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Tävla och vinn

TEKNOS FÄRG

från LT Lantmän i Ljungbyhed!
Nu ger Söderåsjournalen och LT Lantmän i Ljungbyhed dig chansen att
vinna presentkort som sätter färg på ditt hem.
Nominera dig själv och motivera varför ditt hus behöver fräschas upp med Teknos
färg från LT Lantmän. LT Lantmän har försett Ljungbyhedsregionen med råd och
tips utifrån gedigen kunskap och erfarenhet i 100 år. Eller som kunderna säger:
"här kan man hitta allt."
Vinsten är värd 2000 kronor. Skicka in din motivering, vi behöver den senast den
3 april för din chans att vinna!
Skicka eller maila din motivering till:
Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 Klippan
info@soderasjournalen.se
Märk kuvertet ”LT Lantmän”

Söderås
DINA TIPS OCH FÖRSLAG VILL VI
GÄRNA HA INSÄNT TILL:

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

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:

VI RESERVERAR OSS FÖR EV. TRYCKFEL
UPPLAGA 15.400 EX.

Klippan
• Biblioteket
• Bjärhus Gårdsbutik
• Bjärhus Växtbutik
• Görans Ljud & Bild
• ICA Kvantum
• Klippans Bokhandel
• Klippans Kommun
• N. Skolgatan 2A

ADAPT MEDIA
N. SKOLGATAN 2A, 264 33 KLIPPAN
TEL. 0435 - 77 90 50
WWW.KLIPPANSHOPPING.SE

Ljungbyhed
• Golfkrogen
• Konditoriet
• LT Lantmän

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.

Perstorp
• Biblioteket
• Ugglebadet
• Vincents Kök

(V.G MÄRK MED ”MINA TIPS”)

• Nya Pålles
• Preem
• SEB
• Simhallen
• Swedbank
• Treklövern
• Turistbyrån
• Vårdcentralen
Röstånga
• Turistbyrån
Åstorp
• Biblioteket
• Familjehälsan
• Ica Kvantum Oj!
• Medborgarkontoret
• Vidåsen
• Vårdcentralen

-dagar

LEDbelysning

Vi firar

100 år

Månd 27/3 • Tisd 28/3 • Onsd 29/3

med rörelsesensor

1917- 2017

Handla Prêt för minst
2000 kr så bjuder vi på
en Poncho (999 kr).
Utlottning.

Mobil, liten, batteridriven.

100:Ord.pris 135:-

Knivset
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Vi önsk

FISKARS

En kockkniv och
en grönsakskniv.

KLIPPAN
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Ord.pris 236:-

Ha en
GLAD PÅSK!

Jord

Köp 5 st
Vi bjuder på den
billigaste!

ar
Vi önsk

Priserna gäller till och
med den 15/4 eller så
länge lagret räcker!

Bygdens butik!

Städpatrullen
- vi städar allt!

Storgatan 4
Ljungbyhed
Tel 0435 - 294 50

KOSTNADSFRIA FÖRETAGS- OCH HEMBESÖK
VÄLKOMMEN TILL DIN
MODERNA TELEFACKANDEL!

VI HJÄLPER
FÖRETAG OCH
PRIVATPERSONER MED:

Ring eller maila oss för att boka in
ett hem- eller företagsbesök. Våra
besök och installationer är alltid
kostnadsfria! Vi hjälper även till
med tjänster och produkter som
inte är inköpta av oss.
Välkommen till ett modernt företag
som anpassar sig efter dina behov!

Telefonilösningar
Mobila växlar
Fast nät
Mobiltillbehör
IT-lösningar
Datorer & Surfplattor
Ljud & Bild
Foto
E-körjournaler
2017

Jesper
0708-34 46 73

Vi är stolta medlemmar i
Företagarna i Perstorp, där
samarbete står högt i fokus!

Gå gärna in och
läs vår tidning
modern kommunikation

André
0708-34 46 80

modern kommunikation
Växel: 0435-344 68 • info@easysolutions.se • www.easysolutions.se
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Nu är det snart påsk!
Påskerbjudanden:

Beställ

BRÖDKASSE

till Påskafton!
• Vörtbröd
• Kavring
• Franskbröd

50 kr

Erbjudandena gäller
vecka 15 samt 17/4

Princesstubbe ......... 99:Sigvardbakelse........ 25:Påsktårtor.............fr. 120:Wienerlängd........... 35:Chokladbiskvier
Köp 4 st betala för 3!
Påskens öppettider:
Långfredag .................. stängt
Påskafton.................... 8-13
Påskdagen ................... 8-15
Annandag påsk ......... 8-15

Nu är det dags för vår traditionella påskförsäljning. Vi erbjuder rökt ål, kall- &
varmrökt lax och inlagd sill i olika varianter.
För förbeställning:
Vi fixar påskpresent till släkt och vänner efter
ert önskemål och plånbok samt fisktallriken till
påskbordet om ni vill vara lite bekväma.
Öppettider innan och efter v 15:
Onsdag - fredag ............... 10.00 – 17.00
Lördag ............................. 10.00 – 14.00

Öppettider vecka 15:
Måndag - onsdag ............. 10.00 – 17.00
Skärtorsdag (kvällsöppet) ... 10.00 – 19.00
Långfredag ...................... 10.00 – 14.00
Påskafton ......................... 10.00 – 14.00

Följ oss på

#conditorihjartat.se

www.conditorihjartat.se

Trix och bus i parken!
För 18:e året i rad arrangeras Blåkullekul i Ljungbyhed.
Evenemanget har verkligen blivit en uppskattad tradition.
Årets Blåkullekul kommer att bli en extra spännande upplevelse. Då
passar nämligen Kultur- och fritidsnämnden på att inviga den nya
multiarenan som byggts i parken. En av världens främsta freestyler
och ”fotbollstrixare” kommer att showa och utmana publiken. Lite
andra överraskningar dyker upp under eftermiddagen.
- Vi tror det här kommer att bli hur bra som helst. Det kommer
att märkas, vi satsar på en stor invigning och spännande personer
som bidrar till bra stämning och effekter, säger Arne Amnér som är
Kultur- och fritidschef i Klippans kommun.
Bland hönor och påskkärringar i parken kommer det även att finnas
tipspromenad, lotterier, djur, pyssel, fikaförsäljning och så klart ett
spännande uppträde - Trollkarlen Magiske Måns visar upp sina trollerikonster.
- Det blir hur spännande som helst. Alla utklädda barn kommer dessutom få ett litet smaskigt pris, menar en av Blåkullekul-kärringarna.
En annan trevlig nyhet är att det ska finnas en LOPPIS-hörna med
barnsaker (ej kläder). Vinsten från försäljningen kommer att gå till något mysigt på Ljungbyhedsbadet. Har du något du vill skänka?
Kontakta Marina Nezval med pm över facebook.
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SEJRBO & SON AB • TEL: 0435 - 152 43
www.dymollansalrokeri.se

Blåkullekul
Ta kvasten till
Parken i Ljungbyhed
Skärtorsdag kl. 13.30

En påskig och spännande eftermiddag!

Trollkarlen Magiske Måns på scen, invigning av multiarenan
och trixuppvisning, lotter, tipsrunda, olika föreningar visar
upp sig, pyssel, djur, ponnyridning och miniloppis. Fikaförsäljning. Alla utklädda barn får ett litet pris.
Tusen tack till: Klippans Kultur- och fritidsförvaltning, Eurolink AB, Hemköp,
LR-System,
Einar Dahls
Herners
El, Jannies
Pizzeria,
Spångens HandelsträdVälkomna
till enBygg,
trevlig
eftermiddag
önskar
Blåkullekommittén,
gård,
Spångens KöpmannaGästgivaregård,
konditori, samt
Ljungbyhed
Park, Bio
Grand,
Ljungbyheds
ochLjungbyheds
Företagareförening
Ljungbyheds
Framtid
Olanderssons Blommor, Textil Ljungbyhed, Elsys Shop, Salong Hairport, Tandvården
Ljungbyhed, Skäralids Restaurang, LT Lantmän, Handelsbanken, Golf Restaurangen,
Milvous Fotvård, Dahls Fastighets AB Ljungbyhed, Ljungbyheds gruppträning, Salong
Capelli, Mustang Media, Sånnagården,Torgkiosken, Adams Pizzeria, Salong Kerstin,
Ydhags specialsnickeri AB, Söderåsens turridning, Veteranjärnvägen, Systrarna i Gränden, Hyradjur.se och Adapt Media!

Glad Påsk!
Vi går från mörker till ljus.
Kyrkans största högtid firar vi med mycket
musik, stämningsfulla gudstjänster och mässor.
Varmt välkommen till en kyrka nära dig!
Följ oss så missar du inget!
Facebook.com/KlippansPastorat
Instagram.com/svenskakyrkanklippan
www.svenskakyrkan.se/klippan

”VI FIXAR KRISEN VID SPISEN”

Välkomna till Påskbuffé

Ät hur mycket ni vill av de givna favoriterna
på påskbuffén som sill, lax, lamm från Bjärhus
och köttbullar. Samt ekologiskt kött och vilt från
Söderåsen och massor av annat gott.

Skärtorsdag .......... kl.10-15
Långfredag.............. kl.10-21
Påskafton ................ kl.10-20
Påskdagen .............. kl.10-18
Annandag påsk.... kl.10-17
250:- /kuvert
Barn under 12 år halva priset.

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

Skäralid 747, Ljungbyhed 0435-44 23 32
www.skaralidrestaurang.se
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Fiber på landsbygden
i Klippans kommun

Först hände ingenting under 10 år i Klippan.
Men under den senaste två åren har det hänt
mycket! Största delen av Klippans tätort har fått
fiberanslutning efter Klippans kommun skrev
under ett samverkansavtal med Bjäre Kraft.
Ljungbyhed och Stidsvig är under uppstart
och landsbygden är prioriterad för fortsatt
utbyggnad av fiberanslutning.
Fiberkaos
I takt med att Bjäre Kraft lagt ned fiber har även andra
aktörer vaknat och visat intresse för att bryta sig in på
marknaden. Det cirkulerar många rykten i samband med
detta. Söderåsjournalen ringde upp Alexander Jansson,
VD på Bjäre Kraft Bredband AB, för att få svar på vad
som händer.

Sofie Johansson markerar var fiberkabeln kommer att passera tomtgränsen.

Hur ser planen för utbyggnad ut på landsbygden
i Klippans kommun?
– Vi samlar in avtal på landsbygden för fullt. Alla som
har fått avtal i första etappen och skickat tillbaks avtalet
påskrivet, kommer nu kunna ansluta sig till Bjäre Krafts
fibernät. Samtidigt har nästa etapp påbörjats och fler
områden på landsbygden har fått avtal hemskickat till
sig. Har du fått brev från andra leverantörer, men ännu
inte från Bjäre Kraft, kan du förvänta dig avtal även från
oss.
Varför ska hushållen välja Bjäre Kraft?
– Fiber ska bära din kommunikation i många år, men
valet av nätleverantör gör du bara en gång. Bjäre Kraft
är ett lokalt och tryggt val. Vi är en ansvarstagande
aktör på lång sikt. Bjäre Kraft är en ekonomisk förening
som ägs av dess medlemmar. Vinst blir inte utdelning,
utan återinvesteras i verksamheten. Tryggt ägande helt
enkelt! Du kan även kontakta oss eller besöka oss när
du vill.

Alexander Jansson,
VD Bjäre Kraft Bredband AB

Bjäre Krafts mål är och har hela tiden varit att bygga
fibernät till samtliga hushåll i Klippans kommun. Tack
vare konkurrensen från andra aktörer har processen
fått ökat tempo, nu är det upp till samtliga hushåll att
investera i fiber och sänka kostnaderna för telefon,
internet och TV.
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Rickard Carlsson och Carina Sjölin planerar Bjäre Krafts fibernät.

Foto: Mette Ottosson

Hur ser intresset ut?
– Det är bra intresse i Klippan och ett stort engagemang,
både från enskilda personer som startade fiberklippan.
se och från Landsbygdsrådet. Jag är imponerad över det
allmänna engagemanget, hur människor på landsbygden
bryr sig om sina grannar och att landsbygden ska leva.
Sättet som människor bryr sig om varandra har jag aldrig
varit med om tidigare, inte i den här omfattningen.
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Bjäre Krafts fiber och stadsnät är en lysande
teknologi och en investering i framtiden.
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:
MÅNADENS PROFIL

CARITA BORONSKA

Okänd världskändis...
Carita Boronska, vem är det? Det kanske många tänker men det finns anledning till att veta vem Carita är, det
förstår du snart.

konstnärer och musiker. Det har även flyttat
hit många barnfamiljer. Samtidigt saknar jag
Spanien och den lättsamma mentaliteten,
allt är inte lika allvarligt där som här. Fast det
Ute i det grönskande Röstånga vid foten av finns många fördelar med att bo i Röstånga,
Söderåsen med en rinnande bäck i sin träd- det är lugnt och skönt vilket ger utrymme att
gård bor Carita Boronska, musiker, artist, vara kreativ och skapa.
sångerska, filmkompositör och sångpeda- Filmmusik
gog som är mer känd utomlands än vad hon När Carita bodde i Spanien slog hon dels igeär i Sverige. Faktum är att hennes dotter Liv nom i TV när hon hade huvudrollen i en mokanske är mer känd än Carita i Sverige. Liv är biltelefonreklam där hon sjöng Gloria Gaynors
barnskådespelerska och spelade den 8-åriga ”I Will Survive” och dels med sin filmmusik i
versionen av huvudrollen ”Li” i serien ”Spegel- ”Living It Up” där Salma Hayek spelar huvudvänd” som sändes på barnkanalen och på rollen. Efter det låg Carita på förstaplats på
UR-play. Som 6-åring fick Liv sin första roll i spansktoppen och fick fortsätta spela in filmtv-filmen ”Hitta Bort”.
musik. Kreativiteten och skapandet tillsamGlobetrotter
Hemmet i Röstånga är bohemiskt och kulturellt med konst på väggarna och böcker och
skivor i hyllorna fast det är ombonat och mysigt med en hemtrevlig känsla. Carita fingrar
lite ovant på sin kaffekopp när hon börjar
berätta om hur hon föddes i Uppsala, växte
upp i Örebro, gick folkhögskola på Jylland för
att flytta till Köpenhamn, utbildad på Berklee
College of Music, Boston, USA innan hon
flyttade till Spanien och slog igenom som
artist, bildade familj i Paris innan hon hamnade i Röstånga. Närheten till mamma Lucia,
som fått Klippan kommuns byggnadsvårdspremium för renoveringen av Ängaröds gård,
gjorde att hon bosatte sig i Röstånga.
Carita driver The Tonetailor (www.thetonetailor.com) samtidigt som hon arbetar som
sångpedagog vid Landskrona dansstudio.
– Det är inte många som känner till mig här i
Sverige utan min karriär har varit utomlands.
Trots att jag bott utomlands i många år trivs
jag i Röstånga, det är speciellt här med alla
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mans med spontaniteten fick henne att lämna
allting för kärleken och flytta till Paris där dottern Liv föddes. Närheten till sin egen mamma
och att ge Liv en trygg uppväxt gjorde att
Carita och Liv hamnade i Röstånga. Faktum
är att Liv går på Sveriges bästa grundskola,
Midgårdsskolan i Röstånga, vilket är en enorm
trygghet. Barns uppväxt som filmen ”Eres Mi
Heroe” (You're my hero) handlar om, gjorde
Carita musiken till. Filmen var kritikerrosad
och belönades dessutom med pris i Spanien
och förutom fin kritik från tidningen Variety i
USA har Carita även belönats för musiken av
The Park City International Filmmusic Festival
med”The Silver Medal Jury Price”. Carita har
komponerat musik till sammanlagt 3 långfilmer och ett flertal kortfilmer.
P4 nästa
Nästa projekt är att skicka in musik och delta
i årets ”P4 nästa”. Carita har rösten, musiken
och begåvningen på sin sida. Det är svårt att
nå ut i dagens Sverige med musik om du inte
redan är känd.

– Om man likt jag, spelat och sjungit jazz i
Spanien och spelat in filmmusik, är det svårt
att nå ut i bruset. Just nu håller jag och spanske Israel Sandoval, som är en fantastisk
gitarrist, låtskrivare & producent på att spela
in nya låtar tillsammans. Det känns otroligt
spännande, givande och helt rätt! Förhoppningsvis kan dessa nya låtar även nå ut i
Sverige framöver.
Ett av rummen i huset fungerar även som
inspelningsstudio. Inne i rummet hänger det
utmärkelser på väggarna, men de är uppsatta i anspråklöshet.. Det är talande för Carita
och vem hon är. Det som betyder mest för
Carita är dottern Liv, utmärkelser på papper
betyder ingenting utan det är allt det nya
outforskade i framtiden som är intressant
och lockande. För två konstnärssjälar finns
det inga gränser. Jag är säker på att fler kommer att höra talas om Carita Boronska och
hennes dotter Liv framöver. Kom ihåg var ni
läste det först!

Besök oss på

å G?

kt p
Nya proje

erby.se

En kontakt räcker!

070-33 90 680
Lantmannag. 10
Klippan

Mån Bruna bönor mé vårt goá fläsk

80:33 cl läsk/
vatten ingår

Tis Pannbiff mé lög, potatis, sås och lingon
Ons Stekt sill mé potatismos och skirat smör
Tors Pasta Bolognaise (Köttfärssås)

Fabriksvägen 8
KLIPPAN
0706 - 72 55 37

Klipp ut och spara mig!

Dagens rätt

Små snödroppar tittar fram i trädgården som en liten
påminnelse om att våren närmar sig.

Fre Kycklingfilé eller pepparfärsbiff mé
potatisgratäng

ÖPPET: e kl.11 - 16
Mån - fr
Gäller 27 mars - 21 april 2017

Varmt och skönt
i varje vrå!
Veckans alternativ:
Köttbullar mé mos och lingon

Välkomna! Jessika & Co

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

185 CM

199:Ord. pris 499:Mixer gul
7754/106328

5795:-

Ord. pris 6495:-

Kyl/frys

QRT4210W/104991
Energiklass: A+.
Energiförbrukn.: 304 kWh/år
Volym kyl: 220 l.
Volym frys: 109 l.
Stjärnmarkering:****.
Klimatklass: SN-N-ST-T.
Ljudnivå: 40 dB.
H/B/D: 1845/595/647.

1295:-

Jag har lärt mig att inte ropa hej alldeles för tidigt, för
fortfarande kommer jag vissa morgnar ut till min bil och får
svärandes och frysandes skrapa rutorna. Ekvationen: hög bil
+ kort isskrapa + kort Johanna = en framruta som alltid har en
rand av is kvar i mitten som jag inte lyckas skrapa bort.
Nu har min minsta flicka börjat på förskolan också. Mannen
har börjat jobba och vi försöker få in rutinerna. Vi hade en
vecka hemma med VABruari-sjukor. En vecka senare släpade
jag mig till jobbet igen. Min man som varit lika sjuk slog till
och åkte Vasaloppet. 12 timmar efter att startskottet smällt
kastade han sig över mållinjen samtidigt som jag skötte vardagen med förskola, jobb och livet.
Vår minsta flickas första riktiga dag på förskolan var jag så
hysterisk som en förälder kan vara. Antal gånger jag ringde
för att kolla så allt var okej: två. Den tredje gången lämnade
jag ett meddelande på telefonsvararen.
Vissa dagar går det mesta helt åt skogen. Just denna dag var
en sådan dag. När jag kör hem bestämmer sig min bil för att
efter ungefär var 5:e kilometer börja bete sig konstigt. Då
måste jag stanna, stänga av den i någon minut och sen fungerar det fint att köra igen.
30 minuter för sent sladdar jag in på förskolan. När jag kommer innanför dörrarna och ser min lillalilla tjej så börjar jag
böla. Du vet den sortens gråt som inte tar slut och som bara
blir värre när någon frågar hur det är. Helene Bergströmgråten med förkylningssnoret hängandes ner till knävecken.
Åskådare till denna show: samtliga barn som skulle äta mellis.
– Men mamma, jag vill inte hem nu, jag vill ju ääääätttaaaaaa
MEEEELLIIISSS, hojtar den stora flickan och den lilla nickar instämmande.
När maken ringer och är ömklig för att han har ont i kroppen
efter 12 timmar på längdskidor (som han aldrig åkt innan…),
väser jag bara åt honom att komma hem. Nästa år är det jag
som åker mellan Sälen och Mora. 12 timmar på skidor, LJUVA
EGENTID!

Bordslampa Saint Krom/108536
Bordslampa Saint Mässing/108537
Energiklass: A++-E

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

Välkommen till

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

Spännande och heta
smaker samsas med
välkända produkter
i våra hyllor!

TELEFONKORT • GODIS • LÄSK • CHIPS • SNACKS • LIVSMEDEL
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Många bra insatser!
Sveriges största internationella brottningstävling, Klippan Lady Open, avgjordes i Klippan helgen den 17-19
februari. Klippans brottarklubb stod
traditionsenligt som arrangör och tävlingsledare var Olle Svensson. Sammanlagt 219 deltagare från 22 länder
deltog under helgen. Förutom brottning på högsta nivå är det även en
social träffpunkt för många brottare i
världseliten.
Olle Svensson var mycket nöjd med arrangemanget och alla funktionärer som ställde
upp och gjorde helgen riktigt bra.
– Det enda som saknades var pricken över
i:et och det var Jennys snöpliga förlust i finalen som var skillnaden. Samtidigt var det tuff
konkurrens med hela världseliten på plats,
menar Olle.
Klippan Lady Open är stort och sätter Klippan på kartan. Världseliten i brottning kommer på besök, exempelvis kom det 27 japaner i år och de kommer varje år med en stor
trupp från Japan. Gemenskapen mellan brottare är stor och alla trivs ihop utanför brottningsmattan. Idag fungerar engelskan som
språkbro mellan deltagarna från alla länder.

– Fördelen med att arrangera Klippan Lady
Open den här veckan är att det är lågsäsong
för hotell och konferens vilket gör att det
finns bra tillgång på boende och att vi kunde
utnyttja skolans matsal i nära anslutning till
idrottshallen då det var sportlov.
Den nytillträdda förbundskaptenen Sara Eriksson Dikanda var glad över att vara tillbaka
i Klippan där hon tillbringat både sin gymnasietid och otaliga träningstimmar genom
åren.
– Det är alltid lika roligt att komma tillbaka till
Klippan. Som vanligt var det ett fantastiskt
ordnat arrangemang av brottarklubben. Fått
se många bra insatser under helgen, bland
annat två medaljer till Jenny och Hedda trots
att vi saknade flera bra brottare på grund av
skador. Alla tjejer i landslaget är underbart
goa tjejer som alla är målmedvetna, ödmjuka
och entusiastiska, avslutar Sara.

Studentskyltar och banderoller - var ute i god tid!
Studentskylt 299:-

inkl.moms

Välj mellan 6 motiv. 50 cm bred x 60 cm hög. Monterad
med pinne. Enkelsdig. Tål regn. Pris inkl. en scanning.
!
Grattis

Namn

NR S1

Namn
10 juni 2016
AB00
Grattis till studenten!

NR S4

Grattis

Namn

AB00

AB00

NR S2

Grattis till studenten!

10/6 2016

Namn

Grattis

10/6 2016

AB00

Grattis Adam!
NR B1

Grattis Adam!

NR S3

Student 2016

AB00

NR S5

NR B2

Namn

10/6 -16

NR S6

AB 00

Grattis Adam!
STUDENT 10/6 2016

NR B3

Hur du beställer:
1. Välj ditt motiv! 2. Skicka in bildnr, foto på studenten, namn, datum och klassbeteckning till:
Adapt Media, N. Skolgatan 2, 264 33 Klippan eller maila allt till: info@adaptmedia.se
Uppge även beställarens namn, adress och telnummer samt när studentskylten ska vara färdig.
Hämtas av kund på Adapt Media.
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inkl.moms

Välj mellen 3 motiv. 200 cm bred x 50 cm hög.
Öljetter i hörnen. Enkelsidig. Tål regn.

10/6 2016

Namn

10/6 -16

Banderoll 299:-

Våren är i antågande!
dags att fräscha upp
fasad och trall!
t
trallren

t
Fasadtvät

Söderåsportalen.se
öppnar den 3 april
Klippanshopping.se byter namn och följaktligen utseende. Shopping i Söderåsområdet är mer än shopping
i Klippan och det nya namnet motsvarar utgivningsområdet bättre.

Grovrent

Alg- &
t
Mögeltvät

MEN!

M
VÄLKO
Gilla oss på FB

www.colorama.se

Planera inför våren!
Mossrivning, utemålning m.m.

Ring
0435 - 105 18
så fixar vi!
Tänk på RUT- & ROTavdragen
• Bygg • Måleri • Trädgård • Städ
• Miljövänlig ogräsbekämpning och Fasadtvätt m.m.

Genom att byta namn och logga tror vi att det blir lättare
att förstå omfattningen och bidra till ökat intresse från såväl
kunder som företag. Söderåsportalen.se är nätversionen av
Söderåsjournalen och mycket mer som bidrar till en positiv
uppfattning av lokal handel och ett starkare lokalt näringsliv.
Besök Söderåsportalen.se från den 3 april.
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p
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byter namn till
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Dagens lunch
samlade på en sida
Dagens lunch hittar du på Söderåsportalen.se. Nu kan
du som restauranggäst jämföra och välja vad och var
Du vill äta Din lunch i Klippan, Åstorp, Ljungbyhed,
Perstorp, Kvidinge, Röstånga och Östra Ljungby.
Vill du att Din restaurang inom Söderåsjournalens utgivningsområde ska finnas med och presenteras som alternativ med
meny?
Maila oss på info@adaptmedia.se för att få inloggningsuppgifter samt instruktioner om hur du lägger in din meny. Att
presentera er lunchmeny är dessutom gratis!
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Lyckliga vinnare fick se

Rögle vinna!
Förra månadens tävling innebar att två familjer fick chansen att besöka Lindab arena
och se Rögle spela hemma
mot Örebro. Rögle visade sig
från sin bästa sida och kunde
till slut vinna med 5-1 till publikens stora glädje. Söderåsjournalen var på plats och
intervjuade vinnarna i första
periodpausen.
De första vinnarna var Caroline
och Anders Persson som var på
plats med sina barnbarn.
– Ett riktigt bra pris och härligt att
vi vann det och kunde bjuda med
barnbarnen på ishockey för första
gången, berättar Anders.
Caroline berättar att det är hennes pappa som är den stora Röglefantasten i släkten och hans passion för Rögle har smittat av sig.
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– Min pappa har haft årskort i 52
år och följt Rögle i vått och torrt.
Han är 84 år idag och sitter fortfarande på plats och följer Rögle,
säger Caroline och pekar bort mot
sittplats sidan om högra sittplats.
Den andra lyckliga familjen som
vann var Linda Eliasson och Christian Johansson med barn. Här var
det Christians brors fru som vann
biljetterna åt Linda och Christian.
– Det är stort att vilja vinna biljetter
åt någon annans familj men hon
är suverän, säger Christian. Det är
första gången i år som jag är på
plats och tittar och för barnen är
det första gången någonsin. Extra
roligt att Rögle spelar bra. Barnen
har redan sagt att de gärna vill gå
på fler matcher. Bryan Lerg bjöd
på ett snyggt mål dessutom, avslutar Christian.

ADSTÄVLING
SJOURNALENS MÅN
VINNARE I SÖDERÅ

TTER
FAMILJEBILJE MATCH
E
TILL EN RÖGL

Foto: Rögle press

Stöd som behövs både i
medvind och motvind!

Marcus Thuressson ,
klubbdirektör Rögle BK.

Säsongen har inte utvecklats som Rögle hade hoppats. Skador och elände
har satt käppar i hjulet och nu väntar
kval för att hålla sig kvar i SHL. Det är
nu stödet för Rögle behövs som bäst.
Rögle är hela Nordvästra Skånes lag
och Rögle betyder mycket positivt för
alla ungdomar och ungdomslag här.

Varför är det viktigt att stötta Rögle?
– Rögle är både elit och bredd, det måste
framhållas. Vi arbetar hårt med att få fler
barn att börja spela ishockey och att röra på
sig. Ishockey är mer än en sport, det är även
ett socialt sammanhang där idrottens värderingar lärs ut som du har nytta av hela livet.
Alla som stöttar Rögle stöttar samtidigt en
positiv samhällsutveckling och syns på så vis
i ett positivt sammanhang. Rögle är att vara
del av en gemenskap.

Hur kommer det sig att ni annonserar i
Söderåsjournalen?
– För att det är en bra tidning att synas i, det
är det korta svaret. Vi arbetar med att utöka
vår kommunikation i vår geografiska närhet
och Söderåsjournalen når ut bra till både
hushållen och företag. Sociala medier är viktiga att synas på men de är flyktiga, dagstidVi fick en pratstund med Marcus Thuresson, ningar läser du och sedan slängs tidningen.
klubbdirektör i Rögle om samarbetet med fö- Med Söderåsjournalen är det annorlunda,
retag i närområdet och hur det kommer sig att den ligger framme länge och annonseringen
Rögle valt att annonsera i Söderåsjournalen.
är billig för att nå så många som vi gör.

Varför ska publiken komma till Lindab
arena under kvalet?
– Först och främst är det en härlig inramning
när det är fullsatt på läktaren vilket ger laget
en extra skjuts på isen. Det finns få saker som
är häftigare än att vara på plats, känna stämningen och få glädjas ihop när det går bra
för Rögle. Tillsammans ska vi se till att Nordvästskåne har ett SHL lag även nästa säsong.
Varför ska företag stötta Rögle?
– För Rögles skull är det för att stötta både
bredden med vår stora ungdomssatsning
och att få fler att spela ishockey, både i Rögle
men även i grannklubbarna som Jonstorp,
Åstorp, Helsingborg, Lejonet, Tyringe med
flera. Företag som stöttar Rögle i 1932 klubben bjuder vi in till evenemang och utvalda
matcher och det bjuds på mat och dricka.
Företagen har möjlighet att ta med kunder
eller gäster och får chans att intervjua mig eller Anders Masken Carlsson. Det blir både en
positiv upplevelse och ditt företag får synas i
ett positivt sammanhang.

Hos oss hittar du:

Kläder - allt från fräcka jeans till festklänningar.
Underkläder - med perfekt passform och kvalité.
Hudvård - svensktillverkad, ekologisk och vegansk.
Smink - lyxig mineral makeup, baserat på naturliga mineraler

och ekologiska råvaror.

Välkomna!
Helena med personal

Storgatan 32, Klippan
Tel. 0435 - 101 15
www.gunnsmode.se
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Willy Flato gav Perstorp stora skyltfönster
Historiska byggnader, kända personer och lokala verksamheter får liv
igen i Perstorp. Tiderna förändras men
byggnaderna består och varje byggnad bär på sin egen historia.
Digital Center och Strandböke måleri affärsoch kontorslokal ligger i Willy Flatos hus. För
allmänheten är det ett hus i mängden men
både huset och Willy Flato bär på en intressant historia. Willy kom till Sverige från Tyskland 1923, nyutbildad ingenjör och Karl Rabe
som hade varit som en far för Willy under
uppväxten är den som får Willy till Perstorp.
Karl Rabe är vid den tiden högt uppsatt vid
fabriken. Willy började på golvet och slutade
som produktionschef på Isolitfabriken, senare Perstorps AB. Willy blev med tiden en
Perstorpsprofil, dels genom sitt arbete och
dels genom sin stråkorkester, med sin fru
Inez på piano, som reste runt och spelade på
stumbiografer innan det fanns ljudfilm.

I oktober 1968 fanns färg-TV i 30 000
svenska hem. TV:n kostade då 4000 kronor
vilket motsvarar cirka 32 500 kronor i dagens
värde. TV- och radiokedjan ”Göinge radio”
tar sedan över lokalerna och fortsätter försäljningen av TV- och radioapparater.
Försäljningen fortsätter men när Börje
Schöld öppnade eget bytte affären namn till
”Schölds Radio & TV”. Men Börje drabbas av
cancer och gick bort alldeles för tidigt. Men
TV- och radioaffären levde vidare, nu under
namnet Werners Radio & TV service. Sedan

2008 har det varit Digital Center som drivit
affären och förser Perstorpsborna med elektronikvaror och god service.
Flatos hus på Köpmannagatan 6 bär på många
minnen, både affärerna och lägenheterna
ovanför eller skyddsrummet i källaren. Det
sägs att när Willy Flato skulle köpa tomten
var säljaren noga med att flytta över tomglas
på sin sida innan han skrev på kontraktet.
Willy Flato bodde större delen av sitt liv på
Köpmannagatan 6 i sin lägenhet på andra
våningen.

Huset på Köpmangatan 6 som Flato ritade
och byggde 1932 var på den tiden ett hus
som stack ut från mängden, både för sin
höjd och skyltfönsterna på markplan. Det var
endast affärerna i storstäder som hade stora
skyltfönster. Huset har dessutom skyddsrum
i källaren om Sverige skulle drabbas av krig.
1965 öppnar Luxor en radio- och TV-butik
i huset på Köpmangatan 6. Det är samma
år som färg-TV kommer till Sverige. Luxorbutiken i Perstorp är lyxig med de stora
skyltfönstren och försäljning av TV-apparater.

Så här ser Köpmannagatan 6 ut idag.

Denna vecka 50% rabatt när
du laddar ditt kontantkort på
Digital Center Perstorp!
(upp till 300kr)

Köpmangatan 6, 284 31 Perstorp • 0435-30107
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www.facebook.com/begravningsbyra
www.facebook.com/begravningsbyra

RÖSTÅNGA
RÖSTÅNGA
BEGRAVNINGSBYRÅ

Söderåsjournalen
Söderåsjournalen
Klippan
e
Klippan ngbyhed.s

ju
mkopl
e
h
.
w
w
n på w
Här finns
Titta i
cateringförslag
till studenten och
sommarens fester!

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

LJUNGBYHED
0435-44 10 30
8-20 ALLA DAGAR

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

CYKELAFFÄREN I CENTRUM

Ditt glasmästeri i Klippan!

10,7x7,1
10,7x7,1

ykla
och sportc
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å
Kolla in v

Byte av bilglas • Jour dygnet runt!

r

www.glasteknikiklippan.se

från 4795:n
li
r
a
M
K
TB: TRE
Prisvärd M
EKSTRANDS CYKEL 0435-71 14 13
Storg 17, KLIPPAN

Vi finns på

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

Välkomna!

O & N Thaimassage
– Harmoni och välbefinnande –

Storgatan 46A, 264 33 Klippan

Tel: 0435-14 800

ounitmassage@gmail.com
Ou&nit thaimassage

Tisd-fred 9-18 / Lörd 9-14 (Måndagar stängt)

DET SMARTARE VALET
ECODAN - LUFTVATTENVÄRMEPUMP
ETT KOMPLETT SYSTEM FÖR VÄRME & VARMVATTEN
UNIK TEKNOLOGI SOM GER EN ÖKAD BESPARING
MILJÖVÄNLIG & ENKEL INSTALLATION
GARANTERAD VÄRMEEFFEKT NER TILL -28°C UTOMHUS
14 ÅRS TRYGGHETSFÖRSÄKRING SOM TILLVAL

LUFT / LUFTVÄRMEPUMP
FRAMTAGNA FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN
MÄRKBAR EKONOMISK BESPARING
STYR DIN VÄRMEPUMP VIA WIFI
BEHAGLIGT INOMHUSKLIMAT

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

NYHET! Gå in på klippanshopping.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 Klippanshopping.se.
*OBS! Fr.o.m 3 april byter hemsidan namn till 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.

Aktiespararna Klippan Perstorp Åstorp

Seniorerna, SPF Eken Perstorp

• Aktiecafe med Hitta kursvinnare
Söndag 23 April 17.00 - 19.00
Studiegården 47:an Storgatan 47 Klippan
www.aktiespararna.se/klippanperstorpastorp

PROGRAM, Våren 2017
• Månadsmöte den 6 april 2017, Församlingshemmet kl 14.00
Hans Gustafsson (en pensionerad meteorolog) kommer och ”pratar i vädret” om väder.
Ta gärna med vinster till vårt lotteri!
Övriga aktiviteter:
• 31 mars, Restaurangbesök på ”KB” i Örkellljunga, anmälan till Bitte 070-9769032
• 4 april, Danmarkstur, Kph-Helsingör-Hbg.
• 20 april, Besök på Ljungbyheds Militärhistoriska Museum
• 21 april, Restaurangbesök ”Trästället”
Tyringe. Anmälan till Bitte.

• Företagsbesök
Onsdag 26 April 18.30 - 21.00. CEO Axel
Molvin presenterar Gullberg & Jansson.
Vd Johan Möllerström presenterar Arc Aroma
Pure. Anmälan www.aktiespararna.se/klippanperstorpastorp. Välkomna önskar ledningsgruppen

• Höstens kurs i Hitta Kursvinnare beräknas
starta första veckan i oktober
Anmälan via hemsidan www.aktiespararna. • SPF Eken har startat ”Fredagscafé”. Detse/klippanperstorpastorp
ta är öppet alla helgfria fredagar mellan
kl 09.30-11.30. Du som vill träffa nya och
PRO Ljungbyhed
gamla vänner, kom gärna och gör ett besök
• Fredagen 31 mars
på vårt Fredagscafé! Vi serverar fika till självVårfest kl 13.00 i Kreablokalen Ljungbyg 22. kostnadspris. Välkomna!
Landgång, kaffe och tårta. Kvidinge PRO-kör
Vårprogram har skickats ut till alla medlemunderhåller. Pris 200 kr. Anmälan senast 27
mar. Hjärtligt välkomna till våra aktiviteter på
mars till Siv tel 91554 eller Evy tel 440535.
Syrénen!
• Fredagen 21 april Kvartalsmöte kl 14.00 i Mer info om alla våra aktiviteter kan ni förKreablokalen.
hoppningsvis läsa på vår hemsida www.spf.
se/ekenperstorp

HjärtLung-föreningen Klippan

• EM-Kafé på Gråmanstorps bygdegård
torsdag 20 april kl.14. Rönneå-bälgarna från
Ängelholm underhåller på dragspel.
Anmälan senast 15 april till Bodil 10583 eller
Kerstin 14268.

Klippanbygden Natur

• Arbetsdag på Linneröd
Lö 1 apr kl. 09.00 – ca. 12.00
Vi samlas på Linneröd för att se till och vårda
de fina marker som finns där. Det blir busk• Glöm inte stavgång varje söndag kl. 10 vid och slyrensning, så har du sekatör eller grensax får du gärna ta med sådana verktyg. FiStorängsstugan.
kakorg är också en viktig sak att tänka på.
Välkomna!
Åsbo Släkt- och Folklivsforskare
Samling sker vid Vedby kyrka kl. 09.00 och vi
• Öppet Hus på Studiegården 47:an.
håller på ca tre timmar.
Mån. 27/3 13 - 16
Kontakt: Roland Billqvist, 0435-138 58,
Fre. 31/3 13 - 16
0706-58 16 49
Sön. 2/4
9 - 12
Mån. 10/4 13 - 16
• Föreläsning
Mån. 24/4 13 - 16
Främmande, invasiva arter – ett snabbt väx• Kvällsträff ons. 29/3 kl 19. Information om ande hot mot biologisk mångfald och ekoDNA-tester.
systemtjänster? Ti 4 apr kl. 19.00 – 21.00

Invasiva arter, ett mycket intressant och aktuellt ämne som vi denna kväll har möjlighet
att få mer insikt i av Nils Karlsson. Nils Karlsson är vilthandläggare på Länsstyrelsen men
arbetar även med invasiva arter, bland annat
för Naturvårdsverket.
Plats: Perslund Åstorp
• Cykelexkursion
Lö 22 apr kl. 09.00 – ca. 12.30
Idag återanvänder vi en exkursion som regnade in förra gången. Tag fram cykeln och
följ med oss från Spången till Allarp och Forestad och vidare förbi Riseberga. Sträckan är
cirka 20 km. Vi hoppas på ett vårvaket landskap med Söderåsen och Rönneådalen som
självklara följeslagare på vår tur. Tag med fika
och gärna kikare om du har! Välkomna!
Samling: Spångens gästgiveri i Ljungbyhed
kl. 09.00. Kontakt och ledare: Erik Persson,
0435-44 04 41

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening
Odensjön-Nackarpsdalen
23 april tillsammans med Naturskyddsföreningen Söderåsen guidas vi av Gunnar Andersson från Röstånga genom Nackarpsdalen till Odensjön. Anmälan om deltagande
senast den 20:e april till Bo Rosengren tel.
070-38414 01. Välkomna!

Referensgruppen i Handikappfrågor
Politikerutfrågning
Referensgruppen i Handikappfrågor ordnar
en utfrågning av politikerna i Klippan angående funktionshinder och funktionsnedsatta.
Alla intresserade är välkomna att lyssna.
När? Den 30 mars kl. 18.30 på Musikskolan,
Storgatan 9 i Klippan.
Frågor? Ring Lena 0702 72 27 01
VARMT VÄLKOMNA!

Åsbobygdens Samlarförening
• Månadsmöte Onsdagen den 5 april, kl.
19.00. Centralskolans Aula, Perstorp.
Bildvisning av Tomas Jonsson, "Botswana.
Afrikas mest viltrika land". Välkomna

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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SPF Seniorerna Tycho Brahe Ljungbyhed

Ljungbyheds Golfklubb

Alla PRO-och SPF-anslutna pensionärer hjärtligt VÄLKOMNA! till våra danser.

• Årsmötet inför 2017 valde Thomas Anderberg efter Göran Sjöblom som avsagt sig På vår hemsida www.pro.se/perstorp finns
omval. Thomas A var klubbens ordförande all information om vår verksamhet.
så sent som 2015. Ny styrelse invaldes så
när som på en veteran som är kvar " Otta PRO Klippan
" Lööw.
• Måndag 27 mars 2017. Bingo 14.00 i loka• Månadsmöte tis. 18 april kl. 1400 i lokalen.
Anmälan senast den 17 april till
• Golfsäsongen startar med en arbetsdag len Torget 1A.
Göran 0435-441447.
lördagen den 1 april med samling kl.09:00. • Tisdag 28 mars. Resa till Vellingeblomman.
Tisdagsgolf för klubbens damer & herrar 125:- för bussresan. Avresa från Kvantum
• Dagens rätt fre. 28 april samling på torget
startar tisdagen den 4 april.
09.30, därefter från Torget 1A.Fulltecknad
Ljungbyhed kl. 1230 för samåkning. Anmälan
men anmäla gärna till väntelista. Information
senast den 21 april till Göran 0435-441447.
Gunnel Lundin, 0435-14242.
SPF Seniorerna Färingtofta
Inbjuder
till
motionsdans
i
Klippan Korpens Boulesektion
• Onsdag 5 april. Shoppingresa till HeiligenTornsborgs Tivoli, Färingtofta
hafen, Tyskland. 485 kronor. Avresa från
Februari månadstävling i Åstorps Boulehall
• Torsdag 30 mars kl 17-20.30 ERIK ARNOLDS Kvantum 06.40, därefter från Torget 1A,
1.Bertil Nyström
3 segrar och 19 i kvot
spelar
Q-Starmacken i Kvidinge och Lidl i Åstorp.
2.Leif Nilsson
3 segrar och 18 i kvot
• Kyrksöndag den 9 april i Riseberga kyrka
kl.14oo Efteråt bjuder föreningen på fika
Först till kvarn begränsat antal platser.
Anmälan senast den 3 april till
Göran 0435-441447.

3.Ingmar Lindkvist 3 segrar 15 i kvot
26 deltagare deltog i tävlingen
• Boulen börjar i stadsparken den 4 april kl.
16.30.
• Seriestart den 11 April kl. 16.30
• Utbyte med Göteborgarna är bokad till den
1 Juni. Anmälan för deltagande i Göteborg
senast 1 Maj

Klippans filatelistklubb och
frimärkesungdom
Frimärkesauktion. Lördag 1 april kl 13 har
vi vår populära vårauktion på Studiegården,
Storgatan 47 i Klippan. Visning fredag mellan
kl 16-20, även lör kl 11-13. 480 objekt.
Önskas katalog, kontakta Thorild tel 0435711928 el thorild.anna@tele2.se
Finns också på nätet: www.sff.nu/klippan.

• Torsdag 13 april kl 17-20.30 CANDYS spelar Några platser kvar. Information Gudrun Aldén, 0435-21229.
Vi bjuder på kaffe. Alla föreningsanslutna
pensionärer är välkomna. Medlemskontroll. • Lördag 8 april. Påsklunch i PRO-lokalen kl.
12.30. Buffé för 100:-. Betalning 28/3 10.00Vandringarna: Samling Torget Ljungbyhed 11.30 i PRO-lokalen. Begränsat antal. Inforkl 14.00
mation Gun 0735-10 5 7 58
• 3 APRIL– SKORSTENSDALEN. Kaffekorg
• Måndag 10 april. Trivseldans kl. 17.00 på
medtages
• 10 APRIL – NACKARSDALEN Kaffekorg Tingvalla i Åstorp. Bengt Hedin o Co spelar.
Bingo 14.00 i lokalen Torget 1A.
medtages
• 24 APRIL – KOLLEBERGADAMMEN OBS! • Tisdag 11 april. Medlemsmöte kl. 14.00
TIDEN KL 12
på Klippans Kulturcenter/Parkköket. Under• STUDIEBESÖK 4 april, VA-Syd, Ringsjöver- hållning Labans trio (”Ingemar Nordströmken, Stehag. Samåkning kl 12.30 från Torget stuk”).
Ljungbyhed

• Måndag 24 april. Bingo 14.00 i lokalen Tor• UTFÄRD 18 april Leksaksmuseét i Eslöv. get 1A.
Samåkning kl 12.30 från Torget Övr uppl o • Torsdag 27 april. OBS! Utflykten till Snäl�anm Bosse 070-3341025
leröds Bränneri är den 27 april. Inte maj som
• MÅNADSMÖTE tisd 11 april kl 14 i Försam- det står i vårprogrammet!. Information Gunlings-hemmet Färingtofta. Barbro Andrell, nel Lundin, 0435-14242..
Klippan kommer och talar om Herrevadsklos- • 1-5 maj. Resan till Budapest är fulltecknad.
SPF Seniorerna Åby Klippan
ter, ”Från Kloster till Kungsgård o Remont- Anmäl gärna till väntelista, Gudrun Aldén
Välkomna till en vår fylld med aktiviteter!
depå. Kaffe serveras.
0435-21229, mobil 073- 037 58 30.
• 4 april Månadsmöte 14.00. Patrik Axelsson
gästar oss och berättar om ”Kungsfiskare, Se även vår hemsida:
• Tisdag 11 juli. Årets Bruksspel, ”Högtflywww.spfseniorerna.se/faringtofta
andra fåglar och fyrfota djur i Sverige”
gande planer”. PRO Klippan har även i år

• 20 april. Vinprovningsresa till ”Nordik Sea
Winery” i Simrishamn.

PRO Perstorp

• Motionsbingo och Boule startar när vädret
• 28 april. Hälsar vi våren välkommen. Vårtillåter. Se anslagstavla vid Bäckstugan
buffé på 47:an. Yngve Bengtsson underhåller.
• Måndag 3 april: Resa till Ullared
• OBS! Att vi från och med mars månad har
månadsmöte på tisdagar!
• Onsdag 5 april kl.17.00.-21.00: Dans i Folkets Park till Memorys orkester
Utförlig information om vårens verksamhet
lämnas vid våra månadsmöten. Tag gärna • Onsdag 19 april: kl. 17.00.-21.00. Dansar vi
med vänner till våra månadsmöten!
till Tuboys orkester.

abonnerat på en föreställning. Mer information kommer.
Expeditionstider Torget 1A. Tisdagar och
onsdagar 10.00-11.00. Torget 1A
E-postadress: Anmäl gärna e-postadress till
Bertil Pettersson, karl.bertil.pettersson@telia.
com
Anmälningar till våra aktiviteter kan också
göras på vår hemsida, pro.se/klippan

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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Traditionsrik förening
vill omfatta fler
Åstorpsortens Ryttarförening startade 1934 och är fortfarande en förening
som engagerar medlemmar och lockar
ryttare från hela Sverige till sina tävlingar. Med tre ridhus, utomhusbanor
och bra parkeringsytor finns det bra
förutsättningar men också brister. För
den som är funktionsnedsatt är det
stört omöjligt att komma upp på läktaren eller i cafeterian. Kön till den enda
damtoaletten är lång vid varje tävling.

Peder Fredricson vann Jerringpriset. Åk ut till
Åstorpsortens Ryttarförening och träffa alla
ungdomar, familjer och engagerade utövare
som ställer upp i vått och torrt för sin sport,
då förstår du. Ridsporten är som en enda stor
familj där varandras framgångar applåderas.

Totalt är investeringen kostnadsberäknad till
två miljoner kronor vilket omfattar hiss, minst
tre nya toaletter var av en är handikappanpassad samt en ramp till läktaren.

40 år som ordförande
Eva Hafström presenterar mig för Lennart
Pehrsson som varit ordförande i 40 år i föreningen, mellan åren 1970-2011. De berättar
att Åstorpsortens Ryttarförening framgångsrecept bygger på samarbete både inom klubben och utanför klubben. Bland annat samarbetas det med Cykelklubben men även att
såväl kaninhoppare som brukshundklubben
använder anläggningen under vintern för
sina aktiviteter.

En av dagens tävlande var Amanda Håkansson som tävlade med sin häst Erosso N:
– Det gick både bra och dåligt idag. Vi är Amanda Håkansson.
orutinerade och arbetar oss framåt, det var
första gången vi tävlade på den här höjden.
Det är alltid väldigt skoj att komma hit och
Men det är förändring på gång berättar Eva
tävla, allting är alltid bra i Åstorp.
Hafström som är ordförande i Åstorpsortens
En som skulle in och tävla var hemmaryttaren
ryttarförening.
– Vi söker bidrag och ekonomiskt stöd för att Jonick Liljedahl. När hon inte själv tävlar sitter
handikappanpassa anläggningen med hiss hon i sekretariatet och ser till att tävlingarna
till cafeterian och en ramp till läktaren. Vi ska går att genomföra.
ha fler toaletter, även en handikapptoalett – Det är alltid kul att tävla på hemmaplan.
förstås. Vi har beviljats bidrag från Skåne- Här är stort och det finns bra framridningsidrotten och Sparbanken Gripen till en han- möjligheter. Igår blev jag tvåa, hoppas på att
dikappanpassning men vi saknar fortfarande det ska gå ännu bättre idag, berättar Jonick Kenneth Arvidsson, Eva Hafström och Lennart Pehrsson.
innan hon ska in på veterinärbesiktning.
en miljon för att sätta spaden i jorden.

700 starter
Under sportlovshelgen var det tävlingar med
700 starter, trots att tävlingen krockade med
Gothenburg Horse Show. För att arrangera
stora tävlingar krävs det engagerade medlemmar som ställer upp ideellt som funktionärer under tävlingarna. Det är många
arbetstimmar som läggs ned under en tävlingshelg. För de som känner till något om
ridsport och det engagemang som finns
inom sporten blev inte förvånade över att
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Nästa steg är som sagt att tillgänglighetsanpassa ridsporten och att hälsa såväl pararyttare som åskådare med funktionsnedsättning
välkomna till ridsportens underbara värld.
Jonick Liljedahl.

Lyckad jubileumskonsert
Ett riktigt lyckat arrangemang blev
det när Tor Svensson & hans vänner
firade 30 års jubileum. På scenen
fanns många talanger och talangfulla f.d. elever från Tors tid som
musiklärare.
Alla intäkter under konserten gick till
UNHCR för att hjälpa barn och familjer
på flykt undan krig.
– Vi samlade in 4 625 kronor under kvällen och det räcker till att ge en familj
mat i två månader. Sedan tillkommer de

pengar som swishades. Det var nästintill
fullsatt och så mycket folk har det inte varit i Snyggatorpskolans aula på många år,
berättar Tor Svensson.
Förutom enskilda artister sjöng även en
kör bestående av 20 elever från Snyggatorpskolans årskurs 2-3 värdegrundslåtar.
Kvällen avslutades med att scenen fylldes
av artister där alla tillsammans sjöng Tor
Svenssons signaturmelodi ”We Are The
World”. Denna sång rundade av en lyckad kväll perfekt.

FOTO: Topnews.se, Jan Emanulesson

HJORTKVARN
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varntimber
.com
Te

l. 0709-90

STALLSTRÖ & STALLPELLETS

Vi vet att Ni finns...

... vet Ni att Vi finns?

STALLS

38 kr/per ba

Outlet-försäljning i Ljungbyhed

Stolt sponsor till Thomas Uhrberg och Malin Carlbäck, som använder
Hjortkvarns stallströprodukter.

00 23

TRÖ:

l (25 kg)

exkl. moms

häst gillar
Stor som liten
mber
Hjortkvarn Ti
n
frå
rö
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st

Högkvalitativ producent och leverantör av stallströ och
stallpellets i södra och mellersta Sverige!

Mån - tors 07.30 - 16.00 / fre 07.30 - 11.30

Katt åt linjal,
blev mätt.

Varmt o
i var

Glad Påsk!

Även dålig humor förtjänar fina leenden.

Stubbfräsning

Trädfällning

I Perstorp hittar du oss på
Bryggaregatan 15
Telefon 0435-66 64
Vi40
går från

mörker till ljus.
-dagar
Kyrkans största högtid firar vi med mycket

Tävla i Annonsjakten!
3 personer vinner presentkort (500 kr, 300 kr resp. 200 kr)
från Klippans Köpmannaförening.

• Du skall hitta annonserna till vilka bitarna hör. Skriv sedan
annonsörens firmanamn under respektive ruta.
• Du skall alltså inte ange tidningssidans nummer.
Sänd lösningen till: Adapt Media, Norra Skolgatan 2,
264 33 KLIPPAN i brev frankerat med brevporto.
Glöm inte att ange ”Annonsjakten” utanpå kuvertet!
Om denna märkning inte finns med deltar man inte i
tävlingen! OSS TILLHANDA SENAST den 2 maj 2017

Våren är i antåga

musik,
stämningsfulla
och mässor.
Handla
Prêt förgudstjänster
minst
2000
kr så bjuder
välkommen
till vi
en på
kyrka nära dig!
O &Varmt
N Thaimassage

dags att fräscha
fasad och trall

en Poncho (999 kr).
”VI FIXAR
KRISEN
VID264
SPISEN”
Storgatan
46A,
33 Klippan
Utlottning.
Följ
oss
Tel: 0435-14
800 så missar du inget!
– Harmoni och välbefinnande –

Vinnare Barntävling - februari
1: Kjell Ilves, Perstorp
2: Nora och Ellen Karp, Perstorp
3: Billy Sandberg, Kvidinge

• Varje pusselbit i Annonsjaktens 6 fält passar in i någon
av annonserna i detta nummer.

185 CM

Månd 27/3 • Tisd 28/3 • Onsd 29/3

5795:

ounitmassage@gmail.com
Välkomna
till
Facebook.com/KlippansPastorat
en!
mPåskbuffé
Ou&nitm
thaimassage

ko av de givnarfavoriterna
Ät hur mycketVni
älvill
entBjärhus
Instagram.com/svenskakyrkanklippan
all från
trlamm
på påskbuffén som sill, lax,
Ord. pris 6495:www.svenskakyrkan.se/klippan
och köttbullar. Samt
ekologiskt kött och
vilt från
KLIPPAN
Söderåsen och massor av annat gott.

Skärtorsdag
Långfredag.............. kl.10-21
Påskafton ................ kl.10-20

Fas

.......... kl.10-15
Kyl/frys
Namn:___________________________________________________ Tel:________________________
QRT4210W/104991

Energiklass: A+.
Adress:______________________________________________________________________________
Energiförbrukn.: 304 kWh/år
Volym kyl: 220 l.
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Volym frys: 109 l.
Stjärnmarkering:****.

Det är medvind inom näringslivet i Klippan
Turistbyrån har bytt namn till turistinformation, infopoints, digitalisering,
sommarlovsentreprenörer och prisade
företag – det händer mycket i Klippans
kommun. Låt oss reda ut begreppen
och känna näringslivsavdelningen på
pulsen. Söderåsjournalen har träffat
Anders Lindberg, näringslivsutvecklare, Matilda Brozén, turistinformatör
och destinationsutvecklare och EUsamordnare Anna Thörnqvist.

som är landsbygdsutvecklare. Hon kopplar ihop olika föreningar och personer med
idéer, för att de ska kunna samarbeta, söka
Leaderstöd och genomföra events eller projekt som lyfter landsbygden.
– Allt går inte att genomföra direkt utan kräver samarbete och längre planering. Vi är
med och lyssnar och ger tips. Det finns ett
landsbygdsråd som vi jobbar ihop med, liksom att det finns en fibergrupp som arbetar
med frågan om fiberutbyggnad på landsbygden, förklarar Anna.

Turistinformation och infopoints
Turistinformationen öppnar igen den 10 april
inför påsk- och konstrundan. Det är endast
öppet under högsäsongen, för under lågsäsongen jobbar Matilda gentemot företag,
föreningar och inom familjen Helsingborg
med samverkan av näringsliv och turism. Söderåsenkommunerna och Tourism in Skåne
kommer att avveckla ett datasystem. Istället
för att lägga in information manuellt är det
nya att användarna och besökarnas omdömen inhämtas från Facebook och TripAdvisor
och bidrar till marknadsföring åt turistplatser.
– När vi reser idag vill vi veta vad andra tycker
och upplevde. När vi kan få besökarna att
betygsätta bidrar det till bilden av resmålet.
Det är alltså viktigt att bevaka bilden av sin
verksamhet på internet, berättar Matilda.

Förutom sitt fokus på landsbygdsutveckling har hon även EU-frågor, bl.a. kopplade
till Leaderprojekt, på sitt bord. Dessutom
arbetar Anna med processledning och förvaltningsplanering internt i kommunen. Hon
hjälper till att söka ESF-pengar till olika projekt, just nu arbetar hon med ansökan till ett
projekt för att förebygga och främja den psykosociala arbetsmiljön. Ett av målen är att få
ned sjukskrivningarna på socialförvaltningen
men projektet ska vara applicerbart även på
andra förvaltningar.

Turistinformationen på hörnet i Klippan finns
kvar till minst år 2020. Nytt är konceptet med
infopoints som är en bemannade turistserviceplatser som kan ge turistinformation där
besökarna är.
– Infopoints bemannas av de som redan finns
på plats på våra olika besöksmål. Det vi gör är
att vi ger personalen utbildning i service, lokalkännedom och förser dem med material,
förklarar Matilda.
Events på landsbygden
Mycket av det som händer och lockar folk
sker på landsbygden och det är flera föreningar som är aktiva och skapar events. Här
samarbetar Matilda med Anna Thörnqvist
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men även på mark för nybyggnation. Klippans kommun satsar på UF-företagande i
skolan och sommarlovsentreprenörer som
är ett framgångsrikt utbildningskoncept som
ger unga en chans att utveckla sin entreprenörsförmåga. Detta blir andra året som 15
ungdomar får chansen att starta och driva
eget företag under sommaren och lära sig
mer om entreprenörskap.
– Vi har som ett av målen under 2017, att
kika på olika former av entreprenörskap även
för grundskolan.

Många prisade företag
Anders Lindberg fortsätter att berätta om
Klippan kommuns arbete på landsbygden
och alla de som gör ett fantastiskt arbete där.
Det samarbetas med Klippans Köpmannaförening och med Företagarna i Klippan
samt Ljungbyheds köpmanna- och företagarförening.
– Den 28 april arrangerar Företagarna i Klippan ”Årets företagare” och samtidigt delas
kommunens näringslivspris ut liksom köpmanspriset. Årets vinnare av näringslivspriset
är Ljungbergs Tryckeri AB. Köpmanspriset
Företagande på tre ben
tilldelas i år Lantmännen i Ljungbyhed. Vem
Det finns en lång företagstradition med
som får priset ”Årets företagare” avslöjas
1200 aktiva företag med stor spridning i
först på plats den 28 april, säger Anders
Klippans kommun. Klippans kommun har
Lindberg.
ett attraktivt läge rent infrastrukturmässigt
med E4, riksväg 21, riksväg 13 och järnvä- Ett annat företag i Klippan som fick en fin
gen. Tack vare infrastrukturen blomstrar bl.a. utmärkelse 2016 var Söderåsens turridning
Bed&Breakfast-näringen med alla som stan- som utsågs till ”Årets turistmål” av turistmål.
se med motiveringen att företaget ”är sernar till här.
– Lilla Trulla Gårdshotell i Bolestad är ett ex- viceminded, har bra engagemang och nöjda
empel på Bed&Breakfast som visat framföt- kunder och sticker ut på ett positivt sätt i
terna. De rankades till fjärde bästa svenska världsklass”.
semesterboende i booking.com ”Guest ReYtterligare ett företag prisades förra året.
view Award 2016” tack vare sin förmåga att
Klippanföretaget Laura Trans utsågs av Daerbjuda personlig service och hemliknande
gens Industri till ”Gasellföretag 2016”, ett av
miljö, säger Matilda.
Sveriges mest snabbväxande företag.
Klippans näringsliv vilar på tre ben: nyföre- – Det händer mycket positivt i Klippan med
tagande, befintliga företag och nyetablering. omnejd, nya idéer och företag utvecklas och
Enligt Anders Lindberg är det många företag växer – Och vi tycker givetvis att det är roligt
som vill flytta hit och förfrågningar på lokaler att jobba med näringslivsfrågorna, avslutar
har ökat, både på kontors- och industrisidan Anders.

Treklövern har öppnat BoButik
När du kliver in i receptionen hos Treklövern kommer du rakt in i en BoButik.
Det finns fortfarande kvar en reception, men
nu kan du även gå runt och se vilka tillval som
finns för din lägenhet samt se vilka enkla hjälpmedel till boendet som finns att införskaffa.
Sortimentet kommer att utökas efterhand.
BoButiken tillkom för att öka trivseln och utveckla boendemiljön i Treklöverns bostadsom-

råden. I BoButiken finns allt samlat som du
som hyresgäst behöver veta och det går att
göra flera ärenden samtidigt.
I BoButiken kan du få inspiration till ditt
hem, få information om Treklöverns lägenheter, nybyggen och mycket annat. Det
finns alltid personal nära till hands som gärna hjälper till vid eventuella frågor.
Välkommen in att bli inspirerad!
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Söderås

BRANSCHR

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 nformation, erbjudanden och
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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

Elever ställer ut på
Klippans konsthall
En spännande utställning med tema ”Se och hör” i
konsthallen är nu öppen. Det är elever från det estetiska programmet på Åbyskolan som ställer ut sina
arbeten.
Bland verken som ställs ut finns det fotografier, digitala illustrationer och även en enkel videoinstallation. Det som är nytt och
annorlunda är att verken har varsin QR kod på väggen sidan
om sig där respektive elev/utställare berättar om sitt verk. För
synskadade ger det en helt ny dimension, att konstverken blir
tillgängliga.
Att elevernas konstverk blir tillgängliga även för synskadade är
något som ingår i betygskriterierna berättar estetläraren Dick
Fridén. Möjligheten att nå ny publik och tillgänglighetsanpassa
konst blev möjligt tack vare QR-koderna och elevernas kreativitet.
Ida Sommén som är avgångselev och utställare berättade om
sina framtidsplaner.
– Jag tänker plugga vidare på högskolan, jag har sökt till Jönköpings universitet och drömmen är att bli filmregissör. Nästa
helg ska jag resa upp till Jönköping och besöka deras Öppet
hus.

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

Markiser, cyklar,
målare eller bildelar?
Allt finns i din närhet!

Vad söker DU?

Fr.v: Josefin Johansson, Oraphin Jönsson,
Ida Sommén och Madeleine Käki.

Dick Fridén, inspirerande lärare
på estetiska programmet.

I detta Branschregister hittar du
snabbt och lätt din lokala kontakt!
annonser om på www.klippanshopping.se
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TV-S p e c i a l!
40KU6455 40”/100cm, A, 125W

49KS7505 49”/123cm, A, 170W

UHD 4K med Active Crystal Colour som
ger en skarp bild med brett färgomfång.

SUHD 4K Curved Smart TV med
fler färger och större kontraster
än konventionella TV-apparater.

40” UHD 4K
7.990:-

49” SUHD 4K
11.990:-
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Öppettider:
Mån - fre 10 - 18
Lör 10 - 14

Bruksgatan 29, KLIPPAN
Tel. 0435-131 67
www.klippan.euronics.se

