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Ingen Söderås Journal?
Ring 0435-77 90 50 eller 
maila info@adaptmedia.se

Extra exemplar av Söderås Journalen finns 
utlagda på följande platser:
Bjärhus Gårdsbutik, Bjärhus Växtbutik, Golf-
krogen Ljungbyhed, Gunns Mode, Görans 
Ljud & Bild Klippan, ICA Kvantum Klippan, 
Klippans Bibliotek, Klippans Bokhandel, 
Klippans Kommun, Klippans Simhall, Ljung-
byhed Konditori, LT Lantmän Ljungbyhed, 
Nya Pålles Klippan, Perstorps Bibliotek,  
Preem Klippan, Röstånga Turistbyrå, SEB 
Klippan, Swedbank Klippan, Treklövern 
Klippan, Turistbyrån Klippan, Ugglebadet 
Perstorp, Vincents Kök Perstorp, Vård-
centralen Klippan samt entrén Norra Skol-
gatan 2A Klippan.

Bruksspelet 2016 

 Lycka till!
 

NY Tävling!

UTGIVNINGSDAGAR 2016
Nummer Manusstopp  Utgivningsdatum 
Juni 30 maj 19 juni – MidsommarJuli - Semester
Augusti 20 juli 7 augusti – Gammelmarkn. 12-13/8September 5 september 25 sept – Långlörd. Klippan 1/10 Oktober 3 oktober 23 oktober 

November 31 oktober 20 november – JulskyltningarDecember 28 november 18 december – Jul och Nyår

Bruksspelet skall du väl gå och se?! Kanske i goda vänners lag? Kan-
ske planerar ni att äta en bit mat innan spelet börjar? I år utspelar sig 
det mesta på Regnbågen och Folkets hus under 1950-talet. Det blir en 
lokalhistorisk komedi med dans och musik. Kort sagt, en trevlig kväll med 
underhållning och lite fest!

Vill du chansa på att få lite hjälp till biljetten så deltar du i vår månads-
tävling! Priset är inträdet till Bruksspelet för fyra personer (mat ingår inte). 
Skriv till oss och berätta varför just du skall bli den lycklige! Och har du tur 
så kan du bjuda några av dina vänner på entrébiljetten! 

Vi vill ha ditt bidrag senast 6 juni. 

Skriv till:
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33  Klippan

Märk ditt svarskuvert ”Bruksspelet”.

R
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NY Tävling!

2 kontor, 2 lunchrum, 2 omklädnings-
rum och 2 toaletter. Mindre traverser, 
lastramp, 160 amp el in. Liten inhäng-
nad utegård. Gångavstånd till Påga-
tågstation.

Mer info ring: 0768 - 44 44 03
o annes Pettersson B

UTHYRES!
ppvärmd verkstadslokal i 

Kvidinge nns för ut rning

Mitsubishi Electrics värmepump MXZ innebär en oöverträffad flexibilitet 
vad gäller ett rumsanpassat inomhusklimat. En enda utomhusdel kan 
kopplas till inte mindre än tre olika inomhusdelar med möjlighet till många 
individuella inställningar. Vår Multi Split-lösning ger dig oslagbar komfort i 
kombination med en mycket god driftsekonomi. 

Multisplit - En lösning, dubbel effekt!

2x Hyper Heating med en utomhusdel
Med vår unika Hyper Heating Multi Split-lösning kan du koppla på två stycken 
inomhusaggregat på en enda utomhusdel. Detta gör luftvärmepumpen 
optimal för hus med sluten planlösning eller flera våningsplan.

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

 Två utomhusdelar i en
 Hög effekt
 Effektiv uppvärmning av flera rum i en bostad
 Enkel installation och service
 Möjlighet att välja mellan flera inomhusdelar
 Garanterad värmedrift ner till -25 °C med Hyper Heating

FÖRDELAR MED MXZ HYPER HEATING

FIRA MOR!
Beställ en riktigt 
god smörgåstårta

hos oss! 

LJUNGBYHED 0435-44 10 30 • 8-20 ALLA DAGAR

Behöver du kontanter? Kontantautomat runt hörnet!

O mbu d f ör Vi säljer Jojo-kort!

Sommar- & grilltider
Vi har ingredienserna!

Catering - se på www.hemkopljungbyhed.se

Städpatrullen 
- vi städar allt!

Vi önskar

Vi hjälper dig 
gärna med:

• hemstädning
• storstädning
• flyttstädnin
• sanering m.m.

Du kan förstås utnyttja 
RUT-avdrag

(50% på arbetskostnaden)

Ring oss på 
0435 - 182 70
så berättar vi mer!
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”Ättikan” kom 1881
På Gustafsborgs mark i Perstorp 
hade glasbruket Henrikstorp legat. 
Det var sedan länge borta. Då drevs 
allt som säteri, på en mager mark. 
Men på 1860-talet gick säteriet i 
konkurs. Från Tyskland till Sverige 
och tog över Gustafborg, kom Carl 
Wendt. Hans son William utbildade 
sig till civilingenjör i kemi. Han åter-
vände till Perstorp 1874 och startade 
en liten ättikfabrik 1881. Den kall-
lades ”Stensmölla Kemisk Tekniska 
Industri”, som blev Skånska Ättikfa-
briken. Men blev Perstorps AB först 
1966. Satsningen på medicinkemis-
ka produkter gav lyft, vid både första 
och andra världskriget. Mest känt 
blev företaget genom Perstorps-
plattan. Idag är företaget spritt över 
världen.  

Lockade med lån
Perstorp blev ett brukssamhälle. 
Människor fick arbete och bostad. 
Barnen bodde kvar och fortsatte i 
fabriken. Svårigheter under 1900-ta-
lets första hälft gav ett förslummat, 
lappat och laget fabriksområde med 
usel arbetsmiljö. Det ändrades under 
av 1950-talet. Men i Perstorp rådde 
bostadsbrist. Företaget gick in och 
erbjöd räntefria lån vid bostadsbyg-
ge. Företaget avskrev lånet med en 
tiondel varje år som anställningen 
fortsatte. Det lockade och gav resul-
tat. Företaget fick den kompetenta 
personal man sökte.  

Märkesdagar
1881. Första byggstrejken genom-
fördes.
1901. Perstorp AB utvecklar special-
kemi, som gör företaget stort.

Som sagt
”Jurister är människor som bedrar 
rätten med lagen.”
(Harold Printer)
”Jag har sett kapitalismens slavar och 
de lever inte dåligt.”
(Nikita Chrusjtjov) Boktipset: Jane Nystedts bok ”Språkbiten” ger lärorika texter kring språk.

…och så nås Braun på

Tfn 0435 71 11 50

mobil 0739-79 34 54

E-post: leb.klippan@gmail.com

BRAUNS SIDA

I Söderåsjournalens spridningsområ-
de finns tre järnvägsstationer i dag. 
Annat var det förr. Som mest var det 
20, där det som idag är Klippans 
kommun hade 11 stationer/påstig-
ningsställen.
Sverige expanderade. Industrialis-
men utvecklades. Kommunikationer 
behövdes, för gods och personer. I 
början av 1800-talet var kanalbyggen 
högsta modet, även i vår bygd. Så 
kom järnvägen. Planerna på kanaler 
ströks. Bygderna skulle ha järnväg, 
med flera stationer eller hållplatser 
– där det med en ”stinsspade” i stor-
format på stång stoppades tåg då re-
senärer väntade. Där ångtågen – det 
fanns givetvis bara sådana – stan-
nade växte bebyggelse upp.

Första järnvägen i bygden var mellan 
Helsingborg och Hässleholm, som 
invigdes den 17 mars 1875. Den 
hade varit i gång sedan februari med 
kritiserad persontrafik. Stationer/
hållplatser blev det i Åstorp 1875, 
Kvidinge (1875-1978 och åter 2015), 
Klippan 1875, Söndraby - vid Vedby 
IP - (1946-1967), Hyllstofta (1875-
1971) och Perstorp 1875.
 Nästa järnväglinje i bygden kom 
1892, mellan Klippan och Röstånga, 
sedan till Eslöv. Här fanns hållplats i 
Övad (1926-1940) som bytte namn 
till Forsmöllan och fanns till 1961. 
Ett Öved fanns vid Sjöbo. Namnen 
var för lika. Övad fick byta namn. 
Ljungbyhed, Skäralid och Röstånga 
fanns mellan 1892 och 1961.

 Den så kallade ”krösabanan” 
(”krösa” är lingon) kom 1894 och 
gick mellan Åstorp och Värnamo. 
Banan lades ned 1968. Stationer/
hållplatser hade funnits i Åsljunga 
sedan 1894, Ö Spång 1949, Örkel-
ljunga 1894. Eket 1894, Stidsvig 
1897, Ö Ljungby 1894, Kärreberga 
1893 och Åstorp (som först kalla-
des Björnekulla).
 En järnvägslinje fanns i kom-
munens nordvästra del, mellan  
Ängelholm och Ö Ljungby från 1904 
och Ö Ljungby - Klippan 1907. Sta-
tion/hållplats fanns i Källna (1904-
1953), Ö Ljungby (1894-1978), 
Lyckås-Rösa (1920-talet – 1953), 
Gråmanstorp (1907-1953). 

Bygden stationsrik – Klippans kommun hade 11

Skön är den inte, men nyttig – väx-
elvarma, långsmala, tarmlika dagg-
masken utan ögon eller öron, men 
med mun. Nyttig genom att vara 
”bördiga jordars byggmästare” och 
”lata växtodlares vän”.
Daggmasken har utvecklats från 
vattenlevande varelse. Den anses 
ha funnits i 200 miljoner år, i stort 
sett oförändrad, blev jordlevande 
och -förbättrande genom att dra 
ned döda växter i jorden, svara för 
luftning som marklevande organis-

Daggmask – den late växtodlarens vän
ter har nytta av. Äter sig fram och 
lämnar näringsrik avföring. Den 
finns över hela jordklotet, utom i 
köld- och torröknar. 
 Maskens nytta belystes redan i 
antiken, av Platon och Aristoteles. 
Men sågs under århundraden som 
skadedjur, tills Charles Darwin 
redde ut förhållanden och maskens 
betydelse. Den har många fiender, 
men ingen så kraftfull som da-
gens moderna jordbruk med dess 
gödsling, giftbesprutning och djup- 

plöjning. Det har inneburit att an-
talet daggmasker per kvm minskat 
från kring 400 till 10, från ängsmark 
till modernt jordbruk. Det gör att be-
arbetningen som maskarna normalt 
gör nästan helt uteblir. Spridningen 
av gödning och gift dödar inte bara 
maskarna, utan även mikroorganis-
merna, jordarna utarmas allt mer. 
Det kunde ha varit tvärt om, om 
samarbetet med daggsmaskarna 
upprätthållits. På gång är nya bruk-
ningsmetoder.  

Åkerjorden – en ”bortglömd” miljöfråga
Det talas om luftföroreningar, klimat-
förändringar samt konsekvenserna 
av högre årsmedeltemperatur. Men 
förstörelsen av livsviktiga åkermarken 
”glöms” bort. 
Jord är vår mest underskattade re-
surs. FN har utlyst ”Jordarnas år”.
För Jordens jordar är hotade. Bru-
kandet inleddes för 6 000 år sedan 
i Mesopotamien. Då konstruerade 
människan en framgångsrik, ge-
nialisk – men destruktiv – uppfin-
ning: Årdret, plogens föregångare. 
Moderna jordbrukets utveckling på-
börjades. Grunden lades till civilisa-
tioner. Men utarmning av jordarna 
innebar även civilisationers försvin-
nande. Av FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisations beskrivning 
är mer en två miljarder av jordens 
cirka fem miljarder hektar åker- 
och betesmark degenererad eller 
mycket degenererad  - utsatt för 
försaltning, försurning, försump-
ning eller förflyttning (erodering). 
Miljön påverkas kraftigt negativt, 

särskilt under ytan. Det anses fin-
nas fem ton liv i form av organismer 
per hektar, bland dessa den mycket 
verksamme daggmasken, ”jordbru-
karens vän”. Genom plöjning dödas 
massor med daggmaskar och annat 
liv, livet på djupet vänds till ytan, 
torkar och dör, livet på ytan vänds 
ned och kvävs. Det senare kan ses 
som positivt om ogräs ska bort. 
”Priset” är jordens nedklassning, 
utlakning och allt mindre näring till 
växter.
 Visserligen bildas ny jord. Men 
åkermarken eroderar upp till 40 
gånger snabbare. Forskning finns 
för att ändra på detta, bl a nära Sö-
deråskommunerna: På Gårdsstånga 
Nygård genomför Gustaf Ramel, där 
professor Katarina Hedlunds med-
verkar, försök med nya bruknings-
metoder. Bl a har plöjning och tunga 
traktorer förbjudits, daggmaskarna 
har fått ro genom nya metoder. Re-
sultatet är häpnadsväckande: 20-
30 procent större skördar.

Plöjning med hästar skedde med ett skär..

Med traktor kunde flertal 
skär kopplas till.
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L Å N G L Ö R D A G  –  2 8  M A J

Pricka in 28 maj i almanackan, då blir det långlördag i  
Klippan! Köpmannaföreningen arrangerar som regel en 
lördag på våren och en på hösten då butikerna har förlängt 
sina öppettider. Och – inte minst! – har extrafina erbju-
danden. Till det kan man lägga evenemang och tävlingar 
i centrum. 

– Det blir ett stort lotteri med fina priser, säger Kerstin Andersson 
som arbetar på Guld & Silversmedjan. Alla som handlar under lång-
lördagen får en lottsedel och deltar i lotteriet som har dragning på 
scenen kl 14.30. Bland priserna finns tre presentkort på 500 kronor 
och ett par biljetter till Bruksspelet samt skivor med Pat C Miller.

Madaroarna
De livliga damerna i Madaroarna kommer att framträda på scenen 
som kommer att vara placerad i korsningen Järnvägsgatan/Stor-
gatan. Två föreställningar, kl 10.15 och 12.15, bjuder de på. Det blir 
nog lagom buskablygt, om vi känner Madaroarna rätt. Madaroarna 
har underhållit runt om i Skåne i ett femtontal år. För några år sedan 
chockade de Charlotte Perelli och Bert Karlsson i juryn i Talang med 
sin framfusiga show.

Pat C Miller & The Tailshakers
Klippantösen Pat C Miller kommer också att ge två föreställningar, 
kl 11.00 och 13.30. Tillsammans med sin grupp The Tailshakers blir 
det autentisk country och rockabilly, med det traditionella soundet  
från 1950-talet, ekofyllt och svängigt med ståbas i sättningen. 
Pat C Miller har uppmärksammats nationellt och framträdde i TV- 
dokumentären ”En bit av 50-talet” för något år sedan. Programmet 
behandlade det stora intresset för rockabilly-kulturen i Sverige som 
Pat C Miller är en del av.

Liv och rörelse i Klippans Centrum den 28 maj! Vi tror på fint väder!

Långlördag i
Klippans centrum

VÄLKOMMEN DEN 28 MAJ 
KL. 10-15

En lördag fylld av underhållning, 
trevligt folk, tävlingar och extrafina 

erbjudanden i butikerna!
Alla som handlar under Långlördagen i de butiker 
som är anslutna till Klippans Köpmannaförening, 

får en lottsedel och deltar i lotteriet som har  
dragning på scenen kl 14.30

Lååånglördag 

På scenen:
10.15  Madaroarna
11.00  Pat C Miller & The Tailshakers
12.15  Madaroarna
13.30  Pat C Miller & The Tailshakers
14.30  Madaroarna drar lotterivinnarna

Lååånglördag
Lååånglördag
Lååånglördag
Lååånglördag
Lååånglördag
Lååånglördag
Lååånglördag
Lååånglördag
Lååånglördag
Lååånglördag

 28 maj    i K
LIPPAN

Du missar väl inte Basthi och 
Lukas på Långlördagen!

Massor av vårnytt & 
fina erbjudanden!

KLIPPAN

Hjärtligt välkomna!

20% på en valfri vara!
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Demidekkare  
målar gärna.
MEN INTE SÅ OFTA.
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VÄGG: JOTUN 394 VARMGRÅ
ACCENTKULÖR: JOTUN 1001 EGGVIT

BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅ

Köp DEMIDEKK Ultimate och få 
en LANDMANN Terrassvärmare! 

Köp minst 3 burkar 10-liter DEMIDEKK Ultimate  
täckfärg i valfri kulör och få testvinnaren på köpet  
(gasolflaska ingår ej). Konsumentvärdet på hela  
paketet är ca 9 400:- 

Kampanjpris 7 395:-

Effektiv terrassvärmare

Beskrivning
Effektiv terrassvärmare med stomme som är 
tillverkad av lackerad plåt. Värmen går ställa 
steglöst och värmaren är utrustad med ett 
tippskyd. Reflektorn sprider värmen åt sidorna.

Reflektorn fördelar vär-
men åt sidorna

Steglös värmeinställning

Gasolflaskan göms inne i 
värmaren

Tillverkad av lackerad plåt

12049

Tillbehör

13151 1056SE

Värmer upp uteplatsen

Lätt att ställa värmen

Mycket prisvärd modell
Mer info

skanna QR-koden

75cm      220cm           75cm            15,5kg   89x46x46cm

5,9-9kW         4000810120499

Bäst i 
test!

FÅ EN TERRASSVÄRMARE  
FRÅN LANDMANN  

PÅ KÖPET!
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13151 1056SE

Värmer upp uteplatsen

Lätt att ställa värmen

Mycket prisvärd modell
Mer info

skanna QR-koden

75cm      220cm           75cm            15,5kg   89x46x46cm

5,9-9kW         4000810120499

Bäst i 
test!

FÅ EN TERRASSVÄRMARE  
FRÅN LANDMANN  

PÅ KÖPET!

Demidekkare  
målar gärna.
MEN INTE SÅ OFTA.
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VÄGG: JOTUN 394 VARMGRÅ
ACCENTKULÖR: JOTUN 1001 EGGVIT

BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅ

Köp DEMIDEKK Ultimate och få 
en LANDMANN Terrassvärmare! 

Köp minst 3 burkar 10-liter DEMIDEKK Ultimate  
täckfärg i valfri kulör och få testvinnaren på köpet  
(gasolflaska ingår ej). Konsumentvärdet på hela  
paketet är ca 9 400:- 

Kampanjpris 7 395:-

Effektiv terrassvärmare

Beskrivning
Effektiv terrassvärmare med stomme som är 
tillverkad av lackerad plåt. Värmen går ställa 
steglöst och värmaren är utrustad med ett 
tippskyd. Reflektorn sprider värmen åt sidorna.

Reflektorn fördelar vär-
men åt sidorna

Steglös värmeinställning

Gasolflaskan göms inne i 
värmaren

Tillverkad av lackerad plåt

12049

Tillbehör

13151 1056SE

Värmer upp uteplatsen

Lätt att ställa värmen

Mycket prisvärd modell
Mer info

skanna QR-koden

75cm      220cm           75cm            15,5kg   89x46x46cm

5,9-9kW         4000810120499

Bäst i 
test!

FÅ EN TERRASSVÄRMARE  
FRÅN LANDMANN  

PÅ KÖPET!

Gilla oss på FB

Måndag - Fredag 7 - 18, Lördag 9 - 13 • www.colorama.seStorgatan 64 • 0435-147 00 • Måndag-fredag 8-18, lördag 9-12 •  www.stigs-autoshop.se

Erbjudanden som gäller t.o.m 18/6

Välkomna 
till oss!

Förbered dig för 
sol & värme

 

Järnvägsgatan 28, Klippan • 0435-139 60 • E-mail: butik@sondrabyel.se

Portabel 
lu�konditionering 
Q Air 810
Öppen planlösning 25 m2

Canvac 107371    

3995:-
4995:-

299:-199:- 399:-

Portabel 
lu�konditionering 
Q Air 910 
Öppen planlösning 30 m2

Canvac  107370

Golvfläkt 
Canvac 40 cm 
107373  

Bordsfläkt 
Canvac 30 cm
107372

Bordsfläkt 
Canvac 30 cm 
metall/rf
107374

Energiklass A
Kyle�ekt 2,3kW
Buller 52,8 dB(A)

Energiklass A
Kyle�ekt 2,6kW
Buller 51 dB(A)
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Besök vår stora utställning hos Tullssons möbler. 
Här kan ni bland annat se vårt utbud av PVC-fönster, 
Trä/Alu-fönster, Gammeldags trä-fönster och Ytterdörrar.
Hjälp med montage? Det fixar åra samarbetspartners!

Hembygdsgatan 2, Klippan
0435-103 80

info@fonster�nt.se
www.fonster�nt.se

Besök vår stora utställning hos Tullssons möbler. 
Här kan ni bland annat se vårt utbud av PVC-fönster, 
Trä/Alu-fönster, Gammeldags trä-fönster och Ytterdörrar.
Hjälp med montage? Det fixar våra samarbetspartners!

Besök vår stora utställning hos Tullssons möbler. 

Hembygdsgatan 2, Klippan
0435-103 80

info@fonster�nt.se
www.fonster�nt.se

Alltid kostnadsfria offerter • Välkomna till oss!

Bra kvalitet
- alltid LÄGSTA pris d�ekt!

Måndag........9-17
Tisdag .............9-18
Onsdag .........9-17
Torsdag .........9-18
Fredag ............9-15
Lördag ...........10-13
Söndag .........Stängt

www.gunnsmode.se

Kupongen gäller för köp mellan 30 maj - 18 juni 2016

Handla för minst 500:-  
under Långlördagen och få en

Rabatt-
kupong! 
Värde 25% på 

VALFRI VARA 
vid ditt nästa köp!

Passa på!
Ladda upp 

inför sommaren!

För dig som uppskattar...
BOKHANDEL på riktigt!

Torggränd 2-4, Klippan • Tel 0435-100 30

POCKET-
FEST!
På utvald pocket

29:-/st
(ord. pris 79:-)

Erbjudandet gäller den 28/5

Legitimerad Bokhandel
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Det är sex år sedan Benny Pantzar tog 
över Görans Ljud & Bild, men den förre 
ägaren hänger envist kvar i butiks-
namnet. ”Görans Radio” är väl inkört 
sedan Göran Nilsson startade firman 
1968, så det tar sin lilla tid att etable-
ra ett nytt namn. Men på firmabilen 
framgår det vad dagens ägare heter. 
”Pantzars Ljud - Bild - Vitvaror” står 
det klart och tydligt. Benny har själv 
jobbat i rörelsen på Bruksgatan sedan 
1995, så han är inget obekant ansikte i 
Klippans affärsliv.

TV och tvättmaskin
Det är snart fem år sedan som Benny utö-
kade lokalerna och började med ett bredare 
utbud. Från att tidigare ha hållit sig till hem-
elektroniken så utvidgade man med vitvaror. 
Den intilliggande butiken upphörde och Ben-
ny tog dess lokaler i besittning. Nu trängs da-
torer och TV-apparater med microvågsugnar, 
kaffebryggare och matberedare i butiken 
nedanför Allétorget. Benny funderar på om 
de inte hade behövt ytterligare större lokaler 
för att kunna exponera varorna bättre.
– Det kändes självklart att satsa och bredda 
utbudet, säger Benny. Det blev en naturlig 
koppling med vårt tidigare sortiment. Nu 
säljer vi de flesta apparater som finns i ett 
hem, från hårfön och rakapparat till TV och 
tvättmaskin.

Fibernätet
Söderåsjournalen har tidigare skrivit om den 
stora utbyggnaden av fibernätet som pågår 
i Klippan och Ljungbyhed. Kunder börjar nu 
höra av sig till Görans Ljud & Bild med fun-
deringar kring de möjligheter som följer med 
fibernätet.
– Vi säljer routrar och gör kabeldragning för 
dem som behöver hjälp med det, säger Ben-

ny. Många har frågor om TV-utbudet och 
telefoni, om hur de skall använda fibernätet 
på bästa sätt. Där kan vi hjälpa till. Efterhand 
som fibern kopplas kan kunderna höra av sig 
till oss! Vi är förberedda på att det kommer 
frågor och önskemål framöver.

”Du” med kunderna
Den snabba tekniska utvecklingen har inne-
burit att frågorna är många när vi hanterar 
vardagslivets apparater. Det brukar ta sin lilla 
tid innan mobiltelefoner och TV-apparater 
fungerar så som vi vill att de skall göra. Pe-
ter Hansen som är försäljare i butiken hjälper 
gärna till.
– Jag har varit försäljare i branschen i många 
år, och nu trivs jag bättre än någonsin, säger 
Peter som började hos Benny förra somma-
ren. Man kommer kunderna nära i den här 
lokala miljön som det är i Klippan. Det är helt 
annat än att jobba på en stormarknad. Man 
blir verkligen ”du med kunderna” och kän-
ner att man har en personlig relation till dem. 
Det är betydligt lättare att lämna god service 
då. Och jobbet blir kul med så nära kund-
kontakter också!

Installation och montering
Görans Ljud & Bild kan inte bara erbjuda per-
sonlig rådgivning, närheten till kunderna är 
en fördel på flera sätt.
– Vi har konkurrenskraftiga priser, betonar 
Benny när vi diskuterar hur en lokal handlare 
kan stå emot de större kedjorna och stor-
marknaderna. Att handla lokalt behöver alls 
inte vara dyrare, det kan i många fall vara bil-
ligare. Dessutom får du en personlig service 
som du knappast kan få på ett köpcenter. 
Vi kan stå för hemleverans, installation och 
montering på ett smidigt sätt. Vi ser gärna 
att de som bor i Klippanbygden hittar hit till 
oss, de är välkomna!

Görans Ljud & Bild
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www.klippan.euronics.se

UE75JU7005

UHD 4K, PQI 1300
75”/189cm
A, 198w, 275kWh

65VLE8460

65”/164cm
A, 151w, 220kWh

UE65JS9005

65”/163cm, A, 153w, 212kWh

Njut av fotbolls-EM 
på en 75” LED-TV

HE J A  S V E RI G E !

65VLE846065VLE846065VLE8460

UE65JS9005

29.990:-

14.990:-

4.990:- 7.990:-

27.990:-

900:-/mån
Delbetalning se nedan

900:-/mån
Delbetalning se nedan 900:-/mån

Delbetalning se nedan

500:-/mån
Delbetalning se nedan

500:-/mån
Delbetalning se nedan

75”

55” 55”

65”65”
SAMSUNGS BÄSTA!

55FA3204

55”/138cm, A+, 85w, 125kWh
UE55J6175

55”/138cm, A+, 75W, 104kWh

DELBETALNING
500 kr/mån, i beloppet ingår: Årsränta 7,95%, adm avgift 35 kr/mån. 
Vid en kredit på 10.000 kr, 24 betalningar, blir totalt belopp att betala 
11.664 kr. E�ektiv ränta 16,83%.

900 kr/mån, i beloppet ingår: Årsränta 7,95%, adm avgift 35 kr/mån. 
Vid en kredit på 10.000 kr, 13 betalningar, blir totalt belopp att betala 
11.134 kr. E�ektiv ränta 21.58%.

Prissänkt 14.000:-

Prissänkt 7.000:-

Prissänkt 3.000:-

9



Det blev Anna Assarsson som vann 
priset i Söderås Journalens månads-
tävling. 

Hon delade med sig av priset till pojkvän-
nen Jonathan Pautler som fick studiofoto-
graferingen lagom till sin 30-årsdag.
– Jonathan har sagt flera gånger att vi inte 
har några ”riktiga” foton på oss tillsam-
mans, så när jag såg att priset i Söderås 
Journalens tävling var en studiofotografe-
ring chansade jag, säger Anna. Och det 
gick ju vägen! Vi ville gärna ha foton på 
oss tillsammans som vi kan skicka till Jo-
nathans släktingar i USA.

Anna och Jonathan träffades när Anna var 
utbytesstudent på University of Illinois i 
USA. Nu har Jonathan bott i Sverige i fem 
år och anpassat sig till livet i Sverige.

VINNARE I SÖDERÅS JOUNALENS MÅNADSTÄVLING STUDIOFOTOGRAFERING PÅ ADAPT MEDIA

Foton till hela USA-släkten
Att det är mycket kärlek i luften märks tydligt.

– Jag har till exempel haft svårt att lära mig 
mått och olika enheter som man använder 
i Sverige, berättar Jonathan. Jag vet ju vad 
en ”mile” är, men det är svårt att få en upp-
fattning om hur mycket en svensk mil är. 
Och i USA hade jag bil när jag var 15 år, nu 
har jag ingen bil och det känns lite konstigt.

Anna och Jonathan bor i lägenhet i Malmö, 
men har ett fritidsboende utanför Ljung-
byhed. Deras torp nedanför Söderåsen har 
tillhört Annas mormor och det var där som 
Anna fick syn på tävlingen i Söderås Jour-
nalen.

Visst känns det lite ovant att smila framför 
en kameran men Anna känner sig lycklig 
över att äntligen få fina bilder att skicka till 
USA. Nöjda ger sig paret ut i solskenet till 
ännu en härlig helg vid Söderåsen.
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Foton till hela USA-släkten

Välkommen 
till oss!

0435 - 105 18 • Bygg • Måleri • Trädgård • Städ 

Klippan 0739-832110 • info@dindorr.nu 
www.facebook.com/dindorr • www.dindorr.nu

Hör av dig för dörr- 

och fönsterbyte!

Fabriksvägen 8
KLIPPAN
0706 - 72 55 37

Dagens rätt
33 cl läsk/vatten 

ingår

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

Efter kl.14 
serverar vi 
”Kvällens”

K
li
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ig
!

Mån Fläskpannkaka lingon och sallad
	 Blomkålsstuvning	mé	fläsk	el.	lunchkorv
Tis Pannbiff mé lög
Ons	 Matjesill,	nypotatis	gräddfil	och	gräslök
 Stekt sill, skirat smör mos och lingon
Tors Pålles pasta (gósås på vår goda kryddkorv, litta stark)
Fre Grekiska biffar mé klyftpotatis och tzatziki
Veckans alternativ:
Lunchkorv mé mos och gurkmajonäs/boston gurka
Västerbottenostpaj mé paprikasås och sallad

 
Välkomna! Jessika & Co                                                           Gäller 23 maj - 17 juni

BARNTÄVLING!
VINSTER: 
1:a pris presentkort på Görans Ljud & Bild, Klippan 500:-
2:a pris presentkort på Görans Ljud & Bild, Klippan 300:-
3:e pris presentkort på Görans Ljud & Bild, Klippan 200:-

SÅ HÄR GÖR DU:
• Sök efter “Klippantrollet” i tidningen. Ta reda på vilken bokstav
 som han håller i handen. Bilda sedan ett ord av dessa bokstäver
 och skriv det i de vita rutorna nedan.

• Sänd lösningen till: 
 Adapt Media AB
 Norra Skolgatan 2
 264 33 KLIPPAN 

 senast den 6 juni brev frankerat 
 med brevporto. 

• Glöm inte ange ”BARNTÄVLING” 
 utanpå kuvertet!

Namn:  _______________________________________________________________________________________________

Adress:  _______________________________________________________________________________________________

Telnr:  ______________________________________________________________ Ålder: _______________________

Vinnare Annonsjakten – April 2016
Dessa vinner 2 biljetter var till 
Bruksspelet.
• Ann-Christin Wingren, Perstorp
• Marianne Gustafsson, Klippan

GISSA VILKET 
ORD SOM  

JAG GÖMMER!
Denna kan 
man flyga!

FÖR BARN UPP TILL 12 ÅR

ORDET ÄR:

GRATTIS!!!

?

Perstorp Bälinge
Idrottsklubb

Kom & Fynda! Massor av saker!
• Shopen Hantverkargatan 2 D. Öppet: Tis & Tors 14-17 /Lör 10-13 
• Loppislokalen efter Ugglebadet. Badvägen 7. 
PERSTORPS ENDA MÖBELAFFÄR! Öppet: Ons 14-17 /Lör 10-13 

Välkomna!

Electrolux
Assistent

NU 1.000:-
RABATT 

Cylinda Frys
F2285

185 cm, 251 liter

Aut. avfrostning
rek pris 8.000:-

Cylinda Kyl
K2285

185 cm, 349 liter

LED belysning
rek pris 6.200:-

NU 5.990:- 

NU 4.990:- 

Electrolux
M�sdags-tips!

kia.com

Ncr du ser pd fotbolls-EM i sommar sd ser du resultatet 
av cndlusa timmar av skjuts, lottfurscljning och ideellt 
arbete. Vclj en skjutsmaskin frdn Kia, sd kan du njuta av 
kurupplevelsen, samtidigt som smd spelare med stora 
drummar dker bdde bekvcmt och sckert i baksctet.

Alla erbjudanden gcller levererade bilar t.o.m. 31/5-2016 eller sd ldngt lagret rccker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter 
eller furetagsavtal och gcller endast lagerbilar. Brcnslefurbrukning blandad kurning Kia Picanto 4,4-5,6 l/100 km, CO2-utslcpp 102-130 
g/km. Testerna cr gjorda enligt EU-kurcykel och miljuklass Euro 6. Lokala prisavvikelser kan furekomma. *Kia Privatleasing: 36 mdn, 
mdnads kostnader inkl. moms exkl. upplcggnings- och aviavgift. Rurlig rcnta. Max kurstrccka 1500 mil/dr, uvermil debiteras. Sedvanlig 
kreditpruvning sker. Slitagedelar, uvriga reservdelar och ev. tillval frdn kund ingdr inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Bilen pd 
bilden kan vara extrautrustad. Med reservation fur eventuella tryckfel.

drummar dker bdde bekvcmt och sckert i baksctet.drummar dker bdde bekvcmt och sckert i baksctet.

Kampanjpris frdn: 105.800 kr
PRIVATLEASING FRDN 1.936 KR / MDN*  

1.0 SPECIAL EDITION REK. CA PRIS 132.000 KR

Picanto Special Edition cr utrustad med bl.a. klimat  anlcgg ning, ISG 
(start & stopp - manuell vcxelldda), 15  alu mi nium fclgar, sportiga 
stutfdngare fram och bak, dubbla synliga utblds, elhissar cven bak, 
Bluetooth-, hujdjusterbar furarstol och murktonade rutor bak.

LCGG TILL UEFA EDITION-PAKET: 
NAVIGATION & BACKKAMERA FUR 4.900 KR
(VCRDE 10.900 KR)

Vi kan bli din biljett 
till Frankrike
Vinn biljetter till sommarens 
EM-cventyr genom att dela med 
dig av din bcsta fotbollsbild pd 
Instagram med #kiafotboll! Lcs 
mer om tcvlingen pd kia.com.

kia.com

Ncr du ser pd fotbolls-EM i sommar sd ser du resultatet 
av cndlusa timmar av skjuts, lottfurscljning och ideellt 
arbete. Vclj en skjutsmaskin frdn Kia, sd kan du njuta av 
kurupplevelsen, samtidigt som smd spelare med stora 
drummar dker bdde bekvcmt och sckert i baksctet.

Alla erbjudanden gcller levererade bilar t.o.m. 31/5-2016 eller sd ldngt lagret rccker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter 
eller furetagsavtal och gcller endast lagerbilar. Brcnslefurbrukning blandad kurning Kia Picanto 4,4-5,6 l/100 km, CO2-utslcpp 102-130 
g/km. Testerna cr gjorda enligt EU-kurcykel och miljuklass Euro 6. Lokala prisavvikelser kan furekomma. *Kia Privatleasing: 36 mdn, 
mdnads kostnader inkl. moms exkl. upplcggnings- och aviavgift. Rurlig rcnta. Max kurstrccka 1500 mil/dr, uvermil debiteras. Sedvanlig 
kreditpruvning sker. Slitagedelar, uvriga reservdelar och ev. tillval frdn kund ingdr inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Bilen pd 
bilden kan vara extrautrustad. Med reservation fur eventuella tryckfel.

drummar dker bdde bekvcmt och sckert i baksctet.drummar dker bdde bekvcmt och sckert i baksctet.

Kampanjpris frdn: 105.800 kr
PRIVATLEASING FRDN 1.936 KR / MDN*  

1.0 SPECIAL EDITION REK. CA PRIS 132.000 KR

Picanto Special Edition cr utrustad med bl.a. klimat  anlcgg ning, ISG 
(start & stopp - manuell vcxelldda), 15  alu mi nium fclgar, sportiga 
stutfdngare fram och bak, dubbla synliga utblds, elhissar cven bak, 
Bluetooth-, hujdjusterbar furarstol och murktonade rutor bak.

LCGG TILL UEFA EDITION-PAKET: 
NAVIGATION & BACKKAMERA FUR 4.900 KR
(VCRDE 10.900 KR)

Vi kan bli din biljett 
till Frankrike
Vinn biljetter till sommarens 
EM-cventyr genom att dela med 
dig av din bcsta fotbollsbild pd 
Instagram med #kiafotboll! Lcs 
mer om tcvlingen pd kia.com.

kia.com

Ncr du ser pd fotbolls-EM i sommar sd ser du resultatet 
av cndlusa timmar av skjuts, lottfurscljning och ideellt 
arbete. Vclj en skjutsmaskin frdn Kia, sd kan du njuta av 
kurupplevelsen, samtidigt som smd spelare med stora 
drummar dker bdde bekvcmt och sckert i baksctet.

Alla erbjudanden gcller levererade bilar t.o.m. 31/5-2016 eller sd ldngt lagret rccker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter 
eller furetagsavtal och gcller endast lagerbilar. Brcnslefurbrukning blandad kurning Kia Picanto 4,4-5,6 l/100 km, CO2-utslcpp 102-130 
g/km. Testerna cr gjorda enligt EU-kurcykel och miljuklass Euro 6. Lokala prisavvikelser kan furekomma. *Kia Privatleasing: 36 mdn, 
mdnads kostnader inkl. moms exkl. upplcggnings- och aviavgift. Rurlig rcnta. Max kurstrccka 1500 mil/dr, uvermil debiteras. Sedvanlig 
kreditpruvning sker. Slitagedelar, uvriga reservdelar och ev. tillval frdn kund ingdr inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Bilen pd 
bilden kan vara extrautrustad. Med reservation fur eventuella tryckfel.

drummar dker bdde bekvcmt och sckert i baksctet.drummar dker bdde bekvcmt och sckert i baksctet.

Kampanjpris frdn: 105.800 kr
PRIVATLEASING FRDN 1.936 KR / MDN*  

1.0 SPECIAL EDITION REK. CA PRIS 132.000 KR

Picanto Special Edition cr utrustad med bl.a. klimat  anlcgg ning, ISG 
(start & stopp - manuell vcxelldda), 15  alu mi nium fclgar, sportiga 
stutfdngare fram och bak, dubbla synliga utblds, elhissar cven bak, 
Bluetooth-, hujdjusterbar furarstol och murktonade rutor bak.

LCGG TILL UEFA EDITION-PAKET: 
NAVIGATION & BACKKAMERA FUR 4.900 KR
(VCRDE 10.900 KR)

Vi kan bli din biljett 
till Frankrike
Vinn biljetter till sommarens 
EM-cventyr genom att dela med 
dig av din bcsta fotbollsbild pd 
Instagram med #kiafotboll! Lcs 
mer om tcvlingen pd kia.com.

Newmanbil AB
HässleholmHässleholm Södra Kringelvägen 2, Tel vxl: 0451 - 38 40 00

Säljare direkt: Urban Söderholm 0451 - 38 40 05M å n  -  f r e  9  -  1 8  /  L ö r  1 0  -  1 4

kia.com

Ncr du ser pd fotbolls-EM i sommar sd ser du resultatet 
av cndlusa timmar av skjuts, lottfurscljning och ideellt 
arbete. Vclj en skjutsmaskin frdn Kia, sd kan du njuta av 
kurupplevelsen, samtidigt som smd spelare med stora 
drummar dker bdde bekvcmt och sckert i baksctet.

Alla erbjudanden gcller levererade bilar t.o.m. 31/5-2016 eller sd ldngt lagret rccker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter 
eller furetagsavtal och gcller endast lagerbilar. Brcnslefurbrukning blandad kurning Kia Picanto 4,4-5,6 l/100 km, CO2-utslcpp 102-130 
g/km. Testerna cr gjorda enligt EU-kurcykel och miljuklass Euro 6. Lokala prisavvikelser kan furekomma. *Kia Privatleasing: 36 mdn, 
mdnads kostnader inkl. moms exkl. upplcggnings- och aviavgift. Rurlig rcnta. Max kurstrccka 1500 mil/dr, uvermil debiteras. Sedvanlig 
kreditpruvning sker. Slitagedelar, uvriga reservdelar och ev. tillval frdn kund ingdr inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Bilen pd 
bilden kan vara extrautrustad. Med reservation fur eventuella tryckfel.

drummar dker bdde bekvcmt och sckert i baksctet.drummar dker bdde bekvcmt och sckert i baksctet.

Kampanjpris frdn: 105.800 kr
PRIVATLEASING FRDN 1.936 KR / MDN*  

1.0 SPECIAL EDITION REK. CA PRIS 132.000 KR

Picanto Special Edition cr utrustad med bl.a. klimat  anlcgg ning, ISG 
(start & stopp - manuell vcxelldda), 15  alu mi nium fclgar, sportiga 
stutfdngare fram och bak, dubbla synliga utblds, elhissar cven bak, 
Bluetooth-, hujdjusterbar furarstol och murktonade rutor bak.

LCGG TILL UEFA EDITION-PAKET: 
NAVIGATION & BACKKAMERA FUR 4.900 KR
(VCRDE 10.900 KR)

Vi kan bli din biljett 
till Frankrike
Vinn biljetter till sommarens 
EM-cventyr genom att dela med 
dig av din bcsta fotbollsbild pd 
Instagram med #kiafotboll! Lcs 
mer om tcvlingen pd kia.com.
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NYA SMÖRGÅSKUPÉ N

Smörgåskupén i den gamla järnvägs-
stationen är sig lik, men ändå inte. För 
snart ett år sedan tog bröderna Rafael 
och Andreas över butiken. Baguetter, 
sallader, smörgåstårtor och smörre-
bröd erbjuds som tidigare. 

– Vi har inte ändrat på vårt utbud i grunden, 
men vi har lagt till en del ingredienser som 
inte fanns tidigare, säger Andreas Galecki. 
Till exempel har vi numera Tyskens korv från 
Bjuv. Närproducerat, svenskt kött. Över huvud  
taget satsar vi på lokala leverantörer och har 
höjt ribban när det gäller kvaliteten. Nytt är 
också ett exotiskt fat med kyckling och rost-
biff och exotiska frukter.

Lång erfarenhet
Rafael Stachura har en utbildning som kall-
skänka, som kompletterat med annat arbete 
inom livsmedelsindustrin är en bra grund för 
arbetet. Han jobbade själv på Smörgåskupén 
när förre ägaren frågade om han ville ta över, 
vilket han nappade på. Andreas har lång  
erfarenhet från livsmedelsbranschen, bland 
annat som rökmästare och förman på  
Dymöllans ålrökeri. Nu har han och brodern 
tagit hand om Nya Smörgåskupén för att an-
vända sin samlade kunskap på bästa sätt.
– Jag har arbetat med i stort sett hela kedjan 
inom matproduktion, berättar Rafael. Den  
erfarenheten gör att jag vet vad jag inte 
vill erbjuda min kunder. Jag har sett hur en 
del mat producerats och vad den har gått  
genom innan den hamnat på tallriken. Jag 
vet vad jag vill undvika att sälja. 
– Vi väljer alltså att satsa på det närprodu-
cerade, fyller Andreas i. Vi köper först och 
främst in råvaror från lokala leverantörer,  
exempelvis Sejrbo & son. 

Bra läge
Läget i den anrika stationsbyggnaden är bra. 
Dels passerar resande till och från Klippan,  
med väntsalen inpå knuten. Utanför på  
gatan finns god plats att parkera för dem 
som vill köra och hämta sina beställningar. 
På gatan passerar trafik till och från Klippans 
centrum och industriområdet på andra sidan 
järnvägen.

Nya Smörgåskupén

– Vi är flexibla, men bäst resultat när det  
gäller smörgåstårtor och smörrebröd får man 
om de beställs några dagar innan de skall 
hämtas, säger Andreas. En smörgåstårta bör 
stå 12 timmar för att inte bli för torr. Så vi 
vill gärna att kunderna gör beställningar i tid, 
så blir smaken den absolut bästa. Vi är nog-
granna och vill ha nöjda kunder.

Catering till företag och privatpersoner
Den som har fest hemma kan alltså be-
ställa festmaten på Nya Smörgåskupén! De  
närmsta veckorna tar man emot beställningar  
inför studentavslutningen. Förutom dessa 
säsongsbetonade arbeten får man mycket 
beställningar från företag på såväl frukostar 
som luncher. Det är enkelt att slå en signal 
och göra en beställning som man sedan kan 
hämta upp!

Nya Smörgåskupén
I DEN GAMLA JÄRNVÄGSSTATIONEN
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Vi har haft mäklarfotografering av vårt hus. Inte för att 
vi hittat något nytt, utan mer för att vara redo när vi väl 
hittar nästa hus. Min 3,5-åring är så rutinerad hustittare 
numera att hon traskar in i nya hus, känner efter lite 
och kallar på oss: ”här känns det lite knarrigt” säger 
hon samtidigt som hon skeptiskt hoppar upp och ner....

Mäklarfotografering är ingen enkel sak om man inte 
tillhör den sparsmakade typen. Jag gillar färg, form, 
blandar hejvilt och älskar udda prylar. Det jag och min 
man var mest rädda för under fotograferingen var 
frasen ”nu öppnar vi garaget”. Där hade vi tryckt in allt 
som inte var Hemnet-godkänt. 

Vad spännande det hade varit om fotografen hade 
kommit oanmäld, förslagsvis en helt vanlig tisdagkväll. 
Låt oss testa ett nytt koncept: Vi börjar i hallen! Här hittar 
vi både sommar- och vinterskor i en härligt grusig röra och 
två vagnar trängs om utrymmet. Mammans jacka ligger 
på golvet och det ser ut som om hon hoppat ur skorna, 
för hon var så vansinnigt kissnödig när hon kom hem. 
I köket står en stekpanna med några bitar falukorv och 
resterna av makaroner som kokat över syns på spisen. 
Det knastrar lite under strumporna av torkad playdoh 
och vi fortsätter upp på övervåningen. I badrummet 
hittar vi massa schampoflaskor och badleksaker som 
trängs i duschen. Det är tandkrämsstänk på spegeln 
och på badrumshyllan ligger det en borste, smycke, 
nagellack, mascara, glittriga hårspännen och parfym. 
Detalj: Ett gäng olika och urtvättade badlakan! Fräscht! 
Vidare till master bedroom! Se upp så du inte snubblar 
över diverse nallar som ligger i snitslad bana. Sängen 
är obäddad och på nattduksborden finns vattenflaskor, 
nappar, kräkhanddukar och nya blöjor för snabbt byte 
på natten. Så ser det aldrig ut på Hemnet! 

Tyvärr får jag göra er besvikna här. Vår bostadsannons 
följer mallen, kanske lite mer färg än vanligt, men 
annars vansinnigt undanplockat. Färska kryddor i köket, 
bäddad säng (vi letade som dårar efter sängöverkastet), 
jag la en fårskinnspäls lite avslappnat på en bänk i 
trädgården och i växthuset tände vi ljus och satte ett 
litet fat med kanelbullar med tillhörande kopp. Inte ett 
ögjävel är torrt! Och vet du vad jag vill göra när jag ser 
bilderna från vårt hus? Då vill jag aldrig någonsin flytta 
från det underbara huset med fårskinnspälsen på en 
bänk i trädgården och det skinande badrummet...

LJUNGBYHEDS

JOUR DYGNET RUNT www.ljungbyhedsspolservice.se

Avloppsspolning UnderhållsspolningRörinspektion Taktvätt

070-33 90 680
info@erby.se

Du vilar...

En kontakt räcker! 

i vårsolen!

Vi fixar dina byggprojekt! 

 
 

 

10,7x7,1 

RÖSTÅNGA 
BEGRAVNINGSBYRÅ 
 

  -   -  -  

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

           -  
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RÖSTÅNGA 
BEGRAVNINGSBYRÅ 
 

  -   -  -  

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

           -  

Bryggerigatan 13, Klippan 0435-101 05

Snart öppnar vi upp för a la carte, 
kvällar och helger. Håll dig uppdaterad på

www.norrehus.se

Vi har Sias underbara krämiga 
gräddglass. Gjord enbart med 
äkta råvaror av högsta kvalitet, 
ofta lokalt producerat.

Ta en enkel kulglass eller låt 
dig förföras av en underbar 
glassdessert - med extra allt.

Glass ska göras av grädde
– annars kan det kvitta

Bryggerigatan 13, Klippan 0435-101 05

13



Stort jubileumsår!

S:T PETRI

Att S:t Petri - kyrkan i Stadsparken i 
Klippan - är något utöver det vanliga 
har sakta men säkert sjunkit in hos 
Klippanborna. Tusentals arkitektin-
tresserade från hela världen har  
besökt S:t Petri genom åren. Intresset 
har pågått i 50 år, i år är det stort jubi-
leum! 

Det var den första advent 1966 som arkitekt 
Sigurd Lewerentz’ mästerverk invigdes av 
dåvarande biskop Martin Lindström. Jubiléet 
kommer att uppmärksammas och firas av 
Klippans Pastorat under resten av året, ja till 
och med en bit in på nästa år. Evenemang 
med musik, visningar, gudstjänster och andra 
högtidligheter kommer att avlösa varandra.

Utställning
Det stora födelsekalaset inleds med att kom-
munen arrangerar en utställning i Konst-
hallen med start den 2 juli. Vernissage 11-14. 
Utställningen heter ”S:t Petri 50 år – kontext, 
fragment och influenser” och sätts upp av 
Matt Hall, professor i arkitektur från Ala-
bama. Utställningen pågår till den 28 augusti. 

Vägkyrka och visningar
S:t Petri blir pastoratets vägkyrka under pe-
rioden 26 juni-10 juli med öppettider kl 11-18 
och dagliga andakter/gudstjänster kl 14. Vid 
vägkyrkan kommer det att finnas caféverk-
samhet, så möjlighet till fika finns och värdar 
finns på plats för visning av kyrkan. Den som 
tidigare inte beskådat detaljer i kyrkans arki-
tektur får nu möjlighet till en spontan före-
visning. 

Samarbete med Yllefabriken
Inför jubileet har pastoratet tillsammans 
med Yllefabriken tagit fram ett sortiment av  
varor som är designade utifrån S:t Petri kyrka. 
Plädar, brickor och andra artiklar med motiv 
från kyrkan kommer att finnas till försäljning 
på expeditionen vid S:t Petri kyrka samt på 
Yllefabriken.

Arkitektoniskt mästerverk
S:t Petri ligger i behaglig grönska i Stadspar-
ken, och är en plats för andakt och kontemp-
lation. Ett besök i kyrkan ger också tillfälle att 
studera och utforska Sigurd Lewerentz sista 
kyrka som arkitekt. Arbetet med det mörka 
Helsingborgteglet där ingen sten är huggen, 
den på frimärke avbildade dopfunten, en 
mussla från Indiska oceanen, det stora korset 
som bär hela kyrkan, de karmlösa fönsterna, 
ja, det finns många detaljer att studera och 
avnjuta. Den som önskar guidad tur, kon-
takta kyrkan. S:t Petri, som inte är lik någon 
annan kyrka, är väl värt ett besök!

Kontakta Svenska kyrkans expedition 
för guidad tur tfn 0435-296 80
Eller e-post: 
klippans.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/klippan
www.sanktpetrikyrka.se

Inslag från Go´kväll på svt:
www.youtube.com/
watch?v=qcEIwNode0g

”FÖRKLÄDD GUD”
Vedby kyrka 12 juni kl 17.00

”TONER AV SOMMAREN”
Källna kyrka 16 juni kl 19.00

HALLAVARA STOMPERS
Färingtofta kyrka 23 juni kl 19.00

”SÅNGER FRÅN LIVETS TRÄDGÅRD”
S:t Petri kyrka 30 juni kl 19.00

”DIN KLARA SOL” 
S:t Petri kyrka 7 juli kl 19.00

 ”HIMLEN RUNT HÖRNET”
Östra Ljungby kyrka 14 juli kl 19.00

”EN MUSIKALISK RESA GENOM 
FEM SEKEL”
Riseberga kyrka kl 21 juli 19.00

HÖRDEGÅRDS FYRA
Västra Sönnarslövs kyrka 28 juli kl 19.00

”MUSIKALISK RESA PÅ MARIMBA”
Källna kyrka 4 augusti kl 19.00

”FRÅN HARLEM TILL KLIPPAN” 
Vedby kyrka 8 augusti kl 19.00

ELEGI SPELAR OCH 
BERÄTTAR OM ALLAN EDWALL
Färingtofta kyrka 18 augusti kl 19.00

”I MÅNANS SKIMMER”
Gråmanstorps kyrka 25 augusti 
kl 19.00

MUSIK i
Sommarkväll
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Stort jubileumsår!
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Gråmanstorps kyrka 25 augusti 
kl 19.00

Musikalen Bruksspelet 
REGNBÅGEN 1 - 24 juli 2016
På 1950-talet avtog den snabba tillväxten i Klippan. Många av 
industrierna lades ner, liksom järnvägsspåret till Ängelholm. Men 
på Klippans Bruk snurrade hjulen, på 1960-talet hade Bruket som 
mest anställda, ca 800 arbetare. Vid kommunreformen 1952 blev 
Klippan så kallad storkommun och en gymnasieskola förlades till 
Klippan 1957.

Och det är detta år, 1957, som årets Bruksspel - musikalen Regn-
bågen, utspelar sig. Detta är en tid då föreningslivet blomstrade. 
Arbetarna på bruksorten organiserade sig fackligt och med förbät-
trade arbetsvillkor följde mera fritid och denna tid ägnades gärna 
åt brottning, dans, musik och restaurangbesök. Folkets Hus, med 
dansrotundan Regnbågen, Åby bar och Folkan - bio och teater, är 
en för Klippanborna känd samlingsplats för dessa nöjen. 

I årets föreställning får vi bland andra stifta bekantskap med överk-
lasskvinnan Margareta, ledare för ortens kvinnoförening, militären 
och tillika brottningstränaren Erik, SVT-journalisten Ingrid från Klip-
pan, Alexis som är gästarbetare på Bruket, gymnastikfröken Karin 
och Gunnar, ortens första Rock´n Roll-stjärna. 

Glatt, svängigt, hett och pastelligt. Det kan du förvänta dig av årets 
föreställning.

Kreativa teamet:
Manus: Annika Kofoed o Bim Wikström
Regi: Annika Kofoed
Musik o sångtexter: P-O Nilsson
Koreografi: Melker Sörensen
Scenografi: Anna Quiding
Kostym: Kostymgruppen S.A.A.R.E.Y.E.

Medverkande: 
Axel Birgander, Elin Rusk, Heléne Lindquist, 
Mikael Ahlberg, Regina Lund, Stefan Clarin  
samt stor musikalensemble från Teater Amabile

REGNBÅGEN 
- Bruksspelet 2016
Spelas på Pappersbruket, Klippan
Biljetter måste bokas. Gå in på 
www.bruksspelet.se

Biljettpris:
Vuxen 325:- 
<17 år 175:- 
Förtäring 145:-
 

Nu är det hög tid 

att boka din biljett 

till årets föreställning!

För mer information: 
www.bruksspelet.se
Tel: 0733-66 03 93 
eller 0702-72 98 35

Varmt välkomna!
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PROFILE
N:

SOLVEIG
 ANDREA

SSON

Det är ett långt arbetsliv inom äldre-
omsorgen och ett varaktigt engage-
mang inom hembygdsrörelsen som 
Solveig Andreasson har bakom sig. 
Sedan hon kom till Ljungbyhed i tju-
goårsåldern har hon varit bygden 
trogen och lagt ner ett stort arbete i 
föreningslivet. Mest kraft har hon lagt 
på hembygdsföreningen, men hon har 
även varit aktiv som scoutledare.

Från Halland till Skåne
Det är mer än 90 år sedan Solveig föddes 
i Stafsinge mellan Falkenberg och Varberg i 
Halland. Som sexåring hälsade hon på sina 
morbröder och bodde då en kort tid i Ljung-
byhed. Som sjuttonåring återvände hon till 
Skåne för att hjälpa en kusin med barnpass-
ning, vilket ledde till att hon senare flyttade 
söderut. Hon hade träffat en ”påg” och hon 
sökte sig till Ljungbyhed. Solveig hade arbetat  
en tid på lasarettet i Falkenberg och som ny-
bliven Ljungbyhedsbo fick hon jobb på ålder-
domshemmet i Riseberga.
– Där träffade jag min berättargubbe August,  
som kunde berätta om när han hade sett 
Bäckahästen och Näcken, säger Solveig med 
ett leende. En annan av de boende på ålder-
domshemmet var ”Danska Helena”, som var 
syster till konstnären Nils Forsberg. Då blev 
jag intresserad av honom och tog reda på 
mycket som jag har skrivit ner.

Sjukvård och äldreomsorg
Efter en tid på ålderdomshemmet värvades 
hon av en läkare till flygflottiljen. Arbetet var 
lärorikt, men krävande. I samband med att 
första barnet, Carina, föddes slutade Solveig 
på flottiljen. Men Solveig skaffade sig en teo-
retisk utbildning inom hemvård och sjukvård, 

och fick senare arbete inom det som vi idag 
kallar äldreomsorg. Hon arbetade då i den 
uppsökande verksamheten i Riseberga kom-
mun, vilket innebar att hon kom ut till de 
äldre runt omkring i bygden. 
– Det var intressant, man lärde känna alla 
över 80 år i kommunen, berättar Solveig. 
Men det var inte lätt att hitta dem. Vi använ-
de mantalslängder, så deras adresser hade 
jag inte. 

Hembygdens historia och fornminnen
Intresset för hembygdens historia hade alltså 
väckts tidigt. Genom kontakten med de äldre 
i bygden fick hon höra fängslande berättelser 
och hon sökte sig till hembygdsföreningen.
– Jag gick med i hembygdsföreningen när 
jag var tjugo år, fortsätter Solveig. Jag blev 
intresserad av fornminnen och fick lära mig 
mycket av de äldre i föreningen. Det var bland 
annat Patrik Haller, Valter Ljunggren och Esse 
Eriksson. Jag var med när Valter Ljunggren 
hittade stjärngravarna, treuddarna, vid Sor-
röd. Vi letade efter en smältugn när Valter 
i en viss vinkel såg att det låg stenar på ett 
speciellt sätt. Det var spännande.
Solveig var ordförande i Riseberga-Färing-
tofta hembygdsförening i ett tiotal år och 
har genom åren lett vandringar och hållit i 
många studiecirklar i bygdens historia. 

Dokumentation
Som hemtjänstassistent fick Solveig en natur-
lig kontakt med de äldre Ljungbyhedsborna. 
Hon lyssnade på deras historier och tog till-
vara på så mycket som hon kunde.
– Det är svårt att säga hur mycket jag har do-
kumenterat, men jag har intervjuat många, 
säger Solveig. Jag har alltid varit nyfiken på 
folk.

Solveig hade en studiecirkel för de äldre som 
bodde på Pilen. De som hon intervjuade i 
början var födda på 1800-talet. Hon hade 
skaffat kassettbandspelare och ibland fanns 
den med i bilen. Solveig frågade då de gamla 
som hon besökte om hon fick spela in dem. 
Det blev många historier ur bygdens historia. 
Nu är materialet överlämnat till hembygds-
föreningen. 

”Raggen”
Att Solveig är scout är kanske mindre känt. 
Sonen Ola är en aktiv scoutledare i Ljung-
byhed, och Solveig var ledare för scouterna 
redan 1948. På den tiden hade scouterna 
smeknamn och Solveigs scoutnamn var 
”Raggen”, namnet efter en äventyrlig flicka i 
en ungdomsroman av Gunnar Widegren.
– Det är ju många barn och ungdomar som 
inte är idrottsintresserade, men som behöver 
komma ut och röra på sig. Då är scouterna 
ett bra alternativ, tycker ”Raggen”. När jag 
fyllde 90 år blev jag oväntat uppvaktad av ett 
fyrtiotal personer, där många var gamla so-
cuter. Det var trevligt, det var ju många som 
jag lärt känna genom åren som kom.

Väntjänst
Med åldern har rörligheten begränsats, men 
Solveig är väldigt tacksam över den hjälp hon 
får från Väntjänsten. Efter en tids sjukdom 
behövde hon hjälp med att komma ut och 
röra på sig. Det hade hon inte klarat utan de-
ras hjälp.
– Dom är fantastiska, säger Solveig när hon 
hyllar de frivilliga inom Väntjänsten. Jag hade 
inte själv klarat att komma ut och gå som jag 
gör nu. Jag har blivit piggare och orkar mer 
tack vare dem.
Solveig Andreasson har mycket att berätta. 
Hon är fortfarande aktiv i hembygdsfören-
ingen och just nu håller hon på att samman-
ställa föreningens historia till det kommande 
90-årsjubileet. En pigg och minnesgod pen-
sionär som njuter att vara ute i den hembygd 
som blev hennes för 70 år sedan, Solveig An-
dreasson!

På den utmärkta hemsidan Skånes 
Nordvästpassage finns några av Solveigs 
berättelser:
http://skanes-nordvastpassage.se/valter-
ljunggren/
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Foto: Bengt Hertzman
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I UR OCH SKUR

Fo
to

: B
en

g
t 

H
er

tz
m

an

 Välkommen till vårt 
Öppna hus!

. 

I UR OCH SKUR
FRILUFTSFRAMJANDET

tisdag 24 maj 15.30 – 18.30

Nya
fräscha
rymliga
lokaler

Erfaren
kompetent
personal

www.klippan.se/iurochskur
Telefon rektor Lotta Lundberg 0435-441088 • Mail: statarlangan.iurochskur@telia.com

Vi vill gärna visa upp vår 
I Ur och Skur Skola och 
hälsar alla intresserade 
hjärtligt välkomna 
till Herrevadskloster, 
Ljungbyhed. 

Att en skola och förskola heter ”I Ur och Skur” säger en del. 
Barn mår bra av att röra på sig och vara ute. I Ljungbyhed 
finns skolan där omsorg och undervisning sker såväl in-
omhus som utomhus. Pedagogiken tar sin utgångspunkt i 
friluftsliv och upplevelsebaserat lärande.

I Ljungbyhed har I Ur och Skur-förskolan Statar längan, med sina 27 
barn i åldern 1 – 5 år, funnits sedan 1989.  Förskolan är liten och har 
Herrevadsklosters behagliga miljö inpå knutarna. På gångavstånd 
finns skolan med förskoleklass (6-åringar), klass 1-2 och 3-4. Skolan 

Med barnen i den friska luften
har 40 elever och den lägsta klassen har ett nära samarbete med 
skolan.
– Vi är en liten skola, men har plats för ytterligare några elever, säger 
Lotta Lundberg som är rektor på skolan. Nu har vi fått större och mer 
ändamålsenliga lokaler. Det firar vi med Öppet hus den 24 maj där 
alla hälsas välkomna!

Ekonomisk förening
Skolan drivs som en ekonomisk förening där styrelsen består av 
personal och föräldrar. Skolan är knuten till Friluftsfrämjandet som 
startade förskolor för drygt trettio år sedan. Föräldrarna engage-
ras i verksamheten och har genom detta god insyn i dess arbete. 
Delaktigheten som förälder ökar också när man hjälper till med det 
praktiska arbetet på skolan. Just nu arbetar man tillsammans med 
utemiljön för att den ska bli stimulerande och inbjuda till lek och 
samvaro. Samverkan mellan skolpersonal och föräldrar är viktig för 
att uppnå ett bra resultat.

Nya lokaler
Skolverksamhet startade man år 2000 i Broröd, men sedan 2008 
finns man alltså på Herrevadskloster. Skolan bedrivs i så kallad B-
form med två årskullar tillsammans i grupperna, klass 1-2 och klass 
3-4. I Ur och Skur har nu genom renovering och tillbyggnad fått 
bättre utrymmen och funktionella lokaler. Såväl förskola som skola 
Iigger vackert i den lummiga miljö som Herrevadskloster utgör.

Upplevelsebaserad pedagogik
Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-metodik strävar efter att varje barn 
får utvecklas genom friluftsliv, lek, rörelse, spänning och upplevelser 
med alla sinnen. Barn som får möjlighet att komma ut i naturen lär 
sig handla efter allemansrätten och värna om miljön.
– Vi bedömer om undervisningen passar bäst att vara utomhus eller 
inomhus, fortsätter Lotta Lundberg. Det är mycket undervisning som 
kan bedrivas utomhus när man är i rörelse. Som exempel har vi ”tal-
linjen” som är ett system med brädor där vi kan lära oss räknesätten 
och multiplikationstabellen ute på skolgården.

Historisk miljö
Den omgivande miljön innehåller också fina möjligheter för peda-
gogiken. Att undervisa om de historiska epokerna i autentisk miljön 
ger lite extra. I närheten finns stenåldersgravar och i den historiska 
klostermiljön där munkar en gång verkade ges fina tillfällen till för-
medling av kunskap. En spännande och intresseväckande miljö för 
barnen!

Friluftsfrämjandet – en ideell organisation – bildades 1892 
och har cirka 300 lokalavdelningar. Dessa arrangerar  
friluftsaktiviter i första hand för barn och unga. Sedan 1983 
organiserar Friluftsfrämjandet förskolor med namnet I Ur och 
Skur, där utomhusaktiviteter har stor betydelse för pedagogi-
ken. Idag finns 200 förskolor och 7 skolor i Sverige.
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Team Rynkeby är ett nordiskt välgö-
renhetsprojekt som varje år samlar in 
pengar till barn med cancer och deras 
familjer. Deltagarna är organiserade i 
olika lag som gemensamt cyklar ner 
till Paris. 

Team Rynkeby grundades år 2002, då 11 
motionscyklister beslutade sig för att cykla 
till Paris för att se avslutningen av Tour de 
France. Rynkeby Foods – juiceproducent i 
Danmark – var en av sponsorerna för cykel-
turen, men även andra företag visade sitt 
stöd. Överskottet från cykelturen skänktes till 
barncanceravdelningen på Odense universi-
tetssjukhus. 

Miljoner till Barncancerfonden
Sedan har det – som man förstår – bara rullat  
på. Det hela har växt, och fler och fler cyklis-
ter har anslutit. Mer pengar har kunnat sam-
las in till barn med cancer och deras familjer. 
I skrivande stund är Rynkeby Team uppe i 
1600 cyklister fördelade på 38 lag från Dan-
mark, Sverige, Finland, Norge och Färöarna. 
I fjol skrapade 1400 cyklister ihop mer än 60 
miljoner, varav 13 miljoner gick till den svens-
ka Barncancerfonden.

Vi hjälper dig med begravning, gravsten, juridik 
och försäkringar. Du är varmt välkommen in på 
vårt kontor.

Vi finns, när du 
behöver oss

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

Vi gör även hembesök och har jour dygnet runt.

Öppet: Måndag-fredag kl. 09.00-13.00.

Bjärhus Växtbutik
Tel. 0435 - 102 95  
www.bjarhus.se

Måndag - fredag .... 10 - 18
Lördag .................... 10 - 14
Söndag/helgdagar .. 11 - 13

Egen- Plantera nu
 

- skörda i
 sommar!

Öppettider:

Egen-Egen-Egen-Egen-Egen-Egen-Egen-Egen-
odladeodladeodladeodladebärbärbärbärbärbärbärbärbärsmakarsmakarsmakarsmakar
bäst!

Team Rynkeby cyklar till Paris

Skolloppet
Det är även skolbarn som engageras i Team 
Rynkebys insamling. Den 18 mars sprang tio-
tusen barn, bland annat från Ljungbyheds-
skolan och Bofinkenskolan i Klippan, och 
samlade in sammanlagt 1,4 miljoner kronor 
till barn med cancer. Barnen skaffar sponsor-
avtal med familj och anhöriga som sedan be-
talar ett visst belopp per sprungen kilometer. 
Men det viktiga för barnen är inte beloppet i 
sig utan att man gör något tillsammans med 
andra skolelever och känner att man gör 
skillnad för sjuka barn.

Säljer sponsorpaket
Två av deltagarna i Team Rynkeby är Carina 
Rydén Pettersson från Ljungbyhed och Ola 
Paulsson från Bonnarp. Dom ingår i Team 
Rynkeby Helsingborg som med cyklister och  
serviceteam har ett 50-tal medlemmar. 
– Under nästan ett års tid arbetar vi tillsam-
mans i laget med att samla in pengar till 
Barncancerfonden, berättar Ola. Vi säljer 
sponsorpaket, arrangerar en rad olika event 
samt är representerade på olika köpcenter 
och sportarrangemang i Helsingborg med 
omnejd. Det finns så mycket värme och  
generositet bland de företag och privatper-
soner som sponsrar. Utan dem hade det inte 
varit möjligt att göra skillnad.
– Och så cyklar dessutom alla lagen till Paris, 
avslutar Carina. Våra lagkamrater, vår gemen-
samma kamp och träning, skänker mig otro-
ligt mycket positiv energi. Jag ser framemot 
den 9 juli. Ni är välkomna att vinka av oss på 
Sundstorget i Helsingborg, då rullar vi iväg 
mot Paris!

Team Rynkeby känns igen på de skånska 
landsvägarna med sina gula cyklar och gula 
cykelkläder täckta av namn på guldsponso-
rerna. Dessa sponsorer har vardera skänkt 
25.000 kronor till Barncancerfonden. Alla 
bidrag som Team Rynkeby samlar in går oav-
kortat till att stödja barn med cancer.

TEAM RYN
KEBY

Dagmammor

A
Foto: Privat Team Rynkeby

Foto: Privat Team Rynkeby
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Nu är jag 

pensionär
 TOTAL 

utförsäljning!

50% på allt 
Gäller vid köp av kompletta glasögon!

Den formella titeln är dagbarnvårdare, men vem hör  
något annat än ”dagmamma”? Det är barnomsorg i det 
egna hemmet, som dagmamman ansvarar för. Denna 
omsorg kallades tidigare familjedaghem, men heter idag  
”pedagogisk omsorg” i skollagen. 

Omsorgsformen är idag relativt populär bland föräldrar och i Klip-
pans kommun har cirka 130 barn sin dag hos 19 kommunala dag-
mammor. De 19 dagmammorna har en god geografisk spridning 
och finns från Stidsvig till Färingtofta.

Träffas regelbundet
En dagmamma har i genomsnitt 6-7 barn i sin pedagogiska omsorg. 
Dagmammorna som ju har sitt eget hem som arbetsplats är an-
ställda av kommunen. De träffas regelbundet och har gemensamma 
aktiviteter.
– Vi träffas en gång i veckan, säger Ulla-Britt Nihlén som arbetar i 
östra Klippan. I det här området är vi sex dagmammor. Vi möts oftast 
på Humlan, lekplatsen bakom ICA Kvantum, och låter de olika barn-
grupperna leka tillsammans.
– Vi försöker vara ute så mycket som möjligt, fyller Susanne Persson 
Dahl i. Den 31 maj kommer vi att ha vernissage på en utställning 
med barnens konstverk.

Den formella titeln är dagbarnvårdare, men vem hör 

– barnomsorg i hemmiljö

I Klippans kommun finns 19 dagbarnvårdare med 111 barn i  
förskoleålder och 20 fritidsbarn i sin omsorg. I kommunens för-
skolor finns 636 barn.

– barnomsorg i hemmiljö– barnomsorg i hemmiljö– barnomsorg i hemmiljö– barnomsorg i hemmiljöDagmammor
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Den så kallade Klippanpopen fick stor 
uppmärksamhet i början av 1980-talet. 
Rockbanden med Torsson i spetsen 
spelade in skivor, framträdde i radio 
och TV och blev omskrivna i rikspres-
sen. Kriminella Gitarrer, Noise, Wilmer 
X, The Push och Kommissarie Roy gav 
alla ut vinylskivor på föreningen Svens-
ka Popfabrikens skivbolag. Torsson 
blev rikskända med låtarna Klippans 
Centrum och Det spelades bättre boll.

Ytterligare ett band som fick stor uppmärk-
samhet var Johnny & Dom Andra som gav 
ut LP-skivan Ljus över prärien 1984. Gruppen 
fanns några år på 1980-talet innan de bytte 
namn till Friends Inside och senare upplös-
tes. Sångare och gitarrist var Michael Nemeti 
som skrev de flesta av Johnny & Dom Andras 
låtar. På trummor fanns Tobbe Andersson, 
som idag trummar på i ett flertal band i Klip-
pan. Övriga medlemmar i bandet var Marie 

Skånska mästerskapen i orientering 2016 kommer att av-
göras i Ljungbyhed lördagen och söndagen den 28-29 maj. 
Det är OK Kompassen som står som arrangör för DM-sprint 
OL (orienteringslöpning) inne i tätorten Ljungbyhed. 

På lördagen räknar man med 500-600 deltagare i ett 40-tal klasser, 
från åldersklasserna 10 år upp till 90 år. Det finns också 4 motions-
klasser där även den som inte är medlem i någon klubb kan ställa 
upp. Söndagen 29 maj tävlas det i sprintstafetter, och antalet delta-
gare blir något mindre än på lördagen. Start för tävlingen är kl. 10.00 
båda dagarna.
– På lördagen springer vi i samhället, bort mot Hembygdsparken och 
lite inne på f d F5-området, berättar tävlingsledaren Roland Nilsson. 
På söndagens sprintstafett blir det enbart inne på det gamla F5-om-
rådet och ner mot Krikavägen.

Tävlingsarenan ligger vid Järnvägsgatan på den öppna platsen i när-
heten av den gamla vakten. Här sker starter och växlingar i stafetter-
na. Det blir således liv och rörelse i Ljungbyhed denna helg, många 
raska fötter skall trampa runt i samhället och inne på Ljungbyhed 
Park.

OK Kompassen arrangerar tävling i Ljungbyhed

KLIPPANPOP ÅTERUPPLIVAD
Balkhag på bas och Roger Sjunner på gitarr. 
Marie känner man igen som en av damerna 
i Madaroarna, och Roger har spelat med ett 
flertal band tidigare, men har inte varit sär-
skilt aktiv de senaste sju-åtta åren.
– Vi blev efterfrågade som förband till Sa-
tor, ett band från Borlänge i Dalarna, till en 
spelning i Alvesta nu i år, förklarar Michael 
anledningen till återföreningen. Vi tyckte det 
verkade kul så vi bestämde oss för att spela 
tillsammans igen. Vi hade en spelning 2004 
på första maj-popen i Klippan, men annars 
har vi inte spelat sedan slutet av 80-talet. 
Spelningen i Alvesta gick bra så nu tar vi 
några spelningar till.

Med Dolkenihåsan på Norrehus
Johnny & Dom Andra kommer att spela på 
Norrehus, mat- och musikstället på Bryg-
gerigatan, den 27-28 maj tillsammans med 
Dolkenihåsan, som också återförenas för 
två kvällar. Dolkenihåsan fanns från 1986 till 

1999 och hann ge ut en mini-LP och två cd-
skivor.
– Intresset för de ”gamla” banden från Klipp-
anpopens gyllene år har varit stort, säger 
arrangören Anna-Karin Liljedahl. Norrehus 
har tidigare haft fulla hus när Torsson, Tho-
mas Holst, Legendary Lovers, Love Dolls och 
Southern Kings har spelat.

Parkfesten
Johnny & Dom Andra passar också på att 
spela på Parkfesten, musikfesten i Stads-
parken i Klippan som har arrangerats sedan 
1977. I år äger festen rum den 4 juni med 
start kl 14.00. Det är fri entré för att komma 
och lyssna till de tio band som framträder. 
Svenska Popfabriken och Studiefrämjandet 
håller med stöd från Klippans kommun i 
trådarna. Bland övriga band kan nämnas Le-
gendary Lovers, The Toughened, Apa State 
Mental och Sekten. Parkfesten arrangeras för 
39:e året, en stark tradition!

JOHNNY & DO
M ANDRA

Från vänster: Tobbe Andersson, Marie Balkhag, 
Roger Sjunner och Michael Nemeti.

E

20



Det startade med en studiecirkel för två år sedan.  
Thomas Ekberg, journalist och barnboksförfattare med 
rötter i Klippan, höll inledningsvis i cirkeln som anordna-
des av Studiefrämjandet. 

De medverkande fick vägledning i ”att skriva”, men ganska om-
gående tog en stark entusiasm över och gruppen blev i stort sett 
självgående. Deltagarna bestämde sig för att skriva en bok. De sju 
skribenterna samlade sina berättelser och till sommaren 2015 hade 
man ”Orden runt Klippan” klar.

Debuten var avklarad och försäljningen gick bra. Klippanskrivarna 
hade fått blodad tand och till sommaren 2016 kommer så deras 
andra bok. Boken släpps och försäljs på Åby marknad den 21 juni. 
Den som är nyfiken på vilka berättelserna är den här gången skall 
inte tveka. Björn Adell, Margareta Flatemo, Lili Ann Heurlin Jons-
son, Ulrika Ullice Ingmarsson, Lisbet Nielsen, Sten-Olov Nilsson 
och Inger Norling har samlat berättelser med blandade motiv, men 
en hel del historier med lokal anknytning. Till exempel har man 
tillsamman skrivit om Inges Lek & Hobby och Margareta Flatemo 
har skrivit om sin tid på Tvärby tobak. Inger Norling ger sin bild 
av Vis-Albin, försäljare av visor och ”försiktighetsmedel” i Östra 
Ljungby-trakten.

Gruppen har förstärks av Elias Bengtsson, som berättar om sitt 
förflutna som kulstötare, och Ulrika Stigsson, som har gjort illus-
trationer till boken.

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

Vänd er med förtroende 
till en urmakare  

i tredje generationen

Reparerar antika och 

nya ur med garanti. 

Även batteribyten.

”I HJÄRTAT AV SÖDERÅSENS NATIONALPARK”

Boka på info@skaralidsrestaurang.se
0435-44 23 32

www.skaralidrestaurang.se

Mörad oxfilé på sötpotatispuré med späda 
vårprimörer, potatisgratäng, rödvinsglace & ärtskott

eller 
Varmrökt Lax med örtagårdssås, dillslungade 

nypotatis, citron och hyvlad sparris

inkl. dessertbord, lättdryck & kaffe 350 kr 

3 rätters inkl. nässelsoppa 
med parmesanchips 425 kr

Sittningar: 12.00 och 15.00 - Förboka för säker plats

Morsdag 
29 maj

med middag i Nationalparken!
F ira Mor

Tegelbruksg. 10 • 264 35 Klippan • Tel. 0435-122 00
www.berndtssons.nu

ERBJUDANDE FÖR NYA ELEVER: 

PROVA-PÅ-LEKTION
  (ORD PRIS 850:-) NU 695:-

• NY ERFAREN LÄRARE!
• NYA LÄTTKÖRDA BILAR!

JONAS CLAESSON

PS. HANDLEDARKURSEN 
GÅR DU HOS OSS

KLIPPANSKRIVARNA

Storgatan 4 
Ljungbyhed 
Tel 0435 - 294 50

5 4
Jord 

Vi bjuder på den 
billigaste.

F
Ö
R

Bygdens butik!

Priserna gäller t.o.m. den 28/5 2016

Tranemo rödfärg

3 x 10 liter

495:-

Högtryckstvätt
Kärcher K5 Premium Full Control

Nu 3.995:-
Ord. pris 4 395:-
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Tack till Föreningssidans sponsorer! Tack till Föreningssidans sponsorer!

Studiebesöket på EES-projektet i Lund i Juni 
är tyvärr inställt!

Mer information om studiebesök och utfär-
der lämnas vid våra månadsmöten.

Res med SPF. Få platser kvar till vår Kroatien-
resa, 10 dagar med besök på många intres-
santa platser. Kontakta Arne 24052 eller 
Zdenko 15901 för mer information.

SPF Seniorerna 
Tycho Brahe Ljungbyhed
Nationaldagen 6 juni - Samling på torget 
i Ljungbyhed Kl. 13.45 avmarsch till Hem-
bygdsstugan kl. 14.00 under ledning av 
Klippans Ungdomsorkester. Högtidstal av 
Andrea Olming. Arrangör Riseberga-Färing-
tofta Hembygdsförening i samarbete med 
Vuxenskolan.

Dagens rätt fredagen 27 maj. Anmälan se-
nast tisd. 24 maj till Göran 441447.

Hemsida: www.spf.se/tychobraheljungbyhed 
Vi finns även på facebook.

FK Boken Perstorp
Skoj på Hoj 
Fr o m 15 maj finns Naturpasset Skoj på Hoj 
till försäljning på Allt i El, Apoteket och Turist-
byrån. 50 kr kostar ett paket med karta, kon-
trollangivelser och startkort. Kontrollerna är 
utplacerade runt om i Perstorps kommun. In-
lämnade, ifyllda startkort deltar i utlottningen 
av presentkort. FK Boken hälsar er välkomna 
ut i Perstorps vackra natur!

PRO Perstorp
Säsongsavslutningar
Bäckstugan stänger för säsongen lördag 
11/6 öppnar igen fred.19/8, Bingon slutar 

På denna sida erbjuder vi alla föreningar i Söderås Journalens utgivningsområde att informera om sin verksamhet. Föreningen 
ska alltså finnas i Klippans kommun (Klippan, Ljungbyhed, Östra Ljungby osv), Perstorps kommun, Kvidinge eller Röstånga.

Föreningssidan

Ljungbyheds Golfklubb.
Aktiviteter
Golfaktiviteter för klubbens medlemmar 
som nu pågår under vintersäsongen är:

•	 Tisdagsförmiddag spelar damer och 
herrar golf över nio eller arton hål.

•	 Klubbens veteraner spelar på onsdags - 
förmiddagar.

•	 Lördag-söndagar pågår vintertouren. 
Alla dessa aktiviteter samlar totalt c:a 
80-talet medlemmar som vid något av 
dessa tillfällen deltager.

Att uppmärksamma är att man den 27 ja-
nuari spelade på ordinarie greener (som-
margreener), vilket inte har hänt sedan 
man fick 18-hålsbanan år 2001!

Golfrestaurangen är öppen måndag-
fredag och serverar ”dagens” under hela 
denna vintersäsong, vilket uppskattas av 
både golfare och icke-golfare.

Vintertouren som samlar flest deltagare, 
mellan 25-30 medlemmar, leds av Johan 
Nilsson på 605p, därefter kommer Hans 
Pommer, 320p, Gary Branchett, 265p, 
Göran Sjöblom, 260p, Håkan Svensson, 
250p, Kennet Lindkvist, 230p, Göran 
Svensson, 2015p, Lars Robertsson, 205p, 
Kenneth Hjelm, 200p och Rolf Eriksson på 
195p.

Kommande verksamheter för medlemmar-
na: Årsmöte Vår torsdagen den 26 mars, 
kl. 19.00 i klubbhuset, arbetsdag är lörda-
gen den 28 mars med samling kl. 09.00 
vid klubbhuset och årets första öppna täv-
ling är lördagen den 25 april.

Mer info:www.ljungbyhedsgk.se

Västra Sönnarslövs 
Bygdeförening
Aktiviteter våren 2015
•	 Torsdagen den 19 mars kl. 19.00.  
Kulturafton i Klöva Hallar, Bertil Hagberg 
visar flygfoto från Söderåsen. Kaffe och 
kaka ingår i entreavgift.
•	 Torsdagen den 9 april kl. 19.00. Kultur-
afton i Klöva Hallar. Konsert med Klippans 
ungdomsorkester. Kaffe och kaka ingår i 
entreavgift.
•	 Söndagen den 19 april kl. 14.00. Års-
möte i Klöva Hallar. Föreningen bjuder på 
kaffe och kaka. Underhållning av Mats 
Pettersson och Ingrid.
•	 Torsdagen den 30 april kl .19.00. Val-
borgsfirande på Forsby Idrottsplats.  Bål, 
försäljning av korv med tillbehör och kaffe 
och kaka. Lotteriförsäljning. Vårtal av kyr-
koherde Pernilla Håkansdotter-Olsson.
•	 Lördagen den 30 maj kl. 14.00. Spel-
manstämma i Klöva Hallar. Klippans 
Musik-kapell anordnar spelmanstäm-
ma. Föreningen har korvförsäljning, 
smörgås elller kaka med kaffe. Våfflor. 
Lotteriförsäljning
Välkomna önskar Västra Sönnarslövs 
Bygdeförening. Besök gärna vår hemsida 
www.bygdegardarna.se/vastrasonnarslov

Åsbo Släkt- och Folklivs-
forskare
Öppet Hus -
För alla nya som gamla släktforsknings-
intresserade i vår egen lokal på Studie-
gården 47:an. Alla välkomna!
•	 Måndag 23 februari kl 13.00  - 16.00
•	 Fredag 27 februari kl 13.00  - 16.00
•	 Söndag 1 mars  kl. 09.00  - 12.00
•	 Måndag 9 mars kl. 13.00  - 16.00
•	 Fredag 13 mars kl. 13.00  - 16.00
•	 Måndag 23 mars kl. 13.00  - 16.00
•	 Fredag 27 mars kl. 13.00  - 16.00   
•	 Onsdag 11 mars kvällsträff, Studiegården 
47:an, kl. 19.00 med temat ”Berättarkväll”. 
Vi berättar för varandra om vår släktforsk-
ning. Det kan vara om hur svårt det ibland 
är att hitta släktingar eller om spännande 
eller sorgliga berättelser vi funnit i arkiven. 

PRO Perstorp
Danser och möte
Den 4 mars är det dans i Folkets Park 
kl. 17.00 till Berts favoriter, samt den 18:e 
till Ingvar Fasts orkester.
Den 11 mars är det föreningsmöte i Folkes 
Park kl.14.00.

PRO Ljungbyhed
Aktiviteter och möten våren 2015
•	 Årsfest fredag 6 februari kl. 13.00.
•	 Årsmöte fredag 20 februari kl. 14.00.
•	 Trivselträff fredag 20 mars kl. 13.00.
•	 Kvartalsmöte fredag 17 april kl. 14.00.
•	 Boule - inomhus Klippan måndag kl. 10.00
•	 Canasta tisdag kl. 13.30 i lokalen.
•	 Bowling onsdag kl. 13.30 Perstorp.
•	 Gymnastik onsdag kl. 15.30 idrottshallen.
•	 Whist onsdag kl. 18.30 i lokalen.
•	 Handarbete första torsdag i månaden 
kl. 13.00 i lokalen.
•	 Skogsvandring tisdag kl. 13.30. Start i 
maj. Samling på torget.
•	 Boule - utomhus torsdag kl.13.30 i stads-
parken. Vädret bestämmer startdatum.

M a i l a  t i l l :  f o r e n i n g s s i d a n @ s o d e r a s j o u r n a l e n . s e  
N i  s k r i v e r  s j ä l v  t e x t e r  o c h  a n s v a r a r  f ö r  a t t  d e  ä r  
r ä t t .  V i  f ö r b e h å l l e r  o s s  r ä t t e n  a t t  r e d i g e r a  d e m .  

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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Klippans musikkår 
Bjuder på sommarkonsert 
Allétorget, Klippan måndagen den 13/6 kl 
17.30. VÄLKOMNA!

SPF Seniorerna Färingtofta 
inbjuder till motionsdans i Tornsborgs Tivoli, 
Färingtofta. 

Torsdagen den 26 maj OBS TIDEN 17-20.30 
BENGT HEDIN spelar

Torsdagen den 9 juni OBS TIDEN 17-20.30 
STARDUST spelar

Midsommarafton 24 juni kl 18-24 MIOS 
spelar. Förköp på danserna 26 maj och 9 
juni eller ring Inga Greta 0435-44 09 87 se-
nast 13 juni

Höstens danser börjar 21 juli kl 17-20.30 
STÄMBANDET spelar
Vi bjuder på kaffe. Alla föreningsanslutna 
pensionärer är välkomna. Medlemskontroll.

Vårens och sommarens program:
6 Juni Nationaldagsfirande på Gröningen 
Fanjunkarens Backe kl 15.00 Högtidstal av 
Nils Svensson. Lars Ewe Färm underhåller.

Vidare upplysningar om vår/sommarpro-
grammet ring Ulla 0704-74 79 02
Se även vår hemsida: 
www.spfseniorerna.se/faringtofta

SPF Seniorerna Åby Klippan 
Tipsrunda 15 juli i Elfdalen. 
Samling vid Senioren 14.15 för samåkning. 
Medtag kaffekorg. 

Boule, sommartid i stadsparken. Ring Agne 
tel. 150 64 för mer information

ÅBY-marknad, besök oss gärna i vår fina 
monter!

20/5, Stickcafét har avslutning 31/5 samt 
Canastan 9/6.

Aktiviteter under sommaren, se anslags-
tavlan vid Bäckstugan. Trevlig sommar!  
/Styrelsen.

Ljungbyheds Golfklubb
Juniorträningen har startat den 10 maj på 
golfklubben och alla nya som ” gamla” med-
lemmar är välkomna. Kontakta klubbens Pro 
Teddy Melén på mobil: 0708-25 98 25 för 
all info. Även nybörjarkurser för vuxna kom-
mer att startas! 

Seriegolfen för klubbens herrar har nu inletts 
där klubben har lag med i Skånes GDF och 
åldersgrupperna H22, H45, H 55, H65, H70 
och H75.

Klubbens egna tävlingar har också startat 
nu under maj månad med ett stort utbud att 
välja på för medlemmarna och medlemmar i 
andra golfklubbar runt om i Skåne är också 
välkomna att deltaga på dessa.

Klubbens tävlingskommitté har under april 
månad genomfört tävlingen:

Skandia Grand Opening, en par tävling för 
flicklag & pojklag från hela landet.

Nästa stora arrangemang man är värd för 
är i oktober månad: Nordic Junior Match, 
Ungdomselit från Sverige, Norge, Danmark 
och Finland.
All information finner man på klubbens hem-
sida. www.ljungbyhedsgk.se

Klippankorpens boulesektion
Den 30/4 hade vi årets första Boule tävling 
på boulebanorna i stadsparken. 33 deltaga-
re deltog i det fina vädret.
1. Gunnar Åkesson 3segrar och 22 i kvot
2. Ulla Thomasson 3segrar och 17 i kvot
3. Ove Johansson 3segrar och 17 i kvot
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Tack till Föreningssidans sponsorer!

HjärtLung-föreningen
Stavgång varje söndag kl. 10. Samling vid 
Storängsstugan. Medtag fika!

Hjärtedagen firas torsdag 16 juni kl. 17 på 
Gråmanstorps Bygdegård med sill, potatis 
och jordgubbar. Glen Bengtsson och com-
pani underhåller. Anmälan senast 10 juni till 
Kerstin tel. 14268 och Barbro tel. 440650

Ljungbyheds judoklubb
Årsmöte onsdagen den 25 maj kl 19:00 i 
dojon, Ljungbyheds Idrottshall. Välkomna1

Avslutning för vårterminen blir under vecka 
23 med sista dag 8 juni. Höstterminen startar 
upp igen i samband med skolstarten i augusti.  
Vi önskar alla en skön sommar! 
// Styrelsen

PRO Ljungbyhed
Midsommarfirandet den 24 juni är inställt

Västra Sönnarslövs 
Bygdeföreningen
Spelmansstämman den 28 maj i samar-
bete med Klippans Musikkapell med början 
kl.14.00 i Klöva Hallar. Stämman hålls till 
minne av storspelmannen Per Joel Berndts-
son som bodde i trakten. Föreningen står för 
försäljning av grillad korv, smörgås, våfflor, 
kaka med kaffe. Lotteri.

VM i träskofiol arrangeras. Samarbete med 
Vuxenskolan. 

Nationaldagen den 6 juni Veterantraktorut-
flykt i Klöva Hallar. Traktorerna anländer ca 
kl 11.00 då Quidinge Country Rockers spe-
lar. V. Sönnarslövs Bygdeförening står för för-
säljning av förtäring. Gratis inträde.

Söndagen den 12 juni Kl. 15.00 spelar Bengt 
Hedin & Co upp till dans förhoppningsvis på 
vår utedansbana.Entre: 120: - ingår kaffe 
med smörgås alt.kaka.

Söndagen den 3 juli spelar Erik Arnolds  
orkester

Söndagen den 10 juli spelar Sceniors orkester

Klippans scoutkår 
Kan ses scoutklädda i centrum på långlörda-
gen den 28/5, kom gärna och prata med oss.

Terminsavslutning 6/6. Mer info kommer.

AA Anonyma Alkolister 
Klippan
Har du eller känner du någon som har pro-
blem med alkohol? Vill du veta mer om AA?
Vi har info-träffar varje torsdag mellan 
18.00-19.30. Alla välkomna! Vår adress 
Ängelholmsgatan 5, Klippan Nils Andersson 
070-6260610

Ljungbyheds Framtid och 
Nattöga 
är en opolitisk förening som verkar för en  
levande landsbygd i och kring Ljungbyheds-
området. Alla är välkomna att förverkliga 
sina idéer hos oss i syfte att skapa en levande 
landsbygd. Vi jobbar med projekt istället för 
kommitté för att det inte ska bli för mycket 
jobb på en grupp, och därmed kan fler vara 
med och få gehör för sina idéer.

Nattöga patrullerar för en tryggare miljö i 
Ljungbyhedsområdet, här finns det möjlighet 
att vara aktiv i den mån man själv kan. Beho-
vet är stort för tillfället för fler patrullerande.
Idélåda finns hos Ohlanderssons blommor. 
Vår hemsida; www.ljungbyhedsframtid.se

Arrangemang i parken som kommer är; 
29/6 Quidinge Country Rockers kl 18.00 
Enklare försäljning finns, varmt välkomna!

Klippanbygdens natur
Vattenriket Sö 29 maj kl. 6.00 – 13.00
Strax utanför Kristianstad ligger vidsträckta 
våtmarker. Här trivs många fågelarter, vadare,  
rovfåglar och sångare. Vi vandrar längs den 
s.k. Linnérundan, njuter av fågelsång och de 
blommande ängarna. Rejäla skodon och en 
välfylld matsäck är bra att tänka på. 
Samling: Tullssons Möbler i Klippan kl. 6.00
Kontakt och ledare: 
Inger Persson, 070-924 76 73 och 
Judit Brolid, 070-356 32 73

Riseberga-Färingtofta
Hembygdsförening
Nationaldagsfirande 6 juni i Hembygds-
stugan. Samling med bygdens föreningar 
kl. 13.45 på torget i Ljungbyhed. Avmarsch 
kl.14.00 till Hembygdsstugan under ledning 
av Klippans Ungdomsorkester. Högtidstalare 
Andréa Olming. Kaffeservering. 

Byavandring Forestad 17 juni kl.18.00. 
Samling hos Jonas Håkansson, Damsgården 
OBS. ändrad plats! Medtag kaffekorg. Info. 
Henny tel. 0435-443178, Lennart 0435-
770261 Alla hjärtligt välkomna till våra akti-
viteter! Samarr. SV Västra Skåne.

Tack till Föreningssidans sponsorer!

Uppdatera era föreningskontakter på 

På www.klippanshopping.se finns ett stort  
register över föreningar i våra utgivnings- 

område (Klippan, Perstorp, Röstånga,  
Kvidinge, Ö. Ljungby och Ljungbyhed).

Gå gärna in och kontrollera er förenings  
uppgifter på Klippanshopping.se. Om 

något inte stämmer kan du enkelt ändra 
informationen om er förening!

Kostar det något? 
Det kostar inte något för föreningarna 
att ha sin föreningsinformation här. 
(Gäller dock ej ekonomiska föreningar). 
Dessa sidor är sponsrade av företagen som 
finns i nederkanten av förreningssidorna.

Hur går det till? Ni skriver själv texter och 
ansvarar för att de är rätt. Vi förbehåller oss 
rätten att redigera dem vid behov. 

Maila in er info till:
foreningssidan@soderasjournalen.se
Kolla sen att ni fått svarsmail från förenings-
sidan senast 3 dagar efter manusstopp. 
Har inget mail kommit så hör av er på 
0435-77 90 54 direkt.

På denna sida erbjuder vi alla föreningar i Söderås Journalens utgivningsområde att informera om sin verksamhet. Föreningen 
ska alltså finnas i Klippans kommun (Klippan, Ljungbyhed, Östra Ljungby osv), Perstorps kommun, Kvidinge eller Röstånga.

Föreningssidan

Ljungbyheds Golfklubb.
Aktiviteter
Golfaktiviteter för klubbens medlemmar 
som nu pågår under vintersäsongen är:

•	 Tisdagsförmiddag spelar damer och 
herrar golf över nio eller arton hål.

•	 Klubbens veteraner spelar på onsdags - 
förmiddagar.

•	 Lördag-söndagar pågår vintertouren. 
Alla dessa aktiviteter samlar totalt c:a 
80-talet medlemmar som vid något av 
dessa tillfällen deltager.

Att uppmärksamma är att man den 27 ja-
nuari spelade på ordinarie greener (som-
margreener), vilket inte har hänt sedan 
man fick 18-hålsbanan år 2001!

Golfrestaurangen är öppen måndag-
fredag och serverar ”dagens” under hela 
denna vintersäsong, vilket uppskattas av 
både golfare och icke-golfare.

Vintertouren som samlar flest deltagare, 
mellan 25-30 medlemmar, leds av Johan 
Nilsson på 605p, därefter kommer Hans 
Pommer, 320p, Gary Branchett, 265p, 
Göran Sjöblom, 260p, Håkan Svensson, 
250p, Kennet Lindkvist, 230p, Göran 
Svensson, 2015p, Lars Robertsson, 205p, 
Kenneth Hjelm, 200p och Rolf Eriksson på 
195p.

Kommande verksamheter för medlemmar-
na: Årsmöte Vår torsdagen den 26 mars, 
kl. 19.00 i klubbhuset, arbetsdag är lörda-
gen den 28 mars med samling kl. 09.00 
vid klubbhuset och årets första öppna täv-
ling är lördagen den 25 april.

Mer info:www.ljungbyhedsgk.se

Västra Sönnarslövs 
Bygdeförening
Aktiviteter våren 2015
•	 Torsdagen den 19 mars kl. 19.00.  
Kulturafton i Klöva Hallar, Bertil Hagberg 
visar flygfoto från Söderåsen. Kaffe och 
kaka ingår i entreavgift.
•	 Torsdagen den 9 april kl. 19.00. Kultur-
afton i Klöva Hallar. Konsert med Klippans 
ungdomsorkester. Kaffe och kaka ingår i 
entreavgift.
•	 Söndagen den 19 april kl. 14.00. Års-
möte i Klöva Hallar. Föreningen bjuder på 
kaffe och kaka. Underhållning av Mats 
Pettersson och Ingrid.
•	 Torsdagen den 30 april kl .19.00. Val-
borgsfirande på Forsby Idrottsplats.  Bål, 
försäljning av korv med tillbehör och kaffe 
och kaka. Lotteriförsäljning. Vårtal av kyr-
koherde Pernilla Håkansdotter-Olsson.
•	 Lördagen den 30 maj kl. 14.00. Spel-
manstämma i Klöva Hallar. Klippans 
Musik-kapell anordnar spelmanstäm-
ma. Föreningen har korvförsäljning, 
smörgås elller kaka med kaffe. Våfflor. 
Lotteriförsäljning
Välkomna önskar Västra Sönnarslövs 
Bygdeförening. Besök gärna vår hemsida 
www.bygdegardarna.se/vastrasonnarslov

Åsbo Släkt- och Folklivs-
forskare
Öppet Hus -
För alla nya som gamla släktforsknings-
intresserade i vår egen lokal på Studie-
gården 47:an. Alla välkomna!
•	 Måndag 23 februari kl 13.00  - 16.00
•	 Fredag 27 februari kl 13.00  - 16.00
•	 Söndag 1 mars  kl. 09.00  - 12.00
•	 Måndag 9 mars kl. 13.00  - 16.00
•	 Fredag 13 mars kl. 13.00  - 16.00
•	 Måndag 23 mars kl. 13.00  - 16.00
•	 Fredag 27 mars kl. 13.00  - 16.00   
•	 Onsdag 11 mars kvällsträff, Studiegården 
47:an, kl. 19.00 med temat ”Berättarkväll”. 
Vi berättar för varandra om vår släktforsk-
ning. Det kan vara om hur svårt det ibland 
är att hitta släktingar eller om spännande 
eller sorgliga berättelser vi funnit i arkiven. 

PRO Perstorp
Danser och möte
Den 4 mars är det dans i Folkets Park 
kl. 17.00 till Berts favoriter, samt den 18:e 
till Ingvar Fasts orkester.
Den 11 mars är det föreningsmöte i Folkes 
Park kl.14.00.

PRO Ljungbyhed
Aktiviteter och möten våren 2015
•	 Årsfest fredag 6 februari kl. 13.00.
•	 Årsmöte fredag 20 februari kl. 14.00.
•	 Trivselträff fredag 20 mars kl. 13.00.
•	 Kvartalsmöte fredag 17 april kl. 14.00.
•	 Boule - inomhus Klippan måndag kl. 10.00
•	 Canasta tisdag kl. 13.30 i lokalen.
•	 Bowling onsdag kl. 13.30 Perstorp.
•	 Gymnastik onsdag kl. 15.30 idrottshallen.
•	 Whist onsdag kl. 18.30 i lokalen.
•	 Handarbete första torsdag i månaden 
kl. 13.00 i lokalen.
•	 Skogsvandring tisdag kl. 13.30. Start i 
maj. Samling på torget.
•	 Boule - utomhus torsdag kl.13.30 i stads-
parken. Vädret bestämmer startdatum.

M a i l a  t i l l :  f o r e n i n g s s i d a n @ s o d e r a s j o u r n a l e n . s e  
N i  s k r i v e r  s j ä l v  t e x t e r  o c h  a n s v a r a r  f ö r  a t t  d e  ä r  
r ä t t .  V i  f ö r b e h å l l e r  o s s  r ä t t e n  a t t  r e d i g e r a  d e m .  

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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HP BORRNINGAR

Årets Företagare: HP Borrningar
Till Årets företagare 2015 utsåg Företagarna i 
Klippan HP Borrningar. Diplom, blommor och 
pris överlämnades vid en festlighet den 22 april 
på Parkköket då ett 100-tal företagare i Klippans 
kommun var samlade. 

Motiveringen tar upp att HP Borrningar är ledande inom 
sin bransch, men att man med framgång sökt sig utan-
för sin kärnverksamhet. Ägarteamet präglas av ”entre-
prenörskap, mod och bra analysförmåga”.
– Roligt, det här! säger Göran Persson som är en av del-
ägarna. Det skall vi fira. Vi är ett litet företag, och alla 
anställda är delaktiga i den här framgången, så vi firar 
med all personal!

Vatten och bergvärme
HP Borrningar startades 1959 i Hallaröd av Olle Henning 
och Yngve Persson, men de flyttade efter några år till 
Klippan. Då sysslade man huvudsakligen med borrning-
ar till vattenbrunnar. Idag är såväl kompetensen som ef-
terfrågan bredare, och man borrar till exempel för berg-
värme och gör vattenundersökningar. Genom att man 
har erfarenhet och den tekniska utrustning som krävs 
kan man renovera, besiktiga och kvalitetssäkra brunns-
anläggningar. Man utför vattenanalyser och kan leve-
rera lämpliga vattenfilter. Att garantera ”god livskvalitet 
genom rent vatten” är HP Borrningars motto.

Företaget drivs idag av svågrarna Göran Persson och 
Tony Jernström. Göran är son till Yngve Persson som till-
sammans med en kollega startade HP Brunnsborrningar 
för snart 60 år sedan. Företaget har 15 anställda. 
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HP Borrningar är närmast ett 
familjeföretag, så familjen är 
med och firar utmärkelsen. 
Kerstin Persson, till vänster, 
har varit aktiv i företaget  
sedan 1960-talet.

HP Borrningar bjöd anställda och familjer på en 
festlig kväll på Systrarna i Gränden.

24



SöderåsI samarbete med

Topnews inriktning är främst ”blåljusnyheter” men det 
levereras även videos och bilder på sport, konserter, 
stora evenemang, kändisar, kungligheter och mycket mer. 
På hemsidan www.topnews.se kan du se mer.

« 2016-04-18
Trafikolycka, Klippan
Lastbil i diket utanför 
Klippan

2016-04-16 »
Trafikolycka, Klippan 
Frontalkrock på väg 13 
utanför Klippan.

2016-05-05 »
Trafikolycka , Hyllstofta
En personbil kör i diket på 
väg 21 utanför Hyllstofta.

« 2016-05-05 
Trafikolycka, Söderåsen
MC-olycka söder om 
Klippan.

2016-04-30 »
Valborg, Stidsvig
Traditionsenligt val-
borgsfirande i Stidsvig, 
med bål på dammen. 

« 2016-04-19
Avspärrning, Ljungbyhed. 
Golfbanor på Ljungby-
heds GK avspärrade för 
obehöriga.
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Bank
• SEB, Allegatan 17, 264 33 KLIPPAN .................................................... 0435-48 32 10
  www.seb.se, petter.arenhag@seb.se
• Swedbank, Storgatan 38, 264 33 KLIPPAN ............................................  0435-260 00
  www.swedbank.se, klippan@swedbank.se

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

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

Bilvård (Brilliant Care) 
• Klippans Vulkverkstad, Fabriksvägen 14, 264 39 KLIPPAN ....................... 0435-103 07
  info@klippansvulk.se

Busstrafik
• Klippans Busstrafik, Åbytorpsvägen, 264 39 KLIPPAN ............................. 0435-142 13
  www.klippansbuss.se, info@klippansbuss.se

Byggvaror 
• Algot Anderssons Trä & Byggvaror, Landskronaväg. 671, 257 30 RYDEBÄCK .. 042-22 10 55
  www.anderssonstraobygg.se, info@anderssonstraobygg.se
• Optimera Svenska AB, Storgatan 81, 264 31 KLIPPAN ........................  0435-44 89 50
  www.optimera.se, klippan@optimera.se

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

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

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

Däck 
• Klippans Vulkverkstad, Fabriksvägen 14, 264 39 KLIPPAN ....................... 0435-103 07
  info@klippansvulk.se

Elektriker
• Herners El, Storgatan 5, 260 70 LJUNGBYHED  ................................... 0435-44 04 17
  info@hernersel.se
Skingeröds Elektriska, Skingeröd 402, 284 92 PERSTORP....................... 0708-30 61 02
  www.skingerodselektriska.se, skingerodselektriska@telia.com 
• Söndraby EL, Järnvägsgatan 28, 264 33 KLIPPAN .................................. 0435-139 60
  www.sondrabyel.se, sondraby.el.ab@telia.com

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

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

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

Fotvård 
Fotspecialisten i Klippan, Storgatan 17, 264 33 KLIPPAN  .......................... 0435-133 50

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

Fönster och dörrar 
• FönsterFint, Hembygdsgatan 2, 234 36 Klippan ...................................... 0435-107 81
  www.fonsterfint.se, info@fonsterfint.se

Gravstenar
• T Hagelins Gravstensvård, V. Forestad 4036, 264 54 LJUNGBYHED ...... 0435-77 01 09
  t.hagelin@bredband.net

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

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

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

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

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

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

Söderås

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

• De företag som är markerade med svart cirkel hittar Du ännu mer  information, erbjudanden och annonser om på www.klippanshopping.se

K
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Vill du 
synas här?

Gå då in på 
www.soderasjournalen.se/bransch 

eller ring 0435 - 77 90 52

• De företag som är markerade med svart cirkel hittar Du ännu mer  information, erbjudanden och annonser om på www.klippanshopping.se

Konditori
• Koch´s Bageri, Storgatan 28, 264 33 KLIPPAN ........................................ 0435-102 53
  www.kochsbageri.se, annarebeccasnell@gmail.com

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

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

Livsmedelsbutik
• Hemköp, Storgatan 8, 264 52 LJUNGBYHED ....................................... 0435-44 10 30
  info.ljungbyhed@hemkop.se
• ICA Kvantum, Ladugårdsvägen, 264 36 KLIPPAN .................................... 0435-296 00
  www.ica.se/kvantumklippan, hakan.cronberg@kvantum.ica.se
• ICA Nära, Storgatan 21, 264 33 KLIPPAN ............................................... 0435-106 04
  www.ica.se, thomas.c.carlsson@nara.ica.se

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

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

Målare
• FB Måleri, Karossvägen 2, 264 31 KLIPPAN ........................................ 0708-86 88 56
  frank@asbomaleri.se

Psykoterapi - KBT och parterapi
KBT4U, Norra Skolgatan 2A, 264 33 KLIPPAN .......................................  0707-56 54 88
  Dobrica Vukovic, socionom, leg. psykoterapeut, kbt4u@hotmail.com

Radio-TV
Antennsystem Skåne, Allarp 763, 264 53 LJUNGBYHED ............................ 0435-508 20
  www.antennsystem.com, info@antennsystem.com
• Görans Ljud & Bild, Bruksgatan 29, 264 33 KLIPPAN .............................. 0435-131 67
  www.klippan.euronics.se, klippan@euronics.se

Redovisning, Revision
• BDO, Box 103, 264 33 KLIPPAN ......................................................... 0435-76 61 31
  www.bdo.se, peter.jelinek@bdo.se

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

Restaurang & Pizzeria
• Evas Catering, Kärrvägen 1, 264 70 KLIPPAN ......................................... 0435-224 41
  www.et-catering.se
• Norrehus, Bryggerigatan 13, 264 33 KLIPPAN ........................................ 0435-101 05
  www.norrehus.se, anna@norrehus.se
• Nya Pålles, Fabriksvägen 8, 264 39 KLIPPAN ...................................... 0706-72 55 37
  bohaget@hotmail.com
• Parkköket i Kulturcenter,Östra Teatergatan 7, 264 38 KLIPPAN ................ 0435-101 09
 www.parkkoket.se, leffe60@telia.com
• Restaurang & Pizzeria Chaplin, Åbyplan 2, 264 33 KLIPPAN .................... 0435-107 86

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

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

Tandläkare
• Bert-Åke Andersson, Storgatan 20, 264 33 KLIPPAN .............................. 0435-104 69
  www.tandklippan.se, liba1@telia.com 
• Oral Design, Järnvägsgatan 11, 264 38 KLIPPAN ................................... 0435-153 10
  www.oraldesign.se, info@oraldesign.se
Tandvården Ljungbyhed, Tandl. Michal Wachalski
  Infanterigatan 10-12, 264 51 LJUNGBYHED ...................................... 0435-44 08 00

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

Ved
Brännestaden AB, Brännestaden 101, 284 91 PERSTORP ....................... 0739-30 93 85

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

Värmepumpar och kylanläggningar
• A4U i Skåne AB, KVIDINGE .................................................................. 0706-24 82 29
  www.a4uab.se, info@a4uab.se
Lilla Kloster VVS AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN ............................ 0435-77 54 35
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Studentskylt - välj mellan 6 motiv
50 cm bred x 60 cm hög. Monterad med pinne. Enkelsidig. Tål regn
Pris inkl. en scanning

Banderoll - välj mellan 3 motiv
200 cm bred x 50 cm hög. Öljetter i hörnen. Enkelsidig. Tål regn
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Namn
Grattis!
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AB0010/6 -16

Namn

Grattis till studenten!
10 juni 2016 AB00

Namn
AB 0010/6 -16

Hög tid att beställa 
studentskyltar och banderoller!

NR S1

NR S4

NR B1

NR B2 NR B3

NR S2

NR S5

NR S3

NR S6

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

Uppge även beställarens 
namn, adress och tel-
nummer samt när student-
skylten ska vara färdig.

Hämtas av kund  på 
Adapt Media.

Grattis Adam!

Grattis Adam!
Student 2016

STUDENT 10/6 2016

Grattis Adam!

inkl.moms

inkl.moms

Hur du beställer:
1. Välj ditt motiv! 2. Skicka in bildnr, studentnamn, 
datum och klassbeteckning till adressen ovan:
Uppge även beställarens namn, adress och tel-
nummer samt när banderollen ska vara färdig. 
Hämtas av kund på Adapt Media.




