
Höstens modetrender
Inför höstens Val 
TräKonstnären Leonard
Träning för Seniorer
Tips Inför skolstarten
A nnel i  – Vinn aren av en  
famil jefotografering

A u g u s t i  2 018

Söderåsjournalen

30 år
1988–2018

Innehåller även
information från



Adapt Media
N. Skolgatan 2A, 264 33 Klippan
TEL. 0435 - 77 90 50
www.söderåsportalen.se

Vi reserverar oss för ev. tryckfel. Upplaga 16.000 ex.

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.

Utgivningsdagar
Nummer Manusstopp Utgivningsdatum 
September 3 September 23 September Klipplördag 29/9

 Matmarknad 7/10

Oktober 1 Oktober 21 oktober Höstlov v.44

November 5 november 25 november Julskyltningar

Utgivningsdagar för hela året ser du på söderåsportalen.se
Manusstoppsdagarna är en ungefärlig rekommendation när vi 
vill ha in din bokning och ditt annonsmaterial.

Blott Sverige svenska krusbär har
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Omslaget: Emma Andréasson jobbar som PT hos 
Fyshuset och ansvarar bl.a. för seniorträningen. 
Lilla bilden: Anneli, som vann en familjefotografering 
i Söderåsjournalens månadstävling, poserar framför 
kameran med 1-åriga Elsa. (Foto: Linda Johnsson)

Det var författaren, läraren, präs
ten, journalisten och diktaren Carl 
Jonas Love Almqvist som skrev de 
bevingade orden som används i olika 
sammanhang idag. Det var under sin 
frånvaro från Sverige som Almqvist 
skrev om de svenska krusbären. Det 
är ofta när vi åker iväg som vi lyckas 
förstå allt bra vi har hemmavid. Det 
är fantastiskt att få komma iväg på 
semester, men det är lika underbart 
att komma hem igen och njuta av 
vardagen.

Söderåsområdet är fullt av platser att 
besöka, smakrika restauranger, gårds
butiker och sevärdheter som är unika. 
Skäralid i sin prakt, ja hela Söderåsen 
för den delen. Vattendragen för den 
som vill fiska, butiker för den som vill 
handla – ja det finns det mesta här helt 
enkelt. Risken är tyvärr stor att vi inte 

inser allt det bra förrän vi reser vi iväg 
och längtar hem. 

Om en månad har det varit val och alla 
har haft chansen att gå och rösta. Vi ger 
alla partier samma möjlighet att berätta 
vad de vill lokalt. Söderåsjournalen 
är partipolitiskt neutral och vi skriver 
enbart om allt bra som händer i vårt 
utgivningsområde. Genom att lyfta de 
goda exemplen hoppas vi ge bränsle åt 
alla positiva krafter inom näringslivet 
och föreningslivet.

Låt oss njuta av sensommaren och 
Gammelmarknaden i Ljungbyhed samt 
Perstorpsdagarna som är något av en 
tradition liksom Fly n' Ride och Skåne  
Truck Show i Ljungbyhed. En annan 
tradition som kommer tillbaka är 
Klippanfesten i centrum! Det finns 
alltså mycket som händer den närmsta 
månaden. Vi ses i folkvimlet.

Tävla med din 
bästa sommarbild

”Årets sommarbild” är Söderås
journalens fototävling, som ger dig 
chansen att delta för att vinna ditt 
foto som canvastavla och publicering 
i Söderåsjournalen!

Vi är ute efter årets bästa sommarkäns
la! Dela med dig av sommarens bästa 
foto av den finaste soluppgången eller 
solnedgången, somrigaste fikastället, 
ditt smultronställe eller upplevelse. 

Ny tävling!

 ANSVARIG UTGIVARE 
 DANIEL KRISTENSSON
 daniel@adaptmedia.se 

 ANNONSFÖRSÄLJNING, TEXT, FOTO
 JENS LEANDERSSON
 jens@adaptmedia.se

 LAYOUT, FOTO
 CAMILLA H. PEURELL 
 camilla@adaptmedia.se

 LAYOUT, FOTO, WEBB
 ALBIN LUNDBERG 
 albin@adaptmedia.se

  FOTO, VIDEO
  TEAM SANDRA

AnnonsFÖRSÄLJNING:  
annons@soderasjournalen.se • 0435 - 77 90 54

Tänk på att dina inskickade bilder kan 
komma att synas i Söderåsjournalen 
och på Söderåsportalen.se.

OBS! Mejlet måste vara märkt 
”Sommarbilden” för att delta i tävlingen.

Vi behöver ditt bidrag senast den 3 
september.

Maila bilderna till:
redaktionen@soderasjournalen.se
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Järnvägsstationen • KLIPPAN • 0435-100 01 • www.resteamet.se

Fri anslutning väg 21 Kristianstad-Åstorp och E6:an Ängelholm-Malmö!

ResTeamet
UPPLEVELSER/WEEKENDRESOR
Bornholm
2 dgr, 25/8, halvp/utflykter  ....................  1995:-

Åland - Finland (begr ansl)
5 dgr help/utflykter 30/8 ......................... 5690:-

Skagen med Jespershus
3 dgr, 14/9 help/utflykter ......................... 3995:-

Hyttsill med luffardag
2 dgr 13/10, help......................................  1995:-

Timmendorfer Strand, vinprovning
2 dgr, halvp 1/10, 29/10,
26/11, 13/12 .......................................... .fr 1295:-

Bremen Ölfestival
3 dgr 19/10 ............................................... 2595:-

Skidresa V8 till Mayrhofen
10 dgr 15/2, centralt boende .................fr 6495:-

SOL & BADRESOR
Costa Brava, Roses
10, 17, 24 dgr. 24/8, 31/8, 7/9, 14/9  ...fr 4295:-

JULMARKNADSRESOR
Bremen
3 dgr 30/11, 7/12 ...................................... 2595:-

Celle
3 dgr 7/12, 10/12, 14/12 ........................fr 2295:-

Hamburg
3 dgr 30/11, 3/12, 7/12, 10/12, 14/12 ....fr 2295:-
Rostock
3 dgr 30/11, 3/12, 7/12, 10/12, 14/12 ... fr 2195:-

Stralsund
3 dgr 30/11, 3/12, 7/12, 10/12  .......... fr 1995:-

Lübeck
3 dgr 30/11, 3/12, 7/12, 10/12, 14/12 ...fr 2595:-
Wismar 3 dgr 30/11, 7/12  .....................2595:-

Schwerin
3 dgr 30/11, 3/12, 7/12, 10/12, 14/12 ...fr 2195:-

Stade 3 dgr 30/11, 3/12..........................2495:-

DAGSTURER (Begränsad anslutning)
Ullared
25/7, 28/8, 25/9, 3/10, 25/10, 31/10,
13/11, 27/11, 6/12 .....................................200:-

Bordershopen
14/8, 27/9, 18/10, 15/11, 28/11  ..............400:-

Heiligenhafen
26/7, 29/8, 4/10, 1/11, 22/11, 13/12  .......400:-

Bokmässan i Göteborg 29/9 ...............430:-

Slottstur i Skåne 7/10 ........................... .675:-

Julmarknad på Liseberg 6/12 ..............425:-

Ibland känner man sig ensam och bortglömd. 
Mer än hälften av Sveriges äldre mår dåligt av sin 
ensamhet. Då är det skönt att det finns någon-
stans att ta vägen. Till kyrkan är alla välkomna. 
Här finns många sociala mötesplatser. Vi gör även 
besök på äldreboenden och finns här för samtal. 
Som medlem i Svenska kyrkan är du med och stö-
der vårt diakonala arbete i Klippans kommun. Tack!

Bortglömd.

En uppskattad medarbetare försvinner när Camilla har  
fått nytt jobb och lämnar Adapt Media och Söderås
journalen.

Vi är glada för alla år som Camilla varit hos oss och önskar 
henne givetvis lycka till på sitt nya jobb och hon hälsas alltid 
välkommen tillbaka.

Hur känns det att lämna Söderåsjournalen efter alla dessa år?
– Jag har jobbat med Söderåsjournalen i 13 år och samtidigt som 
det känns konstigt att inte göra fler tidningar, känns det ändå bra 
att lämna över arbetet. Det har blivit hela 129 stycken tidningar 
genom året. Så efter alla dessa år är det dags för mig att göra 
något nytt. Jag har trivts varje dag på jobbet och varje nummer vi 
producerat har varit en rolig resa. Nu ska jag skriva nya kapitel i 
min livsbok.

Vad ska du arbeta med nu?
– Jag har kvar min firma som sysslar med design och layout, så 
jag kommer inte att släppa den grafiska världen. Nu hoppas jag 
kunna förverkliga alla idéer som jag inte hunnit med. Några böcker 
är på gång och ambitionen finns att målarstaffliet även ska ut ur 
garderoben. Jag kommer även hoppa in och vikariera lite i skolans 
värld under hösten.

– Men försvinner gör jag inte helt då jag så klart ska ha kvar Adapt 
Media som mitt hustryckeri. Så grabbarna här på jobb slipper mig 
inte, fortsätter hon med ett skratt.

Vad kommer du att sakna mest från Adapt Media/Söderåsjournalen?
– Mina härliga kollegor förstås och alla våra trevliga kunder. Vi 
har haft roligt på jobbet även om det ibland varit stressigt och högt 
tempo. Det känns lite som att f lytta hemifrån… pirrigt fast väldigt 
roligt.

Hallå där Camilla

3Hallå där Camilla



Goda middagstips 
på marknadsdagarna!!!
Från Delikatessen erbjuder vi:

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

Behöver du kontanter? Kontantautomat runt hörnet!

Ansök om Hemköpskort - upp till 2% bonus!

Ombud för

Grillad kyckling, 
kycklingklubbor,

kycklingspett, revben
och annat gott.

På vår hemsida 
www.hemkopljungbyhed.se 

hittar du Dagens rätt, nyheter, 
kontaktuppgifter m.m.

Söderåsjournalen 
Klippan 
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RÖSTÅNGA 
BEGRAVNINGSBYRÅ 
 

Billingevägen 8 -  Röstånga -  0435-91570 

En hjälpande hand när det behövs, 
- dygnet runt, året om 

www.röstångabegr.se           info@begr-byra.se 

Söderåsjournalen 
Klippan 

w
w

w
.fa

ce
bo

ok
.c

om
/b

eg
ra

vn
in

gs
by

ra
 

10,7x7,1 

RÖSTÅNGA 
BEGRAVNINGSBYRÅ 
 

Billingevägen 8 -  Röstånga -  0435-91570 

En hjälpande hand när det behövs, 
- dygnet runt, året om 

www.röstångabegr.se           info@begr-byra.se 

Stanna till och gör klippet!

Massor av 

marknads-

fynd!

Tvätt
fr. 3.390:-

Välkomna

Micro
fr. 895:-

Vi flyttar ut...

De skånska marknaderna lockar mer än en 
miljon besökare varje år och nu är det dags för 
Gammelmarknaden i Ljungbyhed. 

Företeelsen med marknader är en etablerad före
teelse i Kulturskåne med många gamla anor. De 
boende i Ljungbyhed med omnejd har vuxit upp 
med Gammelmarknaden. Det är en tradition att 
besöka marknaden och se om det går att göra 
något fynd. Utöver att marknaden är en tradition  
är det även en hemvändardag då många som 
flyttat från Ljungbyhed kommer och hälsar på. I 
år kommer det, förutom knallar, även att finnas 
politiska partier på plats för att diskutera val
frågor inför höstens val.

Åter dags för en gammal tradition

L jungbyheds Gammelmarknad F
ot

o:
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lf 
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k
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Storgatan 4 
Ljungbyhed 
Tel 0435 - 294 50

Bygdens butik!

Kom till vår välfyllda butik

Våra öppettider är: 
Fredag 9-18 och Lördag 9-13
Priserna gäller endast i Ljungbyhed 
fr.o.m. 17 augusti så länge lagret räcker.

på alla 
trädgårdsmaskiner

på alla 
proffsmaskiner

på alla grillar och
grilltillbehör

20%
30%

20%
Skynda och fynda!

Gäller inte grillkol och 
grillbriketter

5Gammelmarknaden i Ljungbyhed

34år

 

34år

• Marknadsknallar
• Hantverk • Hemslöjd

17 - 18 augusti 201817 - 18 augusti 2018

Anmälan 0704 - 46 42 62

2018

Kl. 11-13 Valdebatt
Träffa våra lokala politiker i Parken.
Underhållning: Dolkenihåsan/Lasakungen  



Alla tävlingar i Söderåsjournalen berör och motiverar olika människor 
att svara och vilja vinna. 

Anneli Rosdahl från Perstorp hade sina egna skäl. I sin motivering började 
Anneli med ”Den lilla blir stor vad det lider, man glömmer snabbt dessa 
underbara tider”.
– När jag såg tävlingen i Söderåsjournalen tänkte jag att det hade varit roligt att 
vinna. Jag blev så glad när jag vann och vi fick verkligen fina bilder. Bilderna blev 
fantastiskt bra och det var extra kul att få fira Elsas 1-årsdag med ett riktigt tårtkalas, 
”smash the cake”, där Elsas fick upptäcka att hon fick äta och kladda med tårtan hur 
mycket hon ville. Fotografering handlar om att skapa minnen för livet, skapa en fin 
upplevelse och att berätta en historia, berättar Anneli.

Elsas morfar
Tårtfotograferingen hade en djupare innebörd än bara ”smash the cake”. Elsas 
morfar var konditor och bakade prinsesstårtor till varje födelsedag. Tyvärr 
fick morfar aldrig träffa Elsa, men minnet av honom lever kvar och Elsa är 
dessutom född på samma dag som sin morfar! Fotograferingen blev ett sätt att 
hylla morfar och skapa ett ovärderligt minne att vårda i framtiden.

Fotograferingen
Linda som är fotograf hade valt platsen, Kalvahagen i Åstorp med sin vackra 
natur. Det är inte alltid enkelt med familjefotograferingar enligt Linda: 
– Det svåraste vid en barnfotografering är när föräldrarna vill för mycket, vilket 
jag förstår när man betalar för en fotografering. Vid en barnfotografering är det på 
barnets villkor och låter man det vara så blir det oftast bäst. Sen är det ju vädret som 
man inte kan påverka, men vid regn brukar jag alltid erbjuda att boka om tiden och 
det brukar uppskattas.

Vid just den här familjefotograferingen var såväl mormor, farmor och farfar 
med, hela stora familjen med lilla Elsa som huvudperson.

Varför anlita en professionell fotograf?
– Alla har ju mobil idag vilket gör att vardagen kan dokumenteras på ett annat sätt än 
man kunde förr. Men att då och då gå till en fotograf gör att du får bilderna som följer 
med dig hela livet, dem du ger bort i present och som sedan pryder era väggar. Det borde 
alla unna sig. Tiden är här och nu och kommer aldrig igen, förklarar Linda.

Varför lottade du ut en familjefotografering i just Söderåsjournalen?
– Jag, och många med mig, gillar Söderåsjournalen. Det är en personlig tidning som 
har många trevliga artiklar och lyfter fram företagarna runt Söderåsen på ett fint och 
rättvist sätt. Det känns som att Söderåsjournalen är med där det händer.

Familjefotografering – två perspektiv

Vinnare Månadstävlingen6



WWW.SKANETRUCKSHOW.COM THULINVÄGEN 23, LJUNGBYHED, SWEDEN

SCANDINAVIAS   

LARGEST TRUCKMEET

welcome to a weekend with trucks, aftertrucking  

with live music, business fair, testdriving &  

fun activities for the whole family

7-8 SEP 

SCANDINAVIAS   
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welcome to a weekend with trucks, aftertrucking  

with live music, business fair, testdriving &  

fun activities for the whole family
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Dags för Fly ǹ  Ride
Fly n' Ride är enkelt med familjär atmosfär, utan hålltider 
och där man aldrig vet vad man kommer att få se och upp
leva – har du tur kan det vara riktiga rariteter. Alla som 
kommer dit bidrar på något sätt till upplevelsen. 

Flygplan, bilar och motorcyklar
Ljungbyheds Aeronautiska Sällskap, Ljungbyheds Flygklubb 
och Ljungbyheds Segelflygklubb finns på plats med sina flyg
plan och det finns möjlighet till att få spaka själv. Entusiastbilar 
och motorcyklar finns också på plats åt besökarna.

Historia
Ljungbyheds Militärhistoriska Museum har öppet med fritt 
inträde och har en unik utställning som är väl värd ett besök. 
Utanför museet kommer även andra arrangörer och föreningar 
att ha sina utställningar och information. Här finns försäljning 
av korv, läsk, kaffe och kaka, tröjor, kepsar, märken... Lotteri 
med chans att få följa med ett av planen upp i luften i direkt 
anslutning till dragningen!

25 % på  valfri fotografering t.o.m 31/12-18 mot denna annons

ERBJUDANDE
DIN BRÖLLOPS- OCH 
 FAMILJEFOTOGRAF

info@fotograflinda.se
0709-600 539

7Fly n' ride



Barnomsorg
Vänsterpartiet vill minska antalet barn i 
barngrupperna inom förskolan så att mer tid 
kan ägnas åt varje barn. 

Vänsterpartiet vill ge alla barn rätt till 30 
timmar i förskolan. Forskning visar att barn 
som går i förskola klarar sig bättre i skolan.

Skolan
Vänsterpartiet vill öka antalet ”övriga vux-
na” i skolan så att lärarna kan ägna sig åt 
undervisning, dvs. fler resurspersoner. 
Vi vill också avsätta mer pengar till elevhäl-
san för att alla elever ska få det stöd dom 
har rätt till.

Vård och omsorg
Vänsterpartiet vill slå vakt om att bistånd 
och insatser ska ges efter behov. Idag ligger 
det besparingskrav på verksamheterna som 
gör att man riskerar att inte bevilja den hjälp 
den enskilde behöver. Detta kommer att bli 
dyrare i längden och drabbar den enskilde 
på ett orimligt sätt.

Investeringar
Kommunen står inför ett stort antal inves-
teringar i våra verksamheter. Det är då extra 
viktigt att man gör rätt prioriteringar och 
det vill vi bidra med. Tex bör man, som vi 
skrev i vår motion, återanvända Service- 
huset till bl a trygghetsboende och grupp- 
bostad för LSS.

Miljö och Klimat
Vänsterpartiet vill att all kommunal verksam-
het på sikt skall bli energimässigt självförsör-
jande genom solfångare, kompostering av 
sopor till biogas, tilläggsisolering, vindkraft, 
samt ställa om kommunens fordonsflotta till 
miljöbilar. En egen biogasproduktion kunde 
göra kommunen självförsörjande på energi 
till att driva dessa miljöbilar. 

Kollektivtrafiken
Vänsterpartiet vill utreda frågan om närtrafik, 
dvs. lokal kollektivtrafik som också kan sköta 
färdtjänst, skolskjuts och andra transporter 
inom kommunen. Kollektivtrafiken är viktig 
både för miljön och för att medborgarna ska 
kunna leva och verka i alla delar av kommu-
nen. Speciellt viktig är den kanske för ungdo-
mar och äldre.

Bostad
Vänsterpartiet tycker att det är viktigt med 
boende som passar livets alla skeden och vi 
ser därför ett behov av mindre och billigare 
hyreslägenheter i kommunen. Vi vill också 
att ”Vänsterhyror” införs för alla kommunala 
hyresrätter i ny-produktionen. 

Arbetsmiljö
För att kunna bedriva sin verksamhet är 
kommunen beroende av sin personal. Vi vill 
erbjuda heltids-anställningar för alla samt en 
bra arbetsmiljö. Vi vill också att man ser över 
möjligheterna till att införa 6 timmars arbets-
dag.

Vänsterpartiet
ETT KLIPPAN FÖR ALLA

Partiprogram för Vänsterpartiet i Klippan 2018

Vänsterpartiet i Klippan
www.vansterpartiet.se

8 Valet 2018



VILL DU BLI MEDLEM, VILL DU BYTA REGERING?  
www.facebook.com/kristdemokraternaklippan   •   www.klippan.kristdemokraterna.se

KD KLIPPAN...

...HAR FAMILJEN I FOKUS!
Kristdemokratisk politik är en garant för en välmående 
landsbygd, trygghet och återupprättande av välfärds-
löftet. Vi vill stärka skolan och dess plats i samhället. 
Tillse att boende för äldre med olika behov finns 
tillgängliga i alla kommundelar, att alla över 85 har rätt 
till en plats. 
Värna funktionshindrades rättigheter i samhället.

CHARLOTTE
ELIASSON-ANDERBERG
”En framtid jag kan 
stå för”

Vi vill arbeta för de svaga i samhället och kommer aldrig 
att ge upp vår positiva inställning till människors 
förmågor. 

För ett bra samhällsklimat måste familjen prioriteras. 
En viktig del av familjen är givetvis våra seniorer. 
Vi vill se en framtid där familjen, miljön, förskola och 
skola är i fokus. 

Vi vill kunna stå för det vi skapat och lämnar efter till 
våra barn, samt bidra med inspiration och nytänkande.

BODIL ANDERSSON
”Genom dialog ökar 
kvalitén på besluten”

ROBERT LARSSON
”Vår kraft - 
våra invånare och 
värderingar”

Annons.23juli..indd   1 2018-07-24   09:19
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ETT STARKARE SAMHÄLLE.
ETT TRYGGARE KLIPPAN.

Ett starkt Klippans kommun med  
utveckling av hela kommunen.

Flera stora satsningar är på gång, ny grundskola i Klippan, ny förskola i 
Klippan och i Ljungbyhed, nytt äldreboende utreds för att nämna några.

Kom och träffa oss på Ljungbyheds Gammelmarknad! 
Diskutera politik och drick en kopp kaffe.

Kommande mandatperiod vill vi bl a satsa på:
• Industrietableringar i Östra Ljungby 
 och F5-området.
• Byggande av bostäder på flera platser.
• Fokus på kommunikationerna till och från  
 Klippan, Östra Ljungby och Ljungbyhed.

     

Johan Petersson (S), Kommunfullmäktiges ordförande och 
Kerstin Persson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

10 Valet 2018



Landsbygd
• Fortsatt utbyggnad av fibernätet
• Ökat stöd till vägsamfälligheter
• Utveckla kollektivtrafiken
• Behålla belysningen på landsbygden
• Underlätta bostadsbyggandet i hela kommunen
• Fler seniorlägenheter i markplan

Näringsliv och företagande
• En väg in till kommunen
• Tydligt och enkelt kommunalt regelverk
• Utveckling av det lokala näringslivet
• Utveckla industri- och kulturarvet på  
 bruksområdet i Klippan

Trygghet och säkerhet
• Utveckla avtal och samarbeten med Polisen,  
 vaktbolag och försäkringsbolag
• Krafttag mot skadegörelse och nedskräpning

Miljö och hälsa
• Närodlad och ekologisk mat inom kommunens  
 verksamheter samt minska matsvinnet
• Främja användandet av säsongsodlad mat
• Fortsatt utveckling av folkhälsoarbetet i  
 samarbete med Region Skåne
• Energibesparingar på kommunala byggnader  
 till exempel genom solceller

Förskola och skola
• Valfrihet inom barnomsorgen, inklusive  
 pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare)
• Ny grundskola i Klippan
• Upprustning och utveckling av Vedby skola
• Ny förskola i Ljungbyhed

UTVECKLING
för Klippans kommun framåt!

Sociala frågor
• Utöka vård- och omsorgsboenden i kommunen
• Ökad valfrihet inom LSS
• Utveckla former för fler sociala aktiviteter för äldre

Kultur och fritid
• Upprusta eller bygga en ny idrottsplats i   
 Ljungbyhed
• Integrerade folk- och skolbibliotek i Ljungbyhed   
 och Östra Ljungby
• Ny idrottshall (20 x 40 m) i Klippan samt   
 ombyggnad av Klippans Idrottshall
• Fortsatt handikappanpassning av Klippans badhus
• Utveckla musikskolan och det lokala musikarvet
• Stöd till Bio Grand i Ljungbyhed

Kommunal teknik
• Säkerställa vatten- och avloppsfrågorna i kommunen
• Gångpassage vid vid järnvägen i Klippan
• Säkra gång- och cykelvägar samt attraktiva grön- 
 områden

Kommunala bolag
• NÅRAB-Utveckling av återbruk samt välfungerande  
 återvinningscentraler
• TREKLÖVERN-Nya ägardirektiv med krav på åter- 
 betalning av aktieägartillskottet (87,3 miljoner)

Utveckling 
för Klippan framåt!

Landsbygd
• Fortsatt utbyggnad av fibernätet

• Ökat stöd till vägsamfälligheter

• Främja kollektivtrafiken

• Behålla belysningen på landsbygden

• Underlätta bostadsbyggande i hela kommunen

• Fler seniorlägenheter i markplan

Näringsliv och företagande

• En väg in till kommunen

• Tydligt och enkelt kommunalt regelverk

• Utveckling av det lokala näringslivet

Trygghet och säkerhet
• Utveckla avtal och samarbeten med Polisen, 

vaktbolag och försäkringsbolag

• Krafttag mot skadegörelse och nedskräpning

Miljö och hälsa
• Närodlad och ekologisk mat inom kommunens 

verksamheter
• Fortsatt utveckling av folkhälsoarbetet

• Energibesparingar på kommunala byggnader 

till exempel genom solceller

• Utveckling av återbruk samt välfungerande 

återvinningscentraler

Förskola och skola
• Valfrihet inom barnomsorgen, inklusive 

pedagogisk omsorg
• Ny grundskola i Klippan

• Upprustning och utveckling av Vedby skola

• Ny förskola i Ljungbyhed

Sociala frågor
• Utöka vård- och omsorgsboenden i kommunen

• Ökad valfrihet inom LSS

• Utveckla former för fler sociala aktiviteter för 

äldre

Kultur och fritid
• Upprusta eller bygga en ny idrottsplats i 

Ljungbyhed
• Bevara folk- och skolbiblioteken i Ljungbyhed 

och Östra Ljungby
• Ny idrottshall
• Utveckla musikskolan och musikarvet

• Utveckla industri- och kulturarvet på 

bruksområdet i Klippan

Kommunal teknik
• Säkerställa vatten- och avloppsfrågorna

• Passage vid järnvägen i Klippan

• Säkra gång- och cykelvägar samt 

grönområden

www.centerpartiet.se/lokal/skane/klippan/startsida

Centerns kommunkrets vill speciellt lyfta 
fram följande frågor under mandatperioden 
2019-2022

Välkommen till vår 
Nya vallokal på
Järnvägsgatan
(f.d Inges Lek och Hobby)

Öppet:
Lördag ........ 25/8 .............. kl. 10-13
Lördag ........ 1/9 ................. kl. 10-13
Mån-fre ...... 3/9 - 7/9 .... kl. 16-18
Lördag ........ 8/9 ................. kl. 10-13

Lokala frågor
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avigorät
för dig som gillar garn

Tullssonhuset i Klippan

Semesterstängt
tom 20/8

Höstens nyheter
i butiken!

Nyheter!

Stickat är helt rätt i höst
Hösten och vintern är i princip synonym med stickade tröjor. 

En varm stickad tröja är ett självklart plagg varje höst och vinter. 
En sjal, en halsduk, en mössa och ett par snygga fingervantar 
stickade i rena naturmaterial är alltid ett måste när kylan är 
på väg. Värmande accessoarer kan vara en sjal, en halsduk, en 

mössa, ett par vantar, ett par 
fingervantar eller ett par här
liga raggsockor. Egenhändigt 
tillverkade värmande acces
soarer, lyfter vilken outfit 
som helst, du bestämmer 
själv färg och form. Garn 
och inspiration hittar du hos 
avigorät i Tullssonhuset.

Höstens trender – smycken & klockor

I höst är det stilrent och naturliga material som gäller. 
Det handlar om en perfekt balans mellan familjärt och 
modernt där naturliga material är unikt, precis som män
niskorna som bär dem är. 

Smycken och klockor är uttrycksfulla accessoarer som bärs 
för att uttrycka din stil och personlighet. Grönt och silver
metallic är två stora trendfärger i höst. 

Mode för män
I höst ska män bära klockor på handleden som ses som 
moderna och maskulina. Det ska vara läder eller metall
band, lizardhud, pilar av ädla metaller samt en ren och enkel 
designtrend för den kalla årstiden.

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

Nyheter i butiken varje vecka!

Rea
på utvalt 
sortiment

Fyndställ 
utanför butiken under 

Perstorpsdagarna (fre-lör)

12 Höstens mode



Höstens heta trender
för henne

Vad är det som gäller i höst när det gäller mode riktiga 
kläder och vilka trender finns det att ha koll på?

FÄRGER
Blått, beigt och grått hör till de mest populära färgerna 
i höst. Gult och knallrött är hett i höst och som en skön 
kontrast till det färgstarka och romantiska modet finns 
det silver som het modefärg. Naturmaterial och print 
är fortsatt stort, leopardprint är starkt i höst och zebra
ränderna en uppstickare att räkna med.

NYCKELPLAGG
Det finns en uppsjö av plagg som är helt rätt i höst. 
Det är romantik i form av spets, volanger och vackra 
klänningar. Hetast är fortfarande kavajen, gärna som 
en snygg kavajklänning med ett par häftiga tajts eller 
strumpbyxor. Tajts och heltäckande strumpbyxor är ett 
måste i höst. Upptill ska det vara vringat, från stickat 
till klänning. Polotröjan har alltid en given plats under 
hösten liksom kostymbyxan. Stickat hör alltid hösten 
till, oavsett trend.

KLIPPAN

MASSOR
NYHETER!

OCH

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL

Vi lämnar
20%

PÅ ALLA
NYINKOMNA

BYXOR
under vecka 33
mot kupongen

Nu blir det höstantingen vi vill eller ej...
Nu blir det höstantingen vi vill eller ej...

Kl
ip

p 
ut

Kom till oss 
och shoppa loss!

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

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

Handla för minst 500 kr 

24-25/8 (Klippanfesten)

och du får en 
rabattkupong med

 
att använda vid nästa 

köptillfälle

25% rabatt

13Höstens mode



CYKELAFFÄREN I CENTRUM

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

Nya 2019 på ingång

SPORTCYKLAR
TREK Domane 4.3 Carbon. 22 vxl. 54, 56 cm ram NU 15.000:-

• Rabattskötsel

• Häckklippning

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

Välkomna!

Trädgårds- & fastighetsskötsel

• Plantering

• Gräsklippning

Möjligheten att göra RUT-avdrag finns på flera av våra tjänster.

Kräftskivan
– en svensk tradition
Kräftpremiären den första helgen augusti har sitt 
ursprung i ett förbud mot kräftfiske mellan novem
ber och den 7 augusti. 

En kräftskiva innebär att det äts kräftor och dricks 
snaps. Kräftskivan är en av de högtider som mest för
knippas med svensk identitet och svenskhet.

Traditionellt börjar kräftfisket den 7 augusti kl. 17.00 
och därmed den tradition som brukar kallas kräft
skiva. 1994 togs förbudet mot kräftfiske helt bort, men 
de flesta i vårt land väljer ändå att inleda kräftätandet 
i början av augusti.

Kräftskivan skapades under 1900talets första decen
nier. Förmodligen har festen sitt ursprung i borger
liga "kräftsupar" under 1800talet. Kräftskivor före
kommer även i Norge och bland finlandssvenskar i 
Finland, men det ses som något av det svenskaste som 
finns.

14 Kräftskivan – en svensk tradition



Handla direkt 
från soffan 
Sedan två år tillbaka erbjuder ICA Kvantum i 
Klippan möjligheten att handla matvaror Online. 
Som kund kan du välja bland över 12500 artiklar 
från butikens sortiment och att du sedan häm-
tar upp dina färdigpackade kassar via en smidig 
”Drive Thru” i anslutning till butiken. 

Genom att handla direkt från soffan får du mer tid 
över till annat. Näthandel av livsmedel växer för 
varje år. De senaste mätningarna från E-barometern 
visar att under första kvartalet 2018 ökade livsmed-
elshandeln på nätet med 30 procent i landet. ICA 
Kvantum i Klippan älskar mat och vill vara långt 
fram i morgondagens livsmedelshandel. 
– Sedan vi startade vår näthandel har försäljningen Online 
ökat stadigt över tid. Vi följer utvecklingen noga och kän-
ner att efterfrågan för att handla mat på nätet fortsätter 
att öka bland företag och privatpersoner i Klippan, säger 
Filip Cronberg.

Vi förenklar vardagen
Kunder som beställer mat via nätet får varorna ihop 
plockade för avhämtning i butiken. Som småbarns-
förälder kan det vara svårt att få tiden att räcka till 
och åka och handla med trötta barn är inte alltid så 
kul. Eller ska du ha bjuda på mat och väntar gäster 
men har svårt att hinna med? Då är det skönt att få 
inköpslistan ihop plockad i kassar för avhämtning. 
– Det här är en extra service för våra kunder och vi hjäl-
per dem att lösa ett problem i vardagen, avslutar Filip 
Cronberg

Det har aldrig 
varit enklare!

15ICA Kvantum



Järnvägsgatan 31, KLIPPAN

Lunchbuffé 
Sushi & varmrätter
Varmrätt, sushi, 
dryck, kaffe  
och kaka

10:- rabatt 
på våra varmrätter 
under Klippanfesten

NYHET! ”Pho Chien”

NYHET! 
Nudelsoppa: 
med kyckling .......75:-
med biff .........................85:-

 

69:-

Krispiga friterade nudlar
med kyckling, biff eller havets special

Ou & Nit Thaimassage
– Harmoni och välbefinnande –

Traditionell Thaimassage
30 min/300 kr • 60 min/500 kr • 90 min/750 kr

Oljemassage
30 min/250 kr • 60 min/400 kr • 90 min/600 kr

Rygg- och nackmassage
30 min/250 kr • 60 min/400 kr 

Fotmassage (knä)
30 min/250 kr • 60 min/400 kr

Pedikyr 300 kr
Manikyr 250 kr

Storgatan 46A, Klippan
ounitmassage@gmail.com 

Tel: 0435-14 800

PÅ ALLA BEHANDLINGAR 

UNDER KLIPPANFESTEN

10%

Klippan är bruksorten som värmt pophjärtan men 
nöjeslivet har aldrig varit riktigt lika stort. 

Skoldanser på Regnbågen
Restaurang Regnbågen ordnade skoldanser och 
musikuppträdanden. Elever från grannkommunerna 
bjöds in och det dansades både till Empty Hearts och 
till Dixiemusik. Popmusik eller dixie var en vatten
delare hos eleverna.

Disco på gymnasieskolan
Gymnasieskolan i Klippan tillät elevrådet och skolför
eningarna att arrangera skol disco som ungdomarna på 
den tiden kunde lyssna till popmusik och dansa.

Nöjeslivet 
16 Nöjeslivet i Klippan



T R Ä D G Å R D S F E S T 
H O S  O S S  M E D 
L I V E B A N D

P J ´ S  -  L E G E N D A R Y  L O V E R S

S A T O R

K A M E L R I T T  -  L O V E  D O L L S
P E N N Y  L A N E  A N D  T H E  S O U L M A T E S

A U G

2 4 - 2 5

Första band på scen kl. 19

G R AT I S  I N T R Ä D E
B E G R Ä N S AT  M E D  P L ATS E R

F R E D AG

L Ö R D AG

Första band på scen kl. 19

Dansmetropolen Klöva hallar
Det har spelats musik och dansats genom 
all tider i Klippan och massor av olika 
dansorkestrar har sitt ursprung från 
Söderåsområdet. Klöva hallar var ett dans
metropol under många år men under 60talet 
och framåt har det inte funnits nöjesliv som 
attraherat stora skaror av ungdomar.

I takt med förändringarna i samhället för
ändrades även nöjeslivet och hur människor 
och i synnerhet ungdomar ville gå ut och 
träffas. 

i Klippan
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PerstorpsDagarna 
nu på fler platser
Valet den 9 september har förhoppningsvis alla lagt på minnet.
Här några datum till att notera i almanackan: 
Perstorpsdagarna arrangeras 30 augusti  1 september.

Arbetet med att sy ihop programmet har resulterat i ett utbud som 
äger rum på flera platser. På torget placeras liksom tidigare år 
hoppborgar och karuseller. Och en av dagarna ordnas dessutom ett 
barndisco. På hembygdsgården arrangeras en dragspelsträff och vid 
Folkets Park ska Partyfabriken bygga upp sitt scentält på parkering
en. Dessutom har Plastens Hus sin utställning öppen för besökare.
– Perstorp har en enorm potential och eftersom vi gillar Perstorp tycker vi 
det är roligt att få bidra till en festlig känsla som ökar sammanhållningen 
i samhället. I och med att vi nu också knyter samman torget med hem-
bygdsgården och Folkets Park hoppas på ett naturligt f löde av besökare till 
de olika aktiviteterna, säger Jeanette Junge på Partyfabriken.

Programmet är när den här texten skrivs inte fastställt, varför några 
programpunkter inte avslöjas med dag och tid. Däremot kan lite ur 
diskussionen och planerna avslöjas, till exempel MCfrukost och 
tipsrunda med priser i parken.
– Vi ska ha artister i tältet. Det är fri entré. Det enda som kostar är det 
man själv stoppar i sig i form av mat och dryck, säger Jeanette Junge 
och fortsätter:
– Vi vill också gärna göra något med politikerna eftersom Perstorpsdagarna 
arrangeras veckan före valet. Det kan bli en kockduell, speakers corner 
eller frågetävling. 

Syftet med Perstorpsdagarna är att erbjuda aktiviteter för hela 
familjen med glädje i fokus. Eller som KjellArne ”Säle” Svensson 
på Partyfabriken utrycker det:
– Vi vill bjuda på två fartfyllda kvällar där alla får dansa och le.

Huvudarrangörer för Perstorpsdagarna 30 augusti1 september är 
Perstorps Kommun, Partyfabriken och Perstorp Bälinge IK.

Annica Sankilampi från arrangörs-
gruppen Perstorps Kommun och 
Jeanette Junge från Partyfabriken.

Huvudarrangörer för PerstorpsDagarna  
30 augusti-1 september är:

Artister Barndisco

Underhållning

Hoppborgar 
och

karuseller

Välkommen till festliga dagar med glädje i fokus!

Dragspelsträff

Mat och dryck

Politiker- 
utmaningar

Fler programpunkter 
tillkommer

Perstorps Kommun anordnar 

Rollatorcafé
I matsalen (bottenplan) på Ybbåsen

Onsdag den 12/9 2018 
kl 14.0016.00

Förutom översyn och service av rollatorn, bjuds det på kaffe 
och kaka. Behöver din rollator bytas ut kommer du att 

debiteras 300 kr enligt avgift, som ett hembesök.

Arbetsterapeut och sjukgymnast kommer att vara på plats. 

Hjärtligt välkomna önskar Rehabteamet, Perstorps Kommun.
Vid frågor ring 0435391 57 eller 073445 91 52.

	

Hasse Andersson 
på scen! 
perstorpsdagarna 
Torget i Perstorp
lördagen den 1/9 kl. 14
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Information från Valnämnden
Var kan jag rösta i valen till riksdag, kommun och landsting 
i Perstorps kommun?

Du kan förtidsrösta den 22 augusti - 8 september
Förtidsröstning anordnas på Perstorps bibliotek. Tider för förtids
röstning är måndagfredag 1018, lördag och söndag 1013.

Vid förtidsröstning måste du ha med dig både legitimation och 
ditt röstkort – om du tappat bort ditt röstkort kan du få ett dubb
lettröstkort på biblioteket.

Rösta på valdagen den 9 september, kl. 08.00 – 20.00
För röstande som bor i valdistrikt Södra, Västra, Östra och 
Centrum och Norra är Centralskolans aula vallokal. För röstande 
som bor i valdistrikt Oderljunga är matsalen i Oderljunga skola 
vallokal.

Vilket valdistrikt du tillhör står angivet på ditt röstkort.
Efter klockan 20.00 är du välkommen att närvara när valdistrik
ten räknar de inkomna rösterna. 

Om du är folkbokförd i en annan kommun, men befinner dig i 
Perstorp på valdagen, kan även du rösta vid valnämndens för
tidsröstning i Centralskolans aula. Din röst transporteras sedan 
till den kommun där du är folkbokförd och räknas där vid ons
dagsräkningen.

rösta med bud
Om du på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionshinder 
inte kan ta dig till en lokal där du kan rösta får du lämna din röst 
genom bud. 

Behöver du hjälp med budröstning?
Då kan du anlita av kommunen utsedd ambulerande röstmot
tagare. Du kontaktar då kommunens kontaktcenter telefon 0435
392 00.

De ambulerande röstmottagarna kommer på eget initiativ att 
besöka flera av kommunens äldreboenden för att hämta upp 
röster.

Valnämndens preliminära rösträkning den 12 september
Valnämnden genomför preliminär rösträkning, av sådana röster 
som inte räknats på valdagen, den 12 september med start kl. 
08.30. Du är välkommen att närvara – fråga i kommunkontorets 
reception så visar de dig till rätt lokal.

Har du några frågor?
Om du har några frågor om valet kan du kontakta kommunens 
valhandläggare på telefon 0435391 07, Perstorps bibliotek på 
telefon 0435392 30 eller kommunens kontaktcenter telefon 0435
392 00.

Köpmangatan 19
Perstorp
0435 - 346 68

NU 20% EXTRA RABATT
på REApriset!

 

SLUTREA
Vi packar upp 
höstnyheter 
varje dag!

 ☛ Blev du 
inte riktigt 

klar med 
gymnasiet?

Vi har platser kvar på Allmän 
kurs i Munka Ljungby och 
Perstorp. Kursstart 15/8.

munkafolkhogskola.se
0431-43 20 10  /  0435-300 84
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pris 50:-/person. Du kan köpa dina biljetter på Modehälsan, 
Trendi, ICA förbutiken, MB Tvätten och Fru Knopp

Politikerkväll 
- Alla invånare i Perstorps kommun Välkomna!

När: Tisdag 28:e augusti
Tid: Kl. 18.30
Var: Folket Park

20 POLITIKERKVÄLL i Perstorp



 Konfrencier och frågeställare
      under politikerkvällen 
           Jens Leandersson 
          Söderåsjournalen 

Passa på att ställa frågor 
till Perstorps politiker

VILL DU BLI MEDLEM, VILL DU BYTA REGERING?  
www.facebook.com/kristdemokraternaklippan   •   www.klippan.kristdemokraterna.se

KD KLIPPAN...

...HAR FAMILJEN I FOKUS!
Kristdemokratisk politik är en garant för en välmående 
landsbygd, trygghet och återupprättande av välfärds-
löftet. Vi vill stärka skolan och dess plats i samhället. 
Tillse att boende för äldre med olika behov finns 
tillgängliga i alla kommundelar, att alla över 85 har rätt 
till en plats. 
Värna funktionshindrades rättigheter i samhället.

CHARLOTTE
ELIASSON-ANDERBERG
”En framtid jag kan 
stå för”

Vi vill arbeta för de svaga i samhället och kommer aldrig 
att ge upp vår positiva inställning till människors 
förmågor. 

För ett bra samhällsklimat måste familjen prioriteras. 
En viktig del av familjen är givetvis våra seniorer. 
Vi vill se en framtid där familjen, miljön, förskola och 
skola är i fokus. 

Vi vill kunna stå för det vi skapat och lämnar efter till 
våra barn, samt bidra med inspiration och nytänkande.

BODIL ANDERSSON
”Genom dialog ökar 
kvalitén på besluten”

ROBERT LARSSON
”Vår kraft - 
våra invånare och 
värderingar”

Annons.23juli..indd   1 2018-07-24   09:19

Hur kan företagsklimatet i Perstorp förbättras? 

Hur vill partierna lyfta skolorna och elevresultaten?

Hur ska integrationen förbättras?

Vad är de olika partierna viktigaste fråga?

Vilken fråga vill DU ställa till politikerna?

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

? ? ?
??

?

?
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Vi behöver ett samhälle som kan garantera en jämlik vård 
för alla. Den utarmning vi idag ser på grund av privatisering-
ar och utförsäljningar leder till en ojämlik vård. Att vården 
bedrivs i offentlig regi är en förutsättning för att garantera att 
vården prioriteras efter behov istället för där företagen kan 
göra högst vinst. Vänsterpartiet kan se till att vi får en jämlik 
sjukvård för alla.  

Nu behöver vi ditt stöd för att förändra. 
Rösta på Vänsterpartiet 9 september

Kollektivtrafiken ska vara väl utbyggd och så billig att det alltid 
ska löna sig att åka kollektivt. Den ska finnas tillgänglig oavsett 
om du åker landsbygd till stad eller tvärtom. Ett smart utbyggt 
kollektivtrafiksnät med lokalbussar som ansluter till tåg och 
regionbussar ska göra det enkelt att pendla varje dag.   
Vänsterpartiet kan se till att vi får en kollektivtrafik för hela 
Skåne.  
 
Nu behöver vi ditt stöd för att förändra. 
Rösta på Vänsterpartiet 9  september

Bolagsvinster i  
sjukvården

Nedlagda 
busslinjer
Kollektivtrafik
i hela skåne

En sjukvård  
för alla

Vänsterpartiet Perstorp har ingen lista i kommunalvalet men vi finns aktiva i kommunen och för ett mer jämlikt samhälle så behövs din röst på Vänsterpartiet i region 
och riksdag. Vill du engagera dig för att Vänsterpartiet Perstorp ska växa i kommunen kontakta Sven-Erik Sjöstrand, sven-erik.sjostrand@telia.com, 0768-541985.

Limfabriken i Stidsvig
I Stidsvig finns bland annat världens största gelatinfabrik, Gelita 
Sweden (före detta Extraco – fram till 1968 Stidsvigs limfabrik) 
som tillverkar gelatin av slakteriavfall. 

Redan 1896 byggdes den första stenmjölsfabriken efter tysk idé och 
inspiration. Platsen för fabriken intill Pinnån beror på att det behöv
des vattenkraft från en vattenturbin. Fabriken krossade ben och till
varatog fett och lim. Benmjölet användes till foder och gödsel. 1917 
bytte företaget namn och ägare, nytt namn blev Fettindustri AB. Efter 
flera försäljningar av företaget köpte Extraco upp företaget 1968.

Många i bygden har jobbat eller åtminstone sommarjobbat på 
Extraco/Gelita. Stora delar av det gelatin som används i svensk godis
tillverkning produceras i Gelita Swedens fabrik utanför Klippan. Det 
är Sveriges enda och världens största gelatinfabrik, som tillverkar 
gelatin. 

Alla har rätt till sitt kulturarv och kulturarvet är en del av allmän
hetens intresse. Det ska gå att få offentlig kulturmiljövård som är satt 
att bevaka kulturhistoriska miljöer också ta sig an de industriella. 
Fettfabriken i Stidsvig är verkligen en industri som tillhör kulturarvet.

Kraftstationen på Extraco. Turbin-
hus och generatorer drevs av ång-
maskinen till vänster.

I ett litet rött hus t.h. låg 
Nymans affär. Den långa vita 
byggnaden var arbetarbostäder 
till Limfabrikens folk.
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Framtidstro 
för Perstorp FramåT!
• Kommunkontor i centrum
• Fiber till alla i kommunen
• Minska barngrupperna i förskolan och öka   
 resurserna till elevhälsan
• Beslut om klimatsmart tillbyggnad av   
 Norra Lyckan skolan
• Välplanerat och balanserat boende i hela  
 kommunen
• Utveckling av kulturskolan i hela kommunen
• Aktivt stöd till ideella kulturkrafter
• Beslut om trygghetsboende
• Centerpartiet kommer att prioritera de 
 ”mjuka frågorna (t.ex. skola, förskola   
 och omsorg) under de kommande åren

Årets Musiker:
Donald "Donne" Laitila
Svenska dansbandsveckan i Malung är den årliga höjdpunk
ten för de flesta dansbandsintresserade. 

Under årets dansbandsvecka, som gick av stapen 1521 juli, 
samlades Sveriges dansbandselit för att njuta av musik, dans och 
gemenskap tillsammans med närmare 100.000 besökare. 

Guldklaven
Under veckan går även Guld
klave galan av stapeln där 
Guld klaven statyetter delas ut 
i sju kategorier. Vinnarna är 
framröstade av dansbands
publiken. Kategorierna är 
Årets dansband, Årets låt, 
Årets sångare, Årets sång
erska, Årets album och 
inte minst Årets musiker 
där priset i år gick till 
perstorpssonen Donald 
Laitila i Donnez.

Vi på Söderåsjournalen 
vill passa på att säga: 
GRATTIS DONNE! 

Foto: A
m

anda Sigfridsson

Bron över Pinnån vid 
Sidsvigs Limfabrik.
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Extracos gamla labratorium
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Motorsågskonst, att med motorsåg som 
verktyg skulptera trästockar till olika 
saker är bara en av många talanger som 
Leonard Anton besitter. Hans hantverk 
går att beskåda i döda trädstammar i 
strövområdet vid Elfdalen i Klippan.

Leonard Anton
–  Träkonstnären i Klippan

Flyttfågel
Leonard Anton är född och uppväxt i 
Rumänien av ryska föräldrar under kom
munisttiden när Ceausescu var diktator. 
Båda Leonards föräldrar var ingenjörer och 
Leonard studerade ekonomi, men han tog 
även examen i kriminologi eftersom han 
ville bli polis. Livet i Rumänien efter revolu
tionen var ett liv där maffian härskade och 
Leonard bestämde sig att ge upp planerna 
på att arbeta som polis och flyttade från 
Rumänien. Först till Frankrike och sedan 
vidare till Spanien där Leonard fick jobb 
inom byggsektorn. Efter ett tag öppnade 
Leonard egen firma och restaurerade kyr
kor och skulpturer förutom byggprojekt. 
Vid sidan av arbetet studerade han och 
tog en examen som byggnadsingenjör. Den 
ekonomiska krisen i Spanien gjorde att det 
inte gick att driva ett byggföretag och med 
endast 3000 kronor på fickan kom Leonard 
till Sverige istället.

Landskrona – Transsylvanien
Första tiden i Sverige blev en kulturkrock. 
Landskrona centrum var lika mörkt och 
öde om kvällarna som Transsylvanien i 
Rumänien. 

– När jag började läsa SFI arbetade jag som 
tidningsbud om nätterna för att försörja mig. När 
en vän frågade om jag kunde hjälpa honom med 
hans trädgård fick jag låna en motorsåg och bör-
jade göra skulpturer. Sen fortsatte jag bara efter-
som det är skoj, kan och vill, berättar Leonard.

Efter SFIstudier ville Leonard studera vida
re och validera sina egna utbildningar. För 
att komma in på arkitektlinjen finns det tre 
vägar; högskoleprov, betyg eller arkitektprov.
– Jag grät när jag fick beskedet att jag blivit 
antagen. Kom in både på mina betyg och på 
arkitektprovet som jag fick 799 av 800 poäng på. 
Det kändes som om livet öppnade en dörr åt mig, 
förklarar Leonard.

Nya motgångar
Vid sidan om studierna har Leonard fortsatt 
skulptera trä på sin fritid, främst för barn 
och som terapi för sin egen skull. Byråkratin 
i Sverige gjorde att det dröjde innan han fick 
något stöd från CSN utan hänvisades till att 
jobba vid sidan om studierna till motsats 
från sina klasskompisar. 

Trots motgångarna har Leonard fortsatt 
kämpa på och presenterat olika projekt för 
kommunen.
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– Det jag behöver akut är träd att såga i, motorsåg och bensin till 
motorsågen, säger Leonard.

Leaderprojekt
Hela Elfdalenområdet ingår i ett leaderprojekt där Leonard 
vill bygga dels en träbro och dels ett vikingaskepp av trä 
som knyter ihop barns intresse för sin historia och lockar 
dem att använda sin fantasi. 
– Det finns ett behov av att vara traditionell och ta vara på vår 
historia. Tar vi bort historien tar vi samtidigt bort vår framtid. 
Traditionell arkitektur är hjärta och själ. Vi människor älskar 
klassisk arkitektur eftersom det består och får oss att må bra. 
Ingen blir lycklig av modernismen som är flyktig. Det är konst-
närlighet som får dig att känna och bli berörd, utan att behöva 
förklaras som är konst, menar Leonard.

Företag
Vid sidan av sina arkitektstudier driver Leonard ett eget 
byggföretag, Edelweiss Skapelser, som bygger allt från 
trähus till träskulpturer. Bland annat bygger han småhus 
som inte kräver bygglov, byggda helt i trä och helt unika i 
sin utformning.

Leonard Anton filosoferar mycket över livet, sagor och 
mystik. Hans hantverk och konstverk återspeglar hans 
liv och drömmar. Förhoppningsvis får han möjlighet att 
skapa något bestående vackert som barn idag och många år 
framöver kan ta del av och drömma sig bort i.

BRAVIDA PRENAD AB KLIPPAN 

www.prenad.se

 0435-145 35

Adressgatan XX, Ortsnamn.
Tel: 0000-00 00 00.
Öppet: Mån–fre XX–XX.
Lör XX–XX. Sön XX–XX

Adressgatan XX, Ortsnamn.
Tel: 0000-00 00 00.
Öppet: Mån–fre XX–XX.
Lör XX–XX. Sön XX–XX

*

Gilla oss på FB

Vi har fortfarande
sommarpriser! 

 
Alcro Bestå

10 liter

Jotun 
Demi Dekk

10 liter

 fr. 2.049:- fr. 1.949:-

Priserna gäller på innevarande lager

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

En kontakt räcker! 

Starta ditt byggprojekt 

- ett samtal räcker!
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Hembygdsgatan 2, Klippan • 073-53 24 460 
info@ahlinsmobler.se

PÅ UTEMÖBLER, PARASOLL, DYNOR M.M.

VÄLKOMNA TILL AHLINS MÖBLER!

MASSOR SÄNKTA PRISER! 

NU GÖR VI 
PLATS FÖR 
HÖSTENS 

INNEMÖBLER
Vi har även 

Perstorpsväskor 
från  159:-

VI FINNS I TULLSSONHUSET, KLIPPAN Öppet: 
Tis-fre 10-18 
Lör 10-14 • Sön 11-15

Ska ni renovera huset eller byta ut 
taket och vill ha en säker arbetsplats?

Vi säkrar upp din arbetsplats!
Vi sköter allt och monterar upp det på plats 

och tar bort det när ni är klara.

     070-816 61 33

Ställningar till...

Villor
Höghus

Lägenheter
Scener

Väderskydd
Special

SÖNDRABY EL
Järnvägsgatan 28, Klippan

0435-139 60
klippan@elon.se

Måndag-fredag 9.30-18.00, lördag 9.30-13.00

Vitvaror
Småel

Belysning
Elinstallationer

Luftvärmepumpar

Det är vi som är                i Klippan

Välkomna till oss!
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Vår utställningslokal Hembygdsgatan 2, 264 36 Klippan • Tel 0435-103 80
www.fonsterfint.se • info@fonsterfint.se

 Månd, onsd, fred 9-17 • Tisd & Torsd 9-18 • Lörd 10-13 • Sönd & Röda dagar stängt!

Trä/alu från Era Fönster
•  Svensk tillverkade
•  Dolda beslag
•  Varför beställa standard mått när du kan   
 välja fria mått utan extra kostnad.
20 års rötskyddsgaranti på aluminium-
fönster – och 10 års rötskyddsgaranti på av 
oss ytbehandlade träfönster och fönster-
dörrar.
10 års garanti mot kondensbildning mellan 
isolerglasen.
10 års funktionsgaranti på övriga delar.

Se vår Nya E-handel www.fonsterfint.se
Här hittar ni PVC fönster och får priset direkt.

Inga konstiga rabatter rätt pris direkt

PVC fönster från en av 
Europas största tillverkare
• 10 års garanti på hela produkten
• Underhållsfria
• A-klassade
• P-märkta

Vi står för 
Kvalité  •  Stort Kunnande  •  Service 

Kostnadsfria hembesök. Vill ni ha montage 
utfört så ordnar vi det med!

    PVC fönster 10x10 
  3-Glas 
Pris från 1.116:- 

     Träfönster 10x10 
   3-Glas 
Pris från 2.463:-

Vi har även 

YTTERDÖRRAR

KAMINER

GARAGEPORTAR

Vår utställningslokal Hembygdsgatan 2, 264 36 Klippan • Tel 0435-103 80
www.fonsterfint.se • info@fonsterfint.se

 Månd, onsd, fred 9-17 • Tisd & Torsd 9-18 • Lörd 10-13 • Sönd & Röda dagar stängt!

Trä/alu från Era Fönster
•  Svensk tillverkade
•  Dolda beslag
•  Varför beställa standard mått när du kan   
 välja fria mått utan extra kostnad.
20 års rötskyddsgaranti på aluminium-
fönster – och 10 års rötskyddsgaranti på av 
oss ytbehandlade träfönster och fönster-
dörrar.
10 års garanti mot kondensbildning mellan 
isolerglasen.
10 års funktionsgaranti på övriga delar.

Se vår Nya E-handel www.fonsterfint.se
Här hittar ni PVC fönster och får priset direkt.

Inga konstiga rabatter rätt pris direkt

PVC fönster från en av 
Europas största tillverkare
• 10 års garanti på hela produkten
• Underhållsfria
• A-klassade
• P-märkta

Vi står för 
Kvalité  •  Stort Kunnande  •  Service 

Kostnadsfria hembesök. Vill ni ha montage 
utfört så ordnar vi det med!

    PVC fönster 10x10 
  3-Glas 
Pris från 1.116:- 

     Träfönster 10x10 
   3-Glas 
Pris från 2.463:-

Vi har även 

YTTERDÖRRAR

KAMINER

GARAGEPORTAR

Nyhet 
– ERA Fönster Nova!

ERA Fönster Nova 
– Bra har blivit ännu bättre!
• Fasad kant karm och båge, slankare  
 silhuett och bättre ljusinsläpp.
• Bakkantssäkring, en mer inbrottssäker  
 konstruktion.
• Tätningslist flyttad från karm till båge,  
 tätare konstruktion.
• Karmhylsmontering inflyttad och förskjuten  
 mellan sidor. Medför enklare montage.
• Förmonterade karmhylsor, levereras  
 med skruv för trä.

Vi lämnar nu
30% rabatt!

Iglo light fönsterna med det 
där lilla extra som många 
drömmer om. 

Slimmade profiler för den Nordiska 
marknaden, glasytor som matchar 
trä/trä aluminium fönster och på 
vissa produkter även större glas-
yta. 

Fönsterna har absolut högsta klass 
när det gäller kvalité.

YTTERDÖRRAR

GARAGE-
PORTAR 

NYHET PÅ PVC!
Polardörren är svensktill-
verkad med hög kvalité.

Karm och ram av senvuxet 
norrländskt virke med hög 
densitet. Säkerhetslåskista 
ASSA 2002.

VI HAR ÄVEN 

KAMINER

NU 10% RABATT 
PÅ VÅRA REDAN LÅGA PRISER!

 JUST NU! 
Takskjutport 
med motor 

monterad och 
klar ENDAST
19.999 kr
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Bruksgatan 5, Klippan • 0435 - 108 90 • www.kupolen.se

Klippans största friskvårds- och hälsocenter

Gilla oss på Facebook / Kupolen Friskvårdscenter

Vi arbetar för ditt välmående
Ta nya tag efter sommaren!

Gruppträningar • Personlig träning • Gym
Fysioterapi/Sjukgymnastik • Kiropraktik/Massage 

• Psykisk hälsa

Gym

Kondition

Fria vikter

Gruppträning

Barn- och ungdomsträning

Seniorklubb

träna gratis
en hel vecka

Välkommen in till någon av våra fi na 
klubbar för att ta del av din provvecka.

Det finns bara fördelar med fysisk träning långt upp i 
åldrarna. Inte helt överraskande kanske – du mår mycket 
bättre och känner dig yngre genom att röra på dig. 

Social stimulans
Det är tyvärr alltför vanligt att man blir socialt isolerad när man 
blir äldre. Att vara ensam är för många minst lika negativt som 
tobak, alkohol och dåliga kostvanor. Att träna i grupp, eller på 
ett gym, kan därför även av sociala skäl vara mycket positivt!

Träna 
och håll dig ung

Vi startar vecka 34 med ”prova-på” i nya lokaler. 
Medlemsavgift 50:-/termin. 10 ggr 1000:-. 

Barnyoga (med vuxen) 5 ggr 500:-. 

. 
    Info: facebook eller sms • Anmälan: smsa 0768 - 79 60 99

Ljungbyskola (LIFs lokaler), Ljungbyhed
 

• Måndagar  17.15 - 18.00.....Barnyoga - 5 ggr

• Måndagar 18.30 - 20.00...Kundaliniyoga - 10 ggr

• Onsdagar 18.30 - 20.00...Qi gong/Tai ji - 10 ggr

Bandsjöns IF

KURSSTART 

VECKA 35
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www.fyshuset.nu
fyshuset.nu@hotmail.com

tel 0709-48 11 69

Hos oss tränar du alltid gratis i en vecka!
Gå in på hemsidan eller på face-
book och gå in via Gymsystem 
och skapa en profil och ”köp” 
gratispass!

Vi finns även här!

familjeträning
Svårt att hinna med träning med både sig själv 
och barnen?
På FYSHUSET kommer vi att starta Familje- 
träningskurs! Det betyder att man kan vara alla  
syskon och föräldrar på samma pass för samma pris. 

Där både föräldrar (två vuxna) och barnen får sig 
ett svettigt pass och utmaningar varje pass och vi 
kommer att inrikta oss mellan 7-12 år. 
 
Var en god förebild och investera i er framtid 
tillsammans! 

Kursstart: 12 augusti
Omfång:  Söndagar kl 17.00 i 12 veckor.
Pris:  1500 kr för hela familjen!
Instruktör:  Tobias Nystedt,  
 Joakim Tuohimaa
 Emil Dehlin
Anmäl dig till:  fyshuset.nu@hotmail.com

Begränsat antal platser, först till kvarn gäller!

Välkomna!

Träna på gym
Många gym har speciella träningspass som är anpassade för 
“seniorer” där man tränar lite av varje anpassat till att man just 
är “senior”. Sedan är det naturligtvis så att “seniorer” inte är en 
homogen grupp, det finns ju många seniorer idag som har tränat 
länge och är väldigt vältränade! Då kan man ställa högre krav på 
sin kropp.

Aldrig för sent!
Forskningen visar att de procentuella förbättringarna av träning 
kan vara rent fantastiska långt upp i åldrarna, rentav mycket 
bättre än när man är ung. Träning motverkar flera av åldrandets 
sjukdomar (inklusive hjärnans), stärker de viktiga snabba muskel
fibrerna, minskar fallrisk och motverkar osteoporos och mycket 
mer. De flesta seniorer behöver träna hårdare för att bevara hälsan. 
Genomtänkt styrketräning förbättrar styrkan, koordination och 
balans. 

Funktionell träning
Den funktionella träningen är 
väldigt viktig för äldre männ
iskor. Det stärker balansen, 
alla små muskler som hjälper 
till vid olika rörelser och ska
par en stabilitet kring bland 
annat knän, höft och axlar. 
Men det ställer höga krav på 
din fystränare. Klippans olika 
gym har välutbildade tränare 
för dig som vill komma igång 
med styrketräningen.

"Seniorgruppen" tillsammans med 
Emma på Fyshuset i Klippan.
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Tack till Föreningssidans sponsorer! Tack till Föreningssidans sponsorer!Tack till Föreningssidans sponsorer!
Tack till Föreningssidans sponsorer!

Förenings sidan på Söderåsportalen.se

Världens vilda bin minskar 
och Söderåsområdet är inget 
undantag. Men du kan under
lätta för bina att överleva. 
Bor du i hyreslägenhet kan du 
exempelvis odla kryddväxter 
på din trädgårdsplätt eller på 
balkongen. Bor du i hus kan 
du lämna en hörna med högre 
gräs, maskrosor och kirskål. 
Fruktträd är också bra.

Forskning har visat att var 
tredje tugga av maten vi äter är 
beroende av binas arbete, både 
de tama biarterna, som tillver
kar honung, och de vilda bina. 
Vi är beroende av bin för att få 

Så kan du hjälpa till att 
rädda hotade bin

mat på bordet. Skördarna blir 
större där det finns gott om 
pollinerare.

I Klippan har kommunen sått 
vilda ängsblommor i stadspar
ken för att rädda insekter och 
därmed växternas fortlevnad. 
Det finns även bihotell utpla
cerade i Söderåskommunerna, 
fem stycken i såväl Klippan 
som i Åstorps kommun och ett 
i Perstorps kommun. 

Biodlare sökes
Norra Åsbo Biodlarförening 
har funnits sedan 1894 och 
håller varje år nybörjarkurser 
för dig som vill bli biodlare.

Klippans 
djurbegravningsplats 
fyller 20 år
Djurbegravningsplatsen invigdes den 24 oktober 1998 och 
drivs av föreningen Klippans Begravningsplats för Smådjur. 
Föreningen hette de två första åren Klippans djurvänner 
innan namnbytet och föreningens medlemmar sköter begrav
ningslunden som är en stämningsfull plats för djurägares 
smådjurs sista vila. 

Bland blommor, skyltar och minnessaker samsas bortgångna 
hundar, katter och ormar, papegojor och en minigris. För de som 
kremerar sitt husdjur kan låta sista vilan ske i minneslunden. 
Dessutom finns minilunden, en speciell minneslund för djur 
som ägs av barn upp till tolv år.

Elsie Svensson som är ordförande i föreningen berättar att de 
är 125 medlemmar men få är aktiva. Alla som kommer hit är 
vänliga och tacksamma för att begravningsplatsen och minnes
lunden för smådjur finns.

Norra Åsbo Biodlarförening
Föreningen, grundad 1894, bedriver  

kursverksamhet för att sprida kunskap  
om biskötsel och omhändertagande av  

biodlingens produkter.

www.asbobi.wordpress.com
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SÄSONGSKORT 
18/19

VILL DU KÖPA ETT SÄSONGSKORT  KONTAKTA 
KUNDCENTER , TEL 0431-558900  ELLER 
BESÖK OSS. VI HAR ÖPPET VARDAGAR 10-14,
ONSDAGAR 10-18.

DAGENS LUNCH · 95:-
SERVERAS I ARENARESTAURANGEN VARJE VARDAG MELLAN 
KL 11-13.30. ENKELT ATT PARKERA, GOD MAT OCH TREVLIG MILJÖ 
GÖR DET TILL EN SVÅRSLAGEN KOMBINATION. 10-KORT 850:-

DCBA
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STÅPLATS

BORTASTÅ
RINKSIDESEKRETARIAT

TV-BRYGGA

HEMMABÅS BORTABÅS

RÖGLE ANFALLER I PERIOD 1 OCH 3

RE
ST

AU
RA

N
G

SEKTION - C D H I N
7950 kr

SEKTION - B E F G 
6950 kr

SEKTION - A J
5950 kr - Vuxen

SEKTION - A J
4950 kr - Pensionär/ungdom

RINKSIDE
4950 kr - Raderna närmast isen 

POLLENKORTET
3950 kr - Sektion M O

FAMILJELÄKTAREN
11 050 kr - Sektion M O
2 vuxna + 2 barn upp till 16 år 

STÅPLATS
1125 kr - Pensionär/Ungdom

HCP
2150 kr - Rullstolsplats

WEEKENDKORTET
2950 kr - Sektion J M O 
Grundserien, 12 matcher fre och lör

STÅPLATS
2250 kr - Vuxen    

Annons-201x271.5-180522.indd   1 2018-05-24   09:24
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Checklista inför skolstarten
Sommarlovet närmar sig sitt slut och skolstarten hägrar för 
de små. Här är listan på allt barnen behöver ha i garderoben, 
utöver sina vanliga kläder och skor, inför det nya läsåret. 

Ryggsäck
Skolryggsäcken kommer ditt barn att bära varje dag. Därför är 
det viktigt att den sitter bra och skonar ryggen så att barnet kan 
bära den bekvämt och får plats med allt som behövs. 

Underställ
Ska barnen på utflykt utomhus är det skönt att ha ett värmande 
underställ. Välj ett underställ i ett material som leder bort fukt 
från kroppen. 

Vindfleece/Skaljacka
Fleecejackan ska både andas och leda bort fukt. Skaljackan ska 
vara i ett vind och vattentätt material som andas. 

Gympapåse
Köp en påse i ett material som andas, annars orsakar en fuktig 
hand duk dålig lukt i den. 

T-shirt Till idrottslektionerna 
Välj gärna en i funktionsmaterial som torkar snabbt efter tvätt. 

Gympashorts Till idrottslektionerna 
Även här är det bra att välja plagg i funktionsmaterial.

Utegympaskor
Till utomhusidrotten är ett par allroundskor lämpliga eftersom 
barnet kommer göra alla möjliga aktiviteter. 

Innegympaskor 
Välj ett par skor med bra grepp i sulan för att möjliggöra de 
snabba riktningsförändringar som ofta sker i inomhusidrotten. 

20% 
PÅ EN VALFRI VARA 
INFÖR SKOLSTARTEN
GÄLLER PÅ ORD. PRIS MOT KUPONGEN T.O.M 31 AUGUSTI

ENDAST SPORTRINGEN, HEMBYGDSGATAN 2 I KLIPPAN

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

VÄLKOMMEN TILL TULLSSONHUSET!

Vi har allt inför 
skolstarten

Väska och gympapåse

Väska och gympapåse

T-shirt och shorts
Träningsställ

Träningstights Joggingställ
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SUPERETTAN

HIF – LANDSKRONA BOIS
OLYMPIA, SÖNDAGEN 19 AUG KL 17:30

SVENSKA CUPEN

ESKILSMINNE IF – HIF
HARLYCKAN, ONSDAG 22 AUG KL 19:00

SUPERETTAN

HIF – GEFLE IF
OLYMPIA, LÖRDAG 25 AUG KL 16:00

SUPERETTAN

HIF – IK BRAGE
OLYMPIA, FREDAG 7 SEP KL 18:30

FOTBOLL SKA UPPLEVAS LIVE

BARNTÄVLING!

Namn:  ������������������������������������������������

Adress: �����������������������������������������������  

Telnr:  ������������������������������������������������

Ålder:  ������������������������������������������������

FÖR BARN 
UPP TILL 12 ÅR

Vinnare Annonsjakten – Juni 
Bertil Wingren, Perstorp och Yvonne Ohlsson, Ljungbyhed 

vann 2 biljetter var till Bruksspelet. Grattis!

Vinster
1 person vinner 4 st biljetter till HIF – Brage som spelas på 
Olympia i Helsingborg fredagen den 7:e september kl 18.30.

1 person vinner en Klippancheck på 200 kr.

1 person vinner en Klippancheck på 100 kr.

Så här gör du
Fyll i korsordet här till höger. Om det är rätt löst så kommer 
bokstäverna i de blå rutorna att bilda ett ord. Klipp ut korsordet 
och skicka in till oss.

Sänd lösningen senast den 31 augusti i ett frankerat brev till: 
Barntävlingen
Adapt Media AB
Norra Skolgatan 2A
264 33 KLIPPAN 
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Mitsubishi Electric kan stolt presentera den nya luft/luft värmepumpen HERO. 
Med högsta energiklass A+++, motsvarande nominell värmeeffekt ner till -15ºC, 

inbyggd WiFi och drift ned till -35ºC, är HERO framtidens värmepump.

Frågor? Ring oss! 
Kenneth: 0706-248 229
Mattias: 0706-248 227

Se modeller och priser på www.a4uab.se

LUFTVATTEN VÄRMEPUMPAR

ETT KOMPLETT SYSTEM
MED ENKEL INSTALLATION

NYTT KRAFTPAKET I 
MINDRE FÖRPACKNING

EXTREMT LÅG LJUDNIVÅ

HÖGRE VERKNINGSGRAD

14 ÅRS TRYGGHET

GARANTERAD VÄRMEPUMPSDRIFT NER TILL -28Cº

Att tänka på vid köp av dator
Augusti innebär inte bara slutet på semesterperioden 
för de allra flesta, utan även en ny skoltermin för barn 
och ungdomar. 

Hade du tänkt köpa en ny dator lagom till skolstarten? 
Benny Pantzar på Pantzar ljud och bild ger dig då några 
tips:

1. Bärbar eller stationär?
För en elev år 2018 finns det egentligen bara ett alternativ, 
den bärbara datorn. Med en bärbar dator kan du jobba 
oavsett var du befinner dig. Den bärbara datorn gör dig 
oberoende av plats och tar dessutom upp mindre utrymme 
eftersom allt finns på plats – skärm, tangentbord och dator.

2. Windows eller Mac?
De nödvändigaste programmen för ordbehandling, kalkyl, 
presentation och bildbehandling finns i någon form till 
samtliga datorer. Om du ska spela spel är Windows att 
föredra eftersom det finns färre spel till Mac.

3. Varför skiljer det i pris?
Du får vad du betalar för. Grafikkort, minne, processor, 
storlek på skärm, hårddisk samt CD/DVDläsare – ju 
bättre desto högre pris.
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Förstora 
upplevelsen!

Samsung Smart 4K UHD-TV
Med fyra gånger högre upplösning än vanlig Full HD TV kommer även de 
små detaljerna till liv. Se bilder med större detaljrikedom. Med mer ljus kan 
HDR hjälpa till att lyfta fram detaljer i de mörkaste och ljusaste partierna.
SAMSUNG 65” MU6175

Vi kör hem och 
installerar din tv!

Hemkörning*
Inkoppling
Kanalinställning
Bortforsling av emballage 
* Gäller inom stadsgräns. Fråga oss var gränsen går för din ort.

Butiken
Adressgatan 10
Storstaden 263 56

euronics.se

 din tv!

Butiken
Adressgatan 10
Storstaden 263 56

euronics.se

990:-
 Fast pris

var med 
på fotbolls

festen!

Köp nu, betala 
efter semestern!
Skaffa rätt tv inför fotbolls-vm. 
Köp nu och betala i slutet av augusti – 
räntefritt! Det enda som tillkommer är 
uppläggningsavgiften på 99 kr.
Läs på mer på euronics.se. Kreditgivare: Ecster AB.

0kr
ränta

Förstora 
upplevelsen!upplevelsen!

0kr
ränta

9.990:-

65"

4K
UHD

0kr
administrativ

avgift
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Samsung Smart 4K UHD-TV
Med fyra gånger högre upplösning än vanlig Full HD TV kommer även de 
små detaljerna till liv. Se bilder med större detaljrikedom. Med mer ljus kan 
HDR hjälpa till att lyfta fram detaljer i de mörkaste och ljusaste partierna.
SAMSUNG 65” MU6175

Vi kör hem och 
installerar din tv!

Hemkörning*
Inkoppling
Kanalinställning
Bortforsling av emballage 
* Gäller inom stadsgräns. Fråga oss var gränsen går för din ort.
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0kr
ränta

Förstora 
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0kr
ränta

9.990:-

65"

4K
UHD

0kr
administrativ

avgift

TVÄTTMASKIN MED 
INTELLIGENT DOSERINGSSYSTEM

TOPPMATAD TVÄTTMASKIN

SAMSUNG 50” UDH-TV

LAPTOP

NU 7.990:-
Ord.pris 10.990:-

NU 3.990:-
Ord.pris 4.990:-

1.790:-

3.490:-

8.990:-

Hembygdsgatan 2, KLIPPAN
Tel. 0435-131 67 

www.klippan.euronics.se
Öppettider: 

Mån - fre 10-18 • Lör 10-14

VÄLKOMNA TILL OSS! 

Tvättkapacitet: 9 kg
Centrifugering: 1600 varv/minut
Home Connect Wifi
i-Dos Autodosering av tvättmedel
EcoSilence Drive Tystgående
10 års motorgaranti

Nu 2.990:-

Smal, toppmatad tvätt-
maskin med flera 
snabbval.

Maskinen är endast 
40 cm bred men har 
ändå plats för hela 
6 kg tvätt.

ELECTRO HELIOS TT1261

UE50NU7045

15,6” HD-skärm
Intel Celeron N3350
4 GB ram / 128 GB SSD
Intel® HD Graphics 500

LENOVO V110-15IAP

HÖRLURAR JABRA ELITE 65T

SOUNDBAR

Bästa samtals- / röstkvalitet med 4 mikrofoner
Ena musikinställningar med justerbar equalizer
Upp till 5h batteritid, 15h med laddfodralet
Äkta trådlöst, reducerar samtal-/musikbortfall
IP55 och 2 års garanti mot fel pga vatten/damm

”One-touch” för Alexa, Siri® eller Google Now™

Njut av JBL-ljud med en effekt på 300 W
JBL-surroundljud gör filmerna levande
Rik och djup bas från en 6,5-tums (165 mm) trådlös subwoofer
Trådlös musikströmning med Bluetooth
Anslut dina enheter till HDMI-ingång/1 HDMI-utgång (ARC)

Jbl BAR21BLKEP

Certifierad Ultra HD 4K
One Remote Control
Auto Game Mode för en bättre spelupplevelse
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Klippans Köpmannaförenings PRESENTKORT 
är den perfekta gåvan med många möjligheter. 
Gäller i alla våra medlemsbutiker. 
Mer info och köp hos: Guld o Silversmedjan  
på Storgatan 46, Klippan. Tel 0435-135 30

Presenten med många valmöjligheter!
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BANK
• SEB, Allegatan 17, 264 33 KLIPPAN ��������������������������������������������������������������0435-48 32 10
 www�seb�se, petter�arenhag@seb�se
• Swedbank, Storgatan 38, 264 33 KLIPPAN ������������������������������������������������������  0435-260 00
 www�swedbank�se, klippan@swedbank�se

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

BILVERKSTAD 
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

BYGGVAROR 
• Optimera Svenska AB, Storgatan 81, 264 31 KLIPPAN �����������������������������������0435-44 89 50
 www�optimera�se, klippan@optimera�se

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

DÄCK 
• Vianor, Fabriksvägen 14, 264 39 KLIPPAN ��������������������������������������������������������0435-103 07
 info@klippansvulk�se

ELEKTRIKER
Bravida Prenad AB, Värmevägen 2, 264 39 KLIPPAN �����������������������������������������0435-77 95 48
 www�prenad�se, andreas�byrlen@prenad�se
• Elon / Söndraby EL, Järnvägsgatan 28, 264 33 KLIPPAN �����������������������������������0435-139 60
 www�sondrabyel�se, sondraby�el�ab@telia�com
• Herners El, Storgatan 5, 260 70 LJUNGBYHED  ���������������������������������������������0435-44 04 17
 info@hernersel�se
Jensen El / Alltjänst, Tornsborg 4548, 264 54 LJUNGBYHED  ���������������������������� 070 22 86 502 
 - Elinstallatör med AB, www�jensen-el�se, poul@jensen-el�se 

ENTREPRENAD, MARK OCH ANLÄGGNING
Fricks Entreprenad  �����������������������������������������������������������������������������������������0702-17 49 25
• KMT Klippans Maskintjänst AB, Åbytorpsvägen 25, 264 39 KLIPPAN ���������������� 0435-191 50
 www�kmt-klippan�com, info@kmt-klippan�com

FASTIGHETSBOLAG 
• Treklövern Bostads AB, Storgatan 43, 264 32 KLIPPAN �������������������������������������0435-121 00
 www�treklovern�se, kundtjanst@treklovern�se

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

GÅRDSBUTIK 
• Bjärhus Gårdsbutik, Bjärhus, 264 93 KLIPPAN ��������������������������������������������������0435-102 95
 www�bjarhus�se, elisabeth�hansson@lm�lrf�se
Svarta Svängens Köttbod, Bjärnarp 790, 268 68 RÖSTÅNGA �����������������������������0705-51 73 89 
 www�svartasvängen�se, svartasvangenskottbod@hotmail�com

HANTVERK & HEMSLÖJD
• Glaskonst, Klöva Hallar 2289, 264 92 KLIPPAN  ���������������������������������������������0707-197 333
 www�glaskonst�se, glaskonst�mek@telia�com

HEMBYGDSFÖRENING
Östra Ljungby och Källna socknars Hembygdsförening, Bjerhus 4460 FASTARP
264 94 Klippan ��������������������������������������������������������������������������0435-21291, 0701-13 11 20

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

HUND- OCH KATTPENSIONAT 
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

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
Söderåsens Redovisningsbyrå AB, Södra Kyrkogatan 1, 265 72 KVIDINGE ����������� 0435-203 21
 www�soderasensredovisningsbyra�se, info@soderasensredovisningsbyra�se

Branschregister



• De företag som är markerade med svart cirkel hittar  
Du ännu mer information om på Söderåsportalen.se  

Där du även hittar erbjudanden, Annonser, företags-
presentationer och mycket, mycket mer...

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

RESTAURANG & PIZZERIA
Hotell & Restaurang Rosenberg, G:a Torg 1, 265 34 ÅSTORP ��������������������������� 042-500 77
 www�hotellrestaurangrosenberg�se, info@hotellrestaurangrosenberg�se
• Norrehus, Bryggerigatan 13, 264 33 KLIPPAN �������������������������������������������� 0435-101 05
 www�norrehus�se, anna@norrehus�se

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

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

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

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

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

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

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

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

- upplev, handla & ät hemmavid!

VILL DU SYNAS HÄR?
Fyll då i uppgifterna nedan och skicka in dem till: 
Adapt Media, Norra Skolgatan 2A, 264 33 Klippan

JA, JAG VILL VARA MED PÅ FÖLJANDE:
• SÖDERÅSJOURNALENS BRANSCHREGISTER!

 Grunduppgifter: Företagsnamn, adress, postnummer, ort, ett 
tel.nummer (Pris: 1 300 kr/år)

 Tillägg: Web- och mailadress (Pris: +700 kr/år)

• BÅDE SÖDERÅSPORTALEN.SE OCH 
 SÖDERÅSJOURNALENS BRANSCHREGISTER!

 Egen företagssida på Söderåsportalen.se med  
presentation av verksamheten i text och bild 
(Pris: 3 360 kr/år)

 Företagsnamn, adress, postnummer, ort, ett tel.nummer  
i Söderåsjournalens Branschregister (ingår)

 Web- och mailadress i Söderåsjournalens Bransch register (ingår)

JAG VILL VETA MER!
 Jag vill veta mer, kontakta mig!

KONTAKTUPPGIFTER

Företagsnamn:  ...............................................................................................................................................  

Kontaktperson: ...............................................................................................................................................

Postnummer: ....................................................................................................................................................

Ort:  ..................................................................................................................................................................................

Telefonnummer:  ...........................................................................................................................................

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

Mobil:  .........................................................................................................................................................................

Webadress:  .........................................................................................................................................................

E-post:  .......................................................................................................................................................................



kia.com

Vi bjuder upp till en lång och trygg relation  
som sträcker sig över år. Med Kia ingår alltid  
7 års nybilsgaranti från fabrik. Välkommen in  
och provkör hos din Kia-handlare.

 
Sommarerbjudande!
Just nu får du 15.000 kr  
i  rabatt när du köper en  
Kia  Stonic 1.0 T-GDi 
 Advance Plus!

Alla erbjudanden gäller endast befintliga lagerbilar t.o.m. 31/8-2018 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal. Bränsleförbrukning blandad körning Stonic 5,0-5,5 l/100 km, CO2-utsläpp 115-125 g/km; 
Rio 4,7-6,1 l/100 km, CO2-utsläpp 107-140 g/km; Picanto 4,4-5,4 l/100 km, CO2-utsläpp 101-124 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 6. *Privatleasing: 36 mån, månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgift. Rörlig 
ränta. Max körsträcka 1500 mil/år, övermil debiteras. Sedvanlig kreditprövning sker. Slitagedelar, övriga reservdelar och ev. tillval från kund ingår inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. **Billån via Kia Finans: Picanto 1,0 Advance: 3,95% ränta (rörlig), 
25% kontant, 36 mån, 50% restvärde, Kreditbelopp 86.175 kr, Effektiv ränta 5,33%, Totalt återbetalt belopp 37.193 kr, Kontantpris 114.900 kr; Rio 1,25 Advance: 3,95% ränta (rörlig), 25% kontant, 36 mån, 50% restvärde, Kreditbelopp 101.925 kr, Effektiv ränta 
5,13% Totalt återbetalt belopp 43.991 kr, Kontantpris 135.900 kr. Uppläggnings- & fakturaavg. tillkommer. Sedvanlig kreditprövning sker. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Med reservation för eventuella tryckfel.

PRIVATLEASING FRÅN 3.232 KR/MÅN*

KIA STONIC FINNS ÄVEN MED DCT

BILLÅN INKL. SERVICE FRÅN 1.391 KR/MÅN**

LÄGG TILL PLUSPAKET: 9.900 KR

BILLÅN INKL. SERVICE FRÅN 1.182 KR/MÅN**

LÄGG TILL PLUSPAKET: 3.500 KR

Kampanjpris från: 184.900 kr

1.0 T-GDi 120 HK ADVANCE PLUS   
 REK. CA PRIS FRÅN 199.900 KR

1.25 ADVANCE    
 REK. CA PRIS FRÅN 149.700 KR

1.0 ADVANCE     
 REK. CA PRIS FRÅN 124.900 KR

Kampanjpris från: 135.900 kr Kampanjpris från: 114.900 kr

2
Rio 4,7-6,1 l/100 km, CO 2 2

Öppet: Service/verkstad mån-fre kl. 7-16.30. Försäljning mån-fre 9.00-18, lörd 10-14 

Södra Kringelvägen 2
Tel 0451-38 40 00

Nästan nya Ceed 1,6 CRDi 5D Komfort M-16
1000 -1500 mil. Skattebefriad till 2021.

SPARA  
upp till 30.700 KR
Pris från 159.700 KR
Månadskostnad 1.688 KR *

Ncr du kuper en Kia ingdr alltid den  trygga 
kcnslan av Sveriges lcngsta nybilsgaranti frdn 
 fabrik. Det tillsammans med komforten, kvaliteten 
och  kurglcdjen gur Kia till det smarta valet, bdde 
i sommar och under resten av dret. Vclkommen 
in och provkur hos din Kia-handlare!

Kup en ny Kia. 
Fd 7 drs lugn och 
ro pd kupet.

Just nu ingdr brcnsle fur 
upp till 10.000 kr hos 
INGO ncr du privat-
leasar ndgon av 
vdra  utvalda 
modeller! *

Kur utan att kupa,
brcnsle ingdr!

1.6 KOMFORT REK. CA PRIS  239.900 KR

Kampanjpris frdn: 227.800 kr
PRIVATLEASING FRDN 3.790 KR/MDN,
10.000 KR I BRCNSLE HOS INGO INGDR*
Utrustad med bl.a. autobroms, aktivt filuvervakningssystem, 
hel ljus assistans, skyltscanning, eluppvcrmt bakscte, 17  alu-
minium fclgar, xenonljus, 7  navigationssystem med back-
kamera och eluppvcrmd lcderratt.

LCGG TILL DIESEL 22.000 KR

Kampanjpris frdn: 183.900 kr
PRIVATLEASING FRDN 2.990 KR/MDN,
10.000 KR I BRCNSLE HOS INGO INGDR*
Utrustad med bl.a. 2-zons klimat anlcggning, 16  aluminium-
fclgar,  eluppvcrmd lcderratt, parkerings sensor bak, LED-ljus 
fram & bak, regnsensor och Bluetooth-.

LCGG TILL NAVIGATION, BACKKAMERA OCH ISG: 
1.900 KR (VCRDE 10.900 KR) 

1.6 KOMFORT REK. CA PRIS 202.900 KR1.6 KOMFORT REK. CA PRIS 202.900 KR

Kampanjpris frdn: 132.800 kr
PRIVATLEASING FRDN 2.290 KR/MDN
8.000 KR I BRCNSLE HOS INGO INGDR*

1.2 KOMFORT REK. CA PRIS 148.900 KR

Utrustad med bl.a. eluppvcrmd lcder ratt, 16  aluminium-
fclgar, manuell AC, iPod-anslutning och kurvljus fram.

LCGG TILL SPECIAL EDITION: 6.900 KR 
(VCRDE 25.700 KR) 
Innehdller bl.a. navigationssystem med backkamera, ISG 
(start & stopp), 17  aluminiumfclgar, parkerings sensor bak, 
regnsensor, farthdllare, ACC och Bluetooth-.

Kampanjpris frdn: 105.800 kr
PRIVATLEASING FRDN 1.890 KR / MDN
5.000 KR I BRCNSLE HOS INGO INGDR*

1.0 SPECIAL EDITION REK. CA PRIS 115.800 KR

Utrustad med bl.a. klimat  anlcgg ning, ISG (start & stopp - 
manuell vcxelldda), 15  alu mi nium  fclgar, sportiga stutfdngare 
fram och bak, dubbla synliga utblds, hujdjusterbar furarstol 
och murktonade rutor bak.

LCGG TILL NAVIGATION & BACKKAMERA: 4.900 KR 
(VCRDE 10.900 KR)

kia.com

Alla erbjudanden gcller levererade bilar t.o.m. 31/8-2016 eller sd ldngt lagret rccker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller furetagsavtal och gcller endast lagerbilar. Brcnslefurbrukning blandad kurning Kia Picanto 4,4-5,6 l/100 km, CO2-utslcpp 102-
130 g/km; Kia Rio 4,7-6,3 l/100 km, CO2-utslcpp 109-147 g/km; Kia cee d_sw 4,0-6,3 l/100 km, CO2-utslcpp 104-141 g/km; Kia  Sportage 4,6-6,7 l/100 km, CO2-utslcpp 119-166 g/km. Testerna cr gjorda enligt EU-kurcykel och miljuklass Euro 6. Lokala prisavvikelser kan fure-
komma. Kia Privatleasing, 36 mdn, mdnadskostnader inkl. moms exkl. upplcggnings- och aviavgifter. Rurlig rcnta. Max kurstrccka 1500 mil/dr, uvermil debiteras. Sedvanlig kreditpruvning sker. Slitagedelar, uvriga reservdelar och ev. tillval ingdr inte i priset. Fordonsskatt 
betalas av kunden. *Det brcnslebelopp som du fdr nyttja fur tankning om du tecknar ett separat avtal avseende INGO-kortet mdste utnyttjas inom 36 mdn, efter det furfaller outnyttjat belopp. Fur fullstcndiga villkor och mer information om INGO-kortet lcs kia.com/
privatleasing. Bilarna pd bilderna kan vara extrautrustade. Med reservation fur eventuella tryckfel.

2.4 l bensinmotor – NYHET!
• Automatväxlad
• Läderklädsel
• Högeffektsljudanläggning premium
• Subwoofer
• 18’’ lättmetallfälgar
• Förarsäte med 8-vägs elinställning
• Parkeringssensorer fram och bak

BARA ETT FÅTAL KVAR!

KOM IN OCH PROVKÖR IDAG.

Skynda in och provkör!
Bränsleförbrukning blandad körning 9,5 l/100 km, CO2 225 g/km. Miljöklass EU2005. Med reservation för slutförsäljning. Bilen på bilden är extrautrustad. www.honda.se

Begränsat antal

Pris 279.900 kr

Newmanbil AB
HässleholmHässleholm

www.newmanbil.se               0451 - 38 40 00

Södra Kringelvägen 2. Tel 0451-38 40 00. www.newmanbil.se
Öppettider: Service/verkstad månd-fred 7.00-16.30. Försäljning månd-fred 9-18, 

HELGÖPPET Lördag 10-14, Söndag 11-15

Bilen på bilden 
kan vara extrautrustad.

* 36 månader, 51% restvärde, 
3,95% ränta, 20% kontant.

TILLFÄLLE
endast 10 st!

kia.com

Vi bjuder upp till en lång och trygg relation  
som sträcker sig över år. Med Kia ingår alltid  
7 års nybilsgaranti från fabrik. Välkommen in  
och provkör hos din Kia-handlare.

 
Sommarerbjudande!
Just nu får du 15.000 kr  
i  rabatt när du köper en  
Kia  Stonic 1.0 T-GDi 
 Advance Plus!

Alla erbjudanden gäller endast befintliga lagerbilar t.o.m. 31/8-2018 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal. Bränsleförbrukning blandad körning Stonic 5,0-5,5 l/100 km, CO2-utsläpp 115-125 g/km; 
Rio 4,7-6,1 l/100 km, CO2-utsläpp 107-140 g/km; Picanto 4,4-5,4 l/100 km, CO2-utsläpp 101-124 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 6. *Privatleasing: 36 mån, månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgift. Rörlig 
ränta. Max körsträcka 1500 mil/år, övermil debiteras. Sedvanlig kreditprövning sker. Slitagedelar, övriga reservdelar och ev. tillval från kund ingår inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. **Billån via Kia Finans: Picanto 1,0 Advance: 3,95% ränta (rörlig), 
25% kontant, 36 mån, 50% restvärde, Kreditbelopp 86.175 kr, Effektiv ränta 5,33%, Totalt återbetalt belopp 37.193 kr, Kontantpris 114.900 kr; Rio 1,25 Advance: 3,95% ränta (rörlig), 25% kontant, 36 mån, 50% restvärde, Kreditbelopp 101.925 kr, Effektiv ränta 
5,13% Totalt återbetalt belopp 43.991 kr, Kontantpris 135.900 kr. Uppläggnings- & fakturaavg. tillkommer. Sedvanlig kreditprövning sker. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Med reservation för eventuella tryckfel.

PRIVATLEASING FRÅN 3.232 KR/MÅN*

KIA STONIC FINNS ÄVEN MED DCT

BILLÅN INKL. SERVICE FRÅN 1.391 KR/MÅN**

LÄGG TILL PLUSPAKET: 9.900 KR

BILLÅN INKL. SERVICE FRÅN 1.182 KR/MÅN**

LÄGG TILL PLUSPAKET: 3.500 KR

Kampanjpris från: 184.900 kr

1.0 T-GDi 120 HK ADVANCE PLUS   
 REK. CA PRIS FRÅN 199.900 KR

1.25 ADVANCE    
 REK. CA PRIS FRÅN 149.700 KR

1.0 ADVANCE     
 REK. CA PRIS FRÅN 124.900 KR

Kampanjpris från: 135.900 kr Kampanjpris från: 114.900 kr


