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God Jul och Gott Nytt År
DANIEL KRISTENSSON, ANSVARIG UTGIVARE

Vi på Söderåsjournalen och Adapt
Media vill tacka alla annonsörer och
samarbetspartners för året som gått.
Tidningen Söderåsjournalen är, och ska
vara, det lokala näringslivets tidning
för att nå ut till kunder och gynna våra
lokala butiker och företag. Utan an
nonsörer, ingen Söderåsjournalen.
Utan ett lokalt näringsliv har vi ingen
service eller levande centrum. Allting
hänger ihop. Vi hoppas att samarbe
tet fortsätter på samma fina sätt även
nästa år.
Vårt arbete med tidningen bygger på
samarbete och att du som läsare tycker
tidningen är intressant att läsa och att
du blir inspirerad av både läsningen och
erbjudanden från annonsörerna. När
du handlar hemmavid stödjer du både
det lokala näringslivet och Söderåsjour
nalen. Under året har vi förnyat både
utseendet och innehållet i tidningen.

Reaktionerna från både läsare och an
nonsörer har varit väldigt positiva.
Förutom att vi på Adapt Media gör tid
ningen Söderåsjournalen producerar vi
allt från trycksaker, storformat, skyltar
och profilkläder till bygdens företag
och butiker.
Vi tackar för det gångna året och
önskar alla en riktig god jul och ett rik
tigt gott nytt år!

&
l
u
J
d
Go
r!
Å
t
t
y
N
Gott

TÄVLA OCH VINN TRÄNING
PÅ FYSHUSET I KLIPPAN!
Problem att komma igång med trä
ningen? Du har säkert tänkt tanken
att nu är det dags!
Prova då något nytt, annorlunda och
kul. På Fyshuset har de träning som
passar alla och du får hjälp av en per
sonlig tränare med träning, hälsa och
kost. Du väljer själv om du vill träna i
grupp eller individuellt, med personlig
tränare eller bara ha tillgång till ett välutrustat
och funktionellt gym.
Skriv till oss och berätta vad du vill uppnå med din
träning, så är du med och tävlar om 2 månaders
gratis träning på Fyshuset inklusive en PT Duo
träning för dig och en vän! Du och din vän får
även varsin screening av er kropp med rörelseana
lys, fystester och mätning av din kropp. Värdet på
vinsten är hela 6 000 kronor!
På Fyshuset ser de till att du lyckas med att nå
dina mål!

Obs! Brevet MÅSTE märkas med "TRÄNING"
Skriv till:
Träning
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan

Ny täv

ling!

Julskyltning Klippan 3

JULÖPPETTIDER

Läs mer på:

i Klippan

Lillejulafton 23/12 ................. Öppet till 15.00
Julafton 24/12............................... Stängt
Nyårsafton 31/12 .................... Stängt
Trettondagsafton 5/1...... Öppet till 15.00
Trettondagen 6/1 .................... Stängt

Julskyltning

God Jul &
r!
Gott Nytt å

www.kopiklippan.se

i Klippan

God Jul

Den 1:a advent var det julskyltning i
Klippan.

& Gott N

ytt År

Många var de som trotsade kylan och
begav sig ut mot Klippans centrum, där
marknadsstånden stod på både gator och
torg. Söderåsjournalen var givetvis på
plats med kameran och bilder finns att se
på Söderåsportalen.se

Vinnare av pepparkakshus
i teckningstävlingen

Uppvärmd inomhushall för hundträning.

Fenix: Patricia Pitula
Conditori Hjärtat: Isabella Långberg
Systrarna i gränden: Anni Kihlström

Boka din tid på www.skanehallen.se

GodJut lÅr
&

LUFTVATTEN VÄRMEPUMPAR

Gott N yt

NYTT KRAFTPAKET I
MINDRE FÖRPACKNING
14 ÅRS TRYGGHET
EXTREMT LÅG LJUDNIVÅ
HÖGRE VERKNINGSGRAD
GARANTERAD VÄRMEPUMPSDRIFT NER TILL -28Cº

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.

ETT KOMPLETT SYSTEM
MED ENKEL INSTALLATION

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

4 Jultraditionen

Jultraditionen

Under julen är vi som mest traditionsbundna. Men julmaten
har förändrats mycket över tid.
Idag köper vi gärna julmaten i matbutikens delikatessdisk, istället
för att tillaga maten själva och få massor av mat över. Julbordet är
en tradition som ständigt förändras i vad som ska finnas med.
Ordet jul har funnits sedan förkristen tid, men riktigt hur och när
julen började firas vet vi inte. I det gamla bondesamhället hörde jul
samman med att skörden var bärgad, säden tröskad och slaktar
bestyren avklarade. Julen var en tid för vila och återhämtning, men
också en tid för fest och glädje. Julens mat var ett välkommet av
brott från vardagens ensidiga kosthållning.

Glögg och brännvin
Ursprunget till julbordet är något som kallades brännvinsbord på
1500-talet. Den äldsta skandinaviska benämningen på julfirandet
var att "dricka jul". Julölet skulle vara av bästa kvalitet. Idag dricker
vi julmust i större utsträckning än julöl till maten.
Glögg har druckits sedan medeltiden som en kryddad och värman
de dryck. Det är först i slutet av 1800-talet som den nämns som en
speciell juldryck.

Julbordet idag

Dagens rätt

Fabriksvägen 8
KLIPPAN
0706 - 72 55 37

80:33 cl läsk/
vatten ingår

Mån Fläskpannkaka mé lingon
alt. Bruna bönor mé fläsk
Tis Pannbiff mé kokt potatis/mos brunsås o lingon
alt. Köttbullar med kokt potatis/mos brunsås o lingon
Ons Spätta, kokt potatis o remouladsås
alt. köttbullar mé kokt potatis/mos brunsås o lingon
Tors Chili con carne à la Pålles
ÖPPET:
Fre Wallenbergare mé mos, ärtor o lingon
Mån - fre
Veckans alt.: Pytt i panna med ägg o rödbetor
16

Klipp ut och spara mig!

Julbordet har sina ursprungliga rötter i vikingarnas midvinterblot.
Anledningen till att vi har julskinka på bordet är den hedniska asa
tron och berättelsen om hur asagudarna varje kväll slaktade grisen

kl. 11 Gäller 18 december 2017 – 26 januari 2018

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

www. fenixbageriet.se
Öppet alla dagar!
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Samla släkt och vänner vid jul och nyår.
Vi fixar bröd, tårtor, smörgåstårtor och landgångar m.m.
Nu även glutenfritt från Annas Bakstuga i Ängelholm.

Välkommen till våra butiker i:
Klippan 0435 - 102 53
Åstorp
042 - 55 660

Röstånga 0435 - 91 005
Örkelljunga 0435 - 52 333

Särimner som sedan återuppstod på morgonen. Fast julskinka som
rätt är relativt ny på julbordet. Förr åts det gädda och ål istället.
Köttbullar och prinskorv på julbordet är sentida rätter medan grön-,
röd- och brunkål introducerades på julbordet redan under medel
tiden. Pepparkakorna kom till Sverige på 1500-talet och ansågs då
vara en delikatess som man bara unnade sig vid festligare tillfällen
som julfirandet.
Strax efter första världskriget började det kommersiella julbordet
serveras på restaurangerna en eller ett par söndagar före jul. Idag är
julbordet populärare än någonsin och utbudet större än någonsin
tidigare.

Nu drar vi igång julförsäljningen igång och vi säljer
som alltid våra omtyckt fiskprodukter. Vi erbjuder
rökt ål, kall- & varmrökt lax, olika sillinläggningar
och mycket mer.
ÖPPETTIDER
Lör - sön den 16-17/12 ...................................................................kl. 10-14
Mån - tors den 18-21/12 ...............................................................kl. 10-17
Fredag den 22/12.............................................. kl. 10-19 kvällsöppet
Lördag den 23/12 ...................................................................................kl. 10-14
Julafton & juldagen .....................................................................................stängt
Tis den 26/12........................................................................................................stängt
Ons - fre den 27-29/12 ....................................................................kl. 10-17
Lördag den 30/12 ..................................... kl. 10-14
31/12 – 2/1 ................................................................. stängt
Ons - tors den 3-4/1.............................. kl. 10-17
Trettonafton den 5/1 ........................... kl. 10-14
Sön - tis den 31/12-2/1 ............... stängt
Vi bjuder på varm glögg och pepparkakor under v.50-51!
Varmt välkomna!

ICA Kvantum 5

Bästa
Julen!
hittar du på ICA Kvantum
Julen ska vara en glädjens högtid utan stress
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.
I vårt Kvantumkök arbetar kockar och kallskänkor med flera års
erfarenhet av god matlagning och beredning. Varje vecka lagar vi
mycket mat från grunden och sätter stor stolthet i den kvalitet vi
levererar. Våra menyer för jul och nyår är komponerade med stor
omsorg för att ge dig en riktig upplevelse.
Välkommen med din cateringbeställning, så kan du fokusera på
annat än matlagning! Beställ gärna 5-7 dagar innan leverans.
Besök oss på ica.se/kvantumklippan eller ta kontakt med vår duk
tiga kökspersonal på tel. 0435-296 08.

• Jullandgång • Jultallrik • Julmacka
• Julplanka • Julplanka maximum
Liv Kannisto rekommenderar vår mycket omtyckta Julplanka
med många hemlagade specialiteter från vårt eget kök:
3 sorters sill
Löksill, Branteviksill, Kvantumspecialsill. Sillsallad, ägg med dillmajonäs, kavring och cheddarost

Julplank
a

159 kr/per

Kallskuret
Griljerad skinka, kryddig rostbiff, rullsylta, leverpastej,
remouladsås, rostad lök, skånsk och mild senap

s.

Småvarmt
Prinskorv, kökets köttbullar, kökets Janssons frestelse,
kökets brunkål
Dessert
Mandelmussla med lättslagen vispgrädde och körsbärsmylta.

Vår Nyårsmeny
Förrätt: 3 sorters smörre
bröd.
Huvudrätt: Prosciuttoin
lindad kycklingfilé. Syrlig
hjortronsås, krämig potatis
gratäng med färska örter.
Efterrätt: Dumlepanacotta.
Serveras med lättvispad
vanilj
g rädde och choklad
flarn.
y
Nyårsmen

189 kr/pers.

På ICA Kvantum Klippan erbjuds
ett brett sortiment av mat och
delikatesser för alla tillfällen. Butiken
fylls på varje dag med nya färskvaror,
frukt och grönt, mejeriprodukter och
annat gott som förgyller din matvardag.
Besök ICA Kvantums delikatess- och
färskvaruavdelning och låt dig inspireras
av god mat, kött, färsk fisk och härliga
måltidslösningar. ICA Kvantums mål
är att göra din vardag både enklare
och godare!

6 Thiesners VVS
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H Mats Theisner
Thiesners VVS firade
1 års jubileum i novem
ber år och Söderås
journalen har fått en
pratstund med Mats.
Tidigare hette firman
Theisners rör men efter
att firman köptes
upp er
Ni värmer
2013 har Mats vid
startat
brasan...
upp i år igen under nam
net Theisners VVS.

Vi önskar
alla kunder en

GOD JUL

och ett Gott Nytt År!

Ankie, Linda, Ulla, Cajsa
Emmy och Erica

Huvudsalongen • Storgatan 35 • 264 32 Klippan • Tel 0435-153 53
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Vi bygger ditt k!
a
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Grattis till 40 års jubileet!
– Tack, min far Bertil startade firman -78 och i augusti
samma år började jag hos
honom. Far arbetade i firman fram till han fyllde 65 år och då tog jag
över firman. Han stannade kvar och hjälpte till i ytterligare några år.
Min mor Ingrid skötte bokföringen på fars tid och min fru Helen tog
över bokföringen när jag tog över firman, ett riktigt familjeföretag. Efter
firman köptes upp har jag startat igång igen och fyllde faktiskt 1 år i
november.

En kontakt räcker!

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

Vad händer nu?
– Förutom att vi ska fira att jag jobbat 40 år som rörläggare är min
förhoppning att min son ska jobba hos mig på samma sätt som jag jobbade hos min far.

Vad ser du fram emot 2018?
– Träffa nya och gamla kunder förstås. Roligt med alla gamla trogna
kunder. Den sociala biten är viktig liksom att stödja det lokala. Alla är
välkomna att höra av sig!

Hur ska du fira 40 års jubileet som rörläggare?
– Jag minns hur vi firade 25 års jubileet i verkstaden där hemma med
öppet hus. Vi bjöd på kaffe och kakor samt att återförsäljare var på plats
och visade upp sig. Nu får det får bli något enkelt firande med kaffe och
tårta.

ppstips

Smart julkla

GE BORT ETT
PRESENTKORT!

lla
Vi önskar a
r
våra kunde

GOD JUL OCH
GOTT NYTT ÅR!

Vi utför badrumsrenoveringar, installation
av värmepumpar och all sorts reparationer
inom VVS. Använd gärna ROT-avdraget.
072 - 505 83 60 • 0435 - 103 68 • mats.theisner@telia.com

Julafton, Juldagen, Annandagen, Nyårsafton,
Nyårsdagen och Trettondag jul - STÄNGT
Övriga dagar - ORDINARIE ÖPPETTIDER! VÄLKOMNA!

Gilla oss på FB

www.colorama.se

Annonsjakten 7

Titta in i butiken för

“spännande” julklappstips
Politikerskola 2018
Ett sätt att stärka vår demokrati är att få merkunskap.
Vi i Kristdemokraterna i Klippan tycker detta är viktigt.
Du som är nyfiken på vårt politiska arbetet och hur vår
kommun fungerar, får nu en chans att lära lite mer.

Vi lämnar

30-50% rabatt

Vi träffas vid fyra kurstillfällen, ca 2,5 tim/gång.
- tors 15/2
- tors 1/3
- tors 15/3
- tisd 27/3, (Kom.fullm.)
- Avslutning tisd 3/4

på julljusstakar och
adventsstjärnor
(Gäller butik/lager)
Håll utkik efter Elons mellandagsreablad
med utdelning i brevlåda 27/12!

Plats: Cafeterian i kommunhuset,
Klippan (3 vån)
Tid: 19.00–21.30
Anmälan till:
Madeleine Ljungberg, e-post:madeleine@ljungbergs.se
Först till kvarn gäller. Begränsat antal.

VÄLKOMNA IN!

SÖNDRABY EL

Järnvägsgatan 28, Klippan
0435-139 60
klippan@elon.se

www.klippan.kristdemokraterna.se

Måndag-fredag 9.30-18.00, lördag 9.30-13.00

Fabriksvägen 2
0435 - 76 04 00
070 - 222 55 38
Vi önskar alla våra kunder
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Jour dygnet runt!

Ditt glasmästeri i Klippan! www.glasteknikiklippan.se Välkomna!
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!

motor, tyst kupé, fyrhjulsdrift och dessutom utrustad med aktiva säkerhetssom autobroms och filövervakningssystem. Det finns många anledningar till
ia Sportage vinner i längden. Upptäck dem alla hos din Kia-handlare!

WD GT LINE

God Jul &
Gott Nytt År!

S FRÅN 337.900 KR

njpris från:
318.800
kr
Nu
är det

VÄRDE FRÅN 1.833 KR/MÅN*

dags att

trycka...
... i sig julmaten!

d bl.a. autobroms inkl. fotgängarskydd,
vakningsskydd, helljusassistans, eluppvärmt
erplatser), 7” navigationssystem med Apple
h förberedd för Android Auto™, backkamera,
äderratt, LED-dimljus i iskubsformat, dubbla
sutblås, sportläderklädsel, 19” aluminiumfälgar,
elinställbara förar- och passagerarstolar,
rning, JBL® ljudsystem, elmanövrerad baklucka
ee-funktion, nyckelfritt system med
ch parkeringssensorer.

Vi håller julstängt 27-29 dec
Norra Skolgatan 2
Klippan
0435-77 90 50

Tävla i Annonsjakten
Vinn en KLIPPANCHECK. Gäller hos Klippans Köpmanna
förenings medlemsbutiker.
Så här gör du: Varje pusselbit i fältenkia.com
nedan passar in i någon av
annonserna i detta nummer. Hitta annonserna som bitarna tillhör
och skriv annonsörens firmanamn under respektive ruta.

skicka in kupongen senast 5 januari 2018 till:
Adapt Media, Annonsjakten, N. Skolgatan 2A, 264 33 Klippan
i ett frankerat brev eller maila lösningen till: jens@adaptmedia.se
Obs: Glöm inte att ange ”Annonsjakten” utanpå kuvertet! Om
Catwalk
denna märkning inte finns
med, deltar man inte i tävlingen!

Välkomna vintern
Just nu kan du köpa vårt vinteroch dragpaket innehållandes
avtagbar dragkrok, motorvärmare
med kupéfläkt och 17” Hankook
vinterhjul för endast 4.900 kr
(värde
1. 35.700 kr).
2.

Fin julgåva!
Fr. 498:-/del

3.

världens bästa
julklapp!
odJul
GOD
GJUL
4.

yt t Å r
OCH
& Gott N

GOTT NYTT ÅR!
5.

TRÄNA PÅ ALLA
KLUBBAR I SVERIGE

6.

MI

TRÄNA
EXPRES

Namn:_____________________________________________________
Tel:____________________________
önskar vi på
Adress:____________________________________________________________________________________

GARANTERAD VÄR

8

40”

55”

5.990:-

12.990:-

SONY FULL HD SMART TV

SAMSUNG ELEGANT 4K-TV

Upptäck Full HD bildkvalitet, X-Reality PRO, HDR för verklighetstrogna färger och fantastisk kontrast och direktåtkomst till
YouTube med bara ett knapptryck.

Med fyra gånger högre upplösning än vanlig Full HD TV kommer
även de små detaljerna till liv. Active Crystal Colour ger bilden nytt
liv med fantastiska och verklighetstrogna färger.

Sony KDL40WE663

Samsung 55MU6445

3.690:-

BÄRBAR TRÅDLÖS
LJUDANLÄGGNING

BÄRBAR TRÅDLÖS
HÖGTALARE

Sony GTK-XB60

Sony SRS-XB20

590:-

TRÅDLÖS
HÖGTALARE

1.690:-

JBL Clip2

BEOPLAY H8

2.990:-

Bang & Olufsen Signature
Sound. Aluminiumgränssnitt med touch. Upp till
14 timmars batteritid.
B&O BEOPLAYH8

2.690:-

1.290:-

KRAFTFULL
VATTENTÄT APPLE TV 4K
Se film och tv-program i fantasHÖGTALARE tisk 4K HDR-kvalitet. 32 GB.
JBL Charge3

1.990:-

1.990:-

Apple TV4K32

TRÅDLÖSA
HÖRRLURAR

7.900:-

Sony WHH800

JUST RACKS-MÖBEL

1.690:-

RETRO-STEREO
Stereo med CD, vinyl, radio och kasett.
Soundmaster NR540

Smart möbel som gör att du slipper se all
teknik och sladdar. Plats för ljudet, Blu-Ray,
Apple TV med mera. (Soundbar ingår ej)
JRL 1101S

VÄLKOMNA TILL OSS!

SKIVSPELARE
Sony PSLX300

KRAFTFULL SPELDATOR

9.490:-

i5-7400, 8GB RAM, HDD 1TB + SSD 128GB
GTX1050TI
Lenovo Legion Y520T-25IKL

Öppettider: Mån - fre 10-18 • Lör 10-14 • Sön 11-15

Hembygdsgatan 2, KLIPPAN
Tel. 0435-131 67
www.klippan.euronics.se

Nyår 9

Tips för

nyårsfirandet
Det finns enkla grundregler för att en
nyårsfest ska bli kul. Det ska vara gäst
vänligt och alla ska trivas. Har du tackat
ja till en fest kan du inte sedan ändra dig
och gå på en annan fest bara för att den
verkar roligare.

Dina gäster uppskattar god mat före dyr mat
fast på ett festligt snitt.

Catering

Det finns det flera anledningar till varför
många väljer att köpa färdiglagad mat just
på nyår. Det är bekvämt och på nyårsafton
har man mycket annat att stå i om man ska
Val av kläder
ordna fest. Genom catering kan du lägga
Ifall du ordnar fest kan du gärna sätta dress
fokus att umgås istället för att laga mat.
code. Det underlättar för gästerna när de
Slipp stå i köket och njut av partyt istället!
vet hur de ska klä sig. Stilrena och klassiska
plagg passar bra till nyår. Kostym är ett ex Nyårsfirande förr
tremt snyggt klädval till nyårsafton. Välklätt Att fira nyår den 1 januari är en nymodig
och snyggt, dressat från topp till tå. Styla het. Att vaka in nyåret är en sen tradition
med smycken och höga klackar. Till nyår är och en borgerlig företeelse vilken med tiden
en nyårsklänning ett måste. Nyårsafton är spritt sig i alla samhällsklasser. Kvällen firas
tveklöst festernas fest och det är få tillfällen av många i offentlig miljö, vilket man inte
som låter oss glänsa lika starkt.
kan tänka sig om julafton som firas hemma
med familjen.

Mat

Litet nyårsmingel eller en sjudundrande ny
årsfest? Ett gott nytt år börjar med god ny
årsmat! Champagne och skaldjur. Det finns
många dyra sätt att ta emot det nya året på.

Nyårsringningen och nedräkning till tolv
slaget spreds via radion från 1920-talet.
Dock förekom nyårsringning på Skansen
redan 1893, på initiativ av Artur Hazelius.

I Sverige var den 25 december vår nyårsdag
ända fram till 1500-talet. I England firades
nyår den 25 mars, fram till 1753. I det Bysan
tinska riket, bl.a. Ryssland, firades nyårs
dagen den 1 september fram till år 1700.

Nyårsdagen
Nyårsdagen är årets stora pizzadag. Vi äter
dubbelt så många pizzor som en vanlig sön
dag, som annars toppar veckostatistiken.

Välkommen till julklappsbutiken mitt i centrum
– Allt i vackra paket!

Öppet: mån-fre 10-18, lör 10-14
Storgatan 32, Klippan • www.gunnsmode.se
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Nöjd vinnare slog strike
Magnus Ekstén från Ljungbyhed blev den
lyckliga vinnaren av julbord och bowling i
Klippans bowinghall. Med sitt tävlingsbi
drag:
”Rulla strike och spärr,
och sedan ränna,
till julbordet!
Kan det bli bättre?”
Det var bara glada miner när Magnus och öv
riga gäster möttes upp i bowlinghallen inne i
Klippan. Gästerna som fick följa med på bow
ling med julbord var Magnus släktingar eller
julbordsgänget som han själv valde att kalla
dem.
– Vi har som tradition att gå ut och äta julbord tillsammans och det var många besvikna miner när
jag meddelade alla att det inte blir något julbord på
IKEA det här året. Desto gladare miner blev det när
jag berättade att jag vunnit ett julbord med bowling i
Klippan och att alla skulle få följa med.

Toppenkväll
Det blev en kväll med många skratt och glada
miner. Det sammantagna omdömet var att det
var fantastiskt trevligt och allting blev perfekt.
Magnus berättade att bowlingen gick sådär för
hans del men att han kom över 100, så han var
ändå nöjd.
– Jag bowlade en del som ung men det var länge
sedan nu. Idag håller jag igång med tennis, men
bowling är en rolig sport.
Magnus gäster var lika nöjda och rekommende
rar alla att besöka bowlinghallen eftersom det
både var trevligt och att maten var bra. Det var
en toppenkväll helt enkelt, tyckte alla.

God julmat
Efter en timmes bowling dukades det fram ett
julbord som hade det mesta som ett julbord ska
innehålla.
– Maten smakade bra och julbordet innehöll allt
ett julbord ska innehålla. Tyvärr äter man allt för
mycket som hör julbordet till. Så när man kom hem
på kvällen var man helt däst. Vi var alla överens om
att det var en lyckad kväll med både bowling och god
mat, berättar Magnus.
Det finns två saker som Magnus vill tipsa om
avslutningsvis:
– Jag rekommenderar Klippanborna att besöka
bowlinghallen. Du behöver inte åka ifrån Klippans
kommun för att ha en lyckad kväll i goda vänners
sällskap. Maten är bra och servicen utmärkt. Det
andra är att läsa Söderåsjournalen. Tidningen är
innehållsrik, läsvärd med många bra erbjudanden
och jag läser den från pärm till pärm själv. Har man
sedan tur att vinna är det en extra bonus!

Hand-till-hand 11

Med omtanke om sina medmänniskor
HAND-TILL-HAND är ett samarbete
mellan Andreaskyrkan, Röda Korset,
Rädda Barnen, Svenska kyrkan, Fräls
ningsarmén, Lions, Värmestugan och
Klippans Kommun.
I snart tre år har verksamheten pågått och
den går ut på att människor skänker kläder
och prylar som andra behövande får hämta
varje tisdag och torsdag. Alla som är engage
rade ställer upp som volontärer, det vill säga
att alla arbetar ideellt. Allting är gratis och
ideellt, från arbete till det som ges bort. Alla
som är behövande är välkomna till HANDTILL-HAND.
– Det finns alltid ett behov av hushållsgeråd.
Många av de som kommer hit har verkligen
inget men behov av det mesta, berättar Janne
Gustafsson.

– Det har varit stökigt och bråkigt på andra platser i landet, men det har aldrig varit några problem i Klippan. Klippanborna är generösa och
skänker massor av saker. Det är dock alltid brist
på leksaker så det tar vi tacksamt emot mer av,
säger Janne.

Eldsjäl

Julklappar

Janne Gustafsson är en av många som lagt
ner sin själ i att hjälpa andra. Just Janne tog
initiativ och startade Värmestugan i Klippan
för att ge en plats för de utsatta i samhället.
Förutom sitt engagemang i HAND-TILLHAND är Janne engagerad i Frälsnings
armén och Andreaskyrkan.

– Först var det endast nyanlända som kom hit,
nu är det mer blandat. Det alla har gemensamt
är att de saknar resurser själva.
Janne fortsätter att berätta att de har en låst
dörr till lokalen både för sin egen säkerhets
skull och barnen som rör sig i lokalerna.

Bowlinghallen i Klippan önskar

God Jul och Gott Nytt År!
ÖPPET 27/12 - 30/12
Från 12.00 - 20.00

Önskas bokningar utöver öppettider vänligen kontakta oss.
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DAGENS LUNCH 80 kr
Mån-fre 11.00-13.30
Stängt mellan Jul och Nyår.
Öppnar igen 2/1.

BOWLING MED BUFFÉ
Från 189:Välkommen till
Stackarpsvägen 5, Klippan

Catwalk

Fin julgåva!
Fr. 498:-/del

Varje år till jul delar HAND-TILL-HAND
ut julklappar och julgodis till barnen som be
söker dem. Inget barn ska vara utan julklap
par och omtanke under julen. För alla som
vill hjälpa till att skänka leksaker till jul är
det välkommet att kontakta HAND-TILLHAND.

12 Ung världsmedborgare

Ung världsmedborgare
låtskrivare åt artister från Europa, Nord
amerika och Asien. Nu arbetar han med
eleverna i Ljungbyhed och producerar deras
egenskrivna musik. Kontrasterna att arbeta
med Ed Sheeran eller Simon Cowell till att
arbeta med Heléne Lindqvist och eleverna
på Ljungbyhedskolan är stora. Fast det är
lite av charmen.

Integrationsprojekt

Mellanstadieeleverna i Ljungbyhed hål
ler på att producera och sjunga musik
genom projektet ”Ung världsmedborgare”.
Till sin hjälp har de bland annat Heléne
Lindqvist, känd profil i Klippan och
David Fremberg som är producent.

Att eleverna spelar in musik och uttrycker
sig musikaliskt är en del av kommunens
satsningar på ökad integration där möjlighe
ten att skapa nya mötesplatser och kulturella
intryck tillsammans utgör navet.
– Målet är att bygga en gemenskap där alla
känner stolthet över det de gjort tillsammans
och skapa relation till sin hembygd. Kulturen är
ett fantastiskt verktyg för detta och fördjupar en
upplevelse, berättar Heléne.

Tindra och Linn sjunger låten ”Ta det lugnt”

projektet i sin undervisning. Eleverna har
fått öva genom att spela på olika instrument
och sjungit. Det har varit ett uppehåll med
att spela olika instrument sedan musik
En del av undervisningen
skolan brann ned. Det har inte hindrat elev
David är till vardags bosatt i Malmö och har Musikläraren på Ljungbyhedsskolan, Erik erna från att fortsätta med musiken och sitt
världen som arbetsfält som producent och Johansson, är involverad och har integrerat projekt att sjunga och spela in musik.
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CYKELAFFÄREN I CENTRUM

GOD !
Butiken är fullproppad med lämpliga
julklappar för alla cyklister

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

30%

PÅ EN
VALFRI VARA

Gäller för ett
köp/pers under
hela vecka 51

”VI FIXAR KRISEN VID SPISEN”

Nyårssupé – avhämtning
Förrätt

Hummersoppa med kräftstjärtar

Varmrätt

Skånsk hängmörad oxfile tillagad med kärlek.
Serverad på en bädd av rotfrukter, rödvinssky,
potatistournedos och lyxig nyårssallad

Efterrätt

Vit chokladmousse med nyårspassion och crunch

425:- /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 toutchen gör ni själva, tydliga instruktioner medföljer. Tid för avhämtning
och utkörning är 13-15. Utkörning 15-18.

KLIPPAN

KLIPPAN

Välkomna med er beställning på 0435-44 23 32
www.skaralidrestaurang.se

Skapa mer
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Yoga Mitra 13

i kropp och själ

Annika Thomasson och Camilla Heidfors Peurell
håller pass i Yoga, Qi Gong och Tai ji i sin studio
Yoga Mitra på Klostergatan i Ljungbyhed.
Flera dagar i veckan finns det olika pass att välja mel
lan och människor i olika åldrar väljer att ge sig själva
ro, sinnesfrid, styrka, smidighet och balans – både i
kroppen och livet – genom denna träning.
Både Annika och Camilla är yogainstruktörer men
har gått lite olika inriktningar. Annika har sysslat
med träning av något slag i hela livet. Redskapsgym
nastik, klassisk balett, jazz och fridans är några av
alla träningsformerna. Annika startade tidigt som
tränare och instruktör.
– Det är faktiskt i hela 40 år som jag varit instruktör,
då jag startade som 15-åring. De senaste två åren är det
huvudsakligen som yogainstruktör.
– Yogan är det som fångat mitt hjärta och min själ efter
jag slutat med redskapsgymnastik och dans, fortsätter
Annika.

Qi gong och Tai ji
När Camilla började sin 3-åriga Qi Gong- och Tai ji
utbildning i Uppsala var det inte med avsikt att bli in
struktör, utan för att lära sig själv att få igång energin
och kunna behålla den. Men efterhand har det vuxit
fram en stark känsla av att vilja förmedla det välbe
finnande hon själv funnit.
– Det här så härligt att se när mina deltagare hittar tillbaka till en mer energifylld kropp och tillvaro. Det är upprepande enkla rörelser i Qi Gongen. Man fokusera på här
och nu i både Qi Gong och Tai ji, menar Camilla.
Under våren kommer Yoga Mitra bjuda på olika helgHappenings i studion. Håll utkik!
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www.hotellrestaurangrosenberg.se

önska

Avloppsspolning
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y
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G:a Torg 1, Åstorp. 042-500 77

Rörinspektion

JOUR DYGNET RUNT

Underhållsspolning

Taktvätt

LJUNGBYHEDS

www.ljungbyhedsspolservice.se

• Måndagar 18.30 - 20.00 ...... Kundaliniyoga
• Tisdagar 18.30 - 20.00 ...... Kundaliniyoga
• Onsdagar 18.00 - 19.30 ....... Qi gong/Tai ji
Vi startar vecka 2 2018. 8 ggr 800:- eller 120.-/gång
Håll utkik på fb!
Fler träningspass och helgkurser tillkommer efterhand.
Mer info: facebook eller sms • Anmälan: smsa 0768 - 79 60 99

Klostergatan 4, Ljungbyhed

Foto: Bildbyrån
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KOLLA HOCKEY MED
KOMPISARNA I LAGET!

Rögle BK erbjuder alla föreningar att gå på SHL-hockey
i Lindab Arena till reducerat pris.

slag
Ungdom

ERBJUDANDE!

100kr/biljett
(ord. pris 285 kr)

Seniorlag

ERBJUDANDE!

150kr/biljett
(ord. pris 285 kr)

Erbjudandet gäller både ungdomslag och seniorlag. Lagbiljetter kan beställas av enskilda lag inom alla olika
idrotter. Antalet lagbiljetter per match är begränsat och det är ”först till kvarn” vid varje enskild match som gäller.
Minsta antal vid beställning är 8 stycken.
Pris, ungdom (ännu inte fyllt 17 år), numrerad sittplats: 100 kronor/biljett (ordinarie pris 285 kronor).
Ståplats, ungdom: 30 kronor/biljett (ordinarie pris 60 kr).
Pris för seniorlag, numrerad sittplats: 150 kronor/biljett (ordinarie pris 285 kronor).
Ståplats, vuxen: 60 kr/biljett (ordinarie pris 120 kr/biljett).
Ansök om lagbiljetter på vår hemsida http://www.roglebk.se/kop-biljett/lagbiljett alternativt skicka en förfrågan till erik.brunnstrom@roglebk.se
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Dagnys 15

Sussi Ottosson

Har du funderat över vad det är för mysigt
kafé som öppnat i gamla banklokalen på
Storgatan i Ljungbyhed? Söderåsjournalen
har svaret, vi har fått en pratstund med
Sussi Ottosson som driver kaféet Dagnys.
När du kliver in på Dagnys möts du av en varm
atmosfär och en mysig hemtrevlig känsla. Lo
kalerna är fräscha, målad dekor på väggarna
och inrett med myshörna och kafédel. I baren
serveras det alla sorters kaffe, hembakade ka
kor samt bröd från Backhaus och lättare lunch.
Så fort Dagnys får alkoholrättigheter så kom
mer de att ha öppet fredagar och lördagar till
kl. 23. Dagnys är verkligen plats du vill kom
ma tillbaka till.

Hur kommer det sig att du öppnat kafé i Ljungbyhed?
– Det är en dröm jag haft sedan 5-6 år tillbaka.
Barnen är i rätt ålder för att jag ska börja om på
något nytt. Det var nu eller aldrig! Under en tid
har jag tittat runt i olika orter på olika lokaler men
inte hittat något som kändes rätt. En tillfällighet
öppnade sig när bankhuset stod tomt så jag köpte
huset.
Granne med Dagnys är LT Lantmän där Sussi
jobbat de senaste 20 åren, men nu är det andra
bullar som gäller. Inredningen hos Dagnys är
vald med omsorg för att skapa ett hemtrevligt
och ombonat intryck. Loggan har hennes vän
Mia Jönsson gjort. Men varför heter kaféet
Dagnys egentligen?
– Namnet kommer från Owe Thörnqvists hit
”Dagny” som gör en glad och det är samma stämning vi hoppas att alla gäster ska få hos oss på Dagnys, avslutar Sussi.

Städpatrullen
- vi städar allt!

Paj, soppa, sallad, hamburgare,
våffelsticks, smörgåsar, kakor m.m.
Kaffe i alla sorter. Välkomna!
Öppet: tis-sön 10-18
Storgatan 6, Ljungbyhed
Tel 070 - 74 27 732
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...med förhinder

"Jag skulle vilja vinna dessa biljetter eftersom jag älskar
att gå på bio, även om jag inte alltid kan gå. Hade också
velat vinna då jag studerar och inte alltid har pengar."
Vinnaren av biobiljetter, Johanna Jo behövdes inte heller utan det gick bra
hansson från Ljungbyhed, blev lycklig att hänga med i filmen ändå. Det blev
vinnare av ett biobesök på Grand Bio i många skratt.
Ljungbyhed.
Vi kliver tillbaka in i salongen efter alla besö
Det blev en vinst som kantades av missöden kare gått och Bengt Arne Bodén går omkring
och problem. Först gick ett kretskort sönder och städar i biografen. Både Johanna och
i projektorn och biografen fick ställa in före Cajsa berättar enstämmigt att det är jättebra
ställningarna i över en vecka. När Johanna att det finns en biograf i Ljungbyhed vilket
väl skulle gå på bio blev pojkvännen sjuk och gör att man slipper att åka till Helsingborg.
kunde inte gå på bio. Med kort varsel ställde Utbudet har utökats och alla storfilmer visas
Johannas kompis Cajsa upp och följde med
istället. Som om inte det var nog så blev det
en annan film som de gick och såg på dess
utom. Istället för superhjältar blev det antihjältar i form av filmen ”Solsidan”.
Söderåsjournalen mötte upp Johanna och
Cajsa efter filmföreställningen och fick en
pratstund. Salongen var nästan fullsatt så
det blev trångt i foajén när vi skulle ses.

Grattis till vinsten, Johanna!
– Tack, det var riktigt kul att vinna. Det var faktiskt första gången jag skickade in ett tävlings
bidrag och då gick jag och vann, helt otroligt kul.

Hur var filmen?
– Den var jättekul. Jag hade aldrig sett ”Solsidan” tidigare när det visats på TV men det

liksom att de visas när det är Sverigepremiär. Det finns både vanliga filmer och
3D vilket de tycker är toppen.

– Biografen ser oansenlig ut när du står utanför. Foajén och biljettluckan förstärker intrycket
av en liten biosalong men när du kliver in i salongen blir det väldigt stort med en gång. Jag rekommenderar starkt andra att gå hit och uppleva
film. Det är nära och bra och det är särskilt mysigt att se film på bio. Att vi har en egen biograf
i Ljungbyhed är praktiskt och bra med tanke på
närheten. Det finns flera olika dagar att välja
mellan när du vill gå och se på en film och det är
också bra, säger Johanna.
Vi skiljs åt utanför biografen och när jag vän
der mig om tänker jag på att Johanna och
Cajsa har helt rätt. Grand Bio i Ljungbyhed
ser inte mycket ut från utsidan, men det är en
stor biograf på insidan. Det är unikt att ett
litet samhälle som Ljungbyhed har en egen
biograf som visar alla de senaste filmerna.
Att det finns eldsjälar som möjliggör att det
visas film i Ljungbyhed värmer gott i kylan.
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Vi firar

100 år
1917- 2017

God Jul

n!
onskar per sonale
x-pris

MON AMIE,
ALLA DELAR

25 %

GOD JUL
OCH

GOTT NYTT ÅR!
önskar vi på

KIKARE FOCUS
Bristol 8x42

x-prisOrd. pris 1195:-

695:-

149:-

FYRVERKERIFÖRSÄLJNINGEN
BÖRJAR DEN 28/12
Öppettider JUL & NYÅR:
V51. Hela veckan ........................ 9-18
Lör 23/12............................................. 9-13
Julafton, Juldagen,
Annandag Jul ................................... stängt
Nyårsafton (endast grovbutiken
m. ingång från baksidan) .... 10-13
Nyårsdagen ...................................... stängt
Fre 5/1 Trettondagsafton... 9-13
Lör 6/1 Trettondagen ............. stängt

Priserna gäller i Ljungbyhedsbutiken t.o.m. den 23/12

Bygdens butik!

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

VINGLAS

Ord. pris 198:-

Storgatan 4
Ljungbyhed
Tel 0435 - 294 50

18 Julskyltning och Julfrukost i Perstorp

Julskyltning och julfrukost
På lördagen innan 1:a advent bjöds det traditionsenligt på jul
frukost på ICA i Perstorp.
Ingemar Larsson har drivit butiken i 18 år och haft julfrukost varje
år. Att det är uppskattat är det ingen tvekan om. Folk kom och gick
hela tiden och det var ständigt fullt vid borden. En annan tradition
vid julfrukosten är att Klippans musikkår är på plats och spelar.
Så även i år. Inramningen med uppdukade bord på lagret och en
orkester som spelar är unikt. Ett fantastiskt initiativ och tradition
av ICA Perstorp och Ingemar med personal.
På söndagen var det dags för årets
julskyltning – en succé med massor
av folk på torget som dansade kring
granen, åkte karusell och hoppade i
hoppborgen. Olika marknadsstånd
ramade in torget och från scen spe
lades det julmusik. Butikerna hade
öppet och kunderna kom och gick
hela dagen.

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

Läs mer på:

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

Läs mer på Söderåsportalen.se

Vi förvaltar skogsfastigheter, utför avverkningsuppdrag,
producerar samt köper skogsbränsle i Skåne.

Ett fullserviceföretag för din skog
Bo Björnestrand Pär Bylund
Relika Kaer
Mats deVal
070-966 84 50
070-542 84 45 070-876 04 77 070-233 40 45

Ulf Waldau
070-976 17 39

FOTHÄLSAN
I PERSTORP

Välkommen till

!
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Julkla
Extra JULÖPPET:
Onsdag 20 dec, kvällsöppet till kl 20
Lördag 23 dec öppet kl 10-14
Julafton stängt

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

Information från Perstorps kommun
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Kul med kultur på Kulturskolan
Ingen lokal. Inga instrument och ingen
personal. Så var förutsättningarna i bör
jan av augusti. Nu i december råder full
aktivitet inom Perstorps Kulturskola.
– Vi har cirka 135 elever i verksamheten,
säger Kulturskolechef Gunilla Rönnberg.
Perstorps kulturskola, som bland annat har
en riksspelman som lärare (Patrik Dahlin,
Nyckelharpa), arbetar utifrån en positiv
människosyn som genomsyrar allt i verk
samheten.
Devisen är: "När du visar att du tror på ett barn
eller en ungdom - kommer han/hon att klara av
allt!"

Sveriges minsta Kulturskola
Kulturskolan kallas också Talent Education,
för att den tar vara på varje individs innebo
ende talanger.
– Att musicera, dansa, sjunga och spela teater
utvecklar människor oerhört mycket! Att få tillgång till att uttrycka sig på olika sätt, stärker
självkänsla och ger trygghet, och självförtroende,
säger kulturskolechef Gunilla Rönnberg
som sedan augusti byggt upp verksamheten
som hon halvt på allvar, halvt på skämt kal�
lar ”Sveriges minsta Kulturskola”.

– Då vi började hade vi ingen
lokal och inga instrument. Det
som däremot fanns var stommen med instrumentalelever.
Allteftersom började bitarna
komma på plats och jag kunde
anställa Pom-Pom Bengtsson som lärare i sju ämnen,
säger Gunilla som precis
som Pom-Pom (fiol) har
utbildning enligt Suzuki
metoden (Gunilla, piano/
kyrkorgel), vilket innebär
att eleven stimuleras till att
lära sig från tidig ålder, i sin
egen takt genom att lyssna
och härma.

Kulturskolechef Gunilla Rönnberg tillsamans med läraren Pom-Pom
Bengtsson i Kulturskolans lokaler.

Kul med kultur
Under de månader som passerat sedan star
ten har verksamheten utökats med dans-,
teater- och musikalgrupper. Dessutom finns
en grupp kallad ”Kul med kultur”, vilket är
en introduktionskurs för att väcka barnens
nyfikenhet och glädje. Barnen får prova att
spela många olika instrument och även testa
på andra kulturämnen.
– Glädje är viktigt. Det ska vara roligt hos oss.
Vi jobbar även mycket med att se varje individ
så att inte någon talang missas. Vi tror
på våra elever och genom att redan tidigt
vänja dem vid att öva lägger vi en grund
för framtiden.
Responsen på verksamheten har inte
låtit vänta på sig. Elever och föräldrar
är nöjda.

omsorgen, i musik för invandrarelever under
ledning av Emil Nordstrand. Eller så kan
elevernas egna initiativ resultera i en kurs.
– Jag fick ett handskrivet brev en dag av en elev
som gärna ville att vi skulle strata en teatergrupp,
berättar Gunilla Rönnberg och fortsätter:
– Jag tänkte att ett sådant fint initiativ måste vi
stötta så nu är vi i gång. Vi jobbar bland annat
tillsammans med konstnären Maya Verma i ett
konstteaterprojekt, kallat Dröm-maskinen, som
resulterade i en utställning på torget i Perstorp.

Om höstterminen varit en period av upp
byggnad ser vårterminen mer stabil ut. Verk
samheten är i gång. Men tro inte att Gunilla
och kompani lutar sig tillbaka för det. Tvärt
om. Det är fortsatt hårt arbete som gäller.
Och nya kursstarter.
– Vi jobbar med stegvisa förbättringar. Till exempel blir renoveringen av aulan äntligen klar så
Ständigt nya kurser
vi får tillgång till en konsertlokal. Sedan planeKontinuerligt startas nya kurser. Som
rar vi start av filmkurser och undervisning i cello
danskurserna
(hiphop/streetdance
enligt Suzukimetoden.
samt en för nyanlända) där italienska
danspedagogen Barbara Resnati är Mer information om Kulturskolans olika
ledare. Eller introduktionskurserna, i verksamheter finns på:
samarbete med individ- och familje www.perstorp.se/kulturskolan

Plastkonferens i Perstorp
Drygt 100 personer samlades på Persgår
den i Perstorp för att delta i en konferens
om plastens historia och framtid. Plasten
i Perstorp fyller 100 år i år och det upp
märksammas på olika vis.

biologiskt nedbrytbara. Hållbarhet, utveck
ling och miljö gick som en röd tråd genom
föreläsarnas budskap. Nazdaneh Yarah
madi, Ph.D. Associate Professor - Polymer
Technology Chalmers University of Techno
logy talade om plast i ett visionärt perspek
Olika föreläsare belyste allt från den intres tiv och vart utvecklingen är på väg. Linda
santa historien till dagens utveckling med Zellner från Perstorp AB berättade om olika
till exempel miljöanpassade plaster som är möjligheterna med bioplaster.
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Bo Ingvar var med och firade 40-årsjubileet av musikfesten i Stadsparken i juni
2017. Mats Pettersson överlämnade minnesskriften över musikfesterna.
Foto: Jan Emanuelsson / TopNews
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– musikprofil
Klassiskt skolad violinist från Malmö
som blev framgångsrik musikpedagog –
så kan man mycket kort sammanfatta Bo
Ingvar Olssons yrkesliv. Med anledning
av att Klippanpopen nu firar 40 år kan vi
väl som månadens profil presentera en av
dem som hade ett finger med i spelet när
det hela började. Bo Ingvar var musik
lärare i Klippan och aktiv i bygdens
musikliv i tjugo år.

han arbeta som frilansande musiker och
framträdde på 1950-talets restauranger och
kaféer, framförallt i hemstaden Malmö.
Repertoaren var blandad och kunde inne
hålla klassiska stycken såväl som den tidens
schlager och någon dag i veckan dansmusik.
Bo Ingvar satt också en tid i Malmö symfo
niorkester, men kostymen kändes något för
trång i sammanhanget och han beslöt sig för
att bli pedagog.

Frilansmusiker

Musiklärare

Bo Ingvar Olsson föddes 1935 och växte
upp i Malmö där fadern Anton drev kiosk
rörelser och mamma Evy var hemmafru.
Anton kom på en auktion över en begagnad
fiol och redan som sexåring började Bo Ing
var öva på instrumentet. Han hade lätt för
fiolspelandets teknik och fick uppmuntran
– från något håll fick han höra att han var
ett "underbarn". Redan i tonåren började

Bo Ingvar utbildade sig till musikdirektör i
Malmö med ett slutår vid Kungliga Musik
högskolan i Stockholm och började i 25-års
åldern att arbeta som musiklärare. Han var
kommunal musikledare i Eda i Värmland
någon mil från den norska gränsen fem år,
men återvände sedan till Skåne. Efter ar
beten i Kristianstad och Staffanstorp slog
han och hustrun Gunnel ned sina bopålar i

nordvästra Skåne. Deras sommarhus utan
för Munka-Ljungby blev permanent boende
för dem och barnen, Jonas och Johanna. Bo
Ingvar fick 1970 arbete i Klippan.

Till Klippan
Efter en kort tid på Snyggatorpsskolan i
Klippan blev Bo Ingvar musiklärare på
Klippans gymnasieskola. Han startade upp
en avsomnad gymnasiekör, vilken han ak
tiverade till luciatåg, skolavslutningar och
återkommande shower i Folkets hus teater
salong Folkan. Showerna gick på temat
"Good old days", namnet hämtat från ett
populärt TV-program, och hade inbjudna
gäster såsom Bosse "Nygammalt" Larsson,
Lasse Holmqvist och Per Grundén. Till
konserter i Idrottshallen bjöds bland annat
Jan "Tollarparn" Eriksson, Cyndee Peters
och jazzgruppen Vieux Carré in. Den som
var medlem i kören vid den här tiden bör ha

Foto Bo Widberg

Foto Bo Widberg
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Bo Ingvar visar stolt upp Kommunala musikskolans LP (1978) framför Kyrksalshuset i Klippan.

fina minnen kvar – några har säkert den LPskiva som gavs ut 1974 kvar i sin skivhylla.
Det var nog den första (men inte sista) LP
som spelades in i Klippan.
När Bo Ingvar fick ekonomiska resurser för
att utrusta skolans musikinstitution valde
han att satsa på några "instrument" som inte
ingick i den tidens standardutrustning; en
bandspelare och en Moog-synthesizer. Någ
ra av skolans elever började experimentera
med dessa redskap och skapade ljudcollage
som sedan framfördes vid skolavslutningar
och i andra sammanhang. Dessa elever blev
några år senare medlemmar i musikfören
ingen Bombadill.

Pax Art Ensemble
Bo Ingvar var (och är!) en nyfiken natur
och begränsade inte sitt eget musicerande
till den klassiska musiken. I mitten av
1970-talet bildade han tillsammans med
andra kompetenta musikerkolleger Pax
Art Ensemble. Gruppen spelade en nästan
helt improviserad musik som är svår att
kategorisera. Man framträdde ofta med en
bildkonstnär (under en tid Björn Dahlberg
som också var lärare i bild i Klippan) och lät
konstverk som projicerades på en filmduk
vara inspiration för utövandet av musiken.
Det lät inte som ABBA eller Black Sabbath,
ej heller som Vivaldi – det lät inte som nå
gon annan musik över huvudtaget.

Bo Ingvar tillsammans med några Bombadill-medlemmar inför musikfesten
1978. Från vänster Bengt Pålsson, Kristian Brandt och Tomas Ahlberg.

Studio Bombadill
Redan några månader efter starten i februari
1977 arrangerade Bombadill en musikfest
i Stadsparken i Klippan – föreningen blev
mångsysslare på musikens område. Man
hade redan haft ett flertal konserter med
elektronisk musik i Bibliotekets atrium, och
detta fortsatte man med parallellt med an
dra aktiviteter.
Den resurs som Bo Ingvar lyckades skapa
med ljudverkstaden, Studio Bombadill, bar
frukt. Inom några år hade ett flertal rock
band från trakten spelat in skivor och blivit
uppmärksammade nationellt. Du känner
nog igen namnen – Torsson, Kriminella
Gitarrer, Kommissarie Roy, Wilmer X och
många andra spelade in sina första skivor i
studion i Klippan.

Musikhögskolan i Malmö
Listan på allt som Bo Ingvar åstadkom
under sitt yrkesliv blir lätt lång och vi ger
här bara några exempel. Som musikledare
tog han initiativ till Klippans musikvecka i

början av 1980-talet, han utbildade en
mängd elever i stråkinstrument som senare
bildade Klippans ungdomsymfoniorkester,
en unik företeelse för en ort i Klippans stor
lek, och mycket mer.
I mitten av 1980-talet fick Bo Ingvar enga
gemang vid Musikhögskolan i Malmö vil
ket så småningom ledde till att han lämnade
Klippan och utbildade musiklärare där. I
Malmö tog nya projekt vid och Klippans
musikliv fick klara sig på egna ben. Vilket
det väl har gjort, kan man tycka? Men att
den initiativrike och pragmatiske musiklä
raren Bo Ingvar Olsson blev en katalysator
för mycket gott i Klippans musikliv under
1970- och 1980-talet står bortom allt tvivel!

Bok och utställning
Bo Ingvar Olsson porträtteras mer utförligt
i boken Ett skivbolag i varje by – om Svenska
Popfabriken i Klippan som kan köpas i Klip
pans bokhandel. Utställningen "Klippan
popen 40 år" i Klippans konsthall pågår
Mats P
t.o.m. den 14 januari.

Kommunal musikskola
År 1977 startade den kommunala musik
skolan i Klippan i Kyrksalshuset i kvarteret
Skolan. Bo Ingvar fick tjänst som musikle
dare där, samtidigt som han jobbade halvtid
på gymnasiet. Ett omedelbart initiativ från
honom var musikföreningen Bombadill. Bo
Ingvar arrangerade så att en inspelnings
studio, en "ljudverkstad", inreddes på
musikskolan där Bombadill-medlemmarna
fritt kunde arbeta med sina idéer. Förening
ens ursprungliga inriktning var experimen
tell musik, "elektronmusik", men medlem
marna hade ett bredare intresse än så.

En ung Bo Ingvar Olsson på Restaurang Solliden på Skansen i Stockholm. Till höger med dragspelet den
legendariske orkesterledaren Sam Samson. Foto: Privat
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Porsche 356
Händig karl som bygger bilar på
fritiden passar som beskrivning av
Staffan Lindén från Klippan.
Under snart 20 år har Staffans intres
se varit bilbyggande och det har hun
nit bli tre egenhändigt byggda bilar
genom åren. Varje bil som Staffan
bygger är unik och finns inte i någon
motsvarighet i världen. Staffan job
bar på konsultfirman Spets och är
just nu på uppdrag hos Tetra Pak i
Lund de dagar som han inte är pappaledig med dottern Ebba.

kia.com

en ny Kia.
rs lugn och
k pet.
Vad är speciellt med din bil?

– Den är helt unik då den är egenkonstruerad och egenbyggd, det finns inte
fler exemplar helt enkelt. Karossen är
en glasfiberavgjutning av en Porsche 356
-54 med lämpliga modifieringar som kylluftintag fram och breddade skärmar.
ia ing r alltid den trygga
Chassit är ett rörramschassi med Volvo
es l ngsta nybilsgaranti fr n
mittmotor.
mans med
komforten, kvaliteten

K r utan att k pa,
br nsle ing r!
Just nu ing r br nsle f r
upp till 10.000 kr hos
INGO n r du privatleasar n gon av
v ra utvalda
modeller! *

5 snabba frågor om bilen

…5 snabba frågor om ägaren

Märke: Porsche 356 replika
Årsmodell: 2013
Motor: Volvo 850GLT, 170hk
Drar: under litern vid normal körning
Växellåda: 5 vxl manuell

Namn: Staffan Lindén
Ålder: 37 år
Bor: Linnestofta, Klippan
Yrke: Ingenjör
Drömbil: Bygger mina egna drömbilar…

Kia till det smarta valet, b de
er resten av ret. V lkommen
din Kia-handlare!
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Utrustad med bl.a. eluppv rmd l derratt, 16 aluminiumf lgar, manuell AC, iPod-anslutning och kurvljus fram.
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kia.com
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TILLFÄLLE
REK. CA PRIS 148.900 KR

endast 10 st!

Välkomna vintern

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

Just nu kan du köpa vårt vinterEffektiv motor, tyst kupé, fyrhjulsdrift och dessutom utrustad med aktiva säkerhetsoch
dragpaket innehållandes
Välkomna
vintern
system som autobroms och filövervakningssystem. Det finns många anledningar till
avtagbar
dragkrok,
Just nu kan
du köpamotorvärmare
vårt vinterEffektiv
motor,
tyst vinner
kupé, fyrhjulsdrift
och dessutom
med aktiva säkerhetsvarför
Kia
Sportage
i längden. Upptäck
dem allautrustad
hos din Kia-handlare!
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och 17” Hankook
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vinterhjul
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endast
4.900 kr
system2.4
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35.700
kr).
varför Kia
Sportage vinner i längden. Upptäck dem alla hos din Kia-handlare!
med kupéfläkt
och 17” Hankook
• Automatväxlad

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

• Läderklädsel
• FRÅN
Högeffektsljudanläggning
premium
REK. CA PRIS
337.900 KR
2.0 CRDi AWD GT LINE

vinterhjul för endast 4.900 kr
(värde 35.700 kr).

• Subwoofer
• 18’’ lättmetallfälgar

Kampanjpris
från: 318.800 kr
2.0 CRDi AWD GT LINE

1.6 REK.
KOMFORT
REK. CA
PRIS 239.900
KR KR
CA PRIS
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337.900
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BR NSLE HOS INGO ING R*
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1000
-1500
mil. Skattebefriad
till 2021.
L GG
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22.000 KR sportläderklädsel, 19” aluminiumfälgar,
synliga
avgasutblås,
baksäte (ytterplatser),
7” navigationssystem
med Apple
Bi-xenonljus,
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förar- och passagerarstolar,
CarPlay™
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® för Android Auto™, backkamera,
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system med dubbla
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Pris
från 159.700 KRnyckelfritt system med
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handsfree-funktion,
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
startknapp
och parkeringssensorer.
Månadskostnad
1.688 KR *

SPARA

30.700
KR in och provkör!
Skynda

Newmanbil AB

www.newmanbil.se

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

6 eller s l ngt lagret r cker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller f retagsavtal och g ller endast lagerbilar. Br nslef rbrukning blandad k rning Kia Picanto 4,4-5,6 l/100 km, CO2-utsl pp 1027 g/km; Kia cee d_sw 4,0-6,3 l/100 km, CO2-utsl pp 104-141 g/km; Kia Sportage 4,6-6,7 l/100 km, CO2-utsl pp 119-166 g/km. Testerna r gjorda enligt EU-k rcykel och milj klass Euro 6. Lokala prisavvikelser kan f renkl. moms exkl. uppl ggnings- och aviavgifter. R rlig r nta. Max k rstr cka 1500 mil/ r, vermil debiteras. Sedvanlig kreditpr vning sker. Slitagedelar, vriga reservdelar och ev. tillval ing r inte i priset. Fordonsskatt
ja f r tankning om du tecknar ett separat avtal avseende INGO-kortet m ste utnyttjas inom 36 m n, efter det f rfaller outnyttjat belopp. F r fullst ndiga villkor och mer information om INGO-kortet l s kia.com/
de. Med reservation f r eventuella tryckfel.

0451 - 38 40 00

Öppet:
Södra
Kringelvägen
2. Tel 0451-38
Service/verkstad mån-fre kl. 7-16.30
Södra
Kringelvägen
2 40 00. www.newmanbil.se
Öppettider: Service/verkstad månd-fred 7.00-16.30. Försäljning månd-fred 9-18,
Försäljning mån-fre 9.00-18, lörd 10-14
Tel 0451-38 40 00
HE LGÖPPET Lördag 10-14, Söndag 11-15
Hässleholm

Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 30/11 2017 eller så långt lagret räcker. Vinter- och dragpaketet går enbart att kombinera med Sportage 2.0 CRDi AWD GT Line. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast
lagerbilar. Bränsleförbrukning blandad körning Kia Sportage 4,6-7,5 l/100 km, CO2-utsläpp 119-175 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 6. Lokala prisavvikelser kan förekomma. *Förmånsvärde: kostnaden för föraren motsvarar den skatt denne
får betala per månad för bilförmånen baserat på en marginalskatt på 50% 2017. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.
Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 30/11 2017 eller så långt lagret räcker. Vinter- och dragpaketet går enbart att kombinera med Sportage 2.0 CRDi AWD GT Line. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast
lagerbilar. Bränsleförbrukning blandad körning Kia Sportage 4,6-7,5 l/100 km, CO2-utsläpp 119-175 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 6. Lokala prisavvikelser kan förekomma. *Förmånsvärde: kostnaden för föraren motsvarar den skatt denne
får betala per månad för bilförmånen baserat på en marginalskatt på 50% 2017. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.
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Välj rätt spolarvätska
Spolarvätska är en viktig säkerhetsdetalj. Riskerna i trafiken
ökar med dålig sikt. Fast kom ihåg att fylla på spolarvätska för
vinterbruk. Fel blandning kan vara skadligt för din bil. Här
reder vi ut lite vad du behöver tänka på innan du fyller på
spolarvätska in för höst och vinter.
Det finns två olika typer av spolar
vätska: Det finns spolarvätska med
alkohol och utan alkohol. Spolar
vätska med alkohol är avsedd för
vinterbruk för att förhindra att
den fryser när temperaturen sjun
ker under nollan. Spolarvätska ska
klara att få bort alla möjliga typer
av smuts från din vindruta och
dina strålkastare.

bara vatten behöver man göra något åt det snarast, om det fryser
finns en risk för skador på bilens system för spolarvätska. Färdig
blandad spolarvätska brukar klara mellan 18 och 20 minusgrader.
Spolarvätskan arbetar tillsammans med bilens vindrutetorkare för
att hålla vindrutan ren. Ett tips är att se till så att torkarbladen är i
bra skick. Bra torkarblad gör det naturligtvis lättare att hålla rutan
ren – och med bra torkarblad som skrapar bort smutsen från vind
rutan behöver man inte använda så mycket spolarvätska.

45:-50%

Koncentrerad eller färdigblandad spolarvätska
Antingen köper du färdigblandad spolarvätska som bara är att
hälla rakt ner i bilens behållare eller köper du koncentrerad vätska
som man späder med vatten. När det är minusgrader ute är det vik
tigt att veta vad du har i bilens behållare för spolarvätska. Är det

Använd kupongen och få en dunk
spolarvätska till 45:- (ord. pris: 95:-)

Vi ger 50% rabatt på torkarblad
från Bosch. Valfri storlek.

Checklista inför vinterresan

Lätt att hitta rätt produkt!
Knappa bara in ditt reg.nr.

• Spolarvätska Ha alltid en extra flaska/dunk i bilen.
• Extra tid Det tar längre tid att köra när det är dåligt väglag.
• Reflexväst Ha alltid en liggandes i bilen och ta på dig den om
du lämnar bilen vid vägkanten. Reflexvästen kan rädda ditt liv!
• Vinterdäck Ett måste enligt lag! Se gärna artikeln i förra
numret av i Söderåsjournalen.
• Mobilladdare Slipp att sitta fast i trafiken med en urladdad
mobiltelefon.
• Isskrapa och borste Håll bilen ren från snö och is, både för
din och dina medtrafikanters säkerhet.
• Extrakläder Ett par extravantar och mössa kan hjälpa dig att
hålla värmen om du blir fast i kylan.
• Övrigt Startkablar, bogserlina, varningstriangel och en första
hjälpen-väska borde alltid ligga i bilen!

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
önskar personalen på Preem
OBS! Erbjudandena gäller endast
mot kupongen t.o.m 31/12

Preem Klippan. Storgatan 7. Tel 0435-71 16 70.
Mån-fre 6-22. Lör-sön 8-22.
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GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR

FABRIKSVÄGEN, KLIPPAN

Föreningssidorna på Söderåsportalen.se
Föreningssidan finns nu främst på Söderåsportalen.se liksom ett register med kontaktuppgifter till föreningar i utgivnings
området. På grund av begränsat utrymme och färre sponsorer här i tidningen hänvisar vi dig istället att läsa vad som händer i förening
arna på Söderåsportalen.se, antingen menyvalet "Föreningar" eller gå in under respektive förening för att se föreningens notiser. Alla
föreningar i Söderåsjournalens utgivningsområde kan informera om sin verksamhet kostnadsfritt. Samtliga föreningar kan annonsera till
50% rabatt på annonspriset i Söderåsjournalen.

Åby IBK
• Panta flaskor o burkar – Lämna till Åby
IBK 2018. Gör en insats för föreningslivet
i Klippan lämna dina överblivna burkar o
flaskor till Åby innebandyklubb. Samla allt
i en säck var för sig, även utländska ölbur
kar. Säcken lämnar du till Åby IBK vid ICA
kvantum lördagen 13 januari kl. 10-12.
Övriga datum för att lämna pant är lördagar
10 mars, 19 maj, 14 juli, 8 sep och 10 nov.
Du slipper den tidsödande sopsorteringen
och stöder dessutom innebandyklubben Åby
IBK!

AA – Anonyma Alkoholister
• Info-möte varje tors kl. 17-18.

Al-Anon
• Stöd för anhöriga till missbrukare.
Möte varje tors kl. 19-20.

SPF Seniorerna Åby Klippan
• Månadsmöte på 47:an, 9 januari kl 14.00.
Sångerskan Maria Jönsson spelar och sjung
er. Ta gärna med en vän till våra månadsmö
ten. Alla välkomna!
• Handarbetscirkel 15 januari startar vår
handarbetscirkel. Tid och plats som tidi
gare. För upplysningar ring Margaretha tel:
070-812 41 65
• Cirkel i Engelska 18 januari startar cir
keln i engelska. Tid och plats som tidiga
re. För upplysningar ring Margaretha tel:
070-812 41 65
• Årsmöte
Föreningens Årsmöte 13 februari kl 14.00 på
47:an. Anne-Marie Nelson medverkar och
håller parentation. Välkomna!

Ljungbyheds Framtid
• Stort tack för ett fantastiskt 2017!
Vi är i stort behov av nya styrelseledamöter
till 2018, är du intresserad eller känner du
någon som passar oss hör av dig till:
madelene@ljungbyhedsframtid.se senast den
15:e januari.
God jul och gott nytt år! hälsar Styrelsen

• Den 12:e jan öppnar Bäckstugans fredags
• Dans, Torsd 11 jan kl 17-22 Vi börjar café efter juluppehållet.
året med trivseldans i Tornsborgs Tivoli, • Dans i Folkets Park 17 jan kl 17.00-20.30.
Färingtofta. Lättare mat serveras i pausen. till Candys orkester. Alla föreningsanslutna
pensionärer hälsas Välkomna!
STÄMBANDET spelar. Pris 150:Anmälan till Inga-Greta 0706-37 67 65
Aktiespararna Klippan/Perstorp/Åstorp
senast 28 dec VÄLKOMNA!
• Årsmöte äger rum söndagen 21 januari
• Tors 18 jan kl 17-20.30 dansar vi till
klockan 17.00, Studiegården 47.an Storga
INGVAR FASTH
tan 47 Klippan. Efter sedvanliga årsmötes
förhandlingar presenterar Karin Sjöblom,
PRO Ljungbyhed
• Årsfest i Kreablokalen, fred. 19 jan kl Växjö, tankar om aktiemarknaden.
13.00. Mat, kaffe och tårta,underhållning • Ny kurs "Aktiekunskap" börjar 4/2.
pris 250 kr anmälan senast 15 jan till Siv Kursen kommer att ha 7 kurstillfällen, sön
dagar 17–19. Anmäl dig redan nu för att ga
91554 eller Evy 440535
rantera din plats på kursen. Mer information
SPF Seniorerna Tycho Brahe Ljungbyhed
om kursen finns på hemsidan
• Bowling, 10 januari Bowlinghallen i
• Anmälan till årsmötet och kommande
Klippan onsdagar kl. 10. Ansvarig Curtföretagspresentationer sker via hemsidan
Allan 440042
www.aktiespararna.se/lokalavdelningar/
• Canasta, 11 januari Torsdagar kl. 14.00 i
klippanperstorpastorp eller per telefon/sms
lokalen Ansvarig Rigmor 441177
till Jan Nilsson 0708-59 20 06.
• Månadsmöte i lokalen 16/1 kl. 14. An
• Ledningsgruppen önskar alla medlem
mälan senast den 15 jan till Göran 441447.
mar trevliga helger samt hälsar alla välkom
• Årsmöte, 20 februari Årsmöte den 20
na till vårens aktiviteter.
feb. i lokalen kl. 14. Föreningen bjuder på
Vi ses på Studiegården 47:an!
fika. Anmälan senast den 19 feb till Göran
441447. Styrelsemedlemmar och funktionä PRO Klippan
rer som ej önskar återval 2018 anmäler detta • Trivseldans på Tingvalla i Åstorp Mån
till Svenne 440117 eller Sune 440840 senast 8/1 kl. 17.00. Erik Arnolds spelar.
31/12. Handlingar inför årsmötet finns på • Medlemsmöte på restaurang Senioren tis
9/1 kl 14.00. Information om seniorträning,
Ljungbyheds bibliotek från 8/2.
underhållning samt genomgång av vårens
Åstorp Grizzlys
• Skridsko- och hockeyskola varje lördag program.
kl 11.15-12.15. Inskrivning 1 timme innan. • Bingo i PRO-lokalen, Torget 1A, mån 22/1
Det finns utrustning att låna, gratis de för kl. 14.00.
sta tillfällena. Mer info på www.grizzlys.se • Arlövsrevyn 17/2. Några platser finns.
• Vattengympa börjar följande tider: 22/1
Färingtofta rödakorskrets
11.30, 24/1 14.30 och 26/1 12.30. Informa
• Julblomma. Ons 20 eller torsd 21 dec besö tion Gun Olsson, 0735-105758.
ker vi de äldre i socknen med en julblomma • Anmälan till vårens studiecirklar göres
och önskar God Jul!
till Wanja Karlsson, 0706-442170.
• Planering för 2018 pågår. Programmet
PRO Perstorp
• Säsongens första dans 3 jan kl. 17.00- delas ut i början av januari
20.30 i Folkets Park Stämbandet spelar. Alla • Mer info på hemsidan, pro.se/klippan
eller pärmen i lokalen Torget 1 A.
föreningsanslutna pensionärer välkomna!

SPF SENIORERNA FÄRINGTOFTA

Tack till Föreningssidans sponsorer!
ssidans sponsorer!
Tack till Föreningssidans sponsorer!
Tack till Föreningssidans spon

Information från Klippans kommun

Svenska Popfabriken-afton
Torsdag 11 januari kl 18.30
Musikskolans Konsertsal

Välkommen till våra bibliotek
och Konsthallen
ch
Öppettider i jul o
Klippan
och Konsthallen

23 dec
27 dec
28 dec
29 dec
30 dec
2 jan
3 jan
4 jan
5 jan
7 jan

10 – 13
10 – 16
10 – 19
10 – 16
10 – 13
10 – 19
10 – 16
10 – 19
10 – 16
13 – 16

Ljungbyhed

14 – 19
10 – 14
10 – 14
14 – 19
10 – 14

nyår
Östra
Ljungby

9 – 13
15 – 19

9 – 13
15 – 19

bibliotekfh.se

Öppettider på Klippans Badhus
under jul- och nyårshelgerna
Vi på Klippans Badhus önskar alla God Jul och Gott Nytt År!
För er som vill besöka oss under helgerna är ni välkomna
följande tider och dagar:
Datum
18 dec
19 dec
20 dec
21 dec
22 dec
23 dec
26 dec
27 dec
28 dec
29 dec
30 dec

Bad
14.00-20.30
06.00-19.30
13.00-16.00
06.00-19.30
14.00-18.30
09.00-15.00
12.00-16.30
11.00-16.00
09.00-18.30
14.00-18.30
09.00-15.00

2 jan
3 jan
4 jan
5 jan
6 jan
7 jan
8 jan

09.00-18.30
11.00-16.00
09.00-18.30
06.00-15.00
12.00-16.30
09.00-15.00
13.00-16.30

klippan.se/upplevagora

LOVBAD

11.00-16.00
11.00-16.00
11.00-16.00
11.00-16.00
11.00-16.00
11.00-16.00
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Branschregister
Bank

Fönster och dörrar

• 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
Bilvård (Brilliant Care)
• Vianor, Fabriksvägen 14, 264 39 KLIPPAN............................................... 0435-103 07
		 klippan@vianor.com
Busstrafik
• Klippans Busstrafik, Åbytorpsvägen, 264 39 KLIPPAN.............................. 0435-142 13
		 www.klippansbuss.se, info@klippansbuss.se
Byggvaror
• Algot Anderssons Trä & Byggvaror, Landskronaväg. 671, 257 30 RYDEBÄCK... 042-22 10 55
		 www.anderssonstraobygg.se, info@anderssonstraobygg.se
• Optimera Svenska AB, Storgatan 81, 264 31 KLIPPAN......................... 0435-44 89 50
		 www.optimera.se, klippan@optimera.se
Cykelaffär
• Ekstrands Cykel, Storgatan 17, 264 33 KLIPPAN.................................. 0435-71 14 13
		 www.tvahjulsmastarna.se, klippanscykel@telia.com
Däck
• Klippans Vulkverkstad, Fabriksvägen 14, 264 39 KLIPPAN........................ 0435-103 07
		 info@klippansvulk.se

• FönsterFint, Hembygdsgatan 2, 234 36 Klippan....................................... 0435-107 81
		 www.fonsterfint.se, info@fonsterfint.se
Gravstenar
• T Hagelins Gravstensvård, V. Forestad 4036, 264 54 LJUNGBYHED....... 0435-77 01 09
		 t.hagelin@bredband.net
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
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

Elektriker
• Herners El, Storgatan 5, 260 70 LJUNGBYHED .................................... 0435-44 04 17
		 info@hernersel.se
Jensen El / Alltjänst, Tornsborg 4548, 264 54 Ljungbyhed ....................... 070 22 86 502
		 - Elinstallatör med AB, www.jensen-el.se, poul@jensen-el.se
• Söndraby EL, Järnvägsgatan 28, 264 33 KLIPPAN................................... 0435-139 60
		 www.sondrabyel.se, sondraby.el.ab@telia.com

• 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

Entreprenad, mark och anläggning
Fricks Entreprenad ................................................................................ 0702-17 49 25
Fastighetsbolag
• Treklövern Bostads AB, Storgatan 43, 264 32 KLIPPAN............................ 0435-121 00
		 www.treklovern.se, kundtjanst@treklovern.se
Frisör
• Salong Monica, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN ............................ 0702-78 48 81
		 salongmonica@hotmail.com
Fotvård
Fotspecialisten i Klippan, Storgatan 17, 264 33 KLIPPAN ........................... 0435-133 50

• ICA Kvantum, Ladugårdsvägen, 264 36 KLIPPAN..................................... 0435-296 00
		 www.ica.se/kvantumklippan, hakan.cronberg@kvantum.ica.se
• ICA Nära, Storgatan 21, 264 33 KLIPPAN................................................ 0435-106 04
		 www.ica.se, thomas.c.carlsson@nara.ica.se
Markiser

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

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

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

• FB Måleri, Karossvägen 2, 264 31 KLIPPAN......................................... 0708-86 88 56
fbmaleri@telia.com

• De företag som är markerade med svart cirkel hittar Du ännu mer

- upplev, handla & ät hemmavid!
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, Smedjegatan 16, 26571 Kvidinge................ 0435-203 21
		 www.soderasensredovisningsbyra.se, info@soderasensredovisningsbyra.se
Reklam

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

• Norrehus, Bryggerigatan 13, 264 33 KLIPPAN......................................... 0435-101 05
		 www.norrehus.se, anna@norrehus.se
• Nya Pålles, Fabriksvägen 8, 264 39 KLIPPAN....................................... 0706-72 55 37
		 bohaget@hotmail.com
• Parkköket i Kulturcenter,Östra Teatergatan 7, 264 38 KLIPPAN................. 0435-101 09
www.parkkoket.se, leffe60@telia.com
Smycken

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

• Ydhags Specialsnickeri, Förrådsvägen 11, 260 70 LJUNGBYHED........... 0707-41 10 63
		 www.snickeriet.info, info@snickeriet.info
Tandläkare
• Bert-Åke Andersson, Storgatan 20, 264 33 KLIPPAN............................... 0435-104 69
		 www.tandklippan.se, liba1@telia.com
• 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
IE Trädgårdsservice, Ulvs 101, 284 92 PERSTORP................................... 0706-96 52 79
Ved
Brännestaden AB, Brännestaden 101, 284 91 PERSTORP........................ 0739-30 93 85
VVS & Rörmokare
Lilla Kloster VVS AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN............................. 0435-77 54 35
Snälleröds VVS, Mörsarevägen 6, 264 54 LJUNGBYHED........................... 0729-41 67 05
Värmepumpar och kylanläggningar
• A4U i Skåne AB, KVIDINGE................................................................... 0706-24 82 29
		 www.a4uab.se, info@a4uab.se
Lilla Kloster VVS AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN............................. 0435-77 54 35

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 Branschregister (ingår)

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

Företagsnamn: ................................................................................................................................................
Kontaktperson: ...............................................................................................................................................
Postnummer: ....................................................................................................................................................
Ort: ...................................................................................................................................................................................
Telefonnummer: ............................................................................................................................................
Adress: .......................................................................................................................................................................
Mobil: ..........................................................................................................................................................................
Webadress: ..........................................................................................................................................................
E-post: ........................................................................................................................................................................

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

Järnvägsgatan 31, KLIPPAN

Kvällserbjudande
4 Inside - Out Lax
4 California Inside - Out
3 Lax nigiri
1 Tofu
1 Omellet
2 Avo

Lunchbuffé

Friterad sushi

Varmrätt, sushi, dryck, kaffe
och kaka

Lax gräslök, gurka majonäs

Sushi & varmrätter

69:-

15 bitar
för 98:-

Crunchy Tokyo ����������������������87:Crunchy Fuji ����������������������������92:-

Räkor, chili, gräslök, gurka, majonäs

Crunchy Osaka ���������������������92:-

Kokt tonfisk, chili, gräslök, gurka, majonäs

Byt nigiri:
Lax 3:-/st
Räka & Tonfisk 5:-/st
Extra soya 2:-/st

världens bästa julklapp!
TRÄNA PÅ ALLA
EXPRESSKLUBBAR

TRÄNA PÅ ALLA
KLUBBAR I SVERIGE

3799KR 1999KR 499KR
12 MÅNADER

6 MÅNADER

ORD. PRIS 5988 KR

ORD. PRIS 2999 KR

10-KORT

ORD. PRIS 999 KR

1999KR
12 MÅNADER

ORD. PRIS 2988 KR

Medlemskapet aktiveras automatiskt den 25 december 2017 om du inte redan aktiverat kortet. Erbjudandet gäller t.o.m 24/12 2017.
Gäller ej Nordic Wellness Kinna, Exclusive & Hönö

