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Vi har bra flyt just nu,
därför håller vi öppet som
vanligt hela sommaren!
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Tel. 0435 - 77 90 50
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Vinn en grillkväll på
Skäralids Restaurang

Närproducerad mat med naturen utanför fönstret. När du sätter dig till
bords hos Cecilia Jörlevik, som driver Skäralids restaurang, vet du att du
kommer serveras god mat med råvaror som odlats ekologiskt och kött
från djur som fötts upp i trakten och enligt ekologiska principer.
Ta chansen och vinn en grillkväll för 6 personer den 4/8 eller den 11/8 med god mat
i fantastiskt vacker miljö. Bjud med familjen eller vänner på en grillkväll som kommer
att uppskattas av alla.
Skriv och tala om varför just du ska bli den lyckliga vinnaren.
Vi vill ha ditt svar senast 24 juli 2017.
Skriv till:
Grillkväll
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan
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ADAPT MEDIA
N. SKOLGATAN 2A, 264 33 KLIPPAN
TEL. 0435 - 77 90 50
WWW.SÖDERÅSPORTALEN.SE
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.

Ingen Söderåsjournal?
Ring oss på 0435-77 90 50, eller
e-posta till info@adaptmedia.se,
så vi får reda på det.
Extra exemplar av Söderåsjournalen finns
utlagda och kan hämtas på följande platser:
Klippan
• Biblioteket
• Bjärhus Gårdsbutik
• Bjärhus Växtbutik
• Görans Ljud & Bild
• ICA Kvantum
• Klippans Bokhandel
• Klippans Kommun
• N. Skolgatan 2A

• Nya Pålles
• Preem
• SEB
• Simhallen
• Swedbank
• Treklövern
• Turistbyrån
• Vårdcentralen

Ljungbyhed
Röstånga
• Golfkrogen
• Turistbyrån
• Konditoriet
• LT Lantmän
Åstorp
• Skäralids Restaurang
• Biblioteket
• Familjehälsan
Perstorp
• Ica Kvantum Oj!
• Biblioteket
• Medborgarkontoret
• Kommunhuset
• Vidåsen
• Ugglebadet
• Vårdcentralen
• Vincents Kök

Midsommar

Midsommarafton innebär förhoppningsvis sol, jordgubbar
men också olika sorters sill, rökt ål och kall/varmrökt lax
från oss på Dymöllans Ålrökeri. Vi säljer även nypotatis
till dagspris under vecka 24 - 26.

Från den 19 juni - 30 juni
ÖPPET:
Mån - fre
kl. 11 - 16

Våra öppettider vecka 25:
Måndag - onsdag ........................................................................................... 10 - 17
Torsdag.....................................................................................(kvällsöppet) 10 - 19
Midsommarafton..................................................................... fredag 10 - 13
Midsommardagen..........................................................................................Stängt

Från den 3 juli - 11 aug

80:-

SEJRBO & SON AB • 0435 - 152 43
www.dymollansalrokeri.se

Raggmunk mé fläsk
Pannbiff mé lög, mos och lingon
Spätta mé remouladesås
Pastasallad eller potatissallad med:
• Kycklingfile´
• Köttbullar
• Sremska (kryddkorv)
Fre Schnitzel med stekt potatis och bearnaisesås
Veckans alternativ: Köttbullar mé mos och lingon

Under maj - augusti har vi även servering, där man både kan
sitta ute samt inomhus. Kolla gärna på vår hemsida vilka
öppettider samt läckerheter vi kan erbjuda er!

Varmt välkomna!

Mån
Tis
Ons
Tors

Klipp ut och spara mig!

Dagens rätt

Dymöllans
Ålrökeri

33 cl läsk/
vatten ingår

VI HÅLLER SEMESTERSTÄNGT V 29 OCH 30
Mån Blomkålstuvning mé fläsk eller lunchkorv
Tis Pannbiff mé lög, mos och lingon
Ons Fisk mé täcke
Tors Pålles pasta
Fre Kycklingfilé eller pepparfärsbiff med
potatisgratäng (bearnaisesås om man vill)
Veckans alternativ: Lunchkorv mé mos,
gurkmajonnäs och rostad lök

Fabriksvägen 8 KLIPPAN 0706 - 72 55 37

Välkomna! Jessika & Co

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

Reastar t

n u på t i s

kl .

20/6

10-1 8

samma da
g som
Åby Mark
nad!

3 0 %- 5 0 %
Storgatan 32, Klippan
Tel. 0435 - 101 15
www.gunnsmode.se
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Åby Marknad – en marknad med anor
Den 20 juni är det dags för den årliga marknaden i Klippan. Gammal som ung kommer att
bege sig ut och handla av ett stort utbud av
bland annat kläder, leksaker av alla de slag och
hantverk.

ga till allmänningen i Åby 1764. När orten blev köping
1945 ändrades namnet till Klippan, men marknaden
behöll sitt namn.

Marknadsknallar och besökare kommer att trängas
i stånden i kvarteren runt skolan – på Apoteksgatan,
På Åby marknad finns något för alla åldrar och smaker. Bruksgatan, Södra Skolgatan och Åbygatan – som
Du kan njuta av god mat och kanske köpa med dig marknaden har funnits sedan ett trettiotal år tillbaka.
hemlagat godis. På Åby marknad träffar man vänner
Tid:
Kl. 09.00-20.00
och hör det senaste.
Plats: Klippans centrum
Åby marknad har sitt ursprung i marknaden vid RiseArr:
Klippans Brottarklubb
berga. Denna lär ha förekommit åtminstone sedan
		
Åsbo Ponnyklubb
1400-talet men det finns inte mycket nedtecknat om
		
Klippans Gymnastikkrets
den. Marknaden flyttades från Göingevången i Riseber-

Årets föreställning

HÖGT FLYGANDE PLANER
har premiär den 30 juni!

Historien utspelar sig i början av 1920-talet då den populäre Carl Johan
Malmros var direktör på Bruket. Vi får möta bruksarbetarna i en tid då kvinnorna fick rösträtt, Karl Gerhards första revy hade premiär och den första
svenska aviatrisen, Elsa Andersson, fick sitt flygcertifikat. En 20-talsmusikal
om framtidstro och om människor som modigt kastade sig ut i det okända.

BILJETTER:

Biljetter kan bokas på www.bruksspelet.se.
Presentkort och biljetter över disk köps på Turistbyrån i Klippan
eller på Bruksspelets kontor: Bruksallén 9, Klippan
Telefonnummer: Bruksspelets kontor 0702-72 98 35
Spelperiod 2017: 30/6 - 23/7 torsdagar - söndagar
Biljettpriser: Vuxen 325:- • Barn/ungdom t.o.m. 17 år 175:Serviceavgift tillkommer.

Foto: Historisk Bildbyrå, Ljungbyhed
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Välkommen till

Åbyplan 2 i Klippan
Mån-tors 8-22 • Fre 8-23 • Lör 9-23 • Sön 9-22

Fidget spinner

80:-

Så länge lagret räcker!

TELEFONKORT • GODIS • LÄSK • CHIPS • SNACKS • LIVSMEDEL

Trädgårds- &
fastighetsskötsel

Ska ni renovera huset eller byta ut
taket och vill ha en säker arbetsplats?
Vi säkrar upp din arbetsplats!
Vi sköter allt och monterar upp det på plats
och tar bort det när ni är klara.
Ställningar till...

Villor
Höghus

Lägenheter
Scener

Väderskydd
Special

070-816 61 33

Välkommen till Korpens
MÅNDAGSCYKLING
Varje helgfri måndag under maj - sept.
Start från Ekstrands cykelaffär och
Hembygdsföreningen kl. 17.30 - 19.00.
Startkorten lämnas vid Vedbyskola.
Juni: 5, 12, 19, 26
Juli: 3, 10 , 31
Startavgift 25:Augusti: 7, 14, 21, 28
September: 4
Presentkort lottas ut på startkorten.
De som har deltagit minst 11 ggr är
med i en slutdragning om en cykel
samt massor av presentkort.
Korpen söker ledare!
Vill du utveckla dig?
Vi har utbildningen
Tel. 072-22 82 868
www.korpenklippan.se

www.korpenklippan.se

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

Glutenfritt café & Butik med naturprodukter

Sweet Harmony

sweetharmony.se

Även mjölkfria och sockerfria alternativ

luncH!

BrukSGatan 29
klippan
076-318 77 75

• Bakad potatis
• Sallader
• Toast

Öppettider:
tiS-fre 10-18
lÖr 10-14

Sommarfina
smycken från
Catwalk

Ta med kupongen och få

30%

på alla kläder i butiken!
Gäller 1 kupong/hushåll tom 31 juli

Välkomna till Storgatan 32 A, Klippan
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MÅNADENS
PROFIL:
I

NGE-TORE
RÖRSTRAN
D

Inge-Thore Rörstrand – i musikens tjänst
I en lägenhet i Klippan bor Inge-Thore Rörstrand och hans
hustru Aina. När du kliver innanför dörren finns det ingenting som avslöjar att här bor en ikon vad gäller musik och
underhållning under de senaste 70 åren. Det är en fascinerande berättelse om kärlek, musik och livet i sig självt som
Inge-Thore har att berätta.

igång och spelar vid fester och leder PRO Klippans dragspelsgrupp.
Dessutom är han och hustrun Aina ansvariga för PRO:s trivseldanser,
som årligen har ett tusental besökare.

Musiken var hobbyn och om dagarna var det arbete som elektriker
som gällde fram till 1972 då arbetet som elektriker blev en hobby
verksamhet och musiken som varit en hobby blev en heltidssysselsättning istället. Om dagarna blev det arbete som musiklärare och
om helgerna var det spelningar.
– Jag har räknat ut att jag spelat vid fler än 150 dansplatser i Skåne,
Blekinge och Småland och att jag gjort någonstans mellan 30003500 spelningar genom åren, berättar Inge-Thore.

för sina gärningar att både ha spridit musikalisk glädje i hela Skåne
och för att ha bidragit till att ge många människor grundkunskaper
om musik. Det har varit musik genom hela livet.
– Jag har svårt att sluta spela. Men jag tackar nej till många spelningar idag.

Kärleken till Aina
Vid en spelning 1949 fick två ungdomar ögonkontakt, musikern på
scen och en vacker kvinna på dansgolvet. Fast det mötet blev kortvarigt. Men fem år senare, på dansplatsen i Oderljunga, korsades
1931 föddes en liten påg som döptes till Inge-Thore och som fyra- deras vägar igen och kärlek uppstod. Samma år gifte sig Inge-Thore
åring upptäcktes det att pågen hade ett musikintresse. 6 år gammal med sin Aina.
får han sitt första dragspel och under skoltiden var det dragspel som
spelades. 13 år gammal introduceras Inge-Thore till klarinett och lä- Bästa minnet
raren Gustav Pommer lärde honom spela.
– Mitt bästa minne är förstås när jag träffade Aina, säger Inge-Thore
kärleksfullt. Mitt roligaste minne är nog när vi spelade non-stop i
Fast i musiken
Vägasked. Bröderna Lindqvist och jag spelade ihop minns jag. De
Som musiker i ung ålder blev steget in i Klippans musikkår kort och
var både trevliga och roliga att spela ihop med. Hamnfesterna i Arild
fram till början av 1950-talet var Inge-Thore med och spelade.
finns det många fina minnen ifrån.
– Jag hade på tok för mycket att göra. Förutom musikkåren spelade
jag även i en orkester från 1948 och sedan dess har jag spelat dans- Spridit musikalisk glädje i bygden
och festmusik.
Förra året nominerades Inge-Thore till Klippan kommuns kulturpris

Inge-Thore Rörstrand är en ambassadör både för Klippan och musiken. Musik påverkar oss människor och med tanke på alla människor
som lärt sig spela musik av Inge-Thore, lyssnat och dansat till hans
Idag är det lite lugnare än på 70-talet då det var 17 spelningar i musik, finns det få människor som har påverkat andra och spridit
månaden vid sidan av jobbet om dagarna, men än håller Inge-Thore glädje som Inge-Thore Rörstrand.
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Fullständiga rättigheter
Ostar, praliner, olivoljor, pasta m.m.
Charkuterier från bl.a. Bjärhus.
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tik med lunchservering

LUNCHBUFFÉ tis - fre kl. 11 - 14
TAPAS fre & lör från kl. 18

– ost- och delikatessbu

BRUNCH sista sön i varje månad (ej juni)
TA MED DENNA KUPONG så får du
handla brieost för endast 99 kr/kg

Måttanpassade

r utan
att k varje
pa,
Du missar väl inte deras härliga brunch Ksista
söndagen
br nsle ing r!
månad?! (Serveras ej i juni).
Just nu ing r br nsle f r
upp till 10.000 kr hos

Magasinet Skåne utsåg Systrarna i Gränden
”Årets kafé
INGO n rtill
du privatleasar n gon av
2015” för deras höga kvalitet på maten
och
att
v ra utvalda de har en
modeller! *
stor passion för mat och matlagning. Chokladen
kommer från
prisbelönta Chocolatte i Helsingborg och i delikatessen hittar
du fantastiska ostar från hela Europa och charkuterier från
N r du k per en Kia ing r alltid den trygga
bl.a Bjärhus.
k nslan av Sveriges l ngsta nybilsgaranti
fr n

SKJUTPARTIER

i aluminiun

för uterum,
balkonger m.m.

fabrik. Det tillsammans med komforten,
kvalitetenhit för att ta del av välsmakande mat, god dryck
Välkommen
och k rgl djen g r Kia till det smartaoch
valet,
de
ettb härligt
umgänge!
i sommar och under resten av ret. V lkommen
!
a
Välkomn in och provk r hos din Kia-handlare!

Byte av bilglas

www.glasteknikiklippan.se

Ditt glasmästeri i Klippan!

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

- Jour dygnet runt!

Ring 0435
- 105 18
Kampanjpris fr n: 105.800 kr
så fixar vi!

1.0 SPECIAL EDITION REK. CA PRIS 115.800 KR

kia.com

TILLFÄLLE
REK. CA PRIS 148.900 KR

Kampanjpris fr n: 132.800 kr
PRIVATLEASING FR N 2.290 KR/M N
8.000 KR I BR NSLE HOS INGO ING R*

Utrustad med bl.a. klimatanl ggning, ISG (start & stopp manuell v xell da), 15 aluminiumf lgar, sportiga st tf ngare
fram och bak, dubbla synliga utbl s, h jdjusterbar f rarstol
och m rktonade rutor bak.

Utrustad med bl.a. eluppv rmd l derratt, 16 aluminiumf lgar, manuell AC, iPod-anslutning och kurvljus fram.

L GG TILL NAVIGATION & BACKKAMERA: 4.900 KR
(V RDE 10.900 KR)

t!
ggprojek
y
b
a
in
d
Vi fixar
En kontakt räcker!

Du har en skön
semester...

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

1.6 KOMFORT REK. CA PRIS 202.900 KR

Kampanjpris fr n: 183.900 kr
PRIVATLEASING FR N 2.990 KR/M N,
10.000 KR I BR NSLE HOS INGO ING R*

CYKELAFFÄREN I CENTRUM

Utrustad med bl.a. 2-zons klimat anl ggning, 16 aluminiumf lgar, eluppv rmd l derratt, parkeringssensor bak, LED-ljus
fram & bak, regnsensor och Bluetooth .

L GG TILL NAVIGATION, BACKKAMERA OCH ISG:
1.900 KR (V RDE 10.900 KR)

AR!
M
L
Ä
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H
•
R
LÄDE
• SKOR • K

kia.com

AR !
ÅTAL KV DAG.
F
T
T
E
A
I
BAR
ROVKÖR
P
H
C
O
KOM IN
1.2 KOMFORT

PRIVATLEASING FR N 1.890 KR / M N
5.000 KR I BR NSLE HOS INGO ING R*

• Bygg • Måleri • Trädgård • Städ
• Miljövänlig ogräsbekämpning och Fasadtvätt m.m.

erby.se

Systrarna Jessica och Jonna erbjuder god mat, ostar
och delikatesser i sin butik. Förutom lunchservering
kan du äta tapas på fredags- och lördagskvällar, nu
med en ny härlig sommarmeny!

K p en ny Kia.
F 7 rs lugn och
ro p k pet.

Tel. 0435 - 125 13 • Klippan
Öppet: Tis - tors 11 - 16 • Fre 11 - sent
• Lör 10 - 13 och 18 - sent

Klipp ut!

Besök oss på

kia.com

endast 10 st!

L GG TILL SPECIAL EDITION: 6.900 KR
(V RDE 25.700 KR)

med Kia Sportage
Just nu har
med
Kiavi energiboostade
Sportage erbjudanden

Inneh ller bl.a. navigationssystem med backkamera, ISG
(start & stopp), 17 aluminiumf lgar, parkeringssensor bak,
regnsensor, farth llare, ACC och Bluetooth .

på Kia Sportage. Kom in till din Kia-handlare
Just nu har vi energiboostade erbjudanden
och upplev sommarens sportartiklar.
på Kia Sportage. Kom in till din Kia-handlare
Klara, färdiga, kör!
och upplev sommarens sportartiklar.
Klara, färdiga, kör!

2.4 l bensinmotor – NYHET!

Just nu får du 43.900 kr

iJust
rabatt
när du
du 43.900
köper en
• Automatväxlad
nu får
kr
Kia
Sportage
1.7
CRDien
1.7 CRDi
DCT-7
SPECIAL
EDITION
i
rabatt
när
du
köper
•
Läderklädsel
DCT-7
i
Special
Edition.
REK. CA PRIS FRÅN 313.800 KR
Kia Sportage 1.7 CRDi
1.7 CRDi•DCT-7
SPECIAL EDITION
Högeffektsljudanläggning
premium DCT-7 i Special Edition.
REK.
CA PRIS FRÅN 313.800
Kampanjpris
från: KR
269.900 kr
• Subwoofer
PRIVATLEASING
FRÅN 4.422 KR/MÅN*
Kampanjpris
från: 269.900 kr
Utrustad med bl.a. nyckelfritt system med
PRIVATLEASING
FRÅNelstolar
4.422
KR/MÅN*
•CA18’’
lättmetallfälgar
1.6 KOMFORT
REK.
PRIS klädsel,
239.900
KR
startknapp,
läder
fram,
mittkonsol
i pianolack,
19” aluminium
Utrustad
med
bl.a. nyckelfritt
systemfälgar,
med
Bilen
på bilden
Kampanjpris
fr
n:
227.800
kr
8”
naviga
tions
system
med
backkamera,
startknapp,
läder
klädsel,
elstolar
fram,
• Förarsäte med 8-vägs elinställning
kan vara extrautrustad.
PRIVATLEASING
FR Ni 3.790
KR/Mbaslåda,
N, aluminium
JBL® ljudsystem
med
parkeringsmittkonsol
pianolack,
19”
fälgar,
10.000 KR8”
I BR
NSLE
HOS
INGO
ING
R*backkamera,
sensorer
fram
och
bak,
autobroms,
aktivt fram och bak
naviga
system
med
•tions
Parkeringssensorer
Utrustad med
fil vervakningssystem,
filbl.a.
över
vakningsaktivt
system,
helljusassistans,
® autobroms,
JBL
ljudsystem
med
baslåda,
parkeringshelljus assistans, skyltscanning, eluppv rmt baks te, 17 aluskyltscanning,
eluppvärmt
baksäte
Nästan
nya
Ceed
1,6
CRDi
5D Komfort M-16
sensorer
fram
och
bak,
autobroms,
aktivt
miniumf lgar, xenonljus, 7 navigationssystem med back(ytterplatser),
xenonljus,
eluppvärmd
kamera och eluppv
l derratt.
fil
överrmd
vaknings
system, helljusassistans,
1000
-1500
mil.
Skattebefriad
till 2021.
läderratt,
farthållare,
regnsensor
och
skyltscanning,
eluppvärmt
baksäte
L GG TILL DIESEL 22.000 KR
Bluetooth®. xenonljus, eluppvärmd
(ytterplatser),
läderratt, farthållare, regnsensor och
Bluetooth®.

SPARA
upp till

30.700
KR in och provkör!
Skynda

ÅREFJÄLLEN 29 JUL – 5 AUG 2017

Pris från 159.700 KR
Månadskostnad Bränsleförbrukning
1.688 KR *blandad körning 9,5 l/100 km, CO
ÅREFJÄLLEN 29 JUL – 5 AUG 2017

Newmanbil AB

2

225 g/km. Miljöklass EU2005. Med reservation för slutförsäljning. Bilen på bilden är ext

* 36 månader, 51% restvärde,
Södra Kringelvägen
2
www.newmanbil.se
3,95%
ränta, 20% kontant.
Tel 0451-38 40 00

Alla erbjudanden g ller levererade bilar t.o.m. 31/8-2016 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 Picanto 4,4-5,6 l/100 km, CO2-utsl pp 102130 g/km; Kia Rio 4,7-6,3 l/100 km, CO2-utsl pp 109-147 g/km; Kia cee d_sw 4,0-6,3 l/100 km, CO2-utsl pp 104-141 g/km; 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 aviavgifter. R rlig r nta. Max k rstr cka 1500 mil/ r, vermil debiteras. Sedvanlig kreditpr vning sker. Slitagedelar, vriga reservdelar och ev. tillval ing r inte i priset. Fordonsskatt
betalas av kunden. *Det br nslebelopp som du f r nyttja f r tankning om du tecknar ett separatAlla
avtalerbjudanden
avseende INGO-kortet
ste utnyttjasbilar
inomt.o.m.
36 m n,30/6
efter det
f rfaller
F rräcker.
fullst ndiga
villkor och merkan
information
om INGO-kortet
s kia.com/
gäller mlevererade
2017
elleroutnyttjat
så långtbelopp.
lagret
Erbjudandena
ej kombineras
medl andra
privatleasing. Bilarna p bilderna kan vara extrautrustade. Med reservation f r eventuella tryckfel.rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar. Bränsleförbrukning blandad körning Kia Sportage 4,6-6,7 l/100 km, CO -utsläpp

Hässleholm

EKSTRANDS CYKEL
0435-71 14 13 Storg 17, KLIPPAN
Tisd-fred 9-18 / Lörd 9-14 (Måndagar stängt)

www.newmanbil.se

Södra Kringelvägen 2. Tel 0451-38 40 00. www.newmanbil.se

2

119-166 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 6. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilen på bilden kan
Alla
gäller
bilar36
t.o.m.
2017 eller så inkl.
långtmoms
lagretexkl.
räcker.
Erbjudandena
ej kombineras
med andra
varaerbjudanden
extrautrustad.
*Kialevererade
privatleasing:
mån,30/6
månadskostnader
uppläggningsochkan
aviavgifter.
Rörlig ränta.
Max
rabatter
eller
företagsavtal
och gäller
endast
lagerbilar.
Bränsleförbrukning
blandad körning
Sportage 4,6-6,7
l/100 km,
-utsläpp
körsträcka
1500
mil/år,
övermil
debiteras.
Sedvanlig
kreditprövning
sker. Slitagedelar,
övrigaKia
reservdelar
och ev. tillval
frånCO
kund
ingår
2
Öppettider:
Service/verkstad
månd-fred
7.00-16.30.
Försäljning
månd-fred
9-18,
119-166
g/km.
Testerna ärbetalas
gjorda av
enligt
EU-körcykel
och miljöklass
Euro 6. Lokala
prisavvikelser kan förekomma. Bilen på bilden kan
inte i priset.
Fordonsskatt
kunden.
Med reservation
för eventuella
tryckfel.
vara extrautrustad. *Kia privatleasing: 36 mån, månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgifter. Rörlig ränta. Max
körsträcka 1500 mil/år, övermil debiteras. Sedvanlig kreditprövning sker. Slitagedelar, övriga reservdelar och ev. tillval från kund ingår
inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Med reservation för eventuella tryckfel.

HE LGÖPPET Lördag 10-14, Söndag 11-15
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Årets
kock
utsågs på Ljungbyhedsskolan
Ett spännande och smakrikt äventyr
utspelade sig på Ljungbyhedsskolan
när kockkampen avgjordes. Flera olika sammansatta lag fick i uppdrag att
tillaga en måltid där huvudingrediensen var kycklingfilé. Maten tillagades
från grunden med sås och upplägg av
maten.

här lär sig barnen laga mat tillsammans och
får insikt i att god hemlagad mat oftast är billigare än att köpa pizza eller annan köpmat.

Kostchef Lill Spenninge var lyrisk över elevernas matlagningskonst:
– Maten har smakat över förväntan och det
kommer att bli svårt att utse vinnare eftersom alla både serverat tilltalande och tillagat
fantastiskt god mat. Jag hade utan tvekan
Varför en kocktävling på skolan?
serverat alla maträtterna hemma med stor
Tanken är att eleverna ska få lära sig tillaga behållning. Verkligen genomtänkta upplägg
mat från grunden, vilket är en del av under- och välplanerade rätter.
visningen. Mat är kopplat till hälsan. Men det
Efter juryn överlagt enades de till sist om en
är även viktigt att bryta bröd med varandra
vinnare med motiveringen:
då det främjar det sociala. Mat är även en
del av vårt kulturarv, både som svensk eller ”Klassisk komplicerad rätt med bra utseom din familj kommit hit från ett annat land. ende och smak och bra näringsinnehåll.”
Vår matkultur skapar gemenskap och det är
kring matbordet vi interagerar med varandra
och löser eventuella konflikter, berättade
hushållslärare Ellinor Várady, som är initiativtagare till kocktävlingen på Ljungbyhedsskolan.
En jury fanns på plats och bedömde maten,
uppläggningen och den röda tråden i matlagningen. Juryn bestod av Klippan kommuns
kostchef Lill Spenninge, Lars Andersson från
Hemköp i Ljungbyhed, Rune Persson och
Cecilia Örnemark från Barn- och utbildningsnämnden samt Mattias Adolfsson, verksamhetschef grundskolan.
Lars Andersson från Hemköp tyckte om initiativet ”Årets kock”.
– Mycket trevligt initiativ som lär ungdomar
att tillaga mat från grunden. Idag äts det för
mycket färdigrätter och tacos. Genom det
8

Det vinnande teamet: Tilda van der schaff,
Erik Ottosson och Gustav Harrysson.
Deras goda recept hitttar du på
www.soderasportalen.se/artiklar/

Det vinnande bidraget. Receptet
hittar du på Söderåsportalen.se

Historiens vingslag finns i Ljungbyhed
Ljungbyheds Militärhistoriska Museum invigdes
den 5 juni 1998. Då hade huvudbyggnaden, den
gamla husarmässen från 1860-talet, genomgått
en flerårig restaurering.

Sevärda utställningar
Det finns sevärda utställningar från militären, flyg
material och hela flygplan att se. Det som sticker ut
och gör Ljungbyheds Militärhistoriska Museum extra
besöksvärt, är dess unika samling muckartavlor från
tidigt 1970-tal. Sveriges första kvinnliga stridspilot,
Anna Maltinger, finns på en av muckartavlorna. Totalt
är det över 100 stycken tavlor och alla är olika och en del är
riktiga konstverk. De speglar verkligen den ”glada lumpartiden”.
– Besöksfrekvensen har stadigt ökat och allt fler hjälper till i föreningen, en klart positiv utveckling, berättar Bertil Larsson som
är ordförande i föreningen.

Bertil visar stolt upp
karikatyrerna av Stig
Oscar "Sexton"Karlsson.

Karikatyrer
Nytt och extra spännande är karikatyrer från 1930-talet som är
gjorda av Stig Oscar Karlsson, även Sexton kallad efter sitt inryckningsnummer. Varje karikatyr är oerhörd detaljrik och Bertil
Larson har berättelser om personerna som gör besöket till något
väldigt speciellt. Det rekommenderas varmt att boka ett besök
och få ta del av historien och historierna.
– Den nyöppnade avdelningen blev en succé 2016. Vi erbjuder
både kultur- och krigshistoria förutom alla prylar och flygmaterial
till flygplan, avslutar Claes Isacsson som är en av två museiföreståndare på muséet.
Claes trivs bland allt flygmaterial i utställingshallen

DET SMARTARE VALET

Svalkande kyla,

och värme till vintern

Mitsubishi Electric värmepumpar

När sommarvärmen smyger sig på ger Mitsubishi Electrics
luftvärmepumpar svalkande kyla. Det innebär oslagbar
komfort ihop med en bra driftsekonomi.

Frågor? Ring oss!
Kenneth: 0706-248 229
Mattias: 0706-248 227
Se modeller och priser på www.a4uab.se
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Ger en hjälpande hand när det behövs

Familjen Karlsson, Mikael och Marie,
driver sedan 1989 Röstånga begravningsbyrå. Röstånga begravningsbyrå
är, tillsammans med 400 andra privata
begravningsbyråer medlemmar i SBF,
Sveriges Begravningsbyråers Förbund.
Mikael och Marie kan ses både som
begravningsrådgivare och familjeföre
tagare. Även sonen Simon arbetar
sedan några år tillbaka på begravningsbyrån. Företaget har också växt
och omfattar 6 kontor, från Svedala
och Malmö i söder till Röstånga i norr.
Att tänka på inför begravning
Varje begravning, som anordnas av
begravningsbyrå, föregås i snitt av 55
beslut.
– Vanligtvis är det många frågor som
ställs från de sorgdrabbade. För de
anhöriga får man också vara något av
en psykolog, det är ju en sorgeprocess
som påbörjats och då behöver man
inte bara hjälp med det praktiska,
utan även stöd på ett mänskligt plan,
säger Mikael Karlsson, begravningsrådgivare på familjeföretaget.

Juridiken får allt större plats inom
begravningsväsendet. Efter chocken
slagit till och sorgen sköljer över de
anhöriga ska de ta ställning till flera
svåra frågor. Då känner de flesta en
stor lättnad över att få hjälp.
– Först har vi de vanliga frågorna om
kista, blommor, annons, tryckning av
kort, musik. Men en annan bit, en
växande bit, handlar om att få hjälp
med en mängd praktiska saker utanför själva begravningen, berättar Mikael.
• Hur ska vi kunna betala
mammas räkningar?
• Får vi gå in i hennes lägenhet?
• Vem i släkten, som ofta är
geografiskt utspridd, ska och
kan göra vad?
• Barn från andra äktenskap,
hur kommer det påverka?
• Hur går vi vidare med alla
papper?
– Det är här som juridiken får allt
större plats inom begravningsväsendet och här vi får hjälpa till i allt högre
grad. Hur man vill ha sin begravning,

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

Röstånga begravningsbyrå är
en anrik byrå som funnits sedan
1860 då den startade i Ask och
tillhör därmed en av Sveriges
äldsta begravningsbyråer.

varierar. Som begravningsrådgivare är
det min uppgift att möta de sörjande
med lugn, om att lyssna och på ett
empatiskt sätt möta deras frågor. Vi
ser gärna att fler skriver i livsarkivet,
fortsätter Mikael.
Livsarkivet
Begravningsbyrån tillhandahåller kostnadsfritt det så kallade Livsarkivet, ett
dokument där man för sina anhöriga
kan ange hur en begravning skall arrangeras. Man kan uttrycka sina önskemål om ceremonin: blommor, musik, gravsten, minnestexter med mera.
Livsarkivet blir en vägledning som underlättar betydligt för de efterlevande.
– Att dokumentera sina tankar i Livsarkivet är något jag rekommenderar,
säger Mikael. De efterlevande får veta
ens önskemål och begravningen blir
så som man vill ha den.
Till sist: det är den som beställer begravningen som är ansvarig att meddela de andra sörjande.
– Som begravningsbyrå vill vi erbjuda
personliga tjänster, det är värt mycket
i tider av sorg, avslutar Mikael.

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

10,7x7,1
10,7x7,1
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info@begr-byra.se
info@begr-byra.se

”I HJÄRTAT AV SÖDERÅSENS NATIONALPARK”

G rillkvällar

Rektor sökes
till

i Nationalparken!

I Ur och Skur Statarlängan
Förskola/Skola i Ljungbyhed
Läs mer på www.klippan.se/iurochskur

Välkomna att avnjuta en
god grillbuffé med magisk
utsikt över skärdammen!

FRILUFTSFRAMJANDET

Sticka i min trädgård

Vi grillar flera olika sorters kött.
Krämig potatisgratäng, friterad
potatis, potatissallad, såser och
sallader. Pris 299:-

Fredagar kl.18.30
• 30/6
• 7/7 • 14/7 • 21/7
• 4/8 • 11/8
Vi har fullständiga rättigheter.
Boka på 0435 - 44 23 32 eller

info@skaralidsrestaurang.se

den 1 juli!

Sticka i olika mönster
(material ingår)
Brunch från Bjärhus
11.30 - 15.00
Begränsat antal, först till kvarn...
Pris: 490:-.
Anmälan bindande, betalas hos
avigorät eller via swish 0761601961.

PS! Missa inte Hovturnen 27/7

Vi firar

100 år
1917- 2017

avigorät

Glad midsommar!
995:-

Öppettider i Midsommar:

Midsommarafton 8-16 • Midsommardagen 9-18

5 KG GRILLBRIKETTER
MED PÅ KÖPET!

379:-

Bärbart hölster med på köpet!
(Värde 179:-)

fr. 15:-

Priserna gäller i Ljungbyhedsbutiken t.o.m. den 16/7.

.

LJUNGBYHED
0435-44 10 30
www.hemkopljungbyhed.se

SYLTA OCH SAFTA!
Vi har tillbehören!
Konserveringsburk i glas

Storgatan 4
Ljungbyhed
Tel 0435 - 294 50

Vaktgatan 20, ÄNGELHOLM

• Sillinläggningar och varmrökt lax
från vår Delikatessdisk.
• Jordgubbar plockade i Munka Ljungby
säljes vid parkeringen.
• Nypotatis skördade i Kvidinge.

Klotgrill

ThermaCELL.

Sommartider
(juni-juli-aug)
måndag ....... stängt
tis - fre ..... 12 - 18
lördag ......... stängt

Midsommargott!

Landmann Grillchef 57 cm.
Helemaljerad svart.

Bärbart
myggskydd

I UR OCH SKUR

MOTORSÅGAR • RÖJSÅGAR • SKYDDSKLÄDER
GRÄSVÅRDSMASKINER

S
E
R
V
I
C
E

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

R
E
S
E
R
V
D
E
L
A
R

HYDRAULSLANGAR • HYDRAULOLJOR
MEKANISK VERKSTAD
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Nu blomstrar den gamla
BP-macken igen!
Gösta Nilssons Vulkverkstad skul- bilen från hamnen i Trelleborg mot
le fyllt 60 år i år men macken har en Perstorp AB upptäckte chauffören att
mycket äldre historia än så.
han var förföljd och lastade av reservhjulet i
Gösta Nilssons far, Gummi-Johan, startade Hyllstofta. Tullen upptäckte det och tog med
en gummiverkstad 1924 för att ge service åt sig hjulet till Gösta i Perstorp och bad honom
bönderna som börjat använda gummihjul. kränga av däcket. I fälgen hittades på den
När Gösta tog över verksamheten 1950 be- tiden Europas största knarktillslag vilket gav
slutade han sig för att bygga en ny servicean- uppmärksamhet.
läggning. Det blev en för den tiden hypermodern serviceanläggning med gummiverkstad, Långsiktigt renoveringsarbete
Gösta Nilsson drev macken fram till 1984
bilverkstad och BP-mack.
och verksamheten drevs vidare av Lennart
Mårtensson innan den lades ner på 1990-taKnark i reservhjulet
Det finns mängder med fotografier och let. Istället för att riva byggnaden tog Anders
film där Gösta och BP-macken finns med Ahlström över byggnaden och räddade gamoch det finns otaliga historier om och kring la macken från att rivas och istället började
Gösta
macken.
En av de mer spektaku- ett långsiktigt renoveringsarbete av byggnaFoton: och
Gunnel
Lindahl
lära historierna finns dokumenterat på bild. den.
I mitten av 1980-talet skedde det ett stort – Jag och min son Jesper räknade ut att vi
knarktillslag efter att tullen misstänkt att en under ett års tid ägnade 1 800 timmar åt att
tankbilschaufför ägnade sig åt omfattande renovera byggnaden, men fint blev det till
knarksmuggling. När tullen följde efter tank- sist, säger Anders Ahlström stolt.

Lastbilsdäcket med knark
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Personalen i sina BP-uniformer

Fru Knopp flyttar in
Idag huserar blomsteraffären Fru Knopp här.
Efter elva år på Köpmansgatan flyttade de
in i de nyrenoverade lokalerna i den gamla
bilverkstaden. Nu har Fru Knopp befunnit sig
i de ändamålsmässiga lokalerna på markplan
i snart ett år. Här har de fått det bättre och
erbjuder allt du behöver i blomsterväg. Dessutom har Caroline Hanssons butik fått en
lokal som innehåller massor av historia och
ett stycke kulturhistoria är räddat och fått
nytt liv.
– Nästa projekt är att låta ett bildspel från
Gösta Nilssons tid rulla på en tv-skärm i butikens skyltfönster, avslutar Anders.
Gösta Nilsson hade garanterat varit stolt
över att hans gummiverkstad fått liv igen
och att Anders Ahlström trodde och vågade
renovera lokalerna och på så vis räddades åt
kommande generationer.

Macken på den tiden då det begav sig

Damkläder och presentartiklar
hos Fothälsan i Perstorp
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CAMP KARSHOLM

Paintball

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

Westernbanan börjar ta form!

FOTHÄLSAN
I PERSTORP
KAFTAN
NU 199:ORD. PRIS 599:-

Paintball för svensexor, möhippor,
företag eller kompisgänget!

CAMP KARSHOLM

Paintball

så får du

10% rabatt
på hela köpet

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

STOR LOPPMARKNAD Lö. 1/7 och sö. 2/7 kl. 11-14
Kom & Fynda ! Servering Kaffe & kaka, korv m.m.
Perstorp Bälinge
Idrottsklubb

Loppislokalen: Stängt v.25 o 26 fram till lö.1/7. Shopen: Stängt lö.1/7

ÖPPET:
Tis-fre 10-18 • Lör 10-13

Handla för minst 200:-

Pris 250:- inkl. utrustning + 200 skott.
Tillkommande skott 0,50:-/st.
Vi har F-skatt. Välkomna!

I och vid Loppislokalen klubbhuset efter
a!
Ugglebadet Badvägen 7. Hemsida: pbik.se Välkomn

Välkommen till
Köpmang. 4 D • 0435 - 309 99

Erbjudandet gäller endast mot
kupongen vecka 25

Klipp ut och ta
med kupongen!

Välkommen!

Stockholmsvägen 6, Perstorp. 0435-302 03
13

MUSIK
som förgyller
sommaren
Ett säkert sommartecken är att Klippans
pastorat arrangerar ”Musik i Sommarkväll”.
Syftena med Musik i sommarkväll är ha verksamhet i kyrkorna under sommaren och att
erbjuda församlingsmedlemmar och turister
musik i olika former.
Klippans pastorats 8 kyrkor fylls under 10 tillfällen
med musik och besökare. Musik och kyrkan hör
ihop, det är genom musiken som människor uttrycker sin tro och berör människor.
– Musik och kyrka hör definitivt ihop, utan musik
ingen kyrka, säger kyrkoherde Pernilla Håkans
dotter Olsson.
Musikaliskt kulturarv
Musik i sommarkväll bidrar till att få fler människor
till kyrkan och ett sätt att slå ett slag för musiken.
Genom bland annat dessa evenemang öppnas
kyrkorummen upp för alla, både för långväga besökare och semesterlediga Klippanbor. Det finns
många kyrkor i Klippans kommun som är värda ett
besök.
– Vi vill att så många som möjligt ska känna sig
hemma och känna glädje att besöka våra fantastiska kyrkor, fortsätter Pernilla Håkansdotter Olsson.
Svenska kyrkan har ett kulturarv att förvalta och i
kyrkans musikarv ingår det att erbjuda olika sorters
musikupplevelser.
– Musik i sommarkväll bjuder på stor variation och
musik som passar alla. Här kommer att framföras instrumentalt och vokalt, klassiskt, folkligt, jazz, visa,
blues, pop, rock och lite till, berättar Anna Olsson
informatör på Klippans Pastorat.
Svenska kyrkan i Klippans pastorat hälsar alla välkomna och önskar en härlig sommar.

MODERN GOSPEL MED GLÄDJE & HOPP
Zion Gospel.
Torsdagen 15 juni kl 19.00 i Källna kyrka
WE LOVE MUSICALS
Jenny Freij och Mattias Vad Jensen.
Torsdagen 22 juni kl 19.00 i Vedby kyrka
DIE SCHÖNE MULLERIN
Johannes Held och Daniel Beskow.
Torsdagen 29 juni kl 19.00 i Färingtofta kyrka
SOMMARMUSIK OCH VERNISSAGE
Charlotte Polson – altsaxofon och sång
Lina Wijk Furali – piano, orgel och målningar
Lotta Olofsson – koppartavlor
Leonard Anton – träsnide
Maywis Blomsterhandel – blomsterarr.
Vernissagen öppnar kl 18.30.
Torsdagen 6 juli kl 19.00 i S:t Petri kyrka
”EN SOMMARBLANDNING”
Far och dotter Brorsson. Mikael och Alexandra.
Torsdagen 13 juli kl 19.00 i Östra Ljungby kyrka
”DU ÄR ALDRIG ENSAM”
– sånger på svenska om tro, hopp och kärlek
Carolina Söderman och Janne Andersson.
Torsdagen 20 juli kl 19.00 i Riseberga kyrka
PILGRIMSVÄGAR
Ensemble Sonatrice. Eva-Lis Carlsson, Carina Norlander
och Karin Palm Lindén.
Torsdagen 27 juli kl 19.00 i Gråmanstorps kyrka
FAMILJEN TÄGIL I TRE GENERATIONER
Nils, Ingela och Minna Tägil.
Torsdagen 3 augusti kl 19.00 i Källna kyrka
SOMMARSVÄNG MED GULDKANT
– jazz, barbershop och à cappella med sånggruppen
Ladybird.
Torsdagen 10 augusti kl 19.00
i Västra Sönnarslövs kyrka
ENSAM-, TVÅSAM- & TVEKSAMHET
– sånger med själ. Anna-Lena Brundin och Jan Sigurd.
Torsdagen 17 augusti kl 19.00 i Färingtofta kyrka

Vad vill du att Svenska kyrkan i Klippans pastorat ska göra?
svenskakyrkan.se/kyrkoval
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Foto: Shutterstock

Var med och påverka! Rösta i kyrkovalet 17 september.

Musik i parken
I parken i Ljungbyhed stundar musik och uppträdanden under sommaren. Det är föreningarna Ljungbyheds Framtid och Nattöga som arrangerar underhållning och målsättningen är att ha något för alla.
Det kostar inget att lyssna på musik eller bara komma dit och
umgås i Ljungbyhed vid dessa sex tillfällen så det är bara att
göra ett besök.
Madeléne Herner är ordförande i Ljungbyheds Framtid och
hoppas på bra väder eller åtminstone uppehållsväder.
– Musik i parken handlar om att ge tillbaka till landsbygden
och marknadsföra Ljungbyhed på ett positivt vis. I ett litet
samhälle krävs det att du är engagerad för att något ska hända. Genom musik i parken ser vi till att det händer något och
skapar en naturlig mötesplats för alla under sommaren.

Ljungbyhedsbördige
komikern Martin Svensson
dyker upp i augusti.
Foto: Niklas Lydeen

Digert program
Startskottet går onsdagen den 28 juni klockan 19 när Puttes
bluesband uppträder. Onsdagen den 12 juli blir det något för
den yngre publiken när rock-coverbandet ”The RockOutz”
som lirar rock/partylåtar med fullt ös. Sista söndagen i juli
blir det dragspelsunderhållning med Stefan Persson. Augusti
bjuder på både Quidinge CountryRockers och stand up med
komikern Martin Svensson. Sist ut är Love Dolls med Henrik
Holst söndagen den 3 september.
– Tanken är att det ska finnas något för alla ålderskategorier
och vi tar gärna emot tips på lokala förmågor som kan uppträda, hälsar Madeléne Herner.

Dragspelaren Stefan
Persson kommer till
parken den 30:e juli.

Parkfesten firade 40 år!
Se bilder och intervjuer från publikfesten på
Söderåsportalen.se och på vår Facebook.
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Föreningssidan

NYHET! Gå in på Söderåsportalen.se och klicka på fliken Föreningar.
Här skriver ni in föreningens text. Ni ansvarar för att uppgifterna
är rätt. Vi förbehåller oss rätten att redigera dem p.g.a platsbrist.
Endast aktuell månads program införes. Texterna finns i sin helhet
på Söderåsportalen.se.

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

AA – Anonyma Alkoholister

Klippankorpens Boulesektion

Källna arbetskrets

på vår hemsida, pro.se/klippan eller på listor
som finns i vår lokal på Torget 1A. Medlems
Maj månadstävling hölls i stadsparken enkät om önskemål beträffande aktiviteter
med 25 deltagare. Efter särspel mellan Rolf finns på PROs hemsida. Fyll gärna i den.
P. och Lennart L:
1. Rolf Pettersson; 3 segrar och 20 i kvot
Perstorps Hembygdsförening
2. Lennart Lindkvist; 3 segrar och 20 i kvot
inbjuder till följande sommaraktiviteter.
3. Erik Fält; 3 segrar och 16 i kvot
Midsommarfirande den 23 juni (Midsommarafton) i Perstorps Hembygdsgård.
Östra-Ljungby-Källna socknars
Vi startar kl. 13.30 med att klä och resa
stången (medtag gärna egna blommor).
Hembygdsförening
Dans kring stången ledes av Annika och AnMidsommarfirande på Tingsgården i
ders Westerlund och musiker.
Stidsvig. Majning av midsommarstång kl.
Kl. 15.30 kommer Örkelljungabygdens Folk9.30. Ta gärna med blommor. Firandet börjar
danslag.
kl. 13.00 och stången reses kl. 13.30. FolkKaffe med hembakat serveras och lotterier.
dans, servering, lotteri, fiskdamm m.m.
Friluftsgudstjänst den 9 juli i Örahults
PRO Klippan
stugan, Ulfs. Ni välkomnas till vackra Örahult
kl. 14.00, Örahultsstugan är belägen strax
Sommarcykling
Onsdagar t.o.m. 28 juni samt 2 – 30 augusti norr om Oderljunga i Ulfs samhälle (se skyltar).
kl. 13.30. Vi utgår från Elfdalen.
Vi serverar kaffe och kaka.
Tisdag 20 juni
Åby marknad. PRO Klippan deltar som van- Slåtterdag på Andreassons Äng i Perstorp
ligt med lotteri och information. Plats 609, lördagen den 29 juli kl. 10.00-14-00. Vi arrangerar tillsammans med Perstorps NaturApoteksgatan, utanför restaurang Hörnan.
skyddsförening slåtterdag på Andreassons
Tisdag 11 juli
Äng i Centrala Perstorp.
Vår egen föreställning av Bruksspelet. FöreProgram:
ställningen börjar kl. 19.00. Biljetten kostar
• Visning av Häst- och Traktorslåtter
för pensionärer 260:-, övriga 325:-, barn
• Fårvallning
175:-. I år finns det möjlighet att boka mat
• Leif Sigbo och Nisse Wedin informerar
innan föreställningen. Serveras från kl. 17.00,
om ängen med dess insekter, fauna och
kostar 155:-, exkl. dryck, kaffe i pausen koshistoria, mm.
tar 60:-. Eventuellt kvarvarande biljetter,
•
Knatteorientering av orienteringsklubkontakta Gudrun Aldén 0730-375830.
ben Boken.
Måndag 7 och 21 augusti
• Vi serverar grillad korv, kaffe och kaka.
Bingo 14.00 i lokalen Torget 1A.
Alla våra arrangemang har fritt inträde. VälMåndag 14 augusti
kommen till dessa våra arrangemang i fager
Trivseldans på Tingvalla i Åstorp kl. 17.00. Perstorps Bygd.
Stämbandet spelar.

Grillkväll 21 juni
Arbetskretsen i Källna inbjuder till grillkväll
vid Källna socken
stuga. Ta med eget att
grilla. Vi bjuder på glöd, kaffe och kaka. Dala
spelmän underhåller.

Övrigt
PRO Riks har kongress 2018. Anmäl eventuella förslag på motioner till Stig Ålund, 0725229904 eller 043512616@telia.com. Anmälningar till våra aktiviteter kan också göras

Informationsmöte varje torsdag kl. 17.3018.30.

Al-Anon
Är du anhörig till missbrukare, behöver
du stöd och hjälp? Då är du välkommen till
Al-Anons möte om torsdagar kl 19-20.

PRO Perstorp
Midsommarafton firar vi tillsammans i
tältet Bäckstugan kl 18.00. Ta med mat och
dryck.
5/7 Grillkväll
Vi tänder grillen vid Bäckstugan kl 17.00. Ta
med er vad ni vill grilla.
19/7 Grillkväll
Åter en grillkväll vid Bäckstugan kl 17.00.
Mat och dryck medtages.

Riseberga-Färingtofta
Hembygdsförening
Möllornas dag, 2 juli
Möllornas dag firas traditionsenligt vid Ruveröds kvarn med sillunch kl. 11.00-13.00.
Friluftsgudstjänst kl. 14.00 och underhållning kl. 14.30. Välkomna!

Ljungbyhedsframtid och Nattöga
28/6 Puttes bluesband kl 19.00 parken
Ljungbyhed
12/7 The RockOutz kl 19.00 parken i
Ljungbyhed
30/7 Stefan Persson dragspelsunderhållning kl 14.00 parken i Ljungbyhed

PRO Ljungbyhed

Torsdag 22 juni
Midsommarfest i Kreablokalen kl 13.00. Sill
och potatis, kaffe och kaka Pris 100 kr.
Anmälan senast 19 juni till Siv tel 91554.

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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Söndag 27 augusti
Bussutfärd start kl 08.00. Fm kaffe Svabeholms Kungsgård Tåg från St Olof till Brösarp
där vi äter åggakaga sedan Stens huvud och
Cafe Annorlunda. Hemma ca 18.30.
Pris 730 kr. Anmälan till Judith 0435-441026.
PRO lokalen är stängd i juli månad.

SPF Seniorerna Färingtofta

är en liten utställning med gamla barnkläder
och olika årgångar av barnvagnar m.m.
Varje söndag finns guider på plats för att
bidra med historien om Håkan Gyllenbielke
och hans unika donation, men även om
keramik-skolmuseerna m.m

Koloniföreningen Hjorten Klippan

Trädgårdsdag – Öppet hus
Boul spelas på Gröningen onsdagar kl 14. Koloniföreningen hjorten håller öppet hus
2/7 kl. 10-15.
Medtag fika.
Midsommarafton i Tornsborgs Tivoli 23
Klippans FF
juni kl 18-23 MIOS spelar.
Hemmamatcher på Åbyvallen
Upplysningar: Inga-Greta 0706-37 67 65
21/6 kl. 19.00 KFF Herrar A – Skånekurd FF
Grillfest 28 juli på Gröningen kl 17.00.
12/8 kl. 13.00 KFF/KIF Dam – Furulunds IK
Pris: 200:- Medtag egen dryck samt porslin, 12/8 kl. 15.00 KFF Herrar A – Harrie FF
bestick och kaffe. Eva och Bernhard under- 14/8 kl. 19.00 KFF Herrar B – Hittarps IK
håller. Vidare upplysningar: Birgitta Persson
Välkomna!
0761-95 36 83
Motionsdans i Tornsborgs Tivoli, Färing- Aktiespararna
tofta. Alla dansdagar kl 17-20.30
Klippan Perstorp Åstorp
• Torsdag 20 juli STÄMBANDET spelar
• Torsdag 3 augusti CANDYS spelar
Anmälan till kursen ”Att hitta kursvinnare”
Vi bjuder på kaffe. Alla föreningsanslutna för nybörjare och osäkra kan göras via hemsipensionärer är välkomna. Medlemskontroll. dan www.aktiespararna.se/lokalavdelningar/
klippanperstorpastorp Kursen beräknas börja
Se även vår hemsida:
i början av september.
www.spfseniorerna.se/faringtofta
Plats: Studiegården 47:an, Storgatan 47,
Klippan

Ljungbyheds
Militärhistoriska Museum

OBS. Begränsat antal deltagare.

Fjolåret blev en succé! Inte minst den nya På hemsidan finns även höstens program.
avdelningen med flyg bidrog till detta. I år Trevlig sommar
har vi ytterligare ökat utbudet, i både den
Klippans FK
gamla och nya avdelningen.
Sommarfriidrottsskola.
I sommar arrangerar Klippans Friidrottklubb
(KFK) återigen "Sommarfriidrottsskola" på
Åbyvallen veckorna 25, 26 och 27, måndag
till onsdag. 9.00 till 12.00. Gäller för ålderVälkommen till ett i flera avseenden unikt
kategorin 5 till 12 år. Kostnad för en vecka
museum.
är 300 kr (oberoende vecka), väljer du att att
Hemsida www.lmhm.se
vara med fler veckor betalar du 250 kr för
Mail lmm.lju@telia.com
andra veckan och 200 kr för tredje.
Vid intresse maila till:
Kvidinge Hembygdsförening
klippanssommarfriidrottsskola@gmail.com
Konsert i Kvidinge kyrka
Söndagen den 2 juli kl. 18.00 blir det kärt Vedby/Söndraby Byaförening
återseende med Elisa Lindström, Magnus
Välkomna till Midsommarfirande vid
Johansson och Marcus Obeda.
Söndraby lekplats. Start kl 13 med kranstillGyllenbielska museet
verkning och beklädning/resning av midsomGyllenbielska museet har öppet varje söndag marstången. Midsommarlekar. Dans kring
t.o.m 3 september kl. 13 – 16. Nytt för i år stången (kl 15). Stor hoppborg. Fiskedamm.
Vi har öppet mellan kl 11 och kl 17. Lördag/
söndag under tiden 20 maj – 25 juni, 12 aug
– 17 sep. Men from 1 juli tom 6 augusti har
vi öppet alla veckans dagar!

Du har väl inte missat förenings
sidorna på Söderåsportalen.se?
Föreningsregister
På Söderåsportalen.se finns ett register
med kontaktuppgifter till föreningar i utgivningsområdet. Skulle er förening saknas, kontakta oss!
Lätt att hitta
På grund av begränsat utrymme här i tidningen är notiserna ibland förkortade. På
hemsidan finns de däremot i sin fulla längd.
Du kan hitta notiserna på två ställen på
Söderåsportalen.se. Dels finns alla samlade
på sidan "Föreningssidan" som du hittar
under menyvalet "Föreningar". Dessutom
kan du även gå in under respektive förening för att se den föreningens notiser.
Skicka in notiser
Under menyvalet "Föreningar" så hittar du
även "Skicka in till föreningssidan". Här har
du inte bara möjlighet att skicka in notiser
till tidningen. Du kan även skriva en längre
text som hamnar på hemsidan i samband
med tidningens utgivning.
Uppdatera kontaktuppgifter
Skulle ni upptäcka att kontaktuppgifterna
till er förening är fel, kontakta oss! Enklast
gör du det via formuläret som du hittar på
sidan "Uppdatera föreningsuppgifter".

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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VINNARE I SÖDERÅSJOURN
ALENS
MÅNADSTÄVLING

BILJETTER
TILL HIF

Heja HIF!
Ett soldränkt Olympia, med ett HIF
som skulle ge det ett ärligt försök att
besegra Degerfors, hälsade vinnarna
av Söderåsjournalens tävling varmt
välkomna.
Förutom solsken som värmde, var det glädjande att HIF lyckades ta tre poäng efter en
bekväm 3-0 seger. Ola Selmén, känd från
TV-programmet Amigo, värmde upp publiken innan matchen och bidrog i högsta grad
till att höja stämningen. HIF är hela Nordvästra Skånes fotbollslag och ett samarbete
mellan Söderåsjournalen och HIF är naturligt.
Två lyckliga familjer fick chansen att se HIF
vinna. Tina, Christian och Viggo Nilsson hade
mysigt tillsammans på läktaren och berömde
inramningen som nya Olympia ger.
– Inte så ofta vi är på Olympia eftersom jag
själv spelar fotboll i Össjö och då är det ofta
att HIF:s matcher krockar med mina egna.
Jätteskoj att vi kunde komma hit hela familjen, riktigt bra intro och stämningen är bra
på läktarna, säger Christian.
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Känslan att vinna biljetter
– Blev glad när jag vann biljetterna. HIF är
favoritlaget, men det var pirrigt att veta att
jag skulle bli intervjuad, berättar Tina.
Viggo nickar instämmande och hoppas
att det ska bli fler gånger. Vi avbryts av att
matchen sätts igång och HIF spelar sig fram
till en farlighet i inledningen av matchen. Publiken på sittplats lever sig med i spelet på
plan. HIF-klacken sjunger och skapar stämning, det är precis som det ska vara när fotboll är som bäst. Det slutar 3-0 till HIF tippar
Tina.
– Det är mycket bättre att se fotboll live än
via TV. Det går inte att jämföra helt enkelt.
Särskilt när det är fint väder, fotbollsväder,
som idag, avslutar Tina.
Vill se mer HIF
I pausen får jag chans att prata med Carina
Burkhard som är den andra vinnaren av biljetter. Hon är på plats med sin son och hans
kompis. De är alla nöjda med sittplatserna
och fotbollen på plan.

– Det tog 25 minuter för HIF att komma
igång sen har det varit många chanser, tycker
Carina.
Vi pratar en stund om allt mellan himmel och
jord och hur fint Olympia blivit efter ombyggnationen. Barnen gillar att vara på fotboll och
platserna var verkligen bra tycker de. Hoppas
det blir fler tillfällen säger barnen, de vill gärna komma till Olympia fler gånger. De tycker
det var en kanonvinst som Carina lyckades
vinna.
- Det var kul att vinna biljetter till HIF, jag brukar aldrig vinna annars, berättar Carina.
Det är två glada familjer som fick njuta av
HIF:s vinst, en fin arena, bra sittplatser och
strålande solsken. Det lönar sig att läsa Söderåsjournalen, det håller två familjer från
Perstorp respektive Östra Ljungby med om.

UTBILDNING OCH INSPIRATION
Måltidspersonalens nya pedagogiska
roll och måltidsmiljön var ämnet när
det arrangerades utbildningsdag för
personalen.
Tillsammans fick de en påminnelse om vikten
av en bra måltidsmiljö och kommunikationen
kring måltiden i sig. Tanken var att inspirera
kring helheten runt måltiden. Det är de små
sakerna som förbättrar i måltidssituationen
och upplevelsen av mat.
– Vi pratade om gästens väg in i matsalen.
Det handlar mycket om att få upp ögonen
för hur vi kan förbättra och vår egen roll i
det. Syftet är att få se att det går att göra
maten god och spännande med små enkla
medel och hur vi presenterar maten, berättar
Linn Spenninge, måltidschef i Klippans kommun.
Foodboost
Det finns en arbetsmodell som hjälper till
att väcka intresse och kunskap för mat och
måltid hos eleverna samt bli ett verktyg för
måltidspersonalen, Foodboost. Modellen
förutsätter förstås en samverkan mellan skolan och hemmet. Det ger också verktyg åt
måltidspersonalen att sprida sin kunskap och
inspiration kring måltiden.

Annika Gustafsson och Linn Spenninge
var mycket nöjda med dagen.

Ett jättebra och inspirerade initiativ,
tyckte Sabina Tucic och Gerti Roslund.

Måltider inom offentlig sektor är stora mängder mat och rationalitet får före estetik. Mindre aptitlig mat blir resultat. Fast det går att
kompensera och göra maten aptitlig trots att
det är storkök. Gerti Roslund lovordar utbildningsdagen:
– Jättebra initiativ som ger mycket inspiration
och väcker nya tankar. Ger barnen variation
på maten när vi inspireras och får nya idéer.
Det gör att det både blir roligare för oss som
jobbar och barnen som serveras maten. Sen
är det nyttigt att träffa kollegor och utbyta
tankar och tips.
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Klippans VA-verk informerar:

Var rädd om vårt grundvatten!
Klippans kommun levererar friskt vatten från grundvattenborror. Därför finns
vattenskyddsområden som bl a reglerar/förbjuder användning av gödning- och
bekämpningsmedel.
Klippans kommun renar avloppsvatten och det gör skillnad i våra åar och vattendrag. Använd inte toalett och avlopp som soptunna. Detta gäller även de som har enskilt avlopp,
eftersom slambilarna tömmer innehållet på Klippans reningsverk. Vi kan inte rena bort alla
ämnen, därför måste alla hjälpa till genom att:
• Endast spola ner bajs, kiss och toalettpapper i toaletten
• Använda miljömärkta produkter för tvätt, disk och städ
• Lämna tillbaka överblivna läkemedel till apoteket
• Lämna farligt avfall till återvinningsgård (kemikalier, målarfärg, spillolja m.m.)
Utredning pågår runt om i kommunen angående dagvattentillskott till avloppsledningsnätet.
Dagvatten kan antingen omhändertas på egen tomt eller ledas till dagvattenledning, detta
för att inte belasta kommunens avloppsreningsverk med ovidkommande vatten.
Saknar ni dagvattenanslutning eller har ni dagvattnet
anslutet till spillvattennätet, kan ni ta kontakt med
kommunens VA-ingenjörer för rådgivning.

För tredje året i rad kommer vi att finnas på
Åby marknad, för er som vill ha mer information!

BARNTÄVLING!

FÖR BARN
UPP TILL 12 ÅR

VINSTER:
3 personer vinner presentkort (500 kr, 300 kr resp. 200 kr)
från Klippans Köpmannaförening.

SÅ HÄR GÖR DU:

• Fyll i korsordet till höger. Om det är rätt löst så kommer de blåmarkerade
rutorna bilda ett ord. Klipp ut korsordet och skicka in till oss.
Sänd lösningen senast den 24 juli i ett frankerat brev till:
Barntävlingen
Adapt Media AB
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN

Namn:

_________________________________________________________________________________________________

Adress: _________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Telnr:

_________________________________________________________________________________________________

Ålder:

_________________________________________________________________________________________________
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Vinnare Annonsjakten - maj
IS!!!
1: Ella Berg, Klippan
GRATT
2: Gertrud Nilsson, Ljungbyhed
3: Banh Ngoc Anh, Perstorp

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

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

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

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

Bilverkstad
Bångdals Bilservice, Mörsarevägen 6, 264 51 LJUNGBYHED.................... 0435-44 22 11
		 www.bangdals.se, klas@bangdals.se
• Nockes Bil - Kenoc AB, Spången, 264 52 LJUNGBYHED........................ 0435-44 04 87
		 www.kenoc.se, info@kenoc.se

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

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
Cykelaffär
• Ekstrands Cykel, Storgatan 17, 264 33 KLIPPAN.................................. 0435-71 14 13
		 www.tvahjulsmastarna.se, klippanscykel@telia.com
Däck
• Klippans Vulkverkstad, Fabriksvägen 14, 264 39 KLIPPAN........................ 0435-103 07
		 info@klippansvulk.se
Elektriker
• 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
• Söndraby EL, Järnvägsgatan 28, 264 33 KLIPPAN................................... 0435-139 60
		 www.sondrabyel.se, sondraby.el.ab@telia.com
Entreprenad, mark och anläggning
Fricks Entreprenad ................................................................................ 0702-17 49 25
Fastighetsbolag
• Treklövern Bostads AB, Storgatan 43, 264 32 KLIPPAN............................ 0435-121 00
		 www.treklovern.se, kundtjanst@treklovern.se
Frisör
• Salong Monica, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN ............................ 0702-78 48 81
		 salongmonica@hotmail.com
Fotvård
Fotspecialisten i Klippan, Storgatan 17, 264 33 KLIPPAN ........................... 0435-133 50
Färg - Tapeter
• Colorama, Karossvägen 1, 264 21 KLIPPAN............................................ 0435-142 62
		 www.colorama.se/klippan, klippan@colorama.se
Fönster och dörrar
• FönsterFint, Hembygdsgatan 2, 234 36 Klippan....................................... 0435-107 81
		 www.fonsterfint.se, info@fonsterfint.se
Gravstenar
• T Hagelins Gravstensvård, V. Forestad 4036, 264 54 LJUNGBYHED....... 0435-77 01 09
		 t.hagelin@bredband.net

Hund- och kattpensionat
Dag & Natt för Hund & Katt, Linneröd 6765, 264 93 KLIPPAN.................. 0722-45 20 80
Inramning
• IdéRika Ram, Ekbacken 693 Bonnarp, 264 53 LJUNGBYHED................. 0704-49 05 48
		 www.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
Kommun
• Klippans Kommun, Trädgårdsgatan 12, 264 80 KLIPPAN.......................... 0435-280 00
		 www.klippan.se, kommun@klippan.se
Konferens
• Klippans Kultur Center, Östra Teatergatan 7, 264 38 KLIPPAN............... 0702-84 23 06
		 www.klippanskulturcenter.se, info@klippanskulturcenter.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
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
Möbelrenovering - Sömnad
Åkälla Väv & textil, Templaregatan 20, 264 35 KLIPPAN........................... 070-782 28 85
Psykoterapi - KBT och parterapi
KBT4U, Norra Skolgatan 2A, 264 33 KLIPPAN........................................ 0707-56 54 88
		 Dobrica Vukovic, socionom, leg. psykoterapeut, kbt4u@hotmail.com
Redovisning, Revision
• BDO, Box 103, 264 33 KLIPPAN.......................................................... 0435-76 61 31
		 www.bdo.se, peter.jelinek@bdo.se
Reklam
• Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN................................ 0435-77 90 50
		 www.adaptmedia.se, info@adaptmedia.se
Restaurang & Pizzeria
• 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

• De företag som är markerade med svart cirkel hittar Du ännu mer
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• Parkköket i Kulturcenter,Östra Teatergatan 7, 264 38 KLIPPAN................. 0435-101 09
www.parkkoket.se, leffe60@telia.com
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
• 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 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
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

Snickare, elektriker,
smycken eller däck?
Allt finns i din närhet!

Vad söker DU?
I detta Branschregister hittar du
snabbt och lätt din lokala kontakt!

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 KLIPPANSHOPPING.SE OCH
SÖDERÅSJOURNALENS BRANSCHREGISTER!
Egen företagssida på Klippanshopping.se med
presentation av verksamheten i text och bild

(Pris: 3 360 kr/år)

Företagsnamn, adress, postnummer, ort, ett tel.nummer
i Söderåsjournalens Branschregister (ingår)
Web- och mailadress i Söderåsjournalens Bransch
register (ingår)
JAG VILL VETA MER!
Jag vill veta mer, kontakta mig!
KONTAKTUPPGIFTER
Företagsnamn: ................................................................................................................................................
Kontaktperson: ...............................................................................................................................................
Postnummer: ....................................................................................................................................................
Ort: ...................................................................................................................................................................................
Telefonnummer: ............................................................................................................................................
Adress: .......................................................................................................................................................................
Mobil: ..........................................................................................................................................................................
Webadress: ..........................................................................................................................................................
E-post: ........................................................................................................................................................................

information, erbjudanden och annonser om på www.söderåsportalen.se
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Sommaren kommer...

Ha koll på
temperaturen!

Golvfläktar, bordsfläktar,
portabla AC m.m.

Vi har
SOMMARPRISER

på 10 liters Demidekk Ultimate
och Alcro Bestå!

Energisnål och hälsosam infravärme
8570014. 1800 W. Reglering av värmen med termostat

699:Ord. pris 899:-

Fjärrstyrd infravärmare

8570084. Värme i fem steg som styrs bekvämt med
fjärrkontroll, effekt 1200-2300W

1695:Ord. pris 1795:-

Termo
Terrassvärmare
Verona
85711053.
Effekt 600 /1500W
Ger både värme och
mysigt ljus

899:-

1.995:-/st
Gäller tom 31/8

Ord. pris 1195:-

Gilla oss på FB

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

www.colorama.se

Görans Ljud & Bild Heter numera

Nytt namn & nya lokaler!
Nu är vi på plats i Tullssonhuset
på Hembygdsgatan 2, Klippan

VÄLKOMNA!
Öppettider: Mån - fre 10 - 18 / Lör 10 - 14
Tel. 0435- 131 67
www.klippan.euronics.se

