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Utgivningsdagar 2019
Nummer Manusstopp Utgivningsdatum

Juni/Juli 23 maj 15-16 juni Åby Marknad, 
 Midsommar, Söderåsdagen

Augusti 29 juli 17-18 augusti Klippanfesten

September 2 september  21-22 september  Klipplördag

September 7 oktober  26-27 oktober  Höstlov,
 Allhelgona, Fars dag 

På söderåsportalen.se finner du våra utgivningsdagar och 
annonsstorlekar. Manusstoppsdagarna är en ungefärlig 
rekommendation när vi vill ha in bokning och material från er.

Blicken mot framtiden 
med hjärtat i historien

Vinn en SPA-kväll på Hotell Pausa!
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Omslaget: Hos Norrehus i Klippan serveras det mat 
tillagat med mycket kärlek och från grunden. Bra mat 
har inga genvägar. Köttet och kycklingen är alltid 
svenskt, fisken är MSC/ASC-märkt, äggen är krav/
eko, gurkorna är från Sånnagården i Kvidinge – Nor-
rehus står för lokal och frisk matfilosofi.
Lilla bilden: Månadens profil där hon trivs bäst – ute 
i naturen med kameran.

När vi passar på att njuta av soliga 
dagar och längtar efter semester kan 
vi lyfta blicken och leva här och nu. 

Den 27 april invigdes ”Blomgrens pro-
menad”, en promenadslinga som lyfter 
fram historiska och kulturellt intres-
santa platser i Klippan centrum. Ett 
fantastiskt initiativ av Klippans kom-
mun som synliggör historien. 

Härnäst samlas fordonsentusiaster i 
Elfdalen när Klippan Classic arrang-
eras med ”Concour de Charm”-tävling 
utöver alla klassiska gamla fordon. 

Samma söndag, den 26 maj som 
Klippan Classic arrangeras, firar vi 
mamma. Mors dag firas över hela värl-
den, men på lite olika dagar. Mors dag 
instiftades i Sverige 1919 på initiativ av 
författaren Cecilia Bååth-Holmberg vil-
ket innebär att ”Mors dag” firar 100 år 
i år. I ett litet häfte kallat ”Mors 
dag” som gavs ut 1920 fanns ett antal 
instruktioner för hur dagen kunde firas:

1. Svenska flaggan hissas från hem-
mets flaggstång.

2. Mor hälsas om morgonen med sång 
av barnen.

3. Hon bjudes före uppstigandet på gott 
kaffe och bröd, berett av barnen. 
Hon hedras med blommor och en 
liten gåva.

4. Henne beredes, så långt det är möj-
ligt, vila och frihet från allt hushålls-
arbete den dagen. Barnen bädda, 
sopa, laga mat och diska.

5. Vid eftermiddagskaffet eller på afto-
nen hålles en liten högtidlighet, där 
far i huset medverkar.

Vi har en rik historia i vår hembygd 
som har en speciell plats i vårt hjärta 
och som förvaltar åt våra barn. Lika 
viktigt är det att vi blickar mot fram-
tiden och det som finns där. I min nya 
roll som ordförande för Klippans köp-
mannaförening vill jag hjälpa till att 
stärka den lokala handeln.

ANSVARIG UTGIVARE 
 DANIEL KRISTENSSON
 daniel@adaptmedia.se

ANNONSFÖRSÄLJNING, TEXT, FOTO
 JENS LEANDERSSON
 jens@adaptmedia.se

LAYOUT, ANNONSER
 PÄR LUNDQVIST 
 par@adaptmedia.se

 LAYOUT, FOTO, WEBB
 ALBIN LUNDBERG 
 albin@adaptmedia.se

  FOTO, VIDEO
  TEAM SANDRA

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

Ta chansen att vinna en SPA-kväll 
på Hotell Pausa tillsammans med en 
vän eller respektive. 

Bubbla, basta, mysa och hänga hur 
mycket ni vill i 3 timmar. Handdukar, 
badrockar och tofflor finns att tillgå. 
Välj valfri ledig dag i juni-juli.

För att vara med och tävla ska du skriva 
och berätta varför just du ska vinna en 
SPA-kväll och med vem. Observera 
att vinnaren kommer att få vara med 
på bild i Söderåsjournalen och på 
Söderåsportalen.se.

Skicka in ditt bidrag:
Adapt Media
”SPA”
Norra Skolgatan 2A
264 33 Klippan

OBS! Bidraget måste vara märkt med 
”SPA” för att delta i tävlingen. Vi behö-
ver ditt bidrag senast den 31 maj.
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Ditt lokala tryckeri
Adapt Media är en reklambyrå med tryckeri i Klippan 
med lång erfarenhet av tryck i alla dess former. Här 
kan du få hjälp med tryckning av allt från kuvert och 
foldrar till stora skyltar, affischer och dekorer. 

Storformat
Storleken har betydelse. Framförallt när du vill att ditt 
budskap ska ta för sig ordentligt. Då gäller storformat. 
Adapt Media har egen produktion för storformat vilket 
innebär att de gör skyltar i både plåt och plast, stora som 
små, allt efter dina behov. Många tryckerier slåss om 
jobben.
– Det finns många som är duktiga men vi satsar på att ge per-
sonlig service, snabb leverans och har egen produktion, säger 
Daniel Kristensson.

Storformatsproduktion har många ändamål. Det kan 
vara för event, mässor, idrottsevenemang, utställningar, 
kontor och butik. Exempel på produkter är affischer, 
skyltar, rollups, golvdekaler, fasadvepor, dekor för fönster 
och väggar och mycket mer. 

Allt i ett
Adapt Media levererar en helhetslösning med både stor-
formatsprodukter, trycksaker, kommunikationslösningar 
och profilprodukter till ett toppresultat. 
– Genom att designa era trycksaker så att de speglar er gra-
fiska profil lyfter ert budskap och er kommunikation, avslutar 
Daniel.

Egna vykort är uppskattade

Storformatsskrivaren, här 
med affischer till gatupratare RollUps kombinerat med en ny broschyr

En kul dörrdekor gör att 
den står ut från mängden!

Att trycka upp sina egna pocket-
böcker har blivit allt mer populärare

Visitkort till företaget

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

JUST NU!
40 ÖRE RABATT/LITER
I TRE MÅNADER.

Ansök på preem.se

KLIPPANS MEDIAHUS
www.adaptmedia.se
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Vid slutet av en grusväg med skog och 
hagar bor Anna Christoffersson. Med ett 
leende som smittar och en innerlig värme 
välkomnar Anna dig. 

En trappa ned i huset har hon sin lilla foto-
studio men sin stora fotostudio är naturen. 
Gården hon och hennes man bor på omgär-
das av ko- och fårhagar. En idyll helt enkelt.

Anna är uppväxt på granngården och har 
alltid haft djur omkring sig. Gården som 
hon hennes man bor på flyttade de in i strax 
efter Anna fyllt 18 år, dessförinnan hade 
Anna träffat sin Ronny under sin prak-
tik. Men under studietiden på Högskolan i 
Kristianstad, när Anna läste till landskaps-
vetare, uppstod problem. 
– Jag fick svåra smärtor, blev allt tröttare och 
mådde dåligt. Men ingen tog mig på allvar 
inom sjukvården och utan hjälp blev smärtorna 
och tröttheten bara värre. Trots att det var tufft 
klarade jag av utbildningen och fick jobb på 
Länsstyrelsen, säger Anna.

Kraschen
Efter flera år som vårdsökande och utan att 
Region Skåne tog Anna på allvar kraschade 
allting.
– En dag på väg till jobbet blev jag så sjuk att 
jag inte visste var jag var. Min hjärna slutade 
att fungera, tröttheten blev outhärdlig och livet 
vändes upp och ned. I det läget fick jag hjälp att 
besöka en privatläkare som upptäckte borrelia. 
Efter behandlingen mådde jag fortfarande dåligt 
och en annan privatläkare hittar en tumör i 
halsen och jag skickas till Lunds universitets-
sjukhus. Väl där opererar de ut 2 strumaknutor 
och 3 små cancertumörer, berättar Anna.

Intresset för att fotografera har alltid funnits 
i Annas liv, att fånga ögonblicket och stanna 
tiden. Vid operationen tvingas läkarna att 
ta bort halva sköldkörteln vilket gör att 
Anna drabbas av hyportyreos, som innebär 
att kroppen går på lågvarv och man blir 
“utbränd”. Systemkameran som Anna all-
tid velat köpa blir räddningen. Istället för 
att skjuta saker framför sig bestämmer sig 
Anna för att leva här och nu och köpet av 
systemkameran och att fotografera naturen 
blir hennes räddning.
– Inte nog med att borrelia och hyportyreos slog 
ut hela kroppen, utan läkarna konstaterar att 
jag har två diskbråck i ryggraden och lider av 
endometrios vilket förklarar de svåra smärtorna, 
berättar Anna.

Med naturen som studio blir det bilder på 
älgar, rådjur, kungsfiskaren och andra djur. 
Tiden ute i naturen är dessutom läkande och 
ger tid för återhämtning.
– Naturen är min viktigaste medicin. Det är 
naturen som ger mig kraft att leva och återhämta 
mig. Naturfotograferandet ger mig livskraft. När 
jag sitter i en åkerkant en solig kväll, öga mot 
öga med en älg, då lever jag som mest, säger 
Anna.

Fotograferandet i studion är främst hundar 
och andra husdjur. Det krävs något speciellt 
att få kontakt med såväl husdjuret som ägaren, 
ett samspel som skapar oförglömliga bilder.

Insikter
Efter du varit sjuk lär du dig att leva varje 
dag. Det gäller att fånga stunden precis som 
när du fotograferar. Här och nu kommer 
aldrig tillbaka.
– Jag har insett att livet är kort och jag försöker 
leva varje sekund och njuta av de stunder som 
är bra. Fyll ditt liv med något kul varje dag. 
Sjukdomarna gav mig livsmedvetenhet och fått 
mig att förverkliga mina drömmar. Jag kan inte 
jobba så mycket som jag vill och missar mycket 
i livet på grund av mitt tillstånd. Men jag måste 
gå vidare i livet och göra det bästa av det. Att 
låta kroppen läka är min största utmaning, 
avslutar Anna.

Det är svårt att inte bli berörd av Annas 
berättelse och hur hon lärt sig själv att foto-
grafera och hur fotograferandet ute i naturen 
hjälpt henne att leva. Anna är inte enbart en 
kämpe utan även en förebild som visar hur 
mycket vi kan klara av trots alla motgångar 
i livet.

En kämpe som lever i nuet

"Naturen är min  
viktigaste medicin.  

Det är naturen som  
ger mig kraft att leva!"

Vändningen
När allting är som mörkast och Anna drab-
bats av mer sjukdom och elände än vad 
andra skulle klarat av att hantera vänder 
hon det till något positivt. Hon börjar som 
sagt fotografera. 
– Jag har tre kärlekar: djuren, kameran och min 
man. Väver man ihop djur och kamera så blir 
det vem jag är som fotograf, förklarar Anna.

Bilder tagna av Anna. Vill du se mer från henne så hittar du henne 
på Facebook (photobyannac) och Instagram (photo_by_annac).

4 Månadens profil: Anna Christoffersson



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

VÅRFEST DEN 24 - 25 MAJ
SMÄLL EN BALLONG

och få 10 - 50% RABATT
på en VALFRI VARA

Gäller under lördagen 25/5

50%
40%

10

20%

ÖPPET: Tis-fre 10-18 • Lör 10-13

20%

30%

UTFÖR-
SÄLJNING
av damkläder
utanför butiken
fredag - lördag

Ballongjakt
lördag den 25 maj             

SMÄLL EN BALLONG 
OCH FÅ RABATT PÅ EN 

VALFRI VARA (ord. pris)

Utförsäljning av restpar
utanför butiken fre-lör 24-25/5

50%
     

50%
     

50%50%
     

50%
     

50%50%
     

50%
     

50%
     

50%
     

50%

10%10%10%10%

20%20%20%20% 30%30%30%30%

Köpmangatan 19
Perstorp
0435 - 346 68

Priserna gäller i butik 
hela vecka 21, med 
reservation för slutför-
säljning. Ballongjakten 
pågår endast under 
lördagen 25 maj.

SOMMARLOAFER 
I MJUK MOCKA
(STL. 36-41)

HERRSKO FRÅN 
S.OLIVER. FINNS 
ÄVEN I VIT
(STL. 40-45)

BOOTS FRÅN 
ROSA NEGRA. 

I FLERA FÄRGER
(STL. 36-41)

499:-
(ord.pris 695:-)

450:-
(ord.pris 649:-)

695:-
(ord.pris 1095:-)

895:-
(ord.pris 1250:-)

BOOTS FRÅN 

Stockholmsvägen 6, Perstorp. 0435-302 03

Vi har stor sortering 
på sommarblommor

Välkommen!

Pelargonier 
4 st för 100 kr (ord. pris 35 kr/st)

Vårfest i Perstorp
Fredag 24/5 kl 10-18 • Lördag 25/5 kl 10-14

Ringup är ”Årets telefoni-
leverantör 2018”

010-207 84 20 |  www.easysolutions.se
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Badkläder
för barn och vuxna

ALLT FÖR EN
AKTIV SOMMAR

Badkläder
för barn och vuxna

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

Stiga Rebounder
Fotbollsträning på egen hand

499:-

Från 349:-

Badmintonset
Racket, boll och nät

299:-
Kubb

349:-

Snorkelset

449:-

Airscooter 16

1999:-

Balanscykel
Bra balansträning

599:-

Kickbike
För de minsta

349:-
Cyklop

349:-

KLIPPAN

Glöm inte mors dag!

HJÄRTLIGT 

VÄLKOMNA!

Handla för 1000:- och 
smäll en ballong med 
5%, 10% eller 15%

Gäller vecka 21

Massor med erbjudanden pa gatan.

T I P S  T I L L
S T U D E N T E N !

E T T  S T O R T  U T B U D  AV 
K L O C KO R  F R Å N  B Y  B I L L G R E N

Storgatan 46, Klippan • 0435-135 30

Följ oss på

Ge rätt Studentpresent
På studenten ger man alltid presenter som markerar slutet på 
en era. 

Personen som tar studenten är vuxen och ska lämna skolan för 
att ge sig ut i arbetslivet, ta ett sabbatsår, göra värnplikten, resa 
eller plugga vidare. Ge något minnesvärt, något som visar hur 
stolt och imponerad du är många års studerande. Vi har tips på 
studentpresenter:

Smycken
Här finns en uppsjö att välja mellan. Allt ifrån klassiska guld- och 
silversmycken till modern smyckesdesign. 

Märkesklocka
En klocka är alltid rätt. Förutom att den fyller sin funktion är 
det också ett smycke, och har för många kommit att bli en status-
symbol. Beroende på hur mycket man 
vill satsa i pengar finns här också alla 
prisklasser. 

Blommor
Blommor funkar alltid som student-
gåva. En snygg och annorlunda bukett 
med ett presentkort i är alltid uppskat-
tat.

Kroppsvård
Parfym, skönhetsprodukter och hud-
vård är något som de flesta tjejer upp-
skattar.

Snygga accessoarer till både 
honom och henne hittar du hos 
Guld o Silversmedjan. Klocka 
och smycken på bilden kommer 
från by Billgren.

6 rätt Studentpresent



Snabbt snygg utan sol
En nyhet hos Gunns Mode är fantastiska Brun utan sol 
produkter från engelska märket St. Morriz som är veganskt 
certifierade, ger dig en snygg solbränna och är luktfri. 

Märket St. Moriz är utvecklat med hjälp av professionella 
salonger och alla produkterna är dermatologiskt testade samt 
tillverkade i Storbritannien, där varumärket har en ledande 
position på Brun utan sol-marknaden. St. Moriz finns idag 
i stora delar av världen och har vunnit många priser på b.la. 
Cosmopolitan Beauty Awards, Beauty Awards och Stylist 
Skincare Awards. Deras produkter är så förmånliga att vem 
som helst har råd med en fantastiskt snygg solbränna!

Sommarklänning
En sval och böljande sommarklänning gör heta dagar sköna. 
– Upptäck våra snygga klänningar i alla olika längder, färger och 
modeller. Letar du efter en vit sommarklänning eller trendig variant 
med blommor på? Det och mycket mer hittar du om du kommer in i 
vår butik, säger Helena på Gunns Mode.

Hitta din favoritklänning att bära på examen, midsommar, 
bröllop och fester – eller när som helst annars när solen står 
som högst och sommaren är i full blom. Shoppa dina sommar-
klänningar hos Gunns Mode i Klippan.

Välkomna till oss!
Öppet: mån-fre  10-18 / lör 10-14

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

Erbjudandet gäller en gång per 
hushåll under torsdag-lördag v. 21

Erbjudandet gäller en gång per Erbjudandet gäller en gång per 
hushåll under torsdag-lördag v. 21

20%

10%30%

25% 40%
50%

30%

25%SMÄLL EN 
BALLONG
och få upp till 

50% RABATT
på en vara!
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För att ge gräsmattan en bra start på 
säsongen är det nu hög tid att repa-
rera och förbättra där det behövs nu när 
jordtemperaturen letar sig upp mot 8–10 
grader. 

Se till att gräsmattan är fri från mossa och 
ogräs, lägg till lite ny jord vid behov och 
fördela de nya gräsfröna jämnt. Håll jorden 
jämnt fuktig tills de nya fröna grott ordent-
ligt.

Klipp lagom
Genom att klippa gräsmattan ofta och lagom 
högt, 3-4 centimeter, får du snabbt en grön 
och frodig gräsmatta. Genom att kalka och 
gödsla gräsmattan stärks gräset och kan då 
lättare vinna över ogräs och mossa. Genom 
att kantskära gräsmattan får den ett lyft och 
ger intrycket av att vara extra välskött.

Mota ogräset
Nu är det tid att se till att maskrosor, tistlar 
och annat ogräs rensas bort i tid innan de 
sätter frö. Efter regn är det ett bra tillfälle 
att störa ogräsfröna och hindra dem från att 

Gräsmattans tid är nu!
gro. Då behöver du inte rensa lika mycket 
ogräs senare i sommar. Ett tips är också att 
så blommor mellan grönsakerna så att de 
växer tätt ihop. Då blir det ingen plats över 
för ogräset att växa och samtidigt blir grön-
sakslandet vackrare och mer frodigt.

Vattna rätt i sommar
Torra trädgårdar, rabatter och gräsmattor 
behöver vatten för att kunna växa. Då reg-
net uteblir är det viktigt att tillföra vatten. 
För att få bästa resultat, samtidigt som du 
sparar vatten, bör du vattna på morgonen 
när temperaturen är som lägst. Tidig mor-
gon vid kl. 03-06 är optimalt på sommaren. 
Med en vattenspridare kan du enkelt vattna 
hela gräsmattan i omgångar.

Om du ger gräsmattan ordentligt med vat-
ten till ett djup av 15 centimeter behöver 
du bara vattna var tredje eller var fjärde 
dag, eftersom gräsmattan kan lagra vatten. 
Därför är det bättre att vattna gräsmattan 
riktigt ordentligt mindre ofta, så att väx-
ternas rötter kan växa sig starkare och nå 
djupare.

Robotgräsklipparen
Trädgårdsmästaren som alla har råd med
Tillhör du dem som gärna vill ha en 
snygg trädgård med välklippt gräs, 
men som inte hinner eftersom du har 
hundra andra måsten som du tvunget 
behöver göra innan det överhuvudta-
get blir en tanke över till gräsklipp-
ning? Om det stämmer in på dig ska 
du satsa på en robotgräsklippare. När 
du köper en robotgräsklippare får du 
verkligen valuta för pengarna och en 
nyklippt fin gräsmatta

8 Gräsmattans tid är nu!



PERFEKT GRÄSMATTA 
VARJE DAG

AVANCERAD 
NAVIGERINGSFÖRMÅGA 

KLARAR BRANTA
SLUTTNINGAR 

KLARAR SMALA 
PASSAGER 

Försäljning
Service

Reservdelar HusqvarnaH

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

Pioner i många färger
Pioner i många färger
Pioner i många färger
Morsdagstips!

Öppettider: Se Facebook

072-941 51 50 Vedbyv. 16, Klippan

DIN LOKALA 
BLOMSTERBUTIK I KLIPPAN
Kom ihåg!

Mors Dag & Studenten!

Vi hjälper dig med
fastighets- och trädgårdsskötsel, 

VVS-installationer och mycket mer
Välkommen med din förfrågan.

www.lillakloster.se

Dags att göra vårfint

Vårfest i Bjärhus växtbutik
Samma dag som det efterlängtade vår-
regnet kom hade Bjärhus växtbutik vår-
fest med Gunilla P's Bevattningsdesign 
på plats liksom Fagerhults torv. 

Blåbär
Det fanns en massa bra erbjudanden i buti-
ken, bland annat blåbär. Trädgårdsblåbär 
är stora buskar och får stora söta bär. 
Blåbär planteras i ett soligt läge och minst 
två olika sorter för en rikligare skörd. 
Planteras i mullrik jord med ett lågt pH-värde, tillför näring som 
rhododendrongödsel för sur jord. Blåbärsblommor är dessutom 
viktig för bin och humlor för dess tidiga nektar. En perfekt buske 
med blommor att plantera och sedan njuta av goda bär.

9Vårfest i Bjärhus växtbutik
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lippan cen rum - är é vi.... .

KLIPPANS KÖPMANNAFÖRENING
Klippan den

utfärdare

100 kr

Gäller 1 år från utskriftsdatum

KLIPPAN-CHECKEN

Foto: Patrik Axelsson

Tävla i Annonsjakten!

Namn: ____________________________________________________ Tel: _____________________________

Adress: _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Vinn Klippancheck eller bio-check
1:a pris: Klippancheck med ett värde av 300 kr
2:a pris: Presentkort på 200 kr hos Bio Grand i Ljungbyhed
3:a pris: Presentkort på 100 kr hos Bio Grand i Ljungbyhed

Gör så här
Varje pusselbit i Annonsjaktens 6 fält passar in i någon av 
annonserna i detta nummer. 
Du skall hitta annonserna till vilka bitarna tillhör och skriva 
annonsörens firma namn under respektive ruta. 
Du skall alltså inte ange tidningssidans nummer.

skicka in kupongen i ett frankerat brev till:
Adapt Media 
"Annonsjakten"
N. Skolgatan 2A
264 33 Klippan

Glöm inte att ange ”Annonsjakten” utanpå kuvertet! Om denna 
märkning inte finns med deltar man inte i tävlingen! 

OBS! 
Oss tillhanda senast den 31 maj 2019. KLIPPAN

Glöm inte mors dag!

HJÄRTLIGT 

VÄLKOMNA!

Handla för 1000:- och 
smäll en ballong med 
5%, 10% eller 15%

Gäller vecka 21

Massor med erbjudanden pa gatan.

– Elegant aluminiumdesign

– Fantastisk bildkvalitet och zoom

– Registrerar endast det viktiga

– Helt väderbeständig

– Ultralångt detekteringsområde -
upp till 20 m

– Säker kryptering

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

Ljud  -  Bild  -  Vitvaror

2 990:-

Smart
utomhuskamera

Netatmo Precense Smart Home Camera

Ringup är ”Årets telefoni-
leverantör 2018”

010-207 84 20 |  www.easysolutions.se

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

Pioner i många färger
Morsdagstips!

Öppettider: Se Facebook

Välkommen till
RESTAURANG MAI THAI

Allégatan 2, Perstorp • Tel: 0435- 300 53 • www.maithairestaurangperstorp.se  

ASIATISK LUNCH- OCH SUSHIBUFFÉ
12 olika rätter inkl. sallad, soppa, dryck, 

kaffe, kaka och friterad banan med glass.

LUNCH TAKE-AWAY
Plocka från vår buffé i en praktisk låda och ta med dig.

79:-
75:-

Lunch serveras måndag - fredag 11-1430

Öppet: Månd. 11-1430 • Tisd.-Torsd. 11-21 • Fred.-Lörd. 11-2130 • Sönd. 13-20

Vi ordnar gärna mat 

till er fest hemma.

Kontakta oss för offert.

Köp 10 luncher - få den 11:e gratis.

20% RABATT 
till de som köper nytt kök nu 

för montage i augusti/september

VI FINNS I
TULLSSONHUSET

I KLIPPAN

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

Öppettider
Tisdag-fredag 10-18

Lördag 10-14
Söndag 11-15

SOMMARENS BÄSTA MÖBLER

HITTAR DU HOS OSS!

Obs! Även söndagsöppet!

4.  5.  6. 

1.  2.  3. 

Vinn 

Klippancheck!

Söderåsjournalen 
Klippan 
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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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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 

076-866 61 20 • www.detjanster.se

Allt inom städ
• Hemstädning • Flyttstädning 

• Kontorsstäding • Byggstädning 
• Trappstädning • Storstädning

Klippans kulturpris till Mats Pettersson
Klippans kultur och fritidsnämnd har beslutat att Mats 
Pettersson får Klippans kulturpris för 2018.

– Mats både har gjort och gör fortfarande stora insatser för Klippan. 
Hans avtryck både inom Klippans musikliv och hans kunnande kring 
vår lokala historia gör honom till en värdig pristagare, säger kultur- 
och fritidsnämndens ordförande Michael Nemeti.

Stora insatser för musiken
Mats Petterssons var med och startade musikföreningen 
Bombadill och har genom åren fortsatt att vara en betydande 
person inom Klippankulturen. Från musiker i kultförklarade 

bandet Kriminella Gitarrer, som 
släppte Sveriges första punkskiva, 
till Lasakungen. 

Hembygdsföreningen och 
Söderåsjournalen
Utöver musiken har Mats de 
senaste fem åren varit aktiv i hem-
bygdsföreningen som redaktör, 
vid sidan av arbetet som bibliote-
karie vid Klippans bibliotek. Som 
säkert många av er minns så har 
Mats under ett par år även arbetat 
och skrivit för Söderåsjournalen. 

Utdelningen av priset sker i sam-
band med nationaldagsfirandet 
den 6 juni.

10 Klippans kulturpris till Mats P.



EnRival skapar 
möjligheter i Klippan
Vid sin senaste rekryteringsträff i EnRivals lokaler i Klippan 
kom det massor av arbetssökande och det fanns över 60 jobb 
att söka. 

Rekryteringsträffar
Vid rekryteringsträffar bjuds arbetsgivare och arbetssökande in 
till en mötesplats. Syftet med dessa träffar är att arbetsgivarna 
skall hitta den kompetens de efterfrågar. Till rekryteringsträffen 
hade ett tiotal företag som vill rekrytera bjudits in. 
– Trycket var högt nu inför sommaren, och vi försöker matcha arbets-
sökande rätt och tillsätta lediga tjänster. Fokus vid rekryteringsträffar är 
att matcha kompetens och det tror vi att har lyckats med här i Klippan. 
Arbetsgivarna är nöjda och hoppas att kunna tillsätta samtliga tjänster, 
berättar Kjell Almberg som är jobbcoach vid Klippankontoret.

Kompletterar Arbetsförmedlingen
EnRival har sedan 2014 jobbat med tjänsten stöd och matchning 
och är en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen. Under 
dessa år har man hjälpt över 6000 arbetssökande till arbete eller 
utbildning.
– Vi träffar dagligen arbetssökande som upplever att det är svårt att få in 
en fot på arbetsmarknaden, för att man saknar nätverket. Våra rekryte-
ringsträffar skall underlätta för arbetssökande att få direkt kontakt med 
arbetsgivare som har personalbehov. Vi vill skapa en mötesplats mellan 
arbetssökande och arbetsgivare som har rekryteringsbehov, då uppstår 
det intressanta möten där vi också hjälper till med kundanpassade 
lösningar, avslutar regionchef Christina Reventberg.

Christel Storm, 
möjliggörare

www.lystraassistans.se | Allégatan 17 Klippan | 042-301 74 81

PERSONLIG ASSISTANS MED HJÄRNA 
OCH HJÄRTA

Sedan 2013 har vi erbjudit personlig assistans Sedan 2013 har vi erbjudit personlig assistans 
med hjärta och hjärna till våra kunder runt om i 
Sverige. Vår vision är att hos oss ska 
gemenskapen vara stark och assistansen 
personlig. Vi är möjliggörare. Det har gjort oss 
till ett självklart val för många, faktiskt så många 
att vi sedan starten 2013 växt till att bli ett av 
Sveriges tio största assistansbolaSveriges tio största assistansbolag. Vi har det 
stora företagets möjligheten men det lilla 
företagets lokala närvaro. För oss är det viktigt 
att känna våra kunder och assistenter och att vi 
är en trygg anordnare och arbetsgivare.

Är du född 2005?
Nu är det dags för alla som vill konfirmera
 sig under 2020 att anmäla sig! Som kon-

firmand får du åka på läger, träffa nya kom-
pisar, fundera över livets hemligheter och 
mycket annat. Läs mer på vår hemsida!

www.svenskakyrkan.se/klippan

11Enrival



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

Mor fört jänar 
det bästa!

Sweet Harmony
sweetharmony.se

Schampo/Balsam
135:-/st Doftljus 69:-

Vegansk och sockerfri 
Choklad 55:-/30:-

– Elegant aluminiumdesign

– Fantastisk bildkvalitet och zoom

– Registrerar endast det viktiga

– Helt väderbeständig

– Ultralångt detekteringsområde -
upp till 20 m

– Säker kryptering

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

Ljud  -  Bild  -  Vitvaror

2 990:-

Smart
utomhuskamera

Netatmo Precense Smart Home Camera

26/5
Morsdag Brunch

kl 10.30-14.00

Dagens lunch
Alla vardagar 11.30-14.00

Lagat från grunden på närproducerade
råvaror. Alltid svenskt kött och kyckling

samt MSC/ASC-cert.fisk. 

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

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

www.norrehus.se  |  Bryggerigatan 13  |  Klippan 0435-101 05www.norrehus.se
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”VI FIXAR KRISEN VID SPISEN”

Vårbuffé
Lördagar och söndagar samt röda dagar kl. 12-17

225:- inkl. dryck och kaffe

(Undantag lyxigare morsdagbuffé 26/5 
för 299:- inkl dryck, kaffe/tårta)

Öppet vardagar 11.00 - 17.00, helg 18.00

Boka för säker plats 
0435-44 23 32, info@skaralidsrestaurang.se 

Skäralid 747, Ljungbyhed • 0435-44 23 32 • www.skaralidrestaurang.se

 Bruksspelet har blivit en sommartradition som spelas för 
sjunde året i rad. 

Årets föreställning "Sunnerdal på liv & död" tar upp 2014 års före-
ställning i ny tappning och med nya skådespelare. Kim Bergqvist 
som var med i förra årets Bruksspel och nye Hani Arrabi spelar 
huvudrollerna tillsammans med Dan Kandell som kommer till-
baka igen. 

Sommarens föreställning handlar om hur Klippans 
pappersbruk fick Sveriges första pappersmaskin. Det 

ligger i tiden då nutida Klippans bruk håller på att 
bygga upp en ny pappersmaskin. Historien går 

igen och nutid möter dåtid.
– Det kommer att bli en fantastisk föreställning 
som berör publiken. Det som är unikt med 
Bruksspelet är att föreställningen ges i en aktiv 

fabriks miljö, på platsen där historien utspelade 
sig, berättar Heléne Lindqvist som är 

Bruksspelets projektledare.

Nytt för i år
Årets föreställning möter det gamla 

med det nya och i anslutning till 
scenplatsen på Bruket, kommer det 

att finnas en utställning om både den nya maskinen och hur det såg 
ut på Sunnerdals tid och hans maskin som var ny då.

Efterhand som ensemblen blivit allt proffsigare har antalet profes-
sionella skådespelare minskat. De skådespelare som är med är 
både duktiga och spännande namn på väg uppåt i sina karriärer. 
Bruksspelet innehåller bra roller både för män och kvinnor.
– Vi är noga när vi väljer skådespelare som ska vara med och tydliga 
med vad de kan förvänta sig. Vi har många barn med och du måste gilla 
människor för att det ska fungera. I år har vi många barn med som är 
med för första gången. Det innebär att de ska formas och utbildas inför 
föreställningarna i sommar. Det som är extra unikt är att det finns en 
värme och omtanke i att vara en del av Bruksspelet. Alla behövs och är 
delaktiga samtidigt som det är en förberedelse för livet som artist. Det är 
oerhört lärorikt, avslutar Heléne.

Årets Bruksspel spelas en vecka senare än vanligt, med premiär 
5 juli. Biljetter går att boka via bruksspelet.se.

Bruksspelet visar att 
allting går igen

Sommarens föreställning handlar om hur Klippans 
pappersbruk fick Sveriges första pappersmaskin. Det 

ligger i tiden då nutida Klippans bruk håller på att 
bygga upp en ny pappersmaskin. Historien går 

igen och nutid möter dåtid.
– Det kommer att bli en fantastisk föreställning 
som berör publiken. Det som är unikt med 
Bruksspelet är att föreställningen ges i en aktiv 

fabriks miljö, på platsen där historien utspelade 
sig,

Bruksspelets projektledare.

Kim och Hani tillsammans med Jenny Palm och Heléne Lindquist.

13Bruksspelet



Frågor? Ring oss! 
Kenneth: 0706-248 229
Mattias: 0706-248 227

Se modeller och priser på www.a4uab.se

Vi har lösningar

Värmepumpar, luftkonditionering & ventilation

Kontakta oss för mer information.

för alla behov

Storgatan 4 Ljungbyhed 
Tel 0435 - 294 50

Fredag & lördag 24-25 maj
Priser och rabatter gäller endast dessa dagar
och endast i Ljungbyhedsbutiken!

Du hittar många fler
erbjudanden i butiken!

• Kvalitetsstolpar
Fyrås trä

• Tryckt virke

• Alla handverktyg

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

20%
Vi bjuder på 
KORV direkt 
från grillen!
Fredag kl. 12–16 
Lördag kl. 10–12

Ocean bastvätt Refill
6,2 kg, miljövänlig, svensk-
tillverkad
Ord 339:-

Teknos färgAnza penslar

249:-
20%20%SOMMARPRIS!

Foga, elstängsel - fred & lörd
Ocean, städkem - fred kl 12-16

Leverantörer PÅ PLATS i butiken!

Sommarstart

1:-/tvätt

Bygdens butik!

14



BRAVIDA PRENAD AB KLIPPAN 

www.prenad.se

 0435-145 35

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

En kontakt räcker!

Vi hjälper er med era
husdrömmar – oavsett form!

Säkra upp din arbetsplats!

Byggnadsställningar

Friis Scaffolding AB
070-816 61 33

info@friisscaffolding.se

Ring för en kostnadsfri offert eller rådgivning

– Villor
– Höghus
– Lägenheter

Ställningar till:
– Scener
– Väderskydd
– Special

 Daniel Kristensson
 ny ordförande för Klippans köpmannaförening
Ny ordförande, vad vill du göra för Klippan centrum?
– Efter lång betänketid efter jag fått frågan från valberedningen tack-
ade jag ja eftersom jag tycker det är viktigt med ett levande centrum 
med handel och upplevelser. Trenderna visar att det är viktigt med 
upplevelser. Rent fysiskt ska det vara enkelt och tidseffektivt att 
handla, tillgången till parkeringsplatser är viktig liksom att Storgatan 
fortsatt är öppen för trafik som idag.

Hur ser du på centrumhandeln?
– Klippan har varit bra på att samverka och gemen-
samt annonsera i Söderåsjournalen. Gemensam mark-
nadsföring ger en känsla av samhörighet. Kunderna 
måste tycka att det är värt att ta sig till butikerna. 
Kommunen måste se till att centrum ser välkom-
nande ut. Svensk handels undersökningar visar 
att vid valet av handelsplats lyfter två av tre att 
enkelheten att ta sig dit är avgörande. Näst 
viktigast är att det finns ett stort och varierat 
utbud av butiker. Tillgänglighet är centralt för 
en livskraftig handel. Det finns absolut inga 
informationsskyltar längs med väg 21 eller 
väg 13 om att det finns en centrum handel i 
Klippan, det är också en kommunal fråga. Det 
finns mycket att arbeta på och det hoppas jag att vi 
gemensamt kan arbeta för bland köpmannafören-
ingens medlemmar.

Hallå där

*

  Gäller under perioden  24 maj-9 juni.

PÅ DEMIDEKK 
ULTIMATE OCH 
BESTÅ TÄCK-

FÄRG*

MEDLEMSERBJUDANDE!

25%

Gilla oss på FB

* Gäller Jotun DEMIDEKK Ultimate och Jotun DEMIDEKK Ultimate
helmatt 10 liter. Ord. pris från 2795:-.

Gäller även Alcro Bestå Täckfärg 10 liter. Ord. pris från 2701:-.

15Hallå där Daniel Kristensson



20% RABATT* 

0707-995 352
www.aleksmobler.se 
info@aleksmobler.se

ALEKS
KÖK

Välkommen att besöka oss

i Tullssonhuset, Klippan

* Gäller för de som köper 
nytt kök nu för montage i 
augusti/september.

När du behöver nya utemöbler är Ahlins möbler i Tullssonhuset 
det givna valet. Här finns det 700 kvm av utvalda möbler för alla 
uterum. 

Med tre stora leverantörer och ett bredare sortiment än på många 
andra ställen finns här möbler för allas tycke och smak.
– Här hittar du prisvärda kvalitetsmöblermöbler som du har glädje av i 
många år, säger Niklas Ahlin.

Perfekt vinst
Maria Hall från Kvidinge lyckades i stor konkurrens skriva den bästa 
motiveringen på rim och vann presentkort på nya utemöbler. Maria 
berättar hur hon läste Söderåsjournalen på kvällen och sett tävlingen.
– När jag såg tävlingen tänkte jag att det är precis vad vi behöver, nya ute-
möbler. När vi gick och la oss hade hjärnan börjat snurra igång om att jag 
ska skriva ett tävlingsbidrag och försöka vinna. Klockan 3 på natten gick jag 
upp och skrev ner vad jag skulle skicka in. Jag hade bidraget klart i huvudet 
när jag vaknade mitt i natten. På morgonen fick jag gå upp och se vad det 
var jag hade skrivit, berättar Maria Hall.

Tävlingsbidraget såg ut som följande:
”Ett nytt trädgårds set, ja det har man ju sett.
Så jo man tackar, nu när det mot sommaren lackar.
Ja sommaren i fjor den var ju het,
Hur den blir i år är det ingen som vet.
Men det jag inte visste då, var att vi behövde så
Nått bra och ”seda” i och på kvällen nått att ”eda” i.
Så mången tack för en prydnad på ”gåren”…
Nu kan vi sitta ”ude” de närmsta åren…

Vinsten blev en fullträff
16 Vinnare av utemöbler



20% RABATT 
till de som köper nytt kök nu 

för montage i augusti/september

VI FINNS I
TULLSSONHUSET

I KLIPPAN

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

Öppettider
Tisdag-fredag 10-18

Lördag 10-14
Söndag 11-15

SOMMARENS BÄSTA MÖBLER

HITTAR DU HOS OSS!

Obs! Även söndagsöppet!

Söderåsjournalen är en perfekt tidning att läsa tycker Maria och Bo. 
– Tidningen innehåller roliga och bra saker. Inte minst är det skönt att 
läsa en tidning med positiva artiklar. Du håller dig även uppdaterad om 
vad som händer hemmavid och vilka erbjudande butikerna har. Och nu 
när jag vann är det ännu bättre. Det är helt perfekt, säger Maria.

Hittade rätt
När Maria och Bo började gå omkring inne på Ahlins möbler hit-
tade de snabbt ett möblemang som de fastnade för. 
– Här finns många fina möbler men just det här vad vi letade efter. Ett 
snyggt möblemang i 50-tals stuk som inger kafékänsla men ändå är rym-
ligt. Det är även lätt att fälla ihop och tar inte stor plats under vintern,
förklarar Maria.

Det visade sig att möblemanget var det sista exemplaret och det 
tycktes som det varit bestämt i förväg att Maria och Bo skulle ha 
just det. Bordet och stolarna står stadigt även om det skulle vara 
blåsigt.

Nöjd butiksinnehavare
Det är inte första gången som Ahlins möbler har utlottning i 
Söderåsjournalen.
– Det ger stor exponering att synas i Söderåsjournalen och du blir glad 
när trevliga människor som Maria och Bo hittar precis vad de söker och 
dessutom har tur och får med sig det sista exemplaret. Det finns inget 
bättre än när kunden hittar rätt möbler och går glada härifrån. Jag vill ju 
kunna tillgodose kundens behov och det lyckas vi med nästan varje gång,
säger Niklas Ahlin.

Tävlingen i Söderåsjournalen gav flera glada människor och Maria 
och Bo fick dessutom ett nya utemöbler till sin uteplats. Att vakna 
mitt i natten och skriva ett tävlingsbidrag blev verkligen en fullträff!

17Vinnare av utemöbler



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

PERSTORPS ENDA MÖBELAFFÄR! Kom & Fynda!
Massor av saker i Shopen Hantverkargatan. 
Öppet: Mån & Ons 14-17 / Lör 10-13 och i 
Loppislokalen efter Ugglebadet. Badvägen 7. 
Öppet: Ons 14-17 / Lör 10-13. VÄLKOMNA!

Medvind för Klippans BTK
I Sågenhuset är det fullt av föreningsaktivteter och en fören-
ing som växer är Klippans bordtennis. 

Efter inflyttningen har föreningen 
som firar 40-års jubileum i år kom-
mit till ro och ser med tillförsikt på 
framtiden i sina nya fina lokaler. 
– Det är inte bestämt datum för firan-
det av 40-års jubileum än, berättar 
Thomas Ållemark, ordförande i för-
eningen.

Klippans BTK är en förening både för motionärer och aktiva 
spelare. Varje höst bjuds skolungdomar in för att börja spela 
bord tennis. Två av föreningens juniorer, Jakob Kotlar och Albin 
Persson, har kvalificerat sig till ungdoms-SM. Antalet spelare har 
ökat och Klippans BTK har serielag i division 3, 4 och 5. Det är 
medvind helt enkelt!
– Vi har även en företagsserie för 2-mannalag för ej licensierade spelare. 
Matcherna spelas på tisdagar och denna säsong var man 11 lag som spe-
lade med Hans Åström som matchledare, säger Thomas.

Nya tag
Medlemmarna i Klippans BTK ser till att föreningen blivit livaktig 
och satsningar på att få fler ungdomar att spela bordtennis har gett 
frukt. Niklas Havsjö är tillträdande sportchef på ideell nivå och 
hans ambition är att få fler ungdomar att börja spela, utvecklas 
och bli bättre spelare. På sikt finns det förhoppningar att få till ett 
damlag med. 
– En av våra bästa spelare i a-laget, Sebastian Karlsson, kommer att vara 
ungdomstränare och utveckla föreningens ungdomsspelare. Varje mån-
dag och onsdag är ungdomar välkomna att prova på att spela bordtennis. 
Vi håller på april ut sen sätter vi igång i höst igen när skolorna startar,
berättar Niklas Havsjö.

Förebilder i Vedby/Rönne
Småklubbar har det tufft idag på alla sätt därför är det roligt 
att det går bra för fotbollsklubben Vedby/Rönne i Klippan. 

Laget med barn födda 2011 och 2012 är idag föreningens största 
lag med 37 aktiva barn, vilket är rekord för klubben i modern tid.  
Under två år har antalet spelare växt kraftigt under Kalle, Stefan, 
Patrik och Bennys ledarskap. Tränarna möter och bekräftar varje 
barn på varje träning. Det är strukturerat med fasta rutiner och 
ordning och reda. Det kan handla om allt ifrån att lära sig stå på 
led med rätt avstånd för en övning eller att räcka upp handen och 
enbart prata när man faktiskt har något att säga. Det enda riktiga 
kravet som finns är att barnen ska vilja spela fotboll.
– Vi tar aldrig betalt innan vi vet att barnen faktiskt älskar att vara här. 
Avgifterna är låga, det ska vara billigt att spela fotboll. Om man inte 
gillar fotboll så finns det så många andra fina idrotter att prova på,
menar Patrik.



kia.com

Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 31/5 2019 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar. Bränsleförbrukning Ceed SW-Picanto blandad 
körning enligt NEDC: 4,3-5,9 l/100 km & CO2-utsläpp 111-136 g/km; enligt körcykeln WLTP: 4,9-6,6 l/100 km & CO2-utsläpp 127-149 g/km. *Kia Privatleasing, 36 mån, månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgifter. 
Rörlig ränta. Max körsträcka 4500 mil, övermil debiteras. Sedvanlig kreditprövning sker. Slitagedelar, övriga reservdelar och ev. tillval ingår inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Uppläggnings- & fakturaavg. tillkommer. 
Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Med reservation för eventuella tryckfel.

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 Söderholm tel 0451-38 40 05, Emma Tideman tel 0451-38 40 06

Newmanbil AB
HässleholmHässleholm

Med Kia Privatleasing infinner sig en känsla av frihet. Du slipper binda upp pengar i ett bilköp, 
utan kan istället använda dem till dina favoritintressen. Service, nybilsgaranti och vägassistans ingår. 
När avtalstiden är slut väljer du en ny Kia om du vill. Ja, vägen till frihet ligger öppen.

Välkommen in till din Kia-handlare eller beställ online på kia.com.

0 kr kontantinsats   Serviceavtal   7 års nybilsgaranti   Vägassistans

Kia Privatleasing från 1795 kr/mån
Frihetskontraktet

FR. 2095 KR/MÅN* FR. 2495 KR/MÅN* FR. 2495 KR/MÅN* FR. 2695 KR/MÅN* 

FR. 1795 KR/MÅN* 

Få hela upplevelsen i ett kompakt format 
med hög stilfaktor och generös utrustning.

Projektet Träffpunkt Elfdalen är ett samarbete mellan Klippans 
kommun, Klippans hembygdsförening, Fyshuset, Träkonstnär 
Leonard Anton, OK kompassen, Klippans scoutkår och Nord väst-
passagen. Träffpunkt Elfdalen binder ihop campingen och mini-
golfbanan med hembygdsbyn och gör hela området mer levande. 

Här finns en balanslekplats som lockar till rörelse och lek för barn 
med ett sju meter långt vikingaskepp i mitten, ett tillgängligt utegym, 
grillplats, hundrastgård och en ny allmän toalett. Träffpunkt Elfdalen 
har verkligen utvecklats. I skogen bakom har det röjts och skapats en 
fantasistig med träskulpturer, broar och en domarring som ska locka 
fram fantasin hos barn. Det finns en pedagogisk finess med hela om-
rådet som riktar sig till barns olika sinnen.

Träffpunkt Elfdalen är en oas i de centrala delarna av Klippan som 
dessutom är kostnadsfri och ska locka besökare både lokalt och uti-
från. Klippans Hembygdsförening har skapat en plats för såväl unga 
som gamla, där kultur och historia möts i naturen och där fantasi och 
kreativitet stimuleras. Nils Andersson som är ordförande i hembygds-
föreningen berättar att den nya styrelsen 2016 tog ett strategiskt beslut 
för att få in pengar till föreningen för att överleva vilket mynnade ut i 
Leaderprojektet ”Träffpunkt Elfdalen”.
– Kommunen har satsat 500 000 kronor och vi har gått in med 4000 ideella 
arbetstimmar. Leonard Anton har skapat fantastiska konstverk vilket gör plat-
sen unik. Styrelsen och alla som engagerat sig är ovärderliga samtidigt som en 
eloge måste riktas till gamla medlemmar och styrelsen som byggt upp fören-
ingen, avslutar Nils Andersson.

Träffpunkt Elfdalen i hamn

En nöjd trio: Mats Wetterberg och Marianne Carlson, sekre-
terare respektive kassör f lankerar ordförande Nils Andersson.

Nu är Leonard Antons 
vikingaskepp på plats.
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Ta chansen att starta ditt eget företag. Ansök själv eller med en 
kompis på www.ungdrive.se

Klippans kommun erbjuder nu dig som går i årskurs 9 och 1, 2 
och 3 på gymnasiet och som bor i Klippans kommun möjligheten 
att ansöka om att driva ett eget sommarföretag genom konceptet 
UngDrive. Under en fem dagars kickoff får du inspiration, work-
shops 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 människ-
or, utvecklas som person och framför allt ha riktigt roligt! Tidigare 
erfarenhet av entreprenörskap behövs inte, men en vilja att lära! 
Välkommen med din ansökan.

Vill du vara din egen chef i sommar?

Rättighetsutbildning
 med Linda Leveau
Vill du få chansen att tänka till gällande normmedvetenhet 
och antidiskriminering?

Projekt Hela vägen i Klippans kommun bjuder tillsammans med 
Närings livs av del ningen in till en halvdag med föreläsare Linda 
Leveau. Linda Leveau är en uppskattad föreläsare med lång 
erfarenhet att inspirera och rusta verksamheter till att bli mer 
normmedvetna och professionella i sitt bemötande. Hon är förfat-
tare till f lera material kopplat till antidiskriminering och kommer 
bjuda på innovativa metoder i att synliggöra hinder som sätts upp 
av innanförskapet.

Föreläsningen vänder 
sig till dig som är före-
tagare och äger rum på 
Hillesgården i Fastarp 
den 23 maj. Inbjudan 
t i l l Rät t ighets-
utbildningen skickas ut 
till alla de företagare 
som registrerat sig i vårt 
nya företagsregister. 
Har du inte fått inbju-
dan? Kontakta oss på: 
naringsliv@klippan.se 
OBS! Begränsat antal platser.

Konsthallen 15 år 
Klippans Konsthall firar 15 år med en jubileumsutställning 
med historik och retrokänsla! 

Lördag den 18 maj är det vernissage kl 11-13 och utställningen 
pågår endast i två veckor till den 2 juni - så passa på! Den första 
konstnär som ställde ut i Konsthallen år 2004 - Bertil Englert - 
bidrar med spännande verk i denna jubileumsutställning där även 
Klippans konstförening, som i år firar 75 år, är med. 

Konsthallens öppettider följer Klippans bibliotek, med extraöppet 
sista helgen. Fri entré.   klippan.se/klippanskonsthall

invigning 16-17-18 maj 
Sågen – Möjligheternas hus 

Blomgrens promenad är en kultur- 
och vandringsled som går genom den 
centrala delen av Klippans tätort. 

Den 27 april invigdes promenaden och nu 
kan du när du vill ta dig en runda och få 
lite lokal Klippanhistoria på köpet. Hela promenaden är ca 2,5 km 
lång och tar ca 30-40 minuter att gå i sin helhet. 

Det finns en karta att hämta på Klippans bibliotek eller i Kommun-
huset. På kartan är både vandringsleden och 13 st olika kulturella 
och arkitektoniska sevärdheter och byggnader markerade. Det går 
även bra att göra promenaden utan karta och scanna mer info via 
QR-kod på mobil eller läsplatta. Du kan starta var som helst på 
kartan och ta gärna med din hund (i koppel!). Och kom ihåg: 
Kultur är hälsa och hälsa är kultur! 

Läs mer om Blomgrens promenad: klippan.se/upplevagora

Blomgrens promenad

Sommarlovet 2019 bjuder på många 
aktiviteter i Klippans kommun. 

Programmet kommer i vecka 22. 
Håll utkik!

klippan.se/upplevagora

Sommarlov
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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.fonsterfi nt.se, info@fonsterfi nt.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, lennartsafl und@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 - KBT OCH PARTERAPI
KBT4U, Norra Skolgatan 2A, 264 33 KLIPPAN ..................................................0707-56 54 88
 Dobrica Vukovic, socionom, leg. psykoterapeut, kbt4u@hotmail.com
Psykologmottagning, Norra Skolgatan 2A, 264 33 KLIPPAN ..............................070-679 31 11
 Ursula S. Henningsson leg. psykolog/neuropsykolog, www.minpsykolog.net

REDOVISNING, REVISION
• BDO, Box 103, 264 33 KLIPPAN ................................................................. 0435-76 61 31
 www.bdo.se, peter.jelinek@bdo.se
Söderåsens Redovisningsbyrå AB, Södra Kyrkogatan 1, 265 72 KVIDINGE ........... 0435-203 21
 www.soderasens.com, info@soderasens.com

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

Branschregister



• De företag som är markerade med svart cirkel hittar 
Du ännu mer information om på Söderåsportalen.se 

Där du även hittar erbjudanden, Annonser, företags-
presentationer och mycket, mycket mer...

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

SMYCKEN
• Aurora Åstrand Silver & Guldsmide, Kapellgatan 2C, 264 38 KLIPPAN ....... 0703-94 21 76
 www.auroraastrand.com, auroraastrand@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

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

- 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

JA, JAG VILL VARA MED PÅ FÖLJANDE:
• SÖDERÅSJOURNALENS BRANSCHREGISTER!

Grunduppgifter: Företagsnamn, adress, postnummer, ort, ett 
tel.nummer (Pris: 1 300 kr/år)

Tillägg: Web- och mailadress (Pris: +700 kr/år)

• BÅDE SÖDERÅSPORTALEN.SE OCH 
 SÖDERÅSJOURNALENS BRANSCHREGISTER!

 Egen företagssida på Söderåsportalen.se med 
presentation av verksamheten i text och bild
(Pris: 3 360 kr/år)

 Företagsnamn, adress, postnummer, ort, ett tel.nummer 
i Söderåsjournalens Branschregister (ingår)

 Web- och mailadress i Söderåsjournalens Bransch register (ingår)

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

KONTAKTUPPGIFTER

Företagsnamn:  ...............................................................................................................................................

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

Adress:  ......................................................................................................................................................................

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

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

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

Mobil:  .........................................................................................................................................................................

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

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



Välkommen till
RESTAURANG MAI THAI

Allégatan 2, Perstorp • Tel: 0435- 300 53 • www.maithairestaurangperstorp.se  

ASIATISK LUNCH- OCH SUSHIBUFFÉ
12 olika rätter inkl. sallad, soppa, dryck, 

kaffe, kaka och friterad banan med glass.

LUNCH TAKE-AWAY
Plocka från vår buffé i en praktisk låda och ta med dig.

79:-
75:-

Lunch serveras måndag - fredag 11-1430

Öppet: Månd. 11-1430 • Tisd.-Torsd. 11-21 • Fred.-Lörd. 11-2130 • Sönd. 13-20

Vi ordnar gärna mat 

till er fest hemma.

Kontakta oss för offert.

Köp 10 luncher - få den 11:e gratis.


