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Utgivningsdagar 2019
Nummer Manusstopp Utgivningsdatum 
April 25 mars 13-14 april Påsk, Klipplördag

Maj 29 april 18-19 maj Mors dag, Pingst

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

Augusti 29 juli 17-18 augusti Klippanfesten

September 2 september  21-22 september  Klipplördag

På söderåsportalen.se finner du våra utgivningsdagar och 
annonsstorlekar. Manusstoppsdagarna är en ungefärlig  
rekommendation när vi vill ha in bokning och material från er.
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Det romerska året hade tio månader 
där mars var den första och december 
var den tionde och sista. Då var 1 mars 
nyårsdagen. Månaden mars och vår 
rödaktiga grannplanet är båda upp
kallade efter den romerska krigsguden, 
vilket också veckodagen tisdag är, på 
latin ”dies Martis” vilket ordagrant 
betyder ”Mars dag”. Idag är det ingen 
som tänker på varifrån de olika måna
derna fått sina namn eller vilken bety
delse de har i historien. Enligt kalen
derindelningen av året börjar våren i 
Sverige den 1 mars, oavsett väder.

Våren är den tid då vårt halvklot allt
mer vänds mot solen, som stiger allt 
högre upp på himlen och smälter snön 
och isen. Jorden värms upp och både 
växter och djur lockas fram.

Våren är troligen den mest efter
längtade av våra fyra årstider, vilket 
gör att intresset för dess ankomst är 
mycket stort. Vi söker efter vårtecken 
såsom första tussilagon eller första 

lärkan, för att få detta svårdefinierade 
vårrus bekräftat i något konkret och 
mätbart.

Ett säkert vårtecken är den 1 april och 
alla försök till att luras. Varför det ska 
dras aprilskämt och varför vill vi luras 
just den 1 april? Den knasiga idéen med 
att lura varandra finns dokumenterat 
redan på 1500talet. I Sverige har vi 
lurat varandra åtminstone sedan mitten 
av 1600talet.

Även om aprilskämten delvis har för
svunnit så är falska ”skämtartiklar” av 
olika slag ett stående inslag i dagstid
ningar. Kopplingen till medier hittar 
vi ända tillbaka till mitten av 1800
talet, där det äldsta kända aprilskämtet 
är från 1846. Då var det tidningen 
”Evening Standard” i London som 
publicerade en annons om åsnevisning. 
Massor av människor åkte till platsen 
och letade efter åsnor –  tills de tittade 
på varandra och förstod att de själva 
var åsnorna.

 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

Ny tävling!

Tävla och vinn utemöbler!
Starta sommaren med fräscha ute-
möbler på din balkong eller uteplats. 

Tävla om ett presentkort på 2000 kro
nor till trädgårdsmöbler hos Ahlins 
möbler i Klippan. 

Ahlins möbler i Tullssonhuset är buti
ken med hög kvalité, utbud och service. 
Här finns det prisvärda möbler som 
passar just dig!

Skriv och berätta varför just du ska 
vinna presentkort på nya trädgårds
möbler.

Skicka in ditt bidrag 
Skicka in ett brev till:
Adapt Media
Utemöbler
Norra Skolgatan 2A
264 33 Klippan

Observera!
Bidraget måste vara märkt med 
”Utemöbler” för att delta i tävling
en. Vi behöver ditt bidrag senast den 
1 april. Vinnaren kommer att vara 
med på bild i Söderåsjournalen och på 
Söderåsportalen.se
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PROFILTRYCK

Klippans mediahus
www.adaptmedia.se

Vi trycker profilkläder åt ert företag eller förening.

Tryck på t-shirt är vår nya megafon. Med den 
kan du säga allt! 

Tshirten har blivit vår tids anslagstavla och sociala 
uppdatering på samma gång. Ett sätt att uttrycka 
sin mening utan att öppna munnen och framföra 
ett budskap som alla kan se.

Daniel Kristensson förklarar att Adapt Media kan 
göra det du vill ha, välj modell, oavsett om du letar 
efter ett avslappnat plagg åt alla anställda eller en 
tryckt tshirt att ge bort som giveaway så har Adapt 
Media produkten för dig. En tryckt tshirt är den 
perfekta marknadsföringsprodukten.
– Vi har även idrottskläder för träning, sporter och 
matchställ till stora som små, med tryck och profilering. 
Vi trycker era yrkeskläder för att profilera ditt företag 
efter era önskemål, säger Daniel.

Lokalt tryckeri
I samarbete med de bästa leverantörerna har 
Adapt Media ett brett sortiment som täcker kläder 
för alla sorters företag och årstider.
– Vi hjälper dig att göra det möjligt. Med eget tryckeri 
kan vi garantera högsta kvalité, kontroll och insyn i 
produktionen för att ni ska bli 100% nöjda som kund, 
avslutar Daniel.

Kläder med tryck – Adapt Media levererar
3Adapt Media



KÖP 2 PAR JEANS
så bjuder vi på 
valfritt bälte 

för max 299 kr
Erbjudandet gäller vecka 13-14.

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

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

Köpmang. 19  |  Perstorp  |  0435 - 346 68

Med reservation för slutförsäljning

Vårnyheter!

Mocka, utbytbar iläggs-

sula, även svart 995:-

Snabbsnörning, även vit
och svart, memorysula 700:-

Mjukt skinn, snabbsnörning, 

även gul, svart m fl 995:-

Memorysula, flera modeller 
både dam och herr  995:-

Vårsnygg i jeans
Jeans – vårens kanske allra mest klas-

siska säsongsmaterial. Jeans är ett 
mångsidigt plagg att ha till jobbet, fest 

med vänner eller i vardagen. 

Jeans kan kombineras med olika tröjor, 
tshirts, blus eller kavaj. I år är det både slitna 
jeans, klassiska eller med detaljer. Hos Gunns 
Mode hittar du jeans i storlekarna 3452 i olika 
prisklasser, från 499 kronor.

Vårens skomode
Skechers är mästare på snygga och bekväma 

skor. För den trendiga passar Skechers bra till 
våren och sommaren då modet säger oss att det 
är bekväma skor med vita sulor som gäller för 
alla åldrar. 

Vårens heta modetrend är höga och platta sulor. 
Skor ska vara bekväma, dekorativa och funk

tionella. Färgen ska fortfarande vara olika 
rosa nyanser, mycket blått, gult och 

rött, svart och vitt. Kombinationen 
av olika material och olika färger i en 
modell är också trendigt.

4 Vårmode



Modevisning 
hos Basthi
Ett uppskattat vårtecken är när mode-
butikerna visar upp nyheterna.

Plöjelska villan fylldes till sista plats när 
Basthi höll i en modevisning där de intres
serade fick se och känna på de nya plaggen.

Handla produkt från 
Isay så bjuder vi på 
T-shirt. Värde 299:-

Skjortor – fr 399:- 
Pikétröjor – 199:-

Varnytt

Varnytt

Storgatan 32 i Klippan

fran Pre End

fran Isay

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

Nyheter i butiken

 Tjejkvällar 27/3 & 25/4 

CISO

Välkommen till Modehälsan på inspirationskväll!
Onsdag 27/3 och torsdag 25/4 kl 18.30
Vi bjuder på visning av säsongens trender,

olika erbjudanden och lite tilltugg.
Pris 50:-. Boka din plats i butik eller på Facebook.

Midi Briefs
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Klippan har fått en psykologmottagning 
på Norra Skolgatan 2. Ursula som är leg.
psykolog, psykoterapeut och neuropsyko-
log har flyttat från Malmö till Klippan.

Vem kan få hjälp hos dig?
– Kort: alla som mår psykiskt dålig. Enligt 
min erfarenhet behöver de flesta människor en 
samtalsakut, när de behöver hjälp att reda ut 
sina problem. Som psykolog är du utbildad för 
att hjälpa människor till att förändra sin livs
situation till att må bra igen. Många personer 
som varit med om en traumatisk händelse lider 
både mentalt och känslomässigt och det kanske 
upptar hela ens liv. Jag utformar behandlingen 
på ett sätt som passar varje person bäst. För 
mig är det den varma och personliga kontakten 
och nyfikenheten på varje människas inre kraft, 

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 
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Hallå där
Ursula S. Henningsson!

som gör att jag älskar mitt arbete. Jag utrustar 
patienterna med flera mentala ”verktyg” från 
min psykologiska verktygslåda som gör att de 
kan hantera det som är svårt. 

Klippan har fått en egen neuropsykologi-
mottagning!
– När nyheten spreds att det öppnat en psykolog
mottagning började telefonen ringa hos mig. 
Till min förvåning, efter f lera oroliga frågor 
om ADHD/Asperger diagnos utredning, ringde 
människor runt 5055 år som ville veta om 
deras tilltagande trötthet, irritation, beror på 
stress eller om dessa symtom är tidiga tecken på 
annalkande demens? Det är en livsavgörande 
utredning. Istället för att stå i två års kö till en 
Allmänpsykiatrisk Öppenvård för utredning, 
kan du nu boka tid i Klippan och gå före i kön. 

Jag har arbetat med neuropsykologiska utred
ningar mer än 15 år och jag har fått Region 
Skånes utmärkelse för mitt arbete. 

Hur kontaktar man dig?
– Ring mig på 070679 31 11 eller skicka epost 
till psykolog.ursula@gmail.com. Jag har tid för 
dig!

PSYKOLOG-
MOTTAGNING

070-679 31 11  |  psykolog.ursula@gmail.com
www.minpsykolog.net

– ätstörning
– depression
– ADHD/ASD

BOKA ENKELT 
PÅ PREEM.SE

Öppet mån-fre 6-22, lör-sön 8-22 
Preem Klippan | Storgatan 7 | 0435-71 16 70
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Jens Olsson Hjortensjö är praktiskt taget 
uppväxt på F5 i Ljungbyhed där hans far 
jobbade som flygmekaniker.  

Från uppväxten i Klippan har det burit 
iväg runtom i världen från värnplikt som 
jägare i Kiruna, till FNsoldat och i yrket på 
Luftfartsverket och senare på Statens haveri

Ny bok från Jens Olsson Hjortensjö

Flygplan saknat
kommission i Stockholm. Psykologiexamen 
i Sverige och flyghaveriutredarutbildning 
i USA och Tyskland. Han är flygpsykolog  
och som sådan registrerad genom den 
Europeiska organisationen EAAP.

I haveriutredningen av Herculesolyckan på 
Kebnekaise ledde Jens en expertgrupp. Det 
gjorde han även i utredningen av have
riet med flygbolaget West Atlantics ”post
flyg” några år senare. Idag är Jens bosatt i 
Vejbystrand med sin familj. 

Med sin bakgrund har Jens skrivit och gett 
ut en bok som ger en unik inblick bakom 
kulisserna i haveriutredningar. När flygplan 
havererar eller saknas inleds sökoperationer 
och påföljande utredningar. För att kunna 
utforska och förklara orsakerna med för
ankring i forskning och erfarenheter krävs 
ofta komplexa utredningar med stora ut 
maningar. För de efterlevande förändras 
livet. Titeln på boken är ”Flygplan saknat  om 
människa & haveri” där läsaren får en unik 
inblick bakom kulisserna i haveriutredningar  

och introduceras till olika utmaningar för 
såväl haveriutredare som piloter och flyg
ledare i händelsens kärna. Men läsaren 
får också möta anhöriga som förlorat när
stående i f lyghaverier.

Boken går att köpa i Klippans bokhandel 
eller direkt via förlaget Norlén & Slottner.

Jens hemma i sin skrivarlya.

Platsen där Herculesolyckan skedde i mars 2012. Bilden 
är tagen i samband med haveriutredningen.
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Torggränd 2-4
Klippan 
Tel 0435-100 30

Flygplan saknat
Jens Olsson Hjortensjö

En sån hade jag också! 
Från stenkulor till Game Boy

Gunnar Flodén

Team 60, Flygvapnets 
uppvisningsgrupp!

MISSA INTE...

En unik inblick i haveri-
utredningar och alla de 
olika utmaningar som 
utredare, piloter och  
flygledare ställs inför. 

Möt även anhöriga  
som förlorat när- 

stående i flyghaverier.

En leksaksbok 
full med godbitar!

Boken bjuder på åter-
seendets stora glädje 

som är fylld med 1900- 
talets analoga leksaker.

En svensk flyguppvisningsgrupp 
har levt vidare decennium efter 

decenium - Team 60. 
Här berättas historien 
av de som var med, 

från början fram till idag. 

249:-

299:-

149:-
(ord. pris 328:-)
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Världen ligger framför våra fötter. Det gäller bara att våga, 
vilja och ha lyckan att träffa rätt personer. 

Varje gång du säger ja istället för nej öppnar sig nya möjligheter. 
Amadeus Dahlgren från Östra Ljungby är ett levande bevis för 
detta. Från en roll i Bruksspelet till huvudroll i PAW Patrol Live!, 
en av världens största turnerande shower för barnfamiljer, som nu 
är på turné i Sverige.

Tidigt intresse
Föräldrarna i Östra Ljungby märkte tidigt att Amadeus hade ett 
stort intresse för sång och musik. Det första steget togs i kyrkan 
genom solosång vid olika tillställningar men det var den legenda
riska gitarrläraren Bengt Wikström på musikskolan i Klippan som 
verkligen såg Amadeus talang.
– Bengt lärde mig spela gitarr och ackord men han såg även en fallen
het hos mig att sjunga och uppträda. Jag har alltid velat stå på scen och 
sjunga men det var genom Bengt som min utveckling tog fart, förklarar 
Amadeus.

Skolorna
Det blev endast ett år på Musikestetiska programmet på Klippans 
gymnasieskola innan programmet lades ner. Men under det året 
väckte läraren Anna Hiltunen glöden hos Amadeus att satsa på 
teater och musik. 
– När estetprogrammet lades ner i Klippan var jag osäker på vad jag skulle 
göra eftersom jag inte var mogen att f lytta hemifrån för att fortsätta stu
dera vidare i en annan kommun. Men när jag hittade samma utbildning i 
Katrineholm och kunde flytta in hos mina kusiner som inneboende, kunde 
jag fortsätta på estet och musikprogrammet. Att jag kunde bo hos en 
familj var jätteskönt och avgörande. Stödet gjorde att jag växte som män
niska och en helt ny värld öppnade sig med dans och teater i Katrineholm. 
Jag började även dansa på fritiden, berättar Amadeus.

Amadeus känner sig hemma på scen
Musikaler
Under sista året på gymnasiet insåg Amadeus att musikaler var en 
dröm som han siktade mot. Teaterkurser på fritiden ledde till del
tagande i en amatörteatergrupp som i sin tur ledde till huvudrollen 
i Klas Klättermus.
– Erfarenheterna från teatern var nyttig men mest av allt var det grymt 
kul, säger Amadeus.

Efter antagningsprov och auditions gick flytten söderut igen efter 
gymnasiet och Markaryds Folkhögskola. En ny dörr öppnade sig 
för Amadeus:
– Det var först här jag insåg att det faktiskt går att jobba som artist.

Musikhögskolan i Bjärnum blev nästa steg och en förberedelse inför 
högre studier. Fast det blev framträdanden på hemmaplan med.

"Jag har alltid velat 
stå på scen och sjunga!"

Bruksspelet
Två framträdanden vid Bruksspelet där det var en statistroll första 
gången och en mindre sångroll som ”Victor” nästa gång, i föreställ
ningen ”Agnes”.
– Jag hade lärt känna Heléne Lindqvist under ”Körkampen” där hon var 
körledare och hon ville ha med mig i bruksspelet, säger Amadeus.

Möjligheten att få jobba ihop med professionella artister var både 
en bra erfarenhet och en upplevelse att se vem de är som människor 
bakom scenen menar Amadeus:

"Ryder" (mitten) är killen som leder hundpatrullen "Paw Patrol".Ensamblen i 2015 års uppsättning av Bruksspelet – "Agnes".

8 Månadens Profil – Amadeus Dahlgren



– Hela Bruksspelet är fantastiskt  miljön, människorna, samman
hållningen och kombinationen av amatörer och erfarna skådespelare.

Göteborg
Sista steget i utbildningen är ”Performing Art School”, en 
treårig yrkesutbildning i sång, dans och teater. En helt ny nivå 
enligt Amadeus:
– Allt är mer proffsigt på skolan i Göteborg och en förberedelse inför 
yrkeslivet. 

Vid sidan av artisteriet på skolan har det varit sommarjobb på 
Liseberg, främst som underhållning i parken. Nyttiga erfaren
heter som dessutom gett pengar i plånboken.

Paw Patrol Live!
Under det tredje året kom auditions som alla drömmer om. 
Paw Patrol Live! kontaktade Amadeus och tyckte att han 
skulle passa till karaktären Ryder, både till utseende och längd.
– Jag fick lära mig repliker och spela in filmer med sånger och mono
loger, sammanlagt 4 filmer. Filmerna skulle granskas och godkännas 
av Nickelodeon i både Australien och USA. Det var både stressigt 
och taggande eftersom de kontaktade mig och ville att jag skulle söka 
rollen. Efter ungefär 10 dagars väntan fick jag svar att de gillade mig 
och att jag fick rollen, säger en glad Amadeus.

I sin första riktiga roll blev det en huvudroll. Sverigeturnén 
med Paw Patrol Live! har gjort att examen med diplom tagit 
en annorlunda väg men rektorn på skolan har varit förstående.
– Skolan vill utbilda artister så jag har fått chansen att både göra 
rollen i Paw Patrol Live! och få mitt diplom och ta examen. Det 
är egentligen overkligt att en liten kille från Östra Ljungby kan få 
huvudrollen i en världskänd barnturné, avslutar Amadeus.

Det Amadeus kan lära oss är att med stöttande föräldrar som 
älskar sitt barn villkorslöst och att tacka ja till roller och spel
ningar öppnar alltid upp nya dörrar eftersom du aldrig vet vem 
som ser dig och uppskattar det du gör. Världen ligger framför 
dina fötter, oavsett var du är född och uppväxt.

F
ot

on
: J

on
na

 J
oh

an
ne

ss
on

 (
pr

of
ilb

ild
), 

M
ar

ga
re

ta
 D

ah
lg

re
n 

(B
ru

ks
sp

el
et

), 
R

ic
ka

rd
 M

on
eu

s/
N

ic
ke

lo
de

on
 (

Pa
w

 P
at

ro
l) 

sa
m

t p
ri

va
t (

öv
ri

ga
)

24/3 Brunch
En fantastisk helg måste nästan
innehålla en brunch - för att nå 
den där toppen av fantastiskhet.
Drop in ENBART i mån av plats.

26/4 AW
Osvag After Work med live
coverband på scen. In Drive. 
Gratis inträde fram till 18.00.
Mingelbuffé 16-19 130:-/pers
Vill du boka bord gäller förköp.

www.norrehus.se Bryggerigatan 13 Klippan 0435-101 05
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Även mjölkfria och veganska alternativ

glutenfritt café & Butik med naturprodukter

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

Goda luncher
tillagade med kärlek

– Sallader
– Sandwiches
– Bakad potatis

Sweet Harmony
sweetharmony.se

20 år 
av semlor till äldreboendena
ICA Supermarket i Perstorp med Ingemar Larsson i spetsen 
har satt i tradition att bjuda alla äldre och personal vid kom-
munens äldreboenden på semlor under fettisdagen. 

I år var det 20:e året som det bjöds på semlor. Kunderna på ICA 
Supermarket bjuds på semlor mellan klockan 1416.
– Jag månar om mina kunder, både gamla som nya, men även hela 
orten. Människor ska trivas i Perstorp och vi vill satsa på orten och göra 
människor glada, säger Ingemar.

Alla som bjuds på en semla blir glad. Under fettisdagen blir cirka 
600 människor glada. Det är så många semlor som det bjuds på 
i butiken. Bageriet Sjöstrands hjälper till och det används endast 
lokala produkter. Totalt sett bakar Niklas och Jörgen 1500 semlor 
i butiken under fettisdagen. Samtidigt kokar Ingemar kaffe till 
200 gäster. 
– Det är roligt att se alla glada människor när jag levererar semlor som 
personalen vid äldreboendena tar emot. Vi visar både uppskattning och 
att vi månar om orten på det här viset. För oss är det glädjande med alla 
glada människor och att vi kan hålla traditionen levande med att bjuda 
på semlor, avslutar Ingemar.

Semlorna uppskattades av både 
personalen och de boende på Björkhaga.

Ännu ett stopp för att dela ut semlor

Niklas, Ingeman, Jörgen och Jette på ICA Supermarket i Perstorp.

Niklas ger semlorna den sista touchen.

VARMT VÄLKOMMEN 
TILL OSS

  Åbyplan 3  |  Klippan

Inom kort kommer ni 
kunna njuta av livets
goda på Klippans 

mest folkkära hotell.

Må väl tillsammans 
med oss.

Thomas och Elin
Bäcklund. 
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Nytt och fräscht i 

bowlinghallen
Bowlinghallen i Klippan har fått sig ett lyft. Ny belysning 
och interiör vid banorna samt att det öppnat en bowlingshop 
är något av det som hänt. 

Mattias Möller, äger och driver bowlinghallarna i både Klippan 
och Höganäs. Bowlinghallen i Höganäs är nominerad till en av 
Sveriges trevligaste – av Sveriges Bowlinghallars förbund. Sedan 
Mattias tog över driften av Klippans bowlinghall har mycket hänt 
på kort tid. Hallen har renoverats och lunchservering startats och 
mycket mer är på gång. 

Lunchservering
Investeringar i köket gör att idag är utrustningen i topp och 
Janette som är kökschef tillagar hemmalagad husmanskost från 
grunden med bra råvaror. Janette har tidigare jobbat på bl.a 
Tunneberga gästgiveri och Höganäs bowling.
– Vi serverar bra mat och rejäla portioner. Vill du ha ytterligare en  
portion ingår det i priset, säger Mattias.

Arne Westergren är av matgästerna och han 
är nöjd med maten. 
– De är duktiga i köket och du får mycket mat 
och påfyllning när du äter här. 
Vid ett annat bord sitter Caroline Thoresson 
och Henrik Andersen och äter. Det är 
första gången de äter här:
– Maten smakar bra och det är väl 
tilltagna portioner. Trevligt både 
med salladsbuffé och dessert till 
maten, säger Caroline.

Förutom god mat rullas det 
klot på banorna i Klippans 
bowlinghall. Du borde komma 
inom för att äta en god bit mat, 
89 kronor för dagens hemmala
gade lunch (pensionärer 80 kr) eller 
från den vanliga menyn med många 
olika alternativ. Eller kom förbi och 
spela bowling om inget annat!

Stackarpsv. 5 – Klippan – 0435-15260

BOWLING
BARNKALAS

FÖRETAGSEVENEMANG
DAGENS LUNCH/MENY

”VI FIXAR KRISEN VID SPISEN”

Vi har öppet
långfredag, påskafton,  

påskdagen och  
annandag påsk

mellan kl. 11.30 och 18.00.
Boka för säker plats.

299:-/kuvert
Barn under 12 år halva priset.

Välkomna till Påskbuffé
Ät hur mycket ni vill av de givna favoriterna 

på påskbuffen som sill, lax, lamm, köttbullar, 
vilt från söderåsen och massor av annat gott.

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

Vi öppnar gärna upp för sällskap övrig tid.
Boka på: info@skaralidsrestaurang.se eller 0435-44 23 32

NYHET! Påskbuffén som catering 199:-/kuvert
Påskbuffé inkl. dessert. Fri framkörning över 10 personer i 

Söderåsområdet. Mer info på www.skaralidsrestaurang.se/pask

11Bowlinghallen i Klippan



Peter Trä Hantverk

Handgjort trähantverk

070-729 05 88
Gilla oss 
gärna!

Trähantverk och korgflätning är ett av världens äldsta 
hantverk, äldre än både krukmakeri och vävning. De har 
betraktats som en kvarleva från en svunnen tid, men nu 
svänger pendeln tillbaka. Detta kan vara en följd i ett större 
miljömedvetande eftersom ur miljösynpunkt är hantverk till-
verkad i nedbrytbart material att föredra framför plast. 

I Klippan tillverkar Peter Andersson trähantverk på samma sätt 
som människor genom historien har gjort. I hans trähantverk 
finns det inga skruvar eller spikar utan det är genuint hantverk. 
Peter Andersson började med trähantverk för att det är avkopp
ling för honom att stå och arbeta med händerna, främst under 
höst och vinter.
– Hantverket går tillbaka till stenåldern och är värt att bevara. Jag är 
exempelvis ute och handplockar björkrötterna som jag syr med, själv. Ett 
hantverk ska ske från grunden, förklarar Peter.

Verkstaden finns sidan om huset där Peter skapar trähantverk, 
svarvar skålar och stöper ljus. Skärbrädor, brickor, lådor och 
handgjorda knivar till salu. Allt går att beställa efter önskemål.
– Ett hantverk innebär att man gör saker själv. För mig är det en 
avkoppling efter jobbet och klockan stannar när jag står i verkstaden och 
får skapa. Trähantverk innebär är att söka tillbaka till det ursprungliga: 
tradition, kvalitet, hantverk i nygammal tappning, säger Peter.

Peter för ett 
 kulturarv vidare
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Dags att
byta bostad?

www.schougmaklarfirma.se 
Örebrogatan 32  |  Helsingborg

Vi ger Cashback på arvodet -
ring oss så berättar vi mer.

Vi har kunder som vill 
bo i Söderåsområdet.

Rickard Schoug
070-814 36 86

Marianne Hallgren
070-616 10 89

Stefan Andersen
070-252 05 03

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

Gilla oss på FB

PÅ TAK- OCH 
VÄGGFÄRG FRÅN 
COLORAMA

MEDLEMSERBJUDANDE!

*

 
 
 

JUST NU

25%
PÅ LADY

SUPREME
FINISH

30%

Gäller under perioden 15-31/3
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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

Byggsektorn svarar för en betydande del av de totala material-
flödena och avfallsmängderna i samhället. Genom källsorte-
ring kan miljöpåverkan från avfallet minimeras. 

Er Byggare i Klippan har valt att leda utvecklingen när det gäller 
miljötänk och rationalisering när de byggt och invigt sin transit
hall. Företagsbilarna står numera inomhus, skyddade från oväder, 
och all i och urlastning sker under tak. 
– Vi tömmer avfallet på kvällen och lastar morgondagens släpar. När 
snickarna kommer står det en skylt med bilens registreringsnummer 
framför släpen. På så vis effektiviseras avfalls och materialhanteringen 
och vi ger killarna alla förutsättningar för att få ett bra flyt på sina pro
jekt, säger Stefan Lindqvist från Er Byggare. 

Fördelar
Det är ordning och reda överallt hos Er Byggare. Uppmärkta plat
ser och ett system som efterlevs ger många fördelar. Flödesvinst på 
kort sikt och miljömässigt på lång sikt.
– Vad jag vet är vi den enda firman som arbetar på det här viset. Sättet vi 
källsorterar och återvinner på kommer bli normen i framtiden vad gäller 
miljökrav. Vi är redan där men vi strävar ändå hela tiden för att bli bättre 
och bättre, avslutar Stefan.

Ny transithall ger miljö- och flödesvinst

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

En kontakt räcker! 

Äntligen dags för 

årets uteprojekt!

14 Er Byggare



BRAVIDA PRENAD AB KLIPPAN 

www.prenad.se

 0435-145 35

Service och underhåll
Prenad säljer och installerar tvättmaskiner 
med automatisk dosering av tvättmedel. 
Det ger minskad miljöbelastning, minskade 
hud och allergiproblem samt mindre slitage 
på tvättmaskinerna. Tvättstugor som instal
leras har digitala bokningssystem vilket 
ökar säkerheten och underlättar för alla som 
använder tvättstugan.
– Vi är ett service och installationsföretag som 
ger kunderna önskad service och installationer 
som krävs. ”Levererar i tid och ger utmärkt  
service” är ett omdöme som sammanfattar vad 
våra kunder tycker om oss, säger Peter Åker
gren som är serviceledare.

Tack vare sin storlek kan Prenad vara både 
prisvärda och leverera i tid. Prenad genom 
MOService levererar elinstallationer, ser
vice av vitvaror och professionell tvättut
rustning till såväl privata som offentliga 
fastighetsägare i Söderåsområdet.

Med många års erfarenhet från branschen 
har Prenad kunskapen, viljan och förmågan 
att lösa era behov. De arbetar med helhets
lösningar och tar hand om installation, 
reparation, underhåll och lämnar garanti på 
utfört arbete. 

Prenad installerar el och vitvaror

Hallå där 
Peter Åkergren!
MO-Service som är en del av Prenad har 

fått en ny serviceledare i form av Peter 

Åkergren. Peter är född och uppväxt i 

Helsingborg men bor sedan ett par år 

tillbaka i Bjuvs kommun tillsammans 

med familjen.

Grattis till nya tjänsten

– Tack, det känns som 

en spännande utma

ning. Jag har ju jobbat 

här i drygt ett år som 

servicetekniker men 

arbetat sedan studen

ten inom branschen 

som tekniker. Det är 

ändå mycket att lära 

att gå från service

tekniker till service

ledare. 

Hur ser framtiden ut?

– MOService/Prenad är ett företag som växer 

hela tiden samtidigt som vi behåller den lokala 

förankringen som servar både privatpersoner 

som företag. Det finns utrymme att fortsätta 

växa och leverera kvalitetslösningar av el och 

vitvaror i Söderåsområdet.

Dina styrkor?
– Min bakgrund är givetvis min största styrka. 

Jag är ny i rollen men jag vet hur jag vill ha det 

och vet vad som funkar för teknikerna. 

Vi önskar Peter och Prenad lycka till.

Peter och Daniel i den 
nyinstallerade tvättstugan

Ali installerar den nya 
tvättmaskinen

MO-Service är ett välkänt företag som 
sedan ett antal år tillbaka är en del av 
Prenad. Ett stort företag med stark lokal 
förankring som servar både privatperso-
ner och företag. 

När Söderåsjournalen besöker Daniel 
Gyllenbjörk och Ali Reza på deras arbets
plats håller de på med att installera tvätt
stugor.
– Vi erbjuder ett helhetskoncept för tvättstugor 
till fastighetsägare, förvaltare och bostadsrätts
föreningar med allt från några installationer till 
stora projekt, där vi renoverar och bygger helt 
nya tvättstugor. Vi har kunskapen och kan ge ett 
helhetskoncept med Electroluxprodukter, berät
tar Daniel Gyllenbjörk.
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kia.com

Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 31/3 2019 eller så långt lagret räcker och kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal. *Kia Privatleasing, 36 mån, månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och 
aviavgifter. Rörlig ränta. Körsträcka enligt avtal, övermil debiteras om körsträckan överskrider avtalad mil. Sedvanlig kreditprövning sker. Slitagedelar, övriga reservdelar och ev. tillval ingår inte i priset. Fordonsskatt betalas av 
kunden. Bränsleförbrukning Kia Ceed SW blandad körning enligt körcykeln NEDC: 4,3-5,8 l/100 km; CO2-utsläpp 111-132 g/km; enligt körcykeln WLTP: 6,0-6,3 l/100 km och CO₂-utsläpp 136-143 g/km. Lokala prisavvikelser kan 
förekomma. Utrustning varierar beroende på version. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. 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 7-16.30Newmanbil AB

HässleholmHässleholm

Kampanjpris från: 190.300 kr
PRIVATLEASING FRÅN: 2.695 KR/MÅN*

1.0 T-GDi 120 HK ADVANCE  REK. CA PRIS FRÅN 210.900 KR

Helt nya Kia Ceed SW är vår storsäljande kombi. Förutom eluppvärmd   
läderratt och trötthetsvarnare som hjälper dig hålla koncentrationen uppe  
får du alltid sju års nybilsgaranti när du köper en ny Kia. Besök din  
Kia-handlare och  upptäck en bil som gör dig redo för kyliga dagar.

Kampanjpris från: 214.900 kr
PRIVATLEASING FRÅN: 2.995 KR/MÅN*
LÄGG TILL PLUSPAKET: 9.900 KR

1.4 T-GDI 140 HK DCT ADVANCE 
REK. CA PRIS FRÅN 234.900 KR 

Kom närmre dina vinterdrömmar 

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

Ljud  -  Bild  -  Vitvaror

Nu gör vi plats för årets nyheter

på delar av sortimentet.
50%
UPP TILL

lager–

rensning 10 saker 
som irriterar i trafiken
Att köra bil väcker frihetskänslor, harmoni – och extrem 
irritation. Ja, få saker kan göra oss så arga som att behöva 
dela vägen med medtrafikanter. 

De 10 sakerna som retar oss mest är:
 1. Förare som inte använder blinkers 

 2. Bilister som ligger för nära bakom 

 3. Folk som pratar i mobilen/sms:ar medan de kör 

 4. Folk som går ut på ett övergångsställe utan att se sig för 

 5. Folk som kör för långsamt 

 6. Cyklister som inte följer regler 

 7. Cyklister som inte ser sig för 

 8. Folk som kör för fort 

 9. MCförare som gör farliga omkörningar eller kör för fort 

 10. Folk som kör fel i rondeller
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TULLSSONHUSET I KLIPPAN

VÅRFEST I
TULLSSONHUSET

6 april kl 10-16

Mer info kommer på Facebook!

ERBJUDANDEN
I BUTIKERNA

TÄVLING MED 
FINA PRISER

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

Tio förinställda program

Dammsugare EUOC92IW
Art nr 112043

65 dB 
Ljudnivå

1.495
ORD PRIS 2.495

Mångsidigt och effektivt munstycke

Diskmaskin WUO3T321
Art nr 107521

A++ 
Energiklass

14 kuvert 
Kapacitet

41 dB 
Ljudnivå

Begränsat antal 

4.995
ORD PRIS 5.995

Tio förinställda program

Erbjudandet gäller fr o m 18 mars t o m 7 april 2019 eller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med andra erbjudanden.
Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.

Hembygdsgatan 2, Klippan  |  073-53 24 460

VI FINNS I TULLSSONHUSET, KLIPPAN

UTEMÖBLER I KLIPPAN
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Mars månad går mot sitt slut och april stundar. Ljuset är till-
baka och dagarna blir allt längre. 

Ny trädgårdssäsong 
I trädgården börjar årets första blomning komma igång och äntligen 
kan vi börja påta lite i rabatterna. ”Om mars är torr blir våren vacker” 
säger den gamla Bondepraktikan. ”Hör man däremot åska i mars så 
kan det väntas snö i maj”. Men det är ändå mars och vi kan så sakte liga 
börja påta i vår trädgård. Privatpersoner, Bostadsrättsföreningar 
och företag som önskar att ha en fin utemiljö nu när en ny träd
gårdssäsong gör entré kan kontakta S Garden.

Vårens gräsmatta
En vintertrött och sliten gräsmatta är en ganska tråkig syn under 
den avslöjande vårsolen. Låt gräsmattan torka upp ordentligt innan 
du börjar städa den. Tycker du det är tråkigt att sköta gräsmattan? 
Låt exempelvis trädgårdsspecialisterna på S Garden göra job
bet eller skaffa dig en robotgräsklippare från Olle W Andreasson 
Motorverkstad.

Vårens trädgårdsarbete
Lufta
När gräset tappar kraft får ogräs och mossa lättare fäste. Ett 
enkelt knep för att lufta marken är att varje vår sticka ner en grepe 
mellan 5 och 10 centimeter djupt jämnt över hela gräsmattan.

Toppdressa
Toppdressa kan du göra efter luftningen. Syftet är att förbättra 
gräsmattans hållbarhet genom att tillföra grövre sand eller sand
blandad jord. Södra Århults Toppdressing (50L) finns färdig att 
köpa.

Gödsla
Att gödsla gräsmattan är viktigt! Den blir tåligare och står 
bättre emot ogräs och mossa. När gräset har vuxit sina första 5 
centimeter på våren är det dags att gödsla första gången. Med 
Algomin gräsgödning eller Skånefrö gräsgödsel tar du bort orsa
ken till mossan genom att höja jordens pHvärde vilket mossan 
inte trivs med, och det stärker gräset så det till slut konkurrerar 
ut mossan. 

Storgatan 4 
Ljungbyhed 
Tel 0435 - 294 50

Våra öppettider är: 
Måndag-fredag 9-18 och lördag 9-13
Priserna gäller endast i Ljungbyhed 
t.o.m. 6 april eller så länge lagret räcker.

MOSS BEKÄMPNING
med alger från havet

 Algomin

BEKÄMPA SNIGLARNA!
SNIGEL EFFEKT I FLASKA 182:-
SNIGEL EFFEKT I KARTONG 236:-
NATRIA MOT SNIGLAR, 1 KG 297:-
SNIGELKANT 155:-

GRÄSGÖDSEL
Gödslar, kalkar 

och jordförbättrar
 Algomin

JÄRNSULFAT
Näring till gräsmattan

 FerroGent

199:-

DRESSJORD
50 liter

 Södra Århults torv

45:-
GRÄSGÖDSEL &  

MOSSBEKÄMPNING
Två steg mot en grönare gräsmatta

 Stroller

249:-/ST

Ge trädgården en bra start!

Bygdens butik!

TA 5,
BETALA  FÖR 4

Två för 498:-
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VÄRLDENS FÖRSTA HUSQVARNA
AUTOMOWER® MED AWD.

Försäljning
Service

Reservdelar HusqvarnaH
Klarar branta sluttningar  
på upp till 70 %.

Bekämpa mossan
Det finns bara ett långsiktigt sätt att bli av med mossa i gräs
mattan: gödsla, gödsla och gödsla! Använd även Algomin eller 
Stroller mossa för att bli av med mossan. Regelbunden kalkning 
och gödsling är botemedlet mot mossa. En självgående robotgräs
klippare klipper lite och ofta  optimalt mot mossa. 

Mördarsnigeljakt
Den första mördarsnigeln dök upp i Skåne 1975, och sedan har 
spridningen skett i en mer eller mindre rasande takt genom åren. 
Under våren är den bästa tiden att bekämpa dem innan de förö
kar sig. Ju tidigare du börjar jaga dem desto färre blir de under 
resten av året. Neudorff Snigel Effekt och Beier Garden Natria 
bekämpar sniglarna på ett sätt som skonar miljön. När sniglarna 
äter av Neudorff Snigel Effekt eller Beier Garden Natria känner 
de mättnad och kryper ned i jorden och dör. Odlar du i pallkra
gar finns det ”snigelkant” att sätta på pallkragarna som håller 
sniglarna borta.

• Mossriving
• Vårstädning
• Häckklippning

• Plantering
• Gräsklippning
• Beskärning

Våren är på väg

0730-81 42 14
info@sgarden.se
www.sgarden.se

Vi hjälper privatpersoner, Brf-föreningar och
företag med trädgårds- och fastighetsskötsel.

Vi hjälper dig med
fastighets- och trädgårdsskötsel, 

VVS-installationer och mycket mer
Välkommen med din förfrågan.

www.lillakloster.se

Dags att göra vårfint

Färska ordgubbar av Kaj Seger

Rhododendrån
(förlåt)
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Var med i kampen för människors rätt 
att få resa sig starkare ur en katastrof.

Samma himmel.  
Samma rättigheter.  
Verkligheten ser olika ut.

900 1223
Swisha din gåva till

svenskakyrkan.se/fastekampanjen
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35Bruksgatan 5, Klippan   www.kupolen.se

Lördag 30/3 kl 7-19 samlar vi 
in pengar till forskningen

KOM IN OCH BIDRA!

Lycka är välgörenhet
Undersökningar visar att lycka och pengar hör ihop. Att 
spendera pengar på andra bidrar nämligen till känslor av 
lycka, känslor som inte uppstår om vi spenderar pengar på 
oss själva. 

Människor som ger till välgörenhet är lyckligare eftersom 
hjärnans belöningssystem aktiveras när vi donerar pengar till 
välgörenhet. Summan vi lägger verkar inte spela någon roll. 
Det viktiga är att pengar spenderas på andra och då kan även 
små gåvor förändra vår egen lyckonivå. Och det behöver inte 
handla om att ge bort pengar eller saker – du kan ge av din tid. 
Just 100 timmar skänkt tid sägs vara en magisk siffra, vilket 
innebär cirka två timmar i veckan under ett år.

”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något” är ett klokt citat 
att ta med sig. Unna dig känslan av lycka, så dela med dig och 
må bra!

Järnvägsgatan 31, KLIPPAN

Thai- och sushirestaurang
Lunchbuffé måndag - fredag
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Ou & Nit Thaimassage
– Harmoni och välbefinnande –

Traditionell Thaimassage
30 min/300 kr • 60 min/500 kr • 90 min/750 kr

Oljemassage
30 min/250 kr • 60 min/400 kr • 90 min/600 kr

Rygg- och nackmassage
30 min/300 kr • 60 min/500 kr 

Fotmassage (knä)
30 min/250 kr • 60 min/400 kr

Pedikyr 350 kr

Storgatan 46A, Klippan
ounitmassage@gmail.com 

Tel: 0435-14 800

Det är ombonat i Ou & Nits massage-
salong på Storgatan i Klippan. På väg-
garna hänger tavlor som speglar den 
thailändska kulturen. 

Både Ou och Nit har gedigen utbildning med 
massor av olika certifikat och förklarar alla 
fördelar med Thaimassage. Thaimassage 
skiljer sig från västerländsk massage på 
många sätt. I thaimassagen utsätts musk
lerna för djupt punktvis tryck.
– Massören använder inte bara händerna utan 
även sina fötter, underarmar och knän för att 
frigöra spänningar i musklerna, säger Ou.

Thaimassagen är mycket effektiv för att 
avhjälpa spänningshuvudvärk, stel nacke, 
stela axlar, ryggbesvär, höftproblem och 
ischias samt onda fötter. Med sitt strategiska 
läge mitt i Klippan centrum har Ou & Nit 
skaffat sig stamkunder som är nöjda och går 
på massage regelbundet.

Tävlingen
När Ou & Nit valde att låta läsarna i 
Söderåsjournalen tävla om en massage, var 
det ett 20tal läsare som ville vinna. Bäst 
motivering och vann gjorde Tova Kannisto 
som skrev:

”Jag tävlar aldrig annars men när jag såg 
att det gick att vinna thaimassage kände 
jag att jag bara måste försöka vinna. 
Först och främst tänkte jag på min bästa 
vän Elin, som förtjänar att pysslas om 
och få massage. Vi gör allt ihop. Vi bor 
ihop, åker på semester ihop och tränar 
tillsammans. Vad hade varit bättre än 
att få thaimassage ihop?”

Nu hade Nit skadat handen och Ou fick 
massera både Tova och Elin efter varandra. 

Tova vann massage åt sig och sin bästa vän

Den bästa spegeln är en god vän

Tova började och efter massagen log hon 
med hela ansiktet:
– Det var underbart skönt och välbehövligt för 
min kropp. Jag brukar gå hit eftersom de är trev
liga och måna om dig. De trycker rätt och får din 
kropp att må bra, förklarar Tova.

Ou och Nit tillsammans med vår vinnare, Tova.

Lovord
Både Tova och Elin lovordar massagen och 
välkomnandet hos Ou & Nit:
– Du kände dig trygg i deras händer och du 
kunde slappna av till tonerna av thailändsk 
musik som spelades svagt i bakgrunden. Efteråt 
känner du dig törstig och avslappnad i kroppen. 
All stelhet var som bortblåst och kroppen kändes 
bra. Jag rekommenderar alla att boka tid för 
thaimassage.

"Massagen var skön och fick mina 
stela muskler att slappna av."

Bästa vännen
Efter Tova fått massage var det Elins tur.
– Tova är världens bästa vän som gav mig 
en helkroppsmassage i tidig födelsedagspresent. 
Massagen var skön och fick mina stela muskler 
att slappna av. Efteråt bokade jag en ny tid, 
berättar Elin.
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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

KALLELSE TILL

FISKESTÄMMA
ONSDAGEN DEN 3 APRIL KL 18:30

Plats: Skäralids Restaurangen,  
Nationalparken Skäralid

Särskild information om läget vad gäller  
kraftverken i Klippan och fiskets utveckling på sikt.

Handlingar inför stämman finns tillgängliga hos  
sammankallande. E-post: brojoh@telia.com

RÖNNEÅDALENS FISKEVÅRDSFÖRENING

Möte om trygghet och säkerhet
SPF Seniorerna Åby Klippan anordnade ett möte med trygg-
het och säkerhet i fokus. 

Per Johansson från Swedbank i Klippan informerade om att 
använda sig av elektroniska banktjänster som BankId, Mobilt 
bankid, Swish m.fl. samt eventuella fallgropar som kan fin
nas. Säkerhetschefen Joakim Gunnarsson för Swedbank Södra 
Sverige berättade vad du ska vara observant på om du råkar ut 
för olika bedragare likt IDkapning. 50talet personer var när
varande och fick ställa frågor.

FUB Klippan/Åstorp vinnare i 

"Volymen på max!"
FUB:s ungdomsprojekt "Volymen på max" har pågått under 
hösten och riktat sig till alla FUB:s lokalföreningar. Tävlingen 
gick ut på att skapa ett tävlingsbidrag som skulle svara på  
frågan ”Vad betyder Volymen på max för er?”.

Två vinnare
De två lokalföreningar som vann tävlingen var FUB Klippan/
Åstorp och FUB Uppsala. I slutet av februari kom Lotte och Carola 
från Uppsala ner till Åstorp/Klippan med sin ungdomsgrupp ”ge 
makten vidare”. De kom ner till Skåne för att se hur vi har det här, 
utbyta idéer och ge varandra inspiration inför kommande projekt. 
Det blev rundtur i Sågenhuset, fika, hinderbana i idrottssalen på 
Antilopenskolan.

Projekt 2019/2020
FUB kommer driva ett projekt under 2019 och 2020. Projektet 
”Volymen på max” kommer fungera som ett ett nätverk för ung
domar. Målsättningen är att öka deras organisering och möjlighet 
att ta plats i samhället. Projektet fokuserar på frågor om jämställd
het, rättigheter och hur man gör för att göra sin röst hörd. Tack vare 
vinsten i tävlingen kommer det att vara i FUB Klippan/Åstorp och 
FUB Uppsala som ungdomsgrupperna kommer att startas upp.



Att följa Rögle är en livsuppgift för 
många supportrar. Några av de mest 
hängivna supportrarna följer a-lagets 
träningar varje förmiddag. Gubbhyllan 
kallas de i folkmun och är ett uppskattat 
inslag hos spelarna. 

Gubbhyllan består av gamla spelare och 
ledare med hjärtat i Rögle. Den mest fri
språkige är Jan Svensson, kallad Baloo när 
han spelade hockey, som har blivit skånsk 
mästare med Rögles J20 lag 1968.
– Jag började i Rögles pojklag och spelade fram 
till J20 sen blev det Jonstorp i 8 år, berättar Jan.

En annan gammal spelare på Gubbhyllan 
är Keller Bengtsson som värvades till Rögle 
1963. Efter några år som Halmstadbo mis
sar inte Keller en träning sedan han flyttade 
tillbaka till Ängelholm. 
– Jag blev inbjuden till Gubbhyllan och fick en 
bestämd plats här varje träning. Jag har haft 
säsongskort sedan säsongen 200809 då Kenny 
Jönsson tog upp Rögle i elitserien igen. Det som 
förenar oss på Gubbhyllan är intresset för klub
ben och ishockey i allmänhet. Det är spännande 
att se hur laget tränar och hur de kommer att 
spela i nästa match, förklarar Keller.

Idealister
En veteran är KjellArne Nilsson som prak
tiskt taget är född in i Rögle och spelade 
på dammen ute i Rögle när det begav sig. 
KjellArne var med och byggde ishallen och 
fick spela ett år inomhus utöver alla åren 
utomhus. KjellArne gillar det sociala att 

kärlek rostar aldrig
sitta på Gubbhyllan och snacka ishockey 
med likasinnade.

Ted Brithéns morfar, Roland Karlsson, har 
också en plats på Gubbhyllan sedan 19 år 
tillbaka när han körde Ted till träningarna.
– Under åren som Ted spelade i HV71 satt jag 
här ändå. Hjärtat slår för Rögle. Alla på Gubb
hyllan har ett genuint intresse för Rögle. Sen är 
det den sociala biten med, att snacka och byta 
åsikter, säger Roland.

Läktarna i Akademihallen har för övrigt 
Roland byggt helt på egen hand och ideellt. 
Utan Roland hade det inte funnits några 
läktare där!

många år. Genom att sitta kvar här hedrar jag 
hans minne, berättar Staffan.

Gänget från Österlen
Gänget från Österlen åker 1200 mil varje 
år för att se Rögle spela hemma. Kvart i 
fyra börjar resan och strax efter midnatt 
är de hemma igen. Tor Ekström berättar 
att Rögleintresset väcktes på 60talet med 
spelare som Tom Hauge, Ulf Sterner m.fl. 
i Rögle.
– Claes Hanssons åkeri sponsrade Rögle och 
arrangerade resor till Rögles hemmamatcher. 
Sedan dess har vi varit en del av Röglefamiljen.  
Jag känner mig hemma här, det är familjärt och 
passionen på läktaren är något speciellt, säger 
Tor Ekström.

Det är fasta rutiner med besök i kiosken 
när de kommit fram. En korv eller ham
burgare till middag innan det är dags att 
kolla på uppvärmningen. Bengt Andersson 
som numera bor i Brantevik är bördig från 
Klippan och Ljungbyhed:
– Min bror Lars har Hemköp i Ljungbyhed. 
När jag var liten tog jag moppen och körde från 
Klippan för att se Rögle spela. Vi har följt Rögle 
i alla år, både jag och min bror.

Det finns en hemlängtan till Lindab arena 
trots alla mil hemifrån. Kulturen i klubben 
och att Rögle har lyckats behålla småklubbs
mentaliteten med att fostra egna spelare 
till alaget gör att hjärtat slår för klubben, 
sammanfattar Österlengänget sin kärlek till 
Rögle.

Hasse Bengtsson och Staffan Torstensson 
nickar instämmande. Hasse var materialare 
under 15 år och ansvarig för inköp till alla 
lag. De senaste 10 åren har han haft en plats 
på Gubbhyllan och säger att han lever för 
Rögle.
– Det går inte att beskriva hur bra spelarna har 
det idag, annat var det förr, förklarar Hasse.

Staffan berättar om den sociala biten på 
Gubbhyllan och hur de brukar ha luciakaffe 
med alkoholfri glögg varje år. Att deras 
närvaro är populär bland spelarna går inte 
att ta miste på.
– En av klubbens stora profiler genom tiderna, 
SvenOlov ”Bränna” Brännström som avled 
för drygt två år sedan satt här med mig under 

"Hjärtat slår för Rögle"

Grönvit 
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KLIPPANS KÖPMANNAFÖRENINGKlippan den

utfärdare

100 kr
Gäller 1 år från utskriftsdatum

KLIPPAN-CHECKEN

Foto: Patrik Axelsson

Tävla i Annonsjakten!

Namn:  ___________________________________________________

Tel:  ___________________________________________________

Adress:  ___________________________________________________

  ___________________________________________________

Vinn Klippancheck eller Biobiljetter
1:a pris: Klippancheck med ett värde av 300 kr
2:a pris: 2 biobiljetter (värde 200 kr) hos Bio Grand i Ljungbyhed
3:a pris: 1 biobiljett (värde 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 till:
Annonsjakten, Adapt Media, N. Skolgatan 2A, 264 33 Klippan i ett 
frankerat brev. Glöm inte att ange ”Annonsjakten” utanpå kuvertet! Om 
denna märkning inte finns med deltar man inte i tävlingen! 

OBS! 
Oss tillhanda senast den 1 april 2019

Torggränd 2-4
Klippan 
Tel 0435-100 30

Flygplan saknat
Jens Olsson Hjortensjö

En sån hade jag också! 
Från stenkulor till Game Boy

Gunnar Flodén

Team 60, Flygvapnets 
uppvisningsgrupp!

MISSA INTE...

En unik inblick i haveri-
utredningar och alla de 
olika utmaningar som 
utredare, piloter och  
flygledare ställs inför. 

Möt även anhöriga  
som förlorat när- 

stående i flyghaverier.

En leksaksbok 
full med godbitar!

Boken bjuder på åter-
seendets stora glädje 

som är fylld med 1900- 
talets analoga leksaker.

En svensk flyguppvisningsgrupp 
har levt vidare decennium efter 

decenium - Team 60. 
Här berättas historien 
av de som var med, 

från början fram till idag. 

249:-

299:-

149:-
(ord. pris 328:-)

Även mjölkfria och veganska alternativ

glutenfritt café & Butik med naturprodukter

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

Goda luncher
tillagade med kärlek

– Sallader
– Sandwiches
– Bakad potatis

Sweet Harmony
sweetharmony.se

Köpmang. 19  |  Perstorp  |  0435 - 346 68

Med reservation för slutförsäljning

Vårnyheter!

Mocka, utbytbar iläggs-

sula, även svart 995:-

Snabbsnörning, även vit
och svart, memorysula 700:-

Mjukt skinn, snabbsnörning, 

även gul, svart m fl 995:-

Memorysula, flera modeller 
både dam och herr  995:-

Var med i kampen för människors rätt 
att få resa sig starkare ur en katastrof.

Samma himmel.  
Samma rättigheter.  
Verkligheten ser olika ut.

900 1223
Swisha din gåva till

svenskakyrkan.se/fastekampanjen
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VÄRLDENS FÖRSTA HUSQVARNA
AUTOMOWER® MED AWD.

Försäljning
Service

Reservdelar HusqvarnaH
Klarar branta sluttningar  
på upp till 70 %.

5.  6. 

3.  4.

1.  2.

Vinn 

Klippancheck!

Första Spadtaget 
Den 13:e februari tog vi första spadtaget för 
vår nya grundskola i Klippans kommun, som 
vi bygger i samarbete med Henrik Anderssons 
Byggnads AB. 

Till våren 2021 kommer den nya grundskolan att 
stå klar vid Kristoffers väg i Klippan, och nu går 
vi igång med byggprocessen.
– Den nya grundskolan är ett av våra större projekt 
genom åren, och ett spännande och viktigt utvecklings
område för kommunen, säger Gunilla Svensson, 
ordförande, kommunfullmäktige.

Den nya grundskolan byggs i två våningar med tre 
avdelningar i mini, midi och maxi. Den är plane
rad för 525 elever, med möjlighet för upp till 630 
elever, för årskurserna F9.

 v

När: Torsdag den 28 mars kl 17.30-19.30
Var: Conditori Hjärtat, Järnvägsg 32, Klippan 
Anmälan: skanenordvast@nyforetagarcentrum.se
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Vill din arbetsplats ge elever på högstadiet 
eller gymnasiet chansen att prova på arbetslivet?
Genom att registrera din arbetsplats på vår nya portal - 
www.samverka.nu underlättas samverkan mellan skola och 
arbetsmarknaden.

Portalen ger skolan en chans att matcha tillgängliga platser med 
elever, samt all dokumentation kan hanteras via systemet. 

Att ta emot PRAOelever eller praktikanter ger 
er en möjlighet att visa upp er arbetsplats och 
era yrken. Kanske finns det en framtida med
arbetare eller kollega bland eleverna. 

Ni bidrar samtidigt till att stödja ungdomar 
att välja rätt utbildning eller yrke. Vi behöver 
er hjälp i arbetet med kompetens försörjningen på 
arbetsmarknaden.

Är Du företagare? 
Anmäl dig i så fall till vårt företagssystem 
Business.

Endast de registrerade företagarna får nyhets
brev av näringslivsavdelningen och är med i 
kommunens företagsregister.

Lördagen den 23 mars är det öppet hus på 
Klippans Musikskola.

Vad kommer man kunna göra hos er den 23 mars?
– På öppet hus kommer man kunna testa större 
delen av vårt utbud för att få en inblick i vilka 
möjligheter det finns att lära sig spela ett instru
ment eller sjunga, berättar Anders Björkqvist 
som är rektor på Musikskolan.

Hur många instrument kommer man kunna testa 
och vilka?
– Det finns möjlighet att testa 18 olika instru
ment samt sång. Instrumenten som finns är: 
trumpet, trombon, valthorn, baryton, tuba, tvär
flöjt, blockflöjt, klarinett, saxofon, fiol, altfiol, 
cello, kontrabas, gitarr, elgitarr, elbas, slagverk, 
piano och sång.

Är det kö för att börja på Musikskolan.
– På en del instrument är det väntetid, det varie
rar lite från år till år. Just nu har vi bland annat 
kö till slagverk medan om man vill börja spela 
tuba så kan vi ordna en plats ganska omgående.

Vem får gå på Musikskolan?
– Alla som vill lära sig spela ett instrument eller 
sjunga. Dock ska man vara boende i Klippans 
kommun. På en del instrument har vi en lägsta 
ålder för att motoriken ska vara nog utvecklad 
för att man ska tillgodogöra sig undervisningen 
på ett bra sätt. 

Öppet hus på Klippans Musikskola

Vinnare av 

Näringslivspris och Köpmanspris 
utses årligen av Kommunstyrelsen…

Näringslivspriset, på 
sammanlagt 12 000 kro
nor samt ett diplom, delas 
ut till personer eller före
tag som utfört närings
livsbefrämjande åtgärder 
i Klippans kommun.

Köpmanspriset, vars syfte är att stärka identiteten hos kommunens 
handel, består av ett diplom samt en prissumma på 5 000 kronor.

Priserna delas ut under våren i samband med Årets Företagare 
Klippan. För mer information se www.klippan.se under fliken 
”Näringsliv & Arbete”.

Nominerade – Näringslivspriset 2018
• Klippans Busstrafik AB
• Lilla Kloster Service AB
• Bil & Skadeservice Klippan AB
• Sydbeläggningar AB
• Anna Lewijn  Söderåsens Turridning

Nominerade – Köpmanspriset 2018
• Annika Christensen  Sweet Harmony Glutenfritt AB
• Jonny Olsson – Klippans Fyshus AB

Får vuxna komma också?
– Japp, vi har ingen övre åldersgräns men vi tar 
in barn och unga i första hand.

Till sist, har du några tips till de som tänker 
komma öppet hus på Musikskolan?
– Var modig och öppen! Testa inte bara det 
du tror du vill spela utan testa så mycket som 
möjligt. Vem vet, du kanske överraskar dig själv!

När, var, hur?
Lördagen den 23 mars är det 
Öppet hus på Klippans 
Musikskola. Öppet 
mellan 10:00 och 
12:00. Adressen 
är Storgatan 9, 
strax bredvid 
Konsthallen. 

Förra årets pristagare.
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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

FRISÖR 
• Salong Monica, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN  �������������������������������������0702-78 48 81
 salongmonica@hotmail�com

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

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...

RESTAURANG & PIZZERIA
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: ...............................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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



JUST NU!
Aluminium-
kampanj på 
ERA fönster


