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Från ord till handling
DANIEL KRISTENSSON, ANSVARIG UTGIVARE

Sommaren är här och många har
passat på att njuta av solen eller jobbat i trädgården. I både Perstorp och
i Klippan har det varit aktiviteter
under sista helgen i maj för att stärka
den lokala handeln.
Alla tjänar på ett levande centrum
med lokala butiker som drivs av lokala entreprenörer – din granne, faster,
bror, kusin eller vän. Släkt, vänner och
bekanta som utvecklar din ort, skapar
närhet, personlighet och gemenskap.
Tillsammans kan vi - föreningar, företag och förstås kommunen - i största
möjligaste mån göra våra inköp på
hemmaplan. Det gäller även att köpa
tjänster av lokala hantverkare eller äta
vid de lokala restaurangerna. Det är
så vi gör kommunen livskraftig och

Omslaget: Modevisning utanför Gunns Mode under
Klipplördagen den 26 maj.
Lilla bilden: Moa Lindqvist njuter av solen vid en
paus i repetitionerna av Bruksspelet - På farfars tid.

Utgivningsdagar
Nummer
Juli
Augusti

Manusstopp
–
23 juli

Det är varken internethandeln eller
köpcentrum som är den lokala handelns stora konkurrenter, utan det är
köp
beteendet hos oss konsumenter.
Vårt köpbeteende påverkar vårt närsamhälle. Vi kan välja att stötta eller att
stjälpa varandra. Det är vi själva som
avgör. Att stötta det lokala genom att
göra sina inköp här är att gå från ord
till handling.
Nu tar Söderåsjournalen semester i juli
månad och kommer ut igen i början av
augusti. Vi önskar er en skön läsning
och avkopplande semester. Glad midsommar önskar redaktionen!

Erbjudanden
på prisbelönt
Tävla i Annonsjakten
design från
Kia
Vinn biljetter till bruksspelet

Utgivningsdatum
Ingen tidningSemester
12 Augusti




attraktiv. Vill vi ha butikerna kvar i
morgon måste vi handla i dem i dag. Vi
tjänar alla på att det finns lokala butiker och affärer.

Förstora
Förstora

Gammelmarknaden
17-18/8
Vårt fokus på
design har resulterat i hela 15 iF Design Awards och 18 Red Dot Design
2 personer
vinner
2 biljetter
var till Brukspelet 2018
Klippanfestivalen
Awards. Just24-25/8
nu har vi fina erbjudanden
på alla våra
välutrustade
GT Line-bilar.
Välkommen30/8-1/9
till Sveriges tredje största bilmärke!
Perstorpsdagarna
Priserna gäller i Ljungbyhedsbutiken t.o.m. den 22/6

- På farfars tid.

Varje pusselbit i Annonsjaktens fält passar in i någon av annonserna i detta
nummer. Hitta annonserna
skriv annonsörens
firmanamn under resKöp tilloch
Vinterhjul
och

Matmarknad 7/10
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• Vård och omsorg
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• Trygghet
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• Fler
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ochkan
förebyggande
på våra
skolor.
Alla erbjudanden gäller ordertecknande av registrerad bil i Hedin Bil-lager senast 30/6 2018 eller så långt
lagret räcker.
Erbjudandena
ej kombineras med andra insatser
rabatter eller företagsavtal
och gäller
endast lagerbilar. Bränsleförbrukning b
6,3 l/100 km, CO -utsläpp 104-141 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 6. *Serviceavtal 36 månader/4500 mil, kontakta din återförsäljare för mer info. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reser
Namn:_____________________________________________________
Tel:���������������������������������������
• Forum för ungdomsdemokrati.
AnnonsFÖRSÄLJNING:
Prisexempel
• Anhörigvårdare får rätt till avlastning 16 timmar/månad.
annons@soderasjournalen.se • 0435 - 77 90 54
Adress: ����������������������������������������������������������������������������������������������
• Alla över 85 år får rätt till särskilt boende.
Adapt Media
• Naturvårdsfond.
Vinnare Barntävling Maj:RAKAPPARAT
N. Skolgatan 2A, 264 33 Klippan
• Kulturgaranti
för barn/unga.
HIF-biljetter:
Simon Mårtensson,
Klippan • Bio-biljetter: Emilia
Kommunikationerna
ska förbättras.
TEL. 0435 - 77 90 50
Johansson •Nielsen,
Klippan • Klippancheck:
Lucas Henriksson, Åstorp
2

www.söderåsportalen.se

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

GLÖM INTE ATT set
BESTÄLLA KAVRING
Storgatan 4
TILL MIDSOMMAR Ljungbyhed
www.klippan.kristdemokraterna.se
Tel 0435
- 294 50
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Adapt Media har copyright på allt material som publiceras i Söderåsjournalen, om inget annat anges. Upphovsrättslagen gäller och omfattar alla typer av texter, artiklar, teckningar, bilder, grafik
med mera. Material från Söderåsjournalen får endast användas för privat bruk. Att kopiera, överlåta, sälja eller kommersiellt utnyttja materialet är inte tillåtet utan Adapt Medias tillstånd.
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Bruksspelet 2018 – PÅ FARFARS TID
Repetitionerna av årets Bruksspel är i
full gång liksom scenbygget. Vad är det
som får människor att engagera sig i
Bruksspelet, både att stå på scen och
lägga ned massor av timmar dels på repetitioner och dels på att bygga scen inför
sommarens föreställningar?

verkat människorna och samhället genom
åren. Även Bruksspelet går i arv.

– Jonas Thörnqvist var med i teater Amabile
1992 och i första Bruksspelet Blodsbröder. I år
är det premiär för Jonathan, Jonas son, att vara
med i Bruksspelet. En annan trotjänare är Jenny
Palm som varit med sedan 1993 och som är med
Heléne Lindqvist är projektledare och berät- i år igen. Det är en samling härliga människor
tar om hur pappersbrukets historia har på- allihop, berättar Heléne.

Celine Torstensson
– Först och främst är det en väldigt bra gemenskap i gänget. För mig som
vill bli skådespelare och musikalartist är det en möjlighet att få lära sig
saker man aldrig fått lära sig annars. Det är på riktigt, från uppstarten
i februari till sommarens föreställningar. Det är en rolig upplevelse
som jag ser fram emot varje år. Att stå på scen under sommarens
föreställningar är värt varje minut av arbete, säger Celine som till
vardags går på högstadiet i Klippan.

Moa Lindqvist och Tilda Nilsson
– Det här är en unik föreställning och unik miljö med både
proffs och amatörer. Vi är något färre amatörer i år eftersom några har tagit paus samtidigt som vi inte är så
många nya heller, säger Moa.
– Vi känner oss som en familj. Du blir glad när du
kommer hit och träffar alla andra människor. Det här
är sommaren vi känner till, umgås med alla fantastiska
människor. Det har blivit som ett andra hem, berättar
Tilda.
När de inte repeterar eller spelar Bruksspelet så
går Tilda första året på gymnasiet medan Moa tog
studenten i år och ska fortsätta att studera.

Daniel Magnusson
– Det här kommer att bli en rolig föreställning med
mycket skratt, bra musik och olika tidsåldrar. Häftigt
helt enkelt. För mig personligen är det en möjlighet
att träffa vuxna skådespelare och jobba i verkligheten.
Dansa, sjunga och spela teater är livet, säger Daniel
som tog studenten i år.

Tobias Nilsson
– Jag har varit med alla föreställningar, det är alltså
sjätte gången i år. Det är hela andan, det känns som vi
är en familj, som gör att man vill komma tillbaka och
längtar. För egen del så har jag utvecklats för varje år
och fått större och större roller. I år har jag tre olika roller
och mer repliker. Årets föreställning är en komedi med
mycket skratt. En helt skruvad historia, berättar Tobias,
som jobbar på Charkprodukter i Billesholm när han
inte är skådespelare.

4 Åby marknad
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Ordet ”marknad” kommer utifrån det latinska ordet ”merca`tus” som betyder
köpenskap. Marknader var från början förenade med ting och hedniska kultfester. Efterhand som kristendomen vann inflytande blev marknader förenligt
med kyrkliga högtider i städerna.
Dagens marknadsförsäljare kallas ”knallar”, vilket från början är ett begrepp på
gårdfarihandlare från Sjuhäradsbygden, som fått det speciella namnet "knallebygden". Knallarna började resa omkring för att sälja ortens hemslöjd redan på 1500talet. De hade, i motsats till bönder, handelstillstånd och de färdades runt till fots
eller till häst, för att sälja sina varor. Knallehandeln upphörde i början på 1900-talet
men marknaderna lever kvar, fast det är lika mycket ett tillfälle för människor att
träffas som det är att handla av knallarna idag.
Åby marknad är en tradition som alltid är välbesökt eftersom det både finns mycket
att se på och att köpa. 2018 års upplaga av Åby Marknad går av stapeln

TISDAGEN DEN 19:E JUNI

Vi finns på plats
under Åbymarknad
19 juni!
Besök oss, ställ frågor, synpunkter
och diskutera politik!
Vi finns mitt mot Pizzeria Hörnan.

För information kontakta
Socialdemokraterna i Klippans kommuns
ordförande Johan Petersson, tel: 070-496 73 63,
e-post: johan.petersson@klippan.se
Följ oss på Facebook: Socialdemokraterna i Klippans kommun.

F R A M T I D S PA R T I E T I K L I P PA N S K O M M U N
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Ansvar och medmänsklighet
Vårt mål är ett samhälle där friheten
att forma sitt eget liv går hand i hand
med ansvaret för sin medmänniska.
Vi vill bygga ett samhälle som håller
samman.

19/6

10-1 8

samma da
g som
Åby Mark
nad!

en
omm på
Välk
ss
ffa o ad
ä
r
t
t
at
arkn
Åbym 9 juni
1
den

• Barn och familj
• Vård och omsorg
• Trygghet

3 0 %- 5 0 %
Storgatan 32, Klippan
Tel. 0435 - 101 15

Vad vi vill göra i vår kommun
• Fler vuxna och förebyggande insatser på våra skolor.
• Forum för ungdomsdemokrati.
• Anhörigvårdare får rätt till avlastning 16 timmar/månad.
• Alla över 85 år får rätt till särskilt boende.
• Naturvårdsfond.
• Kulturgaranti för barn/unga.
• Kommunikationerna ska förbättras.

www.gunnsmode.se

www.klippan.kristdemokraterna.se
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Blomsterkornell
ord.pris 320:- NU 200:Öppettider: Se Facebook

Bjärhus Växtbutik
Tel. 070 - 74 04 295
www.bjarhus.se

2018-05-23 12:3

Sommargåvan!

Grattis till Else Nilsson som
vann armbandet från FOSSIL

Trädgårds- & fastighetsskötsel

• Rabattskötsel • Plantering
• Häckklippning • Gräsklippning
Möjligheten att göra RUT-avdrag finns på flera av våra tjänster.

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

Järnvägsgatan 31, KLIPPAN

• Asiatisk lunchbuffé - sushi & varmrätter
Varmrätt, sushi, dryck, kaffe och kaka

...........................................................................

• Tre små rätter, 2 olika kombinationer

.......................

69:99:-

6 Svensk Midsommar

Svensk Midsommar
Midsommar är, vid sidan av julen, den
kanske största högtiden i Sverige. Till
skillnad från julen, som är en familjehögtid, så firas midsommar tillsammans med
vänner istället för släkten.

detta och kallades grodleken. Melodin kommer ursprungligen från en fransk sång, som
brittiska soldater under napoleonkrigen vid
1800-talets använde som en nidvisa om
fransmännen.

Maten till midsommar påminner om julbordet och snaps till maten. För att få
dricka snaps sjungs det snapsvisor vilket
endast förekommer i Sverige och Finland.
Att sjunga och skåla är en sedvänja från
vikingatiden. Under medeltiden kallades
det rituella skålandet ”minne”, och minnes
visorna sjöngs bland annat på gillen och
bröllop. Under slutet av 1800-talet spred sig
snapsvisesjungandet, främst bland i borgerliga, akademiska miljöer när det svenska
skulle tas tillvara på.

Midsommarstången
Ingen midsommar utan midsommarstång.
Egentligen hette det majstång, från ordet
maja, som betyder ”att smycka med löv”.
Under 1900-talet växte det fram att det skulle
vara lekar i samband med midsommar
firandet. Små grodorna är ett exempel på

Dymöllans
Ålrökeri

Midsommar
Sejbro o son

Midsommarafton innebär förhoppningsvis sol, jordgubbar
men också olika sorters sill, rökt ål och kall/varmrökt lax
från oss på Dymöllans Ålrökeri. Vi säljer även nypotatis
till dagspris under vecka 24 - 26.

Våra öppettider vecka 25:
Måndag - onsdag ......................................................18 - 20 juni 10 - 17
Torsdag.......................................................... (21 juni - kvällsöppet) 10 - 19
Midsommarafton.............................................. fredag 22 juni 10 - 13
Midsommardagen..........................................................................................Stängt
Under maj - augusti har vi även servering, där man både kan
sitta ute samt inomhus. Kolla gärna på vår hemsida vilka
öppettider samt läckerheter vi kan erbjuda er!

Midsommargott!
• Sillinläggningar och varmrökt lax
från vår Delikatessdisk.
• Jordgubbar plockade i Munka Ljungby
säljes vid parkeringen.
• Nypotatis skördade i Kvidinge.

Trevlig sommar
önskar Lars med personal

ÖPPETTIDER I MIDSOMMAR:
Midsommarafton 8-16 • Midsommardagen 9-18

Varmt välkomna!
SEJRBO & SON AB • 0435 - 152 43
www.dymollansalrokeri.se

LJUNGBYHED
0435-44 10 30
www.hemkopljungbyhed.se

Jordgubbar 7

Jordgubbar – ett sommartecken
Fragaria ananassa är det latinska namnet på dagens jordgubbe. Det var också just ananas-smultron som gubbarna
kallades när de introducerades i Sverige på 1700-talet. Under
1800-talet fick dock jordgubben sitt namn och sedan 1841 är
ordet jordgubbe inlagt i det svenska språket.
Jordgubben är en slumpmässig hybrid av det nordamerikanska
scharlakanssmultronet (F. virginiana), och det sydamerikanska
jättesmultronet (F. chiloensis) som genom människans försorg
kom till europa för drygt 250 år sedan och korsade sig med varandra. På så sätt uppstod jordgubben.

Bra för hälsan
Äter du jordgubbar innan din träning bränner du fler kalorier
under träningspasset eftersom jordgubbar hjälper till att stärka
syre- och blodflödet i kroppen. Jordgubbar innehåller en stor
mängd av vitaminer, bland annat C, B6, K, fiber och sägs förhindra eller förmildra en viss del av hjärtsjukdomar och cancer.
Kom ihåg att du alltid sköljer jordgubbarna innan du ”snoppar”
dem, annars försvinner en stor mängd av jordgubbens naturliga
olja ut i avloppen. Man vill ju njuta av dess fulla smak!

sweet harmony
sweetharmony.se

glutenfritt café & Butik med naturprodukter
Även mjölkfria och veganska alternativ

EKOLOGISKA
LEMONADER
Ett gott alkoholfritt alternativ

GLÖM INTE ATT
BESTÄLLA KAVRING
TILL MIDSOMMAR
Bruksgatan 29
klippan
076-318 77 75

öppettider:
tis-fre 10-18
lör 10-14

”I HJÄRTAT AV SÖDERÅSENS NATIONALPARK”

G rillkvällar

i Nationalparken!
Välkomna att avnjuta en
god grillbuffé med magisk
utsikt över skärdammen!
Vi grillar flera olika sorters kött.
Tillbehör som: krämig potatisgratäng,
friterad potatis, potatissallad, såser
och sallader. Fredagar kl.18.30

• 29/6 • 13/7 • 20/7 • 27/7 - 299:• 31/7 - HOVTURNEN - 199:10 års grill-jubileumspris endast
i kombo med Hovturnén (glöm ej
boka er biljett på Ticketmaster)
Boka på 0435 - 44 23 32 eller

info@skaralidsrestaurang.se
Vi har fullständiga rättigheter

8 Husse

Husse – Kvalitetsfoder

och personlig service

– Jag har tänkt mig att jag ska kunna arbeta med Husse vid sidan av mitt
ordinarie jobb fram till min pension. Det hela började med att vi skaffade
Cavalier King Charles Spaniel som ledde till att vi blev fast och startade
kennel. När vi letade efter bra kvalitetsfoder hittade vi Husse men det
saknades återförsäljare här nere och på den vägen är det.

Personlig kontakt
När du beställer mat, schampo eller leksaker till din hund eller katt
är det Bertil som kommer och lämnar det personligen till dig. Har
du frågor ringer du Bertil.
– När jag kör hem maten till kunden har du möjlighet att fråga mig om
allt från dosering eller ditt val av foder och tillbehör. Genom personlig
hemleverans lär du känna mig och jag lär känna ditt husdjurs behov,
förklarar Bertil.
Det är enkelt att hitta produkterna via hemsidan www.husse.se
eller att ringa Bertil direkt på 0702-68 81 89, men det går lika bra
Husse har en unik affärsidé med hundfoder och kattfoder som att skicka e-post till klippan@husse.se.
körs hem till dig. Du får samtidigt personlig service eftersom
det är samma person som sålt maten till dig som kör hem
den till dig! Husse är din personliga djurfoderleverantör i
Söderåsområdet sedan Bertil Lindfors i Klippan blivit återförsäljare.
Husse startade 1987 och är störst i Stockholmsområdet men har
börjat expandera även i övriga Sverige med hemleverans av hund-,
katt- och hästprodukter. Bertil Lindfors berättar att han startat
Husse som ett sidoprojekt vid sidan av sitt eget arbete.

Hälsosam livsstil
för hundar, katter
och hästar
På er första order ger vi er
10% rabatt med kod: klippan10
Fria hemleveranser för order över 300:- från Perstorp
- Klippan - Helsingborg - Höganäs och Ängelholm
med omnejd. Är ni tveksamma om möjligheten till
hemleverans ligger utanför vårt försäljningsområde,
tveka inte att höra av er.

På www.husse.se hittar du
hund-och kattfoder, samt
tillbehör för hund, katt och
häst med hög kvalité.
Lindfors Foder Och Tillbehör
Tele: 0702-68 81 89
E-mail: klippan@husse.se

www.husse.se
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Hallå där

HardRock Salong satsar på framtiden på
ett naturligt vis, genom att expandera och
utvecklas till grön salong med visionen
att bli den bästa i Sverige. Expansionen
innebär att de satsar på ett helt koncepthus för en helhetsupplevelse med hälsocafé och en utökad wellnessdel.

Varför den här förändringen?
– HardRock Salong har alltid varit ledande i
alla nya trender och tekniker. Det kommer vi
vara även nu. Som Grön Frisör kommer vi fortfarande kunna bleka och färga i palettens alla
nyanser utan att utsätta våra kunder, oss själva
eller miljön för skadliga kemikalier. Det är dags
att sluta prata om plastpåsar, och faktiskt agera
på riktigt!

Koncepthus, hur tänker du då?

– Aldrig förr har vi pratat så mycket om miljö
och hälsa som idag. Som arbetsgivare har man
dessutom höga krav på sig att erbjuda en god
arbetsmiljö. Efter 9 år i branschen tror jag att
alla vet att jag inte är någon som gör något halvdant. Därför har jag tillsammans med Caroline
Magnusson bestämt mig för att satsa på ett helt
koncepthus – på NaturligtVis, helt enkelt.
– Där ryms HardRock EKO salong - din med
vetna Frisör och VitaltLiv som erbjuder en utökad
wellnessavdelning med massage, spabehand
lingar, hälsokonsultationer m.m. Samt Klippans
första hälsocafé - Naturligtvis Näringstätt, där vi
kommer erbjud näringstäta sallader, rawfoodfika, riktigt baristakaffe och färskpressade juicer.

Vad innebär det här för era kunder?

Kommer ni att söka mer personal?

– Det är inga problem att gå över från kemfärg
till ekofärg. Kunderna kommer dessutom märka
att hår och hårbotten får en bättre kvalité och att
luften på salongen blir mycket renare.

– Absolut, en sån här satsning öppnar upp för
nya arbetstillfälle, och känner man att detta
låter som världens bästa grej så bör man absolut
höra av sig!

Nyhet i butiken!

Sommarfräscha

DAMKLÄDER

På torsdagar finns
Sparbanken Syd i Perstorp
Välkommen att boka
ett rådgivningsmöte!
Kontakta oss via vår hemsida
www.sparbankensyd.se/perstorp
eller telefon 0411-82 20 00.

Stor sortering av

HAWAIIAN Tropic

Alla Hawaiian Tropics solskyddsprodukter som innehåller SPF 15
eller högre, rekommenderas av
International Skin Cancer Foundation.
www.skincancer.org

Köpmang. 4 D • 0435 - 309 99 • ÖPPET: Tis-fre 10-18 • Lör 10-13
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Ny arrendator på Bälinge Badet:

”Här finns något för alla”
Cirkeln är sluten för Lis-Beth Wiberg,
ny arrendator av Bälingebadet. Från att
ha varit en regelbunden besökare i mer
än 30 år är det nu hon som driver verksamheten.
– Jag har tänkt tanken tidigare att det hade
varit roligt och när möjligheten nu dök upp
kändes det helt rätt.

Naturskönt
Bälinge Badet. Det är så Lis-Beth vill kalla
platsen som ligger intill väg 108 bara ett
par hundra meter från korsningen med väg
24 mellan Örkelljunga och Hässleholm.
Platsen är naturskön och bjuder på ett lugn
långt från stress och buller.
Totalt finns 15 elplatser för husbilar/husvagnar plus att yta finns för tältande gäster.
I en servicebyggnad finns dusch och wc.
Och i serveringsbyggnaden erbjuds försäljning av glass, dryck och enklare förtäring.
Dessutom säljs fiskekort plus att båtar kan
hyras för fiske i sjön.
– Här är inte alls så livligt som på större campingar. Istället är det mycket vackrare och här

finns något för alla, tycker Lis-Beth som själv Och när vädret var extra fint på Kristi
Himmelsfärdsdag var hela badplatsen fylld
bor på cykelavstånd från sjön.
med besökare.
Att hon en dag skulle stå som arrendator
– Vi räknade in över hundra personer. Riktigt
för badet var något hon emellanåt ägnat en
roligt. Vi har beställt fint väder i sommar så vi
och annan tanke åt då grannen och denhoppas på många besökare varje dag.
nes svägerska under många år drev badet.
Dessutom har Lis-Beth besökt badet regel- Värnar om det lokala
Lis-Beth berättar också att hon inte enbart
bundet i mer än 30 års tid.
har fokus på långväga besökare. Hon värnar
– Jag minns att jag själv var här som barn och
även om de lokala.
mina barn är mer eller mindre uppvuxna på
– Bälinge Badet ska vara en lokal mötesplats
badet, berättar Lis-Beth och tillägger:
för dem som bor i området. Därför planerar jag
– När den senaste arrendatorn sa att de inte
bland annat att ordna grillkvällar och trubadurlängre skulle driva verksamheten växte en tanke
kvällar med ölservering. Dessutom vill jag att
hos mig och jag bestämde mig för att säga upp
råvaror och mat jag serverar, i möjligaste mån,
mig från jobbet och ta avtalspension för att
ska vara närproducerad och gärna ekologisk.
kunna satsa på badet.
Lis-Beth avslöjar också att hon tänker återÖppet varje dag
uppta en tradition:
Så blev det. Verksamheten är öppen och
– Min granne och hennes svägerska avslutade
igång. Under tiden 6 juni-1 september håller
alltid en säsong med ett fackeltåg över sjön. Det
Lis-Beth (och tre anställda skolungdomar
var så vackert och stämningsfullt och något jag
från trakten) öppet varje dag mellan klockan
känner är värt att föra vidare.
12-20. Campinggäster, såväl tältande som
dem med husvagn från hela Sverige och För mer information om Bälinge Badet, se
även Europa, har redan varit på besök. Facebook eller ring 0435-46 10 21.
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Foto: Wikipedia/SergeWoodzing
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Information från Valnämnden Midsommar i Perstorp
Var kan jag rösta i valen till riksdag, kommun och landsting
i Perstorps kommun?

förtidsrösta 22 augusti – 8 september
Förtidsröstning anordnas på Perstorps bibliotek. Tider för förtidsröstning är måndag-fredag 10-18, lördag och söndag 10-13.
Vid förtidsröstning måste du ha med dig både legitimation och
ditt röstkort – om du tappat bort ditt röstkort kan du få ett dubblettröstkort på biblioteket.

Rösta på valdagen den 9 september, kl. 8 – 20
För röstande som bor i valdistrikt Södra, Västra, Östra och
Centrum och Norra är Centralskolans aula vallokal. För röstande
som bor i valdistrikt Oderljunga är matsalen i Oderljunga skola
vallokal. Vilket valdistrikt du tillhör står angivet på ditt röstkort.
Efter klockan 20.00 är du välkommen att närvara när valdistrikten räknar de inkomna rösterna.

Hembygdsgården
Perstorps Hembygdsförening bjuder in till traditionsenligt
midsommarfirande på hembygdsgården.
Vi börjar klä midsommarstången med medhavda blommor klockan
13.30 Därefter danslekar, lotterier och kaffeservering.

Ugglebadet
Ugglebadet bjuder in till midsommardopp i utomhusbassängen.
På midsommarafton är det fritt inträde för alla på Ugglebadet.
Passa på att bada så mycket ni vill och prova de nya härliga rutschkanorna.
Midsommarafton: Fritt inträde för alla.
Öppet 10-13 (Endast badet öppet)
Midsommardagen: Stängt
Söndag 24 juni:
Öppet som vanligt klockan 10-17.

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

Rösta med bud
Om du på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionshinder
inte kan ta dig till en lokal där du kan rösta får du lämna din röst
genom bud.
Behöver du hjälp med budröstning? Då kan du anlita av kommunen utsedd ambulerande röstmottagare. Du kontaktar då kommunens kontaktcenter telefon 0435-392 00.
De ambulerande röstmottagarna kommer på eget initiativ att
besöka flera av kommunens äldreboenden för att hämta upp
röster.

Valnämndens preliminära rösträkning den 12 september
Valnämnden genomför preliminär rösträkning, av sådana röster
som inte räknats på valdagen, den 12 september med start
kl. 8.30. Du är välkommen att närvara – fråga i kommunkontorets reception så visar de dig till rätt lokal.

Har du några frågor?
Om du har några frågor om valet kan du kontakta kommunens
valhandläggare på telefon 0435-391 07, Perstorps bibliotek på
telefon 0435-392 30 eller kommunens kontaktcenter på telefon
0435-392 00.

PerstorpsDagarna tar form
2018 års Perstorpsdagar arrangeras mellan den 30 augusti och
1 september. Det utlovas festligheter både på torget och vid
Folkets Park.
Något program är inte fastställt än, det presenteras under sommaren. Regelbundna samtal och diskussioner förs i arrangörsgruppen. Det som däremot är fastställt är datum för arrangemanget:
30 augusti-1 september.
– Till skillnad mot förra året är årets Perstorpsdagar fördelade på två
platser. På torget arrangeras familjeaktiviteter plus att partiernas valtält
finns uppställda. Tanken är att mycket av underhållningen förläggs till
Folkets Park där ett restaurangtält också ska finnas, berättar Annica
Sankilampi från arrangörsgruppen.
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Handla våra prisklipp direkt på parkeringen. Max 4 köp/hushåll. Gäller alla varor på vår midsommarfest!
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Välkommen till vår stora

Direkt från kolg

rillen:
Stor grilltallrik
med grillkarré,
potatissallad oc
h grönsallad.

på vår parkering torsdagen den 21 juni 2018 kl 8-18.
Mat serveras mellan kl 12-18.
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Peter musikfråg
Spettekakor.
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Tävla och vinn

100:-

à 2,5 kg. Ord pris: 159.80 Jämförpris: 10:-

Pris: 50:-/portio

n

Coca-Cola bjud
er alla matgäst
er på en
burk dryck (vär
de 10:-) och
Zoégas bjuder
på kaffe
efter maten (v
ärde 10:-)

120:100:-

1/2 säck Toa- + 1/2 säck Hushållspapper

Lambi, 1/2 säck = 24 rullar toapapper
respektive 12 rullar hushållspapper
Ord pris: 185.05

l de
Överraskning til !
na
er
nd
ku
100 första

Libero Blöjor
Up and Go, storlek 5 och 6.
Ord pris: 114.95

100:-

4 olika Via Produkter
Välj bland följande:
Flytande Color 1.08 l, Sensetive 1.08
l, Black, Original, Tvättkapslar Color
17-pack, Tvättkapslar Color Sensetive 17-pack, Tvättkapslar Color White
17-pack. Ord 38.95-40.95 st

8 flaskor Coca-Cola
Coca-Cola, Zero, Light,
Sprite eller Fanta,
à 2 liter + pant = 100 kr

ingår till de
Överraskning
derna!
100 första kun

84:-

+pant

24 brk Coca-Cola
Väska, original eller Zero,
24 brk à 33 cl +pant = 100 kr

76:-

+pant

- Din livsmedelsbutik i centrala Perstorp!
Vi önskar er alla en skön midsommar!
Hjärtligt välkomna till oss!

Öppet alla dagar 8-21 • Midsommarafton 8-16

Jette & Ingemar med personal

Priserna gäller endast 21 juni 2018 på vår parkering. Res för slutförsäljning.

Perstorp 2013

50-årsjubileum för examenselever 13

50-årsjubileum
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för 1968-års
examenselever

En kontakt räcker!

ERFARNA SNICKARE SÖKES!
Maila in er ansökan på info@erby.se
www.erby.se

Eleverna vid Klippans gymnasium som tog studentexamen med
muntlig tentamen 1968 var den sista klassen som genomförde
studentexamen i Sverige. Tisdagen den 22 maj hade de återträff, först på Norrehus med kaffe och kaka innan de samlades
på Kyrksalshusets trappa som de sprang utifrån för 50 år sedan.
En av studenterna på plats var Gunilla Olofsson som hade med sitt
klassfoto från den dagen.
– Det här är ett jättetrevligt initiativ och man undrar ju hur många man
kommer att känna igen eftersom alla blivit äldre.

Detektivarbete
Att samla alla studenter från 1968 har inneburit en massa detektivarbete eftersom många har bytt efternamn efter de gift sig. 116 av
130 elever hittades och alla hade inte möjlighet att komma till återföreningen. Med på återföreningen var även två lärare, Karl-Eric
Winberg och Gunnar ”Knott” Carlsson. Gunnar fick sitt smeknamn efter han skrivit en avhandling om onchocerciasis i Afrika,
en hud- och ögonsjukdom som sprids via mygg. Förutom sitt arbete
som lärare tjänstgjorde Gunnar under många år inom WHO och
forskade åt FN.
En av eleverna som berömde detektivarbetet var SVT:s utrikeskommentator Bo-Inge Andersson som var på plats.
– Väldigt kul att vara här och flyttas 50 år tillbaka i tiden. Förutom
många minnen frågade jag mig själv, efter jag hittat studiematerial från
skolan; Hur stod jag ut med allt detta i skolan? Jag läste helklassisk gren
vilket innebar att vi läste grekiska 7 timmar i veckan. Trots att jag hade
stort A i betyg har jag glömt allt idag. Däremot kommer jag ihåg alla när
jag blir presenterad, annars känner jag inte igen någon till utseendet.

Lantmannag. 10
264 31 Klippan

Ska ni renovera huset eller byta ut
taket och vill ha en säker arbetsplats?
Vi säkrar upp din arbetsplats!
Vi sköter allt och monterar upp det på plats
och tar bort det när ni är klara.
Ställningar till...

Villor
Höghus

Lägenheter
Scener

Väderskydd
Special

070-816 61 33

BRAVIDA PRENAD AB KLIPPAN

Nostalgi
Det blev många kära återseenden och minnen som bubblade upp
till ytan. ”Eleverna” hade med sig fotografier och det fanns förstås mycket att prata om efter alla dessa åren. En av ”eleverna” på
plats för Eivor De La Cueva som under många år var turistchef i
Klippan. Promenaden fram och tillbaka till Norrehus tog längre tid
än den gjorde 50 år tidigare, fast de hade mycket mer att prata om
och lära känna varandra igen.

070-33 90 680

0435-145 35

www.prenad.se

14 Måla huset

Dags att måla huset?
Du har ett viktigt projekt framför dig innan
huset står nymålat och fint. Tänk på att måla i
rätt väder. Du har störst chans att få rätt målarväder i de månader på året som inte har bokstaven ”r” i sig. Maj, juni, juli och augusti är med
andra ord årets målarmånader.

Fokus förarbete
Arbetstiden ska delas upp så att 75 procent av tiden
ska läggas på förarbetet och endast 25 procent på
själva målningen. Detta för att få ett hållbart resultat. Börja med att tvätta eller borsta din fasad, var
noga med att skölja bort all fasadtvätt eller alg- och
mögeltvätt med rent vatten. Skrapa sedan bort
gammal lös färg och matta ner blanka ytor med
slippapper. Trärena ytor ska slipas och strykas med
grundolja för att få ett bra rötskydd.
Grundmålning ska framför allt utföras på träytor
som är omålade sedan tidigare. Grundfärgen gör att
täckfärgen fäster bättre och gör underlaget vatten
avvisande vilket minskar risken för fuktskador.

Själva målningen
Börja med att välja rätt verktyg. Om du använder
roller när du målar med oljefärger måste du pensel
måla färgen efter du rollat på den. Att penselmåla
"arbetar" in färgen i underlaget så att den tränger
lite längre in. Om du endast använder roller får man
ett tunt lager färg som bara lägger sig utanpå under
laget.

Välj rätt färg
Ett hus är så mycket mer än sin fasad. Detaljer som
fönster, dörrar, balkongräcken, knutar och grund är
lika viktiga för helhetsintrycket. Ta hjälp av fackkunnig personal för tips och råd innan du sätter
igång och målar. De som säljer färg har all kunskap
du behöver.

Tips!
För den som vill ha en nymålad fasad men inte hinner eller vill lägga tid på skrapning, slipning och allt
som faktiskt innefattas av ett målningarbete kan det
vara värt att anlita en målerifirma.
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Print & Brodyr

Utefärg till
sommarpriser!

CaJo´s

*

Färgservice AB
Sommarerbjudande!

20% på lasyr från Tjäralin.
Nyhet! Finns nu också som matt.
Gäller till 31 juli

Välkommen in i vår butik!!
Köpmangatan 17 i Perstorp
Tel: 0435-768590
Adressgatan XX, Ortsnamn.
www.printobrodyr.se
Tel: 0000-00 00 00.

Öppet: Mån–fre XX–XX.
Lör XX–XX. Sön XX–XX

Jotun
Demi Dekk
10 liter

Alcro Bestå
10 liter

2.049:-

1.949:-

Priserna gäller t.o.m 15 juli 2018

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

Priserna gäller i Ljungbyhedsbutiken t.o.m. den 22/6

20%
rabatt

Vi har allt till din
målning!

på ALLA
TEKNOS färger
Vi bryter färgen
till önskad kulör

.
Måla bäst med..KvalitetsAnza

penslar

Prisexempel

set 249:-

990:-

fr.

1590:-

Fasadfärg

Fasadfärg

OUTDOOR CLASSIC, 10 L

TINOVA EXTERIOR G20, 10L

Framhäver ytans trästruktur
och ger samtidigt täckfärgens
jämna yta på gamla och nya
träfasader. Används Outdoor
Classic i system med Tinova
Wood Base Oil och Tinova
Primer Exterior resutlterar
det i en livslängd på upp
till 14 år.

Är avsedd för målning på träfasader, betong och förzinkade
ytor. Färgen ger en hög ythårdhet
med bibehållen elasticitet vilket
resulterar i bra kulör- och glansbeständighet.
Vit 700157013, Röd 700157655,
Svart 700157273

Vit 700161670, Röd 700161659,
Svart 700161661

Bygdens butik!

Storgatan 4
Ljungbyhed
Tel 0435 - 294 50

Bläsingevägen 7, 264 71 Östra Ljungby
Tel 0435-210 24 • ostraljungby@lantmaen.se
Öppettider: Mån-Fre 8.00-17.00 • Lör 9.00-13.00

16 Musik i Sommarkväll

14 juni - Riseberga kyrka
Sånger om tro, hopp & kärlek – och allt däremellan
Med Carolina Söderman (sång och piano) och
Janne Andersson (slagverk, bas, sång).

21 juni - Källna kyrka
Superjazzduo
Hanna Söderqvist och Måns Persson. Kvällen
bjuder på allt från evergreens till svensk, fransk
och brasiliansk jazz.

28 juni - Gråmanstorp kyrka
I 100 år – berörande och svängigt om tidens gång
Anja Lagerqvist och Jakob Torstadius. Text och
musik av Anja och handlar om allt möjligt som vi
möter i livet.

MUSIK

i Sommarkväll

5 juli - Petri kyrka
Tolkningar av Cornelis Vreeswijk
Cosmetisk Heesvijk består av Thilini Guldbrand
och Erik Björksten. Låtar och dikter med ett sound
som täcker allt mellan rå blues och folkmusik till
drömska ljudlandskap.

12 juli - Östra Ljungby kyrka

Njut av de ljuva tonerna när dagen övergår i kväll, på någon
av de många musikkvällar som finns runt om i församlingarna. Klippans pastorats åtta kyrkor fylls under tio tillfällen
med musik och besökare. Musik och kyrkan hör ihop, det är
genom musiken som människor uttrycker sin tro och berör
människor.

Notoriskt Omodernt – Tidig Romantik,
Enastående Barockt. Listigt Elaborerat
Barockduon No Treble. Duos och sonater från
1700- och 1800-talet. Jenny Lierud på barockcello
och Sarah Nygren på barockbas.

För Svenska kyrkan är det även viktigt att betona beröringspunkterna mellan kulturarvet och kulturen. Musiken är ett exempel
på det svenska kulturarvet som Svenska kyrkan för vidare. Musik
har varit ett självklart inslag i kyrkan under flera hundra år.
Musik i sommarkväll bidrar till att få fler människor till kyrkan
och ett sätt att slå ett slag för musiken.

Musikal i Sommarkväll
Amanda Björk och Consilium Cantores (Linus
Borg, Carl Flyman och Jakob Svensson). Allt från
balladerna i Kristina från Duvemåla till svängig
rock från Broadway.

Vid tio tillfällen i sommar kan man komma till kyrkan och lyssna
på musik. Alla tillfällen är på torsdagskvällar kl 19.00. Det bjuds
på allt från klassiska toner till jazz och pop. Välkommen till en
kyrka nära dig!!

Alla tillfällen är på torsdagskvällar kl 19.00.

19 juli - Västra Sönnarslövs kyrka

26 juli - Riseberga kyrka
Schumanns Dichterliebe och svenska romanser
Anders Nilsson, tenor och Daniel Beskow,
piano bjuder bl a på musik av Robert Schumann,
Wilhelm Stenhammar, Wilhelm Petersson-Berger
och Hugo Alvén.

2 augusti - Vedby kyrka

Café Foajé i S:t Petri kyrka
Välkomna till S:t Petri kyrka i sommar på en fika eller
lätt lunch. Sommarjobbande ungdomar bakar kakor och
bullar, fixar smörgåsar och mixar juicer.

Öppettider:
24/6-8/7: alla dagar kl 11-17
9-22/7: tisdag-torsdag kl 11.30-17, sön kl 12-15

Gospelkväll med Released Gospel Choir
Kören som förmedlar känslan i musiken. Modern
gospel med inslag av soul.

9 augusti - Färingtofta kyrka
333-årsjubileum på Marimba
Slagverksvirtuosen Johan Bridger bjuder på
musik av J.S Bach, såsom Partita nr 1, Andande,
Sarabande m.m.

16 augusti - Källna kyrka
Imago tonsätter Karin Boye
Julia Sandberg, Siri Wallentén och William
Nordlund har tonsatt texter av Karin Boye.
Hennes texter möter vacker stämsång och följsamma melodier.

Syfabriken i Ljungbyhed 17

Syfabriken i L jungbyhed
Syfabriken i Ljungbyhed låg bland bostadshusen
och är idag ombyggd till lägenheter. Fabriken är
uppförd på gråstensgrund, väggarna var klädda
med grå sidiplattor och dörr-/fönsterfoder målade i blått.
När fabrikshuset först byggdes, inrymdes en snickerifabrik som tillverkade möbler, främst pinnstolar,
i huset. Holmgrens snickeri upphörde när Gotthard
Paulsson och son byggde om fabriken till syfabrik
1935 för konfektion av dam- och barnkläder främst
av märket Junker tillverkade i fabrik.

Ombyggnation
I samband med ombyggnationen till syfabrik byggdes det till en övervåning på huset. 1959 övertog
Knut Jansson fabriken. Verksamheten breddades
till att förutom militäruniformer syddes det uniformer till buss- och taxibolag i hela Sverige. Trots
att fabriken fanns i Ljungbyhed drev Knut Jansson
och hans kompanjon Gösta Andersson under namnet Anja-konfektion i Klippan. Knut och hans fru
Gunvor drev företaget fram till årsskiftet 1984/85.
När verksamheten skulle läggas ned köpte Sporrong
upp företaget men kommunen köpte byggnaden. I
början av 1990-talet flyttade teknikföretaget Tesab
in i huset.

Nystart
Efter huset stått tomt i några år köpte Pernilla
Ahlberg-Söderlund och hennes dåvarande man
huset. De påbörjade en omfattande renovering och
ombyggnation av huset till fem stora lägenheter.
Pernillas pappa, Bo Andersson som har företaget
Bosses entreprenad, har stått för byggnationen.
– Vi började med att såga hål i väggarna och isolera
dem. Huset är välisolerat nu vilket syns på energiför
brukningen, berättar Bosse.
Hisschaktet är ombyggt till förvaringsrum, toaletten
i trapphuset finns kvar och dörren är i original.
Lägenheterna är byggda med öppen planlösning
och varsin uteplats.
– Vi försöker tillgodose alla hyresgästernas önskemål,
berättar Bosse, och visar hur han byggt en kattrappa
så att katterna kan gå upp och ner från lägenheten
på andra våningen.
En av de fem hyresgästerna i huset är Jenny Madsen
som berättar att hon trivs bra i huset och att hon
stod i kö i flera år innan det blev en lägenhet ledig.
– Här är lugnt och skönt utan trafik samtidigt som vi bor
mitt i byn bor vi ändå nära till naturen.
Huset som en gång i tiden var en syfabrik ligger
i byn, nära till skolan, Spången, Rönne å och en
naturskön vandringsled. Ett stycke historia har
bevarats och fått nytt liv genom att fabriken förvandlats till hyreslägenheter.

18 Månadens Profil

Möt Klippans nya kyrkoherde

Tomas Wassenius

”Gud har alltid funnits”
Klippans pastorat har fått en ny kyrko- under gymnasietiden men som avfärdats
herde som bor vid en gård i Kvidinge, fast då, blev mer som en pusselbit i tillvaron
som verkade mer rätt nu.
är född och uppvuxen i Trollhättan.
– Jag funderade mycket på om det här verkAtt Tomas skulle bli präst var ingen självligen var rätt väg. Tanken under gymnasiet
klarhet även om föräldrarna var aktiva i kyrhade varit att jag skulle bli civilingenjör,
kan och Tomas var med i Ansgarsförbundet,
berättar Tomas.
som var typ kyrkans scoutförbund.
– Det skapade en gemenskap att vara med Prästvigd
i scouterna och med andra som hade en tro, Efter präststudierna får man en tjänst
som pastorsadjunkt där man under ett år
berättar Tomas.
arbetar som extrapräst i ett pastorat och
Tanken väcks
får handledning för att kunna vänja sig
Efter gymnasiet valde Tomas att börja stuvid arbetsuppgifterna. Tomas prästvigdes
dera vägledarutbildning i naturligt friluftsliv
i Skara stift och placerades i Borås och
vid Sjöviks folkhögskola. Naturligt frilufts
Ann-Louise flyttade med. Ann-Louise
liv vilar på ekosofin som är ett begrepp
var bördig från Skåne och ville flytta
sammansatt av orden ekologi, läran om
hemåt och när det fanns en tjänst ledig
balansen i naturen, och filosofi, filos = käri Linderöd, Västra Vrams pastorat, sökte
lek och sofi = kunskap.
han den. Under 9 år arbetade Tomas som
– Hur vi ska leva människa - natur och få ett
präst där och bodde med familjen i prästhållbart samhälle? Det var en fråga som jag
gården. Tomas berättar:
ställde mig, förklarar Tomas.
– Det var min första riktiga tjänst som
Under tiden vid Sjöviks folkhögskola träf- präst helt själv. Det var häftigt att arbeta
fade Tomas sin blivande fru Ann-Louise där eftersom det fanns en stor gemenskap.
som studerade musik. Tankarna kring en Kyrkan var mötespunkten och en av de
kristen ekosofi växte inom Tomas och tan- fasta punkterna som fanns kvar i ett litet
ken på att bli präst, som hade väckts redan samhälle.

Klippan – en mötesplats
Som präst möter du många människor, både
i det lilla och i det stora men även i såväl
glädje som i sorg. Kyrkan har fortfarande
en viktig roll i samhället och fungerar som
samlingsplats för människor.
– Det finns redan en massa mötesplatser, gudstjänster, lunchmusik, barn m.m. Ett brett spektra
med en mångfald för olika åldrar. Vi försöker på
olika sätt att berätta om alla mötesplatser som
finns och arbetar ständigt med att förbättra kommunikationen, säger Tomas.
Kyrkan vill vara en mötesplats som gör intryck, ge möjligheter till uttryck och lämna
goda avtryck. Församlingen är en gemen
skap som går att räkna med när det behövs
som mest.
– Kyrkan är människorna, inte byggnaderna.
Arbetet med delaktighet och gemenskap genomsyrar allt och bygger på tillit. Tron på Gud
handlar också om tillit. Vi behöver mer tillit och
viljan att förstå varandra.

Fritiden
Som boende på en gård med ombyggnationer finns det lite tid över till fritid. Förutom
att umgås med familjen sitter Tomas i simhallen under sonens träningspass. Tidigare,
efter naturligt friluftsliv, hade Tomas ett
företag som byggde träkanoter inspirerade
av indianernas kanotbyggande. Familjen
betyder mycket för Tomas som har ekosofin
och tron på Gud som grundsyn:
– Kyrkan är en gemenskap som är beständig i
samhället. Gud har alltid funnits och oavsett vad
vi väljer finns Guds kärlek till oss precis som den
schyssta föräldern som älskar oss för den vi är,
avslutar Tomas.

Foto: Anders Clausson

M issa inte...
Mottagning av
ny kyrkoherde
2 september kl.11.00
i S:t Petri kyrka

Foton från Blomgrens arkiv

Övads Ysteri 19

Mjölkkusken Jöns Jönsson
hämtar mjölk hos bönderna
i trakten. (nov. 1921)

Ingen prästost i Övad
Övads Ysteri förekommer i handlingsbeståndet tidigast 1927, vid en av
Kristianstads läns smör- och ostprovningar. Det finns ingen uppgift om när
mejeriet i Övad startade med sin osttillverkning. 1963 slutade osttillverkningen och mejerirörelsen tillfördes Klippans mejeri. Ernst Trulson, Övad, erhöll
år 1925 hederspris för ost. Det är den tidigaste referensen till osttillverkning
i Övad. Ysteriet hade butik i Hälsingborgs saluhall där bl.a. mjölk, ost och
lantsmör såldes.
Vid Rönne å finns rester efter Övads spinneri och vid ån finns även rester efter ett
kraftverk som byggdes på 1910-talet som gav kraft och lyse till gårdens mejeri/ysteri.

Ost – en svensk tradition
Att göra ost är en uråldrig metod för att ta tillvara och konservera mjölk. I Sverige
började ost produceras på 1000-talet. Idag produceras ost genom en kombination av
urgammal tradition och modern teknologi. Traditionen borgar för ostens levande
kultur, smaken och receptets originalitet. Den moderna teknologin säkerställer en
hög och jämn kvalitet samt hygienisk produktion.

Fler mejerier
Före detta Källans mejeri, som även gått under namnet Åby mejeri, revs samtidigt
som läderfabriken. Ljungbyheds mejeri var en gång i tiden en av de pampigaste
byggnaderna i Ljungbyheds samhälle. Idag är mejeriet rivet och bostäder har byggts
på tomten istället.

20 bilder från Klipplördag 26/5

KLIPPANS KÖPMANNAFÖRENING

avigorät 21
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Tre räta maskor, ett omslag, två maskor tillsammans, en avig och
två räta maskor – kan det verkligen vara roligt? Ja verkligen, för att
sticka och virka ligger i tiden och allt fler vill lära sig innan mormor
eller farmor inte finns längre. Och är det inte längre mormor som
lär barnbarnen att sticka är det YouTube.
Klippan har lyxen att ha en garnaffär. Det finns inte många kvar utan
allt fler handlar via nätet. Charlotte Långberg har butiken i Tullssonhuset
och det var inget självklart att hon skulle öppna en garnbutik.
– Efter att ha arbetat i flera år på ett statligt verk sa jag 2014 upp mig för att jag
ville göra något annat innan det var för sent. En väninna till mig väckte idén
om att öppna en garnbutik. Efter jag beslutat mig för att våga hoppa, öppnade
jag avigorät i Ängelholm. Under tiden hyrde jag ett skyltfönster hos Tullssons
möbler för att göra reklam för mig i Klippan. När jag senare fick reda på att det
skulle bli ett handelshus var beslutet inte svårt ta.

Spännande butik

Foto: Privat

Hos avigorät finns garnerna med hög kvalité och alla garnerna i butiken
är av naturmaterial. Det händer saker i butiken och i Rätan, som är lokalen sidan om butiken där du kan sitta och sticka. Varje vecka, även under
sommaren, är det stickcafé varje tisdag eftermiddag och under höst,
vinter och vår finns även ett café kvällstid på onsdagar. Det arrangeras
olika event som ”sticka i min trädgård” eller halvmaratonstickning där
det stickades 12 timmar i sträck. Nästa event finns redan i tankarna. För
dig som är intresserad finns det kurser att gå med jämna mellanrum, håll
koll i sociala medier.
– Forskningen visar att när du stickar infinner sig ett lugn i kroppen och pulsen
sjunker. Att sticka ger samma effekt som meditation, berättar Charlotte.

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

Stickning och virkning har aldrig varit så populärt som nu och det ligger
en stolthet i att kunna själv. Alla, främst kvinnor, i alla åldersgrupper
stickar idag. Det är naturligt att stickningen är populär i en tid när vi
åter vill laga mat från grunden och sätta surdegar på jäsning. Att sticka
sin egen mössa eller sjal är en del av trenden.
– Varmt välkommen in i butiken och till något av mina events, hälsar
Charlotte.

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

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

STOR
SOMMARREA

Söderåsjournalen
Söderåsjournalen
Klippan
Klippan

börjar den 20 juni

Möbler
för uterum
och trädgård
TULLSSONHUSET
Hembygdsgatan 2, Klippan
info@ahlinsmobler.se

avigorät

för dig som gillar garn

Tullssonhuset i Klippan

Flera kända
varumärken!
ÖPPET:
TIS-FRE 10-18
LÖR 10-14 • SÖN 11-15
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CRUISING FÖR
LJUNGBYHEDS ÄLDRE
Solen sken i kapp med hyresgästerna på vård- och omsorgsboendena Ljungbygården och Syrèngården när Ljungbyheds Cruisers
bjöd dem på en åktur.
Ljungbyheds Cruisers är en förening som nystartades för ca 4 år
sedan av ett gäng bilentusiaster.
– Ibland grillar vi eller så kör vi iväg på tävlingar och utställningar. Den
som bossar över gänget är president Bengt Olsson, berättar Eva Lundberg.
I många år var det Marie Borg som fixade och donade med åkturerna
men hon har nu lämnat över till Eva Lundberg, som jobbar inom
hemtjänsten.

UPP TILL KOPPARHATTEN
Pensionärerna njöt och uppmärksammade många ställen som de
kände igen på vägen. Där har jag bott, här har jag gått många gånger och
här fanns ett dansställe. Ett surr av kommentarer längs hela vägen upp
till Kopparhatten. Söderåsjournalens utsända hade turen att få följa
med. Bo Karlsson och Ann-Marie Persson följer också med i Lena
Anderssons Buick Wildcat.
Bilarna stannade till vid Kopparhatten och de som ville kunde gå
ut och sträcka på benen och njuta av skogen och utsikten. Efter 1,5
timme med vindrufs och glada miner återvände pensionärerna hem,
lagom till lunch. Alla var rörande överens över att det hade varit en
riktigt minnesvärd dag.

HUR SOLID ÄR DU?
Den nya luftvärmepumpen SOLID är både stark och pålitlig.

HÖG ENERGIEFFEKTIVITET MED ETT SCOP PÅ 4,7
R32 - MILJÖVÄNLIGARE KÖLDMEDIUM
INBYGGD WIFI

Har du el-uppvärming eller är trött på att hugga ved?
Oavsett hjälper SOLID dig att sänka dina uppvärmingskostnader.
SOLID - det perfekta valet för värme eller kyla till stugan.

Frågor? Ring oss!
Kenneth: 0706-248 229
Mattias: 0706-248 227
Se modeller och priser på www.a4uab.se
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Tvättkapacitet: 9 kg
Centrifugering: 1600 varv/minut
Home Connect Wifi
i-Dos Autodosering av tvättmedel
SANGEAN FM-RADIO
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Home Connect Wifi HDR hjälpa
till att lyfta fram detaljer i de mörkaste och ljusaste partierna.
HDR hjälpa till att lyfta fram detaljer
PRD18i de mörkaste och ljusaste partierna.
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Hemkörning*
Hemkörning*
Inkoppling
Inkoppling
Kanalinställning
Kanalinställning
Fast pris
Bortforsling
av emballage
Fast pris
Bortforsling
av emballage
*

Gäller inom stadsgräns. Fråga oss var gränsen går för din ort.
* Gäller inom stadsgräns. Fråga oss var gränsen går för din ort.

43CLE6725
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VÄLKOMNA TILL OSS!
43CLE6725

Butiken
Butiken
Adressgatan
10
Adressgatan
10
Storstaden
263
Storstaden56
263 56

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

23

24 Träning

Tips om
träningsskor
Trender kommer och går, träningen ska förhoppningsvis
bestå.
Hembygdsgatan 2, Klippan 0435-156 90
Mån-fred 10-18, lör 10-14, sön 11-15
www.sportringen.se

Det finns några enkla tips att förhålla sig till när det gäller val av
träningsskor. Tränar du dans eller annat i gymmet bör du bortse
från stötdämpningen och med fördel satsa på lättare, smidigare
skor. Skor med bra stötdämpning blir otympliga och kan få dig att
känna dig klumpig i dansrörelserna.

Vilket klipp!

När du ska köpa löparskor är det bra att veta vilken löpstil du har,
dvs. hur du sätter ned fötterna mot marken när du springer. Du
kan oftast se på dina skor hur de slits utifrån hur du springer och
när du vet hur du sliter skorna vet du också vilken typ av löparsko
du behöver. Undvik att avgöra skovalet utifrån skornas utseende
och färg som är oviktigt.
Träningsskor har en begränsad livslängd, framför allt vad gäller
stötdämpningen. Skor har en maximal livslängd på 2-3 år sedan
har materialet torkat ut, vilket gör att stötdämpningen inte längre
fungerar.

Skillnaden på ute- och inneskor
Löparskor brukar ha svarta sulor eller åtminstone en svart del
på sulan. Det beror på att materialet är utblandat med kol för att
ge ett bra grepp i löparspåret. Vid inneträning kan dessa sulor ge
svarta märken i golvet. En annan skillnad är att löparskor är mer
”uppnosiga” än skor för inneträning. De pekar uppåt i tårna för
att du ska få ett bra frånskjut i löpsteget.

20%

PÅ ALLA
LÖPARKLÄDER

Tips om
träningskläder
Med rätt löparkläder är det ännu roligare att springa!
Det är enkelt att ut och springa: du bara drar iväg när det passar dig bäst, och du startar precis utanför din egen dörr. När du
springer vilar tankarna, du fyller lungorna med frisk uteluft och
hela kroppen får motion. Om du har rätt kläder vill säga.

GÄLLER PÅ ORD. PRIS MOT
KUPONGEN T.O.M 31 JULI

Har du en gång sprungit i löparkläder som andas och är komfortabla så kommer du garanterat inte ta på dig dina gamla joggingbyxor eller t-shirtar i bomull som blir fuktiga och tyngre av svetten som inte transporteras bort. Löparkläder i funktionsmaterial
fungerar så att de leder bort fukt från kroppen och förhindrar att
du blir blöt och kall.

VÄLKOMMEN TILL TULLSSONHUSET!

När du tvättar kläder i funktionsmaterial är det viktigt att inte
använda mjukmedel eftersom det kan förstöra plaggets andningsförmåga.

Årets kock 25

HIF – IFK VÄRNAMO
SÖNDAGEN 24 JUNI
KL. 17.30

Årets kock på Ljungbyhedsskolan

Paintball

PERSTORP
PERSTORP
Tel Johan 073-330 28 71 • Tel Anders 070- 590 32 11

Nu även med westernbana!
Paintball för svensexor, möhippor,
företag eller kompisgänget!
Pris 250:- inkl. utrustning + 200 skott.
Tillkommande skott 0,50:-/st.
Vi har F-skatt. Välkomna!
Tel Johan 073-330 28 71 • Tel Anders 070-590 32 11

Träna juni, juli
& augusti för
endast 999 kr!
sommarkortet gäller på över 164 klubbar!*
Kortavgift 100 kr tillkommer.

NORDIC WELLNESS KLIPPAN
Järnvägsgatan 31, 0435 - 71 88 99
nordicwellness.se

Eleverna fick själva hitta recept på temat ”Smaker från orienten”,
skriva inköpslistor och öva på matlagningen hemma. Allting skulle
vara tillagat och bakat ifrån grunden. På 90 minuter ska maträtten tillagas och läggas upp på ett aptitligt vis. Rätterna bedömdes
sedan av en inbjuden jury. Juryn bestod av Lars från Hemköp i
Ljungbyhed, Rune som är ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Lill som är kostchef i Klippans kommun och Lars som är
verksamhetschef för centrala elevhälsan.
Vinnarna serverade en rätt som bestod av fetaostbollar med tabbouleh, tzatziki och hembakat bröd. Juryns motivering löd:
”Ett vackert upplägg och en välkomponerad rätt som smakade mycket
gott, laget hade också bäst ordning och reda i köket när de lagade maten.”

*Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

CAMP KARSHOLM

För andra året i rad tävlade elever ur årskurs 8 och 9 mot varandra i matlagningstävlingen Årets kock som arrangeras av
skolan.

Föreningssidan på Söderåsportalen.se

Foto: Elisabeth Loftán

Charity Ride för Ung Cancer

på vackra Söderåsen

Lördag den 2:a juni arrangerade Gandur Islandshästförening
en välgörenhetsritt till förmån för Ung Cancer.
Därmed samlades ett härligt gäng islandshästryttare denna
junidag i strålande solsken vid Skäralids Camping och Vandrar
hem för Charity Ride. Efter ritten i den vackra skogen återvände ryttarna till startplatsen igen och Skäralids Restaurang
bjöd på kycklingsallad med efterrätt och kaffe. Gandur Islands
hästförening har än så länge samlat in 3 600 kr till Ung Cancer.
Önskar du att ge ett bidrag till Ung Cancer? Läs mer om hur du
gör på ungcancer.se
Välkomna med ditt bidrag, tillsammans gör vi en skillnad.

Världsorienteringsdagen
Den 24:e maj arrangerades världsorienteringsdagen, World
Orienteering Day, med syfte att öka intresset för orientering hos fler unga som inte fått upp ögonen för sporten.
I Perstorps stadspark arrangerade FK Boken orientering för alla
elever på Centralskolan. Birgit Palm från FK Boken berättar att
sammanlagt 175 elever deltog under dagen.
Stadsparken i Perstorp är ett fint ställe att arrangera orientering
i med sin fina terräng. Det var dessutom ett underbart väder.
Birgit berättade att eleverna är engagerade och tycker det är
roligt. FK Boken, som arrangerar, är en stor förening som syns
och tävlar mycket.
– Det här med att vi gått ut i skolorna har gjort att vi börjat ha nybörjarkurser. Det är ett trettiotal ungdomar som tränar varje vecka.

Liten flicka med ett stort
Nicole från Klippan donerade sitt långa vackra hår till
Barncancerfonden. Hon gjorde det för att glädja någon
annan flicka som tappat sitt hår på grund av cellgiftsbehandling mot cancer.

Foton: Privat

Att klippa sig kort, efter att ha haft långt hår i hela sitt
korta liv, kräver mod. Fast att skänka sitt hår till förmån
för Barncancerfonden visar på medkänsla för de som har
det svårt.
– Det var ett genomtänkt beslut, men det känns förstås konstigt
att ha kort hår idag. Vetskapen om att mitt avklippta hår gör
någon annan flicka glad, gör mig glad med, förklarar Nicole.
Det var i mitten av maj som Nicole klippte av 35 cm av sitt
hår och skänkte det till Barncancerfonden. Det är något
endast de med ett stort hjärta gör!
Du kan stödja Barncancerfonden du också! Skicka valfritt
belopp till Plusgiro 90 20 90-0, Bankgiro 902-0900 eller
Swisha till 90 20 900. Läs mer på barncancerfonden.se

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

18/19

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

STÅPLATS

7950 kr

2250 kr - Vuxen

SEKTION - B E F G

STÅPLATS

SEKTION - A J

HCP

2150 kr - Rullstolsplats
2950 kr - Sektion J M O

4950 kr - Pensionär/ungdom

Grundserien, 12 matcher fre och lör

4950 kr - Raderna närmast isen

FAMILJELÄKTAREN

POLLENKORTET

2 vuxna + 2 barn upp till 16 år

H
G

RINKSIDE

SEKRETARIAT

L

S

N

STÅPLATS

L

WEEKENDKORTET

SEKTION - A J

I

BORTASTÅ

L

1125 kr - Pensionär/Ungdom

5950 kr - Vuxen

RINKSIDE

M

RESTAURANG

6950 kr

TV-BRYGGA

J

L

O

F

RÖGLE ANFALLER I PERIOD 1 OCH 3

A

HEMMABÅS

B

BORTABÅS

C

D

E

11 050 kr - Sektion M O

3950 kr - Sektion M O

DAGENS LUNCH · 95:SERVERAS I ARENARESTAURANGEN VARJE VARDAG MELLAN
KL 11-13.30. ENKELT ATT PARKERA, GOD MAT OCH TREVLIG MILJÖ
GÖR DET TILL EN SVÅRSLAGEN KOMBINATION. 10-KORT 850:Annons-201x271.5-180522.indd 1

2018-05-24 09:24
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SLUTA
FULSPOLA!
Fulspola
Att fulspola innebär att man spolar ned något annat än kiss, bajs och
toalettpapper i toaletten.
Fultorka
Att torka sig med någonting annat än toalettpapper när detta är slut.
Det är helt okej så länge som detta slängs bland förbränningsbara
sopor och inte spolas ned i toaletten.
Sluta fulspola – bästa tipset:
Ha alltid en papperskorg på toaletten där hushållspapper, våtservetter
och annat skräp kan slängas. Skräp ska alltid slängas bland förbränningsbara sopor.

Tillsammans skapar
vi rent vatten!

Detta får man slänga i toan:
Allt som kommer inifrån kroppen – kiss, bajs och andra kroppsvätskor.
Toalettpapper är också gjort för att spolas ned i toaletten.
Hushållspapper och våtservetter däremot löses inte upp av vatten.

Välkomna att träffa oss på Åby marknad

Årets Företagare

i Klippan

Bengt Thomasson, MecCom Klippan AB, tilldelades priset
”Årets företagare” av Företagarna Klippan vid mötet som hölls
på Lilla Trulla Gårdshotell i Bolestad.

Motiveringen
”Bengt Thomasson har på ett mycket förtjänstfullt sätt drivit företag i Klippans kommun under många år.
Hans koncern MecCom Klippan omfattar, förutom Mec-Com
Klippan AB, även delägande i Klippans Bruk AB som för närvarande gör en investering i en ny pappersmaskin med väsentligt ökad
produktion som följd.
MecCom Klippan AB har utvecklats från att ha varit inriktat
på industriservice, ventilation och plåtslageri till att numera
i huvudsak syssla med miljöinriktad produktion av biogasanläggningar, pannutrustning, vattenreningsutrustning och värme
anläggningar i mobila containers, vilket har varit mycket framgångsrikt. Totalt sysselsätter koncernen, inkl. delägda bolag, ca 200
heltidsanställda.
Bengt Thomasson är en mycket drivande entreprenör och företagare som i vida kretsar sätter Klippan på kartan, och därtill har
förmåga att skapa långsiktig lönsamhet”

Kerstin Persson (Klippans kommun), Lotta Järnström (Klippan Safety), Karin

Klippans kommun delade samtidigt ut Näringslivspriset till Klippan Hansson (Klippan Safety), Bengt Thomasson (MecCom), Stefan Tullsson
(Tullssonhuset) och Anders Lindberg (Klippans Kommun).
Safety AB och Köpmanspriset till Stefan Tullsson.

Information från Klippans kommun
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Branschregister
BANK

GÅRDSBUTIK

• 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

• 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

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

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

HEMBYGDSFÖRENING

BILVERKSTAD
Bångdals Bilservice, Mörsarevägen 6, 264 51 LJUNGBYHED�����������������������������0435-44 22 11
www.bangdals.se, klas@bangdals.se
• Nockes Bil - Kenoc AB, Spången, 264 52 LJUNGBYHED���������������������������������0435-44 04 87
www.kenoc.se, info@kenoc.se

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

CYKELAFFÄR

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

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

HUND- OCH KATTPENSIONAT
Dag & Natt för Hund & Katt, Linneröd 6765, 264 93 KLIPPAN���������������������������0722-45 20 80

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

INRAMNING
• IdéRika Ram, Ekbacken 693 Bonnarp, 264 53 LJUNGBYHED��������������������������0704-49 05 48
www.iderika.nu, lennartsaflund@gmail.com

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

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

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

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

KLÄDER
• Basthi, Storgatan 32 C, 264 33 KLIPPAN����������������������������������������������������������0435-157 15
• Gunns Mode, Storgatan 32D, 264 33 KLIPPAN�������������������������������������������������0435-101 15
www.gunnsmode.se, info@gunnsmode.se

KOMMUN
• Klippans Kommun, Trädgårdsgatan 12, 264 80 KLIPPAN�����������������������������������0435-280 00
www.klippan.se, kommun@klippan.se

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

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

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

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

MÖBELRENOVERING - SÖMNAD
Åkälla Väv & textil, Templaregatan 20, 264 35 KLIPPAN���������������������������������� 070-782 28 85

FOTVÅRD
Fotspecialisten i Klippan, Storgatan 17, 264 33 KLIPPAN ������������������������������������0435-133 50

FÄRG - TAPETER
• Colorama, Karossvägen 1, 264 21 KLIPPAN�����������������������������������������������������0435-142 62
www.colorama.se/klippan, klippan@colorama.se

FÖNSTER OCH DÖRRAR
• FönsterFint, Hembygdsgatan 2, 234 36 KLIPPAN����������������������������������������������0435-107 81
www.fonsterfint.se, info@fonsterfint.se

PSYKOTERAPI - KBT OCH PARTERAPI
KBT4U, Norra Skolgatan 2A, 264 33 KLIPPAN��������������������������������������������������0707-56 54 88
Dobrica Vukovic, socionom, leg. psykoterapeut, kbt4u@hotmail.com

REDOVISNING, REVISION
• BDO, Box 103, 264 33 KLIPPAN����������������������������������������������������������������� 0435-76 61 31
www.bdo.se, peter.jelinek@bdo.se
Söderåsens Redovisningsbyrå AB, Södra Kyrkogatan 1, 265 72 KVIDINGE����������� 0435-203 21
www.soderasensredovisningsbyra.se, info@soderasensredovisningsbyra.se

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

- upplev, handla & ät hemmavid!
REKLAM
• Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN����������������������������������� 0435-77 90 50
www.adaptmedia.se, info@adaptmedia.se

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

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

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

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

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

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

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

VVS & RÖRMOKARE

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!

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

KONTAKTUPPGIFTER

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

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

Adapt Media och Söderåsjournalen söker:

GRAFISK FORMGIVARE
Som grafisk formgivare på Adapt Media och Söderåsjournalen
kommer du att arbeta med skapa original till tidningar, magasin,
broschyrer, folders, kataloger, eventmaterial och annonser.
Du ansvarar för annonsframställning till Söderåsjournalen vilket
innefattar allt från kundkontakt, design av annonser och korrektur
till tryckfärdiga pdf-filer. I dina arbetsuppgifter ingår även
fotografering av människor och produkter till annonser,
reportage och broschyrer.
Läs hela arbetsbeskrivningen på adaptmedia.se
Vi tar endast emot ansökningar via e-post: jobb@adaptmedia.se
N. Skolgatan 2, Klippan
0435 - 77 90 50
www.adaptmedia.se
kia.com
kia.com
kia.com
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Alla erbjudanden gäller ordertecknande av registrerad bil i Hedin Bil-lager senast 30/6 2018 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar. Bränsleförbrukning blandad körning Kia cee’d SW 4,06,3 l/100 km, CO2-utsläpp 104-141 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 6. *Serviceavtal 36 månader/4500 mil, kontakta din återförsäljare för mer info. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.

