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Söndagen den 31 maj är det dags att fira Mor extra mycket! Då är 
det Mors dag och vad sägs om en middag på Skäralids Restaurang? 

Njut av en god 3-rätters meny i trevlig miljö med vackra Nationalparken som 
kuliss och hylla din mor som hon förtjänar. Nu ger Söderås Journalen dig chan-
sen att vinna en Mors dags-meny för 4 personer med valfri dricka. Vinstvärdet 
är 2 000 kronor. 

Skicka din motivering senast den 8 maj till:

Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan

OBS! Märk ditt svarkuvert med ”Mors dag”

Vinn 

Mors dags-middag  
på Skäralids Restaurang

 Lycka till!   

TÄVLING!!!

Ingen Söderås Journal?
Ring 0435-77 90 50 eller maila 
info@adaptmedia.se

Extra exemplar av Söderås Journalen 
finns utlagda på följande platser:
klippans Bokhandel, klippans kommun,
seB klippan, swedbank klippan,
klippans simhall, klippans Bibliotek,
preem, klippan, Ica kvantum klippan,
perstorps Bibliotek, Ugglebadet,
Vincents kök, ljungbyheds konditori,
lt lantmän ljungbyhed och 
entrén Norra skolgatan 2a klippan.
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Ingen Söderås Journal?
Ring 0435-77 90 50 eller maila 
info@adaptmedia.se

Extra exemplar av Söderås Journalen 
finns utlagda på följande platser:
klippans Bokhandel, klippans kommun,
seB klippan, swedbank klippan,
klippans simhall, klippans Bibliotek,
preem, klippan, Ica kvantum klippan,
perstorps Bibliotek, Ugglebadet,
Vincents kök, ljungbyheds konditori,
lt lantmän ljungbyhed och 
entrén Norra skolgatan 2a klippan.

Lantmannagatan 10, 264 31 Klippan • www.orama.se 
Boka ditt besök på 0702-67 17 61 eller niclas.bang@orama.se!

• Energibesparande U-värde från 1,0   
 på hela konstruktionen
• Underhållsfritt och återvinningsbart
• Utsida av aluminium och isolerad   
 insida av glasfiber
• Spilka original H-beslag
• Förmonterade karmhylsor
• Hela sortimentet (fönster/dörrar   
 och fasta karmar) måttanpassat   
 till varje objekt utan extra kostnader
• Spår för invändig smyginklädnad
• Svensktillverkat

45 års erfarenhet borgar för 
kunskap och hög kvalité!

FBS 52

Beachflagga Haj Medium

Mastlängd:  
391cm

Bildstorlek:  
75x315cm

Svart kanal (standard)

Vit kanal

PMS1:

PMS2:

PMS3:

PMS4:

PMS5:

PMS6:

Digital

Fyll ovanstående rutor med de PMS färger 

som du använt och skriv PMS namn!

ex: 
PMS1: 7490C

40 ÅRS
ERFARENHET BORGAR 

FÖR KUNSKAP

OCH KVALITET 

välkommen till vår utställning i klippan!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var rädd om Naturen!
Reningsverket i Klippan renar ca 1,4 miljoner kubikmeter 
avloppsvatten per år. Vi arbetar aktivt för en renare miljö. 

Är du nyfiken på vad vi gör? Besök oss på www.klippan.se

SKRÄP SKA 
SLÄNGAS I 
PAPPERS- 
KORGEN!

BARA KISS, 
BAJS OCH 
PAPPER I 

TOALETTEN!

FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR

3
Köp 4 liter,
betala för 3

Alcro
träolja

för4
Årets bästa olja?
Dags att göra vårfint! Börja med trädäcket och du
får en flygande start på grillsäsong och utekvällar.
Många fler erbjudanden i butiken. Välkommen!
Erbjudanden gäller t o m 17 maj 2015

Gilla oss på FB

Måndag - Fredag 7 - 18, Lördag 9 - 13 • www.colorama.se

070-33 90 680
info@erby.se

Du vilar...

En kontakt räcker! 

i vårsolen!

Vi fixar dina byggprojekt! 

Perstorp Bälinge
Idrottsklubb

Kom & Fynda ! Massor av saker! 
Shopen • Hantverkaregatan 2 D
Öppet tisdag och torsdag 14-17, lördag 10-13.
Loppislokalen efter Ugglebadet • Badvägen 7
Öppet onsdag 14-17, lördag 10-13.  

STOR LOPPMARKNAD Lördag 9/5 kl. 11-14

VÄLKOMNA!

Läs mer om tjänsten på www.capio.se

2 st leg sjuksköterskor/
distriktsköterskor

Vi söker dig som är leg sjuksköterska distriktssköterska.  
Har du specialistutbildning inom Astma/KOL- och/el inom 
demensvård är detta meriterande. Vana vid journalsystemet 
PMO är en fördel. En av tjänsterna är 100% och en ett  
sommarvikariat. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansök senast 2015-05-03 till: 
Maja Johansson, verksamhetschef
Tel: 0435-77 90 35, Maja.Johansson@capio.se
Rekrytering pågår. Säljare av rekryteringstjänster gör sig icke besvär.

Capio Citykliniken Klippan söker nu

Välkommen med din ansökan
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Ugglebadet 50 år
Det var en stor dag i Perstorp för 50 
år sedan. Då invigdes Ugglebadet, 
en länge närd önskan. Det framgick 
av den trivselundersökning som ge-
nomförts. Det var uppåt i Perstorp. 
Ansökan hade gjorts om att få bli 
stad. Men regeringen sade nej – trots 
ja i alla remissinstanser. Kommun-
ledningen ville hålla fast vid den goda 
stämningen. Därför gick man ut med 
förfrågan: Vad vill Ni vi ska satsa på? 
Svaret blev: Ett friluftsbad, och en 
ny samlingslokal, i nämnd ordning. 
Förfrågan gjordes 1964. Redan 1965 
kunde Ugglebadet – som det döpte 
till – invigas. 1970 invigdes önskade 
samlingssalen i Folkets Park. Badet 
har moderniseras, är uppskattat och 
kan i år fira 50 år.

Sov halvsittande
Det klagas på dålig sömn. Hur ska man 
bäst ligga? Den frågan var inte riktigt 
relevant i äldre tider. Då låg man inte 
som nu i sin säng. Det halvlågs genom 
att ha ett antal kuddar bakom ryggen. 
Då hölls luftvägarna fria. För det gras-
serade mycket luftvägssjukdomar. 
Sovställningen innebar i sin tur bara 
behov av korta sängar. Dessutom 
sovs det i två pass: Ett tungt sovpass 
efter dagens hårda slit. Det vaknades, 
sågs om att allt var bra, somnades om 
i en lätt och behaglig ”efternattsömn”.  

Märkesdagar
1895. Socialdemokraterna vill se 
fredlig lösning på unionskrisen med 
Norge.
1905. Unionen med Norge upplöses.

Som sagt
”Kultur är bara ett tunt äppelskal över 
ett glödande kaos.”
(Filosofen Friedrich Nietzsche)
”Jag vet att jag vet att jag ingenting 
vet.”
(Filosofen Sokrates) Olofsson/Öhmans bok ”Matens pris” ger överraskande och värdefull information.

…och så nås Braun på

Tfn 0435 71 11 50

mobil 0739-79 34 54

E-post: leb.klippan@passagen.se

BRAUNS SIDA

Mässling är en sjukdom som det i 
Sverige bara tänks på vid vaccina-
tion av barn. Annat är det i Europa, 
särskilt på senare tid. Då har utbrott 
av mässling skett i bl a Tyskland.
Mässling är en gammal sjukdom. 
Hur gammal vet man inte. Mässling 
tillhör de sjukdomar vi kallar barn-
sjukdomar – därför att de har lindri-
gaste förloppet hos barn och ger ofta 
livslång immunitet. Mässling och 
smittkoppor sågs som samma sjuk-
dom. Men arabiske läkaren Razes 
beskrev skillnaden redan på 900-ta-
let. Men först 1670 sågs mäss-
ling som en speciell sjukdom och  

tafatta försök till bot kunde sättas in. 
 Mässling är en av våra mest smit-
tosamma sjukdomar. Trots detta var 
utbrotten begränsade i Sverige. Först 
kring 1860 blev mässling allmän. Det 
tillskrevs resandets utveckling och 
smittan därmed lätt spreds. 1860 till 
1890 var dödligheten i mässling hög, 
men ofta av tillstötande infektioner. 
Även av ren svält – därför att de sjuka 
då blev försvagade. Blev hela famil-
jegruppen sjuka blev det bekymmer. 
Under perioden 1860-90 dog 32 590 
i mässling. I början på 1700-talet 
kallades mässling för ”Lilla pesten”. 
Då betraktades mässling, röda hund, 

scharlakansfeber och smittkoppor 
som samma sjukdom. 
 Sjukdomar kan ändra karaktär – 
även till det bättre. Så har skett med 
barnsjukdomar. De blev beskedligare, 
botemedel kom, kosten blev närings-
rikare, som gav styrka och motstånd.
97 procent av svenskarna anses ha 
skydd mot mässling. 2014 förekom 
26 fall av mässling, varav två i Skåne. 
Däremot har utbrott skett i Tyskland, 
Bosnien Hercegovina och USA. Talet 
om mässling väcker förvåning hos 
svenskar. Men det finns anledning 
att tänka efter, i detta resandets  
tidevarv. 

”Lilla pesten” – mässlingutbrott i Europa

Sälg, pil och vide är inte samma sak, 
som en del tror. Däremot är de av 
samma släkt, med latinska namnet 
”Salix”. En mångsidigt nyttig växt, 
vars smärtstillande egenskap är 
känd sedan forntiden.
Släktet ”Salix” är spridd över världen 
och består av 400-talet arter, varav 
24 finns i Sverige tillsammans med 
hybrider. Salix-släktets egenskaper 
har beskrivits i texter redan hos 
Assyrier, Egypter och Sumer, även 
i grekiska texter 500 f t v. Särskilt 
den smärtlindrande egenskapen var 
uppmärksammad, som erhölls ge-
nom att te koktes av innerbarken. 
Ämnet ”salicin” i växten omvandlas 
i kroppen och blir smärtlindrande 
och inflammationshämmande ”sali-

Sälg, pil, vide – ger smärtfri tillvaro
cylsyra”, det verkningsfulla ämnet i t 
ex Treo, Magnecyl m fl. 1828 fram-
ställdes konstgjord ”salicin” första 
gången. Än i dag användes salix-
bark till tekok för att lindra smärtor, 
visserligen är effekten svagare än t 
ex Treo. Men effekten varar längre.
Salix-släktet används inte bra 
medicinskt, utan till många andra 
nyttigheter: T ex slöjdhantverk, en-
ergiförsörjning, marksanering. Dess- 
utom är salix-växterna värdväxter åt 
många djurarter, som t ex åt fjärils-
arters larver och andra insekter, ger 
tidig näring på våren åt t ex bi. Även 
fåglar har förkärlek för vide, sälg  
och pil.
 De långa fibriga i baken kunde bli 
remmar. Pil användes för korgflät-

ning, som visas vid hantverksträffar. 
Salix-växterna har fått nya använd-
ningsområden. Ett är som energi-
växt, där de snabbt växter upp, kan 
skördas, flisas och bli bränsle. Men 
ger även en marksanerande effekt. 
Salix-växternas egenskap att binda 
markens tungmetaller och förhindra 
läckage till vattendrag har uppmärk-
sammats. ”Salix” är en rik och nyt-
tig växt, om än bara blygsamt upp-
märksammad.   

Märgelgraven – oas i jordbrukslandskapet
Märgelgravar är oaser i jordbruks-
landskapet. Oattraktiva och besökta 
av få syns de i åkrar och vallar. Det 
gynnar skygga djurarter, som får ro. 
Om märgelgravar krävs ofta: Låt dem 
vara kvar! 
Esaias Tegnér skaldade att ”freden, 
vaccinet och potäterna” var orsaken 
till den stora befolkningsökningen som 
skedde på 1800-talet. Aldrig tidigare – 
eller senare – har Sveriges folkmängd 
ökat kraftigare. Det innebar krav på 
större skördar, både genom att od-
lingsareal och avkastning ökade. Det 
senare genom bättre gödsling och – i 
Sydsverige – genom jordförbättring i 
form av märgling, alltså att gräva upp 
och sprida ut kalkrik, lerblandad jord.
Märgling var tidigt känt. Bl a Carl von 
Linné nämnde detta. Men det var först 
på 1840-talet som märgling före-

kom allt oftare, för att vid 1860-talet 
”blomma ut” i full skala och pågå till 
1890-talet. Sedan kom konstgödning, 
märgling försvann. Kvar blev märgel-
hålen. De flesta fylldes igen. Ofta ge-
nom att skräp kastade i hålen innan 
de jordtäcktes. Kvarvarande mägelhål 
blev vattenfyllda. Vid en studiecirkel i 
Källna räknades antalet märgelhål. Det 
hade funnits 50-tal. 17 är kvar.
 De vattenfyllda märgelhålen fick 
buskkrans kring sig, blev otillgängliga 
och otrevliga att besöka. Men låg som 
”öar” i åkrar och blev ”oaser i jord-
brukslandskapet”. Dit sökte sig skyg-
ga djur, som försynta och försiktiga 
rörhönan som fick en idealplats. Här 
kunde fågeln vara oupptäckt och i fred 
från t ex sin terroriserande släkting 
sothönan. Rörhöna och sothöna liknar 
varandra, är svarta. Rörhönan har röd 

Märgelhålen är ofta otillgängliga.  

skygga rörhönan trivs i märgelhål.

 videts välkända ”kissar” (hanhängen).

näbbdel och pannpansar. Sothönan är 
vit där rörhönan är röd.
 Nu ses märgelgravar som värdefulla 
inslag i landskapet.  

S
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Blåa 
sKor

G l e n n H e l l e n  p r o d u k t i o n  p r e s e n t e r a r  s t o l t  i G e n :

Biljetter: PastorsexPeditionen & BiBlioteket i kliPPan
BiljettPris: 200 kr. insläPP från kl 18.30
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Glenn WisH
Helene Persson

Årets VÅrkonsert. suCCÉn FrÅn i FJol! 

st. Petri kyrka klippan 
lördag 2 maj 19:00

kören ”kefas Gospel” medverkar under ledning av anna Hiltunen

 

Fabriksvägen 8
Klippan
0706 - 72 55 37
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Dagens rätt

Välkomna! Jessika & Co                                               Gäller 27 april - 22 maj 2015

Mån:	Raggmunk	med	fläsk
alt.  Dillstuvad potatis med isterband 
 (eller köttbullar eller lunchkorv)
Tis: pannbiff mé lög
Ons:  Spätta med remouladesås
Tors: Spaghetti med köttfärssås
Fre:  Kycklingfilé	med	potatisgratäng
Veckans alternativ: 
Köttbullar med mos och lingon

70:-
33 cl 

läsk/vatten 
ingår

 Gilla nya pålles på Facebook så får ni våra erbjudanden & menyer direkt i din smartphone!

Efter kl.14 
serverar vi 
”Kvällens”

Tegelbruksg. 10 • 264 35 Klippan • Tel. 0435-122 00
www.berndtssons.nu

KörKort i 
Sommar? 
Börja nu!

Kristihimmelsfärdshelgen i maj 2015 är det dags för 
årets största danshändelse i Sverige! Helsingborgs 
Arena är platsen där det blivit dags för SM i Bugg & 
Rock´n Roll, Latin och Standard danserna. Arrangö-
rer för hela evenemanget är Söderåsens Dansklubb 
Blåa Skor i Kvidinge och Impetus Dansklubb i Hel-
singborg i samarbete med Svenska Danssportför-
bundet.
– Det är första gången som föreningar från Bugg 
Rock´n Roll och Tiodansen samarbetar. Tidigare har 
detta varit två helt skilda världar som inte har samar-
betat och inte heller har delat sin dansglädje, säger 
Elisabet Williams från Blåa Skor. 

Man kommer göra upp om SM-titlarna i Bugg, Lindy Hop, 
Boogie Woogie, Rock´n roll och Dubbelbugg i alla åldrar 
från ungdomar till seniorer. Dessutom gör man upp om SM-
titlarna i Standard, dvs. vals, tango, wienervals, slowfox och 
quickstep, och i Latin, dvs. samba, chacha, rumba, pasodoble 
och jive. 

Stämningen på topp
Två av dem som kommer 
finnas på plats för att 
tävla är dansparet Melker 
Sjunnesson-Wendt och 
Elise Kennethsdotter. De 
tävlar för Blåa Skor i bugg 
och har dansat tillsam-
mans i ungefär fyra år. 

Både Melker, Elise och Elisabet är rörande överens om att 
danstävlingar och dansen är något av det roligaste man kan 
syssla med.
– Jag blir glad av att träna dans. Man blir pigg och mår bra. 
på danstävlingar är det roligt att träffa allt folk och känna ge-
menskapen, säger Elise.

– alla pratar med varandra och det är ingen fight eller hård 
konkurrens, fortsätter Melker.

– Vi hoppas att många som inte redan är involverade i dessa 
danser ska komma och upptäcka dansen, avslutar Elisabet och 
hälsar alla välkomna till årets dansfest i Helsingborg den 15 
och 16 maj. 

Sveriges största 
dansfest närmar sig!

Kyl K1085 
Energiklass: A+ 
Nettovolym: 132 liter

Nu 2.190:-

Frys F1085-1 
Energiklass: A+ 
Nettovolym: 75 liter

Nu 2.390:-
Bredd: 540 mm
Höjd: 838 mm

Maj – Augusti  
Lördagar stängt

foto: privat (charita Wendt)
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Karlssons Kemtvätt

Niclas Karlsson tog över kemtvätten i Klippan för två 
år sedan. Malmöpågen Niclas med sitt ursprung i res-
taurangbranschen ägde tidigare ett strykeri i Malmö. 
När han såg att kemtvätten i Klippan var till salu tog 
han och hustrun Fufu chansen. De lämnade Malmö 
och blev både Klippanbor och kemtvättsägare!
- Det är fantastiskt att bo i Klippan. Vi saknar ingen-
ting här. Eller jo, MFF-matcherna, säger Niclas med 
ett skratt när vi träffas i de stora lokalerna på Storga-
tan 69 i Klippan. 

De stora tvättmaskinerna jobbar för fullt och här tvättas ALLT! 
Kemtvätt, vittvätt, restaurangtvätt, mattor och arbetskläder 
snurrar i de stora maskinerna och ute i entrén hänger tvättade 
och strukna skjortor, kavajer och klänningar som väntar på att 
hämtas.

Full fart!
Niclas, Fufu, praktikanten Eva och Sara som är anställd jobbar 
tillsammans. Icke att förglömma dalmatinern Ebba som vilar 
inne på kontoret!
– en vanlig dag här hos oss börjar med att vi går igenom 
dagens jobb. sara sköter alla transporter och kör ut till våra 
företagskunder med ren tvätt och tar med sig smutsig tvätt 
tillbaka. Det är full fart varje dag. Vår stora mangel är hjärtat 
i verksamheten. Den manglar och viker upp till 150 kilo ren 
tvätt i timmen. 

Karlssons Kemtvätt har kunder från Båstad till Malmö. Kem-
tvätten som görs till privatpersoner är ett av de ben som verk-
samheten står på och innefattar cirka 1/10 av verksamheten. 

Det andra benet är företagstvätt. I denna kategori hittar vi ar-
betskläder, entrémattor, restaurangtvätt, hotelltvätt och andra 
sorters jobb som företag behöver hjälp med.    
– för oss känns det viktigt att kunna erbjuda privatpersoner 
och företag service. När du kommer till oss blir du alltid trevligt 
bemött och vi försöker alltid hitta lösningar.

Fläckarnas fiende!
Niclas har under de 2,5 åren lärt sig att bli lite av en expert på 
fläckar. 
– Visst är det trist när jag inte kan få bort en fläck helt. Det bästa 
tipset jag kan ge folk är att försöka torka bort en fläck direkt. 
Har man exempelvis en brudklänning som fått rödvin på sig  
och sen hänger in den i garderoben ett år…. det är inte lätt!

Det vanligaste som privatpersoner kommer med till kemtvätten 
är dukar som de vill ha tvättade och manglade. Även skjortor 
blir mer och mer populärt att lämna in.
– I de större städerna är det väldigt vanligt att man lämnar in 
sina skjortor för att få dem strukna. Vi har sänkt vårt pris och 
tar bara 30 kronor för den servicen just nu.

I de stora lokalerna hittar man olika tvättmaskiner för olika sor-
ters fabrikat och material. I ett rum snurrar en gigantisk maskin. 
Det är en kemtvättmaskin som klarar upp till 80 kilo tvätt. 
– Det är den enda tvättmaskinen av den här sorten i skåne.  
Här blir de smutsigaste, oljigaste och lerigaste arbetskläderna 
rena, fortsätter Niclas.

Tvätta på hemmaplan!
Karlssons Kemtvätt har öppet måndag, tisdag, torsdag och fre-
dag mellan 9.00 – 17.00. Onsdagar håller man stängt men pla-
ner finns på att ha öppet även då.  Under sommarmånaderna 
har de oftast som mest att göra. Då är många pensionat och 
vandrarhem i Skåne öppna för säsongen vilket gör att tvättens 
tjänster efterfrågas mer. 
– Vad många företagare i klippan med omnejd inte vet är att 
vi även säljer, hyr ut och tvättar entrémattor. Varför köpa den 
sortens tjänster från företag flera mil bort när det finns på 
hemmaplan? Jag är själv väldigt mån om att handla lokalt när 
det går. klippan har massor att erbjuda, både vad gäller service 
och tjänster.

På Karlssons Kemtvätt finns även ett rum med mattor, kläder 
och dukar som glömts bort. Saker som ägarna lämnat in och 
sen inte hämtat ut. 
– I överenskommelsen med kunderna står det att vi behåller sa-
kerna i tre månader, men jag vill inte slänga alla fina kläder och 
mattor som ligger kvar. en vacker dag kommer kanske ägarna, 
så jag vill inte riktigt ge upp hoppet för de här bortglömda 
sakerna. en del saker har nog legat här i över tio år. 

Löser kundernas problem
Niclas försöker hela tiden hitta så miljövänliga alternativ som 
möjligt för tvätten. Lite avfalls-spill sorteras ut och hälls i en 
speciell tunna som lämnas på återvinningsstationen. 
– Jag och fufu trodde nog att det skulle vara enklare att driva 
en kemtvätt än vad det visade sig vara. Men vi lär oss hela 
tiden och det är otroligt kul att träffa alla kunder och kunna 
göra dem glada och lösa deras problem. Vi har också en fan-
tastisk hyresvärd, klippancentrum fastighets aB. De har hjälpt 
oss mycket i uppstarten och stöttat oss.

Niclas återvänder in till de stora maskinerna som jobbar på för 
fullt med företagstvätt, skjortor, mattor och mycket mer. 
– Varmt välkoma till oss på karlssons kemtvätt. Inget tvättjobb 
är för stort för oss, avslutar Niclas och tar sig an en klurig fläck!         

Rent till företag 
och privatpersoner 
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eKeBo

Erbjudande!

Tvätta 5 plagg - betala för 4!
(Gäller ej mattor, skinn, mocka och madrasser)

Företagstjänster
• Hotelltvätt
• Restaurangtvätt
• Arbetskläder
• Entrémattor
• Uthyrning av textilier
• Pressning
• Mangling

Privattjänster
• Kemtvätt
• Duktvätt
• Pressning
• Mangling
• Mattor
• Skinn
• Mocka

Alla priser enligt offert.
Kontakta oss för mer 
information

0435 - 134 08 Storgatan 69, Klippan
niclas@karlssonskemtvatt.se 
www.karlssonskemtvatt.se

Välkomna!

Prisexempel: 
Skjorta 35 kr, Kavaj 145 kr, 
Byxa 115 kr, Duk 45 kr/m

 Fira VALBORG med ”himmabanden”
Stor succé i fjol. Nu kör vi igen 30/4 

Dans nonstop från 20.30 till 01.30 med

www.ekebonoje.se

Ekebos jubileumsgala fredag 22 maj
med Sten & Stanley, Flamingokvintetten,

Ulf Elfving, Demse och Tomas Svensson

50 år 1965-2015

Ulf Elfving
konferencier och DJ 

tillsammans med Demse

Jubileumsgala och dans: 595 kr plus serviceavg.
Endast dansentré från kl 20: 250 kr plus serviceavg.

Bokning jubileumsfest, www.tickster.se eller ring 070 - 6262313

Ekebo i Munka Ljungby fyller 50 år i år. Det var den 
22 maj 1965 som numera bortgångne ”Ekeboaren” 
Bertil Johnsson för första gången tog emot sina 
gäster. 50-årsdagen kommer Ekebo att fira med en 
stor jubileumsgala fredagen den 22 maj med supé 
och underhållning av Sten & Stanley och Flaming-
okvintetten samt Ulf Elfving som konferencier.

Därefter samma kväll blir det dans non stop med ovanstå-
ende band. Dessutom blir det disco med Ulf Elfving och 
Demse som dj:s. 

Ännu finns det platser kvar till galan men vänta inte med 
bokningen. Boka din plats på www.tickster.se. Priset är 
595 kr. Vill du bara dansa till de här kända banden så bör-
jar dansen 20.30 och priset är 250 kr. Boka gärna biljetten 
i förköp via Tickster.

Innan Ekebo firar sitt jubileum gör man en repris på fjol-
årets succé, nämligen ”Himmabanden” på Valborgsmäs-
soafton. Precis som förra året så är huvudbandet Donnez, 
som i år kompletteras av Bob Stevens. Dagen före Ekebo-
kvällen släpper Donnez sin nya skiva och givetvis får Eke-
bobesökarna lyssna och dansa till låtarna på skivan.

Repris på succé 
och Ekebojubel

Sol & badreSor
Costa brava, roses 10, 17 dgr 26/6, 28/8, 4/9, 11/9, 18/9 ........................... fr 3395:-
Costa brava, empuriabrava 10, 17 dgr 26/6, 28/8, 4/9, 11/9 ...................... fr 3895:-
Kroatien/Porec 10 dgr 15/6, 29/6  .................................................................. fr 3995:-

UPPlevelSer/weeKendreSor
Hyttsill med luffardag help 2 dgr 29/8, 3/10, 21/11..................................... fr 1995:-
Åland med Skärgårdssafari help 4 dgr 28/6  ....................................................3995:-
Ullared 2 dgr 8/8, 17/10, 21/11  ...........................................................................1195:-
Skagen med Jespershus help 3 dgr 15/5, 25/9 ..................................................3395:-
Schwedenfest i wismar halvp 4 dgr 20/8  .........................................................3795:-
vinresa till Mosel halvp 6 dgr 19/9  ..................................................................6495:-
berlin centralt hotell 4 dgr 14/5, 17/9  ..............................................................3295:-
Stettin inkl allt, help 3 dgr 4/9  ...........................................................................2995:-
vinprovningsresa halvp 2 dgr 18/10, 1/11, 22/11 ..............................................1395:- 
dagStUrer
Heiligenhafen 6/5, 27/5, 13/6, 28/7, 19/8 mfl ..380:-
bordershopen 29/4, 21/5, 9/6,16/7, 26/8 mfl ...380:-
Ullared 28/4, 20/5, 9/7, 30/7, 13/8, 10/9 mfl .....190:-
Snapphanetur 5/5, 18/8. ...................................675:-
Ystad tattoo 7/8, 8/8 .........................................950:-
gavnö Slott 12/5................................................650:-
Älgsafari i Markaryd 14/7 ................................395:-
Klippantur 2/5 (Kl. 10.00, 13.00) .........................50:-

Järnvägsstationen • KLIPPAN • 0435-100 01 • www.resteamet.se

Fri anslutning väg 21 Kristianstad-Åstorp och E6:an 
Ängelholm-Malmö! Klippanturen endast ansl från Klippan.

Öppet hus 
den 2 maj, kl. 10-15
vid vårt bussgarage på Fabriksallén!

20 år
1995-2015

Korv/bröd & kaffe/kaka 
samt fina erbjudande! Välkomna!
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fB måleri

Frank Nielsen och Bosse Landin har 
jobbat som målare länge. De jobba-
de tidigare som egna företagare på 
varsitt håll, men efter att i flera år ha 
jobbat sida vid sida med företagen 
slog de sig samman 2009 och bil-
dade FB Måleri. En målerifirma som 
idag har sju anställda och jobbar i 
Klippan, Sverige och världen!
– Just nu håller vi på med ett stort 
jobb åt företaget King i Malmö. De 
ligger bakom spelet Candy Crush 
så nu målar och tapetserar vi deras 
stora kontor så det ska se ut som i 
spelet, säger Frank.

FB Måleri flyttade till nya, fräscha lokaler 
på Karossvägen 2 i Klippan vintern 2014. 
Det är ordning och reda i de stora lokaler-
na som inrymmer kontor, omklädningsrum 
och lager.
– Det är på gott och ont att vara ”sin egen”. 
givetvis är det en utmaning, men det är ett 
plus att vara två. När vi gick ihop fick man 
plötsligt någon att bolla idéer med på ett 
annat sätt och kan hjälpas åt med jobben, 
säger Frank.

De delar dessutom intresset för amerikan-
ska veteranbilar och äger varsin ”jänkare” 
som de gärna tar en tur med vackra dagar. 
– Det är kul när det anordnas träffar, mu-
sikkvällar och annat där många med sam-
ma intresse träffas och visar upp sina bilar, 
säger Bosse.

Uppfyller alla krav
Företaget gör allt inom tapetsering och må-
leri. Små och stora jobb hos privatpersoner 
och företag är det som fyller deras agenda. 
– för oss är det viktigt att uppfylla alla krav 
som ställs på oss som hantverkare. allt från 
hantering till hur arbetet utförs och givet-
vis att resultatet ska bli bra. Vi ser till att 
kunden blir nöjd, säger Bosse.

Alla i företaget är utbildade målare och 
varje år går de på olika fortbildningar inom 
miljö och skydd för att kunna ge kunderna 
den allra bästa servicen. 
– Den bästa reklamen vi kan få är när kun-
der rekommenderar oss och ringer tillbaka 

när nya jobb ska göras. Man är aldrig bätt-
re än sitt eget rykte, fortsätter Bosse.  

De märker tyvärr att färre och färre utbildar 
sig inom måleriyrket. 
– Måleri och tapetsering handlar mycket 
om handkraft och yrkesskicklighet. Det 
finns inte så många revolutionerande hjälp-
medel och ingen direkt utveckling inom yr-
ket, utan det är verkligen ett hantverk.

– De bästa jobben tycker jag är utomhus-
jobben på sommaren. att få arbeta ute 
med fönster eller fasader en solig dag när 
fåglarna kvittrar, då trivs jag, säger Bosse.
De svåraste eller tråkigaste jobben tycker 
ingen av dem att det finns direkt. 

Nya äventyr varje dag
ROT-avdraget har varit välkommet för före-
taget. Dels försvann problemet med kon-
kurrerande svartjobb och dessutom påpe-
kar Frank en annan viktig sak:
– Jag hörde på nyheterna att skador i hem-
met vid renoveringar sänkts med 20 % sen 
rot-avdraget infördes. 

– Det blir ett tuffare och tuffare klimat för 
oss hantverkare att konkurrera i, speciellt 
när man som vi ser till att följa alla regler, 
säger Bosse.

– ett tips kan ju vara att passa på och göra 
de målningar och tapetseringar som be-
hövs innan rot-avdraget eventuellt sänks 
till nästa år, fyller Frank i.    

De samarbetar med bland annat Colorama 
som ligger i princip granne med FB Måleri 
på Karossvägen. 
– kunderna beställer färg eller tapeter av 
dem sen hämtar vi bara materialet och skö-
ter resten så kan kunden slappna av, säger 
Bosse. 

Ingen dag är den andra lik på företaget. 
Stora som små jobb på hemmaplan eller 
utomsocknes fyller dagarna.

De har gjort många jobb åt bland annat 
Emporia i Malmö och till butikskedjor som 
t.ex. Gant, Malmströms/Camilla och Tiger 
of Sweden i både Sverige och Europa.
– Det är den stora variationen som är tjus-
ningen med arbetet, avslutar Bosse och 
Frank innan de susar iväg i sina arbetsbilar. 

fB Måleri gör allt inom tapetsering och måleri både 
hos privatpersoner och företag. Nedan syns ett av 
tiger of sweden projekten.

Målaryrket kräver yrkesskicklighet och stadig hand. 

frank och Bosse trivs bra i sina fina nya lokaler.

Med penseln i högsta hugg

8



Vi hjälper dig med begravning, gravsten, juridik 
och försäkringar. Du är varmt välkommen in på 
vårt kontor.

Vi finns, när du 
behöver oss

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

Vi gör även hembesök och har jour dygnet runt.

Öppet: Måndag-fredag kl. 09.00-13.00.

Det är både 
in- och utsidan 

som räknas

Frank 0702-54 08 67 • Bosse 0708-86 88 56

med ROT-avdrag

kan du få 50% 

på arbetet!

Nu är det dags för

utemålning!

”I HJÄRTAT AV SÖDERÅSENS NATIONALPARK”

www.skaralidrestaurang.se

Vi har öppnat för 
säsongen!

Boka på info@skaralidsrestaurang.se
0435-44 23 32

 • Fika, lunch & à la carte
• Bussmeny
• Catering
• Födelsedag, bröllop, student
• Konferens
• Eko är reko

Varmt välkomna!

Städpatrullen 
- vi städar allt!

Med penseln i högsta hugg

Din för evigt!        

Boka 
5 valfria 
behandlingar, 
betala 
för 4!

Erbjudandet gäller till sista maj

Gör dig... 

Onlinebokning - www.vaxbaren.com
0435-154 50 Vedbyvägen 10 Klippan

Redo för 
Beach 2015!

VAXNING 

- Glöm röd och prickig hud!
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Profil i exil:

Pål svensson

Klippans Musikkår, Musikskolan, Ung-
domsorkestern och Svenska Popfabri-
ken. Kärleken till musiken och att få 
göra saker och ting tillsammans med 
andra har alltid lockat Månadens profil 
(i exil) Pål Svensson. Drivkraften att få 
vara med och skapa något och föränd-
ra finns fortfarande hos Pål som idag 
är chef över cirka 420 anställda som 
servicedirektör i Lunds Kommun.

Uppväxten i Klippan minns Pål med glädje. 
Förutom ett stort intresse för musiken spela-
de han också fotboll i det som då hette KBIF. 
– Det var spännande att växa upp i klippan 
med mångfalden som fanns både genom 
Musikkåren och svenska popfabriken. tack 
vare mitt fotbollsintresse och musiken hade 
jag ett brett nätverk av vänner. Jag kände 
mig alltid välkommen oavsett vilket samman-
hang det handlade om, säger Pål.  

Det var under barn- och ungdomsåren i Klip-
pan som Pål la grunden för kärleken till musi-
ken. Genom hängivna lärare som Kjell Pom-
mer och Christer Ohlin fick han chansen att 
göra många roliga musikresor och samtidigt 
sprida en positiv bild av Klippan som musik-
kommun.
– kjell pommer var min klarinettlärare un-
der många år och en mycket duktig och 
erfaren pedagog. Han kunde även berätta 
många spännande musikhändelser från sitt 
liv som musiker. christer ohlin var en stark 
eldsjäl som med sitt stora engagemang fick 
oss ungdomar att prioritera musiken framför 
mycket annat som lockade under ungdoms-
åren.

Många roliga och fina minnen
Efter gymnasiet i Klippan blev det militär-
tjänstgöring i Stockholm på Arméns musik-

pluton. Klarinett och saxofon är Påls huvud-
instrument. 

– Då var arméns musikpluton en nystartad 
möjlighet för unga musiker att göra sin värn-
plikt. Jag gjorde åtta månader där och fick 
chansen att träffa många nya, fantastiska 
musiker. Vi åkte på turnéer och gjorde stats-
besök. för mig var det ett väldigt bra och 
betydelsefullt sätt att få göra värnplikten på.  
pål minns föreningslivet och tiden i klippans 
musikkår som betydelsefulla. Han har många 
varma minnen med sig från åren med Ung-
domsorkestern och Musikkåren. 

– framförallt minns jag de gränsöverskridan-
de mötena mellan de olika generationerna. 
Vi ungdomar fick chansen att spela tillsam-
mans med fantastiska personer med stor er-
farenhet.

Pål har både fina minnen och en hel del goda 
vänner kvar från tiden i Klippan. 
– Den 1 maj varje år skulle Musikkåren inviga 
vårens ankomst med en musikresa i klippans 
kommun och då framfördes sköna maj på 
många platser. en given tradition var att vi 
ibland blev inbjudna på kaffe och olika for-
mer av tillbehör på olika ställen vilket ledde 
till många glada minnen, säger Pål.

Valde en ny väg
Pål fortsatte på musikspåret när han åter-
vände från Stockholm. 1985 kom han in på 
Musikhögskolan i Malmö och läste i 4,5 år 
till musiklärare. Men här tog hans yrkesverk-
samma liv en annan bana! 
– Jag har alltid varit intresserad av att skapa, 
leda och påverka. efter Musikhögskolan kom 
jag in på chefs- och ledarbanan. Jag jobbade 
bara som musiklärare en mycket kort tid. 

Musiken med i livet på andra sätt
Pål är 52 år. Han bor sedan ett antal år till-

baka i Hjärup mellan Lund och Malmö med 
sin familj. I Klippan finns mamma och pappa 
kvar och Pål försöker vara ”hemma” i alla 
fall en gång i månaden. Just nu är han inte 
längre aktiv musiker. 
– Jag har med mig musiken på andra sätt i li-
vet idag. Jag är en flitig konsertbesökare och 
lyssnar mycket på musik. Visst kan jag sakna 
den sociala föreningsbiten där man är med 
och skapar någonting, enas och är tillsam-
mans.

Påls musiksmak innefattar allt från symfo-
niskt till jazz och han har en väldigt bred mu-
siksmak. Det finns ingen musik som han har 
svårt för, tvärtom är han nyfiken på att lyssna 
på nyskapande musik och lära sig att tycka 
om olika musikstilar. 

Framtidsplaner i alla kategorier
Klippan symboliserar de goda värdena som 
Pål förknippar med en god uppväxtmiljö. 
– I klippans finns bra skolor och det är nära 
till Helsingborg och Ängelholm. Jag gillar att 
klippan ligger vackert med skog och natur 
lättillgängligt. en favorit är Bjärsgårds fantas-
tiska skogs- och strövområde.

När Pål inte är på jobbet är det konserter och 
kulturliv som uppfyller mycket av hans fritid. 
Motion och friskvård tillhör också fritidssyss-
lorna. Ett stundande Lundalopp är nästa ut-
maning som han tränar inför. 
– Jag har uppmanat min personal att delta 
och då kan man inte själv hoppa över, skrat-
tar han.

Och musiken då? När får vi se Pål i en orkes-
ter igen?
– Visst finns det en förhoppning om att ta 
upp musiken igen. Det återstår bara att se 
om det är någon orkester som vill ha mig, 
avslutar musikern och Profilen-i-exil Pål. 

Musikintresserad ledare
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Student 2015
by

 
 Honungs- och chilimarinerad fläskfilé med 
 hallon- och melonsallad och hallondressing 
 Passionsfruktsglaserat kycklingbröst på en sommar-
 sallad med ruccola och melon samt örtkrutonger 
 Huset hemlagade Västerbottenpaj 
 Rostad färskpotatissallad med sparris, rädisor, 
 rostad paprika och vitlök samt mandelvinaigrette 
 Italiensk tricolorsallad med mozzarella, bifftomat,
 kronärtskocka och basilika 
 Hembakad baguette och smör

 Studenttårta traditionell: 25 kr/pers 
 Studenttårta (mössa-tårta): 12-14 pers: 425 kr
 
 Minimum order: 10 pers 
 Vi kan ordna festen hos ER eller hos oss
 i våra lokaler, ring för pris och tillgänglighet. 
 Endast avhämtning och leverans (fri leverans från 25 pers.) 
 Beställning/info 0435-345 23  www.vincentskok.se

150 kr/pers

2195:-
Ord. pris 2995:-

PERFEKT 
TILL VÅRENS 
FESTER!

Minicooler/105773

Se hela vårt 
sortiment på 

elkedjan.se

999:-
Ord. pris 1495:-
Köksmaskin 
MUM48A1/105826

E-mail: butik@sondrabyel.se

Handla för 5000:- och få en
Herrgårds-

övernattning

Läs mer på elkedjan.se

Specialerbjudande!

Våra erbjudanden 
gäller 20/4 – 3/5 
2015 eller så långt 
lagret räcker

Företagarträff under 
lösare former

företagarträff

Den 8 april samlades företagare, föreningsrepresen-
tanter, politiker och tjänstemän från Klippans Kommun 
på Best Western i Klippan. 

Det var dags för företagarträff med ett nytt koncept! Träffarna 
brukar bestå av föreläsningar med någon intressant föreläsare, 
men denna gång testade man principen ”After Work”.
– på det här viset kan kommunen, föreningar och företag sam-
verka. kommunens roll i detta är att skapa arenor för folk att få 
chansen att knyta nya kontakter. genom att ha ”after Work” blir 
det lite lösare och lite mer mingel än i vanliga fall, säger Anders 
Lindberg som är Näringslivsutvecklare på Klippans Kommun. 

Mellan klockan 18.00 – 20.00 minglade, pratade, åt, drack och 
nätverkade ett 40-tal personer. Alla som ville lämnade även in 
sina visitkort för chans att vinna biljetter till Bruksspelet.

Nya möjligheter
En av dem som passade på att träffa nya bekantskaper och säga 
hej var Klippans Kommuns nya turistinformatör, Matilda Brozén.
– Jag ser fram emot att träffa företagarna och knyta nya kon-
takter. på det här viset lär jag känna människorna bakom före-
tagen. I mitt arbete som turistinformatör kommer jag att jobba 
mycket med företagen för att se vad de behöver hjälp med för 
att locka fler kunder och turister till klippan. 

– Den respons jag fått än så länge från människorna som är här 
är positivt. Det innebär nya möjligheter att träffas såhär och vi 
har bjudit in vitt och brett, inte bara från klippan. på det här 
viset kan vi hjälpas åt att samverka, avslutar Anders Lindberg 
innan han minglar vidare. 

Söderåsjournalen 
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dygnet runt, året om 

 

Mikael Karlsson 

Musikintresserad ledare

Vi finns på 
Fabriksvägen 2
0435 - 76 04 00 
070 - 222 55 38

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

Ditt glasmästeri i Klippan!

Välkomna!
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Söderås Journalens Månadstävling: 

KliPPan rC KluBB 

Full fart
för vinnargänget 

Laila Gustavsson från Sorröd 
älskar när hela familjen sam-
las och hittar på saker.  Makens 
barn, de gemensamma barnen 
och barnbarnen blir en stor 
härlig samling. Laila tänkte att 
en kväll på Klippan RC Klubb 
(RC=radio controlled) kunde bli 
en perfekt träff för gänget!

När Söderås Journalen i februarinumret 
tävlade ut en helkväll på Klippan  RC 
Klubbtog hon chansen och skickade in.
– Ingen av barnen eller barnbarnen 
hade hört att man kunde köra racer-
bilar här, men alla blev väldigt glada 
när de hörde att jag vunnit. Det var 
inte svårt att få med sig gänget, kon-
staterar Laila.

Totalt blev de nio stycken som samla-
des i de stora lokalerna som Klippan 
RC Klubb har på Ängelholmsgatan 3 i 
Klippan (mittemot simhallen).

350 kvadratmeter att gasa på
Här har klubben drygt 350 kvadrat-

meter banyta och varje söndag har 
man öppet för allmänheten som kan 
komma och prova att köra racingbilar.
– Det roligaste med banracing är att 
alla kan vara med och tävla, oav-
sett ålder. Vi ordnar gärna event för 
grupper som kan komma hit, tävla 
och fika i vår cafeteria, säger Janne 
Olsson som är kassör i klubben och  
en av dem som guidar gänget för 
kvällen.

Att alla åldrar kan vara med och täv-
la ser man i det glada vinnargänget. 
Minstingen är 2 år och den äldsta 
snart 77 år, men alla verkade ha precis 
lika kul med de snabba bilarna! 

En nöjd Laila konstaterade efter kväl-
len på Klippans RC Klubb följande:
– kvällen blev precis som jag trodde 
full av kärleksfullt gnabb och alla skil-
des åt med ansträngda skrattmuskler! 
att köra racerbil tar på koncentratio-
nen var alla överens om! alla borde 
pröva, avslutar den glada vinnaren.

Har du råd att inte 
byta din wc-stol?
 WC-stol 

vit med dolt avlopp 
/exkl. arbete 1850:-

Har du råd att inte 
byta din wc-stol?
 

RÖRMONTAGE AB
STORGATAN 16, 264 33 KLIPPAN
Tel. 0435 - 71 12 75, fax 0435 - 100 25

Öppet i butiken
MÅN - FRE 8-12

Övrig tid v.g. ring 
070-534 28 79

WC-stol 
vit med dolt avlopp 
/exkl. arbete

LUFTIG PROMENADSKO

Köpmangatan 19
Perstorp 

Tel 0435 - 346 68

Rieker 650:-
Tamaris 699:-

900:-

900:-

Stl. 36-41 
Finns även i vit, 
svart och grå

Stl. 40-47  
Finns även i 
grå och svart

Snabbsnörning

Bra grepp

Avtagbar innersula

radiostyrda bilar i skala 1:10
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Den 28 mars samlades företag och privatpersoner på 
Kupolen Friskvårdscenter i Klippan. I 12 timmar höll hur-
tiga deltagare spinningcyklarna rullande. Evenemanget 
ingår i projektet Spin of Hope och alla insamlade pengar 
gick oavkortat till Barncancerfonden. 
– Vi samlade in 18.232 kronor under lördagen och to-
talt med de som skänkt pengar via nätet och dessutom 
”köpt” spinningcyklar blev det 70.267 kronor. Det är näs-
tan 10.000 kronor mer än förra året, säger en stolt och 
glad arrangör Billy Nilsson på Kupolen.

Oavkortat till Barncancerfonden
Både företag och privatpersoner kunde välja mellan olika sätt att 
bidra. Antingen genom en ”lagcykel” som innebar att laget beta-
lade 1 500 kronor till Barncancerfonden och höll igång sin cykel 
under dagen. Det fanns även så kallade ”guldcyklar”. För 3 000 
kronor sponsrade man då en cykel och därefter kunde privatper-
soner betala 150 kronor och cykla en timme eller mer.
– Det är ett bra sätt att få folk att hjälpa och alla pengar går till 
Barncancerfonden. för kupolen är det självklart att göra detta. Vi 
vill rikta ett stort tack till alla våra företag och privatpersoner som 
sponsrat oss, fortsätter Billy. 

8 timmars spinning!
När Söderås Journalen är på plats passar Fredrik Arnehov på att 
äta lite pasta innan han ska ge sig på nästa pass. 
– Jag började klockan 7 imorse. Nu har jag kört fem pass och har 
tre kvar. Jag jobbar på expandia Moduler och vi har sponsrat en 
lagcykel, men vi blev inte så mycket folk så ja, jag cyklar gärna, 
säger Fredrik medan han fyller på med kolhydrater.

På plats finns både vana och ovana motionärer som ställer upp för 
den goda sakens skull.
– Här är både återkommande 
deltagare och folk som aldrig 
suttit på en spinningcykel. Jag 
och fem instruktörer till håller 
i de 12 passen tillsammans, 
avslutar instruktören Victo-
ria Sjunner innan hon och 
Billy återvänder till de spin-
ningsugna deltagarna. 

Heminredning är något av det roligaste jag vet. Att 
ändra om, köpa små och stora attiraljer att pryda 
hemmet med, att ändra stil, att be maken snickra 
något, att bryta ihop för att man inte tycker det ser 
ut som i inredningstidningarnas glassiga värld, att 
sukta efter någon snygg designpryl, att hitta fynd 
på loppis….ohh, du underbara men påfrestande 
inredningsvärld!
Hade jag fått gå om gymnasiet idag hade jag valt bygg. 
Tänk vilken värld som öppnat sig då! Då hade jag kunnat 
snickra, skruva, greja och göra allt det där som jag vill 
göra. Letar frenetiskt efter kursen ”bygg hemma-kursen 
för kvinnor som vill förverkliga sig själv”, men har inte hit-
tat den än. 
Jag älskar färg, oväntade detaljer och små överraskningar 
i ett hem. Jag är stenhård i mina förhandlingar när det 
kommer till inredning. Är det något jag inte vill ha slåss jag 
intill döden för att det inte ska komma innanför dörren. 
Likadant på andra hållet, har jag bestämt mig för något 
jag vill ha hemma finns inga kompromisser, förhandlingar 
eller mellanvägar. Det är det eller skilsmässa och det finns 
inget mittemellan.   
Just nu i mitt liv befinner jag mig i en ”bohem-chic”-period. 
Tror jag det kallas. Det ska liksom se avslappnat och hippie- 
aktigt ut. Som om man inte lagt ner någon tid alls på att 
styla hemmet när man egentligen hållit på i fyra timmar 
med att få den där slitna, turkosa tavelramen att luta på 
rätt sätt mot väggen. 
Vi var nyligen nära att köpa ett apdyrt hus. Vi snackar tre 
mille, pool, och en kran som kunde servera kolsyrat vat-
ten. Två visningar, ett lånelöfte och massa kalkyler senare 
insåg vi att vi inte fick så många slantar över till det bästa 
vi vet, att resa långt och länge, så vi hoppade av. Det inne-
bär ju att jag har tre miljoner över att sprätta på roliga 
inredningsgrejer! På önskelistan just nu: 
• En garderob till min dotters rum som hon kan ha sina 
utklädningskläder i. Jag tycker nog det är roligare än vad 
hon tycker. Jag har samlat utklädningskläder i hela mitt liv 
och äntligen har jag ett barn som kan använda dem. Då 
måste de ju hänga snyggt! 
• En liten hörna som jag kan ha som yogahörna. Jag 
kan nämligen varken träna eller göra yoga förrän jag fått 
denna perfekta lilla hörna. Absolut inte. Kommer inte på 
fråga. Går inte. 
• En hall där man HITTAR saker. Där det inte är en jävla 
tombola var morgon där slumpen och lyckan avgör om 
man ska hitta två likadana van-
tar och en mössa till barnet. 
• Mattor! Massa mattor. Jag 
har fått dille på mattor. Helst 
dyra kelim-mattor. Vår största 
matta hängde jag ut för någ-
ra veckor sen, men råkade 
glömma den ute. Den är väl-
vädrad nu. 
På makens önskelista: En 
mindre hetsig fru och inte 
en enda kelimmatta.  

  
      

senaste auktionsfyndet. en mega-tung takkrona som ev fungerar.

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

måndag - fredag .... 10 - 18
lördag .................... 10 - 14
söndag ................... 11 - 13

Äntligen trädgårdstid!
Öppettider:

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

Föreningssidan

Ljungbyheds Golfklubb.
Aktiviteter
Golfaktiviteter för klubbens medlemmar 
som nu pågår under vintersäsongen är:

•	 Tisdagsförmiddag spelar damer och 
herrar golf över nio eller arton hål.

•	 Klubbens veteraner spelar på onsdags - 
förmiddagar.

•	 Lördag-söndagar pågår vintertouren. 
Alla dessa aktiviteter samlar totalt c:a 
80-talet medlemmar som vid något av 
dessa tillfällen deltager.

Att uppmärksamma är att man den 27 ja-
nuari spelade på ordinarie greener (som-
margreener), vilket inte har hänt sedan 
man fick 18-hålsbanan år 2001!

Golfrestaurangen är öppen måndag-
fredag och serverar ”dagens” under hela 
denna vintersäsong, vilket uppskattas av 
både golfare och icke-golfare.

Vintertouren som samlar flest deltagare, 
mellan 25-30 medlemmar, leds av Johan 
Nilsson på 605p, därefter kommer Hans 
Pommer, 320p, Gary Branchett, 265p, 
Göran Sjöblom, 260p, Håkan Svensson, 
250p, Kennet Lindkvist, 230p, Göran 
Svensson, 2015p, Lars Robertsson, 205p, 
Kenneth Hjelm, 200p och Rolf Eriksson på 
195p.

Kommande verksamheter för medlemmar-
na: Årsmöte Vår torsdagen den 26 mars, 
kl. 19.00 i klubbhuset, arbetsdag är lörda-
gen den 28 mars med samling kl. 09.00 
vid klubbhuset och årets första öppna täv-
ling är lördagen den 25 april.

Mer info:www.ljungbyhedsgk.se

Västra Sönnarslövs 
Bygdeförening
Aktiviteter våren 2015
•	 Torsdagen den 19 mars kl. 19.00.  
Kulturafton i Klöva Hallar, Bertil Hagberg 
visar flygfoto från Söderåsen. Kaffe och 
kaka ingår i entreavgift.
•	 Torsdagen den 9 april kl. 19.00. Kultur-
afton i Klöva Hallar. Konsert med Klippans 
ungdomsorkester. Kaffe och kaka ingår i 
entreavgift.
•	 Söndagen den 19 april kl. 14.00. Års-
möte i Klöva Hallar. Föreningen bjuder på 
kaffe och kaka. Underhållning av Mats 
Pettersson och Ingrid.
•	 Torsdagen den 30 april kl .19.00. Val-
borgsfirande på Forsby Idrottsplats.  Bål, 
försäljning av korv med tillbehör och kaffe 
och kaka. Lotteriförsäljning. Vårtal av kyr-
koherde Pernilla Håkansdotter-Olsson.
•	 Lördagen den 30 maj kl. 14.00. Spel-
manstämma i Klöva Hallar. Klippans 
Musik-kapell anordnar spelmanstäm-
ma. Föreningen har korvförsäljning, 
smörgås elller kaka med kaffe. Våfflor. 
Lotteriförsäljning
Välkomna önskar Västra Sönnarslövs 
Bygdeförening. Besök gärna vår hemsida 
www.bygdegardarna.se/vastrasonnarslov

Åsbo Släkt- och Folklivs-
forskare
Öppet Hus -
För alla nya som gamla släktforsknings-
intresserade i vår egen lokal på Studie-
gården 47:an. Alla välkomna!
•	 Måndag 23 februari kl 13.00  - 16.00
•	 Fredag 27 februari kl 13.00  - 16.00
•	 Söndag 1 mars  kl. 09.00  - 12.00
•	 Måndag 9 mars kl. 13.00  - 16.00
•	 Fredag 13 mars kl. 13.00  - 16.00
•	 Måndag 23 mars kl. 13.00  - 16.00
•	 Fredag 27 mars kl. 13.00  - 16.00   
•	 Onsdag 11 mars kvällsträff, Studiegården 
47:an, kl. 19.00 med temat ”Berättarkväll”. 
Vi berättar för varandra om vår släktforsk-
ning. Det kan vara om hur svårt det ibland 
är att hitta släktingar eller om spännande 
eller sorgliga berättelser vi funnit i arkiven. 

PRO Perstorp
Danser och möte
Den 4 mars är det dans i Folkets Park 
kl. 17.00 till Berts favoriter, samt den 18:e 
till Ingvar Fasts orkester.
Den 11 mars är det föreningsmöte i Folkes 
Park kl.14.00.

PRO Ljungbyhed
Aktiviteter och möten våren 2015
•	 Årsfest fredag 6 februari kl. 13.00.
•	 Årsmöte fredag 20 februari kl. 14.00.
•	 Trivselträff fredag 20 mars kl. 13.00.
•	 Kvartalsmöte fredag 17 april kl. 14.00.
•	 Boule - inomhus Klippan måndag kl. 10.00
•	 Canasta tisdag kl. 13.30 i lokalen.
•	 Bowling onsdag kl. 13.30 Perstorp.
•	 Gymnastik onsdag kl. 15.30 idrottshallen.
•	 Whist onsdag kl. 18.30 i lokalen.
•	 Handarbete första torsdag i månaden 
kl. 13.00 i lokalen.
•	 Skogsvandring tisdag kl. 13.30. Start i 
maj. Samling på torget.
•	 Boule - utomhus torsdag kl.13.30 i stads-
parken. Vädret bestämmer startdatum.

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

Tack till Föreningssidans sponsorer!

F A S T I G H E T S  A B

 

Fokus Färingtoftabygden
Färingtofta skola
Föreningen Fokus Färingtoftabygden söker 
dig som har behov av lokaler eller ideér 
om hur husen på skolan skall kunna fyllas 
på nytt. Postorder, produktion, butik, kon-
tor, lager, callcenter, dagis, idrott, kurser, 
cafe, turism med mera… Alla ideér motta-
ges med tacksamhet och endast fantasin 
sätter gränser! Skriv direkt till info@faring-
tofta.nu Gå gärna in på vår hemsida www.
faringtofta.nu Där hittar ni bland annat 
medlemsinfo, FIK och annat om Färingtofta 
med omnejd.

Stöd positiv utveckling av bygden
Bli gärna medlem i föreningen, så stödjer 
ni arbetet för positiv utveckling av bygden.
Som medlem kan man anmäla sej på mejl-
listan där man både får och kan ge infor-
mation, till exempel om vad som händer 
i trakten. Aktuella frågor, förutom skolan, 
är just nu bland annat bredband/fiber-pro-
jektet. Färsk info om detta, och annat, blir 
det på årsmötet den 17:e mars kl. 19.00 i 
Färingtofta församlingshem. Föreningen 
bjuder på fika. Varmt Välkomna!
Styrelsen

Klippanbygdens Natur
Årsmöte 2015
Årsmöte 11 mars kl. 19.00  - 21.15. Ni häl-
sas varmt välkomna till Klippanbygdens 
Naturs årsmöte. Plats: Loftet på Bjärhus 
gårdsbutik, Söndraby. På programmet står 
de sedvanliga årsmötesförhandlingarna 
samt att mötet ska besluta om nya stadgar 
för föreningen. Därefter kommer Staffan 
Åkerby som är ordförande i Skånes ornito-
logiska förening (SkOF) att berätta om hur 
det går för den vita storken i Skåne. Kom 
och lär dig mer om en av våra mest myt-
omspunna fåglar som är på väg tillbaka i 
landskapet! Föreningen bjuder som vanligt 
på fika! Kontaktperson: Erik Persson, tel. 
0435-44 04 41.

Skånes Trollsländor
19 mars kl. 19:00  - 21:00, Ängelholms bibli-
otek. Magnus Billqvist, författare till Svenska 
Trollsländeguiden berättar om och visar bil-
der av de trollsländor man kan få se i Skåne 
och vi får också höra hur arbetet med att 
kartlägga dessa spännande djur gick till. 
Dessutom kommer Patric Carlsson från 
Naturskyddsföreningen i Örkelljunga att 
berätta om den rika trollsländfaunan kring 
Rössjön och Örkelljunga. Samarrangemang 
mellan KOF och Naturskyddsföreningarna. 
Entré: 40 kr

SPF Färingtofta
Inbjuder till motionsdans
I Tornsborgs Tivoli, Färingtofta:
•	 Torsdagen den 26 februari kl. 14.00  - 17.30 
BENGT HEDIN spelar.
•	 Torsdagen den 12 mars kl. 14.00  - 17.30 
MEMORYS spelar
•	 Torsdagen den 26 mars kl. 14.00  - 17.30 
KJELL REINES spelar.
•	 Torsdagen den 9 april kl. 14.00  - 17.30 
ERIK ARNOLDS  spelar.
Vi bjuder på kaffe. Alla föreningsanslutna 
pensionärer är välkomna. Medlemskontroll.

Ljungbyheds Militär- 
historiska Museum
Aktiviteter
Bildgruppen har möte varje fredag mellan 
kl. 12.30 och 15.00. Alla med intresse för 
Ljungbyheds militära historia och de som 
jobbat på F5 är välkomna.
Föreläsningsserien fortsätter den 19 mars 
med att Lars Johansson, chefsredaktör på 
HD/NST, kommer att berätta om samman-
slagningen med Sydsvenskan och om da-
gens mediekonsumtion. Tiden är kl. 19.00 
till c:a kl. 21.00, med avbrott för kaffe. 
Inträde 40 kr. (Obs! Platsantalet är inte 
obegränsat.)
Möteslokal i båda fallen är museets annex.

Kvidinge Hembygdsförening
Årsmöte
Alf Fors, Kvidinges kyrkoherde, gästar 
Kvidinge sockens Hembygdsförenings års-
möte söndagen den 15 mars. Alf går i pen-
sion i höst och kommer att berätta om sina 
drygt 18 år i församlingen. Årsmötet sker 
i Hembygdshallen kl. 14.00 och förutom 
stadgeenliga förhandlingar blir det lotteri 
vid kaffet som föreningen bjuder på. Det 
blir även visning av de ombyggda lokaler-
na på andra våningen i Hembygdshallen.

Östra Ljungby  
Bygdegårdsförening
Årsmöte
Årsmöte på bygdegården den 11 mars 
2015 kl 19.00. Välkomna.

Söderåsens Brukshundklubb
Aktiviteter
“Flockpromenad” – även icke-klubbmed-
lemmar välkomna, 22 februari kl. 09.30, 
Vedby Strövområde. Föreläsning “Starka 
tillsammans” 5 mars kl. 17.30. Kursverk-
samheten startar löpande under våren.
För mer info om aktiviteter och anmälan till 
dessa, se hemsidan www.soderasensbk.se

Riseberga-Färingtofta 
Hembygdsförening
Årsmöte
Årsmöte den 23 februari kl. 19.00 i Färing-
tofta församlingshem. Efter årsmötesför-
handlingar berättar Jonas Kyrö och Helene 
Stalin Åkesson om Polemansprojektet. 
Välkomna vi bjuder på kaffe med bröd.

Arkivlokalen
Arkivlokalen i Ljungbyhed (under Biblio-
teket) har öppet torsdagar kl. 13.00  - 16.00. 
Välkomna att se dess stora samlingar av 
fotografier, hembygdsböcker, kartor och 
släktutredningar från våra socknar.

Tack till Föreningssidans sponsorer!

F A S T I G H E T S  A B

 

Åby IBK
Åby IBK tar hand om din pant! 
Vi samlar in pengar till kommande cuper och 
läger för våra ungdomar. Petflaskor plus bur-
kar OCH där ingår även utländska ölburkar!
Under 2015 kommer vi att finnas på följande 
tider och platser:
Lördagen 16 maj, 18 juli, 12 sep, 21 nov
Storköpet Klippan kl. 10.00 – 11.30
Brandstationen kl. 11.30 – 12.15
ICA Nära Klippan kl. 12.15 – 13.00

FK Boken Perstorp
Aktiviteter våren och sommaren 2015
Fram t o m 3 maj finns Naturpasset (TRIM) 
till försäljning på Allt i El, Apoteket och Tu-
ristbyrån. 50 kr kostar ett paket med karta 
(norr om Ugglebadet), kontrollangivelser och 
startkort.  
Fr.o.m. mitten av maj t.o.m. mitten av septem-
ber finns även Naturpasset ”Skoj på Hoj” till 
försäljning. Samma försäljningsställen och 
samma pris som ovan för ett paket. Kontroller-
na är utplacerade runt om i Perstorps kommun.
Inlämnade startkort deltar i utlottningen av 
presentkort.
FK Boken hälsar er välkomna ut i Perstorps 
vackra natur!

Kvinnor tillsammans i Klippan
Årsmöte
Vid årsmötet 9 februari 2015 valdes följande 
personer till styrelsen:
Britt-Inger Lontos - ordförande, Birgitta Jarl - 
sekreterare, Kerstin Korander Block - kassör
till ledamöter Margaretha Pettersson och Else 
Wulff, Tina Nordström - suppleant
Revisorer Ingrid Larsson och Karin Paulsson

Föreningen Hyllstofta 
Ryggåsstuga
Arrangemang 2015 
• 26 mars kl. 19.00. Årsmöte i Stenevistugan. 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Vi bjuder 
på kaffe med hembakt. ”Bilder från Ottos 
dagbok”
• 12 juli kl. 14.00. Friluftsgudstjänst vid stu-
gan. Medtag gärna kaffekorg.
• 2 augusti kl. 13 – 17. Hembygdsgårdens 
dag. Malin Olsen visar smide. Kaffeservering 
med hembakt.
• 19 augusti. Bussutfärd. 
Sommarens bussutfärd – resmål meddelas 
senare.
• 13 september kl. 13 – 17. Höstträff. 
Visning av ryggåsstugan. Kaffeservering 
med hembakt.
Besök även vår hemsida:  
www.hembygd.se/hyllstofta

PRO Perstorp
6/5 Dans i Folkets Park  kl.17.00.-21.00. Me-
morys orkester
13/5 Medlemsmöte i Folkets Park  kl.14.00. 
Vi visar filmen ”Vindingevals” efter en roman 
av Artur Lundkvist med Per Oskarsson, Ge-
orge Rydeberg m.fl. i rollerna. Föreningen 
bjuder på fika.
14/5 Gökotta vid Bäckstugan  kl.08.00 ( vid 
dåligt väder inomhus)
20/5 Dans i Folkets Park kl.17.00.-21.00.Star-
dusts orkester
29/5 Bussresa till ”Bjärebygdens Pärlor” 
595.:- i priset ingår guide, entre, lunch samt 
fika 2 ggr Anm. ( bindande) senast 4/5 samt 
betalning senast 8/5.
3/6 Dans i Folkets Park kl.17.00.-21.00. Liljas 
orkester

4/6 Resa till Heiligenhafen 500:-inkl.lunch. 
Anm (bindande) senast 11/5. bet. senast 15/5
28/6 Resa till Vallarnas Friluftsteater i Falken-
berg med Jojje Jönsson, Augustina m.fl. Pris 
685:- Anm.(bindande) 11/5 bet. senast 15/5

Ni kan anmäla er till våra resor i Bäckstugan 
fredagar 09.00-11.00. Då kan ni också pas-
sa på och ta en kopp kaffe med macka för 
endast 15:-. Varje tisdag kl.14.00. -16-00 är 
det stickcafé i Bäckstugan. Torsdagar spelar 
vi canasta med början 17.00. till ca.20.30.
Varannan fredag kl.14.00 Bingospel i Bäck-
stugan. Reservation för eventuella ändringar 
i programmet.

SPF Seniorerna Åby Klippan 
och PRO i Klippan 
Boule
Bouleverksamhetens sommarsäsong startade 
den 1 april. Alla bouleintresserade pensio-
närer hälsas varmt välkomna till Stadsparken 
i Klippan kl. 14.00. Kontaktperson för SPF 
Seniorerna: Agne Lindberg tel. 0435-150 64.
PRO i Klippan: Bengt Morian 
tel. 0435-146 20.

SPF Seniorerna Åby Klippan 
Åby Sånggrupp sjunger in våren på Studie-
gården 47:an torsdagen den 30 april kl. 
14.00. Kaffe finns att köpa till ett självkost-
nadspris av 30 kr. Ingen föranmälan behövs. 
Välkomna.

Programkommittén:
Den 20 april kl. 14.00 blir det tipsrunda på 
Lotta på Åsen. 

Info om pris och samåkning kontakta Marga-
retha Petersson på tel. 0435-136 24.
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Fokus Färingtoftabygden
Färingtofta skola
Föreningen Fokus Färingtoftabygden söker 
dig som har behov av lokaler eller ideér 
om hur husen på skolan skall kunna fyllas 
på nytt. Postorder, produktion, butik, kon-
tor, lager, callcenter, dagis, idrott, kurser, 
cafe, turism med mera… Alla ideér motta-
ges med tacksamhet och endast fantasin 
sätter gränser! Skriv direkt till info@faring-
tofta.nu Gå gärna in på vår hemsida www.
faringtofta.nu Där hittar ni bland annat 
medlemsinfo, FIK och annat om Färingtofta 
med omnejd.

Stöd positiv utveckling av bygden
Bli gärna medlem i föreningen, så stödjer 
ni arbetet för positiv utveckling av bygden.
Som medlem kan man anmäla sej på mejl-
listan där man både får och kan ge infor-
mation, till exempel om vad som händer 
i trakten. Aktuella frågor, förutom skolan, 
är just nu bland annat bredband/fiber-pro-
jektet. Färsk info om detta, och annat, blir 
det på årsmötet den 17:e mars kl. 19.00 i 
Färingtofta församlingshem. Föreningen 
bjuder på fika. Varmt Välkomna!
Styrelsen

Klippanbygdens Natur
Årsmöte 2015
Årsmöte 11 mars kl. 19.00  - 21.15. Ni häl-
sas varmt välkomna till Klippanbygdens 
Naturs årsmöte. Plats: Loftet på Bjärhus 
gårdsbutik, Söndraby. På programmet står 
de sedvanliga årsmötesförhandlingarna 
samt att mötet ska besluta om nya stadgar 
för föreningen. Därefter kommer Staffan 
Åkerby som är ordförande i Skånes ornito-
logiska förening (SkOF) att berätta om hur 
det går för den vita storken i Skåne. Kom 
och lär dig mer om en av våra mest myt-
omspunna fåglar som är på väg tillbaka i 
landskapet! Föreningen bjuder som vanligt 
på fika! Kontaktperson: Erik Persson, tel. 
0435-44 04 41.

Skånes Trollsländor
19 mars kl. 19:00  - 21:00, Ängelholms bibli-
otek. Magnus Billqvist, författare till Svenska 
Trollsländeguiden berättar om och visar bil-
der av de trollsländor man kan få se i Skåne 
och vi får också höra hur arbetet med att 
kartlägga dessa spännande djur gick till. 
Dessutom kommer Patric Carlsson från 
Naturskyddsföreningen i Örkelljunga att 
berätta om den rika trollsländfaunan kring 
Rössjön och Örkelljunga. Samarrangemang 
mellan KOF och Naturskyddsföreningarna. 
Entré: 40 kr

SPF Färingtofta
Inbjuder till motionsdans
I Tornsborgs Tivoli, Färingtofta:
•	 Torsdagen den 26 februari kl. 14.00  - 17.30 
BENGT HEDIN spelar.
•	 Torsdagen den 12 mars kl. 14.00  - 17.30 
MEMORYS spelar
•	 Torsdagen den 26 mars kl. 14.00  - 17.30 
KJELL REINES spelar.
•	 Torsdagen den 9 april kl. 14.00  - 17.30 
ERIK ARNOLDS  spelar.
Vi bjuder på kaffe. Alla föreningsanslutna 
pensionärer är välkomna. Medlemskontroll.

Ljungbyheds Militär- 
historiska Museum
Aktiviteter
Bildgruppen har möte varje fredag mellan 
kl. 12.30 och 15.00. Alla med intresse för 
Ljungbyheds militära historia och de som 
jobbat på F5 är välkomna.
Föreläsningsserien fortsätter den 19 mars 
med att Lars Johansson, chefsredaktör på 
HD/NST, kommer att berätta om samman-
slagningen med Sydsvenskan och om da-
gens mediekonsumtion. Tiden är kl. 19.00 
till c:a kl. 21.00, med avbrott för kaffe. 
Inträde 40 kr. (Obs! Platsantalet är inte 
obegränsat.)
Möteslokal i båda fallen är museets annex.

Kvidinge Hembygdsförening
Årsmöte
Alf Fors, Kvidinges kyrkoherde, gästar 
Kvidinge sockens Hembygdsförenings års-
möte söndagen den 15 mars. Alf går i pen-
sion i höst och kommer att berätta om sina 
drygt 18 år i församlingen. Årsmötet sker 
i Hembygdshallen kl. 14.00 och förutom 
stadgeenliga förhandlingar blir det lotteri 
vid kaffet som föreningen bjuder på. Det 
blir även visning av de ombyggda lokaler-
na på andra våningen i Hembygdshallen.

Östra Ljungby  
Bygdegårdsförening
Årsmöte
Årsmöte på bygdegården den 11 mars 
2015 kl 19.00. Välkomna.

Söderåsens Brukshundklubb
Aktiviteter
“Flockpromenad” – även icke-klubbmed-
lemmar välkomna, 22 februari kl. 09.30, 
Vedby Strövområde. Föreläsning “Starka 
tillsammans” 5 mars kl. 17.30. Kursverk-
samheten startar löpande under våren.
För mer info om aktiviteter och anmälan till 
dessa, se hemsidan www.soderasensbk.se

Riseberga-Färingtofta 
Hembygdsförening
Årsmöte
Årsmöte den 23 februari kl. 19.00 i Färing-
tofta församlingshem. Efter årsmötesför-
handlingar berättar Jonas Kyrö och Helene 
Stalin Åkesson om Polemansprojektet. 
Välkomna vi bjuder på kaffe med bröd.

Arkivlokalen
Arkivlokalen i Ljungbyhed (under Biblio-
teket) har öppet torsdagar kl. 13.00  - 16.00. 
Välkomna att se dess stora samlingar av 
fotografier, hembygdsböcker, kartor och 
släktutredningar från våra socknar.

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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Tipsrunda i Elfdalen den 15 juli kl.14.00. 
Medtag kaffekorg.

Resekommittén:
SPF Seniorernas resa till ESS-projektet i Lund 
i maj. Forskarvärldens strålkastare riktas mot 
Lund och torsdagen den 21 maj gör vi ett 
studiebesök på Forskningsanläggningen ESS,
som under fjolåret påbörjade byggnadsar-
betet för att vara färdigställt 2019. Anlägg-
ningen som blir världens mest kraftfulla neu-
tronkälla, kommer att användas bland annat 
inom områdena medicin, miljövetenskap, 
klimat, kommunikation och transport. Studie-
besöket varar mellan kl. 10.00 och 11.30 
där vi får information på plats. Därefter åker 
vi till Råå värdshus och intar en god bit mat 
före återresan till Klippan. Bussen avgår från 
Senioren kl. 09.00 och priset är 450,-person.
Hjärtligt välkomna att anmäla Er till resan. 
Ring Bertil Ekholm 0435-143 84 eller
0739-99 58 56, 
e-post kerstin@fastighetskonsulter.se.
Besök gärna vår hemsida Spfpension.se/aby  

Perstorp Naturskyddsförening
Vi firar Fågelskådningens Dag lördagen den 
9 maj med samling vid Ugglebadet kl 8.00  
för en vandring i Uggleskogen med återsam-
ling vid Äggpackeriet kl. 10.00 för att inven-
tera fågelbeståndet vid Våtmarken/ Renings-
dammarna. Vilka fågelarter finns där i år?
Kontaktperson Pia Steffert tel 316 21

Vandring runt Perstorpsjöarna lördagen den 
23 maj  med samling kl. 06.00 vid Perstorp 
hotell. Beräknad återkomst ca 10.00. Har 
alla flyttfåglar kommit? 2014 noterades 50 
arter med bl a en havsörn!! Pia Steffert har 
varit ledare för den traditionella vandringen 
sedan 1990-talet. Medtag gärna kikare och 
kaffekorg. Kontakt Pia Steffert tel 316 21

Ljungbyhed Judoklubb
Vi har träningar för barn och vuxna. För dig 
som vill tävla eller bara ha lite rolig motion. 
Träningstider hittar du på vår hemsida:
idrottonline.se/Ljungbyheds jk. 

V. Sönnarslövs Bygdeförening
Lördagen den 30 maj kl. 14.00.
Spelmanstämma i Klöva Hallar som anord-
nas av Klippans Musikkapell. Bygdefören-
ingen har korvförsäljning, smörgås eller kaka 
med kaffe. Våfflor. Lotteriförsäljning. Gratis 
inträde. 
Söndagen den 14 juni börjar söndagsdan-
sen i Klöva Hallar  på vår utedansbana mel-
lan kl 15.00 och 18.30. Erik Arnolds orkester 
spelar upp till dans. Entreavgift 120:-  och 
där ingår kaffe med smörgås eller kakfat.
Vid regn inomhus. 
Midsommardagen 20 juni  kl. 14.00 i Klöva 
Hallar. Gudstjänst  i samarbete med Klippans 
församling. Bygdeföreningen har kaffeförsälj-
ning. 
Söndagen den 28 juni söndagsdans i Klöva 
Hallar på vår utedansbana mellan kl. 15.00 
och 18.30. Bengt Hedin spelar upp till dans
Entravgift 120:- och där ingår kaffe med 
smörgås eller kakfat. Vid regn inomhus.

Riseberga-Färingtofta 
Hembygdsförening
Vandring
9 maj kl. 10.00 samling Tornsborgs Tivoli. Vi 
besöker gruvhålen i Myrenområdet, där man 
bröt järnmalm på 1600-talet, därefter ser
vi på Snälleröds masugn m.m. 
Inf. Bengt Eskilsson tel. 0435-770173.

Aktivitetsdag 
Maj månad Polemanska huset, presentation 
om leaderprojektet med slutfest av Helene 
Stalin-Åkesson. Dag ännu ej bestämd för inf. 
se vår hemsida.

PRO Ljungbyhed
Aktiviteter
Tisdag 5 maj skogsvandring samling kl. 
13.30 på torget 
Kristi Himmelfärdsdag 14 maj Kyrksöndag kl. 
13.30 i Riseberga kyrka. Kyrkkaffe i försam-
lingshemmet

Onsdag 17 juni resa Gott gottigottgott till bl.a. 
Löderups Strandbad kl. 07.30. 
Pris 670 kr anmälan senast 8 juni till Mari-
anne 0735-00 57 80 eller Judith 44 10 26

Föreningen Fokus 
Färingtoftabygden 
Valborgsfirande i Färingtofta:
Föreningen Fokus Färingtoftabygden anord-
nar Valborgsmässobål. Alla välkomna att 
samlas vid Tornsborgs Tivoli ca 18.45 för ge-
mensamt fackeltåg till bålet kl.19.00
Försäljning av facklor på plats.

Väl framme tänder vi bålet, sjunger in våren, 
lyssnar på vårtalet, grillar korv och umgås.
Grillplatser anordnas, tag med egen korv/
fika. 
VARMT VÄLKOMNA önskar styrelsen!

Åsbo Ryttarförening
Dressyrtävlingar
Vi har stora dressyrtävlingar 2-3 maj för häst.
Lördagen MSV klasser och på söndagen Lätt 
klass.

Publiken hälsas hjärtligt välkommen, vi har 
öppet i vår cafeteria hela dagarna.

Stidsvigs IF
Möt Valborg i Stidsvig
En över 70-årig tradition i Stidsvig Koppar-
möllan.

20:00 MunkaKören sjunger vid idrottsplatsen
20:20 Vårtal av Gunilla Svensson (S),
Socialnämndens ordförande
20:35 Klippans Ungdomsorkester spelar och 
därefter stort bål ute på Kopparmölledam-
men med traditionsenligt fyrverkeri. Kvällens 
tält erbjuder ål och chokladlotteri. 

Serveringen erbjuder kaffe, läsk, hamburga-
re och korv. Allt till humana priser. 

Välkomna önskar:
Stidsvigs IF, Gelita Sweden AB och Gyllsjö 
Träindustri
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Rönneådalens fiskevårds-
områdesförening
Kallelse
Fiskerättsinnehavare i Rönneådalens fiske- 
vårdsområde kallas härmed till ordinarie 
årsstämma torsdagen den 26 mars kl. 1900. 
Plats: Kulturcentrum Östra Teatergatan 
Klippan. För ytterligare information var vän-
lig kontakta brojoh@telia.com. Välkomna!

Kvidinge Föreläsningsförening
Arrangerad musik och årsmöte
Malmö dragspelsensemble består av fem 
skickliga dragspelare som tillsammans 
spelar arrangerad musik. Deras reper-
toar sträcker sig frän Andrew Walter till 
Beatles. Programmet äger rum i Kvidinge 
Hembygdshall den 1 mars kl. 19.00. Efter 
programmet har vi årsmöte. Vi hälsar alla 
hjärtligt välkomna.

Ljungbyhed Judoklubb
Träningar
•	 Mån. kl. 17.30  - 18.30, barntr. (8-13 år)
•	 Mån. kl. 18.30  - 19.30, vuxentr. (14  - 70 år)
•	 Ons. kl. 17.30  - 18.30, barntr. (8  - 13 år)
•	 Ons. kl. 17.30  - 19.00, tävlingstr. (12 - 70 år)
•	 Tors. kl. 17.30  - 18.15, lekisjudo (5 - 7 år)
•	 Tors. kl. 18.15  - 19.30, motionsjudo (vuxna)
•	 Fre. kl. 18.00  - 19.00, öppen träning/
familjeträning (8 - 70 år).

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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Dansföreningen/
aktiv ungdom Saltito
Presenterar ”Musik genom tiderna”
Lördagen den 16 maj kl. 13.00 samt kl 18.00
Söndagen den 17 maj kl. 18.00
Inträde: Vuxna – 100 kr. 
Barn upp till 16 år – 60 kr. 
Plats: Klippans idrottshall 

Östra Ljungby och Källna 
Socknars Hembygdsförening
Detta händer på Tingsgården i Stidsvig 2015
• 14/5 kl. 13.00 Tingsgårdsdagen (levande 
gård) 
• 17/5 Kulturvandring. Samling vid Mölle-
tofta parkering kl. 8.30. Sen går vi till Som-
marlust, Storesten, Tors-mölla, Offerstenen, 
Lemonadkällan, Björnkärr, Malstenen, Varg-
gropen.
• 6/6 kl. 15.00 Nationalfirande på tingsgår-
den.
• 19/6 kl. 9.30 majning. Kl. 13.30 Midsom-
marfest på tingsgården.

Grillkvällar: Juni, Juli, Augusti. Se info på 
föreningsnytt. 
• 16/8 kl.11.00 Hemvändardag på Tingsgår-
den i Stidsvig.
• 17/10 kl. 13.00 Höstmarknad.

Torsdagar efter kl.13.00 är vi på Tingsgår-
den, kom gärna och besök oss då, och hjälp 
till eller bara ta en fika med oss.

Ljungbyheds GK 
Årsmöte Vår den 26 mars
Sedvanlig dagordning med viktiga punkter 
som Verksamhet & Ekonomi avhandlades 
denna kväll på klubbens lokal, Monumentvä-
gen 2.

Det kom 32 stycken medlemmar vilket får 
anses som bra och dessa fick information 
om avtal med GML Sport AB, förslag på 
bemanning av receptionen. Klubbens eko-
nomiansvarig Inger E svarade på frågor 

om klubbens ekonomi, som är i balans och 
det redovisades ett litet överskott från året 
2014. Medlems tillskott= en viss ökning av 
medlemmar och ev. är fler intresserade på 
väg till klubben. Avtalet med Perstorp som 
styrelsen hade skrivit på för 2015, hoppas 
man att många utnyttjar detta från Perstorp 
och att klubbens medlemmar gör detsamma 
med Perstorp.

Avgående ordförande under 7 års tid, Tho-
mas Anderberg erhöll hedersmedlemskap i 
Ljungbyheds GK.

Vintertouren avslutades söndagen den 22 
mars med förtäring från golfkrogen som 
bestod av ”Smörrebröd” och prisutdelning 
efter spelet. Spelarnas representant Kenneth 
Hjelm framförde ett stort tack till klubbens 
Herrkommitté för en väl genomförd säsong 
2014-2015. Ett speciellt tack till sponsorerna 
till dagens stora prisbord: Bädd & Bad, H-
borg, Lantmännen Lj-hed, Golfkrogen och 
Skanska i H-borg. 

Sista helgen: Lördagen var vi 13 stycken 
och segrade gjorde Göran Hellberg på 32 
slag netto före en trio med Torbjörn Davids-
son på 34, Johan Nilsson, 35 och Göran 
Svensson också 35 slag netto. Söndagen 
var vi 26 deltagare och denna söndag 
vanns av Göran Sjöblom med 33 slag netto 
före: Johan Nilsson 33, Jonas Mårtensson 
34, Göran Nilsson 35, ” Otta ” Lööw 36, 
Kim Johansson 37, Göran Svensson 37 och 
Janne Skoglund med 37 slag netto.

Totalsegrare för säsongen 2014-2015 blev 
Johan Nilsson på otroliga 970 p och sedan 
kom Göran Sjöblom, 545 p, Hans Pommer, 
425 p, Kenneth Hjelm, 400 p, Göran Svens-
son, 400 p, Jonas Mårtensson, 345 p, Hå-
kan Svensson, 335 p, Göte Losell, 315 p, 
Kenneth Lindqvist, 310 p och sista pris plat-
sen togs av Fred Svegart med 280 p. Ban-
kommittén vill framföra klubbens ” STORA 
TACK” till er alla för arbetsinsatsen på ba-
nan den 28 mars.

Det kom uppskattningsvis 35-40 medlem-
mar. GML Sport ställde upp med maskiner 

och personal och hade planerat  denna ar-
betsdag i samråd med bankommittén.

Bänkar, bolltvättar, papperskorgar och 
vagnar kom på plats. Vinterbanan, tee och 
greener återställdes. Röjning av ris på ba-
nan var ett annat stort jobb som hanns med. 
Städning i och runt klubbhuset och vagnbo-
den, plantering av nya blommor. Vägskrap-
ningen var ett annat projekt som utfördes 
denna arbetsdag. Mycket hanns med av er 
som deltog!

Dagens arbete avslutades med korv/bröd 
från grillen av klubbens egna grillmästare. 
Mycket uppskattat. Dagen avslutades sedan 
med en 9-håls tävling för de som önskade 
detta. Tävlingen vanns av Calle Pålsson på 
33 slag netto före Janne Skoglund, 34, Tord 
Larsson, 34, Kenneth Hjelm, 36 slag. 

Kostar det något? 
Det kostar inte något för föreningarna 
att ha sin föreningsinformation här. 
(Gäller dock ej ekonomiska föreningar). 
Sidorna är sponsrade av:
• Klippans Kommun 
 Kultur- och fritidsförvaltningen
• Eurolink
• Meccom
• ICA Kvantum, Klippan
• Hemköp, Ljungbyhed
• Prenad / Elmontage
• Klippans Bruk
• Klippans Yllefabrik
• Åke Dahls Fastighets AB
• Adapt Media

Hur går det till? 
Ni skriver själv texter och ansvarar 
för att de är rätt. Vi förbehåller oss 
rätten att redigera dem vid behov. 

Maila in er info till: 
foreningssidan@soderasjournalen.se

Stort TACK 
till sponsorerna 
vilka gör dessa 
föreningssidor 
möjliga!
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SöderåsI samarbete med

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

2015-04-03 
kollision mellan mindre 
lasbil och personbil 
stänger väg 21

2015-04-03
påskpynt i klippan 
på långfredagen

2015-04-05
singelolycka utanför 
perstorp vid halka

2015-04-06
Markbrand klippan
foto: Nicole Markusson

2015-03-20
Villabrand ljungbyhed

2015-03-20
Villabrand perstorp

2015-04-05
en till sjukhus efter 
singelolycka på v 21
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BARNTÄVLING!
VINSTER: 
1:a pris presentkort på Inges Lek och Hobby, Klippan  500:-
2:a pris presentkort på Inges Lek och Hobby, Klippan  300:-
3:e pris presentkort på Inges Lek och Hobby, Klippan  200:-

SÅ HÄR GÖR DU:
• Sök efter “Klippantrollet” i tidningen. Ta reda på vilken bokstav
 som han håller i handen. Bilda sedan ett ord av dessa bokstäver
 och skriv det i de vita rutorna nedan.
• Sänd lösningen till: 
 Adapt Media AB, 
 Norra Skolgatan 2,
 264 33 KLIPPAN 

 senast den 8 maj brev frankerat 
 med brevporto. 

• Glöm inte ange ”BARNTÄVLING” 
 utanpå kuvertet!

Namn:  _______________________________________________________________________________________________

Adress:  _______________________________________________________________________________________________

Telnr:  ______________________________________________________________ Ålder: _______________________

Vinnare Annonsjakten - mars 
1. Isabell Andersson, Klippan
2. Elisabeth Persson, Klippan
3. Veikko Håkansson, Röstånga

GISSA VILKET 
ORD SOM  

JAG GÖMMER!
simmar i havet

FÖR BARN UPP TILL 12 ÅR

ORDET ÄR:

?

GRATTIS!!!

I
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Bank
• SEB, Allegatan 17, 264 33 KLIPPAN ..................................................... 0771-621 000
  www.seb.se, christer.johansson@seb.se
• Swedbank, Storgatan 38, 264 33  KLIPPAN ...........................................  0435-260 00
  www.swedbank.se, klippan@swedbank.se

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

Bilverkstad 
• Börjessons Bil, Östergatan 28, 264 34 KLIPPAN ..................................... 0435-109 20
  www.borjessonsbil.se, klippan.bokning@borjessonsbil.se

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

Byggnadsarbeten 
• Sandströms Bygg AB, Gästgivaregatan 5, 265 71 ÖSTRA LJUNGBY  ..... 0706-88 08 77
  sandstromsbygg@telia.com

Byggvaror 
• Algot Anderssons Trä & Byggvaror, Landskronaväg. 671, 257 30 RYdEBäcK .. 042-22 10 55
  www.anderssonstraobygg.se, info@anderssonstraobygg.se
• BVL Söderåsen, Böketoftavägen 19, 268 77 KÅGERÖd ........................... 0418-803 55
  www.bvlab.se, henrik.sjogren@bvlab.se
• Optimera Svenska AB, Storgatan 81, 264 31 KLIPPAN ........................  0435-44 89 50
  www.optimera.se, klippan@optimera.se

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

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

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

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
• Söndraby EL, Järnvägsgatan 28, 264 33 KLIPPAN .................................. 0435-139 60
  www.sondrabyel.se, sondraby.el.ab@telia.com

Fastighetsbolag 
• Treklövern Bostads AB, Storgatan 43, 264 32 KLIPPAN ........................... 0435-121 00
  www.treklovern.se, kundtjanst@treklovern.se
• Åke dahl Fastighets AB, Storgatan 26, 264 33 KLIPPAN ....................... 0435-71 94 11
  www.dahlfastighetsab.se, info@dahlfastighetsab.se

Fastighetsskötsel 
• Bosab Fastighetsförvaltning, Vedbyvägen 41, 264 31 KLIPPAN ................ 0435-105 18
  www.bosabfastighetsforvaltning.se, bosabmagnus@gmail.com
• Lilla Kloster Service AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN ....................  0709-498 328
  lillaklosterab@telia.com

Festlokal
Tornsborgs Tivoli, Färingtofta 4192, 264 54 Ljungbyhed .......................... 0703-46 45 16
www.faringtofta.nu

Frisör 
• Salong Monica, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN  ........................... 0702-78 48 81
  salongmonica@hotmail.com

Fotvård 
Fotspecialisten i Klippan, Storgatan 17, 264 33 KLIPPAN  .......................... 0435-133 50

Färg - Tapeter 
• colorama, Karossvägen 1, 264 21 KLIPPAN ........................................... 0435-142 62
  www.colorama.se/klippan, klippan@colorama.se

Gravstenar
• T Hagelins Gravstensvård, V. Forestad 4036, 264 54 LJUNGBYHEd ...... 0435-77 01 09
  t.hagelin@bredband.net

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.svartasvangen.se, svartasvangenskottbod@hotmail.com

Hantverk & Hemslöjd
A-ateljén, Storgatan 59, 264 32 KLIPPAN ............................................... 0708-69 85 37
  www.aateljen.se, aateljen@live.se
• Glaskonst, Klöva Hallar 2289, 264 92 KLIPPAN  ................................... 0707-197 333
  www.glaskonst.se, glaskonst.mek@telia.com

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

Hotell & Pensionat 
• BEST WESTERN Hotell Klippan, Åbyplan 3, 264 33  KLIPPAN ................... 0435-120 10
  www.bestwestern.se, reception@hotellklippan.se

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

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

Kanotuthyrning
djupadalsmölla Kanotuthyrning, djupadalsmölla 4965, 
 264 54 LJUNGBYHEd,  ....................................................................... 0435-77 00 41
   www.djupalsmolla.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

Konditori
• Koch´s Bageri, Storgatan 28, 264 33 KLIPPAN ........................................ 0435-102 53
  www.kochsbageri.se, annarebeccasnell@gmail.com

Söderås

Vill du synas här? Gå då in på www.soderasjournalen.se/bransch eller ring 0435 - 77 90 54

• De företag som är markerade med svart cirkel hittar Du ännu mer    information, erbjudanden och annonser om på www.klippanshopping.se
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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
• Hemköp, Storgatan 8, 264 52 LJUNGBYHEd ....................................... 0435-44 10 30
  info.ljungbyhed@hemkop.se
• IcA Kvantum, Ladugårdsvägen, 264 36 KLIPPAN .................................... 0435-296 00
  www.ica.se/kvantumklippan, hakan.cronberg@kvantum.ica.se
• IcA Nära, Storgatan 21, 264 33 KLIPPAN ............................................... 0435-106 04
  www.ica.se, thomas.c.carlsson@nara.ica.se

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

Maskintjänster
• KMT Klippans Maskintjänst AB, Åbytorpsvägen 25, 264 39 KLIPPAN ........ 0435-191 50
  www.kmt-klippan.com, info@kmt-klippan.com

Materialhantering
Malms Truck & Maskin AB, Idrottsgatan 21, 265 72 KVIdINGE ................. 0736-56 38 90
  glenn.malmstruckmaskin@gmail.com

Målare
• FB Måleri, Karossvägen 2, 264 31 KLIPPAN ........................................ 0708-86 88 56
  frank@asbomaleri.se

Optiker
• Glasögonhuset, Järnvägsgatan 32, 264 33 KLIPPAN ..............................  0435-134 10
  www.glasogonhuset.com, glasogonhuset@telia.com

Paintball
• camp Karsholm, 284 21 PERSTORP ........................................ Anders 0705-90 32 11
  anders@perstorp.seths.se.......................................................Johan 0733-30 28 71

Radio-TV
Antennsystem Skåne, Allarp 763, 260 70 LJUNGBYHEd ............................ 0435-508 20
  www.antennsystem.com, info@antennsystem.com
• Görans Ljud & Bild, Bruksgatan 29, 264 33 KLIPPAN .............................. 0435-131 67
  www.klippan.euronics.se, klippan@euronics.se

Redovisning, Revision
• BdO, Box 103, 264 33 KLIPPAN ......................................................... 0435-76 61 31
  www.bdo.se, peter.jelinek@bdo.se

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

Restaurang & Pizzeria
• BEST WESTERN Hotell Klippan, Åbyplan 3, 264 33  KLIPPAN ................... 0435-120 10
  www.bestwestern.se, reception@hotellklippan.se
• Evas catering, Kärrvägen 1, 264 70 KLIPPAN ......................................... 0435-224 41
  www.et-catering.se
• Nya Pålles, Fabriksvägen 8, 264 39 KLIPPAN ...................................... 0706-72 55 37
  bohaget@hotmail.com
• Restaurang & Pizzeria chaplin, Åbyplan 2, 264 33 KLIPPAN .................... 0435-107 86

Smycken
• Aurora Åstrand, Kapellgatan 2c, 264 38 KLIPPAN ................................ 0703-94 21 76
  www.auroraastrand.com, auroraastrand@hotmail.com
• Guld o Silversmedjan, Storgatan 46, 264 33 KLIPPAN ............................. 0435-135 30
  www.guldosilversmedjan.com, klippan@silversmedjan.se

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

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

Tandläkare
• Bert-Åke Andersson, Storgatan 20, 264 33 KLIPPAN .............................. 0435-104 69
  www.tandklippan.se, liba1@telia.com 
• Oral design, Järnvägsgatan 11, 264 38 KLIPPAN ................................... 0435-153 10
  www.oraldesign.se, info@oraldesign.se
Tandvården Ljungbyhed, Tandl. Michal Wachalski
  Infanterigatan 10-12, 264 51 LJUNGBYHEd ...................................... 0435-44 08 00

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

Trädgård
Billy & carina Trädgårdanl. HB, Svenstorp 897, 264 51 LJUNGBYHEd ...... 0705-54 88 14
  billyocarina@telia.com
• Bjärhus Växtbutik, Bjärhus 7742, 264 93 KLIPPAN .................................. 0435-102 95
  www.bjarhus.se, vaxtbutik@bjarhus.se
• Lilla Kloster Service AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN ...................  0709-49 83 28
  lillaklosterab@telia.com

Ved
Brännestaden AB, Brännestaden 101, 284 91 PERSTORP ....................... 0739-30 93 85

Veterinär
Jennyhill djurklinik, Hörsdalsvägen 152, 265 72 KVIdINGE ...................... 0435-48 11 30

VVS & Rörmokare
• Rörmontage, Storgatan 16, 264 33 KLIPPAN ....................................... 0435-71 12 75
  www.rormontage.se, rormontage.tommy@telia.com
Snälleröds VVS, Mörsarevägen 6, 264 54 LJUNGBYHEd .......................... 0729-41 67 05
Lilla Kloster VVS AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN ............................ 0435-77 54 35

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

BRANSCHREGISTER

Söker du målare,  
kemtvätt, bilverkstad 

eller cykel?
I detta Branschregister hittar du 
snabbt och lätt din lokala kontakt!

L
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Mer pengar 
över till annat!

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

ERBJUDANDE!
Köp en Ecodan senast 29 maj 2015 och få en luftavfuktare på köpet!  Värde ca. 5000 kr.

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

www.klippan.euronics.se

Öppettider: 
Mån - fre 10 - 18 

Lör  10 - 14

LAGERRENSNING!
Upp till 50%!

TV, hemmabio, vitvaror, stereo...

Nu gör vi 
plats för årets 

modeller


