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Varför ska man stötta
den lokala handeln?
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Omslaget: Gunns Mode visar dig gärna vårens
mode. Lilla bilden: Johnnys unika Lamborghini.
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Handel föder handel och som bekant
ger minskad handel återverkningar
för alla enligt en negativ spiral.
Den enskilda lokala handlarens framgång och överlevnad är i mångt och
mycket en förutsättning för att hela
samhället ska fungera. En ort med en
levande och samverkande handel är en
ort med framtidstro. Våra val avgör vad
Söderåsområdet är idag och i framtiden.

Annonsering
Vi får höra rätt ofta att det finns andra
medier som är billigare att annonsera i.
Det finns alltid någon som kan tillverka
en vara lite billigare och lite sämre. De
som bara ser till priset är dennes byte.
Det absolut viktigaste i marknadsföring
är långsiktighet och sammanhang. Att

bygga upp ett varumärke tar tid. Att
rasera det går fort. I vilket sammanhang du syns i säger mycket om vad
du säljer.
Att sätta in en enda annons i tidningen
och hoppas på stora effekter är att
hoppas på för mycket. Flera annonser
över tid är det som ger effekt. Det är
så du fångar upp kunden när behovet
uppstår.

Söderåsjournalens arbete
Söderåsjournalen har ett högt läsvärde,
hög trovärdighet, bra tryckkvalitet och
stärker företagets varumärke. Vi arbetar för att främja handel, mat och upplevelser hemmavid. Det är ett arbete vi
sysslat med i 30 år. För att vi alla ska
nå framgång krävs det att vi gör det
tillsammans.

TÄVLA OCH VINN MED

Ny tävlin

g!

Östra L jungby Lantmän
Vårens trädgårdsarbete är mycket lättare
med nya redskap eller en ny högtryckstvätt.
Trädgården och huset behöver alltid omvårdnad. Hos Östra Ljungby Lantmän hittar du ett
brett sortiment inom det som behövs till din
trädgård bland kända varumärken.

Vinn presentkort
Nu har du chansen att vinna ett presentkort på
1000 kronor i deras butik. Det enda du behöver göra är att skicka in en bra motivering till
vad du vill använda presentkortet till.
Skriv till oss och berätta varför just du ska
vinna. Märk brevet med ”Tävling presentkort”.
Som vinnare kommer du att synas i
Söderåsjournalen.

Vi behöver ditt tävlingsbidrag senast den
10 april.

Skriv till:
Tävling presentkort
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan

Hardrock Salong 3

Vi hjälper dig med
både företagets och
din privata ekonomi
Välkommen in till oss på kontoret i Klippan,
ring oss på 0435-48 32 10 eller
e-posta kontakta5620@seb.se

Första
Pensionshjälpen

Har du fått
ditt orange kuvert
i brevlådan?

Ta med ditt orange kuvert till något av våra kontor,
så hjälper v dig att förstå hur pensionssystemet
fungerar och hur du kan påverka din egen pension.
Välkommen så hjälper vi
dig att komma igång.

Hårmode för alla!
Diana Salong
0435-104 70
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Frisyr och hårtrender
Vårens hårtrender är som vanligt flera olika trender.
Amanda Krohn på HardRock Salong reder ut vad det är
som gäller i vår:
– Flätor fortsätter vara stort i år. Långt hårsvall med vågig touch är
också superhett. Naturligt hår med mycket lockar, det ska samtidigt
vara naturliga hårfärger med varma nyanser, guldton. Sidbenan
är stor under våren liksom hippiehår med extensions. Boben och
loben håller sig kvar även i år, men får konkurrens av pojkklippet.
Snedlugg, lockigt och känslan av enfärgat är annars ledorden i vår.
Amanda på HardRock Salong har här klippt en lobfrisyr med
volym. Det är lockar och slingor i olika färger som ser naturligt
ut. Vilken frisyr passar dig i vår?

Bryggerigatan 2 Klippan

Ge ditt hår vårkänslan!
long
a
SMonica

HÅRET ÄR
HUVUDSAKEN!
Vi ser fram emot att komma igång
med vårens härliga trender.
Boka tid och låt oss styla om er.

UTBILDADE FÄRGSPECIALISTER
- vi tar fram ditt bästa jag!
RABATTKUPONG 150 KR att använda i vår
shop i samband med färgbehandling april-maj.

Hjärtligt välkomna

Gäller ej ghd-sortimentet.

”Ankie”, Ulla, Cajsa,
Erika och Emmy

Bokad tid:

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

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

Boka online på www.hardrocksalong.com eller
ring 0435-154 50. Vedbyvägen 10, Klippan

Klipp ut och ta med!

N. Skolgatan 2, Klippan • Boka tid på 0702 - 78 48 81

4 Vårmodet

Kvinnligt vårmode
Söderåsjournalen låter klädesbutiksägarna berätta om de hetaste trenderna
och hur du ska bära dem.

Monica, Modehälsan i Perstorp
– Om fjolårets stora färgtrend var rosa är
årets hetaste färg pastell som aprikos, färgglada print, blommigt och denim. På scarfen, klänningen, kjolen eller toppen syns
mycket tofsar för den moderiktiga. Och glöm
inte kavajen, ett nyckelplagg i vår.

Helena, Gunns Mode i Klippan
– Det är både milda pasteller och knalliga flaggfärger. Det är stor variation, med
coola jeans med detaljer som ”diamanter”,
blommor och dragkedjor. Ett stort utbud av
klänningar för både vardag och högtid, men
även finbyxor och kavaj. Accessoarerna är
gärna med bling-bling. Vi erbjuder kläder,
underkläder, parfym och make up från alla
trendiga märken.

Stilsäkert

herrmode

Vårens

skomode

Längtan efter sol och värme efter
en lång höst och en mörk vinter gör
att vårens herrmode andas safari och
sommar.

Sneakers är i princip synonymt med
våren och 2018 är inget undantag.
Sneakers i alla varianter.

Carina, Lukas i Klippan

– Rosa eller blommigt ska det vara i vår
och det ska vara bekväma skor utan klack.
Samtidigt finns det alternativ till sneakers
som dressade boots i vårens färger. Vårens
skor ska glittra, det ska vara mycket detaljer
som dragkedja, metallicskimmer, infällda
spetsmönster och långa, breda siden
sko
band.
– Den största skotrenden är dock låga skor.
Huvudsaken är att de sticker ut med blommigt mönster, grälla färger eller med detaljer
som syns.

– I vår ska du blanda beige och gröna toner.
Dubbelknäppta linnekavajer med ett par
byxor med hög midja är helt rätt. Beigt
och grönt utgör basen i vårkollektionen.
Klassiska ljusblå skjortor är stilrent och passar till allt. En quiltad väst är ett måste i vår.

Sanne, Lukas i Klippan
– Mikroprint och ränder är viktiga på skjortan, även skjortor med stora blommor. En
nyhet i vår är pop-over skjortan med halv
knäppning i ljus denim. För att hitta rätt
look är det linneblazer eller safarijacka med
utanpåsydda bälgfickor som gäller.

Kjersti, Trendi skor i Perstorp

KÖP 2 PAR JEANS
så bjuder vi
på valfritt
bälte för max 299 kr
Välkomna till oss!
the Balm Cometics
FÖRST UT I SKÅNE!

Öppet: mån-fre 10-18 / lör 10-14

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

Basthi

Det var fullsatt av modeintresserade
kvinnor när Basthi i Klippan höll vårens
första modevisning.
Vårens nyheter visades upp av trendsäkra modeller. Ljuvliga material med vackra
mönster för dig som vill vara snygg och stilsäker i vår. Modellerna nöjde sig inte med
att bara visa upp kläderna. De gick även
runt bland publiken som fick känna och titta
närmare på kläderna.
Carina på Basthi i Klippan var nöjd med
tillställningen och kommenterar vårmodet:
– Blommigt är en given detalj inom modet varje
vår, men den här säsongen är blommorna större
och mer vågade än tidigare. Glöm allt som har
med minimalism att göra, det är missmatch av
flera olika blommiga mönster som gäller. Flower
Power helt enkelt. När det gäller färg är det rosa,
rött, corall och beige eller glitter. Volanger på
ärmar, mönstrade byxor är stort i vår. Säker färg
är alltid marinblå.

KONST
på BASTHI

Påsköppet fre-mån 10-16

Björn Axén

Utställare: Charlotte Arborelius
och Mirja Angerman W

- välkommen tillbaka i butiken!

20% rabatt

Vi bjuder på snittar och cider.

på HELA Björn Axén-sortimentet

Gäller t.o.m 7 april

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

Soft Line

399:-

PÅSKTÄVLING

Rieker

700:-

Handla för minst
400 kr så kan du

VINNA
PRESENTKORT
PÅ 500 KR

Rosa Negra

1095:-

Gäller tom 31/3
Köpmangatan 19
Perstorp
0435 - 346 68

Massor av erbjudanden!

Hjärtligt
!
välkomna

s
Våreneter !
nyh

KLIPPAN
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VINNARE THAIMASSAGE

Delad glädje är dubbel glädje!
Förskoleläraren Anneli Nilsson tävlade
för första gången med Söderåsjournalen
och vann thaimassage åt sig själv och sin
svägerska Anita. Med sitt tävlingsbidrag
blev hon en lycklig vinnare:

gå regelbundet och se till kroppen mår bra, säger
Anneli.

Thaimassage

Regelbunden Thaimassage sträcker ut leder
och muskler till deras normala viloläge och
”Jag vill gärna vinna massage till mej och en massagen påverkar hela kroppen till att må
vän. Eftersom massage betyder att ge, vill jag bättre. Massagen kan beskrivas som en form
sprida ringar på vattnet och ge vidare till min av passiv yoga.
vän. Delad glädje är dubbel glädje.”
Den mekaniska bearbetningen av kroppen
lösgör blockeringar och spänningar som
Återbesök
Det är faktiskt inte första gången Anneli orsakar smärtor och värk. Principen för
och Anita går till Ou & Nit Thaimassage massagen är att verka för ökad flexibilii Klippan, utan de har faktiskt varit här en tet och avslappning av musklerna genom
gång tidigare tillsammans för ett år sedan. att trycka, massera, knacka, klämma, böja
– Sist Anita var nere från Stockholm var vi och m.m.
fick massage tillsammans och vi tyckte båda att
Perfekt dag
det var jätteskönt och var supernöjda, berättar
Anneli berättar att efter massagen gick
Anneli.
de först bort till Conditori Hjärtat och åt
Anneli valde en mjukare oljemassage som varsin semla och på kvällen unnade de sig
fokuserar mer på muskelknådning medan ett restaurangbesök. En perfekt dag som
Anita valde traditionell thaimassage där började med thaimassage som fick ordning
massören behandlar tryckpunkter på krop- på kroppen.
pen och sedan sträckte ut musklerna. Båda – Jag rekommenderar varmt Ou & Nit Thai
två var väldigt nöjda med sina olika behand- massage i Klippan till alla, perfekt när du
vill ha massage av mjuka händer och trevlingar efteråt.
– Jag kommer definitivt att komma tillbaka och liga massörer. En perfekt vinst, tack så mycket
unna mig själv massage igen. Det är viktigt att Söderåsjournalen, avslutar Anneli.

Ou & Nit Thaimassage
– Harmoni och välbefinnande –
Traditionell Thaimassage

30 min/300 kr • 60 min/500 kr
90 min/750 kr

Oljemassage

30 min/250 kr • 60 min/400 kr
90 min/600 kr

Rygg- och nackmassage

30 min/250 kr • 60 min/400 kr

Fotmassage (knä)

30 min/250 kr • 60 min/400 kr

Pedikyr 300 kr
Manikyr 250 kr
Storgatan 46A, Klippan
ounitmassage@gmail.com

Tel: 0435-14 800
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Nyrenoverade lokaler hos
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Första helgen i mars var det nyöppning i Coloramas nyrenoverade lokaler. Det firades med tårtkalas och special
erbjudanden samt att leverantörer var på plats och svarade på
frågor och gav extra service.
– Det var extra mycket kunder under de här tre dagarna och gensvaret
på ombyggnaden var enbart positivt, berättar Per-Anders Svensson.

Jubileum för unik butik
Planeringen av ombyggnaden började redan i april 2017 men själva ombyggnaden startade först i november och blev klar i slutet
av februari. Colorama, och dessförinnan Golv- och Tapethuset,
har legat på samma plats i 30 år. Per-Anders Svensson fortsätter:
– Vi firade faktiskt 10 års jubileum förra året som Coloramabutik. I år
är det 20 års jubileum för mig som ägare.
Varje Coloramabutik är unik. Det som är helt unikt med
Colorama i Klippan är att här hittar du allt från färg och mängder
av snygga tapeter till golv och kakel och klinkers. Men det är även
en ASSA-licensierad låsverkstad med låssmeder som har lång
erfarenhet av yrket.
– Vi utökar med ytterligare en låssmed inom kort. Det är en låssmed
med 30 års erfarenhet. Enbart låssidan sysselsätter tre personer. Annars
är vi samma personal sedan många år, berättar Per-Anders.

Våren är i antågande!
dags att fräscha upp
fasad och trall!
t
trallren

t
Fasadtvät

Kunderna uppskattar den värdefulla och personliga servicen på
Colorama som de ges.

Vårfint
Nu till påsken, när människor är lediga, börjar de flesta att efterfråga sådant som hör utearbete till. Det ska tvättas och målas
fasader och fönster, fixa till staket och trädgårdsmöbler.
– Bra väder under våren går hand i hand med försäljningen. Vi är otroligt väderberoende när det gäller utomhusfärg, förklarar Per-Anders.

Trogen annonsör
Colorama är en stående annonsör i Söderåsjournalen och har
varit så under många år.
– Sedan jag tog över butiken 1998 har vi annonserat i varje nummer av
Söderåsjournalen eftersom det är en bra tidning med både reportage och
annonser och folk läser den. Det är en tidning som engagerar, läses och
ligger kvar länge innan den slängs. Vår bransch är ju rätt lokal och vi
har vår kundkrets i utgivningsområdet så för oss är det en självklarhet
att fortsätta annonsera i Söderåsjournalen, avslutar Per-Anders.

Grovrent

Alg- &
t
Mögeltvät

MEN!

M
VÄLKO
Gilla oss på FB

www.colorama.se
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Vårfint ute
med Optimera Klippan

28x45 Staketläkt

22x95 Trallvirke

Ord. pris från: 9,95:- /lpm

Pris från: 105:- /kvm

Nu från: 8,95:- /lpm

Gjut din egen bänkskiva i betong till
uteköket med
ARDEX A38
Ord. pris: 275:- /säck

Nu: 199:- /säck

Villaplatta 400x400
från Starka eller
350x350 från
Benders

Nu: 20%

Välkommen till Optimera Klippan
Vi är en bygghandel som i första hand
vänder oss till professionella hantverkare,
men som också välkomnar privatpersoner
som uppskattar samma sak som proffsen:
Hög och lösningsinriktad kompetens, god
service och ett sortiment av kvalitets
produkter som är godkända enligt
svenska byggregler.
Sammantaget borgar detta för att du
kan känna dig trygg i ditt byggprojekt
med lösningar och produkter från oss på
Optimera.

Problem med alger på din fasad,
taket, trädäcket, stenläggningen?

Använd Grön-Fri!

Underhåll ditt trädäck

- trist trä blir som nytt!

Grön-Fri

REDO Trä-Rent

Applicera utspädd Grön-Fri med spruta
eller pensel på fasader, tak, marksten
m.m. Inom ett år är alger borta, lav
försvinner inom två år. Vissa målade
ytor kan behöva efterbearbetas.
1 liter
Ord. pris: 189:-

Nu: 149:-

5 liter
Ord. pris: 699:-

Nu: 599:-

KLIPPAN Storgatan 81 / 0435-44 89 50 /
Mån-Fre 7-18

www.optimera.se

Tvättmedel för rengöring av oljade
eller trärena ytor. Använd trallborste
för bästa resultat då borstning
avlägsnar lösa UV-skadade träfibrer.
1 liter
Ord. pris: 79:-

Extra
pressat
pris!

Nu: 59:-

5 liter
Ord. pris: 279:-

Nu: 179:-

Er byggare 9
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r
altandrömma

r er
n...

En kontakt räcker!

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

BRAVIDA PRENAD AB KLIPPAN

– Det var ett enkelt val att anlita Er Byggare. Det är andra
gången de utför arbete åt oss. Vi
blev väldigt nöjda med arbetet
inomhus förra gången de var här så det var självklart för oss att anlita
dem igen, säger Carl.

www.prenad.se

A+++
Energiklass

Bästa energiklassen

7 kg
Kapacitet

4.495

54 dB
Ljudnivå
tvätt

ORD PRIS 5.695

Tvättmaskin WAN282B7SN
Art nr 106555

750 W
Effekt

Våffeljärn SWA-516W
Art nr 107937

349

ORD PRIS 399

499

ORD PRIS 799
1455 W
Effekt
1,25 l
Kapacitet

Kaffebryggare
Excellent 3.0
Art nr 109809

Erbjudandet gäller fr o m 19/3 t o m 8/4 2018 eller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med andra erbjudanden.
Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.

SÖNDRABY EL

Järnvägsgatan 28, Klippan
0435-139 60
Måndag-fredag 9.30-18.00,
lördag 9.30-13.00

förverkligar drömmar
Funderar ni på att bygga
en ny uteplats, altan eller
ett uterum till sommaren? Det hade Carl och
Johanna Vighagen med
funderat över och gjorde
slag i saken.

0435-145 35

Kolborstfri motor

Er Byggare

Ett helt nytt uterum och en ny uteplats för att förlänga sommaren
blev billigare än att lappa och laga befintlig utemiljö. Valet blev
enkelt för familjen Vighagen och nu har de två stora sommar
utrymmen.
– Vi är väldigt nöjda med resultatet, proffsigt jobb av proffsiga hant
verkare. Nu ska vi endast behandla träet för att få rätt färg som matchar
möblemanget och husets färg, berättar Carl.
Fredrik Hjorth hos Er Byggare förklarar:
– Hur än kunden vill ha det hittar vi en lösning. Vårt jobb är att förverkliga andras drömmar.
Er byggare vill ha nöjda kunder, det är den bästa marknads
föringen!
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1.490:-

790:-

DAMMSUGARE
BOSCH BGL3A212A

790:-

KÖKSASSISTENT
BOSCH MUM4405

VATTENKOKARE
Morphy Richard 102005

249:-

HÅRFÖN I
RETROSTIL

VÅFFELJÄRN
TVÄTTMASKIN

399:-

55”

12.990:-

7 KG
A+++
1600 varv
BEKO WMY71683

4.990:-

SONY 55” UHD-TV
AndroidTV, 4K HDR
55XE85
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MASSOR MED
VÄLKOMNA TILL OSS!

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

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

Blåkullekul 11
Foto: Charlotta Jönsson, Mustang Media

I vår ”Delidisk”
Hemlagade sillinläggningar,
Janssons frestelse,
räk- och laxbakelser,
påsktårtor,
hemlagade köttbullar
och mycket annat gott
till påsk!
Påskafton (lördag) .........8-18
Öppettider i påsk:
Skärtorsdag .......8-20 Påskdagen (söndag) .......8-18
Långfredag.........8-18 Annandagen (måndag) ...8-20
Behöver du kontanter? Kontantautomat runt hörnet!
Ombud för

9/6 kg 1600 v. Invertermotor och
värmepumpsteknik. BEGR. ANTAL
Ord pris 16.090:-

Nu 8.990:-

ÅSK!
P
D
A
L
G

MICRO 20 l, 700 w

Nu 895:-

RENGÖRINGSMEDEL
till spishäll
Ord pris 95:-

Påskpris 59:-

Blåkullekommittéen har jobbat ideellt i många år nu. Vad är ni för
några?
– Vi är ett glatt gäng som gillar att det händer positiva saker för barn
och vuxna. Vi är med och arrangerar både Blåkullekul och Spökfesten
för att hålla liv i traditioner och sprida glädje. I arbetsgruppen jobbar
vi väldigt bra ihop och har hjärtligt roligt på våra möten. Till hjälp och
stöttning har vi Ljungbyheds Köpmanna- och Företagarförening samt
Ljungbyheds framtid. Det är tack vare dem det går så smidigt som det
gör, säger Blåkullekulmedlemmen Juni Edgren.
– Förresten är det någon som vill vara med och hjälpa till så har vi
alltid behov av fler händer. Kjerstin på Olanderssons Blommor har mer
information, tillägger Juni.
– Ja, vi har ingen entréavgift, berättar Juni. Det är sponsorerna som
hjälper oss att hålla igång denna dagen. Vi är väldigt tacksamma för
alla som är med och bidrar.

Har ni någon nyhet i år?
– Vi har utmanat alla vuxna så att även de klär ut sig. Pris väntar på
den mest kreativa utklädnaden. Man får ju bjuda till lite extra denna
dagen. Inte varje dag du kan vandra omkring som en äkta kärring mitt
i byn, avslutar Juni skrattande.

Ta fram kvasten och flyg till parken i Ljungbyhed

Blåkullekul

Lördagar stängt
april – augusti

Skärtorsdag kl. 14

MOTORSÅGAR • RÖJSÅGAR • SKYDDSKLÄDER
GRÄSVÅRDSMASKINER

S
E
R
V
I
C
E

För nittonde året i rad kommer påskkärringar, påskgubbar,
påskharar, hönor och tuppar att hjälpa till med att skapa
påskstämning i Ljungbyhed.

Är det helt gratis att komma och se på Trollkarlen Tobias Chillis show?

LJUNGBYHED 0435-44 10 30

TVÄTT/TORK

Påsktradition i L jungbyhed

Motorsågar, röjsågar, kapmaskiner och gräsklippare

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

Branscherfarenhet sedan 1953 - Vi hjälper dig välja rätt maskin!

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

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

Klippans Kultur- och fritidsförvaltning
Ljungbyhed Park
Ljungbyheds gruppträning
14.00
Lotterier, djur, fika, försäljning,
Ljungbyheds konditori
ponnyridning.
LR-System
Utan
Er
skulle
vi
inte
14.00-15.00 Tipspromenad.
Till alla vuxna!
LT Lantmän
kunna genomföra
15.00
Trollkarlen Tobias Chili
på scen.
Milvous
Fotvård Kom utklädda och
denna dagen!
ca 15.40
Prisutdelning av Tipspromenaden.
Mustang Media förgyll dagen med
glädje och skratt.
Alla utklädda barn får
ett litet pris
Olanderssons
Blommor
Pris till de tre mest
vid scenen. VÄLKOMNA!
Salong Capelli
kreativa dräkterna!
Adams Pizzeria
Stort tackSalong
till: Hairport
AdaptKulturMedia
Klippans
och fritidsförvaltning, Eurolink, LR-System, Tandvården Ljungbyhed, Handelsbanken,
Salong Kerstin
Einar Dahls Byggnads AB, Åke Dahls Fastigheter AB, Ljungbyhed Park, Dagnys, Hemköp, Herners El,
Bio Handelsträdgård,
Grand
Spångens
Spångens Gästgivaregård, Ljungbyheds
Ljungbyhed Park, Bio Grand,
Skäralidskonditori,
Restaurang
Olanderssons
Blommor, Textil
Elsys Shop, Salong Hairport, Skäralids Restaurang, LT Lantmän,
Dahls Fastighets
ABLjungbyhed,
Ljungbyhed
Spångens
Gästgivaregård
Ljungbyheds gruppträning, Milvus Fotvård, Salong Capelli, Mustang Media, Sånnagården, Torgkiosken,
Adams
Pizzeria,
Salong
Kerstin, Söderåsens turridning, Veteranjärnvägen, Golfkrogen, Systrarna i Gränden,
Einar
Dahls
Bygg
Spångens
Lotta på Åsen, Rox Stamps Basement,
AdaptHandelsträdgård
Media
Elsys Shop
Systrarna
iBlåkullekommittén,
Gränden
Välkomna
till
en
trevlig
eftermiddag
önskar
Eurolink AB
Sånnagården
Ljungbyheds Köpmanna- och Företagareförening
samt Ljungbyheds Framtid
Golf Restaurangen
Söderåsens turridning
Handelsbanken
Tandvården Ljungbyhed
Hemköp

STORT TACK till
alla våra sponsorer!
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12 Partyfabriken Perstorp – Konstrundan Nordvästra Skåne

Hallå där

"Säle"

Parken i Perstorp har fått ett uppsving
sedan Partyfabriken tog över verksam
heten och började anordna After Work
första fredagen i varje månad, lunch
servering och konserter.

Vad är det som händer?
– Det är bra drag i Perstorp och gensvaret från
Perstorpsborna är enormt bra, både på After
Work och konserterna. Vi har till exempel redan
sålt 75% av biljetterna till Perikles konsert i maj.

Några fler planer än allt som kommit igång?
– Vi har fått igång konferenser och ett bra samarbete med parkstyrelsen. Företagarna i Perstorp
är positiva och bra. Vi har planer på att få igång
en danskväll i månaden.

Några problem?
– Jag har bara positivt att säga om Perstorp. Är
det något som kan förbättras så är det självbilden
av Perstorp. Perstorpsborna ska vara stolta över
sin bygd och allt som finns här. Perstorp är
gemytligt där människor hälsar på varandra och
är trevliga.

Bilder från en av Partyfabrikens återkommande After Works i Perstorps Folkets Park

Bild från Konstrundan Nordvästra Skånes facebook-sida
(http://facebook.com/konstrundan.nu)

Skåne är rikt på konstnärer och konst. Under påsken öppnar konstnärerna upp sina ateljéer för alla konstintresserade
besökare i samband med Konstrundan. Håll utkik efter de de
klassiska gula och röda bollarna och flaggorna som visar dig
vägen till konstnärerna.
Konstnärerna i Nordvästskåne välkomnar dig till sina öppna
ateljéer. Konstnärerna som deltar i Konstrundan delar gärna med
sig av sina tankar och idéer. Konstrundan i Söderåsområdet följer
du på det östra spåret där Perstorp, Klippan och Åstorp finns.
Det finns även en samlingsutställning i Landskrona konsthall,
Slottsparken. I år representeras Konstrundan av 131 konstnärer.
De tekniker man kan uppleva är bl.a. måleri, textil, teckning,
skulptur, silversmide, glas, grafik, fotokonst och keramik.

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

KONSTRUNDAN I SÖDERÅSOMRÅDET

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

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

Information från Perstorps kommun
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Gratis påsklovsbad
och mycket på gång på Ugglebadet
På Ugglebadet händer det alltid något.
Antingen tränas det i Hälsoteket eller
så motionssimmas eller vattengymnasti
seras det. Dessutom byggs nya idrotts
hallen vägg i vägg.
Badchef Arne Eliasson har sitt kontor alldeles vid entrén varifrån han dagligen ser
veckan, utan det är tisdag och torsdag meloch träffar besökare som passerar in och ut.
lan klockan 10-13 som gäller.
Badet är populärt. Året runt.
– Då hoppas vi även kunna bjuda på en överPlaner på utomhusbadet
raskning i bassängen. Förutsatt att leverans hinUtomhusdelen ligger för tillfället täckt av ner komma i tid. Vi har lagt en beställning som
snö. Men under snön vilar bassänger och blir spännande att kunna visa upp.
vattenrutschkanor. De sistnämnda ska dock
Säkert bad
bytas med början under senare delen av mars.
Mycket av arbetet på en badanläggning
– Det blir två helt nya vattensrutschkanor av hög
omgärdas av säkerhet. Det krävs rätt kloklass. Blir riktiga superbanor, säger Arne och
rering av vattnet, personal med sim- och
tillägger: Slutbesiktning är planerad till första
livräddningskunskaper, larmknappar och
juni sedan blir det förhoppningsvis premiäråk
sirener på väggar och i tak samt kamera
under vecka 23.
övervakning. Allt detta finns redan på
Gratis bad
Ugglebadet!
På tal om bad så är det saker på gång när – Vi är ett säkert bad där vi ständigt viddet gäller inomhusdelen. Under påsklovet tar åtgärder för att ligga på hög nivå, säger
erbjuds nämligen gratis bad för ungdomar Arne som också gläds åt att Hälsoteket nu
upp till 16 år. Dock inte hela dagar och hela öppnar redan klockan 8 på lördagar mot

tidigare klockan 11. Söndagar öppnar det
också klockan 8, medan det öppnar redan
klockan 6 på vardagar.

Ständig utveckling
Som det skrevs i ingressen: På Ugglebadet
händer alltid något. Inte minst vägg i vägg
där Ugglehallen tar form.
– Det går verkligen smidigt, berättar Arne. Vi
märker knappt av det. Det kommer bli ett stort
lyft för hela området när hallen står färdig.
Trots att det händer mycket slår sig personalen inte till ro. Tvärtom. Verksamheten
utvecklas ständigt.
– Ja, vi har flera nyheter på gång som vi
tänkte presentera efter sommaren. Kan i alla fall
nämna att det har något med vatten att göra,
säger Arne hemlighetsfullt.

Påsklov på Perstorps bibliotek
GRAFFITIWORKSHOP
Måndagen 26 mars kl. 10 – 12
Tisdagen 27 mars kl. 10 – 12
Lär dig att måla graffiti med
olika tekniker och experimentera med pennor och markers.
Passar dig mellan 10-15 år.
Begränsat antal platser! Anmäl
dig på biblioteket eller ring
0435-392 30. Anmälan gäller
den ena av dagarna.

Säkrare larmkedja för trygghetslarmen
Perstorps kommun byter larmkedja och uppgraderar samtidigt
till den senaste tekniska lösningen av trygghetslarm.
På tisdagen den 6 mars startade arbetet upp med ett första planeringsmöte för arbetet med förändringen som skall vara i full drift
senast den 1 maj.
– Förändringen innebär att trygghetslarmen kopplas upp mot en trygghetscentral i Örebro som tar emot larmen och sedan förmedlar dessa
vidare till hemtjänsten i kommunen, berättar Patrik Wilhemsson,
verksamhetschef inom vård och omsorgsförvaltningen.
Förändringen innebär också att flera svaga punkter som finns i
dagens larmkedja försvinner.

FILMKLUBBEN VISAR: HOPP
Onsdagen 28 mars kl. 10:15 – 11:45
Fred är en arbetslös slöfock som av misstag kör på Påskharen med
sin bil och blir tvungen att ta hand om honom medan han återhämtar sig. Medan Fred kämpar med att ha världens värsta gäst boende
hos sig, lär de sig båda vad som krävs för att bli vuxen.
Svenskt tal, barntillåten.
För att se filmen behöver du medlemskort i filmklubben. Det hämtas på biblioteket innan filmen börjar.

PÅSKPYSSEL
Torsdagen 29 mars kl. 10 – 12
Vi pysslar tillsammans inför påsken. Ingen föranmälan.

14 Månadens profil
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Väggarna inne i huset Norrehus talar till dig när du kommer in. – Hästar är fantastiska djur som ger omedelbar kärlek, är känsliga och
Dels är det alla bilder och urklipp på väggarna och dels är det fantastiska att umgås med. De som säger att ett djur inte kan tala, har
historiens vingslag som gör att du förnimmer rösterna, skrat- inte förmåga att lyssna.
ten och musiken.
Hästintresset fick Anna-Karin att söka sig från Göranssons och
Att huset talar till en håller Anna-Karin Liljedahl med om. När börja som resande säljare inom hästsportbranschen istället, vilket i
jag träffar och pratar med Anna-Karin så förstår jag hur mycket sin tur ledde till egen försäljning av hästsportartiklar med galopp
Norrehus betyder för henne, men att hon inte insett att hon blivit inriktning i hela Skandinavien, vilket snabbt blev i ledande ställen del av vad väggarna pratar om.
ning i Skandinavien.
– Tror jag var en pionjär med en webbutik redan i början av 2000-talet.
Vill framåt
Du slås av Anna-Karins drivkraft när hon pratar engagerat om Därtill lärde jag mig att koda på html-språk för annars var det ju omöjligt
hur hon jobbat inom så skilda branscher som kläder, blommor, att lösa det ekonomiskt med webbutik, berättar Anna-Karin.
hästar, fibernät och idag inom restaurangbranschen. Gemensamt
är hur pressade priserna är, och att du måste vara bra på det du
gör. Hon är noga med att följa regler och har kollektivavtal, det är
enbart svenskt kött som serveras och färska råvaror, tillagade från
grunden. Entreprenörskapet kom hemifrån med en mamma som
var ekonomichef och strukturerad och en pappa som var idérik och
praktisk. Anna-Karin beskriver sig själv:
– Jag vill framåt, vi är inte klara här på långa vägar. Jag brinner för att
utveckla och blir frustrerad när jag inte kan göra det jag vill göra fort nog.
Efter avklarade studier fick Anna-Karin jobb som säljare och sedermera i praktiken butiksansvarig under några år innan hon började
på Göranssons anläggningar som ekonomiansvarig. Förutom ekonomiansvar höll Anna-Karin kurser i blomsterbindning, dekorerade skyltfönster och de öppnade en trädgårdsbutik. Ansvaret
utvidgade sig sedermera till att i huvudsak projektera, driva och
ekonomistyra fibernätsprojekt.

Parallellt med jobbet hade Anna-Karin och sambon Lars haft
hästuppfödning i många år. Efter de börjat föda upp fullblod tog
Lars licens som galopptränare. Förutom att själva föda upp hästar,
mestadels fullblod, har de importerat hästar från både England och
USA samt varit runt i Europa och tävlat i galopp.
– Vi har aldrig vunnit några stora pengar i galoppen utan varit precis
under eliten. Fast vi har lärt oss oerhört mycket längs vägen. Vi har aldrig
varit rädd för utmaningar och har genom denna drivkraft upplevt oerhört
mycket. Både med- och motgångar, avslöjar Anna-Karin.

Georgia Satellites

Det sägs att den musik vi lyssnar på när vi är ungdomar formar oss
för resten av våra liv. Åren innan Norrehus blev aktuellt och efter
intresset för själva galopptävlandet ebbat ut, fick Anna-Karin möjlighet att gå på konsert i Malmö och lyssna till sina ungdomsidoler
från rockbandet Georgia Satellites – 3 av 4 i alla fall i formen av
Dan Baird och Homemade Sin.
– Efter konserten ville jag ha dem till Klippan men vi hade ingen scen att
Hästtjej
Anna-Karin berättar att hon haft häst hela livet och att hon aldrig erbjuda i Klippan utan det fick bli ”The Tivoli” i Helsingborg istället. Vi
var några stycken som bildade en förening som ordnade konserter med
varit en stjärna men alltid slitit för att bli bättre.
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23/3 BEERS, QUIZ & PLOCKEMAT
25/3 AFTERNOON TEA
by Sara Nilsson – chocolatier, konditor och
OS-silvermedaljör med Skåne Culinar

29/3 STAND-UP CLUB

med Martin Svensson och vänner

31/3 & 1/4 PÅSKMIDDAG

Lättsam påskmat med dessertbord av
Sara Nilsson
Läs mer och köp biljetter på norrehus.se

Dagens

SERVERAS VARDAGAR 11.30-14.00

Norrehus • Bryggerigatan 13, 264 92 Klippan • 0345-101 05

PÅSKMAT

• Ekologiskt lamm & nöt från egna gården
• Lax, sill, korv m.m.

PÅSKBUFFÉ PÅ LOFTET

LÅNGFREDAG - boka på info@bjarhusgardsbutik.se
... eller kom bara in & ta en fika!

ÅRETS BUFFÉER FÖR AVHÄMTNING

för rättvisa
olika band men hela tiden gnagde det i mig att jag ville det skulle ske
i Klippan istället.
Samtidigt stod Norrehus tomt. Anna-Karin och Lars lämnade
ett bud på huset men det fick inget gehör trots att huset såg risigt
ut. Ett år senare lämnade de ett nytt bud som accepterades och
Norrehus blev deras. Resten är historia…
– Det är något speciellt med huset. Många livsöden i huset vilket blev
än mer verkligt efter våra efterforskningar i arkiven. Huset och dess
inneboende har upplevt glansdagar som Klippans vackraste villa till
pub med sjabbig striptease och stått pall för allt genom mer än ett
århundrande. De flesta i Klippan har anknytning till Norrehus – men
av olika slag beroende på vilken generation du är född i, menar AnnaKarin.

Många järn i elden
Det är många järn i elden och många nya projekt som ligger
framför Anna-Karin. När hon får sammanfatta det till problem
och möjligheter blir det två överraskande svar:
– Kultur och musik är en viktig del i samhället, samtidigt är det en
svår gräns i vilken grad skattefinansierade arrangemang tillåts konkurrera med privata aktörernas arrangemang. Alla de krav på livsmedelssäkerhet, tillståndskrav, avgifter och alla andra krav/avgifter som
läggs på oss privata aktörer även ska kontrolleras och efterföljas av de
skattefinansierade arrangörerna. De små livescenerna i privat regi är
utdöende och det finns anledningar till detta.
– Andra framtidstankar är att få ett samarbete med en erfaren krögare,
som liksom jag brinner för det äkta och som kan ta Norrehus till nästa
steg i utvecklingen som restaurang.
Vill du få någonting gjort så anställer du en hästtjej eftersom de
vet vad det innebär att jobba hårt, att ta ansvar och sällan räds
problem. Eller så är du en hästtjej själv som Anna-Karin, med
mottot: ”If you never try, you will never know”.

Vi fixar maten till festen
Påskveckan öppet:
Skärtorsdag 10-18
Långfredag 10-16
Påskafton 9-12

Gårdsbutiken öppen:
Torsdag 14-18
Fredag 10-18
Lördag 10-13

Gilla oss på

Bjärhus Gårdsbutik 0435-102 95
www.bjarhusgardsbutik.se

Lunchbuffé

Sushi & varmrätter
Varmrätt, sushi,
dryck, kaffe
och kaka
Järnvägsgatan 31, KLIPPAN

Kvällserbjudande Friterad sushi
4 Inside - Out Lax
4 California Inside - Out
3 Lax nigiri
1 Tofu
15 bitar
1 Omelett
för 98:2 Avo
Byt nigiri:
Lax 3:-/st
Räka & Tonfisk 5:-/st
Extra soya 2:-/st

69:-

Crunchy Tokyo87:Lax gräslök, gurka majonnäs

Crunchy Fuji 92:Räkor, chili, gräslök, gurka, majonnäs

Crunchy Osaka 92:Kokt tonfisk, chili, gräslök, gurka, majonnäs

sweet Harmony
sweetharmony.se

glutenFritt caFé & Butik med naturprodukter

ÄVEN MJÖLKFRIA
OCH SOCKERFRIA
ALTERNATIV

Bruksgatan 29
klippan
076-318 77 75
Öppettider:
tis-Fre 10-18
lÖr 10-14

TAKE AWAY
• Bakad potatis
• Sallader
från 75:-

16 Nya Pålles

Hallå där

Per Thomasson
Vad är det för nyheter som är på gång hos Pålles?

Per tillsammans med töserna på Nya Pålles, Jessika
Kristensson, Anna Strandh och Jenny Tydinger.

– Vi har tänkt bygga en uteplats under tak där det ska gå att äta sin mat.
När det gäller maten så kommer vi att satsa på Per i Vikens produkter och
bli först i Klippan med att erbjuda högrevsburgare. Vi kommer även att
ha utökade hamburgermenyer med lokala namn. Potatismoset kommer
att vara hemlagad. Vi kommer även att ha mjukglass med våffelstrutar
samt milkshakes.

Bara en massa nyheter?
Den 1 april tar Per Thomasson över Nya Pålles igen när Jessika
Kristensson lämnar för att fokusera på sina restauranger i
Ängelholm.
Det kommer att bli en del förändringar även om mycket kommer att vara sig likt. Per kommer att fortsätta arbeta på Klippans
Maskintjänst och kommer inte att delta i den dagliga verksam
heten. Jenny Tydinger är den som kommer att ansvara för driften
och den dagliga verksamheten.

Något du vill hälsa?
– Först och främst vill jag hälsa tidigare och nya kunder välkomna.
Samtidigt vill jag tacka Jessika för hennes insats och önskar henne lycka
till.

Påskerbjudanden:

Fr.o.m april serveras riktig potatismos samt
Per i Vikens goda korvar, köttbullar & pannbiffar!

JÄMN vecka 14 & 16
Mån Panerad fisk med kokt potatis, gröna
ärtor & skarpsås
Tis Pannbiff med stekt lök, ”riktigt” mos,
brunsås & lingon
Ons Pasta med ost & skinksås
Tors Äggakaga med fläsk & lingon
Fre Kassler Hawaii med ris
Veckans alternativ jämn vecka:
Pyttipanna med ägg & rödbetor
OJÄMN vecka 15
Mån Köttbullar med ”riktigt” mos & lingon
Tis Stekt lax med kokt potatis, ärtor &
hollandaisesås
Ons Flygande Jakob med ris
Tors Fläsk med löksås, potatis & lingon
Fre Schnitzel med ”riktigt” mos/stekt
potatis, bearnaisesås & ärtor
Veckans alternativ ojämn vecka:
Långe Per med ”riktig” mos & bostongurka

OBS! Gäller:
3 – 20 april
Öppettider:
vardagar 11-17
I dagens rätt ingår
sallad och valfri
33 cl dricka
Pris 80 kr

Pris för pensionärer

70 kr

Klipp ut och spara mig!

Dagens rätt

– Inte enbart, vi behåller dagens som tidigare även om menyerna kommer att ändras lite. Pålles kommer att ha öppet till klockan 17 om vardagarna och från den första maj kommer vi att öppet till kl. 16 under
helgerna. Vi kommer även att erbjuda företag att beställa mat och
frallor som levereras till företaget.

Rulltårta 35:-

Dröm, hallon, nutella eller citron

Årets påsktårta!
BESTÄLLS FRÅN VÅRT KÖK:

Sigvardbakelser
Lyxig
räkmacka 89:- 2 för 50:-

Prova våra goda
smörgåstårtor!

DENNA VECKA!
4 bitars räk/laxstubbe 199:-

Erbjudandena gäller v. 13
Fabriksvägen 8, KLIPPAN
0706 - 72 55 37

MÅNDAG-FREDAG: 11-22 • LÖRDAG 12-22 • SÖNDAG 12-21

Minibiskvier
päron, citron, nutella
Köp 4 betala för 3!
PÅSKLOVSFIKA 40:Kladdkaka med grädde & valfri läsk, vatten 33 cl

Prova PÅSKsemlan
Påskens öppettider:
Långfredag .................. 8-13
Påskafton.................... 7-13
Påskdagen och Annandag påsk...stängt

RESTAURANG, PIZZERIA & BAR

Åbyplan 2, Klippan

Mandelmaräng, äggkräm & grädde

Semlor! Sista veckan!

Följ oss på

0435 - 107 86

6 bitar. Hallon & limecheesecake

#conditorihjartat.se

www.conditorihjartat.se
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Påsk 17

Påsken är både en kristen och en judisk högtid även om påskfirandet idag har allt färre religiösa inslag.
Påsken har blivit den goda matens helg. Vi frossar i god mat och
då särskilt ägg och sill. När firas påsk? Det var oklart tills kyrko
mötet i Nicea år 325 beslöt att påsken ska firas ”söndagen närmast
efter den fullmåne som följer omedelbart efter vårdagsjämningen”,
tidsmässigt mellan den 22 mars och 25 april. Det skiftar alltså
när påsken faller in.

Ingen påsk utan ägg
Hönan är en av symbolerna för påsken och vi äter ägg som aldrig
förr under påskdagarna. För det är ju så att med vårens ankomst,
och med ljuset som är tillbaka, så piggnar också hönorna till och
börjar lägga fler ägg.

Påskharen
Traditionen med en påskhare, istället för en påsktupp, kommer
från Tyskland. Påskharen kom med de speciella påskäggen och
gömde dem på olika listiga ställen.

Påskdryck

Påskens godis hittar du hos
Ica Kvantum, Klippan

I Danmark har det bryggts påsköl sedan sent 1800-tal medan det
i Sverige dök upp först år 1991. Vi dricker istället det alkoholfria
alternativet påskmust istället.

Vårens ankomst
Påsken är också startskottet för våren. Äntligen är den långa vintern slut och i våra påskpyntade hem finns vårblommorna på plats.

”VI FIXAR KRISEN VID SPISEN”

Välkomna till Påskbuffé

Nu är det dags för vår traditionella påskförsäljning.
Vi erbjuder 10 olika egentillverkade sillinläggningar.
Varmrökt-, kallrökt-, gravad och najad lax.
Rökt makrill och böckling samt givetvis nyrökt ål.
För förbeställning:
Vi fixar påskpresent till släkt och vänner efter ert önskemål
samt fisktallriken till påskbordet om ni vill vara lite bekväma.
Påskafton bjuder vi på smakprover
samt kaffe och kaka.

Öppettider innan och efter v 13:
Onsdag - fredag ............................10.00 – 17.00
Lördag ....................................................10.00 – 14.00

Extra öppettider vecka 13:
Måndag - onsdag 26-28/3 ........10.00 – 17.00
Skärtorsdag (29/3 kvällsöppet) ...10.00 – 19.00
Långfredag 30/3 ............................10.00 – 14.00
Påskafton 31/3..................................10.00 – 14.00
(Påskdagen och Annandag påsk ..........stängt)

SEJRBO & SON AB • TEL: 0435 - 152 43
www.dymollansalrokeri.se

Ät hur mycket ni vill av de givna favoriterna
på påskbuffén som sill, lax, lamm från Bjärhus
och köttbullar. Samt ekologiskt kött och vilt från
Söderåsen och massor av annat gott.

Skärtorsdag ......... kl.11.30-15
Långfredag............. kl.11.30-21
Påskafton ............... kl.11.30-20
Påskdagen ............. kl.11.30-18
Annandag påsk... kl.11.30-17
250:- /kuvert
Barn under 12 år halva priset.

NYHET! Påskbuffén som catering

199:-/kuvert
Påskbuffé inkl. dessert. Fri framkörning över 10 personer i
Söderåsområdet. Mer info på www.skaralidsrestaurang.se/pask
Boka på: info@skaralidsrestaurang.se eller 0435-44 23 32
Vi öppnar gärna upp för sällskap övrig tid.

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

Lamborghini

i Klippan

Efter att ha varit Lamborghinis officiella utställningsexemplar
i fyra år hamnade Diablon i Ullared hos Gekås grundare Göran
Karlsson. Efter att dödsboet fått ta hand om bilarna i Görans
samling hamnade bilen istället hos bilentusiasten Johnny
Andersson i Klippan.
kia.com

– När bilen blev till salu i samband med finanskrisen fick jag frågan om
jag ville titta på bilen och eventuellt köpa den. Bilen hade endast rullat
1100 mil och var i drömskick. Bilen är handgjord och unik i sitt slag. Efter
en stunds betänketid och samtal med familjen gjorde vi slag i saken och
köpte bilen, det var ett ”once in a lifetime” ögonblick som vi tog, berättar
Johnny.
K r utan att k pa,

K p en ny Kia.
F 7 rs lugn och
ro p k pet.

br nsle ing r!

Fakta Johnny Andersson

Just nu ing r br nsle f r
Italienfrälst
upp till 10.000 kr hos

Civilstånd: Gift, en son och en minigris
som husdjur.
Drömbil: Min Lamborghini Diablo
Boktips:
Svenska deckare
N r du k per en Kia ing r alltid den trygga
Musiktips:
k nslan av Sveriges l ngstaHårdrock
nybilsgaranti fr n

INGO n r du privat-

Diablon
har
leasar n gon
av körts ner till Italien två gånger av Johnny. Du är alltid
v ra utvalda
modeller! *
välkommen
till Lamborghinifabriken fast du är extra välkommen
när du kommer med Diablon. Bilen var trots allt Lamborghinis
officiella utställningsexemplar i fyra år. Diablon rullar under sommaren, inte bara till Italien utan även till olika bilträffar.

fabrik. Det tillsammans med komforten, kvaliteten
och k rgl djen g r Kia till det smarta valet, b de
i sommar och under resten av ret. V lkommen
in och provk r hos din Kia-handlare!

kia.com
kia.com

Erbjudanden på prisbelönt
Erbjudanden
på prisbelönt
design från Kia
TILLFÄLLE
design från Kia
endast 10 st!
1.0 SPECIAL EDITION REK. CA PRIS 115.800 KR

VAR!
FÅTAL K
T
T
E
AG.
A
R
BA
VKÖR ID
O
R
P
H
C
O
KOM IN
1.2 KOMFORT

Kampanjpris fr n: 105.800 kr

Kampanjpris fr n: 132.800 kr

PRIVATLEASING FR N 1.890 KR / M N
5.000 KR I BR NSLE HOS INGO ING R*

PRIVATLEASING FR N 2.290 KR/M N
8.000 KR I BR NSLE HOS INGO ING R*

REK. CA PRIS 148.900 KR

manuell
v xelldesign
da), 15 aluminium
f lgar, resulterat
sportiga st tf ngare
f lgar, manuell
iPod-anslutning
och kurvljus
fram.
Vårt fokus
på
har
i hela
15AC,iF
Design
Awards
och 18 Red Dot Design
fram och bak, dubbla synliga utbl s, h jdjusterbar f rarstol
L GG TILL SPECIAL EDITION: 6.900 KR
m rktonade rutor bak.
Awards. och
Just
nu har vi fina erbjudanden
på25.700
alla
(V RDE
KR) våra välutrustade GT Line-bilar.
L GG TILL NAVIGATION & BACKKAMERA: 4.900 KR
Inneh ller bl.a. navigationssystem med backkamera, ISG
(V RDEtill
10.900
KR)
& stopp), 17 aluminiumf lgar, parkeringssensor bak,
Välkommen
Sveriges
tredje största(start
bilmärke!
regnsensor, farth llare, ACC och Bluetooth .
Vårt fokus på design har resulterat i hela
15 iF Design Awards och 18 Red Dot Design
Awards. Just nu har vi fina erbjudanden på alla våra välutrustade GT Line-bilar.
Välkommen till Sveriges tredje största bilmärke!
Utrustad med bl.a. klimatanl ggning, ISG (start & stopp -

Utrustad med bl.a. eluppv rmd l derratt, 16 aluminium-

Begränsat antal

2.4 l bensinmotor – NYHET!

Pris 279.900 kr

• Automatväxlad
• Läderklädsel
• Högeffektsljudanläggning premium
• Subwoofer
1.6 KOMFORT REK. CA PRIS 202.900 KR

Kampanjpris fr n: 183.900 kr
PRIVATLEASING FR N 2.990 KR/M N,
10.000 KR I BR NSLE HOS INGO ING R*
Utrustad med bl.a. 2-zons klimat anl ggning, 16 aluminiumf lgar, eluppv rmd l derratt, parkeringssensor bak, LED-ljus
fram & bak, regnsensor och Bluetooth .

L GG TILL NAVIGATION, BACKKAMERA OCH ISG:
1.900 KR (V RDE 10.900 KR)

1.6 GDi GT LINE REK. CA PRIS FRÅN 209.800 KR

Kampanjpris från: 179.900 kr

• 18’’ lättmetallfälgar
• Förarsäte med 8-vägs elinställning
PRIVATLEASING FR N 3.790 KR/M N,
10.000 KR I BR NSLE HOS INGO ING R*
• Parkeringssensorer fram och bak
Utrustad med bl.a. autobroms, aktivt fil vervakningssystem,
helljus assistans, skyltscanning, eluppv rmt baks te, 17 aluCeed med
1,6
miniumNästan
f lgar, xenonljus, 7nya
navigationssystem
back-CRDi 5D Komfort M-16
kamera och eluppv rmd l derratt.
1000 -1500 mil. Skattebefriad till 2021.
L GG TILL DIESEL 22.000 KR

1.6 KOMFORT REK. CA PRIS 239.900 KR
Bilen på bilden
Kampanjpris
fr n: 227.800 kr
kan vara extrautrustad.

SPARA
upp till

30.700
KR in och provkör!
Skynda

Pris från 159.700 KR
Månadskostnad Bränsleförbrukning
1.688 KR *blandad körning 9,5 l/100 km, CO

225 g/km. Miljöklass EU2005. Med reservation för slutförsäljning. Bilen på bilden är extrautrustad. www.honda.se

PRIVATLEASING
FRÅN
KR/MÅN*
1.6
GDi GT LINE PLUS
REK. CA
PRIS2.690
FRÅN 209.800
KR
Vår storsäljande kombi som övertygar inifrån
Kampanjpris
från: 179.900
krLine.
och ut. Nu med bensinmotor
även i GT
Södra Kringelvägen
2
PRIVATLEASING PLUS FRÅN 2.690 KR/MÅN*
* 36 månader, 51% restvärde,
Newmanbil AB
3,95% ränta, 20% kontant.
Alla erbjudanden g kombi
ller levereradesom
bilar t.o.m.
31/8-2016 eller s l inifrån
ngt lagret r cker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller f retagsavtal och g ller endast lagerbilar. Br nslef rbrukning blandad k rning Kia Picanto 4,4-5,6 l/100 km, CO -utsl pp 102Vår storsäljande
övertygar
Tel
0451-38
40
130 g/km; Kia Rio 4,7-6,3 l/100 km, CO -utsl pp 109-147 g/km; Kia cee d_sw 4,0-6,3 l/100 km, CO -utsl pp 104-141 g/km; Kia Sportage 4,6-6,7 l/100 km, CO -utsl pp 119-166 g/km.
Testerna
r gjorda enligt EU-k rcykel
och milj 00
klass Euro 6. Lokala prisavvikelser kan f rekomma.
Kia Privatleasing,
36 m n, m nadskostnader
uppl ggnings- och aviavgifter. R rlig r nta. Max k rstr cka 1500 mil/ r, vermil debiteras. Sedvanlig kreditpr vning sker. Slitagedelar, vriga reservdelar och ev. tillval ing r inte i priset. Fordonsskatt
och ut. Nu
med
bensinmotor
äveninkl.i moms
GT exkl.
Line.
Hässleholm
betalas av kunden. *Det br nslebelopp som du f r nyttja f r tankning om du tecknar ett separat avtal avseende INGO-kortet
m ste utnyttjas inom 36 m n, efter det f rfaller outnyttjat belopp. F r fullst ndiga villkor och mer information om INGO-kortet l s kia.com/
2

www.newmanbil.se
2

2

2

0451 - 38 40 00

2

privatleasing. Bilarna p bilderna kan vara extrautrustade. Med reservation f r eventuella tryckfel.

Södra Kringelvägen 2. Tel 0451-38 40 00. www.newmanbil.se

Öppettider: Service/verkstad månd-fred 7.00-16.30. Försäljning månd-fred 9-18,
Öppet:
LGÖPPET
Lördag
10-14,
11-15
Service/verkstad mån-fre kl. 7-16.30.HE
Försäljning
mån-fre
9.00-18,
lörd Söndag
10-14
Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 30/4-2018 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar. Bränsleförbrukning blandad körning 4,0–7,5 l/100 km och CO2utsläpp 104–175 g/km (cee’d SW – Sportage). Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 6. *Kia Privatleasing Plus: ALD Automotive är leasinggivare. Priset är baserat på 36 månader och en körsträcka på 1500 mil/år. Körsträckan kan
korrigeras under hyrestiden. Hyran är fast och inkluderar försäkring, service och reparationer/byte av förslitningsdelar till följd av normalt slitage. Inga uppläggnings- och aviavgifter. Fordonsskatt tillkommer. Sedvanlig kreditprövning sker. Lokala
prisavvikelser kan förekomma. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Med reservation för eventuella tryckfel.
Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 30/4-2018 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar. Bränsleförbrukning blandad körning 4,0–7,5 l/100 km och CO2utsläpp 104–175 g/km (cee’d SW – Sportage). Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 6. *Kia Privatleasing Plus: ALD Automotive är leasinggivare. Priset är baserat på 36 månader och en körsträcka på 1500 mil/år. Körsträckan kan
korrigeras under hyrestiden. Hyran är fast och inkluderar försäkring, service och reparationer/byte av förslitningsdelar till följd av normalt slitage. Inga uppläggnings- och aviavgifter. Fordonsskatt tillkommer. Sedvanlig kreditprövning sker. Lokala
prisavvikelser kan förekomma. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Med reservation för eventuella tryckfel.
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– Diablon är både min och många andras drömbil och då
ska den vara tillgänglig för att ses av fler tycker jag. Tycker
det är extra kul att visa att den finns i i Klippan, säger
Johnny.
Färgen på bilen har blivit ett signum och ska ses
i dagsljus. Det är tre skikt av lack, vitt, silver och
orangemetallic på toppen som ger dess karakteristiska färg. Johnnys fru har dessutom en Alfa Romeo
som är lackerad i samma färg och som också ställs ut
på bilträffar.

Foton av Lamborghinin: Privat

Däckutvecklare
Vägen från att ha startat Sigges däck 1984 till att jobbat på Euromaster fram till 2008 och idag teamchef för
Nordens utvecklingsavdelning på Continental däck,
det är resan som Johnny gjort.
– Idag jobbar jag med produkter till bilar som kommer i
framtiden. Jag har alltså mitt drömjobb, förklarar Johnny.

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

BOKA ENKELT PÅ
PREEM.SE
TREDJE K
Ugnsvarma hos oss från vecka 45
KOM
IN OCH FÅ DITT
Preem Klippan. Storgatan 7. Tel 0435-71 16 70. Mån-fre 6-22. Lör-sön 8-22.

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

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

TVÄTTA BORT VINTERN
DYGNET RUNT

fr.

20:-
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AVFETTNINGSPROGRAM FINNS

FABRIKSVÄGEN, KLIPPAN

20 Utemiljö
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Våren

Dags att börja
tänka utemiljö!

Traditionellt sett brukar många villa
ägare sätta igång med uteprojekt när vintern övergår till vår. Det är allt från att
bygga uteplats till att fixa i trädgården.

Bygga uteplats
Att bygga en uteplats i form av en altan eller
ett trädäck där man kan spendera tid under
de varma sommarmånaderna är ett projekt
många vill få gjort. Om du ska bygga till en
altan eller trädäck till ditt hus kan det vara
bra att kontrollera om du behöver bygglov.

Fem trädgårdstips
1. Luckra upp rabatterna när tjälen
gått ur jorden.
2. När tjälen gått ur jorden är det dags
att plantera buskar, träd och rosor.
3. Gödsla, men vänta tills växterna
hunnit komma igång.
4. Lufta, gräv och rör om i komposten.
5. Se över hallonen. Plantorna är två
åriga, de som gav bär förra året är
döda och ska tas bort.

minskar du antalet timmar på knä vid rabatterna i sommar. En bra trädgårdsjord innehåller rejält med mullämnen och näring. I
samband med grävning eller vändning av
jorden behöver jorden förbättras med gödsel.

Gödsla gräsmattan

Efter en lång vinter kan gräsmattan se rätt
bedrövlig ut. Kratta bort löv och gamla
kvistar. Om det är problem med mossa är
det viktigt att kalka, då mossan trivs bäst i
sur jord. Gödsla gräsmattan med gräsmatte
gödsel när gräset börjar växa och värmen
Trädgården
Det är viktigt att du inte är för snabb med kommer.
att röja rabatterna på våren. Fjolårsriset
Starta kriget mot mördarsniglar
skyddar perennerna både från kalla nätter
Tro inte att vintern tagit kål på alla mördaroch vårsolen. När du ser att perennerna är
sniglar. Håll utkik efter mördarsniglar som
på väg upp är det dags att klippa bort det
faktiskt kan ha vaknat till liv redan nu. Ju
vissna. Se upp så att du inte skadar knoptidigare du utrotar dessa enträgna gäster,
parna som ligger i jordytan.
desto färre kommer att störa dig under somOgräset är kanske den minst roliga delen av maren. Snigelmedel gör också som mest
trädgårdsarbete. Men om du börjar redan nu nytta nu under våren.

FISKARS

BESKÄRNINGSSORTIMENT

20%

Nöjd kund-garanti vår 2018

PÅ ALLT

Trädgårdspall

Trädgårdshandske

Servera
Ord. pris 399:-

Ejendals

2 par 49:-

54
F
Ö
R

KAMPANJPRIS

299:-

Järnsulfat
15 kg (TABO12)

199:-

Jord

Köp 5 st
Vi bjuder på den
billigaste!

Glad påsk!
Bygdens butik!

Priserna gäller i Ljungbyhedsbutiken t.o.m. den 21/4

Storgatan 4
Ljungbyhed
Tel 0435 - 294 50
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Framgångsrikt företag kvar i Klippans mylla!
Förra året utsågs Torbjörn ”Tobbe”
Persson och KMT Klippans Maskintjänst
AB till årets företagare 2016 av Före
tagarna i Klippan med följande motivering:
”Ett lokalt företag inom entreprenad och
anläggning som har satt Klippan på kartan!
Torbjörn har genom gott arbete under många
år lyckats bygga ett företag med sunda värderingar och ett kundvänligt förhållningssätt.
Torbjörns goda ton hörs i Klippan och det
är många som har ett ”gott öga” till honom.
Detta har även gett resultat i företagets långvarigt goda lönsamhet.”

Företag som växt
Allting tog sin början från Torbjörns far
som drev lantbruk och arrenderade mark
av kommunen. Torbjörn har alltid varit
intresserad av maskiner och startade 1998
KMT, det är alltså 20 års jubileum i år. Från
ett enmansföretag har företaget växt till 15
anställda idag.
Torbjörn och hans syster Marie jobbar på
kontoret även om Torbjörn också är ute
och jobbar på fältet en del. Torbjörns söner
jobbar också i företaget, Fredrik som
maskinförare och Jesper som lastbilschaufför. Det är ett stort åldersspann hos de

anställda där den yngsta är 19 år och den
äldsta är 79 år.
– Vi har tre pensionärer som jobbar efter behov
och när de vill. Det är de anställda som gör
KMT och alla är guld värda för företaget, berättar Torbjörn.
Att KMT är ett framgångsrikt företag finns
det flera bevis på. Tillväxtpriset Syna delades ut till de företag i kommunen som bidragit mest till Klippans kommuns näringsliv och KMT var ett av företagen som
uppmärksammades. Några månader innan
hade KMT även utsetts till årets företagare
i Klippan.
– Det gjorde mig stolt och glad. Vi har jobbat
i en riktning hela tiden där vi strävat efter att
göra bra arbete och aldrig tummat på kvaliteten.
Kändes som en bekräftelse på att vi gjort rätt
under alla år, säger Torbjörn.

ringar mm. Du kan även beställa lastbilar som
kör ut grus eller singel tippat på din uppfart eller
i storsäck med vår kranbil. Sen gör vi även större
entreprenader såsom t.ex. MecComs nybygge
och fjärrvärmegrävning på Ljungbyhed Park.
Mycket av jobben kommer in via mun-tillmun-metoden från nöjda kunder. Det är
oftast så nya kunder hittar till KMT och
jobben kommer in.
– Vi har varken marknadsfört eller jagat kunder
utan de som handlar av oss vet vad vi gör och
vad vi har och kommer hit av den anledningen,
förklarar Torbjörn.

Framgångsreceptet för KMT är ganska
enkelt. Torbjörn och de anställda är kända
för att göra ett bra jobb och ställer upp när
det behövs.
– Vi är flexibla, förklarar hur och varför vi gör
som vi gör. Håller hög kvalitet och gör rätt arbete
till rätt saker tack vare lång erfarenhet och hög
Arbetsområden
Det är inte alla som har koll på vad KMT kunskap.
gör. Eller inte gör. De gör allt inom mark 20-årsjubileum
entreprenad, men har även försäljning av – För att fira vårt 20-års jubileum kommer
grus, dekorsten, matjord och betongvaror vi under våren att ha öppet en lördag med
från Våxtorps betong. Torbjörn berättar fina erbjudande, korvgrillning och möjlighet att
glatt:
prova några av våra maskiner. Mer informa– Vi gör alla former av markarbeten så som poo- tion kommer på vår Facebook-sida, avslutar
ler, avloppsanläggningar, husgrunder, husdräne- Torbjörn

20-års jubileum!
Personbilssläp (max 750kg) med:
• grus, singel, matjord (ord. 400 kr) ............... 300

kr
• natursten (ord. 700 kr) ................................. 600 kr

Korvgrillning
PROVA PÅ att
spaka minigrävare

LÖRDAG
DEN 14 APRIL
kl. 9.00-15.00
Välkommen!

Utförsäljning:
• kvarvarande lager av betongvaror (marksten och block)

070 - 665 91 50
KMT Klippans Maskintjänst AB
Åbytorpsvägen 25, Klippan • info@kmt-klippan.com

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

SPF Seniorerna Färingtofta
Trivseldans kl 17–20:30, Tornsborgs Tivoli.

• 29/3 Orient
• 12/4 Erik Arnolds

Kostnad 1500:- inklusive material.
SPF Seniorerna, Eken Perstorp
Månadsmöte 12/4 kl 14.00 i Församlings Info/anmälan: Margaretha Sundström,

hemmet. Föreläsning av kardiolog Thomas
Pettersson ”Hjärta o smärta”. Medverkar
Vandring måndagar 26/3, 9/4, 16/4, 23/4
gör även trubaduren Ingemar Nilsson.
Samling torget Ljungbyhed kl 14.
Kostnadsfria kurser i surfplatta, IT och teleCanasta onsdagar 28/3, 4/4, 11/4, 18/4, 25/4 foni anordnas under våren. Arr: RingUp
Infanterig. 18, kl 13.30-17. Medtag fika
och SPF Eken.
Månadsmöte 10/4 kl 14 på Militärhist. Museet Mer info om alla våra aktiviteter kan ni även
i Ljungbyhed.
läsa på vår hemsida www.spf.se/ekenperstorp
Planering inför hösten 19/4 kl 14 i Förs. hemPRO Perstorp
met i Färingtofta.
Dans i Folkets Park 17-20.30. Förenings
Tältresning på ”Gröningen” 24/4 kl 9:00
anslutna i PRO eller SPF välkomna
Medtag räfsa, kaffe och porslin.
• 4/4 Trippz Ork.
Utfärded med buss Studieresa 17/4, Maxess
• 18/4 Memorys
(Max IV o ESS), Mö Chokladfabrik, Malmö
Resa till Ullared 3 april Anmälan på lista i
Live mm. Tider och detaljer meddelas i inBäckstugan.
bjudan. Se hemsidan: www.spf.se/faringtofta

0435-148 24 eller 0708-12 41 65.
Använd din mobil till mer än att ringa, både
Android och iPhone. Planerad studiecirkel
vid tillräckligt deltagarantal.
Info/anmälan: Margaretha Sundström,
0435-148 24 eller 0708-12 41 65.
Datakurs nybörjare och fortsättning.
Planerad studiecirkel vid tillräckligt deltagarantal. Info/anmälan: Margaretha
Sundström, 0435-148 24 eller 0708-12 41 65.

Kvidinge Hembygdsförening
Torsdagskväll 5/4 kl 19 i Hembygdshallen.
Storbandskväll med Billesholms Big Band.
Entré 70kr. Kaffeförsäljning.

Aktiespararna Klippan Perstorp Åstorp
Aktiecafé 25/3 och 22/4 kl 17 - 21

SPF Seniorerna Tycho Brahe Ljungbyhed
FK Boken
Månadsmöte 17/4 kl. 14.00 i lokalen Ljung Studiegården 47:an Storgatan 47 Klippan
Naturpasset Perstorp Under mars och april
bygatan 22. Musik och allsång. Fika som Stora Aktiekvällen 26 mars kl 17 - 21
finns 30 st kontroller utplacerade i Perstorp.
Paket med karta, startkort och kontrollbeskrivning finns hos Holmers Järnhandel,
Modehälsan samt Turistbyrån i Perstorp.
Presentkort utlottas på inlämnade startkort.

Fokus Färingtoftabygden
Årsmöte 26/3 kl. 19.00 i Färingtofta församlingshem. Föreningen bjuder på fika.

AA – Anonyma Alkoholister
Info-möte varje tors kl. 17-18.
Al-Anon
Stöd för anhöriga till missbrukare.
Möte varje tors kl. 19-20.

PRO Ljungbyhed
Kvartalsmöte 20 april kl 14.00 i vanliga
lokalen Ljungbyg 22. Ulf Engfalk kommer
och berättar om sina böcker som även finns
att köpa.

Åsbobygdens samlarförening.
Möte i aulan i Perstorp den 4/4 kl 19.00
Pål Börjesson Röke talar om Framtidens
energi.

Hotell Marina Plaza Helsingborg.
Företagspresentationer 18/4 kl 18.30 - 21
Företagen Svolder och Troax presenterar
sina verksamheter.
Anmälan om deltagande via avdelningens hemsida www.aktiespararna.se/lokalavdelningar/
Klippanbygdens Natur
klippanperstorpastorp eller via sms/telefon till
Vårfåglar i Linneröd, 7/4 kl 9-12. Vi gör en Jan Nilsson 070-859 20 06
vandring tillsammans med Natur
skydds
föreningen Söderåsen i vårt naturvårdsom- PRO Klippan
råde Linneröd. Här finns fina skogsmiljöer ”Gubbröra” – herrkväll i PRO-lokalen 28/3
med både äldre löv- och barrskog, små mos- kl. 17.00. Tema: Flyg. Enkel förtäring.
sar och öppna marker. Träff vid Vedby kyrka Trivseldans 9/4 kl. 17.00 på Tingvalla i
för samåkning. Kontakt: Bengt Hertzman Åstorp. Orient spelar.
Bingo i PRO-lokalen kl. 14. 9/4, 16/4 och 30/4
070-203 59 15, hertzman.bengt@telia.com
Medlemsmöte 10/4 kl 14.00 på Restaurang
SPF Seniorerna Åby Klippan
Terrassen, Klippans Kulturcenter.
Månadsmöte på 47:an 4/4 klockan 14. Sten Mats P. och Swinging Ingrid spelar.
Johansson pratar på temat "Från polis till
Introduktionsmöte för nya medlemmar
präst". Information och kaffe.
16/4 kl. 17.30. PRO-lokalen.
Bridge måndagar på 47:an 16.45. Förkunskap Mer information på hemsidan, pro.se/
och spelpartner är nödvändigt. Kontakt:
klippan eller pärmen i lokalen Torget 1 A.
Gunnel M 0435-129 04
Släktforskning Grundkurs på 47:an ons Texterna har kortats ner av utrymmeskäl. De
finns i sin helhet på söderåsportalen.se
dagar 9.30-12. Kursledare Barbro Andréll.
vanligt. Anmälan enl. program. Du som
funderar på att bli medlem, gå in på vår
hemsida för att se årets verksamhet eller
ring Göran 073-803 14 47
spfseniorerna.se/tychobraheljungbyhed

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

Rögle BK 23

Glad Påsk!
Vi går från mörker till ljus.
Vi firar kyrkans största högtid med mycket
musik, stämningsfulla gudstjänster och mässor.
Varmt välkommen till en kyrka nära dig!

Följ oss så missar du inget!
www.svenskakyrkan.se/klippan
Facebook.com/KlippansPastorat
Instagram.com/svenskakyrkanklippan

CYKELAFFÄREN I CENTRUM
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Vill bli

Rögle BK vill både bli bäst i SHL och vara hela Nordvästra
Skånes lag, en av de som jobbar med detta är Erik Brunnström
som är ansvarig för privatmarknad.

Erik ansvarar bland annat för biljetter, souvenirer och säsongs
korten. Erik går igenom all tillgänglig statistik och lyssnar till vad
säsongskortsinnehavaren önskar och försöker hitta innehåll som
lockar supportrar till Rögles matcher.
– Få klubbar har den stämningen och stödet som Rögle har. Att se ishockey på plats, känna atmosfären, är en enorm upplevelse som inte går att
hitta någon annanstans. Hockeyn är självklart i fokus men utöver detta
handlar det om att fylla arrangemanget med mervärden för både den nya
och den trogna supportern. Våra trogna supportrar ska givetvis känna
att vi vill ge något tillbaka. Till bortamatchen mot Karlskrona bjöd vi
säsongskortsinnehavare och medlemmar på bussresa och matchbiljett
för att visa hur tacksamma vi är för stödet. Till nästa säsong kommer vi
presentera ännu fler nyheter, berättar Erik.

RISET!
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Planering och profiler
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Boka tid för
vårservice!

egafredo
TREK - S r
e
Teamkläd
EKSTRANDS CYKEL
0435-71 14 13 Storg 17, KLIPPAN
Tisd-fred 9-18 / Lörd 9-14 (Måndagar stängt)

Efter och inför varje säsong läggs det en plan vad gäller annonsering och events. Beroende på vad som händer under säsongen får
den planen justeras. Erik är tydlig med vad som är viktigt:
– Vi arbetar mycket med att skapa en långsiktig relation med våra
supportrar. Därför lägger vi stort fokus på att skapa innehåll som attraherar barnfamiljer. För oss som jobbar med marknadsbiten är profiler
enormt viktigt eftersom spelarna är idoler för de yngre och det är de som
lockar hit publiken. Vi vill förstås att så många som möjligt blir en del
av Röglefamiljen.
Jobbet med att få utsålda läktare varje match och bli bäst på alla
plan är Eriks vardag. Den stora konkurrenten är tiden, att få
människor att välja Rögle framför TV:n eller andra saker. Det är en
av anledningarna till att Rögle arbetat hårt med familjepaket och
kids corner i samband med matcherna. Människor vill gå och titta
på ishockey ihop och då måste det finnas något för hela familjen.
– Genom samarbetet och annonseringen i Söderåsjournalen når vi målgrupper vi annars inte nått. Många i Klippan, Perstorp och Åstorp är
Röglesupportrar. Teamet vi bygger kommer att bli bäst i Sverige eftersom
vi tävlar varje dag. Precis som bröderna Abbotts har satt sin prägel på hela
laget med höga krav. Vi nöjer oss inte med att bara vara i SHL, vi ska bli
bäst på alla plan, vi ska åstadkomma något och vinna, avslutar Erik.

24 Barntävling – Lions i Klippan

BARNTÄVLING!

FÖR BARN
UPP TILL 12 ÅR

Vinst
2 personer vinner 2 st biljetter var till HIF – Östers IF
söndagen den 8 april kl 15.00

Så här gör du
Fyll i korsordet här nedan. Om det är rätt löst så kommer bokstäverna i
de blå rutorna att bilda ett ord. Klipp ut korsordet och skicka in till oss.
Lösningen måste vara oss tillhanda senast den 2 april.
Skicka in lösningen till:
Barntävlingen
Adapt Media AB
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN

Lions har tillsatt en jubileumskommitté som består av Christer,
Ronny, Sven och Börje.

Lions i Klippan fyller
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Lions är en förening som bidrar till att göra världen lite bättre
att leva i, både i din närhet eller på annan plats på jorden.

Ideellt arbete
Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika hjälp- och samhällsprojekt. Kvinnorna och männen ger av sin fritid för att förbättra livskvalitén för andra människor. Alla insamlade medel går oavkortat
till ändamålet för insamlingen. Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter.

Lokala projekt
I Klippan har Lions gjort det till en tradition att anordna gåsamiddag på Mårtensafton den 10 november varje år och bjuda hyresgästerna på kommunens äldreboende på en liten fest. Ett annat
exempel på Lions i Klippan verksamhet är att man skänkte 11.000
kronor till hjälp åt flyktingar från kriget i Syrien. Pengarna gick i
första hand till mat och medicin åt barn i läger i Adanaområdet
i Turkiet. Totalt har Sveriges Lions samlat in cirka 4 miljoner till
detta projekt.

1
Namn:

______________________________________________________________________________________________

Adress: ______________________________________________________________________________________________
Telnr:

______________________________________________________________________________________________

Ålder:

______________________________________________________________________________________________

Grat tis!

Vinnare Annonsjakten – Februari
Marie-Louise Bengtsson, Klippan
Åsa Andréasson, Perstorp

Tyvärr smög det sig in ett fel med datumen i samband med annonsjakten i förra
numret, något flera av våra läsare gjort oss uppmärksamma på. Vi ber självklart om
ursäkt för detta, men ser med glädje att många rätta svar inkom i god tid.

HEMMAPREMIÄR SUPERETTAN

HIF
–
ÖSTERS IF
SÖNDAGEN 8/4
KL. 15.00

Lions i Klippan har tre fadderbarn i Thailand, bidrar till syskola
i Nepal där kvinnorna får utbildning och sedan får leasa varsin
symaskin för att livnära sig själva. Hjälpen runtom i världen är
hjälp till självhjälp. Ett annat välgörande ändamål är att en del
av insamlade medel under året går till att finansiera alla funktionsnedsattas inträde till handikappdiscon på Ekebo. Detta är ett
gemensamt projekt för Lionsklubbarna i nordvästra Skåne.
Trots att det välgörande arbetet sker i skymundan är det av stor
betydelse för de som har det sämst ställt i samhället och i världen.
Lions i Klippan har förbättrat världen och det lokala samhället i 60
år. 60-års jubiléet kommer att firas högtidligt i S:t Petri kyrka och
med en middag på Milborgen. Med anledning av jubiléet kommer
Lions Club Klippan att dela ut tre kulturstipendier á 5.000 kronor.
Målgruppen för stipendierna är ungdomar under 20 år.

Glad påsk

!

Uppvärmd inomhushall för hundträning.
Boka din tid på www.skanehallen.se

Information från Klippans kommun

Föreningarnas tryckeri
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Allt inom text och bild!

N. Skolgatan 2, Klippan
0435 - 77 90 50
www.adaptmedia.se
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Branschregister
BANK

GRAVSTENAR

• 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

• 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

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

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

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

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

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

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

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

INRAMNING

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

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

KLÄDER

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

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

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

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

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

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

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

MARKISER

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

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

MÅLARE

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

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

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

PSYKOTERAPI - KBT OCH PARTERAPI

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

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

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

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

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

RESTAURANG & PIZZERIA
Hotell & Restaurang Rosenberg, G:a Torg 1, 265 34 ÅSTORP��������������������������� 042-500 77
www.hotellrestaurangrosenberg.se, info@hotellrestaurangrosenberg.se
• Norrehus, Bryggerigatan 13, 264 33 KLIPPAN�������������������������������������������� 0435-101 05
www.norrehus.se, anna@norrehus.se
• Nya Pålles, Fabriksvägen 8, 264 39 KLIPPAN������������������������������������������ 0706-72 55 37
bohaget@hotmail.com

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

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

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

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

TRÄDGÅRD
Billy & Carina Trädgårdanl. HB, Svenstorp 897, 264 53 LJUNGBYHED������������0705-54 88 14
billyocarina@telia.com
• Bjärhus Växtbutik, Bjärhus 7742, 264 93 KLIPPAN����������������������������������������0435-102 95
www.bjarhus.se, vaxtbutik@bjarhus.se
IE Trädgårdsservice, Ulvs 101, 284 92 PERSTORP����������������������������������������0706-96 52 79

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

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

VÄRMEPUMPAR OCH KYLANLÄGGNINGAR
• A4U i Skåne AB, KVIDINGE������������������������������������������������������������������������0706-24 82 29
www.a4uab.se, info@a4uab.se
Lilla Kloster VVS AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN����������������������������������0435-77 54 35

VILL DU SYNAS HÄR?
Fyll då i uppgifterna nedan och skicka in dem till:
Adapt Media, Norra Skolgatan 2A, 264 33 Klippan

JA, JAG VILL VARA MED PÅ FÖLJANDE:
• SÖDERÅSJOURNALENS BRANSCHREGISTER!
Grunduppgifter: Företagsnamn, adress, postnummer, ort, ett
tel.nummer (Pris: 1 300 kr/år)
Tillägg: Web- och mailadress (Pris: +700 kr/år)

• BÅDE SÖDERÅSPORTALEN.SE OCH
SÖDERÅSJOURNALENS BRANSCHREGISTER!
Egen företagssida på Söderåsportalen.se med
presentation av verksamheten i text och bild
(Pris: 3 360 kr/år)

Företagsnamn, adress, postnummer, ort, ett tel.nummer
i Söderåsjournalens Branschregister (ingår)
Web- och mailadress i Söderåsjournalens Branschregister (ingår)

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

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

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

LUFTVATTEN VÄRMEPUMPAR

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

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

ETT KOMPLETT SYSTEM
MED ENKEL INSTALLATION

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

GYMKORT FR.

249:/ MÅN

testa en vecka gratis
vi har träning för alla

