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Den positiva kraften
DANIEL KRISTENSSON, ANSVARIG UTGIVARE

Årets sista nummer av Söderås
journalen – det betyder att tidningen
kommit ut i 30 år nu. Tidningen är och
har alltid varit en lokal tidning som
både lyfter den lokala handeln och allt
positivt som finns här. Det finns en
kraft i att hjälpas åt, för tillsammans
blir vi alla starkare. Den starka gemen
skap som finns bland människorna som
bor här är en positiv kraft.
Tidningen har förändrats genom åren,
både till utseende och innehåll, men
innebörden har alltid varit densamma.
En attraktiv kommun har ett levande
centrum och rikt föreningsliv. Genom

Omslaget: Filip Cronberg och hans personal på
ICA Kvantum Klippan önskar God Jul!
Lilla bilden: Frida på LT Lantmän i Ljungbyhed
har plockat fram julsakerna.

Utgivningsdagar 2019
Nummer
Januari
Februari
Mars
April
Maj

Manusstopp
7 januari
28 januari
28 februari
25 mars
29 april

Utgivningsdatum
26-27 januari
16-17 februari
Sportlov v8
16-17 mars
13-14 april Påsk, Klipplördag
18-19 maj
Mors dag, Pingst

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

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

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

att annonsera i Söderåsjournalen kom
mer du att synas eftersom folk läser
tidningen. Vi producerar, trycker och
sedan ska tidningen distribueras till
samtliga hushåll och företag. Utan
annonsörer lever inte tidningen vidare.
Vi försöker göra tidningen läsvärd och
intressant.
Vi vill passa på att önska alla en god
jul och gott nytt år. Tack till alla som
annonserat, hjälpt till under både det
gångna året och föregående år. Vi ser
ser fram emot ett nytt spännande år
som ligger framför oss som ett oskrivet
blad.

Ny tävling!

Tävla och vinn träning för
två på Fyshuset i Klippan!
Har du problem att komma igång
med träningen? Börja det nya året
med träning för dig och din kompis
eller sambo på Fyshuset.

vinna 3 månaders gratis träning på
Fyshuset inklusive en PT Duo träning
för dig och en vän!

Här har de träning som passar alla och
du får hjälp av en personlig tränare med
träning, hälsa och kost. Du väljer själv
om du vill träna i grupp eller individu
ellt, med personlig tränare eller bara ha
tillgång till ett välutrustat och funktio
nellt gym.

Skicka in ett brev till:
Adapt Media
Träning Fyshuset
Norra Skolgatan 2A
264 33 Klippan

Berätta om varför du vill vinna trä
ningskort på Fyshuset och du kan

Skicka in ditt bidrag

Observera att bidraget måste vara
märkt med ”Träning Fyshuset” för att
delta i tävlingen. Vi behöver ditt bidrag
senast den 11 januari.

GODA SKÄL ATT JULHANDLA LOKALT
ÖPPETTIDER I JUL
Lördag 22 dec 10-16
Söndag 23 dec 10-14
Julafton 24 dec 9-12
Avvikelser kan förekomma

Vi reserverar oss för ev. tryckfel. Upplaga 16.000 ex.
Adapt Media har copyright på allt material som publiceras i Söderåsjournalen, om inget annat anges. Upphovsrättslagen gäller och omfattar alla typer av texter, artiklar, teckningar, bilder, grafik
med mera. Material från Söderåsjournalen får endast användas för privat bruk. Att kopiera, överlåta, sälja eller kommersiellt utnyttja materialet är inte tillåtet utan Adapt Medias tillstånd.
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Traditionsenligt firades 1:a advent med julskyltning i
Klippan centrum. Butikerna hade öppet och fina erbjudan
den. Tomten tände granen, tomtegrotta och det gick att åka
häst och vagn. Tyvärr regnade det hela dagen, men hela
centrum var upplyst med marschaller.

4 ICA Kvantum Klippan

Julen är
serverad
Vi på ICA Kvantum Klippan har varit en del av
julfirandet för många kunder i flera år.
Som alltid vill vi inspirera, motivera och skapa de
bästa förutsättningar för en riktigt god jul för alla –
och i år är inget undantag! Förutom frukter och grön
saker, julskinkor, julmust, rödkål och Janssons hittar
du frestelser för julens alla tillfällen.

Ett enklare julfirande!
På ICA Kvantum Klippan erbjuder vi lösningar för dig
som vill kunna koppla av och njuta ordentligt inför
julen. Med stor erfarenhet och ett brett urval av mat
och delikatesser erbjuder vi catering som passar till
varje tillfälle när du vill bjuda på något gott. Till julen
hittar allt från våra populära jultallrikar, jullandgån
gar, julmackor till välfyllda och smakrika julplankor.

Nyårsmeny
Till nyår har vi så klart också en välkomponerad
nyårsmeny!
Välkommen med din beställning senast 7 dagar innan
avhämtning!

Varmt välkomna till oss på ICA Kvantum Klippan
– julen är serverad!
I delikatessen kan du beställa ICA Kvantums goda julplankor. Årets julplanka presenteras av (fr.v.) Barbora Smekalova, Liv Kannisto, Amanda Hallberg och Peter Kvist.
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Sofie Persson visar upp en härlig ostbricka
bestående av Delice de bourgogne, Weinkäse,
Unico tryffel, Rougette, Blå kornblomst och
Hallon/Lakrits-marmelad.

Från

Nyårsmeny
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Bilderna är ett serveringsförslag.

6 Dopp i grytan

Dopp i grytan
Benämningen dopparedan för jula fton
är unikt för Sverige och lever kvar än
även om få vet varför man säger dan
för doppardagen om lille julafton.
Förr rådde det julfasta och förbud mot att
äta kött medan brödet var hårt och svårt uggat.
Genom att doppa det hårda brödet i grytan mju
kades det upp, samtidigt som man kunde smyga till sig smak av
kött under fastan. Kött av olika slag (skinka och korv t.ex.) koka
des och spadet som blev över kryddades till en doppspad. Idag
äter vi fortfarande bröd och knäckebröd till julbordet.

VI HAR ALLT DET
GODA INFÖR JULEN
ÖPPET
EXTRA JUL c 10-18
e
d
Torsdag 20 c 10-18
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2
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Lördag
Öppet:
Torsdag 14-18
Fredag 10-18
Lördag 10-13
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Bjärhus Gårdsbutik 0435-102 95
www.bjarhusgardsbutik.se

Gilla oss på

”VI FIXAR KRISEN VID SPISEN”

J U L FÖR SÄ LJ N I NG

Dymöllans Ålrökeri

Nu drar julförsäljningen igång och vi säljer som alltid
våra omtyckta fiskprodukter. Vi erbjuder rökt ål,
kall- & varmrökt lax, olika sillinläggningar och mycket mer.
Företag & föreningar:
Vi kan ordna trevliga julklappar och presenter till era
anställda & kunder. Skall ni ha lotteri, kan vi hjälpa er med priser.

ÖPPETTIDER
Lördag - söndag (15-16/12) .......................................................... kl. 10-16
Måndag - torsdag (17-20/12) ..................................................... kl. 10-17
Fredag - söndag (21-23/12)...........................................................kl. 10-18
Julafton, juldagen, annandag jul .......................................... stängt
Torsdag - fredag (27-28/12) ......................................................... kl. 10-17
Lördag - söndag (29-30/12) ......................................................... kl. 10-16
Nyårsafton, Nyårsdagen .................................................................... stängt
Onsdag - fredag (2-4/1) ................................................................... kl. 10-17
glögg och
Vi bjuder på varm
v.50-51!
r
de
un
r
pepparkako
lkomna!
Alla hjärtligt vä

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

Gör det bekvämt för dig i jul!
Beställ våra omtyckta

Jultallrikar/Jullandgångar
I vår delikatess hittar du:

Nyårssupé – avhämtning

Sillinläggningar, Janssons frestelse,
Brunkål, Hemlagad griljerad julskinka,
Grönkål och mycket annat gott till julbordet.

Förrätt

Skagentoast á la Skäralid med löjrom och vaktelägg

Varmrätt

Svensk hängmörad Oxfile på bädd av rotfrukter,
rödvinssky, potatistournedos & lyxig nyårssallad

Efterrätt

Mousse-triologi med choklad, hallon och vanilj

425:- /person

Öppettider i jul
Lillejulafton 23 dec ....... 8-18
Julafton ...................... 8-14
Juldagen ....................... 9-18
Annandag jul ...............8-20

För sällskap över 10 personer kör vi kostnadsfritt ut i trakterna kring nationalparken, men man kan självfallet hämta maten själv om man föredrar det. Den
sista touchen gör ni själva, tydliga instruktioner medföljer. Tid för avhämtning
och utkörning är 13-14. Utkörning 15-17.

Välkomna med er beställning på 0435-44 23 32
www.skaralidrestaurang.se

LJUNGBYHED 0435-44 10 30

Pizza 7

Åbyplan 2, Klippan
RESTAURANG, PIZZERIA & BAR

KLIPPANS BÄSTA PIZZA!
Öppettider:
Mån-fre 11-22
Lör 12-22 • Sön: 12-21

0435 - 107 86

Tanken på pizza gör oss lyckliga
Nyårsdagen är för alla pizzafantaster mest känd som den
internationella pizzadagen.
Åtta av tio svenskar säger sig bli lyckliga bara av tanken på pizza
då. Vanligtvis är söndagar veckans stora pizza
dag och nyårsdagen är årets
stora pizzadag. Efter julbord
och att man har lagt ner en
massa tid på nyårsmiddag
dagen innan är det skönt att
slippa laga maten själv. Vilken
pizza och pizzeria är din favorit?

God jul och gott nytt 2019.

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

Klassisk och prisvärd kolsyremaskin

6th Sense smarta sensorer kontrollerar
temperaturen och boostar vid behov

399

ORD PRIS 599

Anpassar suget efter underlaget

fr 4.295

Tar bort upp till 100 % mer plack
än en vanlig manuell tandborste

A+
Energiklass
195/111 l
Volym kyl/frys
176 cm
Höjd

BEGRÄNSAT ANTAL!

1.995

Kolsyremaskin Cool
Art nr 112308, ingen
kolsyrepatron medföjer

ORD PRIS 3.995

ORD PRIS 4.795

4 tim
Laddning
100 min
Drifttid

Vi har även refiller!

Kyl/frys kombi BLFV 7121

Robotdammsugare Q Clean R500

Tandborste PRO770

Art nr 109342 vit BLFV 7121 W 4.295 kr (4.795 kr)
Art nr 109657 rostfri BLFV 7121 OX 4.795 kr (5.295 kr)

Art nr 109806

Art nr 110381

399

ORD PRIS 699

Erbjudandet gäller fr o m 3/12 t o m 23/12 2018 eller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.

Måndag-fredag 9.30-18.00,
lördag 9.30-13.00

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

Star Trading Elljusstake Curve Finns i färgerna vit, beige och grå.
Höjd 54 cm. Bredd 35 cm Vit 111461 449 kr (599 kr)
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En kontakt räcker!

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

BRAVIDA PRENAD AB KLIPPAN

Nyårsraketens historia
Varför firas nyår med smällare och fyrverkerier? Historiskt
sett är fyrverkerierna ett sätt att hålla onda och mörka makter borta från hemmen.
Förr i tiden trodde man att övernaturliga krafter var som mäkti
gast just kring nyår. För att motverka och skrämma bort dem så
att de inte följde med in i det nya året sköts det gamla året ut och
det nya sköts in med bössor. Nuförtiden skjuter vi upp fyrverke
rier istället för att skrämma onda andar.
Nyårsfirande och fyrverkerier hör ihop i större delen av världen.
Det var i Kina som fyrverkerierna uppfanns. Den tidigaste doku
mentationen om fyrverkerier i Kina är från 600-talet. Det dröjde
fram till 1600-talet innan fyrverkerier kom hit till Europa.

0435-145 35

www.prenad.se

Ett problem är att den farliga hanteringen av fyrverkerier sköts
av onyktra människor på nyårsafton istället av (nyktra) profes
sionella fyrverkare. I Norge är det dock, sedan 2009, förbjudet
för privatpersoner att skjuta upp raketer.

klubb optimisten
för proffsiga hemmafixare
Som medlem i Optimisten får du:
/ Kostnadsfritt medlemskap
/ Förhandsinformation om kampanjer och erbjudanden
/ Inbjudningar till olika evenemang
/ Medlemsrabatt på utvalda produkter
/ Bonus från första kronan på alla lagerinköp
Registrera dig kostnadsfritt på
klubboptimisten.se
eller anmäl ditt intresse i butiken.

Välkommen i klubben!
Klippan Storgatan 81 / 0435-44 89 50
/ Mån-Fre 7-18
www.optimera.se

Colorama 20 år 9
Veronica, Stefan, Wictoria
och Frida träffar du i
Coloramas butik.
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och Per-Anders firade 20 år
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GOD JUL OCH
GOTT NYTT ÅR!

Vi håller stängt under julafton, juldagen, annandagen,
nyårsafton, nyårsdagen samt trettondag jul.
Övriga dagar är det ORDINARIE ÖPPETTIDER!

Gilla oss på FB

www.colorama.se

Colorama i Klippan, tidigare Golv &
Tapethuset, firade 20 år helgen den 29
nov-1 dec med fantastiskt bra erbjudanden. Det var ägaren Per-Anders
Svensson, kallad Snogge, som firade att
det var 20 år sedan han tog över butiken.
Colorama är Nordens största oberoende
färgfackhandel.
Förutom färg och färgtillbehör omfattar Coloramas
sortiment tapeter, golv och kakel/klinker. Butiken i Klippan
den enda Colorama-butiken i Sverige med licensierad lås- och
nyckelverksamhet med anställda låssmeder.
– Oavsett om du är proffs eller glad amatör ska du känna sig varmt
välkommen. Vi försöker alltid ge en personlig service och dela med oss
av vår kunskap, säger Per-Anders.

Säljer kvalitetsprodukter
Avloppsspolning

Rörinspektion

Underhållsspolning

Taktvätt

JOUR DYGNET RUNT www.ljungbyhedsspolservice.se
ÖPPET I UTSTÄLLNING:

Onsdagar 13-18

0435 - 149 60 0435 - 149 60

Värmevägen 2, Klippan
Tel. 0435- 149 60

GOD JUL OCH
GOTT NYTT ÅR!
Fabriksvägen 2
070 - 222 55 38

Vi önskar alla våra kunder
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Jour dygnet runt!

Ditt glasmästeri i Klippan! www.glasteknikiklippan.se Välkomna!

På Colorama trängs tapeter och färg på hyllorna. Endast de
ledande och bästa produkterna säljs i butiken.
– Vi vill ha nöjda kunder som kommer tillbaka. Genom
att erbjuda personlig service och kvalitativa produkter
ökar sannolikheten att kunderna väljer oss fortsättningsvis med, fortsätter Per-Anders.
Kunderna är jämt fördelat mellan fackmän,
fastighetsbolag, byggfirmor och vanliga
privatpersoner. Alla kan hitta något bland alla
vackra tapeter, kvalitetsfärg eller olika
golv av laminat, trä eller plast.
– Det finns det mesta här om du ska
renovera ditt hus eller bara förnya ett
rum, förklarar Per-Anders.

20 års jubileum
Under de här 20 åren har mycket
hänt i butiken. Förutom namn
byte har det så sent som förra
året skett en större ombyggnad av
butiken. När butiken öppnade var
det tre anställda och idag är det 10
anställda.
– Det har varit en bra resa de här 20
åren där vi haft många trevliga kunder.
Jag har en bakgrund från järnhandeln och
tog med mig låsen in i butiken. Trots att det
inte är vår säsong under vinterhalvåret så
hade vi många som besökte och vi bjöd på
tårta, avslutar Per-Anders.

10 Vinnare av Årets Sommarbild

Vinnare av Canvastavla
För en tid sedan hade vi en tävling där ni läsare skulle
skicka in er bästa sommarbild. Sanna Winqvist blev
den glada vinnaren – och en långväga sådan.
Sanna bor utanför Göteborg och när hon kom i kontakt
med Söderåsjournalen och såg att det gick att vinna en
Canvastavla ville hon gärna ha sin perfekta sommarbild
förevigad som tavla.
– Bilden är tagen en av de sista sensommardagarna vid en stuga
på strandkanten till sjön Åsunden. Det är en av mina favoritplatser i världen. Jag visste att jag hade tagit en otrolig bild och
fångat ett vackert ögonblick. Sen är det svårt att vara objektiv
när det handlar om ens barn förstås, säger Sanna.
Drömmen om att göra en Canvastavla av sin bild passade
perfekt med tävlingen i Söderåsjournalen.
– Efter vi kommit fram till att Sannas bild var den som hade
mest sommarkänsla av samtliga kontaktade vi Sanna och fick
då klart för oss att hon inte bodde i Söderåsområdet. Det är
vanligare än vad folk tror att vi har personer som inte är härifrån
som deltar i våra tävlingar, berättar Daniel Kristensson på
Adapt Media och Söderåsjournalen.
Det slutade med att tavlan fick skickas med paket till
Sanna.
– Jag blev oerhört glad när jag vann och att andra såg det sommarvackra i min bild. Stort tack för tavlan, hälsar Sanna.
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Söderåsens Redovisningsbyrå 11
Söderåsens Redovisningsbyrå är ditt
företags bästa vän. De kan hjälpa dig
med din bokföring och dina ärenden hos
myndigheter.
Det är ett bredare upplägg än enbart en tra
ditionell redovisningsbyrå. Sofie Andersson
som startade Söderåsens redovisningsbyrå
berättar:
– Vi har två slags kunder. Den ena gruppen är
nystartade företag som vill ha hjälp med skatter,
bokföring och bokslut. Den andra gruppen är
mindre företag som vill byta till oss, det kan
handla om att de är missnöjda med sin befintliga
redovisningsbyrå.

Växt fort
Verksamheten startade 2014 som enskild
firma, blev ett aktiebolag i december 2017
och växte då från att vara ett enmansföretag
till att bli två anställda. Från att ha flyttat
in i lokalen i Kvidinge 2017 ska de nu i april
flytta in i nya lokaler i centrala Åstorp. Det
fanns mer jobb än Sofie mäktade med och
då anställdes Bettan Åkesson, en tidigare
arbetskamrat till Sofie. Tillsammans servar
de kunder i främst Klippan, Kvidinge och
Åstorp.
– Det våra kunder gillar är att vi har en bred
kompetens, kan sköta allt det löpande, att vi kan
fungera som bollplank, att all kontakt med oss är

När du som företagare vill ha hjälp
personlig, att vi har tystnadsplikt
och behandlar alla uppgifter
konfidentiellt. Vi ger affärsoch styrelsetips, inom både
ekonomi-, styrelse- och ledningsfrågor. Vi hjälper även
till i juridiska frågor inom
småföretagande och arbetsgivarfrågor, förklarar Sofie.
Bokföring och ekonomi är
för mindre företag väldigt per

sonligt. Att integritet är viktigt
förstår man liksom att nya
kunder främst kommer via
rekommendationer från
befintliga kunder.
Behöver du ett boll
plank att diskutera din
verksamhet med eller
enbart hjälp med bok
föring så finns Söder
åsens
Redovisningsbyrå till hands.

ETT URVAL AV TJÄNSTERNA
• Löpande bokföring
• Momsredovisning,

även byggmoms och utländsk moms

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

• RUT och ROT
• Löneadministration
• Bokslut och årsredovisningar

Följ gärna verksamheten på Facebook • Södra Kyrkogatan 1, Kvidinge • 0435-20 321 • www.söderåsens.com

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

Vi på SEB i Klippan önskar alla våra
kunder och samarbetspartners en
riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

12 Röstånga begravningsbyrå

Din hjälp när tiden kommer
I den bästa av världar är en begravning
något av det vackraste vi kan uppleva.
Röstånga begravningsbyrå har en lång
tradition av att gör det bästa för att leva
upp till de efterlevandes önskemål man
vid bl.a dödsfall ställs inför.

hans son Urban övertog den, som den femte
generationen, och drev den fram till 1989.
Röstånga Begravningsbyrå överläts då till
Mikael och Marie Karlsson som sedan dess
driver den i större skala.

Höga krav

– Det är alltid lättare när en person planerat sin
egen begravning i förväg eftersom det underlättar
oerhört mycket för de efterlevande, säger Mika
el Karlsson.

Röstånga Begravningsbyrå är en begrav
ningsbyrå för alla, oavsett vilka krav man
ställer, vilken begravning man vill ordna,
omfattningen och innehållet i begravningen.
– Vi har underställt oss höga krav på kompetens
Familjeföretag
och etik. Det kanske viktigaste kravet handlar
Röstånga Begravningsbyrå startade i Ask i
om respekt för den döde och för de efterlevande,
”Orbönen” på 1860-talet av Gustaf Jönsson
säger Marie Karlsson
som i sin verkstad tillverkade måttbeställda
kistor. Hans son, Edvard Hultén, f.d. Röstånga Begravningsbyrå är en auktori
”Jönsson” övertog i början av 1900-talet serad begravningsbyrå vilket innebär höga
begravningsbyrån efter sin far i Ask. Edvard kunskapskrav och en konsumenttrygghet
Hulténs äldste son, som också hette Edvard för dig.
övertog senare begravningsbyrån. Edvard – Vi gör det bästa för att leva upp till era önskebröder Axel och Rudolf fortsatte med
begravningsbyrån, när Edvard blev sjuklig.

mål i de olika situationer man vid bl.a dödsfall
ställs inför, berättar Mikael.

Viktigt
Det är svårt att välja begravningsbyrå om
man inte tidigare har erfarenhet av någon.
Du är därför alltid välkommen att ringa
eller besöka Röstånga Begravningsbyrå utan
någon som helst förpliktelse.
– Vi delar frikostigt med oss av vårt informationsmaterial i form av prislistor och informationsskrifter, allt detta finns också på vår
hemsida där man även kan beställa begravning
online, allt för att det skall vara lättare att fatta
beslut om att anlita oss, avslutar Mikael.
Viktigt att tänka på är det inte är mindre
värdigt välja en billig begravning än att
välja en exklusiv begravning. Det är inte
pengarna som gör det – utan engagemanget
runtomkring.

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

1945 övertog Axel Hultén hela rörelsen,
möbelverkstad och begravningsbyrå. Axel
Hultén bedrev begravningsbyrå till 1974, då

RÖSTÅNGA
RÖSTÅNGA
BEGRAVNINGSBYRÅ
BEGRAVNINGSBYRÅ
Billingevägen 8 - Röstånga - 0435-91570
Billingevägen 8 - Röstånga - 0435-91570
En hjälpande hand när det behövs,
En hjälpande
det
behövs,
- dygnethand
runt,när
året
om
- dygnet runt, året om
www.röstångabegr.se
www.röstångabegr.se

info@begr-byra.se
info@begr-byra.se

Söderåsjournalen
Söderåsjournalen
Klippan
Klippan
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VÄLKOMMEN TILL BÖNENS
HUS PÅ JULAFTON
Öppet hus på julafton 24/12 kl 15.00-18.00

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

Välkommen

till Vuxenskolan
(Studiegården 47:an) Storgatan 47 i Klippan
Vi tar tacksamt emot gåvor av olika slag till julfirandet.
Tack till alla som hjälper oss att göra detta möjligt.

Julen är här!
I ett litet nyfött barn kommer
Gud nära. I ett litet nyfött
barn tänds hoppet för världen.
Upplev julens mysterium
i gudstjänstens gemenskap.
Julafton

Välj mellan hela fem olika gudstjänster.
Alltifrån Julbön till Julnattsmässa med musik.

Juldagen

Stämningsfull Julotta kl 7.00 i Färingtofta kyrka
och kl 9.00 i Gråmanstorps kyrka.

Annandag Jul

Mässa i S:t Petri kyrka kl 11.00 och Musikgudstjänst med Munkakören i Källna kyrka kl 16.00.

Facebook.com/KlippansPastorat
www.svenskakyrkan.se/Klippan
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Öppet: mån-fre 10-18, lör 10-14
Storgatan 32, Klippan • www.gunnsmode.se

14 Vinnare av presentkort hos LT Lantmän

Butiken som har allt

– speciellt nöjda kunder
När LT Lantmän i Ljungbyhed lottade ut
ett presentkort var det många som svarade och ville vinna.

Mattias lämnar över presentkortet till vinnaren och
sitt gamla brandbefäl Leif Persson.

Med motiveringen…
”Butiken i Ljungbyhed är välskött och har ett
stort sortiment. Dom har även trevlig och kunnig
personal. Man känner sig alltid välkommen när
man kommer hit. Helt klart är att ingen annan
butik kan vara bättre än den i Ljungbyhed.”
…vann Leif Persson, Ljungbyhed, 2000 kro
Ute i grovbutiken visar Viktor upp fågelfröer som säljs
nor att handla för på LT Lantmän.
mycket nu under vintern.

Nöjd och trogen
När Leif får reda på att han vunnit blir han
glad och när vi träffas på LT Lantmän har
han ärende dit ändå.
– Det här är en butik som verkligen har allt.
Personalen är underbara, hjälpsamma och kunniga. Mattias är en stjärna för oss kunder. Han
är alltid glad och trevlig. Vi har faktiskt jobbat
ihop under många år. Jag var brandman vid
Ljungbyheds brandkår i 38 år och under många
år var Mattias med i min grupp, berättar Leif.
Nöjda kunder som återkommer och den
stora bredden på utbudet av varor i butiken
är LT Lantmäns signum.
– Jag har släktingar som åker hit från Perstorp
och handlar. Butiken i Ljungbyhed är uppskattad av många, fortsätter Leif.

Stort utbud
LT Lantmäns butik i Ljungbyhed omfattar
hela 1500 kvm varav 500 kvm är grovbutik
med foder och byggmaterial.
– Det kan inte bli bättre än vad det är. Här
finns allt, bra skyltat och toppenpersonal som
hjälper till. Nu när jag vann tror jag att jag ska
köpa nya elgrejer till köket, de behöver förnyas,
avslutar Leif.

Brett sortiment

Frida fyller hyllorna med julsaker.

När vi går en runda genom butiken håller
Frida på att ställa upp julsakerna i butiken
och Mattias har precis ställt i ordning bland
verktygen och bland färgen. På väg ut till
grovbutiken träffar vi Peter som är butiks
chef som hjälper en kund med skruvar. I
grovbutiken är det djurfoder till såväl hund,
katt, kanin och häst som säljs. Det finns
allt du behöver till hemmet och trädgården.
På väg ut passerar vi verktygen och häst
sakerna.
– Här finns verkligen allt. Har vi inte det så kan
vi ordna fram det, säger Viktor innan vi går
ut ur butiken.

Hos LT Lantmän hittar du alltid prisvärda redskap.
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Julpriser

Massor av juklappstips i butiken

HERR- OCH DAMUR

RÖRSTRANDS
MON AMIE

299:-

20 %

BLUNDSTONE 500

1 045:-

HAND- OCH TÅVÄRMARE

1 PAR 19:6 PAR 100:-

God Jul &
Gott Nytt År!
SEVERIN KAFFEBRYGGARE,
VATTENKOKARE,
BRÖDROST

399:-/st
KÖP ALLA
TRE FÖR 1 000:-

Storgatan 4
Ljungbyhed
Tel 0435 - 294 50

FISKARS ALL STEEL
GRYTSET

1,5, 3 och 5 liter. Ord 1 999:-

ÖPPET I JUL & NYÅR

Lördag 22/12 9-13
Julafton 9-12
Juldagen & Annandag Jul Stängt
Nyårsafton 9-12
Nyårsdagen Stängt
Trettondagsafton 9-13
Trettondagen Stängt

Bygdens butik!

995:-

VÄLKOMNA!
Priserna gäller endast
butiken i Ljungbyhed
t.o.m 31/12!

16 Månadens Profil – Johnny Knudsen

Johnny på Gubbalyckan
– ett litet trevligare stall!
Johnny Knudsen är Perstorpsbon som
verkat vid Perstorps AB i hela sitt vuxna
liv och bott i Perstorp fram tills för för
snart fyra år sedan då Johnny och hans
fru Chatarina byggde hus precis på andra
sidan kommungränsen och hamnade i
Klippans kommun.

Men helt har han inte släppt Perstorp, han
kommer fortsatt jobba vidare fast nu som
konsult med att bygga en ny fabrik i Indien.
– Projektet innebär att jag kommer att jobba
med Perstorp AB ett tag till, de vill använda min
långa erfarenhet av polyolfabriker i projektet,
säger Johnny.

Perstorp AB

Att verka mer än att synas är nog vad Johnny
Knudsen symboliserar. Johnny är lågmäld
och trivs bäst när han får arbeta med hän
derna. Tillsammans med Chatarina, som
Johnny varit tillsammans med i snart 25 år,
har de ett vackert nybyggt hus åt sig själva
och deras 18-årige son.

Det är inte många som lägger ett helt
yrkesverksamt liv i ett och samma företag.
Johnny Knudsen har varit fabrikschef på
nästan alla fabriksenheter inom Perstorp
över åren, men den siste september var han
sista dag efter nästan 40 år på Perstorp AB.
– Nu är det andra som får ta över ansvaret att
hålla igång produktionen dag och natt på ett
säkert sätt, det är dags att trappa ner lite nu för
min del, Jag har trivts otroligt bra på Perstorp AB
med fantastiska arbetskamrater, och haft en oerhört spännande resa inom företaget som jag hade
aldrig ens kunnat drömma om, säger Johnny.

En av hästägarna som har sin häst i Gubbalyckans
stall är Felicia Torres som bor i Ljungbyhed och
arbetar vid Hyllstofta stuteri.

Huset på landet
När Johnny och hans fru Chatarina hade
bestämt sig för att sälja sitt hus i Perstorp för
att flytta ut på landet något som Johnny all
tid velat, hittade Chatarina fel på alla hus
och gårdar som de tittade på, de låg på fel
ställe, för dåligt skick, fel färg, osv.

17
– Husen vi tittade på gjorde mig besviken. Jag ville inte flytta till ett
hus som vi inte skulle trivas i. Samtidigt visste jag att Johnny ville
bygga sig ett eget hus efter egna ritningar, berättar Chatarina.
När de sedan efter mycket letande hittade platsen de ville bygga
ett eget hus visade det sig att det var Gustafsborgs säteri som
ägde marken.
– När vi hittade den perfekta platsen för att bygga hus hade vi ingen
aning om att vi passerat kommungränsen och var inne i Klippans
kommun, förklarar Johnny.
På höjden med utsikt över stengärden, skog, hagar och sjön bör
jade Johnny att bygga sitt drömhus efter Lantmäteriet styckat av
marken. Platsen kallades Gubbalyckan enligt de som växt upp
på intilliggande gård.
– Kontakten med Gustafsborgs Säteri har varit föredömlig hela vägen
och de har hjälpt till så fort det behövts, säger Johnny.

PLATSANNONS FRÅN FAAC NORDIC

Hallå Mamma och Pappa!
Vi söker en junior!
En person som är tekniskt och socialt begåvad.
Vi vill utbilda din junior till teknisk säljare.
Du kan tro att vi är en superbra arbetsgivare,
en svärmorsdröm faktiskt.
Supporta din son eller dotter i
rätt riktning – visa annonsen.
För mer info följ qr-koden till vår hemsida.

Med egenhändiga ritningar om hur huset skulle se ut satte sedan
Johnny igång att bygga ett hus och garage tillsammans med
sonen i familjen. För Johnny var bygget av ett eget hus terapi för
själen och istället för att mecka med bilar som varit hans intresse
hela livet fick han en ny anledning att använda händerna och
vara kreativ.
– Det är bara för det nödvändigaste vi tagit hjälp av lokala el- och
byggfirmor annars har vi gjort allt själva. Bygglovet sköttes snabbt och
exemplariskt av Klippans kommun. Vi började i augusti och kunde
flytta in i maj året efter, förklarar Johnny stolt.

Stallet Gubbalyckan
Efter huset stod klart växte det fram en idé om att bygga ett eget
stall. Chatarina har häst och rider mycket, men samtidigt ville
inte Johnny ha ett stall med hästar på tomten.
– Jag ville ha min häst närmare mig och i mitt eget stall. Ridvägarna
och miljön är fantastisk häromkring, säger Chatarina.
Efter ny kontakt med Gustafsborgs säteri fick familjen möjlighet
att köpa lite avstyckad mark med ett illa åtgånget hus och ett för
fallet stall en liten bit bort från deras nya hus. Stallet var endast
ett ruckel som fallit offer för stormen Gudrun. Huset krävde en
helrenovering och stallet fick byggas nytt från grunden. Huset
och stallet har nu blivit en egen liten verksamhet där stallplatser
hyrs ut, och idag är nästan alla platser uthyrda.
– Jag är händig och har alltid funnit det avkopplande att arbeta med
händerna, avslutar Johnny.

FAAC Nordic AB • Perstorp
www.faac.se • 0435–77 95 00

God Jul och
Gott Nytt År
önskar

Ditt fullserviceföretag
inom skog och bioenergi

www.gustafsborg.se
0435-340 45

18 Den stora husflytten i Perstorp

Dags att
byta bostad?
Vi har kunder som vill
bo i Söderåsområdet.

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

Den stora husflytten
1963 genomfördes en spektakulär flytt av tekniska kontorets
hus från korsningen Köpmansgatan/Stockholmsvägen till
Järnvägsgatan 2.
Under flytten av huset pågick affärsverksamheten som vanligt,
bl.a. gick en kund in hos damfrisör Eek på Stockholmsvägen och
när hon var färdig hade huset flyttats till Oderljungavägen.

Nu på DVD
För den som är intresserad av en stycke lokalhistoria finns det
en DVD-film att köpa. Det är Arthur Rosengren som filmat och
Krister Larsson som berättar. För den som vill köpa ett exem
plar, ring Gunnel Hansen 0435-31021.

Rickard Schoug
070-814 36 86

Marianne Hallgren
070-616 10 89

Stefan Andersen
070-252 05 03

God jul &
Gott nytt år!
Semester 23/12-7/1

Tullssonhuset i Klippan

God Jul

& Gott N

ytt År

www.schougmaklarfirma.se
Örebrogatan 32 | Helsingborg

Uppvärmd inomhushall för hundträning.
Boka din tid på www.skanehallen.se

Julskyltning Perstorp 19

Julskyltning
i Perstorp
Söndagen den 2:a december var det dags för den
traditionella julskyltningen i Perstorp. Det var
mycket folk i butikerna och i Lions olika stånd
ute på torget. Nils Caravadossi Olsson sjöng från
scen, Bert Klang agerade julvärd och det serve
rades glögg och pepparkakor i tomteg rottorna.

Urban tel 0451-38 40 05. Emma tel 0451-38 40 06

20 Team Rynkeby - God Morgon

Anna samlar in pengar åt Barncancerfonden
Efter att Eurolink varit guldsponsor
åt Team Rynkeby - God Morgon
Helsingborg i två år och följt Pernilla
Håkansdotter Olsson när hon cyklade till
Paris sökte Anna Hansson och Therese
Sinclair till laget och blev antagna.
– Cancer är något som berör oss alla och alla
känner någon som drabbats. I mitt fall är det
mina barns pappa som gick bort i den hemska
sjukdomen. När vi gör något tillsammans blir
det en enorm kraft, som Team Rynkeby God
Morgon Helsingborg och arbetet mot barncancer,
säger Anna.

Stort engagemang
Allt som sponsorerna skänker går oavkor
tat till Barncancerfonden och deltagarna
betalar själva sina utgifter och cykel när de
cyklar till Paris. Laget tränar spinning ihop
två dagar i veckan innan utesäsongen star
tar i april. På fritiden samlar deltagarna in
pengar åt barncancerfonden. All tid tillsam
mans och mot ett gemensamt mål stärker
sammanhållningen.
– Den 14 december jobbar vi alla på Eurolink
för att utrota barncancer. Alla anställda avsatte
dagens arbete till Barncancerfonden. Det finns

många olika sätt att sponsra eller bidra ekonomiskt för den som vill. Företag får gärna
kontakta mig om de vill sponsra. Privatpersoner
kan swisha valfritt belopp till 123 682 7703. Alla
belopp som passar både plånbok och hjärta är
välkomna, hälsar Anna.
När Anna inte samlar in pengar åt
Barncancerfonden och tränar inför cykel
turen till Paris jobbar hon som operativ
chef på Eurolink, tränar på Fyshuset
eller hänger i stallet med dottern.

Sponsor?
Vill du bli sponsor går det bra att
kontakta Anna direkt på:
anna.hansson@eurolink.se

Om Team Rynkeby - God Morgon

• Team Rynkeby - God Morgon är ett välgörenhetsprojekt som varje år samlar in
•
•
•

pengar till barn med cancer och deras familjer.
Team Rynkeby - God Morgon grundades 2002 i Danmark med Rynkeby Foods som
huvudsponsor, därav namnet.
Idag består Team Rynkeby - God Morgon av 2100 motionscyklister och 450 funktio
närer fördelade på 54 lokala lag från Sverige, Danmark, Finland, Norge, Färöarna,
Island och Tyskland.
Team Rynkeby - God Morgon har i år samlat in drygt 100 miljoner kr (35 milj. i
Sverige) och har samlat in drygt 450 miljoner kr sedan starten (ca 117 milj. i Sverige).
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GOD JUL
OCH

GOTT NYTT ÅR!
önskar vi på

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

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

Söderåsens tandklinik 21

Vi önskar alla kunder en

GOD JUL
OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

Erica, ”Ankie”, Emmy & Ulla

Tandläkare, gitarrist och låtskrivare
Söderåsens tandklinik har begåvats med ytterligare en
tandläkare när Niklas Ljungfelt flyttat från Stockholm till
Helsingborg och valt att jobba i Kågeröd.
Att det blev Skåne och Kågeröd var ingen självklarhet. Niklas har
varit musiker och låtskrivare under många år och har skrivit låtar
åt världskända artister och deras hits.
– Jag är glad att jag hittade det här stället även om Camilla Blomstersjö
inte trodde att jag ville börja här först eftersom jag jobbade och bodde i
Stockholm då. Fast faktum är att jag sökte mig hit tack vare naturen,
atmosfären och att stressnivån är bättre här. Mentaliteten är helt annan
här och passar bättre med mina värderingar, förklarar Niklas.

Låtskrivaren
Valet att utbilda sig till tandläkare kom hemifrån eller rättare
sagt från en tandläkare som Niklas pappa kände som var musi
ker och tandläkare. Två veckors praktik efter gymnasiet på hans
tandklinik fick Niklas att förstå att det var tandläkare han ville
bli. Under tandläkarutbildningen i Stockholm träffade Niklas Ali
Payami, låtskrivare och skivproducent. Tillsammans fick de jobb
hos Warner Music och skrev musik till bl.a. Tove Lo och Loreen.
Senare skrev de musik även till Taylor Swift och Ariana Grande
som gav två topp 10 placeringar på Billboardslistan.
Till slut fick Niklas välja mellan att jobba som låtskrivare eller
tandläkare.
– Valet var enkelt, det var tandläkare jag ville arbeta som och ha musiken
som hobby. Som tandläkare får jag möjlighet att träffa människor, hjälpa
andra och få god kontakt med dem. Det är en helt annan mentalitet här
jämfört med innerstockholm. Här i Kågeröd kan vi erbjuda tid samma
dag för akutfall och vi har plats för nya patienter, berättar Niklas.
Med en fru som ursprungligen är från Göteborg och Niklas själv är
från Höllviken blev Helsingborg nära till båda familjerna. Med fru
och två barn på 1 respektive 3 år är det full rulle hemma. Det lyser
i ögonen när Niklas pratar om sin familj:
– Familjen är viktig för mig, samtidigt är det avkoppling varje dag när jag
sitter i bilen till och från jobb och kan lyssna på musik.

Huvudsalongen • Storgatan 35 • 264 32 Klippan • Tel 0435-153 53
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Vänd er med förtroende
till en urmakare
i tredje generationen

God Jul och Gott Nytt År!

Lars-Eric Carlsson • Röstånga
Tel. 0435-911 09 • Mobil 0705-14 25 71 • E-post lecarlssonur@telia.com

Söderåsens Tandklinik välkomnar nya patienter!
Vi är en familjeklinik som arbetar med all typ av
tandvård och är anslutna till försäkringskassan
och Region Skåne. Barn välkomnar vi med
öppna armar utan några kostnader.
Välkommen in för att använda ditt
allmänna tandvårdsbidrag.

Specialist
Söderåsens tandklinik växer i närområdet och har patienter som
reser till Kågeröd enbart för att besöka Söderåsens tandklinik.
– För oss är det viktigt att behålla vår mysiga miljö och ett fortsatt bra
bemötande av alla patienter, avslutar Niklas.
För den som behöver akuttid är Niklas specialist på rotfyllningar.
En tandläkare, gitarrist och låtskrivare som du hittar både i
Kågeröd på Söderåsens tandklinik och på Spotify!

Varmt välkommna

att kontakta oss på 0418-831 80 eller kom in
till oss på Brandkårsgatan 2 i centrala Kågeröd.

Föreningssidan på Söderåsportalen.se

Erfarenhet
av att tillfriskna

Har du eller känner du någon
som har alkoholproblem?
Anonyma Alkoholister
Informationsmöte
varje tors kl. 17-18

Al-Anon
Stöd för anhöriga.
Möte varje tors kl. 19-20

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

Till AA kommer människor från samhällets alla hörn, unga, Al-Anon. En brist är att allt för få känner till vad AA och Al-Anon
gamla, män, kvinnor med alla yrken och olika sorters social är och gör. Även alkoholmottagningen och Socialkontoret har för
bakgrund.
dålig kunskap, berättar ”Per”.
Lokalen i Sågen-huset som AA och Al-Anon huserar i har både – Vi efterlyser ett bättre samarbete.
”högt till tak” och god stämning bland deltagarna. Det finns ingen
ordförande eller styrelse utan alla är på samma nivå. Fem möten i
veckan samt ett öppet infor
mationsmöte hinns med. AA
i Klippan är faktiskt först i
Sverige med att ha info-möten
varje vecka.
– Det har slagit väl ut med infomöten. Vi är inte först med infomöten utan det finns i Danmark,
men i Sverige ska andra städer
ta efter modellen nu, berättar
”Per”.

Sjukdomsbild
Verksamheten i Klippan
berör 40-50 aktiva och ytter
ligare 4-5 stycken anhöriga i

Alkoholism är en sjukdom och återfall är en del av sjukdomsbilden.
”Per” och övriga runt bordet delar med sig av personliga berättelser
om misslyckanden och myndigheter som inte fungerar. Sjukdomen
alkoholism smittar anhöriga och närstående på många olika sätt.
AA finns här för dig som är alkoholist medan Al-Anon är en själv
hjälpsgrupp för anhöriga och vänner till alkoholister.
*Per heter egentligen något annat


EVENT HOCKEY
Ishockey för privatpersoner och företag
Vill du spela ishockey med kompisar, arbetskamrater,
kunder, svensexa, möhippa eller födelsedagskalas?
Kanske vill du som företagare hålla en ”kick off”
av ett litet annorlunda slag? Åstorps IK erbjuder dig
som företagare eller privatperson möjligheten
att få tillgång till hockeyrinken, utrustning med mera.
Vi kan även erbjuda förtäring i vår cafeteria efter matchen.

Nyhet!
Boka 2 tillfällen, ett på hösten och ett på våren och
betala endast 12.000 kr totalt. (Ord. pris 7.000 kr/tillfälle)
Paketet innehåller följande:
• 1 timmes ishockey (egen match)
• 24 kompletta utespelarutrustningar
(allt utom skridskor)
• 2 kompletta målvaktsutrustningar
• Speaker, musik, tidtagning, domare
• Inträde till nästa A-lagsmatch
Denna träning räknas som friskvård

Kontakta Carina för mer info 070 - 453 48 11
eller maila: grizzlys@telia.com

öreningssidans sponsorer!
Tack till Föreningssidans sponsorer!
Tack till Föreningssidans sponsore

Rögle BK 23

Fredrik håller ställningarna i köket.

Alexandra är en trevlig servitris

När du vill kombinera
På Lindab arena i Ängelholm är det
inte bara lagspel nere på isen. Rögle och
publiken backas upp av ett minst lika
viktigt lag i restaurangen.
Här styr Carolin Strand, restaurangchef,
och Tobias Larsson, köksmästare, laget som
förser publik och spelare med mat och
dryck. Röglepubliken eller matgästerna är
trogna och kommer oavsett om det går bra
eller dåligt för Rögle.

Lunchrestaurang
I snitt serveras det 230 lunchmåltider varje
vardag. Det är en stadig ström med folk som
väljer att äta lunch här. Främst för matens
skull, men det är givetvis även lockande att
antingen se när spelarna tränar eller sitta
bordet sidan om spelarna när de äter.
– Vi serverar bra mat, hemlagad mat från grunden och vi försöker använda oss av lokala producenter så mycket vi kan. Miljön är hemtrevlig
och vi gör vårt bästa för att ge den bästa servicen,
förklarar Tobias.

Carolin och Tobias är alltid glada.

god mat och hockey

Mat i samband med match
För den hockeyintresserade är det en extra
krydda att boka bord i restaurangen och höja
stämningen innan match. Kombinationen
mat och hockey fungerar både för ett kom
pisgäng som ett företagsevent. Givetvis har
restaurangen fullständiga rättigheter.
– Det är skillnad på kvällsmatcher om vardagarna och helgmatcher om eftermiddagarna.
Vardagskvällarna är främst företagsbokningar
medan helgerna är det privatpersoner och barnfamiljer som bokar vilket gör att vi har mer barnvänliga rätter om helgerna, berättar Carolin.

Härlig stämning

Gästerna i restaurangen har roligt och det är
skratt och glada miner vid varje bord. Lika
bra stämning är det mellan personalen som,
trots högt tempo, serverar gästerna med ett
leende.
– Vi har en härlig gemenskap i personalen och
vi har roligt ihop. Det blir många timmar ihop
under säsongen. Många är stamgäster i restaurangen vilket bidrar till att det blir en familjär
stämning mellan gäster och personal. Du går hit
med glädje och vi hjälps åt. Har du inte bokat
bord och ätit här tidigare så är det något vi starkt
rekommenderar, säger Tobias och Carolin i
Det är verkligen alla sorts människor som
mun på varandra.
bokar bord och äter i restaurangen. Det
är matchtröjor och kavajer om vartannat Gör som flera andra företag och planera
vid borden. Stämningen är hög och alla är er kick-off, mässa eller personalfest i Rögle
glada och förväntansfulla inför matchstart. Arenarestaurang, en väl investerad upple
velse och en garanterat trevlig och välsma
Personalen ser till att allt flyter smidigt.
– Vi är ett bra gäng som jobbar här vid varje kande tillställning.
match. Personalen är vårt lag utanför isen som
ser till att matgäster, spelare och ledare är mätta
RING 0431-55 89 40 för att Boka bord
och belåtna, säger Carolin.

De hängivna supportrarna Tor och Åke har varit på varje hemmamatch i 21 år. De kör 1200 mil varje år(!) för hemmamatcherna.
Totalt har det blivit drygt 6 varv runt jorden!

24 BARNTÄVLING

BARNTÄVLING!

FÖR BARN
UPP TILL 12 ÅR

Vinst
1:a pris: Klippancheckar med ett värde av 300 kr
2:a pris: Presentkort på 200 kr hos Bio Grand i Ljungbyhed
3:e pris: Presentkort på 100 kr hos Bio Grand i Ljungbyhed

Så här gör du
Fyll i korsordet. Om det är rätt löst så kommer bokstäverna i
de blå rutorna att bilda ett ord.
Fyll i namn och adress nedan.
Klipp ut korsordet och skicka in till oss.
Sänd lösningen senast den 11 januari i ett frankerat brev till:
Barntävlingen
Adapt Media AB
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN

Namn: ___________________________________________
Gata: ___________________________________________
Postnr/ort: ___________________________________________
Telnr: ___________________________________________
Ålder: ___________________________________________

Grat tis!

Vinnare Annonsjakten – November

1. Siv Semborn, Ljungbyhed
2. Pia Ahlbin, Östra Ljungby 3. Inga Almén, Östra Ljungby
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Kenneth: 0706-248 229
Mattias: 0706-248 227
www.a4uab.se

Information från Klippans kommun

Klippan är bäst
i Skåne på tillväxt
Den 15 november korades vinnarna som haft bäst tillväxt under
2018 bland Sveriges samtliga kommuner.

En nöjd Anders Lindberg kan nu
se resultatet av många års arbete.

Priset har delats ut av kreditupplys
ningsföretaget Syna genomför varje
år en undersökning som belönar en
bred och stabil tillväxt i det lokala
näringslivet. Synas undersökning
kring ”Bästa tillväxt” mäter just
det och utgår helt och hållet från
företagens bokslut. Utmärkelsen går
till den kommun i varje län som har
störst andel företag som nyanställer,
ökar sin omsättning och går med
vinst, ett tillväxtindex som bygger
på kall fakta.

Klippans kommun andas framtidstro och optimism och klättrar
från en tredje plats i Skåne till första plats. Kommunens närings
livschef Anders Lindberg är förstås glad:
– Det är ett resultat av mångas arbete, inte minst det arbete som våra
företagare bidragit och bidrar med. Det är också de som ska ta åt sig äran
av att Klippan utsetts till vinnare i Bästa Tillväxt 2018.

– När Klippan placerat sig i topp tio i Synas undersökning bjuder kommunen in företagen på tillväxtslunch och så blir det även i år. Då får man
möjlighet att fortsätta utveckla näringslivet, menar Anders Lindberg.
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En hysteriskt rolig restaurangversion av

Med Eva

ps

tip

Rydberg,

Carl-Johan Svensson, Jeanette
Bengtsson, Martin Ciber
Regi: Anders Aldgård
 Trerätters middag
 Show-Time med

DECEMBER
Stängt
24-25
00 – 1600
11
26
30
800 – 19
27
30
1100 – 18
28
00
900 – 15
29
00
1100 – 16
30
Stängt
31
JANUARI
Stängt
1
00 – 1600
11
2
00
1100 – 16
3
00 – 1830
11
4
00
900 – 15
5
00 – 1600
11
6

MOTIONSSIMNING
800 – 1045
27 december
3 januari
LOVB

AD
1100 – 1600
27 december
28 december
2 januari
3 januari
4 januari

FRISKVÅRDEN
vanligt alla dagar utom
som
et
Öpp
24 – 25 dec och 31 dec – 1 jan

Badhus
Personalen på Klippans
t
önskar er alla en riktig
ytt År!
God Jul och ett Gott N
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Ändrade öppettider
under jul och nyår
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De sena
verkstad
från vår

Xperience

PREMIÄR 11 jan. 2019
Spelas jan.-feb.
www.hillesgarden.se

Tel. 0435-215 30 info@hillesgarden.se

Facebook

Storgatan 46 i Klippan 0435-135 30

25

Branschregister
BANK
• SEB, Allegatan 17, 264 33 KLIPPAN��������������������������������������������������������������0435-48 32 10
www.seb.se, petter.arenhag@seb.se
• Swedbank, Storgatan 38, 264 33 KLIPPAN������������������������������������������������������ 0435-260 00
www.swedbank.se, klippan@swedbank.se

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

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

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

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

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

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

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

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
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

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.soderasensredovisningsbyra.se, info@soderasensredovisningsbyra.se

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

- upplev, handla & ät hemmavid!
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

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 Branschregister (ingår)

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

Företagsnamn: ................................................................................................................................................
Kontaktperson: ...............................................................................................................................................

• De företag som är markerade med svart cirkel hittar
Du ännu mer information om på Söderåsportalen.se
Där du även hittar erbjudanden, Annonser, företagspresentationer och mycket, mycket mer...

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

JULKLAPPSTIPS
FRÅN PANTZARS
TRÅDLÖSA
HÖRLURAR

SOUNDBAR

Soundbar med inbyggda
dubbla basportar

Hörlurar med
brusreducering

BarS

1.790:Ord.pris 1.990:-

WHH900NB

1.490:Ord.pris 1.990:-

BÄRBAR HÖGTALARE

KLOCKRADIO

HÖRLURAR

Liten bärbar Bluetooth-högtalare
från MacAudio

Hörlur perfekt till
Tv:n. 5m kabel

BT STYLE 1000

HED 2105

299:-

Klockradio från Sangean
med bra ljud och
snabbval för radio.
RCR3

299:-

990:-

BLUETOOTH-HEADSET

Bluetooth-headset med otrolig komfort

TRÅDLÖS HÖGTALARE

Plantronics voyager Legend

Högtalare med Bluetooth och streaming
över nätverk.

795:-

WX030

Rek.pris 999:-

1.790:Rek.pris 2.490:-

GJUTJÄRNSPANNA

Lätt gjutjärnsstekpanna Ø28 cm,
med långt smidesskaft

163000 Ultra Light Pro

649:-

SLOW COOKER

Slow cooker i elegant design.
6 liters kapacitet. Digital
timer.
22750-56

Rek.pris 790:-
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640:-

