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DANIEL KRISTENSSON, ANSVARIG UTGIVARE

Klippans köpmannaförening samlar byns handlare i en gemenskap
där alla siktar mot samma mål - ett
levande centrum. Klippan centrum
är rätt förskonat från gapande tomma
butikslokaler men det är en tuff tillvaro att vara butiksägare.
Shopping handlar om aktiva val och
den största utmaningen är den hårdnande konkurrensen från nätbutikerna.
Om vi vill ha Klippan centrum kvar
i den formen vi har idag gäller det att
handla lokalt. Allt snurrar kring butikerna i centrum. Med ett trevligt centrum blir orten attraktiv, inflyttningen
påverkas positivt och huspriserna stiger. Tvingas butikerna att stänga startar
snabbt en negativ spiral.

Omslaget: Anna på Söderåsens Turridning.
Lilla bilden: Månadens profil Jan Tromark

Köpmannaföreningen står bakom
årligt återkommande aktiviteter som
till exempel Klipplördagar varje vår
och höst. Dessa är uppskattade och
möjliggörs av den lokala handeln. Det
är kunderna som handlar i butikerna som gör det möjligt att arrangera
Klipplördagar liksom att det finns en
köpmannaförening med fungerande
styrelse och betalande medlemmar.
Perstorp brottas med samma problem
som Klippan. Företagarna i Perstorp
fungerar här som den sammanhållande
kraften. Butikerna i Perstorp har gått
samman och arrangerar vårfest i helgen
25-26 maj. Passa på att besöka butikerna och göra fynd. Det är tillsammans
vi är starka.

Ny tävling!

Utgivningsdagar
Nummer
Juni

Manusstopp
21 maj

Utgivningsdatum
10 juni
Åby Marknad 19/6

Juli
Augusti

–
23 juli

Ingen tidning
12 augusti

Midsommar 22-23/6
Semester

Gammelmarknaden 17-18/8
Klippanfestivalen 24-25/8
Perstorpsdagarna 30/8-1/9
Utgivningsdagar för hela året ser du på söderåsportalen.se
Manusstoppsdagarna är en ungefärlig rekommendation när vi
vill ha in din bokning och ditt annonsmaterial.

ANSVARIG UTGIVARE
DANIEL KRISTENSSON
daniel@adaptmedia.se
ANNONSFÖRSÄLJNING, TEXT, FOTO
JENS LEANDERSSON
jens@adaptmedia.se
LAYOUT, FOTO
CAMILLA H. PEURELL
camilla@adaptmedia.se
LAYOUT, FOTO
ALBIN LUNDBERG
albin@adaptmedia.se
AnnonsFÖRSÄLJNING:
annons@soderasjournalen.se • 0435 - 77 90 54

Adapt Media
N. Skolgatan 2A, 264 33 Klippan
TEL. 0435 - 77 90 50
www.söderåsportalen.se
Vi reserverar oss för ev. tryckfel. Upplaga 16.000 ex.
Adapt Media har copyright på allt material som publiceras i
Söderåsjournalen, om inget annat anges. Upphovsrättslagen
gäller och omfattar alla typer av texter, artiklar, teckningar, bilder, grafik med mera. Material från Söderåsjournalen får endast
användas för privat bruk. Att kopiera, överlåta, sälja eller kommersiellt utnyttja materialet är inte tillåtet utan Adapt Medias tillstånd.

Lika som bär?

Vi är på jakt efter roliga ”lika som bär”
fotografier.

Är du lik någon kändis eller historisk person? Är
någon du känner lik sitt husdjur? Har du någon
som är en dubbelgångare med politiker på lokal
nivå eller riksnivå? Skicka in dina bästa "lika som
bär"-bilder och ha chans att vinna två sittplatsbiljetter till HIF-Degerfors på Olympia den
10 juni, två biobiljetter till valfri film på
Ljungbyheds bio eller en Klippancheck på 200
kronor.
Skriv till Adapt Media och bifoga bilderna! Dina
bilder kommer att synas i Söderåsjournalen och
på Söderåsportalen.se.

Anna Hedenmo eller Camilla Peurell?

Macaulay Culkin eller Daniel Kristensson?

OBS! Brevet/mejlet måste vara märkt ”Lika som
bär” för att delta i tävlingen.
Vi behöver ditt bidrag senast den 28 maj.

Skriv till:
Lika som bär
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan

Hunden Max eller Albin Lundberg?

eller skicka e-post till jens@adaptmedia.se

Lars Ulrich eller Jens Leandersson?
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Bruksspelet 2018
Årets föreställning startar i 1970-talets
Klippan. Stig har varit i London och
kommer hem och försöker introducera
punken. Kompisen Lotta stöttar honom
men övriga skolkamrater är skeptiska till
hans nya musik, klädstil och framför allt
frisyr. Föräldrarna är chockade och traktens raggare är hotfulla.
När Bruket håller stor jubileumsfest vill
Stigs pappa inte följa med och Stig släpps
inte in på grund av sin klädsel. När de båda
möts utanför festlokalen berättar pappan
att han inte får behålla sitt jobb på Brukets
kaffefiltertillverkning, men har erbjudits
förflyttning till annan ort. I sin vanmakt
över detta önskar Stig sig tillbaka i tiden
och till sin stora förvåning befinner han sig
plötsligt på Bruket år 1945 då det just blivit
fred i Europa. Här får han lära känna sin
farfar som han kan hjälpa ur en svår knipa.

Foto: Lena Evertsson

– PÅ FARFARS TID
Bilder från Bruksspelet 2017 “Högt flygande planer”.

Kim Bergkvist är en av årets huvudrollsinnehavare

betydelse för att hans pappa ska kunna gå i julshowen på Sundspärlan i Helsingborg.
vidare med sitt liv.
Tillsammans har de olika huvudroller vid
sommarens Bruksspelet i Klippan.
På farfars tid är en dramatisk, skruvad och
ömsint historia om relationen mellan far
Men det stannar inte här. Tidsresan fortsät- och son genom olika tider.
ter till 1890-talet och till kampen för bilBiljettförsäljningen är igång och presentkort
Biljet tförsäljningen är redan igång och
dandet av en fackförening bland arbetarna
finns till försäljning för den som vill ge bort
biljet ter kan köpas på Klippans Turistpå Bruket. Även här får Stig spela en viktig
en teaterupplevelse eller bestämma datum
infor mation och på webben (nortic.se).
roll och får ta del av en smärtsam kärleksoch plats längre fram.
historia.
Från och med den 25:e juni kan du köpa
Årets skådespelare
din biljet t i portvaktsstugan på Klippans
Far-son
I år gästas Bruksspelet av Mikael Ahlberg,
Bruk, Bruk sallén 9.
Stig växer med de erfarenheter och kunsom i Bruksspelet 2016 gjorde rollen som
skaper om sin egen historia som hans tidsÖppet tider:
major vid flygskolan i Ljungbyhed mot
resa ger. Han träffar personer som har stora
Måndag-onsdag 10-16
Regina Lund. Helt nya skådespelare är Kim
likheter med dem han känner från sitt eget
Torsdag-söndag 15-19
Bergkvist och Oskar Kongshöj som bland
70-tal och han samlar på textrader till sina
Torsdagen 28:e juni stäng t.
annat medverkat i musikaler som Anything
framtida punklåtar.
Goes och Saturday Night Fever. Oskar har
Spelperiod 2018
När han till slut återvänder till sin egen tid även deltagit i Melodifestivalen och sjunger
29/6 – 22/7 torsdagar - söndagar
har han med sig något som får en avgörande i Youtube-hiten ”Swedish fika”. Kim sjöng

Bruksspelet 2018

HIF – ÖRGRYTE IS

SÖNDAGEN 20 MAJ KL. 17.30

HIF – JÖNKÖPING SÖDRA IF
MÅNDAGEN 28 MAJ KL. 19.00

HIF – DEGERFORS IF
SÖNDAGEN 10 JUNI KL. 17.30

4 Trädgårdstips

Tips för att få

En tät och ﬁn gräsmatta
Alla vill ha en gräsmatta fri från mossa och ogräs och det på 50 kvm). Kombigödsel som Stroller PLUS Mossa är också
bästa sättet för att lyckas är genom att gynna gräsets till- effektivt och en klar fördel är att du ger näring till gräsmatväxt.
tan samtidigt.
I slutet av maj eller början av juni kan du dressa gräsmattan med
Mossa i gräsmattan beror till 85 % på att gräsmattan inte har fått
gräsmattedress för att bland annat hålla ogräset borta. En grästillräckligt med näring. Därför är regelbunden gödsling viktig.
matta ska klippas minst en gång i veckan, helst två. Det bästa
Ett gott råd är att aldrig använda mossrivare eftersom du med
med en robotgräsklippare är att allt småklipp ramlar ner i gräset
all säkerhet får mer mossa påföljande år...
så göds gräset sig själv och blir därmed starkare och mer motOm du har mossa i gräsmattan bör du använda ett bekämp- ståndskraftig mot till exempel mossa och ogräs. Robotklippare
ningsmedel till exempel Weibulls Stoppar mossa eller frigör även tid för dig samtidigt som du får en tät och välklippt
närings tillskottet Järnsulfat FerroGent (1-2 dl. i 10 liter vatten gräsmatta.

1 kg gräsfrö
Österlen Villa
(631107)
ord. pris 80:-

69:5 kg gräsfrö
Österlen Villa
(631108)
ord. pris 370:-

299:Yara 21-4-7
25 kg

Gräsgödning

249:-

Bygdens butik!

Yara 11-5-18
25 kg

Trädgårdsgödning

289:-

Storgatan 4
Ljungbyhed
Tel 0435 - 294 50

Österlen Villa
Uppskattad blandning med
kort etableringstid och
mycket bra slitstyrka.
Utsädesmängd:
2,5-3 kg/100 m2

Priserna gäller i Ljungbyhedsbutiken t.o.m. den 9/6

20 kg

gräsfrö
Österlen Villa
(631100)
ord. pris 1320:-

995:-
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MOTORSÅGAR • RÖJSÅGAR • SKYDDSKLÄDER
GRÄSVÅRDSMASKINER

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
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Motorsågar, röjsågar, kapmaskiner och gräsklippare

VI SÄLJER OCH INSTALLERAR ROBOTKLIPPARE
Miljöbensin 2-takt och 4-takt. Maskinsvärd och maskinkedjor.

Branscherfarenhet sedan 1953 - Vi hjälper dig välja rätt maskin!

Öppet:
Mån, Tis, Ons och Fre 07.30 - 17.30 • Tors 07.30 - 19.00

Firma Olle W. Andreasson Motorverkstad
Farstorp 1512, 264 54 Ljungbyhed
0435-44 31 28 • E-mail: kontor@ollew.se
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HYDRAULSLANGAR • HYDRAULOLJOR
MEKANISK VERKSTAD

Distriktsveterinärerna i Klippan och Röstånga flyttar ihop,
och byter namn till Distriktsveterinärerna Nordvästra Skåne.
Båda mottagningarna kommer flytta ihop i nuvarande lokalerna på

Storgatan 24 i Klippan.

NU MED
INSTALLATIONSERBJUDANDE

NU MED
INSTALLATIONSERBJUDANDE

Våra öppettider är 08:00-16:00, lunchstängt 12:00-13:00.
Jourhavande veterinär nås dygnet runt för såväl små som stora djur.
Nya som gamla kunder är varmt välkomna!

Distriktsveterinärerna Nordvästra Skåne, 010-122 95 60

!
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d
Mors

6990:- 8990:ROBOTGRÄSKLIPPARE

ROBOTGRÄSKLIPPARE

Toppmodern gräsklipparrobot
som tar upp till 500m2. Batteri:
Li-ion 2.25Ah/20 V. Klarar upp till
45% lutning, lättprogrammerad
med låg ljudnivå. Laddtid/körtid
ca 50 min.

Gräsklipparrobot som tar upp till
700m2. Batteri: Li-ion 2.25Ah/28 V.
Klarar upp till 35% lutning, lättprogrammerad med låg ljudnivå.
2 st dubbelknivar. Laddtid/körtid
ca 45 min.

Robolinho E 500

Robolinho 110

Bläsingevägen 7, 264 71 Östra Ljungby
Öppettider: Mån-Fre 8.00-17.00 • Lör 9.00-13.00

Trädgårdshortensia
ord.pris 395:- NU 200:Bjärhus Växtbutik
Tel. 070 - 74 04 295
www.bjarhus.se

Öppettider: Se Facebook

Vi söker en Projektör inom el, tele, it och säkerhet
I tjänsten ingår bl a

• Projektering av elektriska anläggningar för byggnader,
anläggningar och miljöer
• Belysningsberäkningar
• Kalkyler för total- och utförandeentreprenader
• Ta fram systemhandlingar och förfrågningsunderlag
• Kundprojekt i Sydvästra Sverige med allt från idé- och
utvecklingsskedet till uppföljning av det färdiga resultatet

Läs mer på www.konabkonsult.se

Du har en eftergymnasial utbildning motsvarande högskolenivå eller
en dokumenterad erfarenhet inom området. Det är meriterande om du
har kunskaper i MagiCad, Autocad, Revit eller Maxikod. Vi värdesätter
personliga egenskaper högt. Du erbjuds ett varierande arbete med
spännande kundprojekt i ett företag i utveckling!

Välkommen med din ansökan!

Skicka din ansökan till anders@konabkonsult.se senast den 31 maj 2018.
För mer information kontakta VD Anders Karlsson på 0435 – 443401.

Ansök senast 31 maj

6 Team Sandra

Hej Team Sandra
Sandra och Elin är nya medarbetare på Söderåsjournalen och
Söderåsportalen. Ni träffar dem när de är ute och filmar och
fotograferar.

Hur har det fungerat att börja jobba med Söderåsjournalen?
– Det har fungerat bra, men det var lite svårt i början att komma in i
det eftersom vi har jobbat mer självständigt innan. Innan hade vi inga
kollegor direkt utan vi hade vårt eget rum där vi fick ett uppdrag skickat
till oss, utförde det på egen hand och sen skickade vidare det. Det är en
stor skillnad på att gå från det, till att träffa människor varje dag på sin
arbetsplats. Vi har tagit med oss mycket från förra arbetet men har redan
fått lära oss mycket nytt, vilket bara är spännande och kul.

Vad gör ni för arbete?
– Vi är ute och fotograferar till största del och sen redigerar vi de bästa
bilderna som vi har tagit. Men ibland händer det att vi även tar med vår
filmkamera och gör en liten film, sedan redigerar vi i ett filmprogram där
vi både använder oss av de materialet vi har filmat men även de bilder
som vi har tagit.

Hur är bemötandet från kommunen och företagen när ni kommer ut?
– Vi får alltid ett bra bemötande när vi presenterar oss och de har alltid
varit hjälpsamma med tillgänglighet och om det är något vi behöver så har
de försökt hjälpa oss på bästa sätt.

Var hittar jag era filmer och bilder?
– Följ Söderåsportalen på Facebook så hittar ni våra filmer och reportage
från Söderåsområdet där.

Mitsubishi Electrics luft/luft värmepumpen HERO.
Med högsta energiklass A+++, motsvarande nominell värmeeffekt ner till -15ºC,
inbyggd WiFi och drift ned till -35ºC, är HERO framtidens värmepump.

Frågor? Ring oss!
Kenneth: 0706-248 229
Mattias: 0706-248 227
Se modeller och priser på www.a4uab.se
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BRAVIDA PRENAD AB KLIPPAN
Varmt, kallt – allt!

999

ORD PRIS 1.995
BEGRÄNSAT ANTAL!

Limited
edition
A+
Energiklass
65 l
Volym

2 st to-go-muggar ingår

0435-145 35

www.prenad.se
1000 W
Effekt
1,6 l
Volym

ggprojekt
Starta ditt by
äcker!
- ett samtal r

r er
n...

Bjud på
önskad styrka
1000 W
Effekt

599

ORD PRIS 899
BEGRÄNSAT ANTAL!

1,5 l
Kapacitet

Lantmannag. 10
264 31 Klippan

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

!

MMEN

Gilla oss på FB

VÄLKO

Art nr 110684
Minicooler Sweden Rock 2018

Kan det bli coolare?!
Klipplördagen 26/5

25% rabatt på all

inomhusbelysning
(gäller lagerlagt/butik)

Järnvägsgatan 28, Klippan

070-33 90 680

Boka en fasadexpert på colorama.se

2.995

SÖNDRABY EL

En kontakt räcker!

TA DITT HUS
PÅ ALLVAR

96 cm
Höjd

Måndag-fredag 9.30-18.00, lördag 9.30-13.00

YALE
DOORMAN
KODLÅS
Monterat och klart

4.600:-

Karossvägen 1, Klippan
www.colorama.se

ÖPPET
mån- fre 7 - 18, lör 9 - 13

8 Sachi Sushi

Lika gott – nya ägare
Sachi Sushi i Klippan är en restaurang
som serverar både thailändska varmrätter och sushi, med betoning på välsmakande rätter.

Sushibar

Sachi Sushi är restaurangen du besöker i första hand om du vill ha god sushi i Klippan.
Sushin är precis som resten av maten vällagat med fräscha råvaror och mycket hjärta.
Grönsakerna är färska och krispiga. Det
som gör sushin gott är faktiskt riset, som har
huvudrollen i sushi och fisken är bisaken.
Sushi är magert och energifattigt, de fetter
som ingår är bra och innehåller essentiella
fettsyror.

Med ny ägare som tagit över restaurangen
serveras det numera även nudelsoppor lagade från grunden med fräscha råvaror och
utan tillsatser. En annan nyhet är att det
serveras glasnudelsallad. Thi, som är Sachi
Sushis nya ägare, har arbetat inom restaurangbranschen i över 15 år i både Tjeckien
och i Sverige, senast på Asian Express i De traditionella varmrätterna finns kvar
Lund.
på menyn. Nöjda kunder som erbjuds välsmakande mat från det asiatiska köket med
inriktning mot det vietnamesiska hållet.
Det ska gå att sitta ned och både äta och
dricka gott när Sachi Sushi fått klart med
sitt alkoholtillstånd. Kom in och prova på
Söderåsområdets bästa thairestaurang!

Lunchbuffé

Sushi & varmrätter
dryck, kaffe
Järnvägsgatan 31, KLIPPAN

NYHET!

Nudelsoppa:
med kyckling 75:med biff
85:.......

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

10:- rabatt
på våra varmrätter
Gäller kvällstid tom 6/6

NYHET! ”Pho Chien”

Krispiga friterade nudlar
med kyckling, biff eller havets special

69:-

Yrkesprov för

Yrkesvux 9

läckerheter

Många vet inte att i Klippan utbildas
eftertraktade bagare och konditorer.
Tidigare eleverna har fått jobb på olika
konditorier i Skåne men även i bland
annat i Linköping och i Shanghai!

Carina Åkesson som är ansvarig för bagerioch konditoriutbildningen berättar:
– Det finns ett stort behov av duktiga bagare och
konditorer i hela landet och här i Klippan har vi
en utbildning som ger grundläggande kunskaper
inom dessa områden. Eleverna får lära sig baka
mat- och kaffebröd, arbeta med kavlade degar
och att tillverka konditorivaror som bitar, bakelser och tårtor. Inom konditori kommer de även
jobba med konfektyrer och choklad. Efter och
under utbildningen drar arbetsgivarna i våra
elever, det är förstås skoj.
Varje år får 10 elever möjlighet att gå
utbildningen inom Yrkesvux, ytterligare
10 elever går kockutbildningen parallellt.
När vi besöker utbildningen är det bedömning av en utomstående jury bestående av
Pierre Fahlman och Helena Svorono från
Fahlmans conditori i Helsingborg och Lina

Olin från Conditori Hjärtat i Klippan. Helle
Larsson är en av eleverna som bedömdes:
– Det har varit nervöst och pirrigt men kul när
det är klart. Jag är mest nöjd med mina moussebakelser, dekorationerna blev så rätt. Fantastiskt
givande utbildning, önskar bara jag gjort den
tidigare i mitt liv. Förutom all tid i skolan har
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KANON
KYL K2285 A+
Ord pris 6.600:-

Nu 4.990:-

jag även två veckors praktik vid Backhaus och tre
veckors praktik vid Lagkagehuset i Köpenhamn
att se fram emot snart.
Bröden, kakorna, bakelserna, tårtorna och
pralinerna var exakt så goda som de såg ut,
det kan vi intyga!

Åbyplan 2, Klippan
RESTAURANG, PIZZERIA & BAR

60 år

FRYS F2285 A+

Nu 6.590:PAKETPRIS Nu 10.990:Ord pris 8.400:-

Droppskydd värde 500:- medföljer

ICA nära Klippan

Lördagar stängt
april – augusti

KLIPPLÖRDAG!

0435 - 107 86

LÖRDAGEN DEN 26/5
Fläskfilé med pommes
inkl. stor stark

Se våra kommande arrangemang på facebook

149:-

Priserna gäller endast lördag 26 maj

Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

Gäller end. 26 maj

Fylld

Ljuslykta

5:-

Nygräddade

Wienerbröd
3 st. för

10:-

10

UTEMÖBLER I KLIPPAN!
VÄLKOMNA TILL AHLINS MÖBLER!

MÖBLER
för uterum
och trädgård
FLERA KÄNDA
VARUMÄRKEN!

Vi har även
Perstorpsväskor
från 159:-

VÄLKOMMEN TILL TULLSSONHUSET!
Hembygdsgatan 2, Klippan • 073-53 24 460
info@ahlinsmobler.se

Öppet:
Tis-fre 10-18
Lör 10-14 • Sön 11-15

Klippans egen sportbutik

20%

PÅ ALLA SKOR
GÄLLER PÅ ORD. PRIS MOT KUPONGEN UNDER JUNI

Klippan!
Billigast latgriet räcker under juni
Gäller så lång

NOCCO
18 kr + pant
2 st 32 kr

LADDA UPP INFÖR VM!
Sverige Kläder

Ta tre och få den
billigaste på köpet!

ENERVIT
BARS
3 st 75 kr
5 st 100 kr

+ pant

VÄLKOMMEN TILL TULLSSONHUSET!

SPORTRINGEN
Hembygdsgatan 2, Klippan 0435-156 90
Mån-fred 10-18, lör 10-14, sön 11-15
www.sportringen.se

Förstora
Förstora
0kr
0kr
0kr
0krupplevelsen!
Förstora

upplevelsen!
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Gunn
firar 60 år
Gunns Mode startade redan 1958 av Gun Nilsson, som – Ett roligt minne är när vi flyttade in i vår nuvarande lokal som
tidigare varit lärling hos Irma Strid och köpte Strids gav oss större möjligheter att utöka sortimentet. Vi blev dessutom
handikappanpassade så rullstolar och barnvagnar kunde komma
Mode i Klippan när Irma skulle sälja butiken.
in i affären. Det bästa är förstås mötet med alla kunder och
Strids Mode var en hattaffär och Gun tillverkade hattar av
hjälpa människor i sina klädval. Ett annat glatt minne är när
egen design som sedan såldes i butiken. Efter några år kom
kungen kom till invigningen av S:t Petri kyrka och jag fick repreGunns Mode även att sälja väskor. 1987 när Guns dotter
sentera Köpmannaföreningen i kyrkan, berättar Gun.
Helena Jacobsson började arbeta i butiken flyttade hattarna
ut och istället utökades sortimentet med bl.a. underkläder. Boka sminkning
Några år senare fylldes sortimentet på med kläder.
Gunns Mode är en familjeägd butik och tredje generationen av kvinnor slussas nu in i butiken. Helenas dotter Ebba
går stylistutbildning på Drottning Blankas gymnasieskola
i Helsingborg och är med på tjejkvällarna där hon erbjuder
sminkning.
– Du kan boka sminkning hos oss, vi har allt med kosmetika som
Prisad klädesaffär
ju går hand i hand med mode. Vi har smink från Elf och The
Från att ha varit en hattaffär blev kläder och accessoarer den Balm. The Balm kännetecknas av hög kvalitet, snygga färger,
huvudsakliga inriktningen av varor i butiken.
läckra förpackningar i retrostil som blivit ett favoritmärke över
– Det var faktiskt först i början av 90-talet som vi började sälja hela världen. Vi är faktiskt första butiken i södra Sverige som har
kläder, säger Gun.
The Balm i sortimentet, säger Helena.
Sedan 1999 ligger Gunns Mode på Storgatan och med sina
60 år är det Klippans äldsta butik som sändigt utökat sitt sortiment genom åren. 2005 tog Helena över och driver butiken
sedan dess.

Både Gun och Helena har genom åren alltid lyssnat på kundernas önskemål och följt trenderna.
– Styrkan med en privatägd butik är att det är vi själva som bestämmer vad som ska köpas in. Vårt sortiment är unikt jämfört med
andra modebutiker och vi hjälper gärna till att kombinera ihop
kläderna med en personlig touch för er, förklarar Helena.

Aktiv på sociala medier

Gunns Mode arbetar mycket med sociala medier som
Facebook och Instagram förutom annonseringen i
Söderåsjournalen.
– Det räcker inte med att ha de bästa kläderna, sminket och
accessoarer utan vi måste synas också. Vi har allt i butiken, från
Genom åren har först Gun tilldelats kommunens företa- underkläderna som krävs för att övriga kläder ska sitta bra till
garpris och Helena har fått ta emot Köpmanspriset. Gunns moderiktiga kläder och numera även smink. Ett brett sortiment
från kända märken som passar alla, avslutar Helena.
Mode är och har varit en omtyckt modeaffär genom åren.
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Kristin Lindberg
knep silver igen!
Foto: Pr ivat

Fönade herrfrisyrer, bruduppsättningar och permanent rullning var
några av momenten när Pivot Point
cup – Skol SM – avgjordes i Stockholm. Kristin Lindberg från Klippan
tog silver för andra året i rad.

Elever från frisörutbildningarna gör
först upp i Skånemästerskapen och
Kristin, som vid sidan av skolan arbetar på HardRock Salong i Klippan,
vann för andra året i rad kvaltävlingen. Kristin är född i Munkedal men
har bott i Klippan största delen av sitt
liv ihop med sin mamma. Nu hägrar nästa års SM då
Kristin vill visa att hon är bäst i Sverige.
– Förutom guld nästa år har jag har ett antal delmål, att gå ut som bästa
elev från skolan, ha mitt gesällbrev redan efter två år istället för de vanliga
tre åren det brukar ta. Jobbar alla lediga tider på Hardrock salong. När jag
blir äldre hoppas jag få utbilda andra, kanske som lärare.

FIRAR 60 ÅR!
SMÄLL EN BALLONG och
få 10-60%

PÅ EN VARA

Gäller en gång per hushåll mån-fre v. 21

60%

50%
30%

40%
20%
10%

KLIPPLÖRDAG 26/5!

• UTANFÖR BUTIKEN HAR VI 60% RABATT
PÅ UTVALDA VAROR OCH 60:- FYND
• MODEVISNING UTANFÖR BUTIKEN
KL. 11.30 OCH 13.30 AV STYLISTELEVERNA
FRÅN DROTTNING BLANKA. GRATIS SMINKNING!
Välkomna till oss!
Storgatan 32, Klippan
Öppet: mån-fre 10-18 / lör 10-14 Tel. 0435 - 101 15 www.gunnsmode.se
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Information från Perstorps kommun

Hälsodagar för Skolelever
Eleverna på Norra Lyckan-, Park-, och Oderljunga skola har
under maj månad varsin hälsodag att se fram mot. Samtliga
skolor börjar morgonen med gemensam frukost.

Oderljunga

Korsning görs mer trafiksäker
och vackrare
Under vecka 18 startade ombyggnaden av korsningen
Köpmangatan – Järnvägsgatan.

Oderljunga är först ut. Eleverna tillbringar förmiddagen i skogen
med lite olika aktivitetsstationer och hamburgerg rillning. Efter
lunch blir det brännboll och barnens dag då föräldraföreningen
i Oderljunga brukar hitta på roliga aktiviteter tillsammans med
barnen, föräldrar och syskon.

Projektet drivs av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Perstorps kommun. Totalentreprenör är Fasab Bygg och Mark och för belysningen
står Infratek. Korsningen ska bli trafiksäkrare och vackrare, bland
annat ska gång- och cykelstråket längs Järnvägsgatan bindas samman. Ny belysning tillkommer också vilket ökar trygghetskänslan.

Parkskolan och Norra Lyckan

Dessutom utökas antalet parkeringsplatser och parkmiljön förbättras med bland annat nya bänkar. Vidare får restaurangerna
i närheten utökade möjligheter till uteserveringar i och med att
trottoar y tan utökas.

Parkskolans och Norra Lyckans elever springer ett Parklyckelopp
vid Folkets Park och Spegeldammen respektive Uggleskogen.
– Alla barn ska ta sig runt en snitslad bana utifrån sina egna förmågor
och förutsättningar (medalj när eleverna kommer i mål). Det blir även
gemensam uppvärmning för alla inför uppstart på loppet och aktiviteter
vid sidan om, då alla inte springer samtidigt, berättar hälsostrateg
Helene Svensson.

Önskefredag
Under vårterminen har varje klass från respektive skola dessutom
en önskefredag gällande sin favoriträtt som ska serveras till lunch.
Som en del i Hälsotänket har Parkskolans elever utifrån önskan
vid elevråd också fått skolgården målad under våren.
– Alla klasser har lämnat in förslag på en skolgårdskarta, om hur den
målade vägen ska vara. Barnen har även utmarkerat övergångsställen
och en cykelparkering, berättar Helene Svensson.

En fortsättning
Noterbart är att hälsotemat fortsätter även nästa läsår. Till hösten blir Norra Lyckanskolans elever, lärare och pedagoger först
ut med att en gång i veckan prova på gemensam gymnastik 15
minuter innan rast. "Gympan" leds av idrottslärare.

KontanTfritt på Ugglebadet
Två nyheter gäller från juni på Ugglebadet:
Från och med den 1 juni upphör kontanthanteringen på badet
vilket innebär att det i fortsättningen endast går att betala med
betalkort eller betaltjänsten Swish.
– Det är på arbetsmiljömässiga skäl vi gör förändringen, säger badchef
Arne Eliasson och tillägger:
– Vi följer dessutom övriga kommunala verksamheter som biblioteket och
fritidsgården Ozvald som också har påbörjat kontantfri hantering.

Vattenrutschkanor invigs
Nyhet nummer två är vattenrutschkanorna som invigs i början av
juni. De är två till antalet, en lite mer av familjekaraktär och en lite
mer äventyrligt.
– Det blir ett lyft för badet och Perstorp. Nu får vi bara hoppas på en bra
sommar också, säger Arne Eliasson.

Information från Perstorps kommun
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Perstorps Kommun arrangerar

eCar, energi & Perstorps Dreams

Miljö och Leverantörsdag, seminarier och aktiviteter
Torsdag 31 Maj 2018 klockan 08:00 - 16:30

Program:
09:00-12:00 Seminarier i Kulturhuset Centralskolan. Registrering
av deltagare från klockan 08.00. Observera att föranmälan krävs.
(Görs till laila.schuler@perstorp.se)

Solängens Camping
– nu med dubbelt så många platser
Solen värmer, växter och djur vaknar
till liv. Och campingälskarna ger sig
ut med sina vagnar eller husbilar. På
Solängens camping intill Ugglebadet
finns numera dubbelt så många platser.
Niklas Johansson, campingvärd för
Solängen, har sedan 2000 jobbat för att
campingen ska ha en ständig utveckling.
2018 är inget undantag.
Årets säsong, öppen 1 april–30 september, erbjuder 21
elplatser och utöver det även möjlighet till övernattning utan
el för både vagnar, husbilar och tältande gäster.

– Vi har ställplatser på underlag som är jämt och fint. Dessutom
finns dusch och wc i en närliggande servicebyggnad, berättar Niklas
som hoppas årets säsong ska bli lyckad. Förutsättningar finns.
– Området är egentligen idealiskt. Nära till centrum men ändå en
bit utanför. Samtidigt är det granne med naturen. Uggleskogen med
Uggledammen gränsar till campingen, och i stort sett vägg i vägg
med oss ligger Ugglebadet med alla badmöjligheter som erbjuds
där sommartid. I år blir det dessutom extra trevligt i och med de
nya vattenrutschkanorna. Och efter sommaren är Ugglehallen med
utegym klart, plus att utemiljö förbättras ytterligare vilket höjer hela
områdets standard och intryck.
Så visst finns det många plusfaktorer för en lyckad sommar.
Återstår bara att vädergudarna gör sitt med att hålla regnet
och rusket borta och istället låta solen och värmen flöda.
Mer information om Solängens Camping finns på webbplatsen: www.solangenscamping.se

09:00 Laila Schüler, projektledare, hälsar välkommen.
09:05 Kjell Hedenström, Samhällsbyggnadschef, presenterar
Perstorps kommuns Framtidsplaner och Visioner.
09:20 Britt Karlsson – Green, Region Skåne, berättar om ”Great
projektet”.
09:35 Owe Jönsson, E.ON föredrar om Laddinfrastruktur.
09:50 Bensträckare.
10:00 Sandra Johanne Selander, Länsstyrelsen. Klimatklivet för
företag och privatpersoner.
10:15 Louise Grimsgård, Nissan, berättar om eCar utvecklingen.
10:30 Ronny Svensson, Ynnor, berättar om Bonus Malus.
10:45 Bensträckare.
10:55 Mats Nilsson, Infratek. Intelligent/Smart belysning.
11:10 E.ON Solcellsanläggning
11:25 Malina Andersson Lee, Oatly!, föredrar om Hållbara livsmedel
11:40 Frågor
11:55 Avslutning
12:00 Avgång till Torget.
12:00-16:30 är Torget fyllt av olika aktiviteter:
Demonstration och provkörning av eCars, el-cyklar och e-golfbilar.
Biblioteket, utställningar och diskussionspaviljong med föredragshållarna. Dessutom underhållning.

Utställare på torget:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perstorps kommun
Kultur & fritid underhåller
Hållbart med Oatly! och Oumph!
Förenade Bil AB
Bilpartner AB
Hässleholms Bilcentrum AB
Lindells Bil AB
Bilprisma AB
Göinge Bil AB
Trädgårdsföreningen Perstorp
Perstorps Naturskyddsförening
Epton trading
Tesla
Infratek smart belysning
EON AB Laddinfra & Solcellsanläggning
Region Skåne ”Great projekt” & Kör rent
Söderåsens Miljöförbund
Perstorps Fjärrvärme
Perstorps Bostäder
Eways - El till alla bilar
Skånska Hustech
Biblioteket
Räddningstjänsten

Föredragshållare
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Vårfest i Perstorpsbutikerna
Fredag-lördag den 25-26 maj firas det att våren är här.
En upptäcktsdag på hemmaplan med mycket folk på byn
och attraktiva erbjudanden i butikerna. Passa på att fynda
och stötta den lokala handeln samtidigt.

VÅRFEST II PERSTORP
PERSTORP
VÅRFEST
25 - 26 MAJ
25 - 26 MAJ

Här för ditt hemprojekt!
Här för ditt hemprojekt!

PROVMÅLNING
LENNART
LENNART
FRÅN
TJÆRALIN
FRÅN
TJÆRALIN
ÄR PÅ
PLATS!
ÄR PÅ PLATS!

Ballongjakt

50%

30%
10%

SMÄLL EN BALLONG
OCH FÅ RABATT PÅ EN
VALFRI VARA (ord. pris)

Utförsäljning av restpar

utanför butiken fred och lörd

0- 108- 8
15 15

ÖP ÖP
Fre FPr ETPET
Lö LödagedagTID TI
rda rd 1 1 E DE
g: ag:0-1 0-1 R R
1

20%

lördag den 26 maj

Köpmangatan 19
Perstorp
0435 - 346 68

Ballonglördag 26/5

Smäll din
ballong och få
din rabatt!

Vi har blomman & presenten till Mor
Stockholmsvägen 6, Perstorp. 0435-302 03

Röda Korset hjälper

Det Du inte behöver får nytt liv hos oss!
Din gåva sparar på Jordens resurser samtidigt
som någon i världen får det lite bättre!
Årligen skänker vi 250 000 - 300 000 kronor till behövande.
Hos oss finns plats för alla!
Du är varmt välkommen att kontakta oss.

Mötesplats Kupan Köpmangatan 4E i Perstorp
redcross.se/perstorp • www.facebook.com/Röda-Korset-Perstorp-498652677001229

Röda Korset – Världens största mänskliga skyddsnät

Fyndbord
utanför butiken

40%

VÅRFEST DEN 25 - 26 MAJ
Secondhandförsäljning
av kläder
Fredag 10 - 14

SMÄLL EN BALLONG
och få 10 - 50% RABATT
på en VALFRI VARA

50%
20%

10

Fredag 10 - 18 • Lördag 10 - 14

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

30%

Klippans köpmannaförening 17
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ny ordförande i
Klippans köpmannaförening

Hur känns det?
– Det känns fantastiskt roligt, jag är väldigt glad
över att fått förtroendet av medlemmarna. Det
känns som att föreningen behövde lite förnyelse
och nya krafter. Just nu är vi många "yngre"
som startat företag i Klippan vilket gör att köpmannaföreningen blivit mer aktiv och det har
kommit in folk med driv och entusiasm vilket
känns väldigt skoj. Tillsammans med de som är
"gamla i gemet" som har en stor erfarenhet tror
jag att vi kommer driva köpmannaföreningen
framåt på ett bra sätt!

Är det Några nyheter att vänta?
– Vi hoppas förstås på att fler ska bli medlemmar i Köpmannaföreningen och att befintliga
medlemmar ökar sitt engagemang. Vi har alltid
öppna möten första onsdagen varje månad hos
oss (Systrarna i gränden) och där är våra medlemmar alltid välkomna!!

– En stor nyhet är att Klippanfesten flyttas från
parken till centrum – det kommer att finnas
aktiviteter för alla åldrar och även under dagen
vilket jag tror kommer bli uppskattat av de som
bor i Klippan med omnejd. Förhoppningsvis
kommer flytten gynna även oss handlare. Jag
hoppas även att vi lokala företagare får chansen
att vara med i planeringen så att vi eventuellt
kan finnas med i mattält och dylikt. Men det är
upp till arrangören att bestämma.

Möjligheter för Klippan centrum?
– Jag tror man måste se möjligheter i det mesta,
i Klippan är vi många företagare och ibland tror
jag att de som bor häromkring glömmer bort hur
mycket Klippan har att erbjuda. Allt från restauranger & klädesbutiker till elektronik, blommor,
smycken och skor. Jag tror också att ju mer vi
har att erbjuda desto mer kan vi locka folk till
Klippan – det är viktigt att vi inte ser varandra

som konkurrenter utan att vi samarbetar och
hjälps åt för att få centrum att leva!

Vad har vi att se fram emot under Klipplördagen?
– Som du ser i programmet kommer det hända
en hel del i byn under några timmar. Vi hoppas
på att Klippans invånare passar på att ge sig ut i
byn och besöka alla våra fantastiska butiker som
har bra erbjudanden denna dagen!

KLIPPLÖRDAG
26/5 kl. 10-15

Gör
KLIPPEN i
KLIPPAN!

Kom och fynd bland handlarna i Klippan när
Köpmannaföreningen arrangerar Klipplördag
– lördagen den 26 maj. Det finns extra fina
erbjudanden i butikerna.
Till det kan man lägga ansiktsmålning och maskeradtävling för barn. Klippans musikkår uppträder och Gunns
Mode har modevisning. Det säljs grillad korv på Allétorget.

Lite ur vårt progam:
Annas ansiktsmålning 10-15 Allétorget
Sweet Harmony grillar korv
Klippans musikkår uppträder kl 13.00 vid Maywis
Blomsterhandel & 14:00 vid Gunns Mode/Allétorget
Maskeradtävling för barn med tema sago/filmfigurer godispåsar till alla som är utklädda. (Hämtas hos Klippans
trafikskola som står vid Allétorget)
Gunns Mode har modevisning Storgatan kl. 11.30 & 13.30
Dansföreningen Saltito uppträder

Maskeradtävling för barn
med tema sago-/filmfigurer
- godispåsar till alla som är utklädda

klippanskopmannaforening@gmail.com
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GÖR KLIPPEN I KLIPPAN
KLIPPLÖRDAGSPRIS

2 pocket

:
9
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KLIPPANS

KLIPP UT OCH TA MED

BOKHANDEL AB

25% rabatt
på ett
helt köp

Prisbelönt solserie
bara på LLoydsapotek

Ekologiska
Lemonader
65 kr/st och
två för 100 kr
gäller endast den 26/5
Sweet Harmony

gäller endast
den 26/5

60%

rabatt på utvalda kläder

gäller endast den 25-27/5
en gång per hushåll Mot
KUPONGEN

Sara Nilsson Från
dessertmästarna
säljer sina praliner
hos SYSTRARNA I GRÄNDEN

Sonax
Fälgrengöring

99:-

Sonax
Flugborttagare

69:gäller endast
den 26/5

Klipplördag 26/5 19

KLIPPLÖRDAG den 26 maj kl. 10-15
CYKELAFFÄREN I CENTRUM
:
/5
149:149:
26
st
- da
KAFFE och En
VALFRI BAKELSE

40:-

JUST NU

JUST NU

COLORAMA
TRÄOLJA*

COLORAMA
TRÄOLJA*

LAR OCH
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L
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TILJUST
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A
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J
räcker
CYKELH
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å
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IS
KLIPP-PR

149:COLORAMA
TRÄOLJA*

EKSTRANDS CYKEL

Dagens
Erbjudande
Ord.pris 295:-/st

NU 220:-/st
gäller endast den 26/5

ATT MÖTA VÅREN
DAGS ATT MÖTADAGS
VÅREN

VI HJÄLPER
DIG KOMMA IGÅNG
VI HJÄLPER DIG
KOMMA IGÅNG

Colorama
Träolja 3l

Träoljaavdär
rå linolja och vaxer ger
Träolja där kombinationen
rå kombinationen
linolja och vaxerav
ger
utmärkta
vattenavstötande
utmärkta vattenavstötande
egenskaper.
Gör ytanegenskaper. Gör ytan
fräsch och
samt skyddar mot sprickbildning.
fräsch och fin samt skyddar
motfin
sprickbildning.
klassiskt
sätt
att skydda
Ett klassiskt sätt att Ett
skydda
träytor
utomhus
i detträytor utomhus i det
skandinaviska klimatet.
skandinaviska klimatet.

99:-

2018. Rek ca pris 249:*Gäller 13/4–6/5 2018. Rek*Gäller
ca pris13/4–6/5
249:Lokala avvikelser kan förekomma.
Lokala avvikelser kan förekomma.

Gäller endast 26/5 och
så långt lagret räcker

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

DAGS ATT MÖTA VÅREN

20%
på en

20%
på en

VI HJÄLPER DIG KOMMA IGÅNG

valfri vara
gäller endast
den 26/5

Träolja där kombinationen av rå linolja och vaxer ger
utmärkta vattenavstötande egenskaper. Gör ytan
fräsch och fin samt skyddar mot sprickbildning.
Ett klassiskt sätt att skydda träytor utomhus i det
skandinaviska klimatet.

valfri vara

*Gäller 13/4–6/5 2018. Rek ca pris 249:Lokala avvikelser kan förekomma.

gäller endast den 26/5
KLIPPAN

Adressgatan XX, Ortsnamn.
Tel: 0000-00 00 00.
Öppet: Mån–fre XX–XX.
Lör XX–XX. Sön XX–XX
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Leif Lindström och Jan på Eurosport. Foto: Privat

– med full fart genom livet

Fotograf, journalist och sportkommentator på Eurosport. Jan Tromark har
gjort mycket och träffar många männi
skor genom sitt intresse för motorsport.
I sommar fyller Jan 78 år, men är fort
farande aktiv inom motorsporten och
olika utställningar.

Foto: Privat

När vi träffas på kontoret i Ljungbyhed
är det massor av motorsportshistoria på
väggarna och ännu mer i arkivet och inte
minst Jan Tromark själv. Jan har träffat
alla racinglegender och kommenterade 18
Dakar-rallyn och 10 VM i rally ihop med

Björn Waldegård, den förste världsmästaren
någonsin och Sveriges främsta rallyförare
genom tiderna. Jan blev en känd röst under
sina 20 år som TV-kommentator på svenska
Eurosport.

Genuin Stockholmare
Släkten Tromark är stockholmare sedan
tidigt 1700-tal och Jan är uppväxt och gick i
skolan på Lidingö. Efter skolan började Jan
som fotoelev innan han öppnade eget som
fotograf. Som fotograf arbetade Jan under
många år för Femina och Kvällsposten och
1970 gick flytten ner till Skåne.
– När jag flyttade ned till Skåne fick jag jobb
som fotograf på Studio Syd i Helsingborg där
jag bland annat tog reklambilder. Fick sedan
även ansvar för rörlig kamera men slutade som
fotograf och öppnade tre musikaffärer istället.
Samtidigt började jag jobba som speaker och tog
frilansuppdrag för olika motorsporttidningar.
Motorsportintresset hade funnits där hela tiden,
berättar Jan.

Team Jelbe

Jan tillsammans med Sir Stirling Moss.

Arbetet som speaker öppnade upp nya dörrar och i slutet av 1980-talet fick Jan frågan
av Lennart Jelbe, en av världens bästa
sportproducenter, om han ville jobba med
banracing SM.

– Under åren fram till 1992 lärde jag mig om TV
av Lennart Jelbe. När sedan svenska Eurosport
startade igång 1993 rekommenderade Lennart
mig och jag fick jobb där under 20 år, säger Jan.
Motorsportintresset kom från Jans pappa
som hade bilverkstad på Lidingö på 1940och 1950-talet och preparerade en del tävlingsbilar. Som liten grabb sprang Jan där
och fick träffa kunder som tävlade i racing.
Bland annat fick Jan se när Ingrid Bergmans
man, Roberto Rosselini, var i Sverige och
tävlade.
– När min pappa gick bort köpte jag för pengarna jag ärvde min första sportvagn, en Lotus
Elan, förklarar Jan.

Klippan Classic
Det som idag är Klippan Classic startade
som Fordonsdagen, en dag då äldre cyklar,
mopeder, motorcyklar, personbilar, lastbilar, traktorer ställdes ut. Klippan Classic
är idag en utställning för klassiska bilar
och motorcyklar. Förra året arrangerades
även Concour de Charme-tävling. Pappa till
Klippan Classic och Fordonsdagen är förstås Jan Tromark med stor hjälp av Stig-Erik
Lönnerheden.
– Vi har haft mycket hjälp av Anders Lindberg,
Klippan kommuns näringslivschef, säger Jan.

Månadens Profil 21

Månadens vara:

Mandarin Petit
100% bomull

36:-/nystan

avigorät

för dig som gillar garn

Tullssonhuset i Klippan

Köp Skagen eller Fossil
och var med och tävla!
Gör ditt köp under vecka 21
och var med i vår utlottning
av ett trendigt armband
från Skagen!

BARNTÄVLING!

FÖR BARN
UPP TILL 12 ÅR

Vinster

Du kan vinna två sittplatsbiljetter till HIF-Degerfors (10 juni), två
biobiljetter till valfri film på Ljungbyheds bio eller en Klippancheck på
200 kronor.

Så här gör du
Förutom Klippan Classic är Jan även engagerad i Sofiero Classic
och Sportvagnsträffen i Hofsnäs.

Familj

Fyll i korsordet nedan. Om det är rätt löst så kommer de blåmarkerade
rutorna bilda ett ord. Klipp ut korsordet och skicka in till oss.
Sänd lösningen senast den 28 maj i ett frankerat brev till:
Barntävlingen, Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN

Livet som fotograf och kringresande speaker har inneburit
uppoffringar på hemmaplan. Jan berättar att alla äventyr och
uppdrag han upplevt i livet har förlorats hemma och inte fått
uppleva när barnen växte upp. Av förklarliga skäl sliter det på
vilket äktenskap som helst
– Jag är inne på mitt tredje äktenskap. Maggan och jag träffades på
gamla dagar. Jag har två barn från mitt första äktenskap, fast det är
löjligt att kalla dem barn eftersom de är i femtioårsåldern båda två.
Med Maggan har vi hundar och katter ihop och det är vår familj i huset
idag, avslutar Jan.

Namn:

________________________________________________________________________________________________

Adress: ________________________________________________________________________________________________
Telnr:

________________________________________________________________________________________________

Ålder:

________________________________________________________________________________________________

tis! Vinnare Annonsjakten – April
GratAnita
Rönn (Perstorp), Marianne Wingren (Perstorp)
Jan och Torkel Brunstorp på Sofiero Classic 2017. Foto: Bosse Larsson

och Signe Sölling (Östra Ljungby) vann var sin
Klippancheck från Klippans Köpmannaförening.
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0435-105 18

Tvätta bilen snabbt och enkelt!
Storgatan 12
Klippan

Öppet 6-22

FINNS UGNSVARMA
LÄNGTAN
ÄR
HOSSNART
OSS... ÖVER...

GRÖN
MAT
K p en ny Kia.
F
lugn och
ÄRroINNE
p k pet.

TREDJE K

Preem Klippan. Storgatan 7. Tel 0435-71 16 70.
Mån-fr 6-22. Lör-sön 8-22.

Preem Klippan. Storgatan 7. Tel 0435-71 16 70.
Mån-fr 6-22. Lör-sön 8-22.

*när du köper
sallad och dricka

K r utan att k pa,

Ugnsvarma hos oss från vecka 45
br nsle
ing r! FÅ DITT
KOM
IN OCH
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! *

Kom in och prova våra fräscha sallader

kia.com
kia.com
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TILLFÄLLE
endast 10 st!

Kia är både stolt sponsor till fotbolls-VM 2018 och stöder barn- och ungdomsfotboll.
Våra bilar i FIFA Edition-utförande passar den aktiva fotbollsfamiljen. Ett välutrustat
val med kaxig design som tar dig mellan hemmet och fotbollsträningen med stil.

2.4 l bensinmotor – NYHET!
• Automatväxlad
1.0 T-GDi 120 HK FIFA EDITION
REK. CA PRIS FRÅN 199.900 KR

Kampanjpris från: 184.900 kr
PRIVATLEASING FRÅN 3.232 KR/MÅN*
1.6 KOMFORT REK. CA PRIS 202.900 KR

1.25 ADVANCE REK.
CA PRIS FRÅN 149.700 KR
• Läderklädsel

1.0 ADVANCE REK. CA PRIS FRÅN 124.900 KR

Högeffektsljudanläggning
premium
Kampanjpris• från:
135.900 kr
Kampanjpris från: 114.900 kr
BILLÅN INKL. SERVICE
FRÅN 1.391 KR/MÅN**
BILLÅN INKL. SERVICE FRÅN 1.182 KR/MÅN**
• Subwoofer
UPPGRADERA TILL FIFA EDITION: 9.900 KR
UPPGRADERA TILL FIFA EDITION: 3.500 KR
• 18’’ lättmetallfälgar
• Förarsäte med 8-vägs elinställning
• Parkeringssensorer fram och bak

Begränsat antal

Pris
279.900 kr
FIFA
Edition
Våra FIFA Edition-modeller innehåller
bland annat:

FIFA
Edition
• 7” pekskärm
med Apple CarPlay

TM

ochFIFA
förberedda
för Android
AutoTM
Våra
Edition-modeller
innehåller
• Backkamera
bland
annat:
• Aluminiumfälgar
• 7” pekskärm med Apple CarPlayTM
och förberedda för Android AutoTM
• Backkamera
• Aluminiumfälgar

SPARA

30.700
KR in och provkör!
Skynda
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

Newmanbil AB
Hässleholm

Södra Kringelvägen 2
Tel 0451-38 40 00

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

HE LGÖPPET Lördag 10-14, Söndag 11-15

Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 31/5-2018 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar. Bränsleförbrukning blandad körning Stonic 5,0-5,5 l/100 km, CO2-utsläpp 115125 g/km; Rio 4,7-6,1 l/100 km, CO2-utsläpp 107-140 g/km; Picanto 4,4-5,4 l/100 km, CO2-utsläpp 101-124 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 6. *Privatleasing: 36 mån, månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgift.
Rörlig ränta. Max körsträcka 1500 mil/år, övermil debiteras. Sedvanlig kreditprövning sker. Slitagedelar, övriga reservdelar och ev. tillval från kund ingår inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. **Billån via Kia Finans: Picanto 1,0 Advance: 3,95% ränta (rörlig),
25% kontant, 36 mån, 50% restvärde, Kreditbelopp 86.175 kr, Effektiv ränta 5,33%, Totalt återbetalt belopp 37.193 kr, Kontantpris 114.900 kr; Rio 1,25 Advance: 3,95% ränta (rörlig), 25% kontant, 36 mån, 50% restvärde, Kreditbelopp 101.925 kr, Effektiv ränta
5,13% Totalt återbetalt belopp 43.991 kr, Kontantpris 135.900 kr. Uppläggnings- & fakturaavg. tillkommer. Sedvanlig kreditprövning sker. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Med reservation för eventuella tryckfel.
125 g/km; Rio 4,7-6,1 l/100 km, CO -utsläpp 107-140 g/km; Picanto 4,4-5,4 l/100 km, CO -utsläpp 101-124 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 6. *Privatleasing: 36 mån, månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgift.

Naturum 23

Naturum
Nationalparken Söderåsen är en fantastisk naturupplevelse. Bergåsen
skapades för cirka 150 miljoner år
sedan och är fylld med spännande
utflyktsmål.
I Skäralid finns ett besökscentrum till
nationalparken, det så kallade Naturum.
I Naturum kan du hitta information,
karta och självguidande material inför
din vistelse ute i nationalparken. Du
kan även titta på en utställning om
nationalparken, som bl.a. behandlar
kulturhistoria, geografi, flora och fauna
eller utmana varandra i lek- och läraktiviteter för stora och små.

Marknadsstånd
på gatan
Klänning finns i 7 färger. Part Two .... 1100:- NU 799:Byxor Bessie ................................ 999:- NU 699:Byxor Mansted 1 färg.................... 999:- NU 599:Capribyxor & shorts Peppercorn ...... 399:- NU 199:Blusar Dranella ............................. 599:- NU 399:Utvalda scarves .....................................NU 50:Gäller vecka 21

GLÖM INTE MOR!
VÄLKOMNA!

FABRIKSFÖRSÄLJNING
SERVETTER, DUKAR, LJUS MM
TILL SAMMA LÅGA PRISER SOM TIDIGARE
ÖPPETTIDER: TORSDAGAR 12.00-17.00

STACKARPSVÄGEN 2 KLIPPAN
(G:A TULLBERGS, FÖRETAGSHUSET)

0435-140 40
OCH

KLIPPAN
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Foton från Blomgrens arkiv

24 Klöva Hallar
Klöva Hallar på 1930-talet

Klacken och Korken

Klöva Hallar på 1930-talet

Området Klöva Hallar hette från början Edvard Persson, Ulla Billkvist, Alice Babs
Klintarp och har varit en mötesplats för med flera uppträdde här och när det bjöds
på dans kom det mellan 1500 och 2100 permänniskor genom decennier.
soner för att dansa.
Albin Ekelund (även kallad Korken) starUnder krigsåren användes anläggningen
tade dansbana 1927 och drev den i ett
som militärförläggning och senare drev
år, sedan tog Hjalmar Roslund över rörelman diskotek i lokalerna. Anläggningen
sen och drev dansbanan fram till 1930
ödelades 1977 efter en våldsam brand och
då turisthotellet stod färdigt. 1929 köpte
området låg sedan orört i 20 år. Det var
Gustav Persson (även kallad Klacken), efter
först när styrelsen för Västra Sönnarslövs
många års förhandlingar, marken. Då hade
bygdeförening började fundera på om det
Klacken lyckats prutat ned priset till 5 000
skulle gå att restaurera som det började
kronor från det begärda priset 6 000 kronor.
hända saker igen. Ägaren av området gick
med på att sälja och med hjälp av eldsjälar
Hotell och dansbana
Efter köpet gjordes ritningar till huvuddelen röjdes området upp och en ny utedansav huset (festvåningen ovanpå byggdes sena- bana anlades. Klöva Hallar återinvigdes
re) av Hjalmar Andersson som jobbade på på pingstdagen 2000, exakt 70 år efter den
pappersbruket. Byggnationen började 1929 första invigningen, med pompa och ståt.
enbart med handkraft och material som togs
Naturen
i området. Hotellet som blev hela 17 meter
Klöva Hallar är ett av Skånes främsta
högt stod klart och invigdes pingstafton
utflyktsmål, belägen på Söderåsens norrsida
1930.
och skär ca 4 km in i densamma, där du kan
När hotellet var invigt så flyttades den ströva i lugn och ro och njuta av vyerna över
gamla dansbanan, som låg ca 100 meter det dramatiska landskapet. Klöva Hallar
längre ner i backen, upp till den nuvarande beskrivs ofta som en ravin men i själva verplatsen så man fick en samlad plats. Klöva ket är det en kanjon, d.v.s. en djup dalgång
Hallar blev omåttligt populärt och folk kom bildad eller utmejslad i berggrunden av
från när och fjärran både på cykel och med vattendrag. Den vindlande dalgången med
buss för att dansa, roa sig och kanske dricka branter som mäter 60-70 meter är omgiven
en och annan kaffegök. Stora stjärnor som av skogbevuxna platåer.

Serveringen på avsatserna vid
Turisthotellet i Klöva Hallar 1932

Grundmurarna till turisthotellet under uppförande 1929.

Lotta på Åsen 25
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fyller 40 år

Lotta på Åsen är det mysiga kaféet, som serverar en traditionell kakbuffé med olika sorters hembakade kakor. För den
som är riktigt hungrig finns här också skånska smörrebröd
och gammaldags våfflor gjorda på ett recept från 1800-talet
serverade med hemkokt sylt och grädde. Kaféet Lotta på Åsen
firar i år 40-årsjubileum och ägaren Pernilla Ahlberg firar 25
år som ägare.
Lotta på Åsen är en av Skånes mest berömd kaffestugor, med storslagen utsikt och en härlig trädgård att sitta i. Inomhus finns det
plats för 100 sittande personer men ändå är här ofta ont om plats.
Folk från när och fjärran åker hit för att uppleva utsikten, kaffet,
kakorna eller en god bit paj med hemmagjord vaniljsås.
– Vi erbjuder nostalgi, det är vår nisch och det som folk uppskattar och
vill återvända till. Farmors och mormors kakor, precis som de smakade
då, säger Pernilla.
Huset är från 1870 och stallet revs tidigt för att det skulle byggas en
kaffestuga. Efter flera ägarbyten tog Pernilla över Lotta på Åsen
1993. 25 år på samma ställe, då krävs det passion och glädje vilket
Pernilla har:
– Vi har glada gäster och stället utvecklas hela tiden. Responsen från
gästerna gör att jag orkar. Till skillnad från andra ställen följer vi inga
trender utan vi serverar hemmagjorda godsaker gjorda från grunden. I
år när vi har dubbla jubileum kommer vi att överraska gästerna under
säsongen på olika vis, avslutar Pernilla lite pillemariskt.

VÄLKOMNA TILL

Toner & tankar

Söderåsens Våffelstuga
Jubi
år
leum 20
18 • 2 5 + 4 0

Riseberga kyrka 26 maj kl 17.00
Musikgudstjänst med Kefas Gospel, Sound of Youth
och barn. Under ledning av Mattias Vad Jensen.
Välkommen!
-LIGT VÄLKOMNA!
Ljungbyhed | 0435 44 11 69 | 0730 44 11 67 | www.lottapaasen.se

26 Skäralids restaurang
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Hallå där

tas av vitsippor
Vägen till Skä ralids restaura ng kan
restaura ngen
och grönskande träd. Utsi kten från
k där den djupa
över hjär tat i Söderåsens nationa lpar
k.
ravinen Skä ralid och sjön är magnifi
som hon drivit i
Vi möter en glad Ceci lia i restaurangen,
ttar Ceci lia:
10 år. Fast från början var det tufft berä
lld på 75% och
anstä
en
och
själv
– Första året var det jag
fick jag gratis
året
a
först
er
Und
vi hade nästan inga gäster.
s och fick
minu
or
kron
000
hyra för lokalen, ändå gick jag 80
för att
mig
åt
t
spara
använda pengarna som mina föräldrar
tömt
och
ar
peng
de
täcka förlusterna. Det tog fem år med låna
sparkonto innan jag kunde plocka ut en lön.

Vad har varit roligast under de här 10 åren?

r dig framåt och
– Alla nöjda kunder och det höga tempot drive
sätter upp varje
gör det roligt att arbeta. Att nå målen man
e på det man gör.
säsong. Utmana sig själv. Att varje år bli bättr

Vilka möjligheter ser du de kommande åren?

är dags att KRAV– Jag har jobbat hårt under många år. Det
roducerade råvaror
certifiera restaurangen. Vi jobbar med närp
hybrid- och elbilar
och andra miljöfrågor. Vi har investerat i
att vi kan köra
vilket både sänkt kostnaderna långsiktigt och
Det är helt i linje
ut maten klimatsmart och gratis till gäst.
n möjlighet vi
anna
En
.
tänk
med nationalparken och dess
räcker till
alltid
inte
som
tittar på är att bygga ut matsalen,
under högsäsong.

Vad är det som gör Skäralids restaurang så spec

iell?

edel till stor del.
– Vi har lokalproducerade och ekologiska livsm
där vi kan på
n
tione
varia
Närheten till naturen, utsikten och
och kommer
n
elede
samma dag servera folk som vandrat Skån
vill bjuda
som
n
in för en svalkande glass, ha 80-årsjubilare
en hålla
kväll
på
sin nära och kära på en riktig festmåltid och
i bröllop.

Vad händer i sommar?

löpande under hela
– Vi kommer gå ut med specialerbjudande
nationaldag den 6
året med start på familjedagen på Sveriges
lning och glass (så
juni, då vi bjuder alla barn på ansiktsmå
10-års jubileum
långt lagret räcker!). Då även Hovturnén har
Det ryktas att
kommer detta firas gemensamt den 31 juli.
då…
med
självaste Robin Hood kommer vara

”VI FIXAR KRISEN VID SPISEN”

Dagens lunch
Vardagar 11.30 - 14.00

Evenemang

Dukat bord • Catering • Bröllop • Helgbuffé
Guidade Turer • Konferens • à la carte
Kontakta oss för mer information

Skäralid 747, Ljungbyhed 0435-44 23 32
www.skaralidrestaurang.se

Smaker från Söderåsen 27

S maker från S öd eråsen
Föreningen Smaker från Söderåsen samlar företag,
gårdsbutiker och matproducenter som finns på och runt åsen.
Målet för föreningen är att bidra till att utveckla en levande landsbygd och
till att stärka besöksnäringen kring Söderåsen. Här finns en vacker
natur och en massa goda smaker av närodlad mat och råvaror
från lokala producenter.

Sommarens
festligheter

NÄRPRODUCERAT
LAMMKÖTT MED
HÖG KVALITÉ

Beställ buffé från Bjärhus,
och ägna all din tid åt gästerna
i stället. Upplagt och klart,
Gårdsbutiken öppen:

Bjärhus Gårdsbutik 0435-102 95
www.bjarhusgardsbutik.se

Gilla oss på

&
vandrarhem
SKÄRALIDS camping

På Sigvard Månsgård erbjuds mat som
sammanför landsbygdens rustikfyllda
och mustiga smaker tillsammans med
de exotiska smakupplevelserna från
Medelhavet och dess närliggande
matkulturer. VÄLKOMMEN!
Ådalsvägen 112, Åstorp
Mina 070-728 63 51, Yossef 070-820 13 12
mina@sigvardmansgard.se
www.facebook.com/sigvardmansgard/

Kvidinge

Födelsedagskalas, släktträff eller konferens?
Då kan du och dina vänner, släktingar eller arbetskollegor
hyra hela vandrarhemmet helt för er själva.
info@skaralid.com | 070 - 244 20 85 | www.skaralid.com

Viltkött - NaturligtVis
Allt från fasan till älg direkt från
markerna runt Söderåsen

Gårdsbutik • Eget slakteri
info@bonnarpshjort.se
Bonnarp 664, Ljungbyhed • 0725 - 68 66 00
www.bonnarpshjort.se

STOR PLANTMARKNAD
med sommarblommor
från egen odling
Välsorterad gårdsbutik med tomater,
gurka, potatis, jordgubbar m.m.
FYRA SORTERS
HEMBAKAT
MED KAFFE 65 KR
Öppet alla veckans dagar 13-17 t.o.m 1/7
www.sannagarden.se • 0739-95 27 63
Vägbeskrivning: I Kvidinge - följ skyltar mot Sånnagården. Kör ca 1,5 km.
Ligger på höger sida bredvid växthusen.

28 Söderåsens Turridning

Naturupplevelser

med Söderåsens Turridning
Skåne kännetecknas av sin rika jordbrukstradition och
hästhållning har alltid varit en naturlig del av livet här.
Uppe på Söderåsen ligger Söderåsens Turridning som ägs
och drivs av Anna Lewijn. Anna som 2005 tog över en
liten, relativt nystartad verksamhet driver idag en betydligt
större verksamhet med tredubbla antalet hästar – 22 st i
dagsläget.
Hos Söderåsens Turridning kan du njuta av en fantastisk
upplevelse av Söderåsens varierande natur och rika djurliv i sadeln på en Haflingerhäst. Haflingerhästar är lägre
än halvblodshästar, guldgula med stor härlig vit man och
svans.

Westernlektioner | Bed & Breakfast

B&B

Söderåsens Turridning utsågs förra året till Sveriges bästa
turridning. Anna förklarar varför det blivit så populärt att
rida hos dem:
– Till skillnad från många andra turridningsställen har vi
Haflinger och Nordsvenskar, istället för Islandshästar, och rider
i westernsadlar. Haflingerhästarna är vana vid omgivningarna,
trygga och säkra på foten. Fördelen med turridning är att ni leds
av en kunnig instruktör och även du som inte är ridvan kan följa
med.

Turridning
st
Bed & Breakfa

Alla kan rida
För att få den bästa upplevelsen försöker vi matcha ryttarna
till rätt häst efter deras ridvana och hästarnas personligheter. Hos Söderåsens Turridning samlas ni först i stallet
och ni hjälps åt att borsta och sadla era hästar. Guiden
anpassar sedan ridturen efter gruppens önskemål. Anna
menar att det som gör turridningen populär är:
– Vi strävar efter att kunderna ska få göra mer än vad de trodde
de skulle få göra. Genom att nivåanpassa våra grupper kan vi ge
den bästa upplevelsen till kunderna.

er
Westernlektion
emang
Företagsarrang

Event

Ett återkommande större evenemang är Hovturnén, en
ridande musikfestival med Wille Crafoord i spetsen, som
utgår ifrån Söderåsens Turridning och deras hästar. Den 31
juli kommer Hovturnén till Skäralid.

www.turridning.se

Söderåsens Turridning, Svenstorp 897 B, 264 53 Ljungbyhed
Tel 070-3729201, 0435-442363, info@turridning.se

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

Anna skräddarsyr turer och företagsevent för grupper med
ridning, westerninspirerad 5-kamp, tipspromenader, lassokastning och lunch m.m.
– Det har blivit väldigt populärt och uppskattat med event och
möhippor som vem som helst kan boka och delta i, säger Anna.

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

info@begr-byra.se
info@begr-byra.se
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VÄRLDSPREMIÄR!

FÖR ETT TRYGGARE &
VARMARE SAMHÄLLE
Kristdemokraterna i Klippan vill
bygga ett nytt äldreboende.
Äldre som själva upplever att de har
behov av omsorg och den trygghet
som ett äldreboende kan innebära,
ska inte behöva vänta!

ta
u by
Vill d ing?
r
rege s byta!
os
Hjälp

Kristdemokraterna har föreslagit att den som är över
85 år ska ha lagstadgad rätt att flytta till ett anpassat
boende när personen själv bedömer att behovet finns.
Enligt socialtjänstlagen ska beslut om särskilt boende
verkställas direkt, dröjer det mer än tre månader ska
det anmälas till IVO, inspektionen för vård och omsorg.

Onsdag 23 Maj kl. 19:00 (Världspremiär!)
SOLO - STAR WARS
Fredag 25 Maj kl. 19:00
Bio Grand, Ljungbyhed, Storgatan 7
Söndag 29 Maj kl. 19:00

Biljettbokning: 0435 - 44 00 05 eller 070-731 21 81

www.klippan.kristdemokraterna.se

GYMKORT FR.

249:/ MÅN

testa en vecka gratis
vi har träning för alla

30 Vinnare Östra Ljungby Lantmän

Östra L jungby Lantmän g jorde Elin lycklig
Din lokala bygg- och järnhandel, Östra Ljungby
Lantmän, stod för mars månads tävling och lottade
ut ett presentkort i sin butik. Bland alla tävlingssvar
var det ett som stack ut.
Elin från Östra Ljungby hade skrivit ett brev helt själv
och skickat in:
”Jag vill vina för att jag ska bygga en kaninbur. Och för
att jag har samlat så lenge att jag inte årkar mer och jag
lengtar efter min kanin. Och förresten det är en utebur.
Helsningar Elin”

Överraskning
Mamma Anna hade lämnat sitt mobilnummer och
under de nästan två veckorna fram till Elin skulle få
komma till Östra Ljungby Lantmän och hämta ut sin
vinst berättade inte hennes föräldrar att hon hade vunnit utan det blev en överraskning på plats!
Spontan glädje med kramkalas utbröt när Elin förstod
att hon hade vunnit och att det stod både en kaninbur
och tillbehör framför henne.
– Jag kommer inte kunna sova i natt. Jag ville så gärna
vinna, berättade Elin.
Mamma Anna och pappa Janne berättade hur Elin
velat ha en kanin sedan hon började prata. Hon tränat
i flera månader på att ha en kanin för att visa att hon
klarar av att ta hand om en kanin och att hon lånat flera
böcker på biblioteket om kaniner.
– När vi kommer hem och har skruvat ihop kaninburen
ska vi åka iväg och köpa en kanin åt Elin, förklarade
pappa Janne. Det här gjorde verkligen Elins dag, inflikade
mamma Anna.
Elin rycker mamma Anna i jackan och säger:
– Mamma, det var ungefär sådant här jag hade tänkt mig
att buren skulle se ut. Och vad lyxigt att man fick med mat
också!

Utökat gnagarsortiment
Förutom ett stort utbud av byggvaror och redskap finns
det ett stort utbud av hund- och kattmat och tillbehör
hos Östra Ljungby Lantmän.
– Tack vare Elin har vi fått ändan ur vagnen och även fått in
ett gnagarsortiment för alla de som har kanin, hamster eller
marsvin, berättade Olof Hansson som jobbar på Östra
Ljungby Lantmän.
Butiken har blivit större och ljusare sedan den byggdes
ut. Större ytor ger större utbud. I takt med efterfrågan
av smådjurssegmentet ökar har butiken fått bredda sitt
sortiment.
– Hela konceptet med att ordna en tävling i Söderåsjournalen
har varit oerhört lyckat, särskilt att vinnaren blev en glad och
engagerad flicka. Hennes glädje och hur det hela träffade rätt
är obeskrivbart, menade Olof på.
Lycka är att ha en butik som erbjuder det mesta och lite
till i byn. Men lyckligast är trots allt Elin som äntligen
fick sin kaninbur som hon samlat pengar till i flera
månader.

Föreningssidan på Söderåsportalen.se

Scouterna i Klippan
firade Sankt Georgsdagen

Körtävling

Den 23 april varje år firar
scouter över hela världen S:t
Georgsdagen. Utgångspunkten
för dagen är berättelsen om
riddaren Georg som genom sitt
mod räddar en by från en fruktansvärd drake.

Helgen den 24-27 maj arrangeras en nationell körtävling,
fylld med hästaktiviteter, av Åstorps ryttarförening och
Krika hästsportsförening.

Årets S:t Georg-budskap har
temat påverkan och att arbeta
tillsammans för en bättre värld.
Scouterna i Klippan firade dagen
på Hofgård tillsammans med
Klippans andra scoutkår. Dagen
började med att flaggan hissades,
vacker skönsång kring lägerelden,
Scoutlagen lästes upp och sedan
delades olika märken ut.

med Åstorpsortens ryttarförening
Tävlingarna uppdelas i ponny och häst samt vilken anspänning
det handlar om. En anspänning är hur många hästar som är
"fästa" framför vagnen. De moment man tävlar i är: Dressyr,
Maraton och Precision. Varje dag mellan klockan 9-16 finns det
möjlighet att komma och titta – helt gratis!

Torsdag: Tävling med kval till SM och Falsterbo Horse show.
Fredag: Dressyr - tjusiga ekipage visar upp sig på dressyrbanan
Lördag: Maraton - den häftigaste delen av tävlingen med full
fart i fasta hinder, med livesändning i Equisport samt
käpphästtävling.
Söndag: Precisionskörning - nervkittlande uppgörelse på konbanan, med livesändning i Equisport.

Cannibal Hippies Skänkte pengar
Soft air gun föreningen, Cannibal
Hippies, skänkte insamlade pengar, 10 000 kronor, för föreningens
arbete i drog- och alkoholnykterhetens anda. Det var Cannibal
Hippies representant Roger Friberg som överräckte den fina
gåvan till Jennifer Ahlbeck i utmanarlaget. De är 9 personer, i
åldrarna 15-24 år som bildar utmanarlaget och som gemensamt
ska bila upp till Trondheim i sommar. Det är ovanligt att en ideell förening hjälper en annan ideell förening på detta viset. Och
absolut ovanligt att det är ett utmanarlag som tilldelas gåvan. Stor
eloge åt Cannibal Hippies!

Loppmarknad
Lördagen den 26/5
KL. 13.00
Plats: F5 Ljungbyhed
Välkomna önskar OK Kompassen

Klippans FF arrangerar

bakluckeloppis
Söndagen den 27/5 kl 10-13 på
Åbyvallens grusparkering (infart på
baksidan mellan Åbyvallen och Preem).

BAKLUCKELOPPIS

Pris 100 kr/bil, anmälan görs till
Johan Andersson på 0735-07 25 70
Kioskförsäljning med korv & bröd,
hamburgare mm.

Välkomna!
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Tack till Föreningssidans sponsorer!
ssidans sponsorer!
Tack till Föreningssidans sponsorer!
Tack till Föreningssidans spon
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Information från Klippans kommun

Framkomlighet för gående och andra trafikanter
Vi har alla har ett gemensamt ansvar för
att hålla gator samt gång- och cykelbanor
rena. Kommunen tar hand om körbanor,
cykelbanor samt övrig allmän platsmark,
medan du som fastighetsägare ansvarar
för gångbanan utanför din fastighet.
Året om!
Att hålla rent runt fastigheten handlar först
och främst om säkerhet och framkomlighet,
men också om att vår stad ska vara trivsam. Skräp och ogräs utanför fastigheten
ska samlas ihop och tas om hand. Du som
fastighetsägare ansvarar för att området
runt din fastighet hålls ren så att fotgängare
kan ta sig fram utan problem. Givetvis ska
inte skräpet flyttas till rännstensbrunnar.
Genom att hålla dem fria från skräp och
löv underlättar vi för regnvattnet att rinna
undan.

Gångbanan är den yta som fotgängaren
behöver för att kunna ta sig förbi din fastighet, d.v.s. det kan var något annat än en
trottoar.

Barmarksrenhållning
Det är fastighetsägarens ansvar att:
• Sopa och ta bort smuts och sand
• Föra bort skräp och föremål
• Ta bort ogräs
• Klippa träd och buskar
Om något händer på grund av skymd sikt,
skymda trafikmärken eller skador på snöröjningsfordon, är det du som fastighetsägare som är ansvarig. Om kommunen är
ägare till gatumarken, har de rätt att ta bort
grenar om de hindrar framkomligheten.

Rätt höjd på häcken ökar säkerheten
Det finns mycket som du som fastighetsägare kan göra för att öka säkerheten för
gående och trafikanter. Klippa häcken till
exempel! Med fri sikt i gatukorsningar kan
onödiga olyckor undvikas, tack vare att trafikanterna hinner upptäcka varandra i tid.
Tänk på att häckar och buskar ska växa innanför ditt eget tomtområde. Växer de utanför finns risken att de tvingar ut fotgängare
och cyklister på gatan, vilket ökar risken för
trafikolyckor.

Träd och buskar växer!
Ha också den fria höjden i åtanke när du
planterar nya växter. Placera stora träd
och buskar minst 2 meter innanför tomtgränsen, och mindre växter minst 60 cm

innanför. Fråga gärna på en plantskola hur
utvecklingen av just din art ser ut. Då är
det lättare att plantera växten på ett lagom
avstånd från tomtgränsen. Plantskolor har
god kunskap om växter. Där kan du få tips
om vilka arter som passar i trädgården klimat- och funktionsmässigt. De kan också
ge bra skötselråd.

Fri sikt
Vid utfart ska sikten vara fri minst 4 meter
från gatan eller gångbanan och 20 meter
längs gatan. Har du hörntomt i en korsning
där högerregeln gäller, får siktskymmande
växter eller föremål maximalt ha en höjd
av 80 cm i minst 10 meter åt vartdera hållet, från hörnet räknat. Det är oavsett om
tomten ligger vid en gata, gång- eller cykelväg. Om hörntomten ligger vid en korsning
där väjningsplikt eller stopplikt råder gäller
andra mått. Kontakta kommunen för hjälp
om du är osäker.

Se upp!
Ibland är det omöjligt att hålla växterna
innanför tomtgränsen. Då måste du istället se till att gående och andra trafikanter
enkelt kan passera under. Vid en gång- eller
cykelväg ska den fria höjden vara minst
3,2 meter. Över körbana krävs en fri höjd
på 4,6 meter. Förutom att växterna inte får
skymma sikten eller hindra framkomligheten, måste du även se till att de inte skymmer skyltar, vägmärken eller gatubelysning.
Tar växtligheten över kan du indirekt bli
skyldig till trafikolyckor.

VAD GÄLLER PÅ TOMTMARK?
hörntomt

utfart mot gata eller gång- och cykelbana

Det här gäller alla

För god sikt i korsningar använder man sig
av den så kallade sikttriangeln. Mät upp ett
avstånd på 10 meter åt vartdera hållet. Inom
det här området får buskar och andra växter inte vara högre än 80 centimeter.

Mät upp ett avstånd på 2,5 meter åt vartdera hållet. Inom det här området får
buskar och andra träd inte vara högre än
80 centimeter.

Om du har vegetation som sträcker sig över
gata, gång- eller cykelbana ska du se till att
det finns en fri höjd, oavsett årstid.

Följande regler gäller för fri höjd:
Gång- och cykelbanor
fri höjd 3,2 m.
Körbana
fri höjd 4,6 m.
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SKL presenterar

Öppna jämförelser Företagsklimat 2017
Varje år genomför Sveriges kommuner
och landsting en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Klippans
kommun fortsätter trenden med fina resultat och ökar ytterligare för 2017.

annat grundar sig i att vi möter företagarnas
behov av snabb återkoppling och kvalitet i
det vi levererar.
– Det är motiverande att vi har ökat med hela
åtta enheter, säger Anders.

Den öppna jämförelsen resulterar i ett "NöjdKund-Index" (NKI) för varje kommun. De
områden som undersöks är; brandskydd,
bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. NKI tas fram genom att företagare
i kommunen får svara på en enkät samt
genomföra intervjuer via telefon och
e-post.

Under 2017 deltog flera av Klippans medarbetare i utbildningen Förenkla helt enkelt.
Där låg fokus bland annat på att utveckla,
effektivisera och förbättra myndighetsutövning.

– Förhoppningsvis ligger den utbildningen
till viss del bakom det goda resultatet i årets
Företagsklimat, säger Anders. Men vi har
ännu inte sett hela effekten av den satsningen
Resultatet för 2017 är presenterat och och det ska bli spännande att se var det kommer
Klippans kommun får ett fint resultat att leda.
inom flera av områdena. Särskilt NKI
– Vi jobbar för att vår service till företagen hela
Bygglov där vi ligger på tredje plats
tiden ska bli bättre. Som en del av detta är vi nu
av alla deltagande kommuner med ett
på väg med att få en företagslots helt på plats.
index på 86.

Anders Lindberg är kommunens närings- Vill du veta mer? Då rekommenderar vi ett
livschef. Han ser att det goda resultatet bland besök på SKL:s hemsida (www.skl.se).

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

PASSA PÅ OCH BESTÄLL

STUDENTSKYLT OCH BANDEROLL
Studentskylt

299:-

Namn

8/6 2018

(inkl.moms)

Namn

!

Grattis

AB00

NR S1

Gratt

50 cm bred x 60 cm hög.
Monterad med pinne. Enkelsidig.
Tål regn. Pris inkl. en scanning.

8 juni 2018 • AB00

NR S4

Grattis Adam!
NR B1

Grattis Adam!
Student 2018

NR B2

Grattis Adam!

Grattis till studenten!

Namn

8/6 2018

8/6 2018

Namn

AB00

AB00

NR S2

Grattis till studenten!

Välj mellan 6 motiv.

is!

Grattis

NR S3

Namn

8/6 -18

Namn

AB00

8/6 -18

NR S5

AB 00

NR S6

Banderoll

299:-

(inkl.moms)

Välj mellan 3 motiv.
200 cm bred x 50 cm hög.
Öljetter i hörnen. Enkelsidig.
Tål regn.

STUDENT 8/6 2018

NR B3
HUR DU BESTÄLLER:
1. Välj ditt motiv!
2. Skicka in bildnr, foto på studenten, namn, datum och klassbeteckning till:
Adapt Media, N. Skolgatan 2, 264 33 Klippan eller maila allt till: info@adaptmedia.se.
OBS: Uppge beställarens namn, adress och telnummer samt när skylten/banderollen ska
vara färdig.
Hämtas av kund på Adapt Media.

N. Skolgatan 2, 264 33 Klippan
www.adaptmedia.se

