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Så småningom kommer julen att vara förbi och avmattningens tid tar vid. Puh! Då får man se över sin maskinpark... Är
elvispen fortfarande hel? Är juleljusen ännu i form? Har matberedaren dragit sin sista suck? Hur ser lagret av glödlampor
ut?
Den som är lite smart svarar på ovanstående frågor och ställer sig dessutom frågan: Fick jag verkligen det jag ville ha i julklapp? Varför har jag
då samma gamla rakapparat? Hur var det nu, skulle vi inte byta kaffebryggare..?
Har du otillfredställande svar på dessa frågor så kommer ett bra tips
här! Deltag i vår månadstävling! Vinsten är varor till ett värde av 2.000:på Söndraby El, butiken på Järnvägsgatan i Klippan, som löser alla
problem när det gäller hushållets mindre maskiner.
Skicka en motivering till varför just du skall vinna månadstävlingen
senast den 4 januari 2016 till:
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan
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OBS! Märk ditt svarkuvert med ”Söndraby El”
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Städpatrullen
- vi städar allt!

God Jul och Gott Nytt År

Vi håller julstängt
23 dec tom 6 jan

önskar vi alla våra kunder och leverantörer.
Vi ser fram emot ett nytt händelserikt 2016!
Vi önskar alla
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Tävla i Annonsjakten!
I Annonsjakten kan du vinna:
1:a pris presentkort på Hemköp, Ljungbyhed 500:Linders Fyrverkeri
2:a pris presentkort på Hemköp,Från
Ljungbyhed
300:3:e pris presentkort på Hemköp, Ljungbyhed 200:• Varje pusselbit i Annonsjaktens 6 fält passar in i någon av annonserna i
detta nummer.
• Du skall hitta annonserna till vilka bitarna hör. Skriv sedan annonsörens
firmanamn under respektive ruta.
• Du skall alltså inte ange tidningssidans nummer.

CGA RADIO TV

GOD JUL

En kontakt räcker!

070-33 90 680

28/12
29/12
30/12
31/12

Östergatan 28, Klippan • 0435 - 109 20
www.borjessonsbil.se

ViJulafton
bjuder
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kaffe
och glögg!

önskar Göran Andersson
Välkommen till vår butik i Billinge

Tel. 0413- 54 23 14
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28-31 dec.”VI FIXAR KRISEN VID SPISEN”

CYKELAFFÄREN I CEN

Julklappar för alla cy

Toast Skagen med handskalade räkor, löjrom, dill och
Gilla oss på FB
citron

Cykelhjälmar m
Skor • SPD-pe
med vitlök och en vintersallad med granatäpple
Datorer • Bely
För Vitenchokladmousse med blåbär från Söderåsen
och
Cykelbyxor
m.

Måndag
Fredag 7 2,
- 18, Lördag 9 - 13 • www.colorama.se
Oxfilé från Söderåsen tillagad med kärlek på en bädd
Sänd lösningen till: Adapt Media,
Norra -Skolgatan
av rostade rotfrukter, rödvinsglace, krämig potatisbakelse
264 33 KLIPPAN i brev frankerat med brevporto.
Glöm inte att ange ”Annonsjakten” utanpå kuvertet!
Om denna märkning inte finns med deltar man inte i tävlingen!
REDAKTIONEN TILLHANDA SENAST den 4 januari 2016
Vinnare Barntävling - November 2015
1: Julia Kaunitz, Klippan
2: Karl Jankowski, Klippan
3: Lovisa Erikssen, Perstorp
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BRAUNS SIDA
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Tfn 0435 71 11 50
mobil 0739-79 34 54
agen.se
E-post : leb.klippan @pass

Menlös dag

Vår kalender har innehållit många
speciella dagar. En del har fallit bort,
som ”Menlösa barns dag”. Det beror
på att ordet ”menlös” har ändrat betydelse från ”oskuldsfull” till ”intetsägande” och används som ett nedsättande ord, som t ex att beskriva
något som intetsägande. ”Menlösa
barn dag” bygger på den bibliska
berättelsen om barnamorden i Betlehem som kung Herodes lät göra.
I svensk kalender fanns dagen med
från 1300-talet till 1993. Då hade
en motion redan 1984 lämnats till
riksdagen där slopandet av ”Menlösa barns dag” föreslogs. Motionen
avslogs. Sedan 1993 har Rakel och
Benjamin namnsdag denna dag.

”Privat-SJ” 20 år

1875 invigdes järnvägen mellan Helsingborg och Hässleholm. Därmed
stationerna, t ex Klippans järnvägsstation i Åby som fick avgörande
betydelse för att Åby blev Klippan.
Biljettförsäljningen skedde i järnvägsbolagets egen regi. Så blev
det även då SJ tog över. Så var det
fram till 1995. Men då aviserade SJ
att biljettförsäljningen skulle ske via
automat. För stationen fanns två
alternativ: Att läggas ned eller att
överlåtas och bli privat verksamhet.
I Klippans kommun rådde oro tills
Lennart Olsson tillkännagav att han
tog över biljettförsäljningen i stationen och kombinerade detta med den
egna bussverksamheten. I år har han
drivit verksamheten i 20 år.

Märkesdagar

1900. Nya seklet utropas till ”socialdemokratins århundrade”.
1945. Klippans kommun utarbetade
ett bostadsbyggnadsprogram.

Som sagt

”Fördomar är narrens förnuft”
(Filosofen Voltaire)
”Det enda vi har att frukta är människan” (Psykologen Carl Gustav Jung)
4

Advent – ger försmak av julen
Advent i Sverige vill ge försmak av
julen. ”Första söndagen i advent” har
blivit en av de största kyrkliga högtiderna, med mycket glädje, massor
med ljus, musik – och fyllda kyrkor.
Adventsfirandets rötter går tillbaka
till 300-talet och firandet av Jesus
dop på epifaniadagen (trettondagen).
Advent var en förberedelsetid med
40 dagars fasta (sex veckor). Då det
beslöts att Jesus födelsedag var juldagen – ett datum valt för att neutralisera ”hednahelgen jul” – minskades fasteperioden till fyra veckor och
nuvarande adventsindelning uppstod.
Snart var Jesus dopdag glömd. Det
höll även advent på att bli.
För i äldre svensk folklig tradition
spelade advent som kyrkligt inslag en
underordnad roll och nämndes inte
ens i skildringar av svenskt folkliv. Så
var det även under 1800-talet och en
bit in på 1900-talet. Men det skulle
ändra sig. Sverige fick en ”ljusrenässans”. På 1920-talet blev första söndagen i advent en stor högtid. För-

klaringarna var flera: Människor ville
ha en försmak av julglädjen, med allt
vad det innebär utan själva matupplägget. Handlarna skyltade, kulörta
ljus gav färg i höstmörkret. Det gav
glädje bland människor på landet och
i städerna, som dessutom väl anknöt
till ”hednafesten” - ljusets seger över
mörkret.
Med tiden kom olika adventsinslag,
ofta från Tyskland. Ett var adventsgranen med de 28 ljusen – sju tändes
varje söndag – som blev dagens ljusstake med fyra ljus. Nuvarande sed
var ärkebiskop Nathan Söderblom
upphov till, som tändes första gången
i Svenska kyrkan i Paris 1896. Adventskransar kom, adventsstjärna
genom Julia Aurelius 1912.
Adventskalender kom 1920 genom
Henny Mörners initiativ. Den blev programinslag i radio och TV. TV bytte
namnet från advents- till julkalender
1972. Numera är förste advent stor
högtid, resten nedtonat och till en del
glömt.

Herrnhutstjärnan var första adventsstjärnan.

Fyra adventsljus kom inte förrän 1896.

Historia och motion – cykling i bygden
Till mer man kan om sin bygd till intressantare blir den. Dessutom kan
kunskapshämtning kombineras med
motion, som t ex cykling i kulturlandskapet.
Utöver cykling kan vandring bli förflyttningsmedlet. Då avsöks närmiljön, som kan bjuda på överraskningar. För människan är ett ”vanedjur”.
Förflyttningar sker ofta på samma
sträckor. En vandring kan bli en
”ögonöppnare” för nya delar, byggnader och annat i närmiljön.
Ett annat sätt är att förflytta sig
med cykel, mellan olika platser och
ge information om vad man ser. En
förening som gärna arrangerar ut-

färder ”hemmavid” är Klippanbygdens Natur. Höstrunda avverkades
med Roland Billqvist som färdledare.
Syftet med rundturerna är att träffas, bjuda på föreningsaktivitet, sprida kunskap och ge motion. Färderna
går på de mindre vägarna i bygden.
Det innebär ofta att deltagarna ser
nya delar av kulturlandskapet. Det
kan i sin tur locka till fler färder – i
egen regi.
En sådan färd var ”Rösarundan”.
Att komma till Rösa var som att
komma till kommunen egen ”bullerby”. Det gav mersmak och givetvis
blev det fler ”rösarundor”.
Söderåsbygden är historiskt intres-

Roland Billqvist ledde cykelturen i landskapet.

sant. Spännande händelser har inträffat. Men det krävs att det finns
någon med som kan berätta om vad
man ser. En annan förening som
satt detta i system var RisebergaFäringtofta hembygdsförening. De
arrangerade studiecirklar i lokalhistoria. Satte sig in i det avsnitt som
gällde för träffen och tog sig sedan
ut – med bil - och såg hur det var
i verkligheten för att få mer detaljerad kunskap och lära kunna sin bygd
ännu bättre.

Godisfavorit – mjölkchoklad 140 år
Jultider är även godstider. Populärt
godis är choklad. Särskilt mjölkchoklad, som för första gången tillverkades
för 140 år sedan. Kakaoträdets bönor
har även använts som valuta.
Kakaoträdet är en växt från Mellanamerika som anses ha odlats redan
på 600-talet. Men dess frukter har
använts i 2 500 år. Högkulturfolket
Maya var de första kakaoväxtodlarna.
Växten är spridd i tropiska delen av
världen.
Fruktköttet var det som huvudsakligen användes. En dryck framställdes,
som klassades som helig. Kakaoplantan sågs ”som en gåva från gudarna”.

Latinska namnet är Theobroma cacao
(betyder gudamat). Även bönan togs
tillvara; skalades, rostades och mortlades till en fet kakaomassa, smaksattes med vanilj, honung, socker och
chili. Pressades till små bollar som
torkades, revs och vispades med kallt
vatten, senare med varmt vatten.
Christofer Columbus förde kakaobönan till Europa 1502, som ”ovanlig
växt”. 1519 introducerade Hernan
Cortes kakaodrycken vid hovet. Det
dröjde till 1600-talet innan kakaodrycken spridits över Europa, via hov
och nobless.
Enbart som dryck användes kakao

långt in på 1800-talet. Men 1828
uppfann kemisten van Houten en
press så att kakaons fett kunde tas
fram, torkas, malas till pulver och
smaksättas. Nu blev det cacao i den
form vi känner det. Utvecklingen
fortsatte. 1847 tillverkades första
chokladkakan, 1875 hade Nestlé
uppfunnit torrmjölk, livsmedelskemist Tober kombinerade detta med
kakaopulver samma år och mjölkchoklad var framtaget.
I Sverige fabrikstillverkade chokladkakor och praliner 1872. Det såg
Cloetta till. Julens populära godis
hade sett dagens ljus.

Boktipset: Janzon/Mossbergs bok ”Blommor i Sverige” visar 200 arter i närmiljöbotanik.

Priserna gäller
så länge lagret
räcker

25 %

Öppen Julsalong
på Konsthallen

på alla

julljusstakar
och

adventsstjärnor!
E-mail: butik@sondrabyel.se

KLIPPANS KON
STFÖRENIN

G

Klippans konstförening har bjudit in icke etablerade
konstnärer att ställa ut i Konsthallen i Klippan. Utställande konstnärer i Konsthallen är annars oftast etablerade
konstnärer. För den öppna
julsalongen gäller endast
att man är 18 år och har anknytning till kommunen.
– Vi har fått in mer än 150
konstverk från 53 konstnärer,
säger Åsa Fridén, ordförande i
föreningen. Det var mer än vi
hade väntat oss! Alla konstnärer
kan nog inte få ställa ut alla sina
verk, det får vi se när vi hänger
utställningen. Men alla kommer
att få med minst ett verk i alla
fall.
Kulturpristagare
Akryl och akvarell dominerar
bland teknikerna, men det har
även lämnats in foton och ke- Akvarell av Birgitta Sjunnesson
ramik. Konstnären avgör själv
om han eller hon vill sälja sitt eller sina verk. Bland de deltagande
märks Rebecka Sharp som fick Klippans kommuns kulturpris 2015.

God jul &
Gott nytt år

Öppen julsalong har vernissage den 12 december kl 11-13. Utställningen pågår till den 17 januari. Man kan räkna med en välbesökt
utställning, mer än 50 utställare från bygden lockar säkert nära
och kära. Gå dit du också, du har kanske en vän eller granne bland
konstnärerna!

önskar vi på kontoret i Klippan

Målning av Lotta Olofsson i akryl-kopparfärg.
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Inte bara ål hos Sejrbo & Son!
Idag känner nog de flesta till vad
Dymöllan står för! Ålrökeri så klart,
men även fisk och skaldjur av alla
de slag säljes här. Dymöllan ligger i
behaglig grönska – i alla fall på sommaren – i Hörsdal någon kilometer från
Västra Sönnarslövs kyrka. Stilla porlar
Klövabäcken intill butiken och serveringen.
Inför julen har man fullt upp i Dymöllan. I
butiken kan du handla det mesta till julbordet! Man har ett tiotal egenproducerade
sillinläggningar, stekt sill och Janssons frestelse. Lax i ett flertal skepnader erbjuds på
Dymöllan; laxpaté, varmrökt, kallrökt, gravad
och najad lax. Och färsk lax, så klart! Och på
ett ålrökeri erbjuds givetvis ål; nyrökt, färsk
och flådd ål trängs i de välfyllda diskarna.

blir utfiskad. Länsstyrelser och Havs- och
vattenmyndigheten arbetar gemensamt för
att skydda beståndet av ål. Dymöllan har
engagerat sig i projektet Trap and transport,
där man hjälper ålen förbi de hinder som
finns på deras väg mot fortplantningen i
Sargassohavet.
Familjeföretag
Dymöllan har funnits i 40 år och drivs av
Sejrbo & son. Firmanamnet talar sitt tydliga
språk, det är ett familjeföretag det handlar
om. Hans-Jörgen Sejrbo startade Dymöllan
1975. Äldsta sonen Hans-Henrik tog över
verksamheten i mitten av 1990-talet och nu
är nästa generation i form av Hans-Henriks
son Jörgen på väg att ta plats i företaget.
Idag jobbar fyra personer i butiken och sex
ute i produktionen.

Utepaviljong
På sommaren är den nybyggda serveringen
öppen. I den grönskande omgivningen finns
utepaviljonger där besökarna kan avnjuta
någon av Dymöllans specialiteter. Man tar
emot en hel del besök från förhandsbeställda
Effektiv betjäning
bussturer, men även spontana besök. En
– Inför den hektiska julhandeln har vi kom- fisktallrik eller en fisksoppa med svalkande
pletterat med en vagn där beställda varor dryck till sitter fint en varm sommardag i den
kan hämtas, berättar Marie Christiansen som behagliga miljön vid Dymöllan!
arbetar i butiken. Nu går det mycket smidiBeställ i god tid
gare och snabbare att expediera! Det känns
Men nu är det julhandeln som tar all tid för
bra att vi har höjt servicenivån, allt för att
Hans-Henrik och hans medarbetare! Beställkunderna skall få en effektiv betjäning.
ningarna till det mesta av julbordet trillar in:
ål, sill, lax... Gör dina beställningar i god tid,
Ålbeståndet skyddas
Ålen är vildfångad och kommer levande minst två dagar innan du vill hämta, så komtill Dymöllan. Den är en ju en eftertraktad mer ditt julbord att innehålla de läckerheter
delikatess, men hotet mot ålbeståndet blev som traditionen föreskriver. Vem vill väl inte
för cirka tio år sedan akut. Sedan dess är ål- ha sillinläggningar, lax och rökt ål till sin julfisket noga reglerat för att förhindra att ålen middag? Och kanske en nubbe till det...
När man röker fisk använder man traditionella metoder i Dymöllans egna rökugnar.
Utbudet av rökt fisk och skaldjur är imponerande: böckling, forell, röding, hel och filéad
makrill, räkor.
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10 – 18
10 – 18

Vecka 52: Måndag – Onsdag
Julafton

10 – 18
STÄNGT

Välkomna! Jessika & Co Gäller 14 december 2015 - 22 januari 2016
Gilla Nya Pålles på Facebook så får ni våra erbjudanden & menyer direkt i din smartphone!

CYKELAFFÄREN I CENTRUM

Vecka 53: Tisdag och Onsdag 10 – 17
Nyårsafton
10 – 14

Julklappar för alla cyklister!

God Jul och Gott Nytt År!
Vi säljer varm fisksoppa med brödbit för
20 kr mellan den 19-23/12, 29-30/12
Vi bjuder på varm glögg och pepparkakor!

Cykelhjälmar med MIPS
Skor • SPD-pedaler
Datorer • Belysningar
Cykelbyxor m.m.

Alla varmt välkomna!

- Dymöllans Ålrökeri

SEJRBO & SON AB

33 cl

Mån: Bruna bönor med fläsk eller
läsk/vatten
falukorv
ingår
Tis: Pannbiff mé lög
Ons: Spätta med mos/kokt potatis och
4
remouladesås
Efter kl.1 i
v
r
a
r
Tors: Pålles goá Pasta (Scremska)
e
serv
”
s
n
e
ll
Fabriksvägen 8 Fre: Wallenbergare, mos, lingon och
ä
v
”K
gröna ärtor
KLIPPAN
0706 - 72 55 37 Veckans alternativ: Pytt-i-panna, ägg och rödbetor

Nu drar julförsäljningen igång och vi säljer som
alltid våra omtyckta fiskprodukter. Vi erbjuder rökt
ål, kall - varmrökt lax, olika sillinläggningar och
mycket mer. Varför inte ett presentkort eller en
delikatesslåda med olika läckerheter?
Vi säljer även i år levande karp.
Vecka 51: Måndag – Fredag
Lördag – Söndag

75:-

Klipp ut och spara mig!

Dagens rätt

EKSTRANDS CYKEL 0435-71 14 13

TEL: 0435 - 152 43 • www.dymollansalrokeri.se

Storg 17, KLIPPAN Vard 9-18 Lörd 9-14

CYKELAFFÄREN I CENTRUM
TREK STANDARD C420
Kolla in nya Trek Nordic Line Citycyklar
SPECIALERBJUDANDE!

Kom till oss och
shoppa loss!
5.395:-

475:-

150:-

95:-

ekstrands.indd 1

495:-

A S KljusAmR.m!.
J U L, sm
in k,

Pa rf ym

06-04-03 10.47.56

189:249:169:-

Halva priset på ett

Klipp ut och
medtag
kupongen!

God Jul och
Gott Nytt År!

valfritt klädesplagg!
Gäller endast på ordinarie priser 14 dec
t.o.m julafton. En kupong per person.
Kan inte kombineras med bonuskortet.

Storgatan 32, Klippan
Tel. 0435 - 101 15
www.gunnsmode.se
7

Alf Olofsson

I MUSIKBRANSCHEN
föreningen Bombadills första musikfest
1977 till det nybildade punkbandet
Kriminella Gitarrer. Han var fjorton år,
men naggande god. Alf spelade bas
med Kriminella Gitarrer under bandets korta levnad, drygt två år.
Motorcyklar och Jaguarbilar
När Kriminella Gitarrer upplöstes tappade han intresset för
musikutövandet. Som sextonåring hade han fått en ny hobby
och köpte en 125-kubikare, en
motorcykel av märket Yamaha.
Efter grundskolan hade han fått
arbete på Tullbergs tryckeri (senare RST)
Han hamnade i London mer eller som handsättare.
mindre av en slump. Det visade sig Tyvärr fick han en del medicinska besvär av
bli en första tripp på en lång resa runt arbetet, vilket ledde till en ny yrkesinriktning.
världen, en resa som fortfarande på- Alf började importera Jaguarbilar från Enggår. Alf Olofsson har sett stora delar land och hamnade som en följd av detta i
av världen, åtminstone konsertsalar London. Efter en tid blev han anlitad av
och rockklubbar... Men vi tar det från Jaguar World, en tidskrift om den klassiska
början!
brittiska bilen. För Jaguar World ansvarade
Han är uppväxt på Granstigen i Klippan med Affe för mässor och utställningar, och hans
föräldrarna Kjell och Ingrid. Barndomen till- fallenhet för att organisera och arrangera
bringades där, i närheten av Klippans kapell, utvecklades. Att resa runt i världen började
i samma kvarter som pappa Kjell växte upp i. också bli en vana.

PROFIL I
E
ALF OLOFS XIL:
SON

Turnéledare
I London blev Affe bekant med en del engelska punkband, bland annat The Vibrators.
När han var ledig från sina engagemang för
Jaguar World blev han erbjuden att följa
med Vibrators på en Europaturné. Han hade
ingenting för sig och hängde på. Under
turnén blev det dock så att Affe hjälpte till
och fixade en del på förhand olösta problem.
Utan att han själv visste det så visade det sig
att han utförde den icke-närvarande turnéledarens jobb.
– Väl tillbaka i London blev jag erbjuden jobb
som ”tour manager” av en annan engelsk
Av sina föräldrar fick de varsin gitarr respekrockgrupp, berättar Affe. ”Nää, jag vet inte
tive bas. I källaren på Granstigen tog de sina
vad en sån gör”, svarade jag. Dom bara tittaförsta steg i sina karriärer i musikbranschen.
de på mig. ”Men det var ju det
Instrumenten kopplades in i
du gjorde när du var ute med
ett par gamla radioapparater
The Vibrators!” Jaså, är det det
och så spelades det på. Affe
man gör... OK, då!
värvades senare på MusikAffe blev alltså ”tour manager” mer eller mindre
av en händelse. Sedan har
det ena givit det andra
och han har fått en mängd
uppdrag och jobben inom
musikbranschen har trillat
in i parti och minut. Meritlistan har blivit lång och
på Norrehus.
ll
ei
cN
M
dy
en
Idrott och punk
Som de flesta killar provade han lite idrott i
ungdomen. Han tränade i Klippans Friidrottsklubb, men även om han var rask så blev det
ingen lång karriär som löpare. Musikintresset
tog överhand. Tillsammans med klasskamraten Thomas Holst inspirerades han av
musikläraren Kaj Helgesson att spela rockmusik som elvaåring.
– Vi hade upptäckt Peps Persson och vill spela
blues, säger Alf. Kaj talade om att det var
mycket enkelt. Tre ackord som spelades i en
viss ordning, inte svårt alls...

W
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har inneburit ett internationellt, frilansande
arbete för Svenska Institutet, Utrikesdepartementet, Riksskonserter, danska Statens
kunstråd. Han har arbetat för ExMS, Export
Music Sweden, med att sprida svensk musik
internationellt. Under tre år bodde han i Paris och arbetade för Svenska institutet och
det svenska kulturhuset där. I 10 år var han
turnéledare för The Soundtrack of Our Lives,
rockbandet från Göteborg, med återkommande turnéer framför allt i USA. När den
svenska ambassaden i Washington, House of
Sweden, invigdes 2006 var Alf projektledare.
Han var musikansvarig för Svenska nationaldagen och avslutningsdagen på världsutställningen i Shanghai 2010. Listan blir lång...
Efter att ha bott i London, Stockholm och
Paris har Alf nu hamnat utanför Valencia i
Spanien, men med en lägenhet i Solna. Idag
arbetar han som lärare och ger föreläsningar
på högskolan.
– Det är musikutbildningar i Borlänge, under
Luleå/Piteå högskola, där jag går genom administrativa frågor. Kort och gott ”business”
inom musikbranschen, säger Alf. Avtal, kontrakt, organisation, nätverk med mera, med
mera. Jag undervisar också på Berkeley University i Valencia i samma ämne.
Alf som själv har en nioårig grundskola är
alltså lärare på högskolan! Men hans långa
och många erfarenheter från musikindustrin
måste bedömas som värdefulla och han har
mycket att dela med sig.
Ebbot och Wendy
Sedan ett tjugotal år tillbaka har han haft
eget skivbolag och management med såväl svenska som utländska artister, bland
annat den samiska sångerskan Sofia Jannok.
Gruppen The Soundtrack of Our Lives, som
Alf arbetade med i tio år, splittrades 2012
och dess sångare - personligheten Ebbot
Lundberg - blev soloartist. Sedan en tid tillbaka är Alf manager för Ebbot och står för
hans skivutgivning.
Och... Sist, men inte minst, så är han också
manager för den kanadensiska sångerskan
och dragspelaren Wendy McNeill, en personlig och charmant artist som framträdde
på Norrehus i Klippan i slutet av november.
Att Alf samarbetar med henne är kanske en
självklarhet, de är sedan tolv år tillbaka ett
par. Naturligtvis träffades de i musiksammanhang i Kanada och har nu varit gifta i
nio år. De bor utanför Valencia i Spanien och
deras liv består till stor del av musik, musik,
musik...

Trevligt folk!

på Grand i Ljungbyhed
ÖPPET I UTSTÄLLNING:

Onsdagar 13-18

0435 - 149 60 0435 - 149 60

Värmevägen 2, Klippan
Tel. 0435- 149 60

GOD JUL OCH
GOTT NYTT ÅR!

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

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

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

Det kända radarparet Filip och Fredrik, med efternamnen Hammar och Wikingsson, fick genom Borlängeentreprenören Patrik Andersson idén till filmen Trevligt
folk! De skrev efter det manus tillsammans med Karin af
Klintberg och Anders Helgeson. Filmen hade premiär i
januari 2015 på Göteborgs Filmfestival och visas nu på
Grand i Ljungbyhed.
Filmens handling kan tyckas vara smått galen. Somalia, det krigsdrabbade landet i östra Afrika, anmäler sig som första afrikanska
land till Världsmästerskapen i bandy. Några bandyspelare i Somalia
finns såklart inte... Nej, de bor i Borlänge i Sverige, och ingen av
dem har stått på ett par skridskor tidigare! Somalias bandylag
har sex månader på sig innan VM börjar i Sibirien. Till tränare
får bandylaget nämnde Patrik Andersson och Pelle Fosshaug, en
kompetent spelare med inte mindre än 5 VM-guld på
meritlistan. Att få de unga killarna, som flytt från
Somalia till Sverige, att stå på skridskor och
hålla i en bandyklubba blir en utmaning för
deras ledare.
Filmen fick överlag fina recensioner i
dagspressen och blev även uppmärksammad internationellt. Miljöpartiet de
gröna i Klippan bjuder på inträdet och
filmen visas den 17 dec kl 18.30.

Snyggt driftsäkert
system som är
enkelt att sköta!
Elsnål avfuktning
från
Mitsubishi Electric!
Avfuktare
MJE14CG-S1-SW

3 779:inkl. moms

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

Se modeller och priser
på www.a4uab.se
Frågor? Ring oss!
Kenneth 0706-248 229
Mattias 0706-248 227
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Lions bjöd på gåsamiddag
Det har blivit tradition för Lions i Klippan att bjuda
på gåsamiddag vid Mårten. För fjärde året i rad bjöd
man de boende inom äldreomsorgen på gås.
– Vi anordnar Klippanfestivalen i Stadsparken i början av juni
och har fått ett överskott av det arrangemanget, berättar
Sven Johansson på Lions i Klippan. En del av det har vi
bestämt skall gå till de som bor på äldreboende i Klippan.
Och då tyckte vi att det var en bra idé att bjuda på gås till
Mårten.

rverar
Bodil Röding se
.
on
ss
ell
Kj
Maj-Britt

LIONS

Börje Svahn bjud
er Karl Eric Elmkv
ist
på dricka.

Bevara tradition
Det var Åbyhem, Väpnaren, Ljungåsen och Ljungbygården
som fick besök av ett tiotal Lionsmedlemmar. Lions står för
kostnaden av själva gåsen, en kostnad som hamnar på cirka
10.000 kronor. Lionsmedlemmarna hjälper till vid själva
middagen och bjuder på vin och snaps för den som vill ha.
– Idén att bjuda på gåsamiddag har vi från Lions i MunkaLjungby, som haft detta som tradition en längre tid, berättar
Börje Svahn som besökte äldreboendet Väpnaren på Mårtensafton. Traditionen med Mårtengås håller på att försvinna och då tycker vi det är trevligt att försöka bevara detta.
För de äldre i kommunen är dessa traditioner viktiga.
Flyktinghjälp
Ett annat exempel på Lions i Klippan verksamhet är att man
skänkt 70.000 kronor till hjälp åt flyktingar från kriget i
Syrien. Pengarna går i första hand till mat och medicin åt
barn i läger i Turkiet och Libanon.

ions
Stöd L ing!
insaml

Vi som är med i Lions
använder vår fritid till att
hjälpa andra människor.
Vi är 1,35 miljoner medlemmar
totalt och 12 000 i Sverige som
förbättrar livskvalitén för människor i vår närhet och runtom
i hela världen.
Lions Club Klippan har skänkt
ca 70 000 kr till närområdet i
Syrien (Libanon och Turkiet).
Pengarna fördelas av lokala
Lions klubbar.
Några av våra aktiviteter är: insamlingar, påskbjörkförsäljning
samt andra hjälpverksamheter
på lokal, nationell och internationell nivå. Alla insamlade medel går oavkortat till ändamålet.
(Alla administrativa kostnader dras
från medlemsavgifterna.)

KÖP EN
PÅSKBJÖRK!

Välkommen till oss!
Träffas - Trivas - Tjäna
Vill du hjälpa andra människor?

Ett enkelt sätt att
stödja Lions!
Privatpersoner och
företag ring vår
“Påskbjörkgeneral”
Gert Glans 0701- 43 82 35
och beställ.

Vill du söka nya erfarenheter
och nya bekantskaper?

Som medlem i Lions lär du dig nya saker och gör nya bekantskaper.
Vi jobbar i olika aktivitetsgrupper som gör arbetet lättare och mer intressant.
Kom gärna till ett av våra månadsmöte i Klippan!

2:a onsdagen varje månad träffas vi i lokalen på Ängelholmsgatan 9
(samma byggnad som Sågen i Klippan).

Ring Ronny Anderson för mer info. Tel kvällstid 070-525 41 82
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God Jul
och
Gott Nytt År!

Billingevägen 13, Röstånga, Tel. 0435-911 22
och
tika nti.
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Vänd er med förtroende
till en urmakare
i tredje generationen

God Jul och

Gott Nytt År!

Lars-Eric Carlsson • Röstånga
Tel. 0435-911 09 • Mobil 0705-14 25 71 • E-post lecarlssonur@telia.com

RÖSTÅNGA
RÖSTÅNGA
RÖSTÅNGA
RÖSTÅNGA
RÖSTÅNGA

BEGRAVNINGSBYRÅ
EGRAVNINGSBYRÅ
EGRAVNINGSBYRÅ
B
BEGRAVNINGSBYRÅ
BEGRAVNINGSBYRÅ

Billingevägen 88 -- Röstånga
- -0435-91570
Billingevägen
Röstånga
Billingevägen
8 - Röstånga
- 0435-91570
0435-91570
Billingevägen
8 - Röstånga
- 0435-91570
Billingevägen
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Röstånga
0435-91570
www.röstångabegr.se
www.facebook.com/begravningsbyra

www.röstångabegr.se

www.facebook.com/begravningsbyra

www.röstångabegr.se

www.facebook.com/begravningsbyra

www.röstångabegr.se
www.facebook.com/begravningsbyra
www.röstångabegr.se
www.facebook.com/begravningsbyra

En hjälpande
hjälpande hand
när
behövs,
En
handhand
närdet
det
En
hjälpande
närbehövs,
det behövs,
En
hjälpande
hand
när
det
behövs,
dygnet
runt,
året
om
En hjälpande
- dygnethand
runt,när
åretdet
ombehövs,

året
- dygnet
- -dygnet
runt,
åretom
om om
dygnet
runt,runt,
året

Vi skänker 50 kronor för varje

Vi
skänker 50 kronorviför
varje
begravningsuppdrag
genomför
skänker
50 kronor
för varje
genomför
till
MinVi
Stora
Dag.
Vibegravningsuppdrag
skänker
5050kronor
för
varje
Vi
skänker
kronorvi
för
vi genomför
till
Min begravningsuppdrag
Stora Dag. vi
begravningsuppdrag
vi genomför
genomför
begravningsuppdrag
till Min Stora Dag.
MinStora
StoraDag.
Dag.
tilltill
Min

NING
ÅSBO RYTTARFÖRE

Tomteritt genom
Ljungbyhed på Julafton

Tomteritten genom Ljungbyhed har funnits i 62 år, så det
är verkligen en tradition med anor som Åsbo RyttarförenSöderåsjournalen
Söderåsjournalen
ing håller vid liv! Ritten
avgår
från
Ryttarföreningens anSöderåsjournalen
Söderåsjournalen
läggning på Herrevadskloster.
Under
ritten stannar man
Söderåsjournalen
Klippan
Klippan
Klippan
Klippan
vid Spångens Gästgivaregård
och på Torget i Ljungbyhed.
Klippan
– Det brukar vara mellan 20 och 40 hästar med, det är vädret på
julafton som avgör hur många vi blir, säger Ulla Herner hos Ryttarföreningen. Det är alla sorters hästar och ekipage som deltar. Det
är med och utan vagnar, och det är ponnyer och stora hästar. Och
naturligtvis är alla julklädda! En del klär även sina hästar i en passande juldräkt.
Längs vägen bjuder man barnen bland åskådarna på gottepåsar,
sponsrade av Ljungbyheds Köpmanna- och Företagareförening.
Vill du deltaga i ritten går det bra även om du inte är medlem i
föreningen. Rykta din häst och leta upp din tomtedräkt, tomteritten väntar på dig!

10,7x7,1

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

10,7x7,1

Massor av
julklappstips!

”VI FIXAR KRISEN VID SPISEN”

Toast Skagen med handskalade räkor, löjrom, dill och
citron

e la

Julklappar fföarmhilje n hittar ni hos oss!
Fönar, Tandborstar, Rakapparater, Hårklippare m.m.
Nya microugnar från Whirlpool från 1.190:Whirlpool tvättmaskiner från 3.490:S!
HETA TIP

Bagagevåg från 39:Fotfil 159:-

h
G o d Jul o c r !
tÅ
G o t t Ny t

Oxfilé från Söderåsen tillagad med kärlek på en bädd
av rostade rotfrukter, rödvinsglace, krämig potatisbakelse
med vitlök och en vintersallad med granatäpple
Vit chokladmousse med blåbär från Söderåsen och
kanelcrunsch
350:- /person
* Köp till en mumsig ostbricka med vindruvor.
95:- /person
För sällskap över 10 personer kör vi kostnadsfritt ut i trakterna kring
nationalparken, men man kan självfallet hämta maten själv om man
föredrar det. Den sista touchen gör ni själva, tydliga instruktioner medföljer. Tid för avhämtning och utkörning är 12-16.

Välkomna med er beställning på 0435-44 23 32
www.skaralidrestaurang.se
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Anna tog med sig
familjen in i studion !

Det blev familjen som tema när Anna Nilsson från Stidsvig vann vår månadstävling – fotografering i Adapt Medias
studio och utskrifter av fotona. Nästa år fyller hon och
maken 70 år och dottern fyller 40 år. Det var alltså dags att
dokumentera familjen inför dessa årsdagar!
Det var inte helt lätt att hitta en tid när barn och barnbarn kunde
komma loss från arbete och andra aktiviteter, men en kväll i slutet
av november fanns alla på plats i fotostudion på Adapt Media. Anna
och maken Sten var där, sonen Thomas och dottern Loella med sina
respektive familjer.
Busiga bilder
Sen blev det många foton; med hela klanen, föräldrar med barn,
mor- och farföräldrar med barnbarn, kusiner och syskon. Det blev
lite seriösa foton blandat med spex och trams. Kort sagt, det blev
många varianter på fotona även om motiven var de samma!
– Ja, hon fick oss att busa lite, säger Anna om Adapt Medias fotograf, Camilla Peurell. Det tyckte vi var kul, speciellt ungarna. Vi fick
vara naturliga och det kändes jättebra!
Nu gäller det för Anna att välja ut format och papperskvalitet för
utskrifterna som ingår i priset. Inte helt lätt kanske, i synnerhet som
det var många foton som blev bra...

12
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Bilder från julskyltningarna i Klippan, Perstorp och Ljungbyhed kan ni se på Klippanshopping.se.
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Tusen
lyktor
– Ljusmanifestation på
Internationella barndagen

Kolla alltid våra priser på service,
reparationer och däck!

Ring 0435- 44 04 87

Det blev en stämningsfull manifestation för den Internationella barndagen 20 november i Klippan. Barns rättigheter uppmärksammades med olika manifestationer
denna dag på initiativ från UNICEF. I Klippan blev det
Tusen lyktor som tändes på Allétorget.

Klippan

Ljungbyhed

– Vi ville uppmärksamma barns rättigheter med denna manifestation, säger förskolechef Susanne Säther på Skaparverkstan som
tog initiativet. Vi bjöd in alla förskolor och dagbarnvårdare att delta med en målad glaslykta som vi tände och tillsammans satte ut
på Allétorget. Det är barnens kväll. Barnen är vår framtid och på
detta sätt vill vi göra både barn och föräldrar delaktiga.

Röstånga

Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barns rättigheter och i många länder världen över firas därför 20 november
som den stora barndagen. Även i Sverige arrangeras flera olika
aktiviteter i anslutning till Barnkonventionens dag.
– Vi arbetar med Barnkonventionens fyra grundprinciper och levandegör detta i vår verksamheten, fortsätter Susanne. Nästa år
vill vi ha med ännu flera lyktor. Då ska vi fylla Allétorget!

Foton: Skaparverkstaden

I Klippan samlades ett flertal förskolor och dagbarnvårdare på
Allétorget för en ljusmanifestation. Förutom att uppmärksamma
barnkonventionen blev barnen och deras aktiviteter synliga i det
offentliga rummet.

Barnkonventionens fyra grundprinciper
• Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
• Barnets bästa skall beaktas vid alla beslut som rör
barn.
• Alla barn har rätt till liv och utveckling.
• Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den
respekterad.
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God jul
och

Gott nytt år!
önskar vi på

LJUNGBYHED • 0435 - 44 56 00 • www.eurolink.nu

SYSTRARNA

I GRÄNDEN

Systrarna i Gränden
utsedd till Årets kafé!
Gör det bekvämt för dig i jul!
Beställ vår omtyckta

Jultallrik
I vår delikatess hittar du:
Sillinläggningar, Janssons frestelse,
Brunkål, Hemlagad griljerad julskinka,
Hemlagad grönkål och mycket annat
gott till julbordet.

Öppettider i jul
Lillejulafton 23 dec ....... 8-20
Julafton ...................... 8-14
Jul- & Annandagen ....10-18

Magasinet Skåne har utsett Systrarna i Gränden till Årets
kafé! Magasinet utser ”Årets bästa” i ett tiotal kategorier,
bland annat Årets bästa skåning, Årets restaurang, Årets
mataffär och alltså Årets kafé.
– Det är med stor glädje vi har tagit emot beskedet om att vi blev
Årets kafé, säger systrarna Jonna Moline och Jessica Andersson i
Gränden. Jättekul! Vi blev så förvånade, vi vet inte vem som har
föreslagit oss, men det är jätteroligt!
Till Årets bästa skåning utsågs Hasse Andersson – kanske ingen
stor överraskning. Den före detta Östra Ljungbybon har ju haft ett
fantastiskt år efter framgångarna vid Melodifestivalen. Ifjol utsågs
Bjärhus Gårdsbutik i Klippan till Årets matproducent och Årets
mötesplats blev då Stationen i Röstånga.
Att bli utsedd till Årets kafé är
verkligen positivt och välförtjänt
för Jonna och Jessica. Deras verksamhet innefattar såväl kafé som
restaurang och delikatessbutik.
Besök Järnvägsgatan 32 i Klippan
så får du själv se vad de har att
erbjuda!

Köp dina Julklappar i Shopen

Hantverkarg. 2 D. Öppet Tis & Tors 14-17. Lör 10-13

eller i Loppislokalen!
LJUNGBYHED 0435-44 10 30

BARA KISS,
BAJS OCH
PAPPER I
TOALETTEN!

Perstorp Bälinge
Idrottsklubb

Badv. 7. (Efter Ugglebadet) Ons 14-17 & Lör 10-13

Stängt från 22/12. Öppet igen som vanligt vecka 2 - 2016

God Jul & Gott Nytt år önskas alla!

Var rädd om Naturen!
SKRÄP SKA
SLÄNGAS I
PAPPERSKORGEN!

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
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US
BÖNENS H

Öppet hus på Julafton
Bönens Hus Mission bjuder in till Öppet hus på julafton
den 24 december. Det blir ett julbord och gemenskap
med musik. Man håller till på Studiegården 47:an,
Storgatan 47 i Klippan.
– Det är femtonde året vi arrangerar detta, säger Gudrun
Göransson på Bönens hus. Besöksantalet har bara ökat och
ökat med åren. Ifjol var vi mer än hundra personer. Det finns
ett behov av gemenskap en sådan dag som julafton. Vi bjuder
alla som vill komma! Det är ett klassiskt julbord vi bjuder på, allt
som hör dit har vi. Och så levande musik och sång.
Bönens Hus Mission anordnar Öppet hus med hjälp av lokala
näringsidkare som bidragit genom att skänka olika varor.
Tid: Julafton 24 december kl 15-18
Plats: Studiegården 47:an, Storgatan 47, Klippan
Information: 0701-44 93 01

Vi önskar alla

Tandläkare Hans Åhlund

Din familjetandläkare
Vi hjälper Dig med Dina tänder
Vi Skapar Ditt Leende
Allmän Tandvård
Estetisk Tandvård
Tandblekning
Implantat

h
c
o
l
u
J
God ytt År!
Gott N

God Jul och
Gott Nytt År!
Fyrverkeriförsäljning
28/12
29/12
30/12
31/12

9-18
9-22
9-18
9-15

Vi bjuder
på kaffe
och glögg!
28-31 dec.

Från Linders Fyrverkeri

Medlem i: American Academy of Cosmetic Dentistry
Swedish Academy of Cosmetic Dentistry och Oral Design International
Ansluten till Försäkringskassan

Järnvägsgatan 11, 264 38 Klippan, 0435-153 10
info@oraldesign.se
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Gilla oss på FB

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

Tor Svensson & hans vänner hyllade 60-talet
Den före detta musikläraren Tor Svensson på Snyggatorpsskolan har vid flera tillfällen arrangerat konserter och satt
upp musikaler som han bjudit Klippanborna på. Framför allt
är det hans elever som då har fått möjlighet att ta sina första
steg på en scen. Men en avslutad yrkesbana innebär inte avslutad aktivitet, i alla fall inte för Tor Svensson!
Två kvällar i november bjöd han och hans vänner på 60-talsmusik på
Sågen. De framförde en del godbitar från de mer kända banden från
den tiden; The Mamas & The Papas ”California dreaming”, Ray Charles´
”Hit the road, Jack” och Procol Harums ”A whiter shade of pale”.
Själva bandet bestod av musiker från Klippan.
Förutom Tor Svensson på orgel och gitarr, var
det Jimmy Witlock, trummor, Anders Nilsson,
bas och Per Långberg, gitarr. På sång fanns
de begåvade sångerskorna Jenny Palm,
Therese Nilsson och Linda Regmyr, en skönsjungande trio! Mats Olofsson, även han
en god sångare, agerade konferencier och
lotsade publiken genom föreställningen på
ett utmärkt sätt.
En trevlig kväll med god musik och mer
än fullsatt i konsertlokalen på Sågen!
Ett lovvärt inititativ från Tor Svensson
& hans vänner i samarbete med Studiefrämjandet, FUB och Klippans kommun.

.
.
.
A
T
BÄS

.
.
Bruksgatan
5
•
264 33 Klippan • 0435 - 108 90
•Julklappen
Öppet hus ochKupolens
1-årsjubileum
•Träningslokalen
träningskort =
Bruksgatan 5

på•Träningskortet
Kupolen lördagen den 27
oktober kl 10 00 - 15 00.

264 37 Klippan

0435 - 108 90

• Hjärtstartarutbildning • Gym • Gruppträning
• Yoga (extra avgift tillkommer)
från 249:-/månad

•Träningen
Träffa Kupolens sjukgymnaster, kiropraktor,
•Inspirationen
träningsinstruktör,
massör och fotvårdsspecialist.Gäller vid nytecknande av autogiro,
från den 1/12-15 till den 15/1-16.
•Motivationen
ingår, värde 1.000:2 tillfällen med PT
(Obs! Med student- och pensionärsrabatt fr. 199:-/månad)

(personlig tränare)

Prova vårt träningscenter och delta gratis i våra
pass med spinning, cirkelträning och
indoor walking.

God Jul och Gott Nytt År!
Klippans största friskvårds- och hälsocenter
Besök www.kupolen.se

Kupolen Friskvårdscenter
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Panta ﬂaskor
– lämna till Åby IBK

BK
ÅBY I

Efter julen när vi har kalasat i mat och dryck så lämnar
festbordet både det ena och andra efter sig. Till exmpel
blir det mycket ölburkar och PET-flaskor över efter oss.
Släng inte detta i dina vanliga sopor!
Vill du göra en insats för föreningslivet i Klippan lämnar du dina
överblivna burkar och flaskor till Åby Innebandyklubb! Samla allt
i en säck, även utländska ölburkar och sådant som inte har pant,
trasiga eller hela, spelar ingen roll.
Säcken lämnar du till Åby IBK vid ICA Kvantum lördagen 9
januari kl 10-12. Övriga datum för att lämna pant är lördagar 12
mars, 14 maj, 16 juli, 10 sep och 19 nov. Tiden är kl 10-12.
Du slipper den tidsödande sopsorteringen och stöder dessutom
innebandyklubben Åby IBK!

N. Skolgatan 2. 0435-71 95 10
Leg. Kiropraktor - Dennis Johansson
Medlem i Kiropraktiska Föreningen Sverige, KFS

God Jul
och
Gott Nytt År!

God Jul
Gott Ny och
t
önskas t (H)år
a

Välkomna!

lla vå
kunder ra

Huvudsalongen • Storgatan 35 • 26432 Klippan • Tel 0435-153 53

God Jul och Gott Nytt År!
!
5
1
0
2
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God Jul
Välkomna att dela orgelbrus,
psalmsång, levande ljus och
julens budskap med oss!
Du hittar julens alla aktiviteter
på vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/klippan
och vår Facebooksida
Facebook.com/KlippansPastorat

Ha en
fröjdefull och
underbar jul
önskar vi på
Norrehus!

Jag inser att jag börjar bli vuxen! Kors i taket,
se på fan osv osv. Vad är det då som gör att jag
börjar inse detta nu när jag nyss fyllt 32?
– På torsdagar är det programmet ”Bytt är bytt” på
TV4. De tävlande ska gissa värdet på olika antikviteter.
Jag ser fram emot torsdagskvällarna lite för mycket
och är uppspelt hela dagen för att jag vet att mitt
favoritprogram kommer visas på kvällen. Och Reneé
Nyberg och antikexperten Karin Laserow är så
mysiga och trevliga. Jag skrockar nöjt i soffan med
min engelska konfekt (vuxenpoäng: cirka en miljon),
gosar nöjt ner mig i soffan och gissar värdet på antika
föremål.
– Jag har fått ett fågelbord. Utanför köksfönstret. För
det är ju så mysigt och rogivande att sitta och titta på
fåglarna. I skrivande stund har den precis kommit på
plats och jag tittar ut genom fönstret hela tiden och
väntar på små pjoddar, havsörn, kakadua och annat
som kan tänkas vilja äta fågelfrö. Ännu har ingen
fågel behagat sätta sig och mumsa. Bortskämda
fågelskrällen!
– Jag har slutat dricka kaffe efter klockan sju på
kvällen. Man får ju så svårt att somna annars… Om
det inte är något speciellt förstås och jag vet att jag
ska vara uppe lite längre.

19 dec.

Årets sista julbord.

Irländskt sväng från scenen 495:-

20 dec.

Barnens juleftermiddag.

Tobbe Chili sjunger, trollar och underhåller,
julgodis i fokus på barnens julbord, fiskedamm och en massa andra aktiviteter.

– Min bästa kulglass-smak är romrussin.
Det känns bra det här, det nya vuxenlivet. Om jag får
säga det själv så klär det mig liksom när jag strosar
runt med min syskonvagn med mina två barn och
känner mig vuxen. Nä, nu ska jag ut i trädgården och
laga geggamoja-pannkaka med bajskorv-potatis. Vi
hörs 2016, året som jag ska börja träna, laga nyttig
mat, äta nyttig mat, lära mig virka och fickparkera. En
riktigt god jul och ett gott nytt år önskar jag dig!

25 dec.

Juldagsrock!

LoVeDoLLs på scen.
Köp biljett och boka bord!

Vi har öppet varje fredag från kl.18.00.
Lördagar enbart vid arr. och konserter.

Vi har stängt:
21, 22, 23, 24, 26/12 - 10/1.
Dagens lunch börjar igen 11/1.

www.norrehus.se
Norrehus går även
bra att hyra för privata
fester. Alltid med kök
och personal.
Fullständiga rättigheter

Vi finns även på
facebook och
instagram

Bryggerigatan 13. Klippan 0435-101 05
www.norrehus.se
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Distriktsmästerskap i nattorientering
FK BOKEN

Orienteringsklubben FK Boken i Perstorp arrangerade
Skånemästerskap i nattorientering den 13 november.
Mer än 300 nattlöpare gjorde upp om medaljerna.
Tävlingen gick i terrängen runt Ugglebadet och Spjutseröd och
bjöd på omväxlande och kluriga banor, med många vägval
att göra för löparna. I seniorklasserna segrade Jannie Hagård
och Fredrik Nilsson, båda tävlande för OK Pan i Kristianstad. I
junior- och ungdomsklasserna dominerade Kristianstadklubben
tillsammans med Lunds OK och Härlövs IF.

Birgit Palm delar ut pris till DM-segraren i klassen H21 Fredrik Nilsson.

Som fotot här nedan visar tävlades det i de flesta åldersklasser!

Före detta Bokenlöparen Anna Ljungqvist, numera Lunds OK, målstämplar.
Segrare i klassen D40.

Lovisa Erichsen från hemmaklubben är en av de nybörjare i klubben som
nyligen börjat tävla och passar på att springa en öppen bana under lördagen.

Julöppettider

För en
godare
jul!

Julafton 8–14
Juldagen 11–18
Övriga dagar 8–21

Äntligen juletid!

Nu är det dags för pepparkakorna
att ta form, för glöggen att värmas,
för skinkan att griljeras och för granen att
göra sin entré i hus och hem. Julen är som bekant full av fix
– men se till att inte stressa upp dig i onödan!
På ICA Kvantum Klippan vill vi att julen ska vara en tid för
njutning, avkoppling och gemenskap. Vi har allt för ett
komplett och smakrikt julfirande här i butiken.

Vägen till en enklare julfirande!
På ICA Kvantum Klippan erbjuder vi lösningar för dig som vill
kunna koppla av och njuta ordentligt inför julen. Med ett brett
urval av mat och delikatesser erbjuder vi catering som passar
till varje tillfälle när du vill bjuda på något gott. Varför inte
prova våra populära jultallrikar, jullandgångar, julmackor eller
julplankor!?

Handla i vår butik på nätet!
Tänk dig att kunna planera och handla dina
varor inför julen i lugn och ro hemma i soffan.
Handla då i vår butik på nätet! Vi erbjuder ett
stort sortiment och är måna om att plocka
varor som du blir nöjd med. Hämta dina
varor när det passar dig via vår smidiga
Drive Thru. Enklare än så blir det inte!
Besök oss på ica.se/kvantumklippan

En riktig mataffär
Elfdalens Centrum,
264 21 Klippan
Tel 0435-29 600
ica.se/kvantumklippan
facebook.com/
ICAKvantumKlippan
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Klippan

Foton: Lars och Ulla Olsson, FK Boken

Dagen därpå arrangerade FK Boken en tävling i medeldistans där
Jannie Hagård triumferade än en gång i damernas 21-årsklass.
Bland 21-åringarna på herrsidan segrade smålänningen Emil
Auselius från Bredaryds OK. Tävlingarna var således öppen för
fler än skåningar.

Trädgårdsförening
i Perstorp
Föreningslivet i Perstorp har fått ett tillskott!
I början av november samlades en grupp
trädgårdsintresserade och tog beslut om
att starta en trädgårdsförening. Man antog
stadgar och en styrelse bestående av sex
personer valdes.
– Vi kommer att använda Föreningssidan i Söderås
Journalen för att nå ut med information, så den
som vill veta mer om aktiviteter och är intresserad
av att bli medlem håller ögonen öppna. Föreningen
har också en grupp och en sida på facebook, berättar Kjell Andersson, en av initiativtagarna. En del
formellt arbete pågår, vi håller till exempel på att
skaffa bankgiro för att hantera medlemsavgifterna.
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Take away
och Bistro

Välkommen in!

God Jul & Gott Nytt År!

Välkommen till en upplevelse i smaker!
Äkta thairecept gjorda på närproducerade råvaror
och riktigt goda thailändska kryddor!
Smakrik lunchbuffé serveras tisdag - fredag
Lyxbuffé på lördagslunchen
Namtips revben njuts från torsdag kväll - söndag
Take Away och menyn är laddad med
fräscha råvaror från Bjärhus Gårdsbutik.

Måndag
Tisdag - Torsdag
Fredag - Lördag
Söndag

stängt
11 - 21
11 - 23
12 - 20

Stängt fr.o.m 23/12 - t.o.m 26/12
Nyårsafton stängt

Storgatan 44, Klippan 0435 - 101 01

www.namtipbistro.se

Har du tillgång till Facebook kan du söka efter
”Trädgårdsföreningen Perstorp” och efterhand få
mer information. Och föreningen har som sagt för
avsikt att informera genom denna tidnings Föreningssida. Kontaktuppgifter med mera lär komma!

EVENT HOCKEY
Ishockey för privatpersoner och företag
Vill du spela ishockey med kompisar, arbetskamrater,
kunder, svensexa, möhippa eller födelsedagskalas?
Kanske vill du som företagare hålla en ”kick off”
av ett litet annorlunda slag? Åstorps IK erbjuder dig
som företagare eller privatperson möjligheten
att få tillgång till hockeyrinken, utrustning med mera.
Vi kan även erbjuda förtäring i vår cafeteria efter matchen.
Paketet innehåller följande:
• 1 timmes ishockey (egen match)
• 20 kompletta utespelarutrustningar
(allt utom skridskor)
• 2 kompletta målvaktsutrustningar
• Speaker, musik, tidtagning, domare
• Inträde till nästa A-lagsmatch
Denna träning räknas som friskvård

Kontakta Carina för mer info 070 - 453 48 11
eller maila: grizzlys@telia.com
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Riseberga-Färingtofta
Hembygdsförening

Fokus Färingtoftabygden

Föreningssidan

Klippanbygdens
Natur
Maila till: foreningssidan@soderasjournalen.se

Åsbo Ryttarförening
Västra
Sönnarslövs
Bygdeförening

PRO Klippan
Åsbo
Släkt- och Folklivsforskare

Ljungbyheds Golfklubb.

Ni skriver2015
själv texter och ansvarar för att de är
Årsmöte
rätt. Vi förbehåller
rätten att
redigera
11 mars oss
kl. 19.00
- 21.15.
Ni dem.
hälFöreningen Fokus Färingtoftabygden söker Årsmöte
Årsmöte
dig som har behov av lokaler eller ideér sas varmt välkomna till Klippanbygdens
Årsmöte den 23 februari kl. 19.00 i FäringNaturs årsmöte.
Plats: Loftet på
Bjärhus
om hur husen
på skolan
skall kunna fyllas
På denna sida erbjuder vi alla föreningar i Söderås
Journalens
utgivningsområde
att informera
om sin verksamhet.
Föreningen
tofta församlingshem. Efter årsmötesförgårdsbutik,
Söndraby.
På
programmet
på
nytt.
Postorder,
produktion,
butik,
konska alltså finnas
i Klippans
kommun
(Klippan, Ljungbyhed, Östra Ljungby osv), Perstorps kommun, Kvidinge eller Röstånga.står
handlingar
berättar
Jonas Kyrö
och Helene
tor, lager, callcenter, dagis, idrott, kurser, de sedvanliga årsmötesförhandlingarna
Stalin Åkesson om Polemansprojektet.
cafe, turism med mera… Alla ideér motta- samt att mötet ska besluta om nya stadgar
Anmäl intresse för nya aktiviteter och stuVälkomna vi bjuder på kaffe med bröd.
ges med tacksamhet och endast fantasin för föreningen. Därefter kommer Staffan
diecirklar till Wanja Karlsson, 0435-23068,
som är ordförande i Skånes ornitogränser!
Skriv direkt till info@faring- Åkerby
På julafton den 24/12 är det dags för Åsbo sätter
Trivseldans
14 december:
Arkivlokalen
0706-442170.
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Färingtofta skola

Klippans Scoutkår

Kvidinge Hembygdsförening
Perstorp Bälinge IK

Klippan RC Klubb

MilitärPRO Ljungbyhed
Söderåsens Brukshundklubb Ljungbyheds
historiska Museum
SPF Seniorerna Färingtofta

SPF Färingtofta
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Östra Ljungby
Bygdegårdsförening
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Riseberga-Färingtofta
Öppettider
på vår bana:
Hembygdsförening

• Söndagar kl. 11.00 - 18.00.
• Onsdagar kl. 18.00 - 21.00.
Årsmöte
Alla
är hjärtligt Välkomna.
Årsmöte den 23 februari kl. 19.00 i Färingtofta församlingshem. Efter årsmötesförhandlingar berättar Jonas Kyrö och Helene
Vintervandring
Stalin Åkesson om Polemansprojektet.
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vi bjuder
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Klippanbygdens natur
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packa
ner den också.
vi ses!

Kvidinge Hembygdsförening

Samling: Spångens gästgiveri i Ljungbyhed
kl. 09.30
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Kontaktperson:
Erik Persson, 0435-44 04 41
Alf även
Fors,
Se
vårKvidinges
hemsida: kyrkoherde, gästar
Kvidinge sockens Hembygdsförenings årshttp://klippan.naturskyddsforening.se
möte söndagen den 15 mars. Alf går i penFölj oss på FB:
sion i höst och kommer att berätta om sina
www.facebook/klippanbygdensnatur
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PRO Perstorp

man bli medlem i föreningen
har man tillKlippanbygdens
Natur
Fokusaktiviteter:
Färingtoftabygden Vill
Övriga
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Bilder.
Nedanstående
aktiviteter pågår varje vecka, Årsmöte 2015
Färingtofta skola
dock med undantag av några veckor vid Jul
Föreningen Fokus Färingtoftabygden söker
och Nyår: Bowling, Canasta, Linedans, Briddig som har behov av lokaler eller ideér
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tofta.nu Gå gärna in på vår hemsida www.
faringtofta.nu Där hittar ni bland annat
medlemsinfo, FIK och annat om Färingtofta
med omnejd.

Naturs årsmöte. Plats: Loftet på Bjärhus
gårdsbutik, Söndraby. På programmet står
de sedvanliga årsmötesförhandlingarna
tar hand om din pant, med eller utan pant
samt att mötet ska besluta om nya stadgar
hela eller trasiga allting är okej….. Petflaskor
för föreningen. Därefter kommer Staffan
+ burkar OCH där ingår även utländska ölÅkerby som är ordförande i Skånes ornitoburkar!
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i en nyi samlingslokal
Åke 12.00
ni arbetet
för positiv
av bygden.
Dahl
Fastighets
AB harutveckling
iordningställt
i gamla
Som medlem
man anmäla
Kreabs
lokaler kan
(Ljungbygatan
22)sej
förpå
ossmejloch Skånes Trollsländor
listan där
man både
får och kan ge infor- 19 mars kl. 19:00 - 21:00, Ängelholms bibliandra
föreningar
i Ljungbyhed.
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Tack till Föreningssidans sponsorer!

F A S T I G H E T S

A B

23

Julmarknad i Elfdalen
Den 22 november hade Klippans Hembygdsförening sin
årligt återkommande julmarknad i hembygdsbyn i Elfdalen. De fint bevarade byggnaderna Ryggåsstugan och
Össjö krog var julpyntade, ljus lyste i fönster och i gran.
Även om det fortfarande kändes som höst, så var det i alla
fall julstämning inne i stugorna.

I de två husen hade hantverkare av skilda slag hyrt in sig och erbjöd
sina varor till besökarna. Sex hantverkare får plats i de små, men
gemytliga utrymmena i hembygdsbyn. Snön låg inte vit på marken,
men en och annan tomte rörde sig allt i de små stugorna...
– Jag har gått back 10 kronor idag. Men det är för att jag har handlat bröd för min förtjänst, säger Roland Aronsson som täljer fåglar
i trä.
Försäljning av kaffe och bröd
Hembygdsföreningens julmarknad har funnit sedan lång tid tillbaka. Intresset bland allmänheten har varierat över tid, och årets
marknad tillhörde inte den mest välbesökta.
– Vi har märkt en nedgång de senaste åren, säger Bengt Bruhn,
ordförande i Klippans hembygdsförening. Kanske är konkurrensen
för stor, det finns ju rätt många julmarknader numera. Och kanske
ligger vi lite avsides här i Elfdalen, de äldre som kanske skulle uppskatta marknaden har kanske svårt för att ta sig hit.
Julmarknaden ger en liten inkomst till hembygdsföreningen genom
kaffeservering och försäljning av hembakt bröd. Det är också ett
arrangemang där de välbevarade byggnaderna får liv och kan visas
upp för intresserade.

Hantverksmarknad hos den Dagliga verksamheten
Klippans kommuns Daglig verksamhet
visade upp sina hantverksprodukter
på en marknad den 17 november. Man
höll till i sina egna lokaler på Storgatan intill Preem där man på ett fint och
smakfullt sätt exponerade sina alster.
Förutom själva produkterna hade man
en utställning där man beskrev delar
av verksamheten.

förmåga. Vi utför till exempel monteringsarbeten för olika företag.

Daglig verksamhet är organiserad i fyra grupper med olika inriktningar; Skapar- och Montering, Service, Upplevelse och Media. Brukare i den dagliga verksamheten är personer
som beviljats stöd enligt LSS, lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade.

– Servicegruppen tar hand om underhållsarbeten och har till exempel gjort utsmyckningar i den offentliga miljön, såsom påskpyntet i rondellen vid Stadsparken, säger Sita
Menberg, handledare i Servicegruppen. Och
vi städar skolområdet på Åbyskolan.

– Vi vill visa vad våra brukare gör, vilket arbete de utför, berättar Jill Bergström som
arbetar som handledare i Skapar- och Monteringsgruppen. Allmänheten känner kanske
inte till vad vi håller på med. Brukarna får
arbeta med olika saker, var och en efter sin

Det var god och glad stämning när brukare
med personal tog emot besökarna från allmänheten. Och framgångsrikt såldes en hel
del av det egenproducerade hantverket till
– som det hette i annonserna förr i tiden – Sita Menberg och Ann-Margret Andersson lotsade
facila priser!
besökarna bland produkterna på hantverksmässan.
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Sköter underhåll och städning
En av brukarna, Ann-Margret Andersson, berättar och visar hantverk som hon har arbetat med. Hon har sytt brödkorgar, kassar och
tomtar på maskin. Alsterna såldes till den besökande allmänheten.

Söderås

I samarbete med

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

2015-11-29
Källarbrand i Klippan

2015-11-29
Timmerbil tappar lasten
på släpet i Färingtofta

Foto: TOPNEWS.se - Jan Emanuelsson

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

Sista chansen…
Årets bild 2015!
Nu går vår populära fototävling in på upploppet!
Fram till sista december kan du skicka in bilder till
”Årets Bild 2015” i följande kategorier: Natur/Djur, Människor,
Ögonblicket och Lokala motiv. På
kan du se de inskickade bidragen och skicka in egna bilder.

Lycka till!
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Söderås
Bank
• SEB, Allegatan 17, 264 33 KLIPPAN.................................................... 0435-48 32 10
www.seb.se, petter.arenhag@seb.se
• Swedbank, Storgatan 38, 264 33 KLIPPAN............................................ 0435-260 00
www.swedbank.se, klippan@swedbank.se

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

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

Festlokal
Tornsborgs Tivoli, Färingtofta 4192, 264 54 Ljungbyhed .......................... 0435-77 01 85
www.faringtofta.nu

Bilverkstad
• Börjessons Bil, Östergatan 28, 264 34 KLIPPAN ..................................... 0435-109 20
www.borjessonsbil.se, klippan.bokning@borjessonsbil.se
• Nockes Bil - Kenoc AB, Spången, 264 52 LJUNGBYHED ....................... 0435-44 04 87
www.kenoc.se, info@kenoc.se

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

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

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.svartasvängen.se, svartasvangenskottbod@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

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
Skingeröds Elektriska, Skingeröd 402, 284 92 PERSTORP....................... 0708-30 61 02
www.skingerodselektriska.se, skingerodselektriska@telia.com
• Söndraby EL, Järnvägsgatan 28, 264 33 KLIPPAN .................................. 0435-139 60
www.sondrabyel.se, sondraby.el.ab@telia.com
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

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
Konditori
• Koch´s Bageri, Storgatan 28, 264 33 KLIPPAN ........................................ 0435-102 53
www.kochsbageri.se, annarebeccasnell@gmail.com
Kommun
• Klippans Kommun, Trädgårdsgatan 12, 264 80 KLIPPAN ......................... 0435-280 00
www.klippan.se, kommun@klippan.se

Vill du synas här?

Gå då in på www.soderasjournalen.se/bransch eller ring 0435 - 77 90 52
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• De företag som är markerade med svart cirkel hittar Du ännu mer

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

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

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

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

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

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

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
Psykoterapi
KBT4U, Norra Skolgatan 2A, 264 33 KLIPPAN ....................................... 0707-56 54 88
Dobrica Vukovic, socionom, leg. psykoterapeut, kbt4u@hotmail.com
Radio-TV
Antennsystem Skåne, Allarp 763, 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

Trädgård
Billy & Carina Trädgårdanl. HB, Svenstorp 897, 264 51 LJUNGBYHED ...... 0705-54 88 14
billyocarina@telia.com
• Bjärhus Växtbutik, Bjärhus 7742, 264 93 KLIPPAN.................................. 0435-102 95
www.bjarhus.se, vaxtbutik@bjarhus.se
IE Trädgårdsservice, Ulvs 101, 284 92 PERSTORP .................................. 0706-96 52 79
• 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

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
• Norrehus, Bryggerigatan 13, 264 33 KLIPPAN ........................................ 0435-101 05
www.norrehus.se, anna@norrehus.se
• Nya Pålles, Fabriksvägen 8, 264 39 KLIPPAN ...................................... 0706-72 55 37
bohaget@hotmail.com
• 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
Snickeri
• Ydhags Specialsnickeri, Förrådsvägen 11, 260 70 LJUNGBYHED .......... 0707-41 10 63
www.snickeriet.info, info@snickeriet.info

Söker du
bildelar, elektriker, målare
eller festkläder?
I detta Branschregister hittar du snabbt
och lätt din lokala kontakt!

information, erbjudanden och annonser om på www.klippanshopping.se
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42” LED-TV
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55” CURVED ULTRA HD

UE55JU6515UXXE
• Curved Cinematic Screen
• PurColour
• Ultra HD 4K
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FRITT H OPPLAD!
K
OCH IN

11.990:-

Rikt färgomfång med levande
färger. En knivskarp och verklighetstrogen bildupplevelse.

3.990:-

N Y H ET !

Vikbar
mobiltelefon

1.990:-

DORO
PHONEEASY 624
Bättre ljud, tydligare
skärm, enklare att
sköta och riktiga
knappar!

Kompact toppljud

CANTON MUSICBOX XS. Bärbar bluetoothhögtalare med utmärkt ljudkvalitet som kombinerar hög kvalitet och teknik i en elegant
design.

Samsung
Galaxy J1

1.690:-

999:-

990:-

med Telia refillkort

Elegant och kompakt mikrosystem
SC-HC19 COMPACT AUDIO SYSTEM
• Tunn och elegant design • Klart och kraftfullt ljud
• Klar för väggmontering • Radio/CD

Retro-radio
med CD
Roadstar
HRA1500MP

Retro-radio
med klocka

990:-

Roadstar
HRA1430

699:-

Vinylspelare
i retrostil
33-45-78 varv
CD, Radio,
Kassett, USB

2.790:Öppettider:
Mån - fre 10 - 18
Lör 10 - 14

1.990:Stereo med CD,
Radio och Bluetooth
SONY CMT-X3
Finns även i svart eller vit
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www.klippan.euronics.se

