dygnet runt, året om 

www.röstångabegr.se           info@begr-byra.se 
GOD JUL OCHGOD JUL OCH

GOTT NYTT ÅR!GOTT NYTT ÅR!

ÖPPET I UTSTÄLLNING: 
Onsdagar 13-18

Värmevägen 2, KlippanVärmevägen 2, Klippan
Tel. 0435-149 60Tel. 0435-149 60
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Fynda hemelektronik�i�Klippan
Välkommen till Pantzars ljud, bild & vitvaror i Klippan, din 
lokala hemelektronik butik som får allt att funka. 

Här hittar du ett stort sortiment av allt från tillbehör som lampor, 
batterier, köksredskap och mobilskal till TV, datorer, kyl, frys och 
diskmaskiner – från stort till smått. Pantzars är en Euronicsbutik 
vilket för dig som kund innebär större sortiment och attraktiva 
priser. I samband med mellandagsrean finns det massor av klipp 
att göra i Klippan, särskilt om du letar efter en ny TV eller något 
annat inom hemelektronik.

JULKLAPPSTIPS FRÅN EN RIKTIG BOKHANDEL

På Klippans gator
- en berättelse i bilder

På K
lippans gator - en berättelse i bilder

Den lilla bondbyn Åby i nordvästra Skåne 

förvandlades till stationssamhället Klippan efter 

att järnvägslinjen Helsingborg-Hässleholm hade 

öppnats år 1875. Bildberättelsen På Klippans 

gator visar hur de centrala delarna av samhället 

förändrades mellan 1900 och 1965. Bildarkiven 

Storgatan västerut omkring 1900. Foto: Axel Blomgren

efter de tre fotograferna Axel Blomgren, Egon 

Rangbo och Bertil ”Akka” Bengtsson utgör 

underlag för berättelsen. Boken skildrar i bild och 

text en tid då det svenska samhället genomgick 

stora förändringar. För texterna svarar Mats 

Pettersson.

PÅ KLIPPANS GATOR
Bilder från arkiven efter Axel 
Blomgren, Egon Rangbo och 
Bertil ”Akka” Bengtsson med 

texter av Mats Pettersson.

KLUBBEN
I ”Klubben” fördjupar Matilda 
Gustavsson sin undersökning  

av makten i kulturvärlden  
och hur långt man kan gå i  

konstens namn.

ÅLEVENGELIET
”Ålevangeliet” är en bok om  
världens mest gåtfulla fisk. 

Men det är också en bok om 
författaren, Patrik Svensson, 

och hans far och hur ålen 
förde dem samman.

     KLIPPANS
  BOKHANDEL AB

Torggränd 2-4
Klippan 
Tel 0435-100 30

MÄRTA MÅÅS- 
FJETTERSTRÖM

En oerhört vacker bildbok om 
designern Märta Måås-Fjetter-

ström och hennes livsverk.
Boken publicerades i samband 
med hundraårsutställningen i  
Kungliga slottet i Stockholm.
Boken innehåller även artiklar  

om hennes konstnärliga  
talanger från olika perspektiv.

VINNARE AV 

AUGUSTPRISET 

2019

BOKSIGNERING 

21 dec & 23 dec

Start
27/12 kl 10

mellan
dagsrea

Hembygdsgatan 2, KLIPPAN • Tel. 0435-131 67

Öppet: Mån - fre 10-18 • Lör 10-14 • www.klippan.euronics.se

Ljud  -  Bild  -  Vitvaror

Öppet Lör 21/12 kl 10-14, sön 22/12 kl 11-15, 23/12 kl 10-18.
 Julafton, juldagen och annandag jul – stängt.

16 Pantzars ljud, bild & vitvaror



kia.com

Något utöver det vanliga  
Snart laddbar 

Helt nya Kia XCeed

1.4 T-GDi 140 HK ADVANCE  REK. PRIS FRÅN 256.500 KR

Introduktionspris rek. från: 236.500 kr
UPPGRADERA TILL ADVANCE PLUS INKL. DCT: 34.900 KR

Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 31/12 2019 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar. 
Bränsleförbrukning blandad körning Kia XCeed 1.4 T-GDi DCT Advance Plus 5,9 l/100 km och CO2-utsläpp 134 g/km enligt körcykeln NEDC och 6,8 l/100 km och CO2-utsläpp 156 g/km enligt 
körcykeln WLTP. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Med reservation för eventuella tryckfel.

Helt nya Kia XCeed är en sportig crossover som drar blickarna till sig. Den kombinerar det praktiska hos 
en SUV med en vass design och en riktigt skön körupplevelse. Dessutom förberedd för UVO Connect 
med uppkopplade tjänster. Snart kommer den även som plug-in hybrid. Väl värd att upplevas.

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

Newmanbil AB
HässleholmHässleholm

önskar vi på

LJUNGBYHED • 0435 - 44 56 00 • www.eurolink.nu

GOD JUL
OCH

GOTT NYTT ÅR!
GOD JUL

OCH
GOTT NYTT ÅR!

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

God Jul &
Gott Nytt År!
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Tack till Föreningssidans sponsorer!Tack till Föreningssidans sponsorer!Tack till Föreningssidans sponsorer!

Förenings sidan på Söderåsportalen.se

Har du eller känner du någon 
som har alkoholproblem?

ANONYMA ALKOHOLISTER • ÄNGELHOLMSGATAN 9, KLIPPAN • 0705-10 52 16

Anonyma Alkoholister 
Informationsmöte 
varje tors kl. 17-18

Al-Anon
Stöd för anhöriga. 

Möte varje tors kl. 19-20

Julahoppning
I Gråmanstorp utanför Klip
pan, hos Åsbo ponnyklubb 
arrangeras varje år hopp
tävlingar två helger i rad. 

Båda helgerna utses vinnare i 
lilla och stora cupen. Julahopp-
ningen är en mer än 30 år gam-
mal tradition i klubben som 
lockar massor av deltagare.

Gymnastikuppvisning�hos�KGK
Gymnasterna och ledare i KGK hade 
gymnastikuppvisning den 30 november. 

Anledningen var dels för att sprida fören-
ingens värdegrundsord som är Kamratskap, 
Glädje och Kunskap (KGK) men också för 
att de grupper som i vanliga fall inte tävlar, 
skulle få visa upp sig. Tack vare ledare, för-
äldrar och andra eldsjälar som bidrar med 
sin tid och engagemang är uppvisningar 
likt denna möjlig och bidrar till att sprida 
det gymnastiken står för: 
Kamratskap, Glädje och Kunskap.

Framgångar vid U14-DM
Klippans kraftsportsklubb deltog vid 
U14DM som avgjordes i Trelleborg. 

Samtliga ungdomar gjorde bra ifrån sig och 
placerade sig på meriterande pallplatser i 
olika valörer. Stor eloge till tränaren Kent 
Olsson som var med som ledare under hela 
dagen.

Ungdomarnas tränare är den framgångs-
rika duon Kent Olsson och Ralf Scott som 
satt Klippan på den svenska tyngdlyftar-
kartan med sina framgångsrika karriärer 
som innehåller massor av medaljer och del-
tagande vid olika mästerskap.

Perstorp Bälinge
Idrottsklubb

VÄLKOMNA! Loppislokalen Badvägen 7 efter Ugglebadet
Öppet: Onsdag 14-17 • Lördag 10-13 
Stängt v.52 - januari 2020. Öppet igen 1 februari.

Shopen Hantverkargatan 4 J 
Öppet: Måndag-Onsdag 14-17 • Lördag 10-13  Öppet i januari!

Möbler, glas, porslin, tavlor, el-, sportartiklar, leksaker, verktyg och mycket mer
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Rögle skapar julstämning 
hos behövande barnfamiljer
Rögle arbetar för en bättre värld genom hållbarhetssats
ningen ”grönvithållbarhet” sedan hösten 2017. Det handlar 
om social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Hela 
klubben är involverade i hållbarhetsarbetet och nu till jul 
tog flickvänner och fruar till Alagsspelarna initiativ till att 
bidra till ett bättre samhälle tillsammans med Rögle.

Julen lockar, som alla vet, fram det bästa ur människan, med giv-
mildhet och välvilja. I samband hemmamatcherna mot Brynäs 
den 5 december respektive Växjö den 19 december uppmanades 
supportrar och spelare att ta med sig oinslagna julklappar till 
barn, nya eller begagnade i bra skick. Av säkerhets skäl var alla 
julklappar tvungna att vara oinslagna och efter de blivit inslagna 
märktes varje julklapp beroende på om det var till en flicka eller 
pojke och till vilken ålder. Röglesupportrar är givmilda och ville 
hjälpa till att ge barn som har det tufft en julklapp till jul och 
skänka glädje till andra.

Grönvita hjärtan
Spelarfruarna och spelarnas flickvännerna bemannade borden 
där julklapparna samlades och slogs in. Lois Pedro som är Sam-
uel Jonssons flickvän och bemannade ett av borden berättade 
att målsättningen vid första matchen mot Brynäs var att samla 
in 50 paket.
– Eftersom det var en helt ny grej och vi inte visste hur många som upp-
märksammat initiativet eftersom det endast marknadsförts på sociala 
medier hade vi låga förväntningar. Men oj vilket genomslag vi hade  
redan vid första matchen, vi uppskattar att det kom in över 300 paket 
att slå in. Människorna som följer Rögle har verkligen ett stort hjärta, 
säger Lois.

I Nordamerika är det mer vanligt att spelare och deras respektive  
ställer upp för välgörenhetsarbete vilket Sarah May, Hampus 
Gustafssons amerikanska flickvän berättade om varför alla  
fruar och flickvänner ville ställa upp:
– Det finns många barn i samhället som lever under tuffa förhållanden. 
Kan vi bidra till att deras jul blir lite bättre och att familjer får uppleva 
glädje över julklappar och känna gemenskap är det värt hur mycket som 
helst, förklarade Sarah.

Social hållbarhet
Inom ramen för grönvit hållbarhet vill göra Rögle bidra till att 
göra skillnad i samhället. Julklappsinsamlingen gör det möjligt 
för behövande barn i Ängelholm att få känna längtan som ju-
len innebär, liksom glädjen över att få öppna en julklapp. Efter 
alla julklappar blivit inslagna och märkta med passande ålder 
delades sedan paketen ut till Skyddsjouren och andra hjälpande 
organisationer i Ängelholm. Kari Litmanen som är kommersiell 
chef i Rögle är oerhört nöjd både med initiativet och responsen:
– Det har varit oerhört roligt att se alla som engagerat sig och hur många 
som faktiskt tog med sig paket som de lämnade för att hjälpa andra 
människor som har det tufft. Deras givmildhet bidrar till att utsatta barn 
också kan få känna julglädje som julklappar ger, avslutar Kari.

”Kan�vi�bidra�till�att�deras�jul�blir�lite�bättre�och�
att�familjer�får�uppleva�glädje�över�julklappar�och�
känna�gemenskap�är�det�värt�hur�mycket�som�helst”

19Rögle BK



VÄLKOMMEN
TILL DITT NYA HEM
FLYTTA IN I NY FRÄSCH LÄGENHET CENTRALT 
I KLIPPAN. INFLYTTNING I DECEMBER 2020.

www.treklovern.se

www.trekloven.se
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JULLOVET I KLIPPANS KOMMUN 2019
	20	dec	Långöppet	på	fritidsgården	Sågen
	21	dec	Ung	Fritid	håller	idrottshallen	i	Ljungbyhed	öppen
	23	dec	Basketturnering	på	Sågen
	 	Tyngdlyftning
	25	dec	Tyngdlyftning
	27	dec	Brädspelsafton
	 	Lovbad	på	Klippans	badhus
	 	Tyngdlyftning
	28	dec	Bakning	på	fritidsgården	Holken
	30	dec	Nyårsfirande
	 	Lovbad	på	Klippans	badhus
	 	Tyngdlyftning

	 1	jan	Lovbad	på	Klippans	badhus
	 	Tyngdlyftning
	 2	jan	Lär	dig	binda	fiskeflugor	med	KSFF
	 	Lovbad
	 	Tyngdlyftning
	 3	jan	WALK	´n	TALK	med	en	fritidsledare
	 	Kvällsbad	med	Ung	Fritid
	 	Lovbad	på	Klippans	badhus
	 	Tyngdlyftning
	 7	jan	Fritidsgården	Holken	har	öppet
	 8	jan	Heldag	i	E-sportsarenan

Mer info om de olika aktiviteterna finns i tryckt program som kan hämtas på fritidsgårdarna,  
biblioteken, badhuset, musikskolan och kommunhuset. Se även klippan.se och i sociala medier.

Logistikföretaget Frode Laursen har 
anmält sitt intresse för mark norr om 
motorvägen i Östra Ljungby. 

Nu ligger bollen hos politikerna i Klippan 
– en etablering som kan innebära drygt 
100 jobb. Det rör sig om nästan 150 000 
kvadratmeter mark där de vill bygga 
logistik hallar. Näringslivschef Anders 
Lindberg, säger att Klippans kommun 
har haft kontakten med företaget i ett par  
månader och berättar att logistikföretaget  
varit i kontakt med flera andra kommuner i  
regionen efter de blivit trångbodda i Åstorp.
– Det är positivt för Klippans kommun att f ler 
företag vill etablera sig här och skapa arbetstill-

fällen. Vi har dessutom blivit proffsiga på att ta 
hand om företag som vill etablera sig här vilket  
är uppskattat, berättar Anders Lindberg.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 
ställt sig bakom ett markanvisningsavtal 
med företaget och kommunfullmäktige 
ska få säga sitt vid januarimötet.
– Vi är uppvaktade av fler företag som vill eta-
blera sig i Östra Ljungby med läget nära E4:an. 
Nästa steg är att etablera företag på marken vid 
Månstorp samt förbereda marken vid Bolestad 
östra med infrastruktur som infarter, samt  
vatten och avlopp. Redan nu finns det 3-4 in-
tressenter som vill etablera sig på Månstorp, av-
slutar Anders Lindberg.

Näringslivschef Anders Lindberg kan nöjt konstatera att 
f lera företag nu vill etablera sig i kommunen.

 21/12 0900 – 1500 
 22/12 1100 – 1600 
 23/12 0800 – 1400 Endast motionssim 8 – 10
 24 – 25/12 Stängt OBS! Friskvården stängd
 26/12 1100 – 1600

 27/12 1100 – 1830 Lovbad 11 – 16
 28/12 0900 – 1500

 29/12 1100 – 1600

 30/12 1100 – 1830 Lovbad 11 – 16. Endast vuxna efter kl 16
 31/12 – 1/1 Stängt OBS! Friskvården stängd
 2/1 1100 – 1930 Lovbad 11 – 16
 3/1 1100 – 1830 Lovbad 11 – 16
 4/1 0900 – 1500

 5/1 – 6/1 1100 – 1600

JUL OCH NYÅRSÖPPET I BADHUSETJUL OCH NYÅRSÖPPET I BADHUSET

www.klippan.se

God Jul och God Jul och gott nytt år!gott nytt år!önskar personalen
önskar personalen

bibliotekfh.se

 Klippan Ljungbyhed Ö. Ljungby*

Mån 23/12 10-15 - -

Fre 27/12 10-17 - -

Lör 28/12 10-13 - -

Sön 29/12 13-16 - -

Mån 30/12 10-19 14-19 15-19

Tor 2/1 10-19 14-19 13-17

Fre 3/1 10-17 - -

Lör 4/1 10-13 - -

Sön 5/1 13-16 - -

24-26/12, 31/12, 1/1 samt 6/1: Stängt på samtliga orter.

* Obemannad tid alla dagar 9-21 (minus bemannad tid).

Välkommen till våra bibliotek

Kultur & fritid önskar God Jul & Gott nytt år 2020!Kultur & fritid önskar God Jul & Gott nytt år 2020!

Frode Laursen på väg 
att etablera sig i Klippan
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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

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

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

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

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

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

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

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

-�upplev,�handla�
&�ät�hemmavid!

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

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:  ......................................................................

 Postnummer:  ......................................................................

 Ort:  ......................................................................

 Telefonnummer:  ......................................................................

 Webadress:  ......................................................................

 E-post:  ......................................................................

”VI FIXAR KRISEN VID SPISEN”

Vi har fullständiga rättigheter
0435 - 44 23 32 • info@skaralidsrestaurang.se

www.skaralidsrestaurang.se

NYÅRSMENY 2019 

FÖRRÄTT 
Hummersoppa med kräftstjärtar

HUVUDRÄTT 
Svensk hängmörad Oxfilé 

rotfrukter, rödvinssky och potatistournedos

Vegetarisk rätt: Spetskål, blancherad blomkål, 
skogssvamp, rödvinssky och potatistournedos

EFTERRÄTT 
Nyårspannacotta med salted caramel,  

toppad med en chokladdoppad jordgubbe

PRISER 
Ordinarie 425:-/person

Vegetariskt 350:-/person

UTKÖRNING / AVHÄMTNING 
För sällskap över 10 personer kör vi  

kostnadsfritt ut i trakterna kring  
nationalparken. Man kan självfallet  
hämta maten om man föredrar det.  

Den sista touchen gör ni själva, tydliga  
instruktioner medföljer. 

Tid för avhämtning 12-13. Utkörning 13-15

NyårssupéNyårssupé
för avhämtningför avhämtning
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Brandkårsgatan 2 i centrala Kågeröd  |  www.soderasenstandklinik.se

Varmt välkommen! Vi har öppet hela julen – 0418-831 81

När du ätit en seg liten julekaga,
hoppas vi att du väljer oss när du vill laga.

Värk eller trasig tand,
hos oss får du tid samma dag.


