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Vinn trädgårdsartiklar

hos LT Lantmän i Ljungbyhed!
Våren är här...
...och för väldigt många börjar det bli dags för trädgårdsarbete på
riktigt. Skönt och jobbigt på samma gång kanske? Fram med trädgårdshandskarna och sekatören! Planteringsspaden, var är den? Rensjärnet och
räfsan? Att vara utomhus och fixa på balkong och i trädgård kräver fröer
och jordförbättring, det blir en del att ta itu med. Är alla redskap i trim?
Behöver du hjälp med ovanstående så chansar du på vinst i vår tävling!
Skicka in en motivering till varför just DU skall vinna trädgårdsartiklar
hos LT Lantmän I Ljungbyhed till ett värde av 2000 kronor. Vi vill ha ditt
bidrag senast 6 maj.
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Elevutställning,
Klippans konsthall
Företagarträff
Föreläsning
25

Kommuninfo
Annonsjakten

26-27 Branschregister

UTGIVNINGSDAGAR 2016

REDAKTIONEN

Nummer

Manusstopp

Utgivningsdatum

Maj

2 maj

22 maj – Långlörd. Klippan 28/5

Juni

30 maj

19 juni – Midsommar

Juli

-

Semester

Augusti

20 juli

7 augusti – Gammelmarkn. 12-13/8

ANSVARIG UTGIVARE |
DANIEL KRISTENSSON
se
daniel@adaptmedia.

September 5 september
3 oktober
Oktober

TO |
ANNONSER, LAYOUT, FO
L
CAMILLA H. PEUREL
ia.se
camilla@adaptmed

December

November

31 oktober

25 sept – Långlörd. Klippan 1/10
23 oktober
20 november – Julskyltningar

Nyår
28 november 18 december – Jul och

LAYOUT, FOTO |
ALBIN LUNDBERG
se
albin@adaptmedia.

DINA TIPS OCH FÖRSLAG VILL VI
GÄRNA HA INSÄNT TILL:

REDAKTIONELL TEX T |
MATS PET TERSSON
se
mats@adaptmedia.

2

Extra exemplar av Söderås Journalen finns
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Ingen Söderås Journal?
Ring 0435-77 90 50 eller
maila info@adaptmedia.se

SÖDERÅS JOURNALEN/REDAKTIONEN
ADAPT MEDIA,
N. SKOLGATAN 2, 264 33 KLIPPAN

ADAPT MEDIA
TEL. 0435 - 77 90 50 • FAX 0435 - 77 90 59
www.klippanshopping.se

(V.G MÄRK MED ”MINA TIPS”)
VI RESERVERAR OSS FÖR EV. TRYCKFEL
UPPLAGA 15.400 EX.

Adapt Media har copyright på allt material som publiceras i Söderås Journalen, om inget annat anges. Upphovsrättslagen gäller, och omfattar alla typer av texter, artiklar, teckningar, bilder, grafik med mera. Material från Söderås
Journalen 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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UTHYRES!

En kontakt räcker!

Uppvärmd verkstadslokal i
Kvidinge finns för uthyrning

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

2 kontor, 2 lunchrum, 2 omklädningsrum och 2 toaletter. Mindre traverser,
lastramp, 160 amp el in. Liten inhängnad utegård. Gångavstånd till Pågatågstation.

Kom & Fynda! Massor av saker i

Perstorp Bälinge
Idrottsklubb

Shopen Hantverkarg. 2 D. Öppet: Tis & Tors 14-17
/Lör 10-13 samt i Loppislokalen efter Ugglebadet.
Badvägen 7. Öppet: Ons 14-17 & Lör 10-13
Säljbara saker emottages tacksamt!
Välkomna!

Mer info ring: 0768 - 44 44 03

Johannes Pettersson AB
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VÄRDECHECK PÅ 20%

Motorsågar, röjsågar, kapmaskiner och gräsklippare

VI SÄLJER OCH INSTALLERAR ROBOTKLIPPARE
Aspen miljöbensin 2-takt och 4-takt. Maskinsvärd och maskinkedjor.

Branscherfarenhet sedan 1953 - Vi hjälper dig välja rätt maskin!

Öppet:
Mån, Tis, Ons och Fre 07.30 - 17.30 • Tors 07.30 - 19.00

Firma Olle W. Andreasson Motorverkstad
Farstorp 1512, 264 54 Ljungbyhed
0435-44 31 28 • E-mail: kontor@ollew.se
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Plantjord

Städpatrullen
- vi städar allt!

50 liter/säck

5 st 100:Bläsingevägen 7, Tel 0435-210 24
ostraljungby@lantmaen.se
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Vårkampanj hos DinDörr!
15% RABATT PÅ YTTERDÖRRAR
från bl.a Swedoor Jeld-Wen och Dooria!

Erbjudandet gäller beställningar gjorda tom den 31/5-2016
och endast vid beställning tillsammans med montage.
Det kan heller inte kombineras med andra erbjudanden.

r för
Hör av oeffer t!
gratis

20% RABATT PÅ LAGERFÖRDA INNERDÖRRAR
från Swedoor Jeld-Wen och Dooria!

20% RABATT PÅ FÖNSTER
från bla Traryd, SP och Elit!

Laxgatan 16, 264 35 Klippan
0739-832110 • info@dindorr.nu
www.facebook.com/dindorr • www.dindorr.nu

Innerdörrar • Ytterdörrar • Förrådsdörrar • Tamburdörrar • Säkerhetsdörrar • Institutionsdörrar • Fönster • Fönsterdörrar
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BRAUNS SIDA

…och så nås Braun på
Tfn 0435 71 11 50
mobil 0739-79 34 54
il.com
ost
E-p : leb.klippan @gma

Allt fler kafferep

Många har hört talas om kafferep,
kanske deltagit i ett eller använt
begreppet förklenande i betydelsen
”löst pladder”. Ursprunget är från
1700-talet. Då var kvinnor inte välkomna till de offentliga kaffehusen.
Därför skapade de egna ”kaffehus”. Begreppet kafferep kom med i
svenska språket från 1843 och definierades som en ”enkel fest med kaffe och kakor”. Det sociala betonades.
Men vad begreppet syftade på är
oklart. Vanligt var att kvinnorna hade
med sig tyger som repades för att
säljas som lump. Gav detta namnet?
Kafferep slog igenom på 1930-talet,
blev populärt på 1940-talet. Tillbakagång kom. Det försvann nästan. Men
blev allt vanligare på 2000-talet..

Komjölk ”nyhet”

”Mjölk är hälsan.” Ett utrop i flera
kampanjer för ökat mjölkdrickande.
Men att dricka komjölk är en ”nyhet”
i Europa och i Sverige. Då istidens
is drog sig undan kom människor
hit, för drygt 12 000 år sedan. De
försörjde sig som jägare och samlare, men blev även lite av odlare och
höll tamboskap. Men de var laktosintoleranta, tålde alltså inte mjölk.
Först för 4 000 år sedan började vårt
mjölkdrickande, visar DNA-studier.
Det var en folkgrupp från Rysslands
stäpper, som tålde mjölk, som kom
hit och förde mjölkdrickandet med
sig. Det spreds via folkblandning.

Märkesdagar

1866. Första tvåkammarriksdagen
valdes.
1921. Grov- och fabriksarbetarförbundets avd 17 i Klippan upphörde
och blev Pappers avd 66.

Som sagt

”Industrin är roten till allt ont”
(Författaren Oscar Wilde)
”Ironi är besvikelsens sista stadium”
(Författaren Anatole France)
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Bostadspolitik – bygga, riva, bygga
Det svänger i landets bostadspolitik,
som väl avspeglas i Söderåskommunerna. Recepten under senaste
århundradet har varit och är: bygga,
riva, bygga.
Vid 1800-talets slut hade majoriteten av befolkning jobb i jordbruket.
Då var bostadsfrågan löst, om än
torftigt. Det var mest bostäder att
äta och sova i, inte mer. Industrisamhället kom, människor drogs
samman. Det blev trångt och ohygieniskt. Industrisamhället växte.
Bostadsbrist uppstod. Det var först
in på 1930-talet som bristen började
avhjälpas i Sverige - ”Europas fattighus”.
Svag ljusning syntes. HSB (Hyresgästernas sparkasse- och bostadsförening) bildades 1923, kooperativt
bostadsbygge kom igång, Riksbyggen bildades 1941, Alva och Gunnar
Myrdals bok ”Kris i befolkningen”
kom 1934, Lubbe Nordströms ”Lort Sverige” 1938. De tryckte på om
nytt bostadsprogram.

Dock tilltog bostadsbristen, t ex
fick bara 16 ungdomar bostad bland
10 000 sökande i Stockholm 1960.
Liknande fanns i landet. Något måste göras. Svaret blev ”Miljonprogrammet”, mellan 1965 och 1975.
Här samverkade politikernas mål att
få bort bostadsbristen, arkitekterKlippans östra del finns rester av ”miljonpronas önskan att kombinera estetiska grammets”.
utformningar med ekonomi, byggindustrins idé om fabrikstillverkade
bostäder.
1971 kom en oväntad lågkonjunktur. Bostadsbristen blev överskott
på bostäder. Många hyreslägenheter
stod tomma. I Klippan hade Treklövern 270 tomma i ett bestånd på
1178 lägenheter. Det var ohållbart.
Vad skulle göras i Klippan – men
även i landet i övrigt? Staten trädde
in, bidrag gavs för att kunna riva Satsning på nybyggnation sker. Senaste
fastigheter. Det räckte inte. Treklö- tillskottet i Klippan finns vid Järnvägsgatan.
vern försökte sälja fastigheter, som
misslyckades – turligt nog. Köparen pan. Bristen på hyreslägenheter är
stor. En satsning aviseras för att tillvar inte seriös.
Nu har det vänt i landet och i Klip- mötesgå efterfrågan.

Passfrihet i 54 år
De många asylsökande till Sverige har
lett till tillfälliga gränskontroller, som
skärptes med ID-kontroller. Men det
har varit passfrihet i Sverige - i 54 år.
Fram till 1860 fanns passtvång för
inresa i landet och för svenskar vid
resa inom landet. Så hade det varit sedan Vasatiden. Olika kontroller var i centrum. För konfliktrika
1500-1600-talet var det rädslan
för spioner och att falska rykten
spreds. Inrikes pass gjorde kontrollerna lätta. På 1700-talet ville man
hålla kvar invånarna i Sverige, av
rädsla för att de skulle enrollera sig
i främmande makters arméer.
1800-talet kom att innebära eko-

nomisk liberalism, befolkningsökning, förbättrade kommunikationer, inte minst genom järnvägens
utbyggnad. Polisen klarade inte
av kontrollerna. Beslutet att slopa
passkontrollerna togs och gällde
från 1860. Det blev fritt att resa in
och ut samt resa inom Sverige. Så
var det till första världskrigets start
1914. Då infördes åter passkontroll
för personer utan svenskt medborgarskap. Det skärptes 1917 med
restriktioner för utlänningar vid
resa in i Sverige. Pass- och viseringstvång kom.
Under 1920-1940-talet blev det
skärpning. Nya regler kom. 1938

infördes regler som i första hand
riktade sig mot judiska flyktingar,
som sökte fristad i Sverige.
För de Nordiska länderna kom lättnader: 1943 från skyldigheten att
ha tillstånd för att arbeta i Norden.
1954 infördes nordisk passunion,
mellan Danmark, Finland, Norge,
Island och Sverige. Det blev gemensam nordisk arbetsmarknad.
Sedan gick Sverige med i
Schengensamarbetet. Det blev fritt
att resa omkring i EU-området. Men
detta har ändrats i takt med att antalet asylsökande ökat. Nu har tillfälliga men strikta gränskontroller
införts.

Klippan pizzeriarik – trots motstånd i början
Klippan har många pizzerior, allt fler
gillar maträtten. Pizzan har blivit en
allt vanligare helgkvällsrätt. Men intåget i Klippan blev motigt, särskilt för
den pizzeria som startade mitt emot
skolan.
Pizzan är enkel att göra och kan anpassas efter önskemål. Maträtten har
anor från antiken. Skalden Hesiodos
beskrev rätten på 700-talet f v t. Då
kallades den plankutos (platt bröd
med fyllning). Men det var Neapel
som gjorde pizzan uppskattad och till
ett begrepp. Den spreds över Europa.
Namnet ”pizza” kommer från Nepal,

liksom reglerna för hur en pizza ska
vara.
På 1700-talet utvecklades pizzan.
Gick från att vara ”fattigmansmat”
till att bli ”kunglig rätt”. På 1800-talet hade rätten kommit till USA. Men
1945, efter freden, ”exploderade”
rätten och blev vanlig i USA. Till
Sverige kom pizzan 1947. Det var
till Borås och Västerås, med invandrare.
Pizzan blev snabbt uppskattad i
Sveriges. Det skapade oro. LRF varnade 1973 för ”att svenska mattraditionen” var hotad. Tre år senare kom

pizzan till Klippans kommun. Det var
arbetslöse Anton Srdoc som började
baka pizzor i Ljungbyhed. Restaurang Monte Rosa vid Järnvägsgatan
kompletterade sitt utbud med pizzor.
Men det var först då en specialbutik
för pizzor skulle startas mitt emot
skolorna vid Storgatan i Klippan som
det blev ”liv i bygget”. Byggnadsoch hälsoskyddsnämnden var emot,
bygglovsansökan avslogs, läkare,
tandläkare och sköterskor protesterade. Inget hjälpte länsstyrelsen
avslog kommunens nej, protesterna
hjälpte inte. Det blev pizzerior.

Boktipset: Jan Fredrikssons bok ”Folkhemmets sociala ingenjörer” ger bakgrund till kommunpolitiken.

Butiken är
redo...

Vårens fräscha
italienska byxor
Finns i massa olika färger. Raka, smala, korta
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200:- RABATT
Gäller vecka 17. Ta med kupongen!

KLIPPAN

- Första Andra Tredje!

Billesholms Auktioner
Lösöres-auktion lördag 30 april

Nyhet! Nu säljer vi Jojo-kort!

Fibergatan 3 Billesholm
Visning kl 10. Start kl 11
Servering finns

Behöver du kontanter? Kontantautomat runt hörnet!

Planteringsbord

Ombud för

Vi har även öppet för inlämning till framtida auktioner. Vi tar emot hela
hem eller delar därav. Packning-transport-städning kan ombesörjas.
Öppettider vard. 13.00-18.00. Andra tider ring för ök.

Nyby D50930, vit eller svart

Ord. pris 529:-

0733 - 66 62 60

LJUNGBYHED 0435-44 10 30 • 8-20 ALLA DAGAR
Nu
399:-

• info@billesholmsauktioner.se

Torsdag 28 - fredag 29 APRIL
Priser och rabatter gäller endast dessa dagar
och endast i Ljungbyhedsbutiken!

Leverantörer PÅ PLATS i butiken! Vi bjuder på
Biokleen..........torsdag
Fiskars ............torsdag
Foga ...............torsdag
Salsa ...............torsdag
Teknos ............fredag
Royal Canin ....fredag

Plantjord
Södra Århult
50 Liter/säck

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

10-17
9-14
10-17, fredag kl. 10-17
10-17, fredag kl. 10-17
10-17
11-17

na!

Välkom

S!
JIPPOPRI

KORV direkt
från grillen!

Torsdag kl. 12–16
Fredag kl. 12–16

Pumpspruta
Gardena

Art.nr 860-22 1,25 liter.

Ord.pris 232:-

JIPPOPRI

ats!
E på pl
t

måla
GVIRK
G
t • Grund
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e
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t
g
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re
Ny lat • Tryckimp
Kompressor
Obehand

Svart eller natur
Ord.pris 169:-

S!
JIPPOPRI

109:-

Du hittar många fler
erbjudanden i butiken!

99:-

Art.nr 12919-0120
2.0-20

Ord.pris 2 995:-

Odlingskrage

S!

JIPPOPRI

Utomhusfärg

S!

895:-

Bygdens butik!

Storgatan 4 Ljungbyhed
Tel 0435 - 294 50

Måndag-fredag kl. 9-18
Lördag kl. 9-13
5

BOSAB
FASTIGHETSFÖRVA

LTNING

Fixar både inne och ute
till privatpersoner och företag
Ni som bor i Klippan eller Ljungbyhed
har sett dem. Det är de små, raska
traktorbilarna som ilar fram mellan
uppdragen i tätorten. BOSAB står det
på dem, och på flaket ligger häcksax,
spade och kratta, ja, alla de redskap
som krävs vid skötsel av fastighet och
trädgård. En flink medarbetare på firman tar sig an rabatter och gräsmattor
innan avfallet forslas iväg i den energisnåla, lilla bilen.

snåla, men även andra maskiner har fördelar. Ogräsbekämpning bedrivs med en effektiv och miljövänlig metod där hetvatten
tar kål på oönskade växter. Det sparar miljön från kemiska bekämpningsmedel och
skonar asfalt och stenläggningar. Man kan
även tvätta tak effektivt med denna utrustning. Nyligen har man köpt in en sopmaskin
som effektivt tar hand om grus förutom annat skräp. En nyinköpt mossrivare har visat
sig vara snabb och effektiv, dessutom så
utför den vertikalskärning, vilket kommer
Brett register
att spara mycket tid och kraft för de villaäBosab har ett brett register när det gäller allt gare som anlitar tjänsten.
som hör till underhåll av en fastighet. SkötBosab har sedan några år tillbaka sitt högsel av trädgård är visserligen en stor arbetskvarter på Storgatan 12 där det tidigare varit
uppgift, i synnerhet på sommarhalvåret, men
Shell-mack och biltvätt. Läget är centralt och
även inre underhåll som trappstädningar och
lokalerna har renoverats efterhand för att
annat utförs.
anpassas till företagets behov. Garage för
– Vi har även två snickare och två målare
maskinerna och personalrum har iordningssom gör ombyggnader och renoveringar. Vi
ställts, men ytterligare renoveringar pågår.
har bred kompetens i firman, säger Magnus
Ströbeck som äger företaget. Så förutom Rabatt och ROT-avdrag
ren fastighetsskötsel gör vi rätt mycket mer. Den 1 januari reducerades ROT-avdraget
Fönsterbyten är ett annat exempel.
med 20%, men det behöver inte påverka en
Magnus startade Bosab 1999 efter att själv privatperson att anlita Bosab.
ha arbetat som fastighetsskötare i tretton år,
bland annat för Riksbyggen. Erfarenheten är
således lång. Sedan starten för sjutton år sedan har arbetsstyrkan gått från två till cirka
femton anställda.
Större och mindre kunder
Bosab har såväl stora som små kunder; fastighetsbolag och privatpersoner och alla där
emellan hälsas välkomna. Till det kommunala bostadsbolaget Treklövern utför man
mycket trädgårdsskötsel, men även annat
fastighetsunderhåll. I Ljungbyhed sköter man
underhållet på de kommunala fastigheterna.
Fastighetsbolaget Heimstaden som har fastigheter i Klippan och Örkelljunga med cirka
300 lägenheter anlitar också Bosab.
Modern maskinpark
Bosab håller en modern maskinpark. De små
dieseldrivna traktorerna är som sagt energi6

– Vi lämnar 20% i rabatt på arbetskostna
den, vilket gör att det sänkta avdraget inte
påverkar priset för våra kunder, säger Magnus. Vi är billiga. Du som behöver hjälp med
vårbruket i din trädgård kan höra av dig till
oss!

kia.com

Välkommen
till oss!
0435 - 105 18

• Bygg
• Måleri
• Trädgård
• Städ

N r du ser p fotbolls-EM i sommar s ser du
resultatet av ndl sa timmar av skjuts, lottf rs ljning och ideellt arbete. V lj en skjutsmaskin fr n
Kia, s kan du njuta av k rupplevelsen, samtidigt
som sm spelare med stora dr mmar ker b de
bekv mt och s kert i baks tet.

1.6 ACTION REK. CA PRIS 204.900 KR

L gg till UEFA Edition-paket:
22.900 kr (V RDE 35.000 KR)
PRIVATLEASING FR N 3.790 KR/M N*

VÅRSTÄDNING
NYHET – UPPDATERAD MODELL

KÄRCHERS MEST EFFEKTIVA FÖNSTERTVÄTT
35 MIN ANVÄNDNINGSTID
UTBYTBART BATTERI

L GG TILL DIESEL 22.000 KR

Fönstertvätt

895:Ord. pris 995:-

Fönstertvätt WV 5 Premium
/107161

Newmanbil AB

NYHET!

Hässleholm
LÅG ENERGIFÖRBRUKNING
BELYSNING I TRUMMAN

PARKETTMUNSTYCKE FÖR KÄNSLIGA GOLV

Torktumlare

VÄRMEPUMPSTEKNIK

TRE INTEGRERADE TILLBEHÖR

6495:A+

0,5/1 W

7 kg

Kondens

174/107 min

B

237 kWh

AUT

1,8/1,2 kWh

Torktumlare Jubileum
TVP5271/106516
H/B/D: 85/59,8/56 cm.

Södra Kringelvägen 2, Tel vxl: 0451 - 38 40 00

Mån - fre 9 - 18 / Lör 10 - 14 Säljare direkt: Urban Söderholm 0451 - 38 40 05

Alla erbjudanden g ller levererade bilar t.o.m. 31/5-2016 eller s l ngt lagret r cker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller f retagsavtal och g ller endast lagerbilar. Br nslef rbrukning blandad k rning Kia Sportage 4,6-6,7 l/100 km; CO2-utsl pp 119-166 g/km. Testerna r
gjorda enligt EU-k rcykel och milj klass Euro 6. Lokala prisavvikelser kan f rekomma. *Kia Privatleasing: 36 m n, m nadskostnader inkl. moms exkl.
uppl ggnings- och aviavgift. R rlig r nta. Max k rstr cka 1500 mil/ r, vermil debiteras. Sedvanlig kreditpr vning sker. Slitagedelar, vriga reservdelar
och ev. tillval fr n kund ing r inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Bilen p bilden kan vara extrautrustad. Med reservation f r ev. tryckfel.

Avloppsspolning

Rörinspektion

Underhållsspolning

Taktvätt

LJUNGBYHEDS

65 dB

NYHET!

TRUMRENGÖRINGSPROGRAM

Tvättmaskin

4995:-

Tvättmaskin Jubileum
FT5274/106518
H/B/D: 84/59,8/50 cm.
A+++

7 kg

171 kWh

10560 l

B

1400 v/min 59 dB 76 dB

Dammsugare

1995:-

JOUR DYGNET RUNT

www.ljungbyhedsspolservice.se

Ord. pris 2495:-

Dammsugare Complete C2
Parquet Ecoline/106300

Plats för avsändare
Järnvägsgatan 28, Klippan • 0435-139 60 • E-mail: butik@sondrabyel.se

Dagens rätt
Mån Fläsk mé löga´sås
Tis Pannbiff mé lög
Ons Torsk mé täcke och kokt potatis
Tors Schnitzel mé stekt potatis
och bearnaisesås

Vi söker medarbetare
till butiken!
Vi söker efter dig som är serviceinriktad, social och glad.
Har du erfarenhet från liknande arbete (vitvaror, hem-el & belysning)
sedan tidigare är det en fördel. Tjänsten är 60-100%
Sänd din ansökan och eventuella frågor gällande tjänsten
till butik@sondrabyel.se

75:-

33 cl
läsk/vatten
ingår

Klipp ut och spara mig!

MÄNGDAUTOMATIK
16 VALBARA PROGRAM

4
Efter kl.1 i
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s
”
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e
”Kväll

Fabriksvägen 8 Fre Wallenbergare mé mos,
skirat smör och lingon
KLIPPAN
0706 - 72 55 37 Veckans alternativ: Pytt i panna mé ägg och rödbetor
Välkomna! Jessika & Co
Gäller 25 april - 20 maj

Gilla Nya Pålles på Facebook så får ni våra erbjudanden & menyer direkt i din smartphone!

Ditt glasmästeri i Klippan!

Byte av bilglas • Jour dygnet runt!
www.glasteknikiklippan.se

Vi finns på

Fabriksvägen 2
0435 - 76 04 00
070 - 222 55 38

Välkomna!
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SARAH LAH

Tjejen med mycket spring
Varje dag springer
Sarah några mil.

Hemma i Klippan
är det gott att
vara.

Det går kvickt när Sarah Lahti tar sig
fram. Om man tar nio minuter på sig att
springa 3000 meter så släpar man inte
fötterna efter sig precis. Men det här
är knappast någon nyhet. Sarah började träna friidrott när hon var i 10-årsåldern och det visade sig tidigt att hon
var en stor talang. Det har nu gått 8 år
sedan Söderås Journalen skrev om
den då 13-åriga Sarah som 2008 hade
vunnit lilla Göteborgsvarvet. Vad har
hänt sedan dess med Sarah Lahti?
Enkel matematik säger att Sarah är 21 år
idag, men att hon tillhör den svenska eliten
idag kan man knappast kalla enkelt. Till det
krävs vilja, tålamod, träning och åter träning.
Blir man inte trött på att allt springande? Hur
mycket löper Sarah en normal träningsvecka?
– Det beror på i vilken fas jag befinner mig,
säger Sarah. Men jag springer några mil om
dagen. Jag är alltid motiverad till att träna.

Sarah och Jesper tränar ihop och sporrar
varandra. Här med deras hund Mila som
även hon är ”kvickbent”.

Sarah har vuxit in i den svenska eliten och det
blir ett fint skrammel när hon hänger på sig
medaljerna; totalt nio medaljer från SM för
seniorer. Ett flertal har hon tagit tillsammans
med lagkamrater i sin nuvarande klubb, Hässelby SK, men hon har individuella guld både
i terräng, 4 km, och inomhus på 3000 m.
Skall hon hänga på sig medaljerna från ungdoms- och juniormästerskapen blir det riktigt
tungt, hon har ett femtontal guld sedan den
tiden. Och vid inomhus-SM i februari i Malmö
försvarade hon sin mästartitel på 3000 m.
Idrottsintresserad familj i Söndraby
Sarah är uppväxt i Söndraby utanför Klippan dit hon då och då återvänder. Hon har
hållit sig hemmavid när det gäller skolgång.
Grundskolan avverkades på Vedby skola och
Snyggatorpskolan. Gymnasiestudierna på
samhällsprogrammet klarades av på Åbyskolan i Klippan. Hon har många ljusa minnen
från skoltiden och minns till exempel sin gymnastiklärare i Vedby, Anita Ekander, som en
av flera bra lärare från sin skoltid.

ning och pappa Michael löptränade också,
men på en mer blygsam nivå. Om man jämför med Sarah, alltså.
– Jag följde med min bror till friidrottsträ
ningen, berättar Sarah. Det var kul och jag
provade många grenar, så som man gör när
man börjar. Det var höjdhopp, längdhopp,
tresteg innan jag fastnade för löpningen. Jag
sprang med några bra killar, min brorsa och
några till. När jag började springa från kil
larna så slutade dom. Jag vet inte varför...
Hässelby, Holland och Australien
Efter studentexamen 2014 lämnade Sarah
Klippans FK och gick till Hässelby SK, en av
Sveriges bästa friidrottsklubbar på damsidan. Resurserna för att få tid till träning finns
i de stora klubbarna så valet var en nödvändighet för en fortsatt elitsatsning. Men
själva flytten för Sarah gick från Klippan till
Wijchen i Holland, där pojkvännen Jesper
van der Wielen bor. Och att Jesper, med ett
EM-brons, också är medel- och långdistanslöpare är så klart ingen nackdel.
– Det är bra, vi kan träna mycket tillsam
mans, säger Sarah. Vi kan sporra varandra.
Men Jesper är skadad just nu, så tills vidare
får han ta det lugnt.
En kort tid i början av 2016 tränade Sarah för
Nic Bideau - internationellt känd tränare - i
Australien, men samarbetet fungerade inte.
Efter det lilla äventyret i det behagliga, australiensiska klimatet är Sarah tillbaka i Holland och tränar nu under Bram Wassenaar,
en av landets toppcoacher.

Löpare som yrke
Att vara löpare till yrket är inte så vanligt,
men just nu ser det ut så för Sarah. Sponsorer och prispengar gör att hon och Jesper
klarar sig, men på sikt räknar hon med att
skaffa sig en högskoleutbildning. Den som
funderar på mathållningen för en elitidrottskvinna får svaret att hon äter ”vanlig” mat,
men inte skräpmat. Godis och chips blir det
inte så mycket. Det tycks idag vara en självklarhet att en elitdrottare löper risk att skada
Sarah kommer från en idrottsintresserad fa- sig. Sarah har haft en del skador, bland anmilj; föräldrarna och storebror Oscar har alla nat en stressfraktur i foten.
tränat idrott. Mamma Annette tränade sim- – Kommer skadorna, så kommer dom, säger
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i benen
Sarah. Jag vet ju att det är så. Men nu har jag
varit bra i mer än ett år, skönt.
Ett bra år?
Året har börjat bra med tre personliga rekord
av Sarah. Hon missade visserligen kvalgränsen
till 3000 meter i inomhus-VM, med en snöplig sekund. Istället kvalificerade hon sig på
Globen-galan - i världsrekordloppet bakom
Genzebe Dibaba - till 1500 meter på VM. Vid
inomhus-SM i Atleticum i Malmö försvarade
hon senare i februari sitt guld på 3000 m.
Vid inomhus-VM i mars i USA var det en besviken Sarah som inte gick vidare till final.
”Hon gör ett fint lopp, jättebra sprunget”
sade svt:s kommentator Jacob Hård, och expertkommentatorn Kajsa Bergqvist tyckte att
det var ”en imponerande insats”. Sarah satte
nytt personligt rekord med en sekund och
hamnade på fjortonde plats, men vid TVintervjun efter loppet var hon inte nöjd: ”Nä,
det var inte bra, inget att hurra över”. Men
hon kunde trots det se loppet som en bra
erfarenhet. Det var en fin upplevelse att vara
med på VM och att få känna av stämningen
på en så stor tävling.
Längre sträckor
På VM var det 1500 meter, men annars har
det varit 3000 meter som är favoritdistans.
Sarah satsar dock på att springa längre och
längre. Ett konkret mål är 5.000 och 10.000
meter på OS 2020 i Tokyo. På riktigt lång sikt
tänker hon klara av att tävla i marathon.
Men först är det så klart OS i Rio de Janeiro
i augusti i år som hägrar. Sarah har inte kvalificerat sig ännu, men hoppas kunna tävla i
5.000 och 10.000
meter. Söderås Journalen hoppas att
vi skall få se henne
på startlinjen i Rio
de Janeiro. Vi håller
tummarna för Sarah
Lahti!
Inslag på TV:
http://www.svt.se/sport /friidrott /en-tjejsom-kan-utmana-afrikanskorna/
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på gymnasiesärskolan

Glädjefeber heter musikföreställningen som eleverna på gymnasiesär
skolan ger i slutet av april. Det är sjätte året i rad som man har denna
typ av evenemang.
– Eleverna har gemensamt arbetat fram hela föreställningen, från idé till den fär
diga showen, berättar Åsa Björkman, projektledare och specialpedagog på skolan.
De har själva gjort all rekvisita. Arbetet inför föreställningen är ämnesövergripande,
så det handlar inte bara om musiken i sig. Vi pratar om vilket land musiken kommer
ifrån, vad musiken och texterna handlar om, vilka känslor de väcker.
När Söderås Journalen besökte repetitionerna i början av mars kunde vi konstatera
att eleverna kommit på ett mycket passande namn på föreställningen, Glädjefeber.
Det var modern schlager som varvades med god, gammal rock´n´roll och skånsk
country av Danne Stråhed. Engagemanget och glädjen smittade. Att den svåra konsten att agera inför publik är bra för självförtroendet var tydligt. Eleverna agerade
som om de aldrig gjort något annat.
– Jag har själv valt att göra Elvis Presley, säger Ted Olofsson som framför den klassiska Elvis-låten Jailhouse Rock. Jag gillar honom.
Föreställningen arrangeras i samarbete med gymnasieskolans Estetik och mediaprogrammet.

Musikföreställningen Glädjefeber
Föreställningar: 26 april kl. 10.00-11.30
27 april kl. 9.30-11.00 och 18.00-19.30
Plats:

Snyggatorpsskolans aula

Pris:

20 kr för barn, 70 kr för vuxna
Skolor och förskolor gratis

Biljettköp:

Kontakta Åsa, telefon: 0734 – 398 045
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Elin fixar det sista
innan gästerna
kommer.

Det var Laila Larsson och hennes vänner som fick nöjet att
avnjuta en cateringbuffé på Bjärhus gårdsbutik. Buffén var
vinsten i Söderås Journalens månadstävling.
Laila och hennes sällskap hjälper till vid aktiviteter för de äldre på
Kristallen och Senioren i Klippan. En social samvaro med service på
olika sätt, men de har sällan tid att umgås med varandra. Nu fick
man tillfälle att sätta sig ner i godan ro och bli uppassade med vällagad och närodlad mat på Bjärhus gårdsbutik.
Laila och hennes vänner sällade sig till den skara stamgäster som
avnjuter sin lunch i den trivsamma miljön på Bjärhus. Dessutom kommer det kunder till gårdsbutiken för att handla och som då passar
på att äta sin fredagslunch där. I butiken finns kött, rotfrukter, grönsaker och bröd och en hel del annat. För många passar det utmärkt
att sätta sig till bords före eller efter inköpen på Bjärhus gårdsbutik.
Buffé
Det var en aptitretande buffé som Bjärhus nya kock, Elin Wigrup,
dukade upp. På faten fanns bland annat kycklingfilé under yoghurttäcke med soltorkad tomat, oliver och basilika; spickeskinka med melon, nektarin och torkad aprikos; tunnt skivad fransyska i örtmarinad;
krämig coleslaw med ananas och pepparrot. Till dessert bjöds det på
en saftig hallon- och persikokaka.
Närproducerat
Elin, som tidigare drivit Stationen i Röstånga, stod för matlagningen.
Hon har tagit sig an uppgiften att omarbeta Bjärhus cateringutbud
med råvaror från gården. Elin trivs ypperligt på Bjärhus. Att kunna
tillaga och bjuda sina gäster på närproducerat känns fint.
– Det känns lyxigt att kunna hämta sina råvaror här på gården, säger
Elin och skiner som en sol. Att veta att fåren och kossorna gått här i
backarna, och att grönsaker och rotfrukter har växt här ute på styck
ena känns bra. Man vet verkligen vad det är man skjutsar in i ugnen
när man arbetar i köket.
Frivilliga
Det var ett gäng hungriga frivilligarbetare med Laila i spetsen som
tog sig an buffén med god aptit. Laila och hennes vänner gav Elin
och Bjärhus gott betyg.
– Toppen, säger Laila och hennes kollega Lisa Käki samstämmigt.
Mycket gott och fin service. Vi fick en väldigt fin stund tillsammans
vid matbordet på Bjärhus!
Laila Larsson och hennes vänner är alltså frivilliga medarbetare på
arrangemang och aktiviteter som anordnas inom äldreomsorgen i
Klippan. Vid större arrangemang med 50-60 deltagare krävs det ett
tiotal frivilliga för att ta hand om kaffekokning, dukning och servering. De som kommer med färdtjänst kan behöva hjälp med rullstolar
och rollatorer, och hjälp med att komma tillrätta i lokalen. De agerar
även vid olika arrangemang, till exempel som mannekänger vid modevisningar eller vid mindre teateruppsättningar. Att bara umgås och
prata med de gamla är också en del av deras aktivitet.
– Jag är själv 79 år, så vi är kanske äldre än en del av dem som vi
hjälper, konstaterar Laila Larsson med ett leende. Men det är så tack
samt att kunna hjälpa till!
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Dags
att
göra
vårfint!
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LITER
ALCRO
TRÄOLJA
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Planerar du kalas,
student eller
andra festligheter ?
Låt oss ta hand om maten, så att du
kan njuta av sällskapet!

Vi på Bjärhus erbjuder kompletta
bufféer för avhämtning, med stor del
ekologiskt och närproducerat.

BETALA
FÖR

För mer info om vår verksamhet
och catering se www.bjarhus.se
och telefon 0435-102 95

Våren är här!
Öppettider:

Måndag - fredag .... 10 - 18
Lördag.................... 10 - 14
Söndag ................... 11 - 13

Bjärhus Växtbutik
Tel. 0435 - 102 95
www.bjarhus.se

Rätt produkt till rätt pris!
Vi trycker
föreningstidningar,
programblad, flyers m.m.

Vi erbjuder
även layout
och foto!

Fixa
trädäcket
inför
grillsäsongen
och härliga
utekvällar!

Årets bästa olja?

Gilla oss på FB

Dags att göra vårfint! Börja med trädäcket och du
Måndag
- Fredag
- 18, Lördag
9 - 13 • www.colorama.se
får
en flygande
start på 7
grillsäsong
och utekvällar.
Många fler erbjudanden i butiken. Välkommen!

Kyl/frys

:
0
9
2
.
4
Energiklass A+
196/111 liter
BLF7121WH

Utförsäljning alla
HUNDprodukter
Schampo,
tillskott
FÖRVERKLIGA
DINA DRÖMMAR

m.m.

20% rabatt

Bagagevåg
fr 39:Många vårnyheter
i butiken!

så
aila
er m rt!
l
l
e
Ring r vi offe
a
skick

Adapt Media AB
Norra Skolgatan 2 • 264 33 Klippan
Tel. 0435 - 77 90 50

info@adaptmedia.se • www.adaptmedia.se
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GUNNS MOD

Vårens mode lockar!
I slutet av mars hade Gunns Mode
på Storgatan i Klippan modevisning i butiken. Sex mannekänger
visade upp vårens kollektion under två kvällar.

Mode säljer inte bara kläder utan även
accessoarer såsom smycken, skärp och
väskor. I varusortimentet ingår också
underkläder, såväl bh och trosor som
figurformande plagg.

– De två största färgerna i vår är rosa
i alla nyanser och blåskalan, allt från
ljusa jeansblå toner till mörk marin, säger Helena Jacobsson på Gunns Mode.
Men ju längre fram vi kommer desto
mer vitt och sandfärgat blir det, så vi
har nog något för alla!

Kunder utifrån
Gunns Mode har funnits sedan 1958 då
Gun Nilsson startade butiken. Dottern
Helena övertog rörelsen 2005. Sedan
1999 har butiken funnits på Storgatan
32. Affären har en trogen kundkrets i
Klippan, men det är även många kunder som kommer från kommunerna
runt omkring.

Stort intresse
De egna modevisningarna, två på våren och två på hösten, har blivit uppskattade. Intresset var stort den 29-30
mars och 45 besökare per kväll kom,
fler får inte plats. Till visningen bjöds
på danska smörrebröd och dryck, vilket skapade feststämning och gillades
av gästerna.
– Folk hör av sig långt i förväg och frå
gar när modevisningen är, säger Helena. De två kvällarna blev fullsatta, så
vi fick ha en reservlista om vi skulle få
återbud.
Stort intresse av att prova de förevisade
plaggen var det också. Kvällens visning
med rabattpriser stimulerade till provning och inköp. Till butikens fyra nyrenoverade, glassiga provrum blev det så
lång kö att gästerna provade plaggen
lite varstans i butiken.

Klipp ut kupongen och ta med!

Kläder och accessoarer
De sex mannekängerna har varierande
storlek och ålder, vilket underlättar för
åskådarna när man skall bedöma de
olika plaggens form och färg. Gunns

20%

på VALFRI vara!
25/4-30/4 • Ta med kupongen!
Gäller en gång per kund på ord. pris.
Kan ej komb. med Bonuskortet
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Inspiration på mässor
Helena och hennes medarbetare åker
regelbundet på mässor för att hålla sig
ajour med nyheterna inom mode. Eftersom man inte ingår i någon kedja
blir butikens sortiment personligt utvalt och man erbjuder nyheter varje
vecka. Att lära känna kunderna och
kunna lämna personlig service är något av butikens varumärke. Att ha
kundens förtroende när man rekommenderar plagg och färgkombinationer bygger på känsla och respekt.
På nätet
– Vi är först med det senaste, säger
Helena Jacobsson. Vi är aktiva på Facebook och Instagram. Vi bloggar ock
så regelbundet på vår hemsida. Den
som följer oss där kan se våra nyheter
direkt efter att de kommit in. Men
bäst uppfattning får man ju när man
besöker butiken. Nya som gamla kun
der är välkomna in för att själv få en
uppfattning om vårens mode!

NYTT SORTIMENT!

Asics skor
Regnkläder
Gäller på ord.pris. Ej barnskor

Min make åkte på årets influensa och jag
var inte sen att reta honom för den ”manliga
förkylningen”.

Didriksons

Priserna gäller
25/4 - 7/5 2016

Välkomna till Storgatan 32 A, Klippan

Vi ﬁnns, när du
behöver oss
Vi hjälper dig med begravning, gravsten, juridik
och försäkringar. Du är varmt välkommen in på
vårt kontor.

Vi gör även hembesök och har jour dygnet runt.
Öppet: Måndag-fredag kl. 09.00-13.00.

Storgatan 28, Klippan
Tel. 0435-102 15
www.fonus.se

CYKELAFFÄREN I CENTRUM
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EKSTRANDS CYKEL 0435-71 14 13
Storg 17, KLIPPAN Vard 9-18 Lörd 9-14

REN I CENTRUM

RD C420
ordic Line Citycyklar
NDE!

Vi hjälper Er med:
löpande bokföring
bokslut
deklarationer
lönehantering
start av företag

06-04-03 10.47.56

Jenny Roth Adnan Pehlivanovic

0435-152 90

www.hr-redovisning.se

Jag tog över alla sysslor hemma. Sprang efter sopbilen
med tunnan (tack grannen för hjälpen och tack sopbilsföraren som tog emot min tunna fast det var fel dag
och inte alls vår tunnas tur att bli tömd), åkte och tittade
på 340 kvm hus med våra två tjejer, lagade mat till
alla (med blandat resultat) medans min man hostade,
snörvlade och stånkade. Hur mycket kan en människa
låta egentligen? Sen friskade han på sig och då, ja, då
bet min retlighet mig nåt så djävulskt i röven. För fy vad
knockad jag blev! Feber, frossa, halsont, svettningar och
extrem ömklighet tog min kropp i besittning. – Förlåt
att jag retade dig för din mancold, skallrade jag under
mina fyra filtar och bad mannen tända en brasa innan
jag frös ihjäl.
Jag och den här influensan har gått igenom alla faser nu
tror jag: förnekelse, ilska, uppgivenhet, gråta i soffan och
nu tror jag att vi är på sluttampen. Den lilla konditionen
jag hade hunnit jobba upp åt basiluskerna upp på nolltid
och nu flåsar jag av minsta ansträngning. Min dotter vill
leka Gladiatorerna med mig och jag får vara gladiatorn
Spider. Själv är hon utmanare. – Nu måste Spider sätta
sig i soffan ett tag, flåsar jag innan domaren hunnit räkna
ner. Domaren är oftast
6-månaders
bebisen
som till ”utmanarens”
besvikelse helst bara vill
äta sina egna tår eller
dregla på storasysters
saker.
Nej, fy för baciller
och heja för våren
som knackar på
dörren! Knoppar
brista, blommor
knoppas, nyvakna
humlor surrar och
solen lyser på
våra vinterbleka
ansikten. Jag suger
i mig solens Dvitaminer som en
törstig svamp, tar
mitt kaffe, snurrar
in mig och mina
tjejer i en massa
filtar och sätter
mig i vårsolen.
Det måste ju få
envisa vinterbaciller att smälta!
Utsikt från soffhörnet
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BJÄRE KRA

Montör Simon Johnsson
har stenkoll på alla
kopplingar.

Ett krafttag för fiber
Fotograf: Mette Ottosson

Linda Jönsson är en av
montörerna ute på fält.

Fotograf: Mette Ottosson

– Det är en investering
för framtiden, menar
Håkan Eriksson.

Febril aktivitet på
många gator i Klippan.
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I Klippan och Ljungbyhed har det varit ett intensivt grävande i gator och
trottoarer de senaste månaderna. De
boende på dessa orter kan knappast
ha undgått den febrila aktivitet som
pågår. Bjäre Kraft heter företaget som
har satt igång det hela. Men vad gräver
man efter?
Arbetet som startade strax innan jul går helt
enkelt ut på att man gräver ner fiberkablar
som sedan ansluts till villor och företag. De
som ansluter sig kan koppla upp sig på nätet
med sin dator, sin TV eller telefon via fibern.
En liten box – i format omkring 10 x 15 cm
och några centimeter tjock - monteras inne i
huset i närheten av där kabeln kommer in. Till
boxen kan man sedan koppla TV, telefon och
dator. Eller en router som flera av hemmets
apparater kan nå trådlöst.
Fiber?
Anslutning med fiber innebär att datamängd
skickas med ljusets hastighet i de ”slangar
av glas” som nu håller på att grävas ner. Kapaciteten är alltså mycket högre än när man
skickar information via mobiltelefonnätet eller i de kopparkablar som vi har till våra fasta
telefoner.
– Det är något år sedan vi började med vårt
förberedelsearbete, säger Håkan Eriksson,
koncernchef på Bjäre Kraft. För ett halvår se
dan köpte vi Tele2:s nät i Klippan och det blev
då en bra grund för vår satsning här. Vi har
hittills gått ut till 1700 villor i Klippans kom
mun med ett erbjudande om anslutning till
det nät som vi nu håller på att bygga.
Obegränsad datamängd
En anslutning via fiber ger möjlighet till obegränsad överföring av datamängd. Filmer
och musik kan alltså skickas med hög hastighet vilket ger en säker och snabb kommunikation. Eftersom fibern är nedgrävd är den
väl skyddad mot väder och vind.
– Att hoppa på i samband med att vi kör ett
stort projekt blir alltid billigare än att hoppa

på senare, fortsätter Håkan. Det är ju mer
rationellt för oss att komma ut med maski
ner och utrustning och ansluta tio villor i ett
kvarter än att bara ansluta en. Vi har nog fått
ungefär den respons vi förväntade oss, så vi
är nöjda och kommer att fortsätta utbyggna
den i Klippans kommun.
Investering för fastigheten
En anslutning till fibernätet är en investering för framtiden. Den dag man tänker sälja
huset behöver en köpare inte fundera över
vilken internetanslutning man får. En fiberanslutning höjer värdet på fastigheten på
samma sätt som en ny värmeanläggning eller ett nytt kök. Köparen slipper fundera över
en framtida kostnad.
– Vi har gått ut och erbjudit fiber till boende
i relativt tättbebyggda områden, men har
sökt ekonomiskt stöd för att även kunna er
bjuda de som bor på landsbygden, berättar
Håkan. Det är bidrag från staten och EU som
ännu inte är fördelade. Region Skåne hante
rar bidragen och vi hoppas naturligtvis att vi
kan få del av dem. Då kan det bli fibernät på
landsbygden också.
Leverantörer av tjänster
Bjäre Kraft, som ansvarar för nätet med fiber,
har i sin tur avtal med olika leverantörer av
tjänster. Av dessa bolag får sedan den boende själva abonnera på det som man önskar.
Några bolag har paketerbjudande där man
kan få ett flertal olika tjänster, hos andra kan
man beställa exempelvis enbart telefon eller
sitt TV-abonnemang om man så önskar. Möjligheterna att kombinera finns.
Håkan Eriksson känner sig nöjd med utbyggnaden som nu pågår i Klippan. Har han själv
fiberanslutning hemma?
– Ja, det har jag, svarar koncernchefen på
Bjäre Kraft entusiastiskt. Jag är själv idrottsin
tresserad och ser mycket sport på TV via nä
tet. Det är mycket stabilt och jag kan ju se det
jag vill ”streamat”, vilket ju är fantastiskt bra!
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Bjäre Krafts fiber och stadsnät är en lysande
teknologi och en investering i framtiden.
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FINT
FÖNSTER

Marcin Krystyniak, David Rönn och Pierre Möller.

Fina fönster hos FönsterFint!
Ett nytt företag har etablerat sig på
Elfdalen-området vid ICA Kvantum.
FönsterFint delar nu entré med
Tullssons möbler mittemot ICA.
Namnet säger väl vad det handlar om?
Man säljer och monterar fina fönster.

– De misstag man kan göra är flera, säger
Pierre. Tänker man ha spröjsar kan man
testa genom att tejpa upp fönsterna med
”fuskspröjsar”. Man får då en uppfattning
om hur det blir. Vi har erfarenhet och kan ge
goda råd. Vad man bör tänka på innan man
FönsterFint bildades i våras av Pierre Möller bestämmer sig.
och David Rönn. De har tillsammans ett fem- Dörrar och portar
tontal års erfarenhet som säljare och montö- I varusortimentet ingår också dörrar och
rer av fönster. Nu kände de att de ville starta garageportar. Det är ofta lämpligt att byta
eget och när lokaler fanns lediga på Elfdalen dessa samtidigt som man byter fönster.
passade de på.
Huset får som regel ett enhetligare utseende
– Många hus som byggdes för 35-40 år om man anpassar dörrar och fönster efter
sedan behöver nu renoveras, säger Pierre. varandra.
Fönsterbyten är viktiga inte minst med tanke
på energiförbrukningen i en villa. Det kan Utställning
vara 30-40% av uppvärmningen som smiter I lokalen på Hembygdsgatan har man byggt
ut fönstervägen. Man vill ha fönster med upp en utställning för att kunna demonstrera fönster och uterumsdörrar. Där kan David
lågt U-värde.
och Pierre också rent praktiskt demonstrera
Energi och buller
vilka problem som kan dyka upp vid ett byte
U-värdet anger ett fönsters isoleringsför- och hur man förbereder sig inför detta på
måga och den tekniska utvecklingen går bästa sätt.
hela tiden framåt. Med lägre värmekostnader blir ett välisolerat hus billigare i drift. Ett Personlig service
fönsterbyte är en investering som betalar sig David och Pierre ser det som sin uppgift att
lotsa kunden rätt. Det är inte alla gånger
på längre sikt.
– Många upplever också att bullret utifrån som ett kostsamt och välisolerande fönster
minskar betydligt efter ett fönsterbyte, fyller ger önskvärd effekt. Dåligt isolerade väggar
David i. I synnerhet om man bor nära en gata kan då vara det som stjäl energi, och fönsmed mycket trafik, så blir nya fönster ett lyft. terbytet ger kanske inte den vinsten man
hoppats på. Ett fönsterbyte kan den händige
Oj, vad tyst det har blivit!
utföra själv, men att få goda råd i rätt tid är
Bevara byggnadsstil
A och O. Personlig service är viktig för att få
Den som väljer rätt fönster får oftast också
ett bra slutresultat och nöjda kunder.
ett snyggare hus. För att bevara byggnadsstilen på huset bör man tänka efter innan man FönsterFint erbjuder som alternativ att man
springer iväg och köper första bästa fönster. tar hand om hela processen från inköp till

16

montering och bortforsling av det gamla
fönstret. Kunden slipper själv anlita de hantverkare som krävs. Garantin på varan och
monteringen får man då från FönsterFint och
ingen annan.

– Vi gör hembesök om kunderna önskar det,
säger Pierre och David samstämmigt. Men vi
ser så klart gärna att de också besöker vår
utställning och diskuterar med oss på plats
här. Välkommen till FönsterFint!

Nemeti
ande
h fritid

CAMP KARSHOLM

Paintball

PERSTORP
Tel Johan 073-330 28 71 • Tel Anders 070- 590 32 11

Hembygdsgatan 2, Klippan • 0435-103 80
info@fonsterfint.se • www.fonsterfint.se

J
STOR 3-GLASKAMP2A-gNlas!

Få 3-glas tiPVCll-föpnstrier ochsefratm atill vsista maj 2016.

För svensexor, möhippor,
företag eller kompisgänget!

DAGS ATT PLANERA ÅRETS SÄSONG!
Välkomna!

RÖSTÅNGA
RÖSTÅNGA
BEGRAVNINGSBYRÅ

hos Tullssons möbler. Här kan ni bland annat se
vårt utbud av PVC-fönster, Trä/Alu-fönster,
Gammeldags trä-fönster och Ytterdörrar.

Hjälp med montage?
Det fixar våra samarbetspartners!

Alltid kostnadsfria offerter!

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

Erbjudandet gäller

Besök vår stora utställning

da
g
g !
by or
om ban

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

Åbymarknad tisdag 16 juni

Vi finns på plats10,7x7,1
under Åbymarknad,
10,7x7,1
kom och diskutera
kommunalpolitik
och drick en kopp kaffe!har under
Socialdemokraterna i Perstorp-Klippan-Örkelljunga

1:a maj i Örkelljunga

år firat 1:a maj tillsammans, i år firar vi i Örkelljunga.
Åbymarknad tisdag många
16 juni

Vi finns på plats under Åbymarknad,
kom och diskutera kommunalpolitik
och
drick en
kopp
Johan
Pettersson
Kerstin
Perssonkaffe!
Michael
Nemeti
Johan Pettersson
Kerstin Persson
Michael Nemeti
Ordförande
Ordförande
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige

Ordförande
Ordförande
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

Ordförande
Ordförande
Kultur och
Kultur
och fritid
fritid

09.00
10.00
11.00
11.30

Frukost med sillabord och samling
Avmarsch med musikkår
Tal
Mat och mingel med diverse aktiviteter

Gunilla
Svensson
Kentdelta
Lodesjö i vårt Rune
Persson
Välkommen
att
firande!
Ordförande
1:e vice ordförande
Ordförande
Socialnämnden
Plan och bygg
Barn och utbildning

21 juni finns vi på Åbymarknad!

BesökWebb:
gärnasocialdemokraterna.se/klippan
vårt tält då!
Följ oss på Facebook: Socialdemokraterna i Klippans kommun.
Gunilla
Svensson
Gunilla Svensson
Ordförande
Ordförande
Socialnämnden
Socialnämnden

Kent
Lodesjö
Kent Lodesjö
1:e
ordförande
1:e vice
vice ordförande
Plan och
Plan
ochbygg
bygg

Rune
Persson
Rune Persson
Ordförande
Ordförande
Barn och
och utbildning
utbildning
Barn

För mer information:
Socialdemokraterna i
Klippan.
Ordf. Johan Pettersson
tel: 070 - 496 73 63.

Följ oss på
Facebook:
Socialdemokraterna i Klippans kommun.
ippans kommun.
Webb:
socialdemokraterna.se/klippan
Webb: socialdemokraterna.se/klippan
F R A M T I D S PA R T I E T I K L I P PA N S K O M M U N
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Foto: Sabina Donsér

T
BRUKSSPELE EN
ÅG
2016 REGNB

Fr. vänster:
• Heléne Lindquist laddar
inför årets Bruksspel.
• Skådespelare Stefan Clarin
• Olle Svensson beskriver hur en
brottningsmatta såg ut på
1950-talet, för Annika Kofoed.
• Bim Wikström skriver i år manuset
tillsammans med Annika Kofoed.

Det har snart gått fem år sedan Heléne
Lindquist fick sin idé om ett större
teaterarrangemang inne på Pappersbrukets område. De mäktiga byggnaderna i den historiska miljön skulle vara
en utmärkt bakgrund till någon form av
krönikespel eller musikal, tyckte hon.
Idén mognade för varje gång hon passerade Bruket och upplevde dess speciella omgivningar. Fabriken, Borgen
och Rönne å eggade hennes fantasi och
fick henne att så småningom påbörja
ett större projekt, Bruksspelet.

1950-talet
Årets spel har tagit ett hopp fram i tiden
och utspelar sig på 1950-talet. Pappersbruket har expanderat och ett flertal pappersmaskiner producerar ett brett sortiment av
papper som går på export. Centrala Klippan har omvandlats med nybyggnationer
av tingshus, kommunhus och tillbyggnad av
Folkets hus.
– Det är fiktion även i år, säger Annika Kofoed som för tredje året i rad skriver manus
till Bruksspelet. Det är en skruvad komedi
och mycket utspelar sig på det då nyligen
renoverade Folkets hus. Regnbågen med
Efter mycket, mycket arbete blev det så pre- dansrotunda har tillkommit i byggnaden.
miär för det första Bruksspelet sommaren Idrottsföreningar och fackföreningar använ
2013. Spelet blev en framgång, konstnärligt der Folkets hus till många av sina aktiviteter.
och publikt, och gav blodad tand. Heléne har
som projektledare fortsatt att sätta upp ett Brottning, gymnastik och rock´n´roll
spel varje sommar och nu blir det fjärde året Bruksspelet är löst baserat på tidens händelser, men fiktion, vilket Annika betonar. Ungför Bruksspelet 2016.
domar är aktiva i idrottsföreningar såsom
Historiska spel
brottarklubben och gymnastikföreningen.
Handlingen i Bruksspelen har i fiktion berät- Den nya musiken, rock´n´roll från USA, tilltat delar av Pappersbrukets historia; om di- talar tonåringar, men skapar motsättningar
rektör Sunnerdahls inköp av Sveriges första mellan generationer. Många kvinnor är
pappersmaskin 1836 och om tiden för byg- hemmafruar och kan gå och se husmorsgandet av järnvägsstationen 1875. De större filmer på Folkets hus biograf, Folkan.
historiska händelserna har förankrats i enskil- – Vi har också tagit fasta på att Regnbågen
da individers liv. I fjolårets spel beskrevs flick- symboliserar mångfald och tolerans, säger
ors situation vid slutet av 1800-talet, såväl i Annika som också är regissör för Bruksdirektörsfamiljen som hos en arbetarfamilj.
spelet.
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Amatörer och proffs
Annika Kofoed, skådespelare på Stadsteatern i Helsingborg, där hon även regisserar
ibland, har i år bildat par med Bim Wikström
i manusarbetet. De har båda arbetat tillsammans med Helsingborgs stadsteaters uppsättningar av Nils Holgerssons underbara
resa och Pelle Erövraren. Musiken till Bruksspelet skrivs som tidigare år av P-O Nilsson,
en kompositör med ett brett register.
Bland funktionärer och skådespelare finns
såväl amatörer som proffs, barn och vuxna.
På scenen uppträder ett 60-tal personer där
den större delen är amatörer från Klippantrakten. Ett mindre antal av skådespelarna
är dock professionella och har några av de
ledande rollerna. I år blir det en sextett merittyngda skådespelare som medverkar; Regina
Lund, Stefan Clarin, Mikael Ahlberg, Axel Birgander, Elin Rusk och Heléne Lindquist.
Bruksspelet var det, ja! Redan nu en tradition
som utforskar och bevarar Klippans historia i
en underhållande och fängslande form!

Bruksspelet 2016 Regnbågen
15 föreställningar 1-24 juli
Spelplats: Pappersbruket, Klippan
Handikapparkering finns vid Portvakts
stugan, för övriga bilburna finns parke
ring vid Rönne Hund-ungdoms plan och
f.d. Bruksskolan.

I samarbete med

Söderås

Topnews inriktning är främst ”blåljusnyheter” men det
levereras även videos och bilder på sport, konserter,
stora evenemang, kändisar, kungligheter och mycket mer.

På hemsidan www.topnews.se kan du se mer.

2016-03-08
Miljöbrott, Klippan
På platsen fanns bl.a. tre
stora fat, varav två var fyllda
med okända ämnen. Flera av
dem läckte ut färg i olika
kulörer. Området luktade
starkt av lösningsmedel.

2016-03-12
Brand på asylboende
i Klippan. Rökutveckling samt
brandhärd vid entrén.
Elden kunde snabbt släckas
tack vare ett tidigt larm.

2016-03-16
Villabrand, Skäralid ut
anför Ljungbyhed. Villan

helt övertänd. Ingen
person har anmälts
fysiskt skadad.

G PÅ
MILJÖDA S BIBLIOTEK
KLIPPAN

Vår miljö i fokus
Söderåsens miljöförbund har miljö- och hälsoskyddsansvaret för kommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp,
Svalöv och Örkelljunga. Förutom att man behandlar
tillståndsansökningar, gör inspektioner av storkök och
restauranger, lantbruk och industriverksamhet, så bevakar man miljöfrågor i stort. I deras arbete ingår att
informera kommunmedborgarna i miljö- och energifrågor. Den 17 mars arrangerade man en temadag för miljön på biblioteket i Klippan.
Miljöstrategerna Maja Jonholm och Tord Andersson och energirådgivaren David Wargert tog bibliotekets trivsamma atrium i
besittning och skapade en angenäm miljö för den intresserade
besökaren. Informationsmaterial fanns, några elcyklar i demonstrationssyfte och en tipsrunda om Allemansrätten var en del av
det som erbjöds den intresserade.
– Vi har hittills haft ett trettiotal besökare, berättar David. Det
har varit skolbarn, men även en del vuxna. Vår energicykel har
varit mycket populär. Genom att cykla kan man tända ett antal
lampor. Man får en uppfattning om hur mycket energi det går
åt att tända en vanlig glödlampa jämfört med en led-lampa.
Led-lampan ger lika mycket ljus, men det går åt mycket mindre
energi.
Man hade ett dukat bord med broschyrer och böcker (det var ju
på biblioteket...) med blandat innehåll. Information om utflyktsmål i Klippanbygdens natur varvades med böcker och material
om energi och miljö. Till exempel fanns information om olika
uppvärmningsalternativ för våra hus och hem. Som ett komplement till Solvärmeboken fanns en solpanel som kunde granskas
av den intresserade besökaren.

2016-03-17
Bilbrand, Skäralid

Branden misstänks vara
anlagd och polisen har
upprättat en anmälan
om skadegörelse.

Foto: TOPNEWS.se - Jan Emanuelsson

2016-03-19
Trafikolycka, Klippan

Räddningstjänsten larmades tillsammans med
ambulanser och polis till
en trafikolycka i korsningen Fabriksvägen /
Åbytorpsvägen.

2016-04-02
Trafikolycka , Röstånga

En personbil kör i diket
på väg 108 i höjd med
Duveskog. Ingen person
skadades fysiskt.

Miljöstrateg Tord Andersson
demonstrerar hur mycket en
ergi som går åt att tända upp
ett antal traditionella glödlam
por jämfört med led-lampor.
Led-lamporna
förbrukade
minst energi. De traditionella
glödlamporna håller på att fa
sas ut för att ersättas med de
energisnålare led-lamporna.

Miljöstrateg Maja Jonholm och energirådgivare David Wargert förevisade elcyklar,
ett bra alternativ till bilen om man skall åka
lite längre sträckor. Cykeln till höger är hop
fällbar och lätt att ta med sig på tåg. Det
kostar inget extra att ta med den ombord.
Söderåsens miljöförbund har kontor i
f.d. Tingshuset på Storgatan i Klippan.
www.smfo.se
Energirådgivning: David Wargert
0435-78 24 95 se även www.ekrs.se
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E
SPIN OF HOP

N
KONSTHALLE

Foto: Majken Heino

En av deltagarna i team Bjöck i luren, Filiph ”Fippe” Jönsson.

SPIN OF HOPE I KLIPPAN
Det var trångt och svettigt på Kupolen när Spin of Hope
genomfördes den 2 april. I Klippan deltog inte mindre än
20 lag från företag och grupper i bygden.
Spin of Hope arrangeras av Barncancerfonden och alla intäkter
går oavkortat dit. Det anmälda laget bokar en cykel - guldcykel
för 3.000 kr eller bascykel för 1.500 kr – och sedan är det bara
att spinna på!
– Det är glädjande med ett så stort engagemang hos företag och
privatpersoner här i Klippan, säger Jan Nilsson på Kupolen som är
en av initiativtagarna till Spin of Hope i Klippan. Det känns riktigt
bra!
Förutom kostnaden för cykeln ges deltagarna möjlighet att sponsra genom direkta bidrag. Intäkterna för förfriskningarna som fanns
till deltagarna gick också vidare till Spin of Hope. Arrangemanget
ger sammanlagt cirka 5 miljoner kronor till Barncancerfonden.
– Ändamålet! svarar Filiph Jönsson tveklöst på frågan om varför
han deltar i Spin of Hope. Syftet är gott, men så är det så klart
kul också!

Det var fullt på Kupolen när Spin of Hope genomfördes.
Inga lediga cyklar syntes i lokalen.

Elevutställning
på Konsthallen
Under mars månad var det utställning i Konsthallen i
Klippans kommun. Det var esteteleverna från Åbyskolan
som visade upp sin konst och vad ”de gick för”.
Av all konst som fanns i rummet var mestadels foton, men det
fanns även några datorillustrerade verk och en film. Många av
fotografierna var bilder på natur, miljö, människor och byggnader.
Det bästa med utställningen var att inte ett enda verk var likt
något annat utan varje bild förmedlade en egen känsla. Känslor
som kyla, ensamhet, glädje, svårt och gammalt var bara några av
alla känslor som ”poppade upp” i huvudet när man såg alla verk.
Två verk jag själv fastnade för var Majken Heinos foto, som visade
flygande fåglar vid elledningar och fabriker vid en solnedgång. När
jag tittade på bilden så såg det ut som om fåglarna var på flykt
från något och försökte fly mellan elledningarna. Det kändes svårt
och konstigt, samtidigt som solnedgången bringade skönhet och
glädje, men som förstördes av fabrikernas farliga utsläpp på bilden.
Det andra var Philip Nilssons foto på en blå- och rosafärgad växt
där det såg ut som att det låg vattendroppar eller frost på den.
Direkt när jag såg den fick jag intrycket av kyla, på grund av växtens färg och placering. Bilden är tagen så att växten är i fokus
och bakgrunden blir då suddig så att den nästan smälter samman
med växten och bilden.
Text av Måns Lang, prao på Söderås Journalen 15 mars.
Måns går i årskurs 8 på Ljungbyhedsskolan.

Varje år drabbas 300 familjer i Sverige av att ett barn
får cancer. Barncancerfonden finansierar forskning
och utbildning inom barncancerområdet. Insamling av
medel för att bekämpa barncancer har pågått sedan
1979 då fröet till Barncancerfonden såddes.
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Foto: Philip Nilsson

Föreningssidan

Maila till: foreningssidan@soderasjournalen.se
Ni skriver själv texter och ansvarar för att de är
rätt. Vi förbehåller oss rätten att redigera dem.

På denna sida erbjuder vi alla föreningar i Söderås Journalens utgivningsområde att informera om sin verksamhet. Föreningen
ska alltså finnas i Klippans kommun (Klippan, Ljungbyhed, Östra Ljungby osv), Perstorps kommun, Kvidinge eller Röstånga.

den). Kontakta Bitte Rosenqvist. Alla hjärtligt
PlastensSönnarslövs
Hus
PRO Perstorp
välkomnaSläkttill samtligaoch
våra Folklivsarrangemang häl- Ljungbyheds Golfklubb.
Västra
Åsbo
Byavandringar i Perstorp, längs Järnvägsga- sar Styrelsen.
Boulen startar för säsongen måndag 25/4
Bygdeförening
Aktiviteter
tan mellan Oderljungavägen och Köpman- forskare
kl.14.00.
Pågår därefter varje måndag hela
Mer info om våra aktiviteter kan ni läsa på
gatan. Planerade datum är:
Aktiviteter
våren 2015
Öppet Hus Tisd 17 maj kl. 14.00 och 14.30 och lörd 21 vår hemsida www.spf.se/ekenperstorp

• Torsdagen den 19 mars kl. 19.00.
maj kl. 10.00 och 10.30
Kulturafton i Klöva Hallar, Bertil Hagberg
I samarbete
Studieförbundet
Vuxenskovisar
flygfotomed
från
Söderåsen. Kaffe
och
lan, kaffestund
efteråt i Vuxenskolans lokaler
kaka
ingår i entreavgift.
påTorsdagen
Stockholmsvägen.
Information
och Kulturanmä•
den 9 april
kl. 19.00.
lan
om
deltagande:
Tel
0435-39303,
mail:
afton i Klöva Hallar. Konsert med Klippans
info@plastenshus.se
Plastens
Hus,
Hässleungdomsorkester. Kaffe och kaka ingår i
holmsvägen 6, 284 34 Perstorp
entreavgift.
10/5:
”Perstorpden
do Brazil”
Kal•
Söndagen
19 aprilClaes-Göran
kl. 14.00. Årsborg berättar
sin och
familjens bjuder
möte med
möte
i Klöva om
Hallar.
Föreningen
på
Brasilien
arbetet
för Perstorp av
de första
kaffe
ochochkaka.
Underhållning
Mats
jobbiga åren.
Carl-Henrik Wendt berättar
Pettersson
och Ingrid.
om bakgrunden till Perstorps stora internatio• Torsdagen den 30 april kl .19.00. Valnella satsning 1952 som efter startproblem
borgsfirande på Forsby Idrottsplats. Bål,
blev en succé.
försäljning av korv med tillbehör och kaffe
Samtliga
visas med
startavbåde
och
kaka.Temakvällar
Lotteriförsäljning.
Vårtal
kyrkl. 17.00Pernilla
och kl.Håkansdotter-Olsson.
19.00. OBS! Föranmälan
koherde
krävs.
•
Lördagen den 30 maj kl. 14.00. Spelmanstämma i Klöva Hallar. Klippans
Musik-kapell
anordnar
spelmanstämma. Föreningen har korvförsäljning,
smörgås elller kaka med kaffe. Våfflor.
Månadsmöte 19/5 Bussresa. Resan går till
Lotteriförsäljning
Södra Skåne med många överraskningar.
Välkomna önskar Västra Sönnarslövs
Buss avgår från Allégården kl 08.00 och
Bygdeförening. Besök gärna vår hemsida
kommer åter till Perstorp kl 18.00.
www.bygdegardarna.se/vastrasonnarslov
27/4 Busstur med Birgit Nilsson i Oderljunga
socken, samling Folkets Park kl 11.00, lunch
Vincents kök ca kl 13.15

Seniorerna,
SPF Eken Perstorp

PRO Perstorp

Danser
och möteaktiviteter pågår varje vecka
Nedanstående

Den
mars Bowling,
är det dans
i Folkets
Park
under4våren:
Canasta,
Linedans,
kl.
17.00 Skrivarcirkel,
till Berts favoriter,
18:e
Bridge,
Rörelsesamt
och den
Rytmik
till
till
Ingvar
Fastspåorkester.
Musik,
Kultur
cykel i vår natur, Väntjänstgruppen,
Boule
vid föreningsmöte
Bäckstugan tills.
med
Den
11 mars
är det
i Folkes
PRO. kl.14.00.
Park
Aktiviteter vid enstaka tillfällen: Restaurangbesök (dagens lunch, sista fredagen i måna-

För alla nya som gamla släktforskningsintresserade i vår egen lokal på Studiegården 47:an. Alla välkomna!
•
Måndag
23den
februari
kl 13.00
- 16.00daResa
tisdagen
10 maj.
OBS! Ändrat
tum.
Studiebesök
på Klövern
Förvaltning
- 16.00 AB i
•
Fredag
27 februari
kl 13.00
Malmö.
Pris1per
person
595:- - 12.00
•
Söndag
mars
kl. 09.00
•
Måndag
9
mars
kl.
13.00
Studiebesök på EES-projektet - 16.00
i Lund i Juni.
- 16.00
•
Fredag
13 mars
13.00
OBS!
Ändrat
datum.kl.Nytt
datum
meddelas
•
Måndag
23 person
mars kl.495:13.00 - 16.00
senare.
Pris per
• Fredag 27 mars kl. 13.00 - 16.00
Studiebesök
på DSV Logistik i Landskrona
•
Onsdag
11 mars kvällsträff, Studiegården
tyvärr
inställt.
47:an, kl. 19.00 med temat ”Berättarkväll”.
Mer
information
om studiebesök
utfärder
Vi
berättar
för varandra
om våroch
släktforsklämnas
vid
våra
månadsmöten.
ning. Det kan vara om hur svårt det ibland
är
att hitta släktingar
om
Sånggruppen
sjunger ineller
våren
27spännande
april klockeller
sorgliga
berättelser vi47:an
funnit i arkiven.
an 14.00
på Studiegården

SPF Seniorerna Åby Klippan

Res med SPF.

Platser kvar till vår Kroatien-

resa, 10Ljungbyhed
dagar med besök på många intresPRO

Golfaktiviteter för klubbens medlemmar
sommaren.
som nu pågår under vintersäsongen är:
Dans. Onsdag 4/5 i Folkets Park kl.17.00.•
Tisdagsförmiddag
21.00.
Liljas orkester. spelar damer och
herrar golf över nio eller arton hål.
Bingo. Fredag 6/5 i Bäckstugan kl.14.00.
• Klubbens veteraner spelar på onsdags Medlemsmöte. Onsdag 11/5 i Folkets Park
förmiddagar.
kl.14.00. Tyringe PRO-kör underhåller. Det
•
pågår
vintertouren.
blirLördag-söndagar
även information av
representanter
från
Alla
dessa
aktiviteter
samlar
totalt c:a
Swedbank.
80-talet medlemmar som vid något av
Dans. tillfällen
Onsdag deltager.
18/5 i Folkets Park kl.17.00.dessa
21.00. till musik av Orients orkester
Att
uppmärksamma
att man den
27 jaBingo.Fredag
20/5 i är
Bäckstugan
kl.14.00.
nuari spelade på ordinarie greener (sommargreener),
vilketi Bäckstugan.
inte har hänt sedan
Övriga aktiviteter
man
fick stickcafé
18-hålsbanan
år 2001!
Tisdagar
kl.14.00.-16.00.
Torsdagar canasta med början kl.17.00
Golfrestaurangen är öppen måndagFredagscafé kl.09.00-11.00.
fredag och serverar ”dagens” under hela
Cirklar pågår enligt program.
denna vintersäsong, vilket uppskattas av
både
icke-golfare.
Resa: golfare
Torsdagoch
26/5
till Heiligenhafen 500:/

pers (inklusivesom
bussresa
och flest
lunch deltagare,
i Tyskland)
Vintertouren
samlar
Påstigning
vid
Bäckstugan
kl.06.25.
(vid
Kontakta Arne 24052 eller Zdenko 15901 mellan 25-30 medlemmar, leds av Johan
minst
5
deltagare)
Beräknad
hemkomst
• Årsfest fredag 6 februari kl. 13.00.
Nilsson på 605p, därefter kommer Hans
för mer information. Styrelsen
21.30.-22.30.
• Årsmöte fredag 20 februari kl. 14.00.
Pommer,
320p, Gary Branchett, 265p,
Bindande
anmälan260p,
senastHåkan
2 maj Svensson,
till Börje i
• Trivselträff fredag 20 mars kl. 13.00.
Göran
Sjöblom,
Örkelljunga
tel.0768/285235.
• Kvartalsmöte fredag 17 april kl. 14.00. 250p,
Kennet Lindkvist, 230p, Göran
Avgiften ska2015p,
vara betald
till PRO Örkelljung• Boule - inomhus Klippan måndag kl. 10.00 Svensson,
Lars Robertsson,
205p,
Aktiviteter den 1 maj 2016:
as
Bg:611-7568
senast
fredag
6 Eriksson
maj.
• Canasta tisdag kl. 13.30 i lokalen.
Kenneth
Hjelm,
200p
och
Rolf
på
09.30 Samlingsmusik Simhallens parkering,
• Bowling
onsdag kl. 13.30 Perstorp.
195p.
Örkelljunga
Vi turar: Onsdag 1/6 Helsingborg- Hel•
Gymnastik
15.30 idrottshallen.
10.00
Konsertonsdag
vid kl.
Klockplatsen,
”Röda Kommande
singör och äter
lunch. Du väljer
själv vad du
verksamheter
för medlemmar• Whist
onsdag
kl.
18.30
i lokalen.
Torget” (mittemot COOP),
Örkelljunga na:
vill äta.
Vi
rekommenderar
dagens
med
Årsmöte Vår torsdagen den buffé
26 mars,
•
Handarbete
första
torsdag
månaden en massa rätter till ett pris av 219:-/pers exkl.
Klippans
musikkår
hälsar
våren ivälkommen
kl. 19.00 i klubbhuset, arbetsdag är lördakl.
13.00
i lokalen.
med
att ge
”Minikonserter i Klippans kom- gen
dryck.
den 28 mars med samling kl. 09.00
•
Skogsvandring tisdag kl. 13.30. Start i Vi åker tåg från Perstorp kl.10.49. och beräkmun”
vid klubbhuset och årets första öppna tävmaj.
på torget.
12.00Samling
Ljungåsen,
Ö. Ljungby
nas vara
tillbaks omkring
ling
är lördagen
den 25 kl.16.00.
april.
•
Boule
utomhus
torsdag kl.13.30 i stads- Färjebiljetten kostar 22:- samt tågbiljett t.o.r.
12.45 Åbyhem, Klippan
parken.
Vädret bestämmer
Mer
info:www.ljungbyhedsgk.se
13.15 Restaurang
Senioren,startdatum.
Klippan
144:-(med
jojo-kort 129:60)
13.45 Torget, Klippan (Väpnaren)
OBS! Tågbiljetten går endast att betala med
14.30 Ljungbygården, Ljungbyhed
kort . Medtag legitimation.
santa platser.

Aktiviteter och möten våren 2015

Klippans musikkår

Tack till Föreningssidans sponsorer!

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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Var och en betalar för sig. Anmäl er senast parkeringen vid Ur & Skurs nya skola. Med20/5 på lista i Bäckstugan eller ring någon tag kaffekorg. Inf. Ingegerd 0435-440303,
Gun 072-5292973
i styrelsen!

Ljungbyheds
Militärhistoriska Museum

Växtloppis söndag 22 maj kl. 10.00-12.00
vid Polemanska huset i Forestad. Inf. Cecilia
0435-770314, Gunnel 0435-770028. Alla
hjärtligt välkomna till våra aktiviteter! Samarr.
Museet öppnar för säsongen den 7 maj. Till
SV Västra Skåne.
en början kommer vi att ha öppet lör/sön kl
11-17. I år kommer vi att öppna en helt ny
avdelning på nära 300 m². Där kommer
flygets historia på Ljungbyhed från 1910 till
1998 att presenteras. Flygplan, motorer och
annan materiel med flyganknytning kommer presenterar Rhapsody in dance.
att ingå i utställningen. Dessutom kommer en Vårföreställning. Mer än 100 elever medverunik, och stor, samling av muckartavlor att kar. Lördagen 7 maj kl 13.00 samt kl 18.00,
exponeras.
Söndagen 8 maj kl 13.00
Bildgruppen, som sammanträder fredagar
Föreställningen beräknas ta cirka 2 timmar,
mellan 12:30 och 15:00, har sedan starten
Idrottshallen i Klippan, Biljetter köps på plats.
i februari 2007 haft över 260 möten och ca
För mer information gå in på hemsidan www.
23 000 bilder har bearbetats.Sista mötet för
saltito.se
säsongen blir den 13 maj. Vi är idag mellan
25 och 35 deltagare varje gång, men det
finns plats för några till. Välkomna.

Dansföreningen
Saltito/Aktiv Ungdom

På hemsidan (www.lmhm.se) finns bl.a. aktuellt väder i Ljungbyhed och väderstatistik sedan hösten 2007 från vår egen väderstation.

Ljungbyheds judoklubb

Träningen är i full gång - välkommen!
Barn 8 - 12 år:
måndagar 17:30 - 18:30 och
onsdagar 18:30 - 19:30

V. Sönnarslövs
Bygdeförening

Judo för alla - familjejudo:
Fredagar 18:00

PRO Ljungbyhed
Kyrksöndag

5 maj i Riseberga kyrka kl
13.30. Kyrkkaffe i församlingshemmet Ljungbyhed.

Skogsvandringen börjar tisdagen 10 maj.
Samling på torget kl 13.30.
Boulen startar i Ljungbyheds stadspark torsdagar kl 13.30. Vädret bestämmer startdatum.

Onsdag 11 maj kl 08.30 vid busstationen. Utfärd till Heagården. Kullen, Hillesgården mm.
Pris 650 kr. Anmälan senast 3 maj till Judith
tel 441026.

SPF Seniorerna
Tycho Brahe Ljungbyhed

den 28 maj i samarbete med Klippans Musikkapell med början
kl 14.00. Föreningen står för försäljning av
grillad korv,smörgås, våfflor, kaka med kaffe.
Lotteri.
VM i träskofiol arrangeras. Samarbete med
Vuxenskolan

Tävlingsträning:
onsdagar 18:30 - 19:30

Har du eller känner du någon som har problem med alkohol? Vill du veta mer om AA?
Vi har info-träffar varje torsdag mellan 18.0019.30. Alla välkomna.
Vår adress: Ängelholmsgatan 5, Klippan

Valborgsmässofirande på Forsby Idrottsplats
med korvgrillning, kaffeservering och lotteri
med början kl 19.00. Bålet tänds kl 20.00.
Vårtalare är rektor för Krika Bygdeskola,
Ann-Charlotte Pregler.
Tura med Öresundsbuffé fredagen 29 april
Samarbete med Vuxenskolan.
se program.
Spelmansstämman

Ungdomar och vuxna:
måndagar 18:30 - 19:30

AA Anonyma Alkolister
Klippan

Våravslutning

Hillesgården tisd. 17 maj.
Samåkning från torget Ljungbyhed kl 13.30.
Anmälan senast 10 maj till Gertie 441355,
Anne-Mari 440142 eller Gunnel 441267.

Dagens rätt fredagen 27 maj. Avfärd torget
Ljungbyhed kl. 12.30. Anmälan senast 24
maj till Göran 441447.

Besök gärna vår hemsida www.bygdegarGå gärna in på vår hemsida:
darna.se/vastrasonnarslov/se
www.spf.se/tychobraheljungbyhed
Välkomna alla till natursköna Klöva Hallar

Lekisjudo:
onsdagar 17:30 - 18:15

Klippans scoutkår

Plats: Idrottshallen i Ljungbyhed

Riseberga-Färingtofta
Hembygdsförening

30/4 aktivitet i Ankarlöv, alla avdelningar
start kl 10.

Liberalerna i Klippan,
Perstorp och Åstorp

Bjuder in till ”Liberalt café” för diskussion
14/5 har kåren familjedag, info kommer. om bostadspolitiken. 2016-04-28, kl 18.30
På Granny´s, Torget 4, Klippan
Guidad vandring onsdag 18 maj kl. 18.00, Glöm inte att anmäla er!
irenedahl@telia.com 0703-177845
vid torpen runt Herrevasdskloster. Samling Följ oss på facebook Klippans scoutkår

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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SPF Seniorerna Färingtofta

inbjuder till motionsdans i Tornsborgs Tivoli,
Färingtofta.
Torsd 28 april OBS TIDEN 14-17.30 BERTS
FAVORITER spelar
Torsd 12 maj OBS TIDEN 17-20.30 ORIENT
spelar
Torsd 26 maj OBS TIDEN 17-20.30 BENGT
HEDIN spelar
Vi bjuder på kaffe. Alla föreningsanslutna
pensionärer är välkomna. Medlemskontroll.

OK Kompassen

Välkommen att prova på OK Kompassens
sommarorientering. Naturpasset i Vedby
strövområde, Klippan eller i Nybo skog,
Ljungbyhed. Kontrollerna finns ute 1 maj tom
31 aug.

Klippanbygdens natur
Sö 15 maj kl 10:00 Kan man äta sånt?

Bland försommarblommor i borgen. Rååns
dalgång vid Vallåkra är en vacker plats med
en spännande kulturhistoria men också med
mycket stor biologisk mångfald. Borgen är
känd för sina täta bestånd av småfåglar av
många arter men också mycket annat. Idag
ska vi visa och berätta om några av försommarens växter med tonvikt på ätliga örter.
Musik till kaffet får vi av Näktergal, Gök,
Härmsångare, Steglits och många fler.
Sammanarr. Med Söderåsens Naturskyddsförening
Samling: parkeringsplatsen vi Grönadals
Bygdegård, Vallåkra (strax väster Vallåkra
stenkärlsfabrik)
Kontakt: Bengt Hertzman, 070-203 59 15,
Eva Kristiansson, 042-29 13 75 eller Inger
Persson, 070-924 76 73

Paket med karta och anvisningar finns att
köpa på Ekstrands cykel, Turistbyrån, KlipSö 22 maj kl 8:30-17 Kullabergsvandring.
pans camping och Lantmännen i Ljungbyhed.
I vårens mest spirande tid beger vi oss till KulMer info finns på
laberg för att, i ett geologiskt intressant omhttp://www3.idrottonline.se/OKKompassen- råde, låta oss hänryckas av en bedårande
Orientering/
flora och fauna. Vandringen görs i kuperad
terräng varför rejäla skor krävs. Medtag matsäck och dryck för en hel dag.
Samling: Tullssons möbler i Klippan kl 8:30
Kontakt och ledare: Mikael Johansson, 070535-90-92
VÅRFEST SKÄRALID

HjärtLung-föreningen
i Klippan

Gemytlig samling kring buffébordet och
vandring kring Skärdammen
Måndagen 9 maj kl. 18.00 200:-/person
Anmälan senast 2 maj 0435-440426

Klippans Musikkapell
Spelmansstämma

Lördagen den 28 maj kl. 14.00 hålls spelmansstämma på Klöva Hallar. Stämman
hålls till minne av storspelmannen Per Joel
Berndtsson som bodde i trakten. Vi som arrangerar stämman är Klippans Musikkapell
och vi gör det tillsammans med Västra Sönnarslövs Bygdeförening. Härligt tillfälle att få
lyssna till svensk folkmusik i skön natur. Där
kommer också att hållas världsmästerskap
i träskofiolspel. Det kommer att finnas kaffe
med tillbehör och grillad korv för sugna. Alla
är hjärtligt välkomna. Fritt inträde.

Söndagen den 29 maj

Metfiske i Jeans damm. Fiskeklubben ordnar
ett metfiske i Jeans damm kl. 09:00-13:00.
Fisket kostar 20 kr/person. Anmälan sker vid
sekretariatet. Det är bara vitfisk och abborre
som får plockas upp. Alla fiskar i samma
klass och tre priser delas ut. Se även regler
på anslagstavlan.
Besök klubbens Facebook sida ”Perstorp
Sportfiskeförening CARPIO”. Alla medlemmar uppmuntras att lägga in sina egna fiskehistorier.

Åsbo Släkt- och
Folklivsforskare
Öppet Hus,

till vilket alla släktforskningsintresserade är välkomna, i vår lokal på Studiegården 47:an:
Måndag 25 april kl 13 – 16
Söndag 10 april kl 9 – 12
Fredag 29 april kl 13 – 16
Onsdag 4 maj kl 18.30 berättar Lena Ringbrant Ekelund om den nya versionen av släktforskningsprogrammet Disgen. Anmälan via
hemsidan, www.aasbo-gen.com. Begränsat
antal platser.
Söndag 5 maj kl 13.30 vårutflykt till Polemanska Huset i Färingtofta.

Perstorps Sportfiskeförening Kostar det något?
Det kostar inte något för föreningarna
CARPIO

att ha sin föreningsinformation här.
(Gäller dock ej ekonomiska föreningar).
Fiske i Harasjömåla. Vi fiskar i Övre Norra
Bäckasjön. Samling och avfärd från Nettos Dessa sidor är sponsrade av företagen som
parkeringsplats kl 05:30 Kostnad är 300 kr/ finns i nederkanten av förreningssidorna.
vuxen och 100 kr/barn under 12 (vid fiske
tillsammans med vuxen och på gemensam Hur går det till? Ni skriver själv texter och
brygga). Det finns möjlighet att fiska fler än ansvarar för att de är rätt. Vi förbehåller oss
en person per brygga. Prata med Mats vid rätten att redigera dem vid behov.
anmälan. Vi kör med egna bilar.
Anmälan och information hos Mats Lindahl Maila in er info till:
på tfn 070-9766259 Efter 17:00.
foreningssidan@soderasjournalen.se
Kolla sen att ni fått svarsmail från föreningsOBS! Begränsat antal platser.
OBS! Anmälningsavgiften sätts in på bank- sidan senast 3 dagar efter manusstopp.
Har inget mail kommit så hör av er på
giro 5815-1283 senast 2016-05-01.
0435-77 90 54 direkt.
OBS! Märk inbetalningen ”14 maj”.

Lördagen den 14 maj

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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UF-företagarna i
”Go Bananas”:
Ida Hjort,
Christian Fridlund
och Ebba Larsson.

FÖREL
ÄSNIN
G

Sven-Erik Rehnman, Fujitsu presenterade sitt företag.

FIBER FÖR FÖRETAGARE
Utbyggnaden av fibernät pågår för
fullt i Klippan och Ljungbyhed. Det är
framför allt i villaområden som energibolaget Bjäre Kraft har gått ut och
erbjudit de boende en anslutning. Men
uppkoppling för företagare kan också
bli aktuellt.
Bjäre Kraft och deras samarbetspartner Diflex bjöd tillsammans med Klippans kommun
in till information om vilka alternativ som
finns för företag. Jonathan Senniksen från
Bjäre Kraft gav en orientering i hur långt man
kommit, vilka områden som var aktuella och i
vilken takt utbyggnaden sker.
Diflex representanter, Kjell och Daniel Ivarsson, presenterade sitt företag och de ITtjänster som de erbjuder ett företag. Sven-Erik Rehnman lämnade information om Fujitsu,
där han betonade att man arbetar för att ta
socialt och miljömässigt ansvar i sin produktion.
– En fiberuppkoppling är absolut intressant
för oss, säger Per Bengtsson som driver Flexoart AB på Åbytorps industriområde. Idag
har vi uppkoppling via mast och är beroende
av att det fungerar utan störningar. Fiber är
stabilare och har högre kapacitet.
Träffen avslutades med en engagerad diskussion mellan Bjäre Kraft och det 25-tal företagare som kommit. Det råder ingen tvekan
om att intresset för att få fiberanslutning till
företagen är stort. Förhoppningsvis får även
företagen fibernät inom snar framtid till ett
rimligt pris.

Daniel Ivarsson,
Diflex
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Anna Thörnqvist, ny EUsamordnare och landsbygds
utvecklare i Klippans kommun.

FÖRELÄSNING FÖR GYMNASISTER OCH FÖRETAGARE
Klippans kommun och Företagarna
i Klippan bjöd den 13 april gemensamt in Per Holknekt och Günther
Mårder till föreläsningar. Holknekt
har gjort sig känd som skateboardåkare och entreprenör, Mårder är vd
för Företagarna i Sverige.
På eftermiddagen fanns cirka 185 gymnasieelever i publiken och på kvällens föreläsningen var det framför allt företagare
från Klippantrakten i publiken. Inledningsvis presenterade några UF-företag (Ung
Företagsamhet) hur de hade arbetat med
sina företag.
Frihet och ekonomi
Günther Mårder som är ekonom har varit
verksam i Aktiespararna och Aktiefrämjandet och drivit frågan om privatekonomi
som ett obligatoriskt ämne i grund- och
gymnasieskolan. Han var vd för Aktiespararna 2008-20012 och sparekonom på
NordNet Bank 2012-20015. Sedan i fjol är
han alltså vd för Företagarna i Sverige.
Hans föreläsning för gymnasisterna tog
sin utgångspunkt i begreppet ”frihet”. Vi
har frihet att välja och frihet att välja bort.
Han berättade också fängslande om sitt
privatliv, om livets med- och motgångar.
Han betonade att man inte kan gardera
sig för alla livets motgångar, men att en
god privat ekonomi kan vara en garanti
när missräkningar i livet möter oss. En god
ekonomi är en förutsättning för frihet.

Günther Mårder, vd
Företagarna i Sverige

Skateboard och mode
Per Holknekt berättade om sitt händelserika liv som har pendlat mellan att vara
framgångsrik skateboardåkare och entreprenör till ett liv som hemlös missbrukare.
Efter att ha kommit tillrätta med sitt missbruk startade han tillsammans med kläddesignern Karin Jimfelt-Ghatan det framgångsrika klädföretaget Odd Molly.
– Det är en jävla skillnad mellan att vara
hemlös och allt har tagits från dig. Och
att fem år senare kunna läsa i tidningen
att du är god för 130 miljoner, betonade
Per Holknekt.
Holknekts omväxlande liv inleddes när
han som artonåring åkte till USA och av en
slump blev skateboardåkare. Trots att han
själv uppfattar sig som en person som har
dåligt självförtroende har han aktivt sökt
utmaningar i livet. Livet är sällan enkelt,
men man kan inte alltid jaga efter nytt.
Det är viktigt att ta tillvara det man har
och vårda det. Holknekts föreläsning var
inspirerande och manade till eftertanke.

Per Holknekt,
entreprenör

Planteringsbord
Nyby D50930, vit eller svart
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Tävla i Annonsjakten!
• Varje pusselbit i Annonsjaktens 6 fält passar in i någon
av annonserna i detta nummer.

Vinnare Barntävling - Mars
1: Alexander Nielsen, Röstånga
2: Simon Mårtensson Klippan
3: Lukas Ekstrand, Klippan

2 personer vinner 2 biljetter var till BRUKSSPELET 2016.

tiken! Vi bjud
TShör.i bu
rer PÅtill PLA
Lev• era
Du skallntö
hitta annonserna
vilka bitarna
Skriv sedan
annonsörens firmanamn under respektive ruta.

Biokleen ..........torsdag kl. 10-17
• Du skall alltså inte ange tidningssidans nummer.
Fiskars ............torsdag kl. 9-14
Sänd lösningen
till: Adapt Media,
Norra
Skolgatan
2,
Foga
...............torsdag
kl. 10-17,
fredag
kl. 10-17
264
33
KLIPPAN
i
brev
frankerat
med
brevporto.
Salsa ...............torsdag kl. 10-17, fredag kl. 10-17
Glöm inte
att ange ”Annonsjakten”
Teknos
............fredag
kl. 10-17 utanpå kuvertet!
Om
denna
märkning
inte
finns
med deltar man inte i
Royal
Canin ....fredag kl. 11-17
MOTORSÅGAR • RÖJSÅGAR • SKYDDSKLÄDER

KORV d
från gr

Torsdag k
k

Vårens fräscha
Fredag
a!
n
m
o
k
italienska
byxor
l
Vä

GRÄSVÅRDSMASKINER
Finns i massa
olika
Raka, smala, korta
tävlingen! OSS
TILLHANDA SENAST
den
6 färger.
maj 2016

Plantjord

I
!
BYGGckVim
S
t
I
t
y
R
N
P
200:RABATT
t • Try
JIPPO
behandla

Våren är här!

Motorsågar, röjsågar, kapmaskiner och gräsklippare

Avloppsspolning

R

S
E
Gäller vecka 17. Ta med kupongen!
O
E
Södra
ÅrhultOCH INSTALLERAR ROBOTKLIPPARE SE
VI SÄLJER
Aspen miljöbensin 2-takt och 4-takt. Maskinsvärd och maskinkedjor.
R
R
Öppettider:
50 Liter/säck
Branscherfarenhet sedan 1953 - Vi hjälper dig välja rätt maskin!
V
V
Måndag - fredag .... 10 - 18
D
Lördag
.................... 10 - 14
I
Öppet:
Söndag ................... 11 - 13
E
Rörinspektion
C
Mån,Underhållsspolning
Tis, Ons och FreTaktvätt
07.30 - 17.30 • Tors 07.30 - 19.00
L KLIPPAN
LJUNGBYHEDS
E
A
Firma Olle W. Andreasson Motorverkstad
R
Farstorp 1512, 264 54 Ljungbyhed

0435-44 31 28 • E-mail: kontor@ollew.se
Odlingskrage
www.ljungbyhedsspolservice.se
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Bjärhus Växtbutik
Tel. 0435 - 102 95
www.bjarhus.se

Utomhus

Jenny Roth Adnan Pehlivanovic

0435-152 90

Namn:___________________________________________________ Tel:________________________

Du Adress:
hittar många fler
erbjudanden i butiken!

Bygdens butik!

Storg
Tel 04
25

______________________________________________________________________________

Söderås
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
• Börjessons Bil, Östergatan 28, 264 34 KLIPPAN...................................... 0435-109 20
		 www.borjessonsbil.se, klippan.bokning@borjessonsbil.se
• Nockes Bil - Kenoc AB, Spången, 264 52 LJUNGBYHED........................ 0435-44 04 87
		 www.kenoc.se, info@kenoc.se
Bilvård (Brilliant Care)
• Klippans Vulkverkstad, Fabriksvägen 14, 264 39 KLIPPAN........................ 0435-103 07
		 info@klippansvulk.se
Busstrafik
• Klippans Busstrafik, Åbytorpsvägen, 264 39 KLIPPAN.............................. 0435-142 13
		 www.klippansbuss.se, info@klippansbuss.se
Byggvaror
• Algot Anderssons Trä & Byggvaror, Landskronaväg. 671, 257 30 RYDEBÄCK... 042-22 10 55
		 www.anderssonstraobygg.se, info@anderssonstraobygg.se
• Optimera Svenska AB, Storgatan 81, 264 31 KLIPPAN......................... 0435-44 89 50
		 www.optimera.se, klippan@optimera.se

Fastighetsbolag
• Treklövern Bostads AB, Storgatan 43, 264 32 KLIPPAN............................ 0435-121 00
		 www.treklovern.se, kundtjanst@treklovern.se
Festlokal
Tornsborgs Tivoli, Färingtofta 4192, 264 54 Ljungbyhed........................... 0435-77 01 85
www.faringtofta.nu
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
Gravstenar
• T Hagelins Gravstensvård, V. Forestad 4036, 264 54 LJUNGBYHED....... 0435-77 01 09
		 t.hagelin@bredband.net

Café
Granny´s, Torget 10, 264 32 KLIPPAN..................................................... 0702-99 25 66

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

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

Hantverk & Hemslöjd
• Glaskonst, Klöva Hallar 2289, 264 92 KLIPPAN .................................... 0707-197 333
		 www.glaskonst.se, glaskonst.mek@telia.com

Datakommunikation
• Nordic IP, Thulinvägen 5, 264 51 LJUNGBYHED...................................... 042-17 95 40
		 www.nordicip.se, info@nordicip.se

Hembygdsförening
Östra Ljungby och Källna socknars Hembygdsförening, Bjerhus 4460 Fastarp
264 94 Klippan................................................................ 0435-21291, 0701 -13 11 20

Däck
• Klippans Vulkverkstad, Fabriksvägen 14, 264 39 KLIPPAN........................ 0435-103 07
		 info@klippansvulk.se

Hund- och kattpensionat
Dag & Natt för Hund & Katt, Linneröd 6765, 264 93 KLIPPAN..................... 0435-24 303

Elektriker
• Herners El, Storgatan 5, 260 70 LJUNGBYHED .................................... 0435-44 04 17
		 info@hernersel.se
Skingeröds Elektriska, Skingeröd 402, 284 92 PERSTORP....................... 0708-30 61 02
		 www.skingerodselektriska.se, skingerodselektriska@telia.com
• Söndraby EL, Järnvägsgatan 28, 264 33 KLIPPAN................................... 0435-139 60
		 www.sondrabyel.se, sondraby.el.ab@telia.com

Inramning
• IdéRika Ram, Ekbacken 693 Bonnarp, 264 53 LJUNGBYHED................. 0704-49 05 48
		 www.iderika.nu, 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

Söker du elektriker, målare eller bildelar?
I detta Branschregister hittar du snabbt och lätt din lokala kontakt!
• De företag som är markerade med svart cirkel hittar Du ännu mer
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Konditori
• Koch´s Bageri, Storgatan 28, 264 33 KLIPPAN......................................... 0435-102 53
		 www.kochsbageri.se, annarebeccasnell@gmail.com

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

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

Städfirmor
Städpatrullen Nordvästra Skåne AB, Storgatan 63, 264 32 KLIPPAN............ 0435-182 70
		 www.stadpatrullen.com, stadpatrullen@mail.com

Konferens
• Klippans Kultur Center, Östra Teatergatan 7, 264 38 KLIPPAN............... 0702-84 23 06
		 www.klippanskulturcenter.se, info@klippanskulturcenter.se

Livsmedelsbutik
• Hemköp, Storgatan 8, 264 52 LJUNGBYHED........................................ 0435-44 10 30
		 info.ljungbyhed@hemkop.se
• 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
Maskintjänster
• KMT Klippans Maskintjänst AB, Åbytorpsvägen 25, 264 39 KLIPPAN......... 0435-191 50
		 www.kmt-klippan.com, info@kmt-klippan.com
Målare
• FB Måleri, Karossvägen 2, 264 31 KLIPPAN......................................... 0708-86 88 56
		 frank@asbomaleri.se
Optiker
• Glasögonhuset, Järnvägsgatan 32, 264 33 KLIPPAN............................... 0435-134 10
		 www.glasogonhuset.com, glasogonhuset@telia.com
Psykoterapi - KBT och parterapi
KBT4U, Norra Skolgatan 2A, 264 33 KLIPPAN........................................ 0707-56 54 88
		 Dobrica Vukovic, socionom, leg. psykoterapeut, kbt4u@hotmail.com
Radio-TV
Antennsystem Skåne, Allarp 763, 264 53 LJUNGBYHED............................. 0435-508 20
		 www.antennsystem.com, info@antennsystem.com
• Görans Ljud & Bild, Bruksgatan 29, 264 33 KLIPPAN............................... 0435-131 67
		 www.klippan.euronics.se, klippan@euronics.se
Redovisning, Revision
• BDO, Box 103, 264 33 KLIPPAN.......................................................... 0435-76 61 31
		 www.bdo.se, peter.jelinek@bdo.se
Reklam
• Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN................................ 0435-77 90 50
		 www.adaptmedia.se, info@adaptmedia.se
Restaurang & Pizzeria
• Evas Catering, Kärrvägen 1, 264 70 KLIPPAN.......................................... 0435-224 41
		 www.et-catering.se
• Norrehus, Bryggerigatan 13, 264 33 KLIPPAN......................................... 0435-101 05
		 www.norrehus.se, anna@norrehus.se
• Nya Pålles, Fabriksvägen 8, 264 39 KLIPPAN....................................... 0706-72 55 37
		 bohaget@hotmail.com
• Parkköket i Kulturcenter,Östra Teatergatan 7, 264 38 KLIPPAN................. 0435-101 09
www.parkkoket.se, leffe60@telia.com
• Restaurang & Pizzeria Chaplin, Åbyplan 2, 264 33 KLIPPAN..................... 0435-107 86
Smycken
• Aurora Åstrand Silver & Guldsmide, Kapellgatan 2C, 264 38 KLIPPAN.... 0703-94 21 76
		 www.auroraastrand.com, auroraastrand@hotmail.com

Tandläkare
• Bert-Åke Andersson, Storgatan 20, 264 33 KLIPPAN............................... 0435-104 69
		 www.tandklippan.se, liba1@telia.com
• Oral Design, Järnvägsgatan 11, 264 38 KLIPPAN.................................... 0435-153 10
		 www.oraldesign.se, info@oraldesign.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 51 LJUNGBYHED....... 0705-54 88 14
		 billyocarina@telia.com
• Bjärhus Växtbutik, Bjärhus 7742, 264 93 KLIPPAN................................... 0435-102 95
		 www.bjarhus.se, vaxtbutik@bjarhus.se
IE Trädgårdsservice, Ulvs 101, 284 92 PERSTORP................................... 0706-96 52 79
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?
Gå då in på
www.soderasjournalen.se/bransch
eller ring 0435 - 77 90 52

information, erbjudanden och annonser om på www.klippanshopping.se
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LAGERRENSNING!

NU GÖR VI PLATS FÖR ÅRETS MODELLER!
TV – VITVAROR – HEMMABIO
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Snyggt driftsäkert
system som är
enkelt att sköta!

www.klippan.euronics.se
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Beställ din
Ecodan värmepump
innan den 31 maj

OCH FÅ EN
LUFTFUKTARE
MED PÅ KÖPET!
MJ-E14CG-S1-SWE
Värde 3.779:-

En luft/vattenvärmepump kan minska kostnaderna för värme och
varmvatten med upp till två tredjedelar. Systemet är tyst, miljösmart och
sköts enkelt via app. Och framför allt är det driftsäkert - även under kalla
vinterdagar. Mitsubishi Electrics senaste luft/vattenvärmepump Ecodan har
tack vare Zubadantekniken en garanterad värmedrift ner till -28°C.

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

