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Att vara överens gör skillnad
DANIEL KRISTENSSON, ANSVARIG UTGIVARE

Det finns åtskilliga exempel på när vi
inte är överens och det skapas en kon
flikt. För vissa sker det i äktenskapet
och för andra sker det i arbetslivet. Den
vanligaste orsaken beror på ofullständig
kommunikation. Livet blir så mycket
enklare när vi är överens och förstår
varandra. En som visste att driva med
hur vi misskommunicerar var Tage
Danielsson:
”Nu är det klart att det är mest praktiskt att
vi använder orden i den betydelse som vi har
kommit överens om. Det blir så besvärligt
annars, och man kan lätt bli missförstådd.
Å andra sidan är naturligtvis ingen åtsagd
att använda alla ord i överenskommen betydelse – särskilt som ju varken du eller jag
har fått vara med och bestämma från början
att limpa ska heta limpa och krasse krasse.
Du och jag kan ju till exempel komma
överens om att kalla en tur- och returbiljett

Stockholm–Malmö för en åtsittande aftonklänning med svarta tofsar. Men jag lovar
dig att vi får ett helvete i biljettluckan på
Centralen.”
Nu har vi att se fram emot både
Klippan Car Show i Klippan centrum
och sedan Söderåsens matmarknad
med lokala matproducenter samlade
i Skäralid. Det finns ett behov av att
träffas och umgås kring händelser
som vi kan förenas kring. Det visade
Klippanfesten, Fly n’ Ride, Skåne Truck
Show och Perstorpsdagarna som alla
lockade besökare. Detsamma kommer
vi att se nu på Klippan Car Show och
Söderåsens matmarknad. Intresset för
mat i allmänhet och närodlat i synner
het bara växer. När intresset för mat
växer blir köket en allt viktigare plats.
Tänk att du kan läsa extra mycket om
kök i det här numret. Trevlig läsning!
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köksprodukter
Aldrig förr har matlagning varit så
populärt som nu!
Kändisar och kockar skriver böcker,
lanserar egna knivset och recept som
aldrig förr. Smaker från Söderåsen
arrangerar sin matmarknad med lokal
producerade matvaror i Skäralid.
Inget är som att laga mat med proffsiga
redskap! Var med och tävla om proff
siga köksredskap hos Söderåsens egen
butik, LT Lantmän. Allt du behöver
göra är att skriva och motivera varför
just du ska vinna presentkort på köks
produkter till ett värde av 500 kronor.

OBS: Bidraget måste vara märkt med
”Tävling LT Lantmän” för att delta i
tävlingen. Vi behöver ditt bidrag senast
den 7 oktober.
OBS: Som vinnare kommer du att vara
med på bild i Söderåsjournalen och på
Söderåsportalen.se

Skicka in ditt bidrag:
Adapt Media
”Tävling LT Lantmän”
Norra Skolgatan 2A
264 33 Klippan

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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Eventlördag 28/9

Eventlördag i Klippan

Lördagen den 28 september

Under eventlördagen 28/9 kl 10-14
kan du göra klipp i butikerna.
Stor utställning med coola bilar
utmed de avstängda gatorna
i centrum.

Klipplördag i ny tappning! Kom och fynda bland handlarna i
Klippan när Köpmannaföreningen arrangerar Eventlördag.
Det finns fina erbjudanden i butikerna och samtidigt går Klippan
Car Show av stapeln. Missa inte chansen att titta på coola bilar,
göra fynd i butikerna eller unna dig en god bit mat. Välkommen
till Klippan centrum, en lördag fylld av bilkärlek och shopping.
Storgatan genom centrum kommer att vara avstängd för trafik
under Klippan Car Show. På Torget kommer brandkåren, bärgare
och polis finnas liksom scouterna som grillar korv och ham
burgare.

Missa inte!
– CYKELAFFÄREN I CENTRUM –

SPECIALERBJUDANDE

Trek X-Caliber 8 -19

NU 7 995:Ord 9 495:- Begränsat antal.

ELCYKEL

Batavus Torino
E-Go 2019

Nu till specialpris!
Välkommen in och se nya TREK 2020 MTB.

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

Coola bilar
u Racingteam
u MC
u Mat
u Brandkår
u Bärgare
u Polis
u Tävlingar
i butikerna
u fynda i
butikerna
& mycket mer
u

4 årets kreatör

eventlördag!
500:- rabatt påundergrundpaket
Grundpaket – 13 400:- (ord pris 13 900 kr)
Följande ingår: teori, 8 trafiklektioner, Riskettan, Risktvåan
samt uppvärmning och lån av bil vid uppkörning.

Testa vår bilsimulator samt fylleglasögon utan kostnad!

Erbjudandena gäller enbart under eventlördagen.

Klippans Trafikskola AB
Storgatan 15, Klippan, 0435-130 80
info@klippanstrafikskola.se

Goda luncher
tillagade med kärlek
– Sallader
– Grillad Panini
– Bakad potatis

glutenfritt café & Butik med naturprodukter
Även mjölkfria och veganska alternativ

Sweet Harmony
sweetharmony.se

Öppet tis-fre 10-16, lör 10-14

Bruksg. 29 Klippan 076-318 77 75

Lagerrensning

Hjälp oss göra plats för höstens nyheter.
RINGAR – ARMBAND och mycket mer
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– årets kreatör
När den stora trädgårdsfesten arrangerades på Sofiero var
temat på den populära tävlingen ”Årets Kreatör”, återbruk.

Annelie Gripenberg tävlade tillsammans med den kreative
smeden Carl Anders Andersson från Åvarp och de tog hem priset
”Publikens första val”.

Spångens handelsträdgård
Till vardags jobbar Annelie på Spångens handelsträdgård där
hon får utlopp för sin kreativitet. Hemma i Ankarlöv på
Skogstorpet sprudlar det av kreativitet och återbruk. Med passion
för att återanvända skrot, gamla möbler med inslag av vilda
blommor och vad skogen erbjuder sätter Annelie sin personliga
prägel på sitt hem och möbler.

Håller kurser
För den som är intresserad av att lära sig att återbruka håller
Annelie kurser. Hon lägger även ut bilder på sociala medier på
återbruk och blomsterarrangemang för den som vill bli inspire
rad.

Höstfint

Erbjudande på eventlördag
DAM – 200:- rabatt på tröjor
från Mansted
HERR – 200:- rabatt på tröjor
från Oscar Jacobsson
Vi har fler erbjudanden i butiken.

Storgatan 46, Klippan • 0435-135 30

Storgatan 32 i Klippan

Modet i höst 5

Klä dig trendigt

i höst

Är du sugen på att uppdatera
garderoben inför hösten 2019? Vi
listar höstens stora modetrender.

Kläder – Smycken – Make-up

Höstens trender är en intressant mix av
olika årtionden, stilar och uttryck. Det är
många färger som är aktuella, tegel, curry,
kamelbeige, rosa, rött samt blått och grönt.
Det hetaste materialvalet för höstens
plagg är läder, viktigaste mönster
bilden är rutor i alla former.
70-talets influenser med jump
suits, djurmönstrat, denim och
knytblusar är starkt. Stickat och
markerad midja med brett skärp
kan göra vilken outfit som helst
mer trendig.
Kostymen är het i höst, både
den klassiska som den lite
trendigare med ränder. Satsa på
ett blommigt mönster i mörkare
toner eller rutigt mönster som är
nummer 1 i höst!

butiken
Kom in i
ts
och se åre

Höstnyheter

Följ oss
gärna på

Köpmang. 4 D • 0435 - 309 99 • ÖPPET: Tis-fre 10-18 • Lör 10-13
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Kom
s h o p pa l o s s !
Volangkjol

Leopardmönster S-XXL
Ord.pris 299:- .....................................

Trikåjacka

299:Trikåkavaj
Svart. Ord.pris 499:-..........................399:Viscosetop
Svart. Ord.pris 299:- .......................... 199:Satingtop
Svart, Sand. Ord.pris 249:- ............... 149:Kofta
Svart, Grå. Ord.pris 399:- ................ 299:m. dragkjedja. Svart.
Ord.pris 399:- ....................................

Erbjudandet gäller endast fredag (27/9) och lördag (28/9)

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

199:-

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

Dagens Lunch

6 Standup på Norrehus

Serveras vardagar 11.30-14.00
Alltid svenskt kött och kyckling hos oss.

Aft ernoon t ea
Serveras 29/9 12.00-16.00
12.00 - 16.00, (samt invigning av
parken på gamla Läderfabriksområdet)

Live hos oss

Stand up - olika komiker 26/9, 10/10,14/11
Sonic Surf City & Legendary Lovers 5/10
Empty Heats - återkomsten 13/10
The Warner E Hodges Band 26/10

Stand Up

3 x Standup

på Norrehus

Nu är det dags för en ny säsong med sköna komiker på scen
som levererar standup vid tre olika onsdagskvällar.
Det är olika komiker varje kväll, ledda av "himmasonen"
Martin Svensson, som med sin breda erfarenhet och mer än 20 år
i komikeryrket borgar för en underhållande och trevlig kväll med
bubblande skratt. Till sin hjälp har han bjudit in erfarna komiker
som bjuder på standup av högsta klass.
Den unika och speciella atmosfären på Norrehus, vällagad mat
och god dryck blir dessa onsdagar toppenkvällar. Vi vet ju alla
att skratt förlänger livet, så egentligen är detta rena hälsokvällar.

Våra populära stand-up kvällar
är tillbaka. Tre kvällar med
massor av skratt, god mat och
fina människor. Biljetter finns
att köpa på www.norrehus.se

Brunch 20/10

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

www.norrehus.se Bryggerigatan 13 Klippan 0435-101 05

Dagens Lunch

Serveras vardagar 11.30-14.00
Alltid svenskt kött och kyckling hos oss.

@

Aft ernoon t ea
Serveras 29/9 12.00-16.00
12.00 - 16.00, (samt invigning av
parken på gamla Läderfabriksområdet)
www.norrehus.se Bryggerigatan 13 Klippan 0345-101 05

Live hos oss

Stand up - olika komiker 26/9, 10/10,14/11
Sonic Surf City & Legendary Lovers 5/10
Empty Heats - återkomsten 13/10
The Warner E Hodges Band 26/10
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Lyckad Klippanfest
Strålande sommarväder, mycket folk
och bra artister. Det sammanfattar årets
Klippanfest väl.
Lokala band på scenen i trädgården hos
Norrehus drog mycket folk men mest av alla
drog Hasse Andersson som fyllde torget och
Partyfabrikens tält. Chillzone för ungdomar
var uppskattat och Hotell Pausas öppning av
sin pub blev en succé. En lyckad Klippanfest
helt enkelt!

Digitalt tryck d in a vil l kor

på

Adapt Medias digitaltryckeri går varmt om dagarna.
Digitaltryck är det som passar bäst om du ska trycka en
mindre upplaga av något.
Flyers till utskick

Kataloger och foldrar

Adapt Media trycker digitalt fyrfärgstryck på alla marknadens
material såsom papper, syntet och självhäftande material. Med
konkurrenskraftiga priser och hög kvalitet har Adapt Media
många kunder utanför Söderåsområdet när det gäller tryck
saker, eventmaterial, manualer och boktryckning.

Programblad

Adresserat utskick

Programblad

Fördelar med digitaltryck är bland annat att man kan göra
ändringar sent i produktionen och trycksaken är klar för
distribution eller efterbehandling direkt. En annan stor fördel
med digitaltryck är att tryckeriet kan lagra det som trycks för
att trycka det på nytt igen vid önskemål från kunden.
– Med digitaltryck kan vi trycka saker snabbt, enkelt och i mindre upplagor. Vi trycker allt från standardprodukter i låga upplagor till specialprodukter i stora volymer – hos Adapt Media är ingenting omöjligt att
trycka, förklarar Daniel Kristensson.
Är du i behov av att trycka något, stort som smått? Kontakta
Adapt Media oavsett vad det gäller.

Programblad

Foldrar

N. Skolgatan 2A, Klippan
www.adaptmedia.se

8 Månadens Profil: Carolina Skaarup Lagerborg

Klippans egen kapellmästare
Carolina Skaarup Lagerborg i Callinaz är en stor profil i Dans
bandssverige som med en egen stil blivit populära även utanför
Sveriges gränser.
Allting började i Klippan när Carolina, 11 år gammal, startade sitt
första band med ett par tjejkompisar, Croxmiss – ett punkband för
stås. Under några år repade bandet och uppträdde på Punkfesten i
Klippan.
– Klippan är punk och jag har alltid gått min egen väg. När sedan punk
började kännas mainstream så hittade jag en ny väg genom bandet Millez
som senare blev Willez. Vi spelade covers och dansbandsmusik vilket var en
helt ny värld för mig. När vi spelade live på Gammelmarknaden i Ljungbyhed fick jag en uppenbarelse att dansband var något för mig. I punken hade
jag gömt mig medan i dansbandsmusiken fick jag kliva fram och synas. Fröet
till Callinaz såddes där och då, berättar Carolina.

Syr kläder själv
Livet som kapellmästare och sångerska innebär mycket tid ute på
resande fot. Ett sätt att hitta avkoppling och ro för Carolina är att
gå på loppis med sin syster Stine och fynda retroprylar. En annan
hobby är att sy kläder.
– Jag kommer från estetisk familj och min syster fick mig att börja sy egna
kläder. Trodde aldrig att sitta och sy skulle vara något för mig men det har
blivit rena terapin. Sen är det kul att skapa och använda. När vi åker på
loppis ihop kan jag hitta en gardin eller påslakan som jag sedan syr om till en
snygg klänning. Återbruka och ta vara på historien är häftigt. Jag har som
mål att använda det jag syr själv lite mer, förklarar Carolina.

"Callinaz är mycket av mitt liv och
bandmedlemmarna en andra familj"

veckan, 7-8 timmar om dagen. Det fanns ingenting att erbjuda bandmedlemmarna mer än en vision om att vi skulle bli heltidsmusiker.
Jag hade en plan men förstod inte alla regler. Vi fick knyta kontakter och få
Musiken är också retro idag med blues, swing, rock n´ roll när tips samt ordnade gratisspelningar i pausen när andra band spelade. Vårt
Callinaz spelar. Med en egen stil har bandet tagit publiken med första egna gig var på hotellet i Knäred och vi spelade i 3,5 timme. Den första
storm. Hemma hos Carolina är det smakfullt inrett och det syns tiden kunde jag inte ta ut någon lön utan det vara bara killarna i bandet som
kunde få lön efter att de hade jobbat hårt utan betalning, avslöjar Carolina.
tydligt att hon har känsla för inredning och detaljer.

Jakthästar i England

Dansband som livsstil

Vägen till Callinaz och musikbranschen var inte spikrak. Efter
studenten vid estetiska programmet på Åbyskolan reste Carolina
till England för att jobba med jakthästar.
Under tiden i England växte tankarna fram
att starta ett dansband och bli musiker på
heltid. På avstånd startades Callinaz och
Carolina skickade även in en ansökan till
dansbandskampen. Callinaz, med Carolina
som kvinnlig kapellmästare, kom inte med.
Men det var året då Elisas vann med samma
koncept.
– Elisas vinst i dansbandskampen visade att
Callinaz var rätt koncept. Bandet hade jag
fått starta på distans men när jag kom
hem från London repade vi 7 dagar i

När Carolina är hemma i Klippan njuter hon av vardagliga saker
som att vakna upp i sin egen lägenhet, äta frukost hemma eller sitta
och sy i sin kammare.
– Klippan är tryggheten, en plats jag känner sig hemma. Jag har bott både i
Stockholm och i Helsingborg men Klippan är där jag trivs, säger Carolina.

Att vara dansbands musiker ger inte mycket utrymme i traditionella
medier utan det är en egen liten värld. Det gör att man är kollegor i
branschen som hjälps åt istället för att vara konkurrenter. Callinaz
har spelat in sina två senaste skivor hos Donald Laitila från Donnez
i Perstorp till exempel.
– Callinaz är mycket av mitt liv och bandmedlemmarna en andra familj. Det
är en livsstil men det gäller att skapa en vardag när man är hemma. Rutiner i
ett vanligt liv är viktigt och där har träningen på Fyshuset hjälpt mig oerhört
mycket. Jag lever min dröm och jag har blivit bättre av att njuta av mitt liv
och vad vi har åstadkommit, berättar Carolina.

Wow moment
När Callinaz började spela ute som dansband var det som ett
traditionellt dansband. Efter några år insåg bandet att de ville
vara ärliga mot sig själva och spela sin egen unika dansbandsstil.
Publiken hittade snabbt deras nya musik och arrangörerna vågade
En av de tidiga Callinaz-bilderna (2011). även de boka in dem för spelningar.

9

HALVA PRISET
PÅ HÖST- OCH VINTERJACKOR
FRÅN
Fodrad jacka

Didriksons Campo
Flera färger. S-XXL
ORD.PRIS 1.499:-

Fodrad jacka

Didriksons Annema
Flera färger. 34-44
ORD.PRIS 1.300:-

Grabbarna i Callinaz i samband med en danskväll på Elfdalens camping i Klippan.
Fr.v. Andreas Holmberg (trummor), Simon Lindquist (gitarr), Tom Lindquist (gitarr
och keyboard) och Mikael Rosenqvist (bas).

– För tre år sedan spelade vi i Malung på dansbandsveckan och hade hittat
vår nya stil. Det blev en magisk kväll där vi fick spela 45 minuter extranummer. Alla fattade vilka vi var och vår stil. Det har varit fler liknande
kvällar efter det men kvällen i Malung var speciell och magisk på alla vis.
Alla ville vara där och dansa nedanför vår scen. Det var verkligen ett wow
moment! Callinaz är som sagt en stor del av mitt liv, avslutar Carolina.
Carolina Skaarup Lagerborg är en kvinna som vågar gå sin egen
väg. Livet som kapellmästare och sångerska är hennes livsstil.
Modet att gå från traditionell dansbandsmusik till en alternativ
dansbandsmusik säger allt om henne. En kvinna som visar att det
lönar sig att följa sitt hjärtas röst, det är vem Carolina är.

När Carolina är hemma
i Klippan kopplar hon
gärna av vid symaskinen.

Parkas

Parkas

ORD.PRIS 1.999:-

ORD.PRIS 2.700:-

Didriksons Marcel
Flera färger.
S-XXXL

Didriksons Ona
Flera färger.
34-46

Gäller så långt lagret räcker.

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

Goda middagstips
på marknadsdagarna
Köp din lunch hos oss!

Goda sallader och nygrillat i butiken

n!
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Tänk på
s från Kvidinge,
Närodlad potati
från Kivik
äpple och päron

Behöver du kontanter? Kontantautomat runt hörnet!
Ombud för

LJUNGBYHED 0435-44 10 30
Vi öppnar kl. 8 och stänger kl. 20 ALLA DAGAR!

10 Kamin

Hög mysfaktor med kamin
Contura tillverkar kaminer som kännetecknas av hög
kvalitet och liten miljöpåverkan.

En kamin gör stor skillnad i ditt hem. Kaffet smakar
mycket bättre, stunden med familjen eller en god bok blir,
i skenet från en brasa, mycket mysigare. Det finns inget så
svenskt som att mysa med en kopp kaffe med någon form
av kaffebröd. Sammanlagt fikar vi svenskar tio hela dygn
per år. Det är därför du ska välja en kamin från Contura
som skänker dig lugn, trygghet och bjuder in till samvaro
mellan människor.
I lokalen i Tullssonhuset på Hembygdsgatan erbjuder
Fönsterfint ett brett sortiment av eldstäder, kaminer och
skorstenar från det svenska varumärket Contura.
– Vi installerar kaminer i hela Skåne och levererar kaminer till
hela Sverige, berättar Pierre Möller som är en av delägarna
i Fönsterfint.

SLÄPP IN

FRISK
LUFT
BEHÅLL VÄRMEN
Har du dåligt inomhusklimat?
Problem med radon, pollen, kondens på fönster?
Miniventilation från Mitsubishi Electric
ger dig frisk luft i hemmet.

RY

T

14 ÅRS

T

Extremt tyst och effektivt
vattenburet system för husets
kompletta uppvärmning.
ECODAN luftvattenvärmepump
ger en hög besparing jämförbar
med bergvärme utan att borra.
Rimlig investering, enkel
installation, grym besparing
helt enkelt!

GGHE

Frågor? Ring oss!
Kenneth: 0706-248 229
Mattias: 0706-248 227
Se modeller och priser på www.a4uab.se

• Återanvänder upp till 80% av värmen
• Friskare luft hemma
• Vädrar med stängda fönster

Foto: Contura (Modell: 610G Style)

När du ska välja kamin måste du veta hur stor yta kaminen
ska värma upp, placering och inte minst är utseendet vik
tigt.
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Höstmörkret smyger sig på
VAR PÅ DEN SÄKRA SIDAN
När du hittat den eldstad som ska bli din värmande
vän under många sköna dagar och kvällar återstår
ett lika viktigt val: skorstenen.

Skorstenens viktigaste uppgift är att på ett säkert sätt
leda bort rökgaserna. Lika viktigt är att den passar kaminen
som hand i handske och att den smälter in i husets
design. Med Premodul skorstenssystem är du helt på
den säkra sidan. Den är så enkel att hantera att du monterar
kamin och skorsten på samma dag.

KOMPLETT
HUVPAKET
(värde 2.900:-)

25

Kampanjen gäller t.o.m
6 oktober 2019

ÅRS

GARANTI

MED PREMODUL FÅR DU:
• Högsta säkerhet och 25 års garanti
• En helhetslösning med alla delar
• Tilluftskorsten som tillval
• Enkel installation
• Snabb uppvärmning och därmed ett bra drag
• Anpassad design med diskreta skarvar
• Färgmatchning till Contura kaminer

Vid samtidigt köp av
valfri Contura kamin (gäller
hela sortimentet) och
Premodul skorsten
bjuder vi på

Om du vill kan du dessutom sätta två eldstäder på
samma skorsten.

C35, hög

C510G Style

Ci6

KAMPANJPRIS

KAMPANJPRIS

KAMPANJPRIS

CONTURA 35, hög
Ord. pris 31.900:-

CONTURA i6, gjutjärnslucka
Ord. pris 16.600:-

CONTURA 510G Style
Ord. pris fr 20.900:-

JUST NU
28.900:-

JUST NU
14.600:-

JUST NU
fr 18.900:-

Spara 3.000:-

Spara 2.000:-

Spara 2.000:-

JUST NU – KAMPANJPRIS PÅ UTVALDA KAMINER!

Vår utställningslokal Hembygdsgatan 2 i Klippan • Tel 0435-103 80 • www.fonsterfint.se • info@fonsterfint.se
Månd, onsd, fred 9-17 • Tisd & torsd 9-18 • Lörd 10-13 • Sönd & röda dagar stängt!

12 Köksspecial

Det perfekta köket
Köket brukar kallas för hemmets hjärta. Plan
lösningen för ditt kök, hur köket är inrett och vilka
färger du väljer på dina möbler påverkar hela ditt hem.
I många hem smälter köket och vardagsrummet samman
och blir det rum där vi tillbringar den allra största delen
av vår vardag hemma.

Ahlins möbler
Genom att tänka smart med allt från färgval och
möbler till inredning går det att yteffektivisera även
det minsta köket. Storleken på köksmöblerna får inte ta
upp allt för mycket plats i köket, eller kännas för små
när man använder dem. Niklas Ahlin på Ahlins möbler
i Tullssonhuset tipsar om att tidlösa köksmöbler är
den bästa långsiktiga investeringen eftersom då passar
möblerna längre innan de behöver bytas ut.
– Kommande års trendspaning säger att svenska
kök kommer präglas av en stilren, harmonisk och
jordnära grund med en bas av neutrala färger som
beige och grått. Den minimalistiska grunden
kommer kombineras med detaljer i material
och klassiskt designade möbler i mer djärva
kulörer, berättar Niklas Ahlin.

2 st Karmstol Comfort + 1st Bord Polar 80x80cm

6 st Matstol Mariannelund + Bord Backagård 180x90 cm

3 185:-

6 765:-

3 775:-

4 st Matstol Velvet + 1 st Bord Plaza 100 cm

6 st Matstol Velvet Mässing + Bord Jakarta 200x90 cm

9 165:-

Butiken är fylld med nya möbler. Välkommen in!
073-53 24 460
www.ahlinsmobler.se
info@ahlinsmobler.se

Öppettider
Tisdag-fredag 10-18
Lördag
10-14
Söndag
11-15
Semesterstängt 22-29/9

VI FINNS I
TULLSSONHUSET
I KLIPPAN

Köksspecial 13

Vi bjuder på monteringen
vid köp av nytt kök!
Erbjudandet gäller t o m 31/10-19

Ta med eller fota annonsen.

Det perfekta köket, forts.

s
att besöka os
Välkommen
n
pa
lip
K
et,
i Tullssonhus

Aleks kök
Köksdesignen för 2020 handlar om en enhetlig och inbjudande
köksmiljö med detaljfokus. Hållbarhet kommer prägla hur din
köksdesign ser ut. Det ska vara stilrent med en jordnära grund,
med öga för detaljer. Hållbart och klassisk inredning går hand
i hand med det rustika, eleganta och tidlösa köket. Hos Aleks
kök i Tullssonhuset kan du se utställningskök och få hjälp att
välja ditt personligt utformade kök.
– Öppna planlösningar bidrar till att många vill ha ett kök som stil
mässigt hänger ihop med den övriga inredningen och de omgivande
rummen på ett elegant sätt, förklarar Dragan på Aleks kök.
Ett kök är något som ska leva och kännas rätt över lång tid. Att
hänga på en rådande trend kan vara svårt och blir ofta fel efter
några år.

Colorama gör köket personligt
Det finns få saker som lika omedelbart kan ändra karaktären
i ett rum och få ett hem att kännas lika ombonat, hemtrevligt
och personligt som just en väl vald tapet. Sätt upp härliga
tapeter och byt ut trycken och handtag på köket. Det är relativt
små saker som är enkla att ändra och som förändrar ditt kök.
– I köket är det bra att välja en tapet som är enkel att torka av. Det är
även viktigt att välja rätt färg när du ska måla kök. Kom in så hjälper
vi dig både med tips, inspiration och våra inredningsexperter kan även
hjälpa dig att kombinera färg och material på väggar, golv, textilier och
övrig inredning, säger Per-Anders ”Snogge” Svensson.

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

ALEKS
KÖK

MEDLEMSERBJUDANDE!

25%

PÅ 1000-TALS
TAPETER*

Just nu får du 25 % på tusentals blommiga, randiga, barnsliga,
trendiga, stilfulla, färgglada, sobra, enfärgade, stormönstrade,
småmönstrade och prickiga tapeter. De goda råden får du på köpet!
* Gäller 20/9–6/10 2019. Med reservation för slutförsäljning.

Gilla oss på FB

14 Köksspecial

20%

rabatt

på stekpannor
och kastruller

Trådlösa
hörlurar
B&O Play H8

1 900:-

PRISSÄNKTA

1.000:-

Det perfekta köket, forts.
Höstrusta ditt kök hos Pantzars

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

vitvaror,
Hos oss hittar du allt inom
artiklar
hushållsmaskiner och el
– alltid till bra priser!

Hösten får grytorna i köket att puttra när sommarens skörd
ska tas om hand. Höstens alla godsaker som ska tas om hand
kräver kastruller och förvaringsburkar. För den som vill vara
moderiktig är det hållbart som gäller, gjutjärn, kolstål och rost
fri metall. Rustika material i klassisk design som kommer hålla
länge i både funktion och design. Bjud hem vänner och familj
och duka upp med goda grytor och hembakade äppelpajer.
Passa på att mysa, tända ljus och tänd kaminen.
Hos Pantzar ljud och bild kan du köpa gjutjärnsprodukter från
prisbelönta Ronneby Bruk. Det genuina gjutjärnet passar lika
bra i det rustika ”lantköket” som vid en elegant dukning. Med
flitig användning blir produkterna från Ronneby Bruk bara
bättre och vackrare med åren. Du hittar även vitvaror, kaffe
kokare, brödrost och allt annat till köket hos Pantzar ljud och
bild. Här finns även allt annat du behöver i hemelektronik som
TV, mobiltelefon, dator m.m.

Herners El i Ljungbyhed
Herners El AB är den lilla butiken med det stora kunnandet.
Här hittar du vitvaror, hushållsmaskiner och elartiklar till bra

Hela Söderåsens (köks-)butik
719:-

ord. pris 849:-

Kaffebryggare

Med ståltermos
och termosmugg.
Bygdens butik!

695:-

ord. pris 895:-

Priserna gäller i Ljungbyhedsbutiken, 22/9 – 19/10 2019.
Storgatan 4 Ljungbyhed Måndag-fredag kl. 9-18
Tel 0435 - 294 50
Lördag kl. 9-13

Luftvärmepump
Luftvärmepump
Luftvärmepump
–
din
nya
”spargris”!
Luftvärmepump
–
din
nya
”spargris”!
–
din
nya
– din nya ”spargris”!
”spargris”!
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DAIKIN
DAIKIN
Luftvärmepump,
Luftvärmepump,
DAIKIN

Utrustad med Intelegent Eye som gör att
värmepumpen
riktar den varma
eller
Utrustad med Intelegent
Eye som
görkalla
att
luften
dit det behövs
somvarma
bäst. eller kalla
värmepumpen
riktar den
Utrustad
med
Intelegent
Eye
som
luften dit det behövs som bäst. gör att
värmepumpen riktar den varma eller kalla
Utrustad
Intelegent
som gör att
luften
ditmed
det behövs
somEye
bäst.
värmepumpen
riktar den /varma
eller kalla
Stylish
30 RXTA30N
FTXTA30AW
luften
dit
det
behövs
som
bäst.
Stylish 30 RXTA30N / FTXTA30AW

NYHET
Luftvärmepump,
Stylish 30 RXTA30N / FTXTA30AW
NYHET
DAIKIN
Luftvärmepump,
Stylish 30 RXTA30N / FTXTA30AW
NYHET
NYHET

priser och full service. Det är ett familjeföretag som har funnits
i Ljungbyhed sedan 1984. Herners El utför även alla typer av
elinstallationer, stora som små.

LT Lantmän i Ljungbyhed
När du letar efter köksutrustning från smått till stort är det till
LT Lantmän du går. Här finns Boschs sortiment i småel och
Cylindas vitvarusortiment. Här finns allt och lite till brukar
omdömet från kunderna att vara.

21
995:21
21 995:995:-

WiFi

Inbyggd

WiFi

Inbyggd

WiFi

Inbyggd

WiFi

5,10/7,63
SCOP/SEER
5,10/7,63
SCOP/SEER
6,9/4,5
kW
5,10/7,63
Max
värme-/kyl6,9/4,5
kW
SCOP/SEER
kapacitet

Art nr 113647

Max värme-/kylkapacitet
5,10/7,63
6,9/4,5
kW
19-41
dB
SCOP/SEER
Max
värme-/kylLjudnivå
inne
19-41
dB
kapacitet
Ljudnivå
inne
6,9/4,5
kW
Max19-41
värme-/kyldB
kapacitet
Ljudnivå
inne

Art nr 113647

Ljudnivå inne

Art nr 113647
Art nr 113647

19-41 dB

Extra låg
Extra låg
innerdel,
endast
innerdel,
endast
26,8 cm
Extra
låg
26,8
cm
innerdel, endast
Extra
låg
26,8 cm
innerdel, endast
26,8 cm

Söndraby El
Söndraby El är ett genuint familjeföretag, med egna elektriker,
som ligger i Klippan centrum. Som en del av Elkedjan Elon
finns här ett brett sortiment av vitvaror och hushållsapparater
från många kända varumärken.
– Vi har kompetenser för att utföra alla elinstallationer i köket. Hos
oss hittar du ett brett sortiment av vitvaror och de flesta med 5-års
garanti. Vi har varit återförsäljare till Husqvarna sedan 1972 och vi
erbjuder ett stort sortiment till kök, belysning och luftvärmepumpar
nu till hösten. Det är därför det är tryggt att handla hos Söndraby
el som har behöriga montörer och elektriker, förklarar Magnus
Wilhelmsson.

Inbyggd

Perfekt placering över de flesta ytterdörrar
Perfekt placering över de flesta ytterdörrar

FUJI ELECTRIC Perfekt placering över de flesta ytterdörrar
FUJI ELECTRIC RSG-12 KMCB/ROG-12 KMCBN
Luftvärmepump
Perfekt placering över de flesta ytterdörrar
Luftvärmepump
FUJI
ELECTRIC RSG-12 KMCB/ROG-12 KMCBN

NYHET
Luftvärmepump
NYHET
FUJI
ELECTRIC RSG-12 KMCB/ROG-12 KMCBN
Luftvärmepump
RSG-12 KMCB/ROG-12 KMCBN
NYHET
NYHET

14
495:14
14 495:495:Art nr 112658
Art nr 112658

Art nr 112658

4,1/6,9
SCOP/SEER
4,1/6,9
SCOP/SEER
5,7/4,15
kW
4,1/6,9
Max
värme-/kyl5,7/4,15
kW
SCOP/SEER
kapacitet
Max värme-/kylkapacitet
4,1/6,9
5,7/4,15
kW
22-43
dB
SCOP/SEER
Max
värme-/kylLjudnivå
inne
22-43
dB
kapacitet
Ljudnivå inne
5,7/4,15
kW
Max
värme-/kyl22-43
dB
kapacitet
Ljudnivå
inne

22-43 dB

Ljudnivå inne

Art nr 112658

CANVAC
CANVAC
Luftvärmepump
Scirocco 4
Luftvärmepump
Scirocco 4
CANVAC

PRISSÄNKT
Luftvärmepump
Scirocco 4
PRISSÄNKT
CANVAC
Luftvärmepump Scirocco 4
PRISSÄNKT
PRISSÄNKT

8
995:8
8 995:995:-

4,1/7,0

Art nr 112557
(ord.
pris 9 995:-)

SCOP/SEER
4,1/7,0
SCOP/SEER
4,8/4,2
kW
4,1/7,0
Max
värme-/kyl4,8/4,2
kW
SCOP/SEER
Maxkapacitet
värme-/kyl4,1/7,0
kapacitet
4,8/4,2
kW
21-38
dB
SCOP/SEER
Max
värme-/kylLjudnivå
inne
21-38
dB
kapacitet
4,8/4,2
kW
Ljudnivå
inne
Max21-38
värme-/kyldB
kapacitet
Ljudnivå
inne

Art nr 112557
(ord.
pris 9 995:-)

Ljudnivå inne

(ord. pris 9 995:-)
(ord. pris 9 995:-)
Art nr 112557

21-38 dB

Art nr 112557

Erbjudandet gäller fr o m 2/9 t o m 3/11 2019 eller så långt lagret räcker och kan inte kombineras
Vi reserverar
ev tryckfel
och slutförsäljning.
Erbjudandet gäller fr o m 2/9 t o m 3/11
2019 ellerosssåför
långt
lagret räcker
och kan inte kombineras
Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.
Erbjudandet gäller fr o m 2/9 t o m 3/11 2019 eller så långt lagret räcker och kan inte kombineras
Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.
Erbjudandet gäller fr o m 2/9 t o m 3/11 2019 eller så långt lagret räcker och kan inte kombineras
Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.

SÖNDRABY EL
Butik Adress Telnr Öppettider

med andra erbjudanden.
med andra erbjudanden.
med andra erbjudanden.
med andra erbjudanden.

JärnvägsgatanButik
28, Klippan
0435-139
60 | klippan@elon.se
Adress| Telnr
Öppettider

Butik Adress Telnr Öppettider
Butik Adress Telnr Öppettider

16 Er Byggare

Er Byggare fixade drömköket
Peter och Jessica ville ha ett stort, socialt och
inbjudande kök. Hela tillbyggnaden på huset
där köket ligger idag revs och det byggdes en ny
tillbyggnad som blev ett stort öppet kök.

En kontakt
Familjens kök behövde totalrenoveras och de ville
disponera om huset så att köket skulle flyttas till
ett ljust fint rum med fönster ut mot hästhagarna.
– Vi är fantastisk nöjda med resultatet. Vi hade en
idé och fick en skiss av en arkitekt. Utifrån det har Er
Byggare byggt och ordnat hela köket som total
entreprenör. Det kändes tryggt att ha en och samma
kontakt för hela projektet, förklarar Peter.

Öppna ytor
Köket är verkligen speciellt och otroligt vackert.
De öppna ytorna och det smakfullt inredda köket
från Marbodal skapar en elegant känsla. Peter
förklarar:
– Viktigt att köket skulle vara stort, socialt och in
bjudande och fungera som en kombinerad kök/matsal.
Det är en öppen planlösning med högt till tak med utsikt ut över hästhagarna. En köksö, som vi tycker är en
väldigt trevlig och social plats, samt mycket förvarings
yta gör att köket känns extra rymligt.

Er Byggare
Er Byggare som byggföretag präglas av service
och kvalitet från idé till färdigt resultat. Duktiga
snickare och arbetsledare som håller i projektet
under arbetets gång ger nöjda kunder.
– Vi hjälper till med att planera byggprojekt, i det här
fallet ett kök. Vi träffar kunden, lyssnar och lämnar
kompletta offerter. Fakturan är alltid på det vi kommit
överens om. Uppstår det problem under projektet lyfter
vi och diskuterar det, allt ska vara klart och öppet. Det
är en självklarhet från vår sida, säger Fredrik Hjorth.

BRAVIDA PRENAD AB KLIPPAN

Låt oss hjälpa er
med ert köksprojekt!

En kontakt räcker!
0435-145 35

www.prenad.se

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan
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INVIGNING

Nu har vi äntligen fått allt på plats och därmed är hela huset igång.

PUB

RESTAURANG

I vår renoverade pub kan du njuta av
pubmenyn, ta en kall bira eller alkhoholfri
dryck, chilla och umgås.
AW med mat & dryck onsd-fred kl 16-18.

Våra nya kockar har tagit fram en balanserad à la carte-meny med olika varianter av
burgare, ryggbiff, fisk och mycket mer.
Vi fokuserar på närproducerade råvaror.

HOTELL

SPA

Boka enkelrum, dubbelrum, svit eller
konferenslokal. Stor frukostbuffé och
SPA ingår.
Hela hotellet är rökfritt, en del rum är
allergivänliga och på några av våra
rum är även husdjur välkomna, uppge
detta vid bokningen.

Välkommen till vår guldklimp, vårt badmekka!
Vi erbjuder en avkopplande miljö i ett
varmt och mysigt klimat med två jacuzzi
och två olika sorters bastu.
Här är du välkommen både som övernattande hotellgäst men även bokning
av kalas och jippon.

Åbyplan 3 | Klippan | hotellpausa.se | 0435-204 35

18 Träffpunkt Elfdalen • HardRock Salong

HardRock Salong 10 år
HardRock Salong bjöd in till fest med både musik och bubbel
i samband när de firade sitt 10-årsjubileum i slutet av augusti.
Söderåsjournalen var givetvis på plats och tog lite mingelbilder.
Fler bilder finns att se på facebook.com/Soderasportalen

Invigning av

Träffpunkt Elfdalen
Söndagen den 8:e september var det äntligen dags för in
vigningen av Träffpunkt Elfdalen.
Under dagen pågick det aktiviteter av olika slag som man både
kunde få information om och prova på. Fyshuset höll i utegym
pass och visade upp sina lokaler. En spännande väsenvandring i
skogen anordnades. Träkonstnären och skeppsbyggaren Leonard
Anton visade upp sina alster. Klippans Scoutkår bjöd på grillad
korv samtidigt som de visade sitt vindskydd. För musikunder
hållningen stod bl.a. Inge-Tore Rörstrand och Dolken i Håsan.
Den lyckade invigningen lockade en bra bit över 500 personer till
Elfdalen!

EFFEKTIVT MOT MÖSS OCH RÅTTOR
Snabbverkande musgift

639:Ord 695:-

329:-

Elektrisk råttfälla

Victor® elektriska råttfälla är en av de mest
avancerade på marknaden idag. Denna fälla
dödar normalt 50 råttor med en elstöt per
uppsättning batterier.

Ord 375:-

Elektrisk musfälla

Victor®s elektriska musfälla dödar så många
som 100 möss med en enda uppsättning batterier och har förvånande 100% dödlighet.

Priserna gäller i Ljungbyhedsbutiken, 22/9 – 19/10 2019.

Snabbt och effektivt musmedel med
smakrikt bete. Inkluderar betesstation
och 8x10g påsar med bete.

119:Ord 149:-

Bygdens butik!

Storgatan 4
Ljungbyhed
Tel 0435 - 294 50

Kropp & hälsa 19

Ta hand om din hy i höst
Efter sommar och värme är det vanligt att uppleva att
kommer i obalans till hösten och kylan.
Höstluften är både kyligare och torrare, vilket påverkar vår hy på
ett annat sätt än sommarens varma och fuktiga luft. Dessutom
blir kontrasten större mellan inomhusklimat och utomhusklimat
under vinterhalvåret. Även om din hudtyp förblir densamma
på hösten är det vanligt att yttorrhet uppkommer. Vissa upple
ver att huden tvärtom känns fetare och blir blankare än vanligt.
Kyla, regn och hårdare
vindar är bakomliggan
de orsaker. Hudens egen
reaktion, eller skydd, mot
detta kan vara att produ
cera mer fett. Se därför
till att återfukta din hy
ordentligt och välj gärna
hudvård som ger extra
näring.

Jag heter Yen Lantz och driver salongen på Hantverkargatan 4G i Perstorp.
Är utbildad frisör och fotterapeut. Erbjuder hår- och fotvård.
Även hembesök vid behov. Förmånliga priser.
Tel 0435-355 70
Välkommen!

Boka

andling
din fotvårdsbeh
n NU!
hos Anneli reda
0435-309 99

O & N Thaimassage
– Harmoni och välbefinnande –

Storgatan 46A, 264 33 Klippan

Tel: 0435-14 800

ounitmassage@gmail.com
Ou&nit thaimassage

Kvalitetssäkrade
kosttillskott

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

25% vid
köp av 2
Gäller utvalda
kosttillskott

Erbjudandet gäller t o m 29/9 2019 eller så länge lagret räcker. Rabatten dras i kassan.
Kosttillskott ersätter inte en varierad kost utan bör kombineras med en mångsidig och balanserad kost samt en hälsosam livsstil.

Apoteket
Torggränd 1, Klippan
Mån – Fre 8.30 –18, Lör 10 –13
Tel: 0771-450 450, apoteket.se

20 Fly n´ Ride

Fly n´ Ride i Ljungbyhed
Fly n´ Ride är ett eldorado för alla motorintres
serade.
Besökarna får chansen att komma väldigt nära de
flygplan, motorcyklar och bilar som ställdes ut och
visades upp. Riktiga rariteter fanns det gott om
både på marken och i luften. Hela området, både
skolan och museum hade öppet den här dagen.

kia.com

Låt Niro spela huvudrollen

Robert De Niro

1.6 GDI PLUG-IN HYBRID 141 HK DCT ADVANCE
REK. CA PRIS FRÅN 339.900 KR

64 KWH BATTERI, 204 HK ADVANCE
REK. CA PRIS FRÅN 444.900 KR

1.6 GDI HYBRID 141 HK DCT ADVANCE
REK. CA PRIS FRÅN 255.900 KR

Introduktionspris från 324.900 kr

Avdrag för klimatbonus 60.000 kr ej inräknad*

Introduktionspris från 240.900 kr

Avdrag för klimatbonus 35.843 kr ej inräknad*

Upptäck nya Kia Niro-familjen. Finns som hybrid, laddhybrid och elbil.
Kia Niro är en succé. Nu har hela familjen av elektrifierade Kia Niro fått ny design samt uppdaterade säkerhets- och
infotainmentsystem. Nya Kia Niro Plug-In Hybrid har en räckvidd på upp till 58 km på el och med elbilen e-Niro kommer
du upp till 455 km. Gör miljön en tjänst, låt en Niro spela huvudrollen på din resa. Välkommen in för en provkörning.

Newmanbil AB
Hässleholm

Södra Kringelvägen 2. Tel 0451-38 40 00. www.newmanbil.se
Öppet: Försäljning månd-fred 9-18, lörd 10-14. Service/verkstad månd-fred 7-16.30
Säljare: Urban tel 0451-38 40 05, Emma tel 0451-38 40 06

*Pris exklusive klimatbonus. Erbjudandet gäller levererade bilar t.o.m. 30/9 2019 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal. Bränsleförbrukning blandad
körning e-Niro - Niro Hybrid; 0-3,8 l/100 km och CO2-utsläpp 0-86 g/km enligt körcykeln NEDC och 0-4,8 l/100 km och CO2-utsläpp 0-110 g/km enligt körcykeln WLTP. Blandad elförbrukning e-Niro 15,9 kWh/100 km
enligt WLTP. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Med reservation för eventuella tryckfel.
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Drivers Club Festival

– fartfylld folkfest på L jungbyheds Motorbana
Drivers Club är en klubb för alla som
älskar bilkörning och bilar i allmänhet.
Drivers Club Festival var den första av
årligen återkommande bilsportsfestivaler på
Ljungbyheds Motorbana. Målsättningen är
att skapa ett socialt evenemang för alla som
älskar bilar, såväl historiska som moderna
bilar. Drivers Club Festival arrangeras av
MOM Events. Mikaela Åhlin-Kottulinsky
körde ett elektriskt rekordförsök med elbil
under en dag som annars var högoktanig.

Klippans Psykologmottagning
Leg.psykolog, neuropsykolog Ursula S.Henningsson
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Utmattning, stress, sömnsvårigheter,
ångest, depression, ätstörningar
Högkostnadsskydd finns.

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

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

RÖSTÅNGA
RÖSTÅNGA
BEGRAVNINGSBYRÅ
BEGRAVNINGSBYRÅ

Söderåsjournalen
Söderåsjournalen
Klippan
Klippan

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

Fredag 20 september kl 19:00 (Sverigepremiär)
Söndag 22 september kl 19:00 • Onsdag 25 september kl 19:00
Bio Grand, Ljungbyhed, Storgatan 7
Biljettbokning: 070–731 21 81 (sms)

Föreningssidan på Söderåsportalen.se

SPF Åby Klippan
firade 40-års jubileum
Föreningen SPF är en av Sveriges största seniororgan isa
tioner, vars lokalavdelning i Klippan fyller 40 år i år. Det
firades med fest på Sågen.
God mat och trevlig stämning till musikunderhållning av bland
annat Jenny Palm gjorde det till en lyckad kväll.

Sommarfest på alla pensionärers dag
Alla pensionärers dag inföll av en händelse samma dag som
de boende och personalen vid äldreboendet Vidåsen firade
med sin årliga sommarfest.
För 24:e året i rad och för tredje året uppe i hembygdsparken
Perslund fick de boende vid Vidåsen åka cruising i raggarbil
genom Åstorp till Perslund. Även LSS verksamheten och anhöriga
var medbjudna till festen. Aktivitetssamordnare Anita Hans
son är eldsjälen som organiserar det hela varje år och hon har
varit med vid samtliga sommarfester! Åstorps Rotaryklubb och
Lions hjälper till att köra boende fram och tillbaka. Civilför
svarets kamratförening grillar hamburgare och hembygdsför
eningen står för markservicen på festen i Perslund. Till maten
serverade Klippanprofilerna Bengt Wickström och Börje Norén
pensionärsrock live från scenen. Nygrillade hamburgare, kaffe,
lättöl och tårta, det blev en riktig fest idag när sommarfesten och
Alla pensionärers dag firades!

VÄLKOMMEN ATT LOPPISFYNDA I PERSTORP!

Perstorp Bälinge
Idrottsklubb

Möbler, glas,
Loppislokalen Badvägen 7 efter Ugglebadet
porslin, tavlor,
Öppet: Onsdag 14-17 • Lördag 10-13
el-, sportartiklar,g
Shopen Hantverkargatan 4 J
leksaker, verkty
och mycket mer
Öppet: Måndag-Onsdag 14-17 • Lördag 10-13

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

öreningssidans sponsorer!
Tack till Föreningssidans sponsorer!
Tack till Föreningssidans sponsore
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Foto: Andreas Ljunggren, Rögle BK

Foto: Andreas Ljunggren, Rögle BK

Bli en del av stämningen på läktaren
Bra stämning på läktaren ökar upple
velsen av matcherna. Att gå på match är
även en social aktivitet där mötet med
kompisarna eller bänkgrannen också in
går i ritualen.
Att t.ex. kunna äta och dricka något gott är
en viktig del av upplevelsen. Catena arena
är inget kul för gästande lag att besöka, ljud
kulissen från publiken är vid vissa matcher
öronbedövande. Bli en del av stämningen på
läktaren.

Stödet från läktaren
Klacken, som personerna på läktaren som
sjunger och bidrar till stämningen brukar
kallas, består främst av supporterföreningen
Angel Island Army (AIA). Glenn Peterson
från Kvidinge är ordförande i AIA och
berättar att de sjunger för att stötta Rögle:
– Vi vill att så många som möjligt är med och
sjunger på ståplats. Ju fler vi är som sjunger desto
bättre stämning blir det i hallen. När det blir bra
stämning på läktaren är Rögle svårslagna på isen.
Stödet från läktaren påverkar helt klart laget, för
klarar Glenn.

– Stämningen på ståplats där alla brinner för
samma sak, delar samma känslor och där vi gläds
och delar förluster tillsammans. Det är något
speciellt. Gemenskapen och känslorna är något
speciellt, Rögle har en riktig läktarkultur som
många andra lag saknar, berättar Alexander.

alla sjunger med. Det är då det blir stämning och
tryck i hallen. Självklart påverkar det lagets in
satser och trycket på läktaren är den extra spelaren
som ser till att Rögle vinner, säger Tomas.

Stödet från läktaren gör skillnad på isen.
Ståplats tillsammans med sittplats är en
svårslagen kombination.
– Att sjunga och stötta Rögle har betydelse. Det
finns åtskilliga exempel på när Rögle fått ett fel
beslut från domaren mot sig och hela hallen
vaknar till liv och skapar ett inferno till ljudkuliss.
När det blir tryck i hallen är Rögle svårslagna.
Motståndarna spelar lite sämre och alla i Rögle
spelar lite bättre, förklarar Alexander.

Sången och ramsorna från ståplats är det
som gör ishockeyn i Ängelholm fantastisk.
Det är passion och stämning som en person
tar med sig efter sin första match på plats.
Atmosfären är Rögles signum. Utan ståplats
och växelsången med högrasitt skulle inte
ishockeyn vara samma sak. Kom och bli en
del av stämningen på ståplats!

Fanny Fallesen har stått i klacken i flera år,
både på hemma- och bortamatcherna.
Glenn nickar instämmande och fyller i:
– Det är på ståplats stämningen skapas och det är
– Närheten på läktaren och kärleken till Rögle roligt att vara en del av det. Det finns inget bättre
ger en förbrödring och gemenskap som är svår att att känna gemenskapen på läktaren, sjunga och
förklara. Känslorna blir så mycket starkare och vi bidra till att Rögle vinner på isen och vi överröstar
delar verkligen glädje och sorg ihop på ståplats.
andra lagets supportar, berättar Fanny.

Stor betydelse

Foto: Jesper Fonsgart Hansen

Att stödet från läktaren har betydelse in
tygar Rögles lagkapten Mattias Sjögren.
Alexander Nielsen från Klippan leder sången – Stödet från läktaren betyder mycket. När det är
från läktaren och menar på att stämningen ordentligt tryck i hallen orkar man hur mycket
på ståplats är anledningen till att han går på som helst. Du lyfts fram av publiken samtidigt som
motståndarna blir tagna och passiva av trycket.
ishockey.
Trycket brukar vara som värst efter några dåliga
domslut, då ökar röststyrkan alltid och vi lyfter som
lag av stödet. Då blir det omöjligt att kommunicera
både på isen och i båset, berättar Mattias.
En veteran på läktaren är Tomas Andersson
som är ny i AIA-styrelsen. Tomas är i prak
tiken uppväxt på ståplats och har varit med
och sjungit på läktaren genom åren även om
det är först nu han engagerat sig i AIA.
– Ståplats var förr det första steget in på läktaren
och ishockey. Det är där kulturen skapas och du
formas som supporter. Det ska vara trångt och att
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Matmarknad
Söndagen den 6 oktober 2019 kl 10-15
Skäralids camping och vandrarhem

Småskaligt
mathantverk
från Söderåsen
Entre 50kr
under 15 år
gratis

Dessertmästaren 2013
och semifinalisten i
Årets Kock
Marie Skoglund
Lagar mat från scen
med råvaror från
Smaker från
Söderåsens
medlemmar

Kaffe och matserveringar. Ponnyridning.
www.smakerfransoderasen.se

Catering till
höstens fester

Genuint mathantverk av högsta kvalitet från Söderåsen med
omnejd har alla fördelar. Bland annat ges möjlighet till lokal
hållbar utveckling och kunskap till konsumenterna om den mat
som produceras kring Söderåsen. Kärnan är det skånska; dofter,
smaker och traditioner. Matmarknaden lyfter hela kedjan från
jord till bord.

Välkommen till en julbuffé bestående av en stor
andel eko, när- och härproducerade råvaror.
Gilla oss på

.
.
.
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p
Halvasor, perenner
... på rho klematis!
oc

Se facebook

Du som besökare kan smaka och köpa hantverksmässigt produ
cerad mat och råvaror oavsett om du handlar bröd, marmelader,
kryddor, spettekaka, grönsaker eller något annat. Mat- och fika
servering med delikatesser från utställarna finns på området.

Julbuffé

• Närproducerat kött
och grönsaker

Öppettider:

Smaker från Söderåsens Matmarknad har blivit en mycket
uppskattad hösttradition.

”I HJÄRTAT AV SÖDERÅSENS NATIONALPARK”

MANUELL SERVICE

Gårdsbutiken öppen:
Torsdag 14-18
Fredag 10-18 Bjärhus Gårdsbutik 0435-102 95
Lördag 10-13 www.bjarhusgardsbutik.se

Söderåsens smakupplevelser

Bjärhus Växtbutik
Tel. 070-740 42 95
www.bjarhus.se

ÖPPETTIDER & PRISER
Vardagar 1130 –1600 250:- /person
Helger 1130 –1600 299:- /person

INGAR
2 SIT TN .30
11.30 -13 0
6.0
14.00 -1

Kvällsöppet för större sällskap (över 40 personer) .
Ring för offert!

GOTTEBORD, GRÖT & GLÖGG
Kan köpas till för 99:- /person.

CATERING
Julbuffén finns även för avhämtning för 225:- /person
Gratis framkörning i Söderåsområdet.

Vi har fullständiga rättigheter

0435 - 44 23 32 • info@skaralidsrestaurang.se
www.skaralidsrestaurang.se

Information från Klippans kommun
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HÖSTENS ARRANGEMANG

AR RA NG EM 2019

KULTUR & FRITID

Läs hela programmet på klippan.se/upplevagora
eller hämta ett tryckt exemplar på Biblioteken,
Kommunhuset, Badhuset, Sågen eller Musikskolan.
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MÅNGFALDSVECKAN I KLIPPAN
Söndag 22 sept till lördag 28 sept (v 39)

Läs hela programmet på
klippan.se och i sociala medier.

INVIGNING

AKTIVITETSPARKEN i Klippan
Äntligen öppnar Aktivitetsparken i Klippan invid
Sågen – Möjligheternas hus!

BIDRAG TILL FÖRENINGSLIVET

LÖRDAGEN DEN 21 SEPTEMBER har vi invigningsfest
mellan KLOCKAN 12.00 OCH 15.00. Kom och testa
studsmattor, beachhandboll, beachvolley, skate, spela boule,
cykla i pumptrackbanan, chilla i hängmattorna, gunga, testa
ditt mod i parkouranläggningen.

Vi har nya rutiner för föreningsbidrag
i Klippans kommun

KL 12.00 är det invigningstal av kultur- och fritidsnämndens
ordförande Michael Nemeti.

Bidrag för verksamhet under 2020 skall sökas redan nu.
Detta gäller alla föreningar oavsett om det är idrottsföreningar,
kulturföreningar, föreningar med social verksamhet etc.

UNDER EFTERMIDDAGEN kommer olika uppvisningar på
anläggningen att ske – missa inte!
Vi bjuder på grillad korv, kaffe och saft så långt lagret räcker.

Sista ansökningsdag: 30 september
Mer information finns på klippan.se/upplevagora

Våga starta och driva

EGET- minikurs
FÖRETAG
för inspiration

www.klippan.se

Matmarknad
Söndagen den 6:e oktober kl. 10-15
vid Skäralids Vandrarhem

Vad ska du tänka på inför din företagsstart? Hur
förbereder du dig? Vilka är framgångsfaktorerna
och vad bör du undvika?
OBS !
Vi belyser affärsidé, dina kunder,
Begräns
at
marknad, prismodell, formalia och
antal pla
tser
mycket annat.
Först
till
k varn !

När: Tisdag den 8 oktober kl. 17.30-19.30
Var: Conditori Hjärtat, Järnvägsgatan 32, Klippan
Kursen är kostnadsfri men anmälan krävs och görs
till skanenordvast@nyforetagarcentrum.se
senast den 4 oktober.
I samarbete mellan NyföretagarCentrum Skåne Nordväst
och Klippans kommun

www.klippan.se

www.smakerfransoderasen.se
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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

FOTVÅRD

HEMBYGDSFÖRENING
Östra Ljungby och Källna socknars Hembygdsförening
Bjerhus 4460 FASTARP, 264 94 Klippan����������������������������������070-315 17 37, 0701-13 11 20

HUND/TRÄNINGSPLATS
Skånehallen, Hembygdsgatan 4, 264 36 KLIPPAN (Maria Beck)�������������������������0702-99 35 80
www.skanehallen.se, info@skanehallen.se
Söderåsens Brukshundsklubb, Lilla Kloster 410, 264 53 LJUNGBYHED��������������0435-44 14 45

HUND- OCH KATTPENSIONAT
Contramarken Kennel & Hundpensionat, Storaryd 1638, 264 54 LJUNGBYHED�����0708-52 51 20
Dag & Natt för Hund & Katt, Linneröd 6765, 264 93 KLIPPAN���������������������������0722-45 20 80

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

KLÄDER
• Basthi, Storgatan 32 C, 264 33 KLIPPAN����������������������������������������������������������0435-157 15
• Gunns Mode, Storgatan 32D, 264 33 KLIPPAN�������������������������������������������������0435-101 15
www.gunnsmode.se, info@gunnsmode.se

KOMMUN
• Klippans Kommun, Trädgårdsgatan 12, 264 80 KLIPPAN�����������������������������������0435-280 00
www.klippan.se, kommun@klippan.se

LIVSMEDELSBUTIK
• ICA Kvantum, Ladugårdsvägen, 264 36 KLIPPAN�������������������������������������������� 0435-296 00
www.ica.se/kvantumklippan, hakan.cronberg@kvantum.ica.se
• ICA Nära, Storgatan 21, 264 33 KLIPPAN������������������������������������������������������� 0435-106 04
www.ica.se, thomas.c.carlsson@nara.ica.se

MARKISER
• MP Solskydd, Värmevägen 2, 264 39 KLIPPAN�������������������������������������������� 0734-43 44 66
www.mpsolskydd.se, info@mpsolskydd.se

MÅLERI
Ruds Måleri, Karbingatan 22, 264 51 LJUNGBYHED �������������������������������������� 070-88 408 65

MÖBELRENOVERING - SÖMNAD
Åkälla Väv & textil, Templaregatan 20, 264 35 KLIPPAN���������������������������������� 070-782 28 85

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

PSYKOTERAPI
KBT4U, Norra Skolgatan 2A, 264 33 KLIPPAN��������������������������������������������������0707-56 54 88
Dobrica Vukovic, socionom, leg. psykoterapeut, kbt4u@hotmail.com
Psykologmottagning, Norra Skolgatan 2A, 264 33 KLIPPAN������������������������������070-679 31 11
Ursula S. Henningsson, leg. psykolog/psykoterapeut, www.minpsykolog.net

REDOVISNING, REVISION
• BDO, Box 103, 264 33 KLIPPAN����������������������������������������������������������������� 0435-76 61 31
www.bdo.se, peter.jelinek@bdo.se
Söderåsens Redovisningsbyrå AB, 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
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- upplev, handla & ät hemmavid!
RESTAURANGER
Hotell & Restaurang Rosenberg, G:a Torg 1, 265 34 ÅSTORP��������������������������� 042-500 77
www.hotellrestaurangrosenberg.se, info@hotellrestaurangrosenberg.se
• Norrehus, Bryggerigatan 13, 264 33 KLIPPAN�������������������������������������������� 0435-101 05
www.norrehus.se, anna@norrehus.se

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• 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: ............................................................................................................................................
Mobil: ..........................................................................................................................................................................
Webadress: ..........................................................................................................................................................
E-post: ........................................................................................................................................................................

Tisdagar kl 15.00-17.00

BYTA TORKARBLAD
FYLLA PÅ SPOLARVÄTSKA

FÅ UPP TANKLOCKET

KOLLA OLJA

Vi hjälper gärna till.
Det är bara att fråga!

HALVA PRISET
PÅ SLÄPHYRA
MÅNDAG-TORSDAG
UPPGE ”SÖDERÅSJOURNALEN” I KASSAN.
Erbjudandet gäller t o m 31/10 2019.

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

TVÄTTA BILEN
DYGNET RUNT
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Fabriksvägen, Klippan

