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Snart lyser snön vit på taken
DANIEL KRISTENSSON, ANSVARIG UTGIVARE

”Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma.
Alla sova i enslig gård,
djupt under midnattstimma.”
Fast i vårt fall är det fler som är vakna
än tomten, som det är i Viktor Rydbergs
dikt. Det är liv och rörelse på biblio
teken, i konsthallen och i butikerna. Vi
är alla en del av kulturen – om vi anser
att kultur är vårt sätt att tolka omvärl
den, våra gemensamma värderingar
och det beteendemönster vi lärt in.

I det här numret kan du läsa om julmus
tens historia och om bryggerier som
inte finns längre och om Sveriges mins
ta mikrobryggeri som finns i Kvidinge.
Söderåsjournalen ska vara en mix av
intressant läsning och annonser från det
lokala näringslivet. Vi är alla beroende
av varandra, att vi stöttar och handlar
lokalt. Det är när vi stöttar varandra
som vi är starka. Julskyltningarna i
Klippan, Perstorp och Ljungbyhed är
exempel på hur företag och föreningar
jobbar tillsammans.

Nästa helg startar julskyltningarna och
julmarknaderna är redan igång. Någon
har redan hunnit med att äta julbord,
medan många ser fram emot att äta jul
bord. Vi har fördelen att leva i en region
där vi kan få mat av yppersta världs
klass.

När det ska köpas julklappar till släkt
och vänner finns allting här i när
området. När jag behöver en hant
verkare tittar jag i Söderåsjournalens
branschregister. Det är tillsammans vi
är starka. Det påminns jag om varje
gång jag läser Söderåsjournalen.

DAGS IGEN FÖR "GÖR OM MIG"!

Ny täv

ling!

Nu är det dags igen för Söderåsjournalens mest uppskattade och årligen återkommande tävling – Gör om mig!
Är du intresserad av att förändra ditt utseende (värde 2000 kr) och utöka garde
roben med kläder från Basthi eller Lukas (värde 2000 kr)? Då är det här tävlingen
för dig!

Gör så här: Skicka in en bild på dig själv, skriv vilken klädesstorlek du har och
berätta varför du vill göras om!
I år samarbetar vi med Salong Va som är en modern och trendig frisörsalong mitt
i Klippan. Johanna som äger salongen har känsla för hår och smink. Efter du varit
hos Johanna på Salong VA och fixat din frisyr och sminkning går du över gatan till
Klippans egen moderiktiga klädesbutik av elegant snitt, Basthi/Lukas. Här får
du hjälp med att välja ut nya snygga kläder som passar just dig och din personlig
het. Personalen på Basthi/Lukas har jobbat inom klädbranschen i många år och
kan välja ut kläder som passar alla åldrar och tillfällen.
Vinsten har alltså ett sammanlagt värde av 4000 kronor (skor ingår ej i vinsten)
och dagen börjar med att vi tar en ”före bild” direkt när du kommer samt en ”efter
bild” när allting är klart. Räkna med
en heldag där bara du är i centrum!

Vi vill ha din bild och motivering
samt klädstorlek skickad till oss senast 27 november. Observera att du
inte kan nominera någon annan!

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

Obs! Brevet MÅSTE märkas med
"Gör om mig"

Adapt Media har copyright på allt material som publiceras i
Söderåsjournalen, om inget annat anges. Upphovsrättslagen
gäller och omfattar alla typer av texter, artiklar, teckningar, bilder, grafik med mera. Material från Söderåsjournalen får endast
användas för privat bruk. Att kopiera, överlåta, sälja eller kommersiellt utnyttja materialet är inte tillåtet utan Adapt Medias tillstånd.

Skriv till:
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan

Förra årets vinnare, Susanne Lindskog,
fick sin makeover hos Salong Monica och
Gunns Mode.
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Julmarknader och julskyltningar m.m.
Några säger äntligen och andra förfasas
över att det redan är juletider igen. Som
traditionen erbjuder startar julen med
julskyltning och det anordnas julmarknader med hantverkare som ställer ut.

Julmarknad – Östra Ljungby

Julskyltning & Julmarknad – Perstorp

Datum:
Var:

Datum: Sön 3 dec, kl. 13-17
Var:
Torget i Perstorp
Arrangör: Företagarna i Perstorp

Lör 2 dec, kl. 12-16
Gårdshuset vid kyrkan samt
Bygdegården
Arrangör: Svenska Kyrkan, Bygdegårds
föreningen, Ungdomsfören
Söderåsjournalen har sammanställt några
ingen Ö. Ljungby-Stidsvig
av julmarknaderna och julskyltningarna i
bygden. Listan är säkert inte komplett men
vi har gjort ett gott försök.
Julmarknad – Klippan
Datum: Lör 2 dec, kl. 11-16
Sön 3 dec, kl. 12-18
Julmarknad – Kvidinge
Var:
Studiegården 47:an, Klippan
Datum: Lör-Sön 25-26 nov, kl. 11-16
Arrangör: 47:ans julmarknad
Var:
Sånnagården utanför Kvidinge
Arrangör: Sånnagården

Julmarknad – Perstorp
Julahoppning för häst – Gråmanstorp
Datum: Lör-Sön 25-26 nov, kl. 8
Var:
Gråmanstorp
Arrangör: Åsbo Ponnyklubb

Julmarknad – Gråmanstorp
Datum: Lör 26 nov, kl. 10-17
Var:
Gråmanstorps Bygdegård
Arrangör: Julmarknadskommitteen

Julahoppning för ponny – Gråmanstorp
Datum:

Fre 1 dec, kl. 18
Lör-Sön 2-3 dec, kl. 8
Var:
Gråmanstorp
Arrangör: Åsbo Ponnyklubb

Datum: Sön 3 dec, kl. 13:30-17:30
Var:
Hembygdsgården, Perstorp
Arrangör: Hembygdsföreningen,
Lions Perstorp

Julskyltning – Klippan
Datum: Sön 3 dec, kl. 14-18
Var:
Klippans centrum
Arrangör: Köpmannaföreningen, butiker
och föreningar i Klippan

Julskyltning på Biblioteket – Klippan
Datum: Sön 3 dec, kl. 13-16
Var:
Klippans bibliotek
Arrangör: Kultur- och fritidsförvaltningen

Datum: Lör 9 dec, kl. 13-17
Var:
Ljungbyheds centrum
Arrangör: Ljungbyheds köpmanna- och
företagarförening samt
Ljungbyheds framtid

Julmarknad – Norra Vram
Datum: Lör-Sön 9-10 dec, kl. 14-18
Var:
Norra Vrams prästgård
Arrangör: Billesholmstraktens hem
bygdsförening

Luciaritt – Gråmanstorp
Datum:
Var:

Sön 10 dec, kl. 15.45
Utgår från Klubben. Sedan ritt
till Bygdegården och Kyrkan
Arrangör: Åsbo Ponnyklubb

Julmarknad – Kvidinge
Datum: Sön 10 dec, kl. 14-16
Var:
Vagnsmuséet, Kvidinge
Arrangör: Kvidinge scoutkår

Jularitt – Ljungbyhed

Julskyltning – Åstorp

Datum: Sön 24 dec, kl. 9-11
Var:
Utgår från Herrevadskloster
Arrangör: Åsbo Ryttarförening

Datum: Sön 3 dec, kl. 14-18
Var:
Åstorps centrum
Arrangör: Butiker och föreningar i Åstorp

I evenemangskalendern på Söderåsportalen.se
hittar ni dessa arrangemang och många fler.

Julauktion – Kvidinge
Datum: Lör 2 dec, kl. 14:30
Var:
Församlingshemmet, Kvidinge
Arrangör: Kyrkliga arbetskretsen,
Syföreningen

Julskyltning – Ljungbyhed
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Papperstradition sedan år 1573
Svensk papperstradition är egentligen
dansk och har sina rötter från pappersmöllan vid Herrevadskloster vilken år
1573 var Danmarks första.

Det moderna bruket finns
kvar i de historiska byggnaderna vid Rönne å.

Affärsmannen Mattias Smith fick år 1637
privilegier av Kung Christian IV av Dan
mark att anlägga en papperskvarn vid Stack
arpsfallets ”klippan” i Rönne å där bruket
ligger idag. Vid freden i Roskilde 1658 blev
Skåne svenskt och därigenom även Klippans
bruk. Kungen förstatligade bruket och tog
kontroll över papperstillverkningen samti
digt som efterfrågan på papper ökade.

Papper, böcker och servetter
Söderåsområdet har alltid varit föregångare
på många sätt inom pappersutvecklingen.
Förutom papperstillverkningen finns det
en lång tradition av att använda servett
efter maten, vilket hänger ihop med servett
tillverkningen som funnits i anslutning till
bruket i Klippan. Den första skrivboken i
Sverige kommer från Kvidinge och folkskol
läraren Johan Stenqvist som vek papper från
Klippans Pappersbruk och sydde ihop dem

på mitten så att det blev flera blad. Det blev
starten för familjeföretaget J.D. Stenqvists.

Blomgrens bildarkiv
Axel Blomgren (1867–1961), hade fotoateljé
och bokhandel i Klippan i mer än 60 år.
Idag är hans namn förknippat med det stora
digitala fotoarkivet ”Blomgrens bilder”.
Arkivet är omfattande och innehåller när
mare 37 000 fotografier tagna av Axel Blom
gren. Än idag finns det en bokhandel kvar i
Klippan som säljer både papper och böcker.

Idag tillverkas
det servettpapper
på bruket i Klippan.

Kontorstryck

för stora och
små företag

• Brevpapper • Kuvert • Block
• Visitkort • Klistermärken m.m.

N. Skolgatan 2, Klippan • 0435 - 77 90 50
info@adaptmedia.se • www.adaptmedia.se
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Julskyltning i Klippans centrum
Klippans köpmannaförening håller på traditionerna och firar
julskyltning på första advent, i år den 3 december.
Jultomten har lovat att komma och det brukar vara liv och rörelse
i centrum med människor som både vill fynda i butikerna som har
öppet och bland alla som bara vill träffas och ta del av julstämningen.

Tomten kommer
Föreningarna har jippon och lotteriförsäljning. På Allétorget blir det
dans kring granen.

Följande personer vann var sitt
present
kort á 500 kr i samband
med Klipplördagen den 30/9.
• Kalle Håkansson
• Stella Hoffman
• Jan Ågren

– Julskyltningen i Klippan handlar mycket om att känna igen sig och
uppleva traditioner. Tomten kommer och sprider glädje hos såväl gammal som ung. Det kommer att delas ut godispåsar till barnen, berättar
Leif-Åke Andersson som är ordförande i Köpmannaföreningen och
innehavare av Guld o Silversmedjan.
Scouterna och Lions finns på plats på Allétorget liksom andra fören
ingar som är engagerade och har försäljning och lotterier. Det blir en
traditionell julskyltning där det nya är att barnen får rita julmotiv och
vinsten är pepparkakshusen som konditorierna i Klippan har gjort
och ställt ut i gamla leksaksaffärens skyltfönster.

J U L S K Y LT N I N G
Söndag 3 dec i Klippan

MASSOR MED
ERBJUDANDEN
I BUTIKERNA!
tta
Tomtegro
Lions har et
g
på Allétor

Butikerna har öppet kl 14-18
Kl. 14-18 Julskyltning med butiksöppet
Föreningsaktiviteter
Kl. 14
Musik Klippans Ungdomsorkester
Kl. 15 – Tomten tänder granen på Allétorget
Godis till barnen
Dans kring granen på Allétorget

TECKNINGSTÄVLING FÖR BARN
• Rita bästa julteckningen.
Vinster är pepparkakshus bakade
av Systrarna i Gränden, Conditori
Hjärtat och Fenix Konditori.

www.kopiklippan.se
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Klippanpopen 40 år
Det är i år 40 år sedan den så kallade
Klippanpopen tog sina första steg. Detta
uppmärksammas nu med en utställning i
Konsthallen och med en minnesbok.

Musikföreningen Bombadills ursprungliga
inriktning var elektronmusik, vilket enklast
kan beskrivas som en form av ljudcollage. En
Moog-synthesizer och en bandspelare med
fyra kanaler var några av
de viktigaste redskapen
vid dessa inspelningar.
Bombadill arrangerade
konserter i Biblioteket
där dessa ljudcollage spe
lades upp inför intresse
rad publik.
Foto: Bo Widberg

Musikföreningen Bombadill startades 1977
på initiativ av Bo Ingvar Olsson som då var
musiklärare på gymnasieskolan och nybli
ven rektor för den kommunala musikskolan i
Klippan. Musikskolan hade fått lokaler i det

som kallas Kyrksalshuset i kvarteret Skolan.
I källaren iordningställdes en ljudverkstad
– Studio Bombadill – där medlemmarna i
Bombadill kom att göra inspelningar under
tio år.

Musikfest i Stadsparken 1978. City Slickers från Klippan på scenen.
I publiken hängde man på med egna instrument.

På sommaren 1977 ar
rangerades den första
musikfesten i Stadspar
ken i Klippan. Somma
ren 2017 firade alltså även
den 40 år – en av Sveriges
äldsta musikfestivaler.

I Studio Bombadill började skivor spelas in.
För 40 år sedan spelade rockgruppen Krimi
nella Gitarrer in två låtar till en singel, "Vår
dad klädsel/Förbjudna ljud", som blev Sve
riges första punkskiva i februari 1978. Idag
är den ett samlarobjekt och betingar ett pris
på uppemot 10.000 kronor på de auktions
sajter som finns på internet. Något år senare
gavs LP-skivan "Svensk Pop" ut. På skivan
medverkade bland annat gruppen Torsson
med "Klippans Centrum". Dessutom fanns
två grupper från Perstorp med: Noise och
The Push.
Skivinspelningarna fortsatte i en syskonför
ening till Bombadill – Svenska Popfabriken.
Det lilla skivbolaget gav ut skivor med grup
per från Klippan och Perstorp: Kriminella
Gitarrer, Torsson, Noise, The Push, Kom
missarie Roy och Johnny & Dom Andra.
Från Malmö kom Wilmer X och spelade in
sina första skivor i Studio Bombadill. Men
även många andra grupper gav själva ut ski
vor som de hade spelat in i Klippan.
Sedan dessa första år av skivinspelningar
av rockmusik i Studio Bombadill har Klip
pan fortsatt ha ett rikt musikliv. På Sågen
i Klippan finns idag Svenska Popfabriken
med inspelningsstudio och repetitionslokal,
musikföreningen MIC med ett flertal repe

För DIG som uppskattar... BOKHANDEL på riktigt!

BOKSLÄPP OCH
PREMIÄR...
lörd 9/12 kl. 10

… på ETT SKIVBOLAG I VARJE BY
Boken om Svenska Popfabriken i Klippan

KOM OCH TRÄFFA

Mats P…
Pål Spektrum…m.fl

KLIPPANS

BOKHANDEL AB

Torggränd 2-4
Klippan
Tel 0435-100 30

PREMIÄRKÖP denna fina
presentbok och få den
SIGNERAD av ”legendarerna”
som sammanställt berättelserna…
från de som var med och formade
fenomenet KLIPPANPOP

Christer Lundahl under en
repetition med Torsson 1979.

Foto: Lars Henriksson

Foto: Sven Tall

Backhaus & Sweet Harmony 7

Stellan Nilsson i Bombadills första studio
i Kyrksalshuset 1977.

titionslokaler, Teater Amabile med sina årliga musikaler av Bruks
spelet. I andra ändan av kvarteret Sågen har Morgan Tjäder en
studio och på Åbytorpsområdet har bröderna Martin och Niklas
Ekelund Lemon Recording Studio. Möjligheterna att göra inspel
ningar i Klippan är således goda!
Om detta fyrtioåriga musikliv handlar utställningen "Klippanpo
pen 40 år" på Klippans konsthallen den 9 dec till 14 januari.
Boken "Ett skivbolag i varje by" behandlar framför allt perioden
1977-1985. Boken blir väl årets julklapp för den musik- och lokal
historiskt intresserade Klippanbon? Finns att köpa på Klippans
bokhandel.

Mats P

CYKELAFFÄREN I CENTRUM

Backhaus

erbjuder nu även glutenfritt
Backhaus på Järnvägsgatan i Helsingborg drivs av Heintz och
Christine van der Schaaf från Snälleröd/Färingtofta. Backhaus är ett traditionellt bageri som tagit med sig den goda bagerikonsten från Tyskland.
Efterfrågan på glutenfria alternativ är stort inne i Helsingborg och
Backhaus erbjuder nu glutenfria bröd och bullar som andra kaféer
saknar, tack vare samarbetet med Sweet Harmony.
– Vi stod på Mikaeli marknad i Helsingborg och som ett komplement
till vårt eget bröd hade vi med Sweet Harmonys bröd och fick jättebra
respons. Många trodde inte att bröden var glutenfria eftersom de var så
otroligt goda, berättar Christine från Backhaus.

Något för alla

Årets julklapp?

HJÄL

NYHETER 2018
Lapierre MTB
Lazer hjälmar
MAR

KO
CYKELS
CYKELHAN

R

DSKAR

CYKELSADELT

ÄCKEN

SKOR
CYKELKLÄDER OCH
ARE • MTB
BELYSNING • MÄT

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

Backhaus erbjuder nu något för alla, att vara glutenintolerant och
ändå kunna njuta av gott bröd, är nu möjligt tack vare bröden från
Sweet Harmony. Backhaus kunder har genererat kunder till Sweet
Harmony eftersom de valt att åka till Klippan då de varit intresse
rade av mer glutenfria bröd och kakor.
– Vi är stolta över samarbetet med Sweet Harmony som gett oss flera
nöjda kunder på Backhaus, säger Christine.

RISET!
P
A
V
L
A
H
L
TIL

Förutom bröd kan Sweet Harmony nu även erbjuda glutenfria
smörgåstårtor, vilket är ovanligt. Samarbetet med Sweet Harmony
har gett Backhaus nya kunder och en större bredd som gör att alla
kan äta gott. Det bästa är att alla kan äta glutenfritt utan att det
behövs göra avkall på smaken.
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Sweet Harmony fyller 1 år
Skratt, glädje och många goa stamkunder
som uppskattar Sweet Harmony har det
blivit under det dryga år som butiken haft
öppet. Det är lunchgäster som hittat sitt
favoritställe och det är kafégäster men
även många andra besökare för övriga
produkter i butiken.
– Vi har många lunchgäster som äter här
enbart för att det är gott, det har inget med
att göra med glutenfritt för dem. Fast vi har
många långväga kunder från hela Skåne som
åker hit med jämna mellanrum, berättar
Annika som är en av ägarna.

För hela kroppen
Kombinationen med kafé där de bakar allt
själva, lunchservering, butik med hudvårds
produkter och keramik ger flera olika ben att
stå på. Alla kan äta och alla som bryr sig om
sin kropp och miljön hittar det de söker efter
här, liksom kunder som vill ha hudvårds
produkter utan kemikalier. Att Sweet Har
mony är en butik att gå till för att få hjälp att
handla betyder mycket för kunderna.

Vi tillverkar alla
våra favoriter för julbordet!
All mat är tillagad från grunden och så långt det är möjligt av lokala och/
eller ekologiska råvaror. Skinka, prinskorv, pastejer, rökta korvar, fårfiol,
sill, lax, Jansson och olika sorters kål. Charken erbjuder dessutom alltid
hängmörat nötkött och lamm av egen uppfödning.

Jultallrikar
för catering
Paketerad portionsvis.
• Den kalla Jultallriken
• Den varma Jultallriken

Smakfulla
julkorgar

Julbord
på loftet

med lokalt
mathantverk

– Vi har fått många goa stamkunder och det
är roligt att vi uppskattas för det vi gör och de
produkter vi säljer. Eftersom vi provat allt vi
säljer kan vi ge tips och råd till alla kunder,
säger Sara som är den andra ägaren.
När Sweet Harmony öppnade var det enbart
fokus på glutenfria bakverk och bröd. Idag
har de även mjölkfria produkter eftersom
efterfrågan varit stor.
– Det var vi inte beredda på i början utan det
är något vi lärt oss efterhand, att baka både
glutenfritt och mjölkfritt, säger Annika.

Julklappstips
Ett bra tips är att besöka Sweet Harmony
nu inför julen. Det har kommit in många
fina julgrejer och tillbehör till julbordet.
Årets julsenap, chokladkartonger, glögg
och alkoholfri julpunsch. Det finns något
för alla. Kom in och hitta julklappar som
sticker ut och är annorlunda. Sweet Har
mony har verkligen blivit en uppskattad
butik som lockar folk från hela Skåne till
Klippan.

sweet Harmony
sweetharmony.se

glutenFritt caFé & Butik med naturprodukter

ÄVEN MJÖLKFRIA
OCH SOCKERFRIA
ALTERNATIV

N...
INFÖR JULE

Öppettider:
tis-Fre 10-18
lÖr 10-14

Härliga julgåvor till
nära och kära...
Gott att äta
och dricka...
eller det lilla
extra till er själva....

Bruksgatan 29
klippan
076-318 77 75

7 dec , 12 dec
och 15 dec
Övriga dagar går att boka
om man är minst 20 pers

Perfekt till vänner
och anställda!

BESTÄLL DIN OSTKORG HOS OSS!

Liten 250 kr / Stor 450 kr
Öppet: Torsdag 14-18 • Fredag 10-18 • Lördag Gilla
10-13
oss på
Bjärhus Gårdsbutik 0435-102 95
För mer info: www.bjarhus.se

VARMT VÄLKOMNA TILL SYSTRARNA I GRÄNDEN
Tel. 0435-125 13 • Klippan • Tis-tors 11-16 • Fre 11-sent • Lör 18-sent
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Vi älskar ost!
Sofie på Ica Kvantum i Klippan tipsar

Ost är så mycket mer än bara ett pålägg på smörgåsen. Det kan
vara en ostbricka eller en ingrediens i matlagningen.
Hos oss på ICA Kvantum hittar du ett brett sortiment av delikatess
ostar från länder som Sverige, Danmark, Holland, Frankrike, Spanien,
Italien och Schweiz. Vi erbjuder goda kvalitetsostar, allt från väl
lagrade hårdostar till krämiga mögelostar och vi varierar sortimentet
efter säsong.

"Osten ska vara rumstempererad
för att ha bästa smak"

När du ska göra en härlig ostbricka är det viktigt att tänka på att osten
ska vara rumstempererad för att ha bästa smak och konsistens. Det
är också viktigt att tänka på att servera ostarna i rätt ordning genom
att börja med den mildaste och sedan gå uppåt i sälta och styrka. Var
noga med att ha olika knivar till olika ostar för att de inte ska ta smak
av varandra.
Sofie Persson, på ICA Kvantum, är expert på ostar när du vill ha hjälp
att välja ost eller sätta ihop den perfekta ostbrickan:

– Det är trevligt att variera ostbrickan med
allt från en lite snällare smaksatt färskost
upp till en riktigt härligt lagrad hårdost
som tex Gruyere eller Appenzeller eller varför inte vår goda Whiskey Cheddar eller
Morfars brännvinsost. En annan ost som
bara är ett måste på ostbrickan är Brillat
Savarin som är en krämig vitmögelost som
görs på både mjölk och grädde vilket gör
den lenare och krämigare än tex Brie eller
Camembert. Brillat Savarin är även drottningens favorit och det är en perfekt ost att
njuta av till nyårschampagnen.

Visste du att...
Ostar delas in i sex
olika familjer: Hård
ost, färskost, vitmögel
ost, blåmögelost, kitt
ost och getost.
Familjerna
baseras
på de olika ostarnas
tillverk ningsmetod,
karaktär,
utseende
och doft.

Morbier
Frankrike

På ICA Kvantum Klippan erbjuds
ett brett sortiment av mat och
delikatesser för alla tillfällen. Butiken fylls
på varje dag med nya färskvaror, frukt
och grönt, mejeriprodukter och annat
gott som förgyller din matvardag.

22 kr/hg
Gorgonzola Dope
Italien

20 kr/hg

Besök ICA Kvantums delikatess- och färskvaruavdelning och låt dig inspireras av god
mat, kött, färsk fisk och härliga måltids
lösningar. ICA Kvantums mål är att göra
din vardag både enklare och godare!

10 Guld o Silversmedjan

När du vill ge bort

en gåva av betydelse
Ingenting kan få en kvinna att känna sig billigt på internet är sällan någon bra affär
så älskad och uppskattad som när hon får i längden. Dessutom kan du inte undersöka
och titta på smycket och du kan missta dig
ett smycke.
när det gäller ädelstenar.
Att ge bort ett armband, halsband eller ring
i julklapp eller till födelsedagen är bästa gå Service och kvalitet
van! Att få ge presenter är ett stort nöje i sig. När du handlar hos Guld o Silversmedjan
Men att veta att presenten har kvalité och i Klippan kan du känna dig säker på att
uppskattas gör det ännu bättre.
du handlar äkta guld och äkta märken av
Smycken har alltid uppskattats av kvinnor i
århundraden oavsett hur tiderna förändras
och mode förändras, faktum kvarstår kär
leken till smycken består. Smycken framhä
ver skönhet och vilka som ska paras med en
viss outfit och för vilken anledning. För den
moderiktiga mannen finns det även herr
smycken. Guld o Silversmedjan har allt från
armband och halskedjor till herrklockor för
män som vill vara stiliga.

smycken och klockor. Kunnig personal hos
hos Guld o Silversmedjan i Klippan hjälper
dig välja smycken som passar din personlig
het och stil. Här kan du köpa smycken som
är gångbara och passar både till vardag och
fest.

Familjeföretag

Leif-Åke Andersson har haft butiken och
smedjan i Klippan i mer än tjugo år. Yrket
som guldsmedsmästare och att arbeta med
guld och silver är något som gått i arv från
Äkta guld och silver
När du investerar i något så värdefullt som hans far.
guldsmycken kan det vara värt att tänka ige – Min far jobbade vid silversmedjan i Perstorp
nom några saker innan köpet. Att handla på Ättiksfabriken i Perstorp. 1968 köpte min

20%

rabatt på valfri vara!
Gäller 27/11 - 3/12. Medtag kupongen!
Endast 1 kupong/person.
Gäller ej underkläder, strumpor och kosmetik.
Namn:

...................................................................................................................................
Adress (Gata, ort):

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

Öppet: mån-fre 10-18, lör 10-14
Storgatan 32, Klippan • Tel. 0435 - 101 15 • www.gunnsmode.se
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far företaget och 1985 tog jag och min fru över företaget. 1995 öppnade vi butiken i Klippan.

Egen tillverkning
Guld- och silversmederna hos Guld o Silversmed
jan tillverkar egna smycken efter egen design vil
ket är uppskattat hos kunder som vill ha unika
smycken.
– Många har gamla smycken som bara ligger och tar
plats i smyckeskrinet och aldrig används. Många vet
inte att de kan lämna in sitt guld och få det omarbetat
till ett helt nytt och unikt smycke. Guld är alltför
värdef ullt för att ligga och samla damm när det går att
omvandla guldet till ett nytt snyggt smycke som passar
din stil och personliga smak, berättar Leif-Åke.
Guld o Silversmedjan i Klippan kan hjälpa dig till
rätt beslut. Guldsmederna kan ge dina smycken en
välbehövlig putsning eller reparera dina smycken
vid behov samt gravera efter dina önskemål. De
ger även dig tips på hur du bäst tar hand om och
förvarar dina smycken.
Guld o Silversmedjan finns även i Ängelholm och
Varberg med.

Vi hjälper dig med
både företagets och
din privata ekonomi

Handla för 800 kr
innan 15 dec,

Välkommen in till oss på kontoret i Klippan,
ring oss på 0435-48 32 10 eller
e-posta kontakta5620@seb.se

så får du köpa
detta set för
endast 100 kr
(ord.pris 325 Kr)

!

US
N
O
B
JUL

30%

Välkomna!

PÅ EN VALFRI VARA
Gäller för ett köp/pers hela vecka 48.

Välkommen!

Vi bjuder på glögg
och pepparkakor

KLIPPAN

KLIPPAN

12 Hälsa & skönhet

Hur tar du hand om

• Fotvård
• Ansiktsbehandling
• Vaxning, Diatermi

Var snäll mot dina fötter. Du
använder dem varje dag, vinter
som sommar. Skäm bort fötterna lite extra så kommer de att
tacka dig rejält.

• Kosmetisk tatuering
• Div. kroppsbehandlingar

Med enkla steg kan du faktiskt
undvika många av våra vanligaste
fotproblem. Friska fötter får dig att
må bra i hela kroppen. Många fot
problem kan undvikas med ett fot
bad, fotfil och bra fotkräm. Dina
fötter behöver omsorg även under
vintern!

TEL. 101 36
Allégatan 11, Klippan • www.helenasfotoskonhetsvard.se

PRESENTKORT en uppskattad julklapp!
Handla presentkortet under
julskyltningen och få 10%!
God Jul &
Gott Nytt ÅR

4 enkla steg till skönare fötter
1. Bjud dina fötter på ett avslappnande fotbad. Sitt minst 10
minuter så att huden mjukas upp ordentligt och tånaglarna
blir enklare att klippa.
2. Fila bort all hård hud.
3. Smörj in dina fötter med vårdande fotkräm. Massera nedi
från och upp så stimulerar du blodcirkulationen åt rätt
håll.
4. Klipp dina naglar rakt över och inte för kort.

Medicinsk fotvård
Ansvarsförsäkring,
Avtal med Region Skåne,
Medlem i Sveriges Fotterapeuter

önskar Ann-Louise
och Annette!
Storgatan 17, Klippan 0435-133 50

världens bästa julklapp!
TRÄNA PÅ ALLA
EXPRESSKLUBBAR

TRÄNA PÅ ALLA
KLUBBAR I SVERIGE

3799KR 1999KR 499KR
12 MÅNADER

6 MÅNADER

ORD. PRIS 5988 KR

ORD. PRIS 2999 KR

10-KORT

ORD. PRIS 999 KR

1999KR
12 MÅNADER

ORD. PRIS 2988 KR

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

fötter i vinter?

Det är extra viktigt att ta hand om fötterna under
vinterhalvåret då du stänger in fötterna i varma
skor. Kyla på vintern drar ut fukt från kroppen,
därför blir du oftast torrare i hyn under vintern.
Detta kan leda till sprickor som i sin tur ökar
risken för svamp och vårtor.

Skönare fötter – för mer än bara skönhetens skull
Att vårda sina fötter är inte bara en fråga om ut
seende. Tryck och friktion mot fötterna är svårt
att undvika och kan leda till förhårdnader som
kan utvecklas till liktornar. Är huden myck
et torr och tjock kan den få sprickor. Att både
sprickor och förhårdnader kan göra rejält ont vet
den som har råkat ut för dem.

Fotvård
Att boka tid hos en fotspecialist som tar hand om
dina fötter är en skön upplevelse. Det är lyxigt
att låta någon annan ta hand om dina fötter. Det
uppskattas speciellt om du inte brukar tänka så
mycket på fötterna. Unna dig själv eller någon
du tycker om en fotbehandling. Det är värt varje
krona. Kom ihåg att hur du tar dina fötter när du
är ung är viktigt, för det påverkar hur dina fötter
kommer må när du blir äldre.

Välkommen till Apoteket!
Vi har öppet under julskyltningen
söndag 3 december.
Glad advent!

22/11 – 3/12

20%

på alla produkter
i barnhyllan

Alvedon är ett läkemedel mot värk och feber (paracetamol). Otrivin är ett läkemedel för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning (xylometazolin).
Använd i högst 10 dagar. Läs bipacksedeln noga innan användning. Erbjudandet gäller 22/11 – 3/12 2017 eller så långt lagret räcker.

Apoteket
Torggränd 1, Klippan
Ordinarie öppettider: Vardagar 8.30–18, Lördag 10–13
Telefon: 0771-450 450, apoteket.se

14 Tullssonhuset

Välkommen till

TULLSSONHUSET
Hembygdsgatan 2, Klippan. Öppet: mån-fre 10-18, lör 10-14, sön 11-15

Trettonafton och trettondagen 10-14
Jul- och nyårshelgerna stängt

V I N T E RO U T L E T
- U T E MÖ B L ER

Julklapparna hittar du hos avigorät
Massor av stick-kit till julpriser
Mössa - garn 100% kashmir & mönster. 298:Tovade vantar - garn & olika mönster. 80:Handledsvärmare - garn 100% alpacka & mönster. 100:Garn och påtdocka till de yngre. Julklappspris.

Stickor i flera storlekar i färdiga förpackningar. Från 575:-.
Fårskinn från närområdet, beredda i Sverige. Tvättbart.
Välkommen till Tullssonhuset!
Öppet: Tis-fre 10-18 • Lör 10-14 • Sön 11-15
Hembygdsgatan 2, Klippan • 073-53 24 460
info@ahlinsmobler.se

ÖPPET: Månd-fred 10-18 • Lörd 10-14

avigorät

Varma barn!
Kiddo, slitstark, varm och
vattentät overall med
fantastisk passform

30%

IMA
PÅ ALLA RE
R
OVERALLreE
t räcker.
Gäller så långt

076-160 19 61

•

FKP GEAR

Glacier Glove

FINGERHANDSKE

SPÖfodral

ord.pris 349:-

ord.pris 389:-

NU 299:-

Allt inom
sportfiske

NU 249:-

20%

A Jensen

Rod´n Reelbag

på ALLA SPÖN
I BUTIKEN

Öppet: Mån-fre 10-18
lör 10-14 • sön 11-15
Tel: 0722- 63 99 24

NU 599:ord.pris 949:-

Gäller t.o.m 3/12

lag

Handels

Öppet: Mån-fre 10-18
lör 10-14 • sön 11-15
Tel. 070-835 64 98
m 3/12

Gäller to

HERR
Skjortor

-Öko-tex klass II i yttertyget
-Vattentät,
10 000 WP
SPORTRINGEN
-Andas
Hembygdsgatan 2, Klippan 0435-156 90
Mån-fred 10-18,
lör 10-14, sön 11-15
-Tejpade
sömmar
www.sportringen.se
-Inpregnerad
med Bionic-finish ECO
-Gott om reflexer
-Fothällor i silikon
-Förstärkt och mycket slitstark på

ord. 1299:- ........... NU

949:-

Cardigans, två färger
ord. 599:- ............. NU

T-shirts

399:-

TAG 3 BETALA FÖR 2

JAKT
Cardigan, zip

ord. 699:- ............. NU

549:-

Wolverine väst

ord. 1199:- ........... NU

STÖVLAR

949:-

20% på ord. priser
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SUPERKLIPP PÅ VITVAROR FRÅN BOSCH
SUPERSILENCE
DISKMASKIN

SJÄLVDOSERANDE
TVÄTTMASKIN

Ljudnivå(extra tyst): 41dB
14 kuvert
Justerbar överkorg
Toppkorg
A++
SMU46MW01S

8 kg
i-Dos automatisk dosering
av tvätt– o sköljmedel.
1.400 varv.
Årlig energiförbr. 137 kWh
WAT286P8SN

Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C:
2.660 l vatten / 266 kWh

5.990:-

6.990:-

Ord.pris 7.390:-

Ord.pris 9.990:-

LUFTAVFUKTARE

RETRO-STEREO

En kompakt, tystgående och effektiv
avfuktare för mindre utrymmen.
Upp till 40 kvm. Utrustead med
rymlig vattentank och slanganslutning. Automatisk avfrostning.
MRD10

Stereo med inbyggda högtalare, CD,
skivspelare, radio och kassett.
CHVS310

1.990:-

1.690:-

BEOPLAY H8

55” LG 55” UHD-TV

IPS 4K Display. Active HDR.
Ultra surround.
85W, 118kWh/år, 55”/139cm.
Finns även i 43” och 65”.
55UJ651V

Bang & Olufsen Signature
Sound. Aluminiumgränssnitt
med touchfunktion. Upp till
14 timmars batteritid. Endast
255 g

3.990:-

9.990:-

43” 6.990:- 65” 14.990:-

BEOPLAY P2

1.690:BEOPLAY H6

Aldrig förr har en liten högtalare levererat
så stort ljud. Med Beoplay P2 kan du
njuta av musik var du än befinner dig.

VÄLKOMNA TILL OSS!

Bang & Olufsen Signature
Sound. Tillverkade i äkta läder
och aluminium. Fjärrkontroll
och mikrofon på sladden.

2.990:-

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

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

16 Julmustens historia

Produktion i bryggeriet 1927

Julmustens historia
För mer än hundra år sedan skickade läskedrycksfabrikören
Robert Roberts ut sin son Harry på studieresa i Europa. Han
skulle speciellt studera läskbranschen i föregångslandet Tyskland.
Robert Roberts var frikyrklig och nykterist. Julmusten var ett
alkohol
f ritt alternativ till öl - julmusten hette "julöl" i början.
Efter några år blev namnet "julmust" istället. Receptet på julmust
är hemligt och tillverkas av företaget Roberts AB i Örebro sedan
1910. All julmust tillverkas faktiskt på exakt samma extrakt i grun
den.

Klippans bryggeri
Bryggerigatan i Klippan är uppkallad efter Klippans bryggeri som
låg här en gång i tiden. Men byggnaderna revs 1965. Den 13 april
1877 grundades Åby-Klippans Ångbryggeri, som sedan blev Klip

www.glaskonst.se

Tappning av öl på flaskor 1923. "Lukta på varje flaska", står det på en lapp
som fästs vid de två uppåtgående rören till vänster i bild.

pans Bryggeri. Under många år bryggdes öl, läsk och julmust vid
Klippans bryggeri. Klippans bryggeri hade konkurrensfördelar
från starten, dels god tillgång till vatten av utmärkt kvalitet och
dels bra försäljningsområde. Närheten till infanterilägret i Ljung
byhed säkrade försäljning av öl. Redan året efter starten fick bryg
geriet Åby-Klippan hedersdiplom vid lantbruks- och industrimäs
san i Jönköping. Klippans Öl blev faktiskt rikskänt och var mycket
känt för den goda smaken och dess höga kvalitet. Bryggeriet var
igång fram till 1962. Från 1905 tillverkades även kolsyrat vatten
och läskedrycker vid Klippans bryggeri.
Klippans bryggeri köpte bland annat upp Perstorps bryggeri 1954.
Perstorps bryggeri låg i korsningen Bryggaregatan/Svarvareliden.
Bryggeriet drevs först av Arthur och Ester Persson från början av
1930-talet till 1946 då Frits Paulsson köpte det. Byggnaden revs

Vi tillverkar
Fönster, lyktor
lampor i blyinfattat
glas samt
Bjersgårdslampetten.
Vi säljer även presentartiklar m.m.

Öppet:
Mån-tor
Fre
Lör

Uppvärmd inomhushall för hundträning.
10-17

STÄNGT

10-13

Klöva Hallar, KLIPPAN
Tel/Fax 0435- 191 77

Mail: glaskonst.mek@telia.com

Boka din tid på www.skanehallen.se
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Årets Sture Wetterbergs stipendiat utsedd
Styrelsen i Sture Wetterbergs stipendiefond har utsett Alfred
Rudolf till 2017 års stipendiat.
Alfred tilldelas ett stipendium på 5 000 kr med motiveringen:
”Alfred har sedan 10-årsålderna studerat, tränat och förkovrat sig på
piano och siktar nu vidare på att utveckla sin spelteknik med fortsatta
pianostudier.”

Välkänd musikprofil
Direktörsvillan tillhörande Klippans Bryggeri, Klippan 1921. Villan byggdes
omkring 1890. Belägen vid Bryggerigatan. Är numera riven. När bilden togs
bodde direktör Tage Åkesson med familj i villan.

1983. Samma öde som Perstorps bryg
geri rönte gick sedermera Klippans
bryggeri när det köptes upp av ett större
bryggeri. Det enda minnet idag i Klip
pan från bryggeriet är gatan med namn
Bryggerigatan.

Ni värmer er
vid brasan...

Sedan 1989 har Sture Wetterbergs stipendiefond belönat unga
musik
talanger från Klippan. Sture Wetterberg var en välkänd
profil i Klippans musikliv och aktiv i Klippans Musikkår. Han
dokumenterade Klippans musikoch nöjesliv från tidigt 1900tal och framåt i boken
”Musik och nöjesliv i
Klippanbygden”. Pengar
na från bokförsäljningen är
det som ligger till grund för
stipendiet.

ra
Vi fixar e

Skånehill
Kvidinge kan stoltsera med Sveriges minsta gårdsbryggeri som
brygger öl och cider samt tillverkar lemonad. Skånehill är ett mikro
bryggeri som brygger två sorters öl – Qvidinge Lättpilsner och en
mörkare ale kallad 99 Guldale. 99 är uppkallat efter adressen till
Skånehill, Östra Storgatan 99. Alkoholhalten är på 2.25 vol.%. För
utom öl tillverkas Fläder/Citronlemonad, Jordgubb/Rabarber
lemonad och Äppelcider. Gårdsbutiken har öppet fredagar
15-18 och lördagar 10-13. 
Bilder från Blomgrens arkiv

era
Vi förverkligar

byggprojekt!
En kontakt räcker!

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

Önskelista till tomten?

träna gratis
resten av året!
Teckna årskort för 2018 och
träna gratis resten av 2017.

Få gratis Pt-Pass!
Köp kort innan jul:

Köp 5 pass - få 1 pass gratis
Köp 10 pass - få 2 pass gratis
Köp 25 pass - få 4 pass gratis
Gäller även duo!

KÖRKORT I JULKLAPP?

Annons FYSHUSET Klippanjournalen 99x65_5 2017-11.indd 1

Dagens rätt

Köp presentkort med valfritt belopp

Fabriksvägen 8
KLIPPAN
0706 - 72 55 37
Klippans Trafikskola AB
Storgatan 15, Klippan, 0435 - 130 80
info@klippanstrafikskola.se

fyshuset.nu@hotmail.com • 070-948 11 69
Vedbyvägen 69, Elfdalens camping, Klippan

2017-11-02 12:35:17

80:33 cl läsk/
vatten ingår

Mån Fläsk me´ löga sås o kokt potatis
alt. Bruna bönor mé fläsk
ÖPPET:
Tis Pannbiff me´ lög, kokt potatis o lingon
Mån - fre
alt. Köttbullar, mos och lingon
l.11 - 16
Ons Fisk mé täcke, kokt potatis o skirat smör k
alt. Wallenbergare me´ mos, skirat smör,
gröna ärtor o lingon
Tors Pålles pasta (favorit i repris, be om ett smakprov!)
Fre Kalkon cordon bleu me´ stekt potatis o ostsås
Veckans alternativ: Lunchkorv mé mos och gurkmajonäs

Klipp ut och spara mig!

www.Fyshuset.nu

Välkomna! Jessika & Co
Gäller 27 november – 15 december 2017
Gilla Nya Pålles på Facebook så får ni våra erbjudanden & menyer direkt i din smartphone!

18 Plasten 100 år – Barntävling

Plasten fyller 100 år
Den första svenska plasten tillverkades 1917 i Perstorp. Som en
del av 100-årsjubiléet ordnar föreningen Plastens hus, i samarbete med branschorganisationen IKEM och Perstorp AB,
en konferens kring plastens utveckling, visioner för framtiden och miljöaspekter.

Den svenska plastens historia började i Perstorp
Den första syntetiska plasten uppfanns 1907 i USA och fick nam
net bakelit. Den svenska varianten, isolit, tillkom 1917. Bakom den
svenska utvecklingen stod Jnanendra Das Gupta, som var kemist
vid Skånska Ättikfabriken. Hans arbete lade grunden för en helt
ny industrigren och många nya produkter. Das Gupta och hans
arbete var anledningen till att
Skånska Ättikfabriken, senare
Perstorp AB, under en period
var Skandinaviens ledande till
verkare av plastprodukter.

Tid: 6 december, kl 9.30-17.00
Plats: Persgården, Perstorp

BARNTÄVLING!

Annons från Svenska Dagbladet den
2:a januari 1918

OMBYGGNADSREA
Kakel/
klinkers från

50:-/m2

Välkomna in
och fynda...

Laminatgolv
från

50:-/m2
Udda
tapetrullar

50:-/st

...många fler
erbjudanden!

FÖR BARN
UPP TILL 12 ÅR

Vinster

Gilla oss på FB

1 person vinner 5 barn-/vuxenbiljetter (sittplats) till Rögle-HV71 den
7 december.

www.colorama.se

Så här gör du

Fyll i korsordet nedan. Om det är rätt löst så kommer de blåmarkerade
rutorna bilda ett ord. Klipp ut korsordet och skicka in till oss.
Sänd lösningen senast den 1 december i ett frankerat brev till:
Barntävlingen
Adapt Media AB
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN

Namn:

______________________________________________________________________________________________

Adress: ______________________________________________________________________________________________
Telnr:

______________________________________________________________________________________________

Ålder:

______________________________________________________________________________________________

Grattis!

Vinnare av Korpens
Måndagscykling
Vinstlista:
1. CYKEL
2. 500:3. 250:4. 150:5. 100:6. 100:7. 100:8. 100.9. 100:10. 100:11. 100:12. 100:13. 100:14. 100:15. 100:16. 100:-

Margareta Vesterdahl
Mariette Ågren
Birthe Karlsson
Rosita Svensson
Kjell Lindau
Maja Ågren
Maivi Nilsson
Gunnar Gunnarsson
Tor Svensson
Carl-Axel Wilhelmsson
Ann-Catrine Berggren
Nancy Jonasson
Eleonor Ståhl
Allan Hammar
Sverker Bengtsson
Inger Jonasson

Vinnarna meddelas personligen.

Vi tackar alla som deltagit och återkommer till våren 2018

Vinnare Annonsjakten – Oktober

Margareta Hall, Perstorp och Ralph Håkansson, Klippan
vann 4 sittplatsbiljetter var till HIF – Öster den 4 november.

www.korpenklippan.se
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Järnvägsgatan 31, KLIPPAN

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

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

• Tre små rätter, 2 olika kombinationer

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

69:99:-

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

Politikerskola 2018
Ett sätt att stärka vår demokrati är att få merkunskap.
Vi i Kristdemokraterna i Klippan tycker detta är viktigt.
Du som är nyfiken på vårt politiska arbetet och hur vår
kommun fungerar, får nu en chans att lära lite mer.
Vi träffas vid fyra kurstillfällen, ca 2,5 tim/gång.
- tors 15/2
- tors 1/3
- tors 15/3
- tisd 27/3, (Kom.fullm.)
- Avslutning tisd 3/4
Plats: Cafeterian i kommunhuset,
Klippan (3 vån)
Tid: 19.00–21.30
Anmälan till:
Madeleine Ljungberg, e-post:madeleine@ljungbergs.se
Först till kvarn gäller. Begränsat antal.
www.klippan.kristdemokraterna.se

på torget i Perstorp
Julskyltning och julmarknad på torget söndagen den 3 december kl. 13-17. Alla butiker har öppet med julstämning.
Butikerna och föreningarna serverar glögg och pepparkakor. Tra
ditionsenligt brukar tomtarna vakna upp och finnas i hela byn, det
blir dans kring granen till musik av Perstorps lokala speleman Len
nart Stenfeldt.
– Det är mycket som är sig likt men även en hel del nyheter. Det kommer att finnas hoppborg, rutschkana och en liten karusell för barnen.
För de vuxna arrangerar vi en tävling som lockar alla att besöka samtliga butiker och ha chans att vinna riktigt fina priser, berättar Annika
Lundström-Olesen som är ordförande i FiP.
Det kommer att hända saker hela eftermiddagen på torget i Pers
torp. Föreningarna i Perstorp finns samlade på torget och har olika
aktiviteter för både stora och små. Handla hemmavid är både smart
och enkelt.
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NY

Gratis
JULSKYLTNING PÅ TORGET
SÖNDAG 3:E DECEMBER

NYTT FÖR

13:00
Butiker
och Julmarknaden
öppnar
13:00 BUTIKER
OCH
JULMARKNADEN
ÖPPNAR

Föreningar
sig och serverar
glöggvaknar och finns i hela byn.
Föreningar och butiker
visar uppoch
sig, butiker
serverarvisar
glögg upp
och pepparkakor,
tomtarna
och pepparkakor, tomtarna vaknar och finns i hela byn.

14:30 UTDELNING AV BIDRAG

14:30 Utdelning av bidrag.

Sparbanksstiftelsen delar ut bidrag från scen.

Gratis
15:00 DANS RUNT GRANEN PÅ TORGET

hoppborg, rutschkana oc

Sparbanksstiftelsen delar ut bidrag från scen.

FIP:s tomtar dansar
med barnen
till traditionell
som framförs
av vår lokala speleman Lennart
15:00
Dans
runtjulmusik,
granen
på torget.
YLTNING
Stenfeldt. PÅ TORGET
FIP:s tomtar dansar med barnen till traditionell julmusik,

DAG 3:E DECEMBER
som framförs av vår lokala speleman Lennart Stenfeldt

15:30 GODIS TILL ALLA BARN

15:30 Godis till alla barn.

Tomtarna bjuder alla barn på en godispåse.

Tomtarna bjuder alla barn på en godispåse.

16:00 KORAS BÄSTA SKYLTFÖNSTER

NYTT
F
hoppb ÖR I ÅR

Gratis

16:00 Koras bästa skyltfönster.

org
och ka , rutschka
na
r us
Bäst julskyltad butik utses och premieras med FIP:s årliga diplom. ell.

Bäst julskyltad butik utses och premieras med FIP:s årliga diplom.

VINSTDRAGNING
r och16:30
Julmarknaden
öppnar AV FIP JUL 2017

16:30 Vinstdragning av FIP jul 2017

Vinsdragning
FIPserverar
jullotteri och
avslutning.
tiker visar
upp sigav
och
glögg
tomtarna vaknar och finns
i hela byn.
Vinsdragning
av FIP jullotteri och avslutning.

PBIK grillar korv - Tomtegrotta - Fiskedamm
KK Karpen - Kaffe &
Våfflor
PBIK
grillar korv - Tomtegrotta - Fiskedamm
Samlarföreningen - KK
Ålalotteri
Karpen - Kaffe & Våfflor
sen delar
ut bidrag
från
scen. aktiviteter
Perstorps
Fjärrvärme
- Spännande
för barnen
Samlarföreningen
- Ålalotteri
Perstorps Bowlinghall
- LotteriFjärrvärme - Spännande aktiviteter för barnen
Perstorps
Underhållning från scen
hela dagen
med jultema
Perstorps
Bowlinghall
- Lotteri
Underhållning
från
scen
sar med barnen till traditionell julmusik, hela dagen med jultema

elning av bidrag.

runt granen på torget.

BESÖK
BUTIKERNA
OCH DELTA I VÅR TÄVLING
vår lokala
speleman
Lennart Stenfeldt
Ni hämtar er talong i butikerna eller på torget. Riktigt bra vinster utlovas.
BESÖK BUTIKERNA I BYN OCH DELTA I FIP´S TÄVLING
Ni hämtar er talong i butikerna eller på torget, riktigt bra
alla barn på en godispåse.
vinster utlovas.

NYBYGGDA
LÄGENHETER I CENTRUM
s bästa
skyltfönster.

LEDIGT
ik utses och premieras
med FIP:s årliga diplom.

Två 3:or på 1:a våningen. 72 kvm. Inglasad
balkong, diskmaskin, tvättmaskin ingår.
Kall-/varmvatten tillkommer. Hyra 7915 kr/mån.
P jullotteri och avslutning.
Inflytt 1 februari 2018.

tdragning av FIP jul 2017

Se våra lediga lägenheter och gör en intresse
Tomtegrotta - Fiskedamm
anmälan på vår hemsida eller ring oss!
& Våfflor
- Ålalotteri
me - Spännande
aktiviteter för barnen
Perstorps Bostäder AB
hall - Lotteri Torggatan 3, 284 31 Perstorp • Tel: 0435-39 404
scen hela dagen
med jultema • www.perstorpsbostader.se
perstorpsbostader@perstorp.se

RNA I BYN OCH DELTA I FIP´S TÄVLING

Årets Julvärd Bert Klan
Halländskt
VörtbrödTILL
VARMT
VÄLKOMNA
Halländskt Bondbröd
FIP JULMARKNAD
2017
IcaSelection,1000g

Vi ses på torget

25 kr/st

13.00 - 17.00
Öppet alla dagar 8-21

Gällertom3/12

s till alla barn.

2017
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Vi tro
Perstorrp!på
El-entreprenad El-service
Data / Passage / Larm
0435-77 95 40

0451-70 52 70
www.prenad.se

KOSTNADSFRIA FÖRETAGS- OCH HEMBESÖK
VI HJÄLPER ER MED:
Telefonilösningar
Mobila växlar
Fast nät
Mobiltillbehör
IT-lösningar
Datorer & Surfplattor
Ljud & Bild
Foto
André
E-körjournaler

Svetsaregatan 2, Perstorp • 0435 - 77 99 99 • info@pbp.se

JULMARKNAD
Söndagen 3 december kl 13-17

Varmt välkomna till Mötesplats Kupan,
Köpmangatan 4E i Perstorp.

0708-34 46 80
Jesper 0708-34 46 73

Passa på att:
• fynda i vår secondhandbutik
• dricka glögg och äta pepparkakor
• pröva lyckan i vårt julgranslotteri – vinst varje gång!
• köpa färdiginslagna (hemliga) julklappar
redcross.se/perstorp • www.facebook.com/Röda-Korset-Perstorp-498652677001229

modern kommunikation
Växel: 0435-344 68 • info@easysolutions.se • www.easysolutions.se

Röda Korset – Världens största mänskliga skyddsnät

Julskyltning 3 dec

Ett medlemskap - 4 banor
Ge dig själv eller någon du tycker
om den perfekta julklappen!

Vi har öppet kl.13-17

1963

Lös medlemskap i Perstorps Golfklubb för
3.850 kr första året (ord pris 5.800 kr) och spela
på 4-lingens banor, dvs Perstorp, Skepparslöv,
Wittsjö och Hesslegården.

Handla för minst 500:och du får en

VÄRDECHECK
som gäller tom 24 dec

Tycker du att det räcker med Perstorps
vackra bana så betalar du 2.850 kr första året
(ord pris 4.800 kr).
Läs mer om villkoren på vår hemsida www.perstorpsgk.se

Mejla kansli@perstorpsgk.se och anmäl ditt intresse

Vi bjuder på fika &
julkortsfotografering!
Tillsammans med Fastighetsbyrån har vi öppet hus
med fika och julkortsfotografering utan kostnad.
Ta med hela familjen och kom på vår julaktivitet
under julskyltningen i Perstorp söndagen 3/12
mellan kl 14:00-16:00.
Swedbank i Perstorp, Allegatan 4

FOTHÄLSAN
I PERSTORP

utik!
b
s
p
p
a
l
Din julk

Bjuder på årets nyhet mellan 13-17. Alterhedens Lakrits Glögg!

Välkommen till Köpmang. 4 D • 0435 - 309 99
ÖPPET: Tis-fre 10-18 • Lör 10-13
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Beredskapstiden i Perstorp
Den svenska försvarsviljan eller beredskapen var inte god
under andra världskriget. Trots att det är en tid som ligger
inom räckhåll historiskt finns det inte mycket att se i form
av bild eller film.

Röjningsmanskap

En sårad sabotör

I Perstorp byggdes det skyddsrum och det tränades inför luft
skyddsövningar inför risken att industrin i Perstorp skulle utsät
tas för anfall. Det övades mörkläggning, omvårdnad och män
niskors vardag påverkades. Fotografering var inte påbjudet då
det gällde att iaktta iaktta försiktighet, inte röja hemligheter och
att vara aktsam.
Den 22-23 april 1944 genomfördes flera stora luftskyddsövningar
i Perstorp som fotografen Artur Rosengren dokumenterade. Det
är några av de få fotografier som finns från beredskapstiden och
ger oss en bild av tiden. Flera av bilderna är ögonblicksbilder från
människors vardag som, trots att vi stod utanför kriget, påver
kade allas vardag. 
Foton: Artur Rosengren

Blindgångare
Hemskydd 34
Hemskyddet i arbete
Till och med ordningsmakten
fick lyda den unga vaktposten.
Flygande fästningar har
nödlandat på Rinkeby

Hemskydd 34 klart till aktion

Avgasningspatrull
Sven Lundgren har blivit sårad

Hemskydd 34

Information från Perstorps kommun
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Trådlöst nätverk på allt fler platser
Perstorps kommun erbjuder sedan en tid fritt wifi på bland annat biblioteket, Platsens Hus, Torget och skejtparken. Och nu
är det även klart med trådlöst nätverk på Ybbåsen. Till glädje
både för anställda och boende.

Trådlöst nätverk, eller wifi som det heter på engelska, är alltmer ut
byggt i vårt samhälle. Perstorp är inget undantag. Där har IT-avdel
ningen de senaste månaderna jobbat med att förse plats efter plats
med rätt teknik så det går att ansluta till nätet som heter ”Perstorp”.
Senast klart är Ybbåsen, vilket glädjer både de anställda och de
boende.
– Meningen är att alla kommunens arbetsplatser ska ha tillgång till
wifi. Vi betar av allteftersom. Österbo påbörjas till exempel i februari,
men Ugglebadet inte förrän till sommaren 2018, då det behöver synkas
med byggnationen av idrottshallen, säger kommunens IT-chef Roger
Nord.
Kommunens öppna nät finns nu tillgängligt på Kommunhuset,
Plastens hus, Biblioteket, Torget, Skejtparken, tekniska kontoret,
arbetsmarknadsenheten, Bokeliden, anhörigcentrum och boendet
för ensamkommande på Hantverkaregatan.

Skylten om fritt Wi-Fi visar att det numera
är fritt fram att ansluta sig till nätet "Perstorp". Senast i raden att ha blivit ansluten är
Ybbåsen.

Fakta:

• Nätet drivs av Perstorps Kommun. Anslut till wifi-nätverket
som heter ”Perstorp” och sedan kan du använda internet fritt
och utan begränsning i tid.

• Du behöver inte logga in, och du kommer i de flesta fall att
anslutas automatiskt i fortsättningen.

• Tänk på att det är ett öppet nät. Det betyder att det du skickar
och tar emot över nätet kan vara synligt för andra och du
bör därför inte göra bankärenden och liknande. Perstorps
Kommun ansvarar inte för förlust eller stöld av information,
utan du surfar på egen risk.

• Hastigheten är 5 Mbit/s eftersom vi inte ska konkurrera med
3G- och 4G-leverantörerna.

• p2p-trafik tillåter kommunen inte.

Var uppmärksam!

– äldre uppringda av okända

Perstorps kommun uppmanar till uppmärksamhet sedan äldre
personer blivit uppringda av för dem okända personer som ställt
frågor kring deras levnadsvanor. Intrycket är att uppringarna
är från kommunens hemtjänst, något som inte stämmer.
– Det här är inget kommunen står bakom. Vi jobbar inte på det sättet.
Vi uppmanar till uppmärksamhet och är du osäker, fråga vem det är
som ringer och varifrån, säger Patrik Wilhelmsson verksamhetschef
inom vård och omsorg.
Perstorps kommun uppmanar till uppmärksamhet sedan äldre personer blivit uppringda
av för dem okända personer som ställt frågor kring deras levnadsvanor.

Är du fortfarande osäker på vem som ringer, be om namnet och sök
personen via kommunens växel 0435-390 00.

24 Östra Ljungby Lantmän – Bolist

Bygdens egen butik
Sedan 1927 har Östra Ljungby Lantmän
haft verksamhet på samma plats i Östra
Ljungby. Företaget var från starten in
riktad mot lantbrukare men som idag har
vuxit till att även vara den lokala bygghandeln. För dig som kund är fördelarna
med att handla lokalt många, förkortad
resväg och professionell personal. Detta
spar både tid och pengar för kunden.

I butiken finns allt från spik och färg till
djurfoder och trädgårdsprodukter. Kund
kretsen varierar från enskilda privatperso
ner till industri och byggföretag. Butiken
har ett imponerande brett sortiment, där

den tillmötesgående personalen kan lösa de
flesta frågor från måndag till lördag.

Ny avdelning
Butiken har byggts om och fått en ny fräscha
re del, där man har bevarat den gamla char
men med bl.a synliga takbjälkar. Inne i buti
ken hittar du allt från djurfoder till fönster,
leksaker och kläder. Ute på bygglagret får
kunden hjälp med exempelvis marksten,
byggvirke och takpannor. Den trevliga la
gerpersonalen hjälper gärna till med att hitta
rätt och med att lasta på släpet, som lånas ut
kostnadsfritt. Behöver du värmepellets, kom
in i butiken så hjälper personalen dig. Här

Julen kommer till

Hemköp

ar du allt gott
I vår ”Delidisk” hitt
ed vår catering
som hör julen till. M alla högtider.
till
fixar du lätt maten
a bekvämt för
Vill du göra det extr r omtyckta
vå
dig i jul? Beställ då

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

RIK.
JULTALL
g på tel. 44 10 30)

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

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

(Minst 3 dagar i förvä

Söderåsjournalen
Söderåsjournalen
Klippan
INGEN den 9 dec
På JULSKYLTNKlippan
OV FRÅN

bjuder vi på SMAKPR
SER i vår
JULENS DELIKATES
l kl.16.
”DELIDISK” fram til

LJUNGBYHED
0435-44 10 30
ÖPPETTIDER I JUL:
Julafton 8-14 • Juldagen 10-18 • Annandag jul 8-18
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Mata småfåglarna
med fågelmat från

Franks Zoofor
Fröspiral, Pinjekotte, Kokosnöt

29:-/36:-

Skalade
solroskärnor, 5 kg

finns både inomhus- och utomhusfärg, från det kända varumärket
Nordsjö, för dig som vill måla om hemma. På plats i butiken finns
både bygg- och lantbrukssäljare som gärna hjälper dig med råd och
kunskap om dina projekt.
– Vi är ett glatt professionellt gäng som gärna hjälper till, berättar
Richard Johansson som är butiksansvarig.

Nära & Familjärt
Kunderna i butiken är återkommande vilket gör att personalen kän
ner kunderna väl och kan ge både bra och personlig service. Perso
nalen på Östra Ljungby Lantmän har jobbat här länge och kontinui
teten gör att det har byggts upp ett förtroende mellan personal och
kunder. Tack vare detta råder en familjär stämning i butiken.
Välkommen in och ta del av Östra Ljungby Lantmäns stora och
prisvärda sortiment.

Dags att ladda inför julen!
De hårda
julklapparna
hittar du
hos oss!

Fågelfrö
Vildfågelblandning, 25 kg

281:-

Talgbollar
i hink, 55 st

99:-

160:-

Vildfågelblandning, 25 kg................281:Vildfågelblandning, 5 kg .................... 67:Solrosfrö, 20 kg ..................................199:Solrosfrö, 4 kg ....................................... 53:Jordnötter, 25 kg ................................574:Jordnötter, 3 kg..................................... 80:Hampafrö, 2,5 kg .................................. 88:Solroskärnor i hink, 5 kg ...................160:Talgboll, 500 gr..................................... 10:Talgboll, 6-Pack .................................... 11:Talgboll i hink (55 st) .......................... 99:Pinjekotte .............................................. 29:Fröspiral ................................................. 29:-

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

”I HJÄRTAT AV SÖDERÅSENS NATIONALPARK”

Julbord

i Nationalparken!

I december har
vi många fina
erbjudanden i butiken
Välkommen in!

Här kan du njuta ett äkta svenskt mathantverk med
stor vikt på när- och härproducerade ekologiska råvaror.

JULBORD

Klassiska läckerbitar. Välkomstglögg och gottebord.
Pris: 350:-/person. Barn: 0-5 år gratis, 6-12 år halva priset.

Viltkött gtVis!
- Naturli

Extra öppet inför jul/nyår -17:
v.50: 14-15/12, kl. 12-18
v.51: 19-20-21-22/12, kl. 12-18
v.52: 28-29/12, kl. 12-18

JULBRUNCH
Utvalda gobitar från julbordet. 150:-/person
Kaffe och dryck från dryckesmaskinen ingår.
Priser för barn som ovan.

CATERING / AVHÄMTNING
Allt vilt från Skåne. Uppslaktat på gården, veterinärbesiktigat & hängmörat.
Gårdsbutik öppet: Tors-Fre 15-18 samt sista lörd i månaden 11-14

• LILLA JULBORDET. 150:-/person
• STORA JULBORDET. 250:-/person
• LANDGÅNG. 125:-/person

Bonnarps Hjortgård har stängt för ägarbyte den 4-5/1 2018.
Emma och Carl kommer att driva företaget vidare i samma anda!
AnnaGreta och Mats tackar för alla trevliga år med Er kunder
och önskar Emma och Carl lycka till!

Fri framkörning vid beställning till över 10 personer.

www.bonnarpshjort.se • info@bonnarpshjort.se
0708-14 01 65

0435 - 44 23 32 • info@skaralidsrestaurang.se
www.skaralidsrestaurang.se

Vi har fullständiga rättigheter
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Långlördag med julskyltning och
julmarknad i Ljungbyhed
Julskyltningen i Ljungbyhed är en lördag,
en långlördag med julmarknad där hela
byn är involverade. Det är väldigt mycket
traditionellt den 9 december i Ljungbyhed.

Nytt för i år är att det går att rösta fram det
finaste Luciatåget. Alla Luciatåg är gjorda
av förskolebarnen i Ljungbyhed och de
finns utställda hos Hemköp, LT Lantmän,
Ljungbyheds konditori och Olanderssons
blomsteraffär.

Julmarknaden har öppet mellan klockan 1317 där bygdens olika föreningar är på plats Årets nyheter
och säljer lotter och annat smått och gott.
Det händer även mycket nytt i år ute i Ljung
byhed. LR System har öppet hus med rund
Hemlig tomte och luciatåg
Den hemliga tomten återfinns som tidigare vandring där det bjuds på glögg och peppar
år i LT Lantmäns skyltfönster mellan klock kakor. För den vige finns det en hinderbana
shop. Gratis lördagsgodis, kan det bli bättre?
an 14.30-15.30. För den som kan lista ut vem att testa. Det går även bra att åka tomtesläde
För den som vill besöka den riktiga tomten
som döljer sig bakom masken och tomte efter en fyrhjuling!
kommer tomten att ta sig tid för alla barn i
kläderna väntar ett pris.
Julmusik och godispåsar
tomtegrottan.
– Det enda vi avslöjar är att tomten är en känd
– Musikerduon Monica & Andy kommer att
Tack vare engagerade föreningar, Ljung
profil i Ljungbyhed som de flesta i Ljungbygå runt och spela julmusik, berättar Julkom
byheds Köpmanna- och Företagarförening
hed känner till. Det är lite av en tradition och
mitténs general Thure Månsson.
och Ljungbyheds framtid som alla värnar
en snackis under julskyltningen, berättar Bo
Rosengren, ordförande i Ljungbyheds Köp Barn som kommer utklädda till tomtar kom om bygden hålls traditionen levande med
mer att bli bjudna på en godispåse hos Elsys julskyltning och julmarknad i Ljungbyhed.
manna- och Företagarförening.

Långlördag • julskyltning • julmarknad

Lördagen
den 9 dec
i Ljungbyhed
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Hjärtligt välkomna och GOD JUL önskar Ljungbyheds Köpmanna- och Företagarförening samt Ljungbyheds Framtid
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Julavdelning!
Kom och besök vår stora

Här hittar ni allt från adventsljusstakar fr 59:-,
ljusslingor fr 35:-, tomtar m.m.

Här handlar ni
julklappar till både
honom och henne.

ILAB LYKTA

med kopparhandtag
30 och 40 cm

Ord. pris från 119:-

MON AMIE, ALLA DELAR

49:-

x-pris

25 %

fr.

KIKARE FOCUS
ILAB
TOMTELYKTA
27 cm 1766-1061,
Ord.pris 149:-

x-pris

Bristol 8x42
Ord. pris 1195:-

695:-

x-pris

59:ALL STEEL, GRYTSET
1,5 l, 3 l, 5 l,

LÖRDAG 9/12 ÖPPET 9-17.
GLÖGG OCH TIPSPROMENAD
I BUTIKEN!
Välkomna!
Vi firar

100 år
1917- 2017

Bygdens butik!

Julpris! Ord. pris 1999:-

995:-

Storgatan 4
Ljungbyhed
Tel 0435 - 294 50

VÄLKOMNA!
Priserna gäller endast
butiken i Ljungbyhed
t.o.m 31/12!

28 Ronny Stjärnlind

Gammal kärlek rostar aldrig

Ronny Stjärnlind har jobbat med bilar i hela sitt liv. Sen många år
tillbaka jobbar han på Euromaster, som är experter på däck och
däckbyte.
På sin fritid har Ronny ett intresse för veteranbilar och är själv stolt
ägare av en Hot Rod Plymouth De Luxe Special från 1936. Hot Rod är
ursprungligen en benämning på en ombyggd amerikansk öppen bil,
så kallade roadsters, tillverkade innan år 1949.

Vad är det som är speciellt med din bil?

kia.com

5 SNABBA OM BILEN ...

n ny Kia.
rs lugn och
k pet.

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

r alltid den trygga
gsta nybilsgaranti fr n
med komforten, kvaliteten
ill det smarta valet, b de
sten av ret. V lkommen
Kia-handlare!

00 KR

kr

opp tf ngare
rarstol

4.900 KR

kr

uminium, LED-ljus

CH ISG:

– Allt är speciellt med bilen. Den är handmålad med skuggningar, eightballstema i inredning, antenn och nycklar. Vacker kaross och original
Plymouth med två dörrars kupé. Fantastisk bil att köra, stel bakaxel med
bladfjädring samt ställbart chassi fram vilket ger en trevlig körkänsla.
Märke: Hot Rod Plymouth De Luxe Special
Årsmodell: 1936
Motor: V8 Cheva 3,50, trimmad till 3,55, cirka 400 hk
Drar: 1,5 liter/mil.
Växellåda: Automat

... OCH 5 SNABBA OM ÄGAREN
Namn: Ronny Stjärnlind
Ålder: 58 år.
Bor: Klippan.
Arbete: Däckmontör
Drömbil: Bugatti Veyron

En
idol
i
finkläder
En idol i finkläder

KVAR!
T FÅTAL
R IDAG.
BARA ET
PROVKÖ
H
C
O
IN
M cee’d Sportswagon GT Line, det är bilspråk för en Kia med extra allt. Ser du till det
KOKia
1.2 KOMFORT

TILLFÄLLE
REK. CA PRIS 148.900 KR

yttre
märker
Kampanjpris
fr n:så
132.800
kr

du ett exteriört sportpaket, 17”-fälgar och dubbla avgasrör. Tittar du under
Kia
Sportswagon
GT Line,
det är bilspråk
en Kia1,6
med
extra allt.Välkommen
Ser du till det
ytancee’d
hittar
du en sjustegad
DCT-växellåda
och för
effektiv
litersmotor.
till
yttre
så märker du
sportpaket,
17”-fälgar och
dubbla
avgasrör.
Tittar du under
din
Kia-handlare
förett
attexteriört
uppleva en
sällsynt kombination
av rå
talang
och utseende.
L GG TILL SPECIAL
EDITION:
6.900 KR du en sjustegad DCT-växellåda och effektiv 1,6 litersmotor. Välkommen till
ytan
hittar
(V RDE 25.700 KR)
din Kia-handlare för att uppleva en sällsynt kombination av rå talang och utseende.
PRIVATLEASING FR N 2.290 KR/M N
8.000 KR I BR NSLE HOS INGO ING R*

endast 10 st!

Utrustad med bl.a. eluppv rmd l derratt, 16 aluminiumf lgar, manuell AC, iPod-anslutning och kurvljus fram.

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

1.6 CRDi ADVANCE REK. CA PRIS FRÅN 212.900 KR

2.4 l bensinmotor – NYHET!

Kampanjpris
189.900
1.6
CRDi ADVANCEfrån:
REK. CA
PRIS FRÅNkr
212.900 KR
• Automatväxlad
Utrustad
med bl.a. 2-zons klimatanläggning, 16” aluminiumKampanjpris från: 189.900 kr

fälgar, eluppvärmd läderratt, parkeringssensor bak, LED-ljus fram
• Läderklädsel
& bak, regnsensor och Bluetooth ®.
Utrustad
med bl.a. 2-zons klimatanläggning,
16” aluminium• Högeffektsljudanläggning
premium
fälgar, eluppvärmd läderratt, parkeringssensor bak, LED-ljus fram
& bak,
regnsensor och Bluetooth ®.
• Subwoofer

• 18’’ lättmetallfälgar

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

• 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

Begränsat antal
LÄGG TILL GT LINE TILL CRDi: 2.900 KR
(VÄRDE 17.800 KR)

PRIVATLEASING
PLUS
FRÅN
LÄGG TILL GT LINE
TILL
CRDi:2.690
2.900KR/MÅN*
KR
Lägg
till DCT
för +200
kr/mån
(VÄRDE
17.800
KR)
Utrustad med bl.a exteriört sportpaket, 17” aluminiumPRIVATLEASING PLUS FRÅN 2.690 KR/MÅN*
fälgar, främre LED-ljus i iskubsformat, dubbla synliga
Lägg till DCT för
+200klädsel
kr/mån
avgasutblås,
quiltad
och navigationssystem
Utrustad
med bl.a exteriört sportpaket, 17” aluminiummed
backkamera.
fälgar, främre LED-ljus i iskubsformat, dubbla synliga
avgasutblås, quiltad klädsel och navigationssystem
med backkamera.

SPARA
upp till

Pris 279.900 kr
Vinn biljetter till
Idolfinalen!
Vinn
biljetter till
Om du hittar en Kia i Idolskrud
så
kan den ta dig och fyra
Idolfinalen!

kompisar hela vägen till finalen
Om du hittar en Kia i Idolskrud
av Idol! Gå in på kiaidol.se och läs
så kan den ta dig och fyra
mer om vår tävling.**
kompisar hela vägen till finalen
av Idol! Gå in på kiaidol.se och läs
mer om vår tävling.**

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

2

Newmanbil AB

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

www.newmanbil.se

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

gt lagret r cker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller f retagsavtal och g ller endast lagerbilar. Br nslef rbrukning blandad k rning Kia Picanto 4,4-5,6 l/100 km, CO2-utsl pp 102ee d_sw 4,0-6,3 l/100 km, CO2-utsl pp 104-141 g/km; Kia Sportage 4,6-6,7 l/100 km, CO2-utsl pp 119-166 g/km. Testerna r gjorda enligt EU-k rcykel och milj klass Euro 6. Lokala prisavvikelser kan f rel. 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
g 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/
vation f r eventuella tryckfel.

0451 - 38 40 00

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

Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 30/11 2017 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar. Bränsleförbrukning blandad körning Kia cee’d Sportswagon 4,0-6,3 l/100 km; CO2-utsläpp 104-141
g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 6. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. *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. **Ev. vinstskatt betalas av vinnaren. För
fullständiga villkor läs kiaidol.se. Med reservation för eventuella tryckfel.
Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 30/11 2017 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar. Bränsleförbrukning blandad körning Kia cee’d Sportswagon 4,0-6,3 l/100 km; CO2-utsläpp 104-141
g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 6. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. *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. **Ev. vinstskatt betalas av vinnaren. För
fullständiga villkor läs kiaidol.se. Med reservation för eventuella tryckfel.
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Det drar ihop sig för däckbyte
Vi gör det två gånger varje år – byter däck, eller skiftar hjul
som det lite finare heter. Men precis som när klockorna ska
ändras till sommar- eller vintertid så undrar vi ofta när det är
dags, vilka regler som gäller och om de bästa däcken ska vara
fram eller bak. Söderåsjournalen och Ronny Stjärnlind reder
ut det.

Vad säger lagen om vinterdäck?
Från den 1 december och
den 31 mars är det krav en
ligt svensk lagstiftning att ha
vinter
däck, under förutsätt
ning att det är vinterväglag.
Med vinterväglag menas om
det till exempel finns snö, is
eller frost på vägarna.
Du kan använda antingen dubbdäck eller friktionsdäck, men inte
tillsammans. Friktionsdäck får du lov att köra året runt men däck
ens egenskaper är klart sämre på sommarvägar jämfört med som
mardäck. Bromssträckan blir mycket längre för friktionsdäck, de
slits mycket snabbare på sommaren och de ökar bilens bränsle
förbrukning.

Mönsterdjup
Din bil måste ha ett däck-mönsterdjup på minst 3 mm när det gäller
vinterdäck. För sommardäck är kravet minst 1,6 mm, men av säker
hetsskäl bör det vara mer. Vid våt vägbana krävs det åtminstone
3 mm mönsterdjup för att det ska kunna ge bra friktion.

Bästa däcken bak
Det här diskuteras ofta men den allmänna regeln är: bästa däcken
bak. Med det menas att de däck som har störst mönsterdjup (el
ler bästa väggreppet) bör vara det bakre paret på fordonet – för att
minska sladdrisk vid bromsningar och i svängar. Detta gäller både
fram- och bakhjulsdrivna bilar.

Däckförvaring
Många däckfirmor erbjuder däckförvaring. Om du förvarar dina
däck själv hemma så tänk på förvara dem i ett svalt, torrt och mörkt
utrymme. Det optimerar däckens livslängd.

Lågprisdäck på Internet
Lågprisdäck på internet är både en dålig idé och däck av dålig kva
litet. Du får vad du betalar för när det gäller däck. Se också upp för
okända märken och säljs det av en okänd handlare eller hemsida ska
alla varningsklockor ringa.

Tre företag med ditt fordon i fokus

0435-310 03

0435-310 08

0435-310 02

Bilreservdelsbutik
Bilverkstad
Cykeltillbehör
A/C-service

Komplett leverantör
MC, PV, LV, Skog, lantbruk
Egen servicebil
Hjulinställning

Lackering av bilar
Plåt & krockskador
Försäkringsskador
Avtal med 95% av bolagen

info@autoexperten.net
autoexperten.se/perstorp • Trastvägen 11, Perstorp

info@autoexperten.net • Blåbärsstigen 20, Perstorp

mickeslackserviceab.se • Blåbärsstigen 20, Perstorp

Vi har vinterdäcken som passar till din bil!

30 Månadens profil

"Det har varit fantastiskt att
få uppleva så mycket under
alla dessa år i Färingtofta IK"

Sångfågeln i Färingtofta

Månadens profil 31
Det finns många eldsjälar i samhället som förtjänar att
uppmärksammas. En av de största eldsjälarna jag träffat
bor i Färingtofta och har bland annat varit sekreterare i
Färingtofta IK sedan 1959.
Nils Svensson har erhållit Svenska fotbollsförbundets för
tjänsttecken i guld för sina insatser för svensk fotboll och
föreningsinsatser och dessutom Riksidrottsförbundets för
tjänsttecken i guld, den högst utmärkelse som delas ut. Det
som gör det ännu mer speciellt är att Nils själv aldrig spelat
fotboll utan hans insatser har stannat i föreningen.
– Smeknamnet ”Sångfågeln” har en egen historia, berättar
Nils. Efter varje seger för A-laget är det tradition att jag startar
segersången, därifrån kommer namnet sångfågeln.
Enligt Nils egen utsago bor han praktiskt taget på idrotts
platsen. Förutom fotbollen finns det även en tennisbana på
idrottsplatsen. Varje sommar arrangeras det en tennisturne
ring, Snälleröd Open.
– Det har varit fantastiskt att få uppleva så mycket under alla
dessa år i Färingtofta IK, säger Nils.

Lärare och sekreterare
1956 flyttade Nils Svensson till Färingtofta och började som
lärare på Färingtofta skola. Året efter gick han på sitt första
årsmöte i Färingtofta IK och året efter valdes han in som
suppleant i styrelsen. Året därpå valdes Nils till sekreterare i
styrelsen, en post han innehar än idag!
– Jag har sagt, att det efter dags efter 60 år att någon ny förmåga
tar över. Utöver att jag är sekreterare i klubben är jag speaker,
det började på A-lags matcherna och sedan även för ungdomarna. Jag hjälper till med det som klubben ber om helt enkelt, be
rättar Nils.
Arbetet som lärare har främst varit vid Ljungbyhedsskolan
och Färingtofta skola. Hela 43 år blev det som lärare innan
Nils 1997 gick i pension. Först två år i Ljungbyhed sedan 17
år som lärare i Färingtofta och sedan ytterligare 24 år som
lärare vid Ljungbyhedsskolan.
– Jag har inte haft någon som helst anknytning till skolan efter
jag gick i pension. Jag trivdes alla år som lärare men efter jag
gick i pension har jag varit aktiv som pensionär istället, vilket
burit upp mig, menar Nils.

Hjärtat i historien, blicken mot framtiden
Det finns få som sett och dokumenterat mer av Färingtofta
än vad Nils Svensson gjort. Hans intresse för bygden har re
sulterat i en bok om Färingtofta, flera studiecirklar om byg
den som i sin tur mynnade ut i olika skrifter. Färingtoftabyg
den var full av liv för 80 år när det fanns speceriaffärer, bank,
post, bageri, telegrafstation, caféer, biograf och busslinjer
här.
– Färingtofta var en helt annan by förr. Allt är försvunnet idag.
Det var det som fick mig att engagera mig i byn, samhället kan
inte få dö ut. Eftersom kyrklig verksamhet och fotbollen fanns
kvar var det där jag la mitt engagemang. Det är anledningen till
att jag varit kyrkvärd i 30 år. Tankarna om bygden mynnade ut
i Färingtoftaboken och studiecirklarna. Jag har på så vis jobbat
både i nuet och i historien, berättar Nils.
Nils Svensson är unik för sina gärningar och obrutna engage
mang för andra i samhället. Uppgiften att hålla landsbygden
levande har Nils verkligen sett till att förverkliga.

32 Klippans Friskola – Evenemangstips

Klippans friskola

– en del av lokalsamhället
Närheten till stadsparken och skolans
mentorskap sticker ut när du ska beskriva Klippans enda friskola. Klippans
Friskola är en liten skola där alla känner
alla. Skolgården på baksidan syns inte
när du passerar skolan men den innehåller både grönområde och idrottsplaner,
en stor skolgård helt enkelt.
– Vi är ute mycket i naturen, Klippan har fantastisk natur som vi använder i vårt friluftstänk
på skolan, berättar Mia Nilsson som är biträ
dande rektor och undervisar i Ma/No.
Skolbyggnaden består av tre våningar, i käl
laren finns det musikrum och slöjdsal. På
andra våningen finns det lektionssalar och
grupprum samt ett skolbibliotek.
– Vi har knappt 200 meter till Klippans bibliotek, dit vi går till rätt ofta. Vi har ett bra och
välfungerande samarbete med biblioteket, me
nar Linus Djurberg som är rektor på skolan.

rande samarbete med musikskolan i Klippan
berättar Linus Djurberg.

Mentorskap
Eleverna på skolan arbetar både ämnesoch åldersövergripande där de äldre tar
hand om de yngre. Det har fördelen att
det ger ökad trygghet, ansvarskänsla och
ledarskapsutveckling för barnen. Eftersom
Klippans friskola är liten och alla känner
varandra är det lättare att knyta kontakt
med varandra. Mentorgrupperna går över
samtliga åldrar.
– Eleverna som väljer Klippans friskola är
studiemotiverade och det är socialt accepterat
på skolan att vara duktig, berättar Mia.

Få och små klasser bidrar till att alla känner
varandra. Eleverna stöttar och hjälper var
andra för att nå sina mål och sätta upp nya
när de lyckas nå de uppnådda målen.
– Vårt mål är att alla ska vara behöriga till
gymnasiet och vi jobbar för att alla som behöMusikprofil
ver extra stöd ska få det så tidigt som möjligt,
Redan i låg- och mellanstadiet vävs musik in
berättar Linus.
i undervisningen genom olika musikprojekt
där eleverna får sjunga, spela instrument Det är enkelt att förstå varför eleverna väl
samt spela in filmer. 7:orna komponerar och jer Klippans friskola, de möts av engagerade
skriver manus till en julshow som de sedan lärare med förankring i Klippan och andra
framför på skolan för övriga elever. Eleverna elever som är intresserade av musik och stu
i årskurs 8 sätter upp en musikal medan elev diemotiverade. Det finns många bra skolor i
erna i årskurs 9 får chans att skriva musik Klippan och Klippans friskola är ett komple
och göra studioinspelning i svenska pop ment till övriga skolor för de som vill välja
fabrikens studio. Det finns även ett funge själva.

Evenemangstips från

Mer information och fler evenemang hittar du
på: söderåsportalen.se/evenemangskalender

29 november
Onsdagskväll med Karin Laserow
Hillesgården, Östra Ljungby

5 december
Burger Princess med Banditsagor
Klippans bibliotek

7-9 december
Torsson – en ren Rolf Ren jul
Norrehus, Klippan

1 december
Fredagsmys för barn 9-12 år
Klippans bibliotek

6 december
Plasten 100 år
Persgården, Perstorp

9 december - 14 januari
Klippanpoppen 40 år
Klippans Konsthall

2 december
Honky Tonk X-mas
Norrehus, Klippan

6 december
Onsdagskväll med Stina Wollter
Hillesgården, Östra Ljungby

12 december
Musikskolans julkonsert
Församlingshemmet, Ljungbyhed

4 december
Föredrag med Ronald Kröger
Perstorps bibliotek

6 december
Julkonsert på Musikskolan
Musikskolans Konsertsal, Klippan

14 december
Luciatåg och julshow
Hillesgården, Östra Ljungby

4 december
Julkonsert på Musikskolan
Musikskolans Konsertsal, Klippan

7 december
Angelägen Torsdag
Musikskolans Konsertsal, Klippan

16 december
Jultomten på besök
Perstorps bibliotek
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EVENT HOCKEY
Ishockey för privatpersoner och företag
Vill du spela ishockey med kompisar, arbetskamrater,
kunder, svensexa, möhippa eller födelsedagskalas?

Fullt hus i Åstorps ishall

Kanske vill du som företagare hålla en ”kick off”
av ett litet annorlunda slag? Åstorps IK erbjuder dig
som företagare eller privatperson möjligheten
att få tillgång till hockeyrinken, utrustning med mera.

Under hela höstlovet var Åstorps ishall fylld av aktiviteter.
Måndag-torsdag arrangerades det en ishockeycamp med spelare
från hela Skåne. Under torsdagen var Daniel Glimmenvall från
Rögles hockeygymnasium på besök. Killarna och tjejerna, som
är 10 och 11 år gamla, lyssnade intresserat till Daniels ord om att
sköta skolan i första hand om de vill bli duktiga ishockeyspelare.
Rögle är den naturliga klubben för alla talanger när de kommer
upp i 16-års åldern. Samarbetet mellan Rögle och övriga klubbar
i Skåne bygger på att de mindre klubbarna har barn och ung
domar som spelar ishockey, annars har Rögle inga lag att möta.

Vi kan även erbjuda förtäring i vår cafeteria efter matchen.
Paketet innehåller följande:
• 1 timmes ishockey (egen match)
• 20 kompletta utespelarutrustningar
(allt utom skridskor)
• 2 kompletta målvaktsutrustningar
• Speaker, musik, tidtagning, domare
• Inträde till nästa A-lagsmatch

Efter fyra dagar av ishockey om förmiddagarna blev det konst
åkning under hela fredagen. Varje eftermiddag var det allmän
hetens åkning och på fredag blev det disco på skridsko för alla
barn som vill vara med.

Denna träning räknas som friskvård

Kontakta Carina för mer info 070 - 453 48 11
eller maila: grizzlys@telia.com

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
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Daniel är född med grönvitt hjärta

på plats. Ett felbeslut från domaren och pu
bliken går igång. Ishockey ska upplevas på
plats tycker Daniel:
– När det är tryck på läktaren går det inte att
prata med varandra och hela laget lyfts fram
av publikstödet. Ett av många härliga minnen
är när vi slog Malmö, med Linus Klasen, i
hockeyallsvenskan. Då var det grym stämning
på läktaren. Det går inte att beskriva känslan
när det är tryck i hallen. Det måste upplevas!
För oss spelare är det magiskt, måste vara likadant som som åskådare.

Fritidsintresse
Det finns barn som lär sig åka skridskor
innan de lär sig gå. Daniel Sylwander
fick på sig skridskor när han var 1 år och
sattes i skridskoskolan när han skulle
fylla 5 år. Pappa Stefan stod i mål i Rögle
och Åstorp och var sedan tränare i Rögles och Daniels ungdomslag upp till U16.
Daniel har ishockeyn i sitt DNA.
Barn stressas idag av sina föräldrar att upp
fylla deras drömmar istället för att älska is
hockeyn för vad den är, en sport. Daniel var
med sin pappa och satt på läktaren när han
spelade ishockey.
– Jag minns att jag ville att pappa skulle sluta
spela ishockey och vara hemma istället, berät
tar Daniel.
Att ha sin pappa som tränare är både posi
tivt och negativt. Tips om hur man skulle
överlista målvakterna kunde pappa Stefan
ge men det var många duster med berät
tar Daniel. Men det var mestadels positivt.
Både då och idag är skridskoåkningen vik
tigt liksom att ha roligt på isen oavsett ålder.
– Jag är stolt över min roll i laget. Jag ska
jobba hårt, åka mycket skridskor och fullfölja
med tacklingar i offensiv zon, säger Daniel.

Grönvitt hjärta
Spelare som spelar i den klubb som de bör
jade spela ishockey i är ett undantag i is
hockeyn idag. Men Daniel är en av dessa
få spelare. Från skridskoskolan till A-laget i
Rögle. När vi pratar om det bästa med Rög
le blir det svårt att ge ett bra svar eftersom
Daniel bara spelat i Rögle.
– Många som kommer hit tycker att vi har en
bra känsla i gruppen och vi har roligt ihop. Vi
vinner matcher på vår moral oavsett vilket lag
vi har. Det finns en stark klubbkänsla och Rögle
betyder allt för mig. Jag är stolt över att ha varit
Rögle trogen genom alla år, säger Daniel.
Målsättningen för Rögle är att först etable
ra sig i SHL och ta kliv framåt. Daniel har
målsättningen klar för sig:
– Jag vill vinna något, helst SM-guld med
Rögle som är laget i mitt hjärta, och vara en
bidragande spelare.

Som för många andra ishockeyspelare är
det golf som gäller under sommaren för Da
niel. Fast den här sommaren har det varit
mycket skogspromenader sedan Daniel och
hans sambo Frida blivit hundägare, en finsk
lapphund.
– Det har gjort att jag kommer ut mer i naturen och kan koppla bort ishockeyn. Hunden
är dessutom alltid glad och ger en villkorslös
kärlek, berättar Daniel.
Matlagning är annars det som ligger Daniel
varmt om hjärtat. Daniel beskriver sig själv
som en allätare där det simpla kan vara lika
gott som något annat. Fast det ska vara kött
och sedan tillbehör till köttet.
– Jag älskar fint kött. Om sommaren grillar
jag gärna varje dag, stod bland annat under
paraply i somras och grillade en köttbit. Favoriträtten för tillfället är en biffpasta efter recept
från min sambos svåger, berättar Daniel.

Det finns ingen som går och tittar på ishock
ey när Rögle spelar hemma som inte blir
berörd av inramningen med ståplatspublik
som sjunger och den täta atmosfären i are
nan. Det är en upplevelse att se ishockey

Det passar ganska bra att avrunda intervjun
med Daniel Sylwander eftersom vi sitter i
lunchrestaurangen och doften från köket
gör oss båda två lika hungriga. Vi tar i hand
och skiljs åt med vetskap om att vi ses snart
igen, Daniel på isen och jag på läktaren.
Tillsammans skapar vi stämning och en
häftig upplevelse.

Per-Anders Svensson, Colorama

Marie Tullsson, Tullssons möbler

Daniel Kristensson, Adapt Media

– För att det är en bra stämning på läktaren och
hockey ska upplevas live. Jag har följt Rögle
sedan 1985, men
det var först 2009
som jag skaffade
seriekort och jag
haft samma plats
på högrasitt sedan dess.

– För det är roligt och för stämningen på läktaren. Det går inte att jämföra med att se på TV
hemma. Det är
trevligt att träffa
människor och
prata ishockey
när man är i Lindab arena. Har
haft seriekort de
senaste 10 åren.

– Atmosfären och inramningen gör att jag
och familjen har sittplatsbiljetter. Det går
inte att jämföra
att se Rögle på
plats mot att se
matcherna
på
TV. Upplevelsen
är en del av in
levelsen.

Hemmaplan

Därför följer jag Rögle på plats
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GRÖNVITT
HJÄRTA

BILJETTER: RBK.EBILJETT.NU
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LÖRDAG · 2/12 · 18:00

TORSDAG · 7/12 · 19:00
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Föreningssidorna på Söderåsportalen.se
Föreningssidan finns nu främst på Söderåsportalen.se liksom ett register med kontaktuppgifter till föreningar i utgivnings
området. På grund av begränsat utrymme och färre sponsorer här i tidningen hänvisar vi dig istället att läsa vad som händer i förening
arna på Söderåsportalen.se, antingen menyvalet "Föreningar" eller gå in under respektive förening för att se föreningens notiser. Alla
föreningar i Söderåsjournalens utgivningsområde kan informera om sin verksamhet kostnadsfritt. Samtliga föreningar kan annonsera till
50% rabatt på annonspriset i Söderåsjournalen.
• 30/11 Syrénenträff kl 14.00. Susanne
Burström ger råd om ”Grannsamverkan”
och DNA-märkning!
• 14 dec. Julfest med Julbord! Kl 17.30!
Plats: Församlingshemmet! (Medtag gärna
vinster till våra lotterier!) Obs! Begränsat
antal platser! Anmälan till Lena Karlsson,
070-6294855 eller ly31427@hotmail.com
• Våra olika aktiviteter är fortfarande
igång, se mer om plats och tid i vårt Höst
program! Mer info om alla våra aktiviteter
PRO Klippan
kan ni även läsa på vår hemsida:
• Måndag 27 november. Bingo i PRO-loka
www.spf.se/ekenperstorp
len Torget 1A 14.00
• Julfest 1 december. Årets julfest sker fre HjärtLung-föreningen Klippan
dagen den 1 december kl. 18.00 på Senioren • 7/12 Jul- och Luciafest med julbord, kl. 17
(Obs! lokal). Begränsat med platser. Litet i Gråmanstorps bygdegård. Elever från Kri
julbord, dans. Inge-Thore Rörstrand spelar. ka bygdeskola underhåller. Pris 200:-/pers.
Pris 350 kr. Anmälan och betalning senast Bindande anmälan senast 2 december till
24/11 i pärmen i lokalen på Torget 1A eller Kerstin 14268 eller Bodil 10583.
på hemsidan. .
PRO Ljungbyhed
• Söndag 3 december. Öppet hus i lokalen
• Fredag 8 december. Julfest i Kreab
på Torget 1A 13.00-16.00. Kaffe, glögg, fri
lokalen kl 13.00 Landgång mm luciatåg.
märksutställning, målarcirkeln visar upp
Anmälan sen 4 dec till Siv 91554 eller Evy
sig, musikunderhållning.
440535. Ev avsägningar av uppdrag senast
• Måndag 11 december. Trivseldans på
1 dec skriftligen.
Tingvalla i Åstorp kl. 17.00. Ingvar Fasts
N. Åsbo biodlareförening
duo spelar.
• Nybörjarkurs i biodling. Första tisdagen
• Anmälan kan även göras till:
i februari 2018 börjar vår populära nybörjar
Julmarknad på Fredriksdal 8/12
kurs. Kursledare är Klas-Göran Svensson,
Arlövsrevyn 17/2 2018
mångårig biodlare med drottningodling som
Hyttsill 23-24/5 2018
• Planering för 2018. Detaljplaneringen specialitet. Anmälan till Jan, 0708-592006
av 2018 års verksamhet pågår. Styrelsen tar eller Kent, 0708-130026.
tacksamt emot önskemål och förslag om nya
PRO Perstorp
aktiviteter.
• 3/12 Adventskaffe kl. 14-17. Adventskaffe
• Mer info se hemsidan, pro.se/klippan eller
i Bäckstugan med flera sorters hembakade
pärmen i lokalen.
kakor 30:-/pers. Även allmänheten hälsas
VÄLKOMNA!
SPF Seniorerna, Eken Perstorp
SPF Ekens Fredagscafé har öppet på Syré • Julmarknadsresa till Rostock 7-8 dec.
nen varje helgfri fredag kl 09.30-11.30, Av Pris: 1485:-/pers. Vidare info. i resepärmen
slutning för hösten blir 2017-12-15. Fika ser i Bäckstugan eller kontakta Evert tel.0703
veras! Ibland bildvisning från våra tidigare 364678
resor och utflykter! Alla, nya som gamla • Luciakaffe. Onsdag 13/12 bjuder fören
medlemmar hälsas hjärtligt VÄLKOMNA!!! ingen sina medlemmar på Luciakaffe med

Ljungbyheds Framtid

Styrelse/kommitté-medarbetare sökes till
2018! Är du en person med många idéer el
ler är du en person som har ett engagemang
som du vill dela med dig av? är du en ung
dom som vill att det ska hända mer i byn?
eller vet du någon som vi bör kontakta?
- Då är du helt rätt person för Ljungbyheds
framtid och är varmt välkommen att kontak
ta: madelene@ljungbyhedsframtid.se

lussebulle och pepparkaka (utan lucia) i
Bäckstugan mellan kl.14-16.
• 16/12 Juluppehåll på Fredagscafé. Bäck
stugans fredagscafé har julstängt 16/12-12/1

SPF Seniorerna Åby Klippan
• 29/11 Adventsandakt i S:t Petri kl 14. Vi
får lyssna till vacker advents- och julmusik
vid em. kaffet. Anm. till Margaretha tel:
13624. 20 kr per person.
• 9/12 Julfest med julbord på 47:an kl 14.
För info. och anmälan ring Margaretha tel:
13624 eller Britt tel: 24314. Pris 250 kr per
person. Välkommen till en trevlig avslutning
på 2017!

SPF SENIORERNA FÄRINGTOFTA
• 7/12 Motionsdans i Tornsborgs Tivoli,
Färingtofta kl 17-20.30. Candys
• 10/12 Kyrksöndag i Färingtofta kyrka.
Efteråt kyrkkaffe i Församlingshemmet
VÄLKOMNA!

Aktiespararna Klippan/Perstorp/Åstorp
• Årsmötet äger rum söndagen 21/1 kl. 17,
Studiegården 47.an, Storgatan 47 i Klippan.
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar
presenterar Karin Sjöblom, Växjö, tankar
om aktiemarknaden.
• Ny kurs i ” Hitta Kursvinnare” startar i
början av februari. Anmäl dig redan nu!
• Anmälan till årsmötet och kommande
företagspresentationer sker via hemsidan
www.aktiespararna.se/lokalavdelningar/
klippanperstorpastorp eller per telefon/sms
till Jan Nilsson 0708592006.
• Ledningsgruppen tackar för den fina
uppslutningen vid höstens olika aktiviteter.
Vi önskar medlemmar och övriga intres
serade välkomna till vårens verksamheter.
Vårens program finns redan nu på hemsidan
och kommer hem i medlemmarnas brev
lådor i början av januari. Vi hoppas på att
fler anmäler sig till de olika aktiviteterna.
Bjud gärna in vän, granne, bekant.
Vi ses på Studiegården 47:an!

Tack till Föreningssidans sponsorer!
ssidans sponsorer!
Tack till Föreningssidans sponsorer!
Tack till Föreningssidans spon
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Branschregister
Bank

Fönster och dörrar

• SEB, Allegatan 17, 264 33 KLIPPAN..................................................... 0435-48 32 10
		 www.seb.se, petter.arenhag@seb.se
• Swedbank, Storgatan 38, 264 33 KLIPPAN............................................. 0435-260 00
		 www.swedbank.se, klippan@swedbank.se
Bildelar
• Stigs Autoshop, Storgatan 64, 264 33 KLIPPAN....................................... 0435-147 00
		 www.stigs-autoshop.se, order.stigsautoshop@telia.com
Bilverkstad
Bångdals Bilservice, Mörsarevägen 6, 264 51 LJUNGBYHED.................... 0435-44 22 11
		 www.bangdals.se, klas@bangdals.se
• Nockes Bil - Kenoc AB, Spången, 264 52 LJUNGBYHED........................ 0435-44 04 87
		 www.kenoc.se, info@kenoc.se
Bilvård (Brilliant Care)
• Vianor, Fabriksvägen 14, 264 39 KLIPPAN............................................... 0435-103 07
		 klippan@vianor.com
Busstrafik
• Klippans Busstrafik, Åbytorpsvägen, 264 39 KLIPPAN.............................. 0435-142 13
		 www.klippansbuss.se, info@klippansbuss.se
Byggvaror
• Algot Anderssons Trä & Byggvaror, Landskronaväg. 671, 257 30 RYDEBÄCK... 042-22 10 55
		 www.anderssonstraobygg.se, info@anderssonstraobygg.se
• Optimera Svenska AB, Storgatan 81, 264 31 KLIPPAN......................... 0435-44 89 50
		 www.optimera.se, klippan@optimera.se
Cykelaffär
• Ekstrands Cykel, Storgatan 17, 264 33 KLIPPAN.................................. 0435-71 14 13
		 www.tvahjulsmastarna.se, klippanscykel@telia.com
Däck
• Klippans Vulkverkstad, Fabriksvägen 14, 264 39 KLIPPAN........................ 0435-103 07
		 info@klippansvulk.se

• FönsterFint, Hembygdsgatan 2, 234 36 Klippan....................................... 0435-107 81
		 www.fonsterfint.se, info@fonsterfint.se
Gravstenar
• T Hagelins Gravstensvård, V. Forestad 4036, 264 54 LJUNGBYHED....... 0435-77 01 09
		 t.hagelin@bredband.net
Gårdsbutik
• Bjärhus Gårdsbutik, Bjärhus, 264 93 KLIPPAN......................................... 0435-102 95
		 www.bjarhus.se, elisabeth.hansson@lm.lrf.se
Svarta Svängens Köttbod, Bjärnarp 790, 268 68 RÖSTÅNGA.................... 0705-51 73 89
		 www.svartasvängen.se, svartasvangenskottbod@hotmail.com
Hantverk & Hemslöjd
• Glaskonst, Klöva Hallar 2289, 264 92 KLIPPAN .................................... 0707-197 333
		 www.glaskonst.se, glaskonst.mek@telia.com
Hembygdsförening
Östra Ljungby och Källna socknars Hembygdsförening, Bjerhus 4460 Fastarp
264 94 Klippan................................................................. 0435-21291, 0701-13 11 20
Hund/träningsplats
Skånehallen, Hembygdsgatan 4, 264 36 KLIPPAN (Maria Beck)................ 0702-99 35 80
		 www.skanehallen.se, info@skanehallen.se
Hund- och kattpensionat
Dag & Natt för Hund & Katt, Linneröd 6765, 264 93 KLIPPAN.................. 0722-45 20 80
Inramning
• IdéRika Ram, Ekbacken 693 Bonnarp, 264 53 LJUNGBYHED................. 0704-49 05 48
		 www.iderika.nu, lennartsaflund@gmail.com
Kläder
• Basthi, Storgatan 32 C, 264 33 KLIPPAN................................................. 0435-157 15
• Gunns Mode, Storgatan 32D, 264 33 KLIPPAN........................................ 0435-101 15
		 www.gunnsmode.se, info@gunnsmode.se
Kommun

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

• Klippans Kommun, Trädgårdsgatan 12, 264 80 KLIPPAN.......................... 0435-280 00
		 www.klippan.se, kommun@klippan.se
Konferens
• Klippans Kultur Center, Östra Teatergatan 7, 264 38 KLIPPAN............... 0702-84 23 06
		 www.klippanskulturcenter.se, info@klippanskulturcenter.se
Livsmedelsbutik

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

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

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

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

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

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

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

- upplev, handla & ät hemmavid!
Möbelrenovering - Sömnad

Åkälla Väv & textil, Templaregatan 20, 264 35 KLIPPAN........................... 070-782 28 85
Psykoterapi - KBT och parterapi

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

• BDO, Box 103, 264 33 KLIPPAN.......................................................... 0435-76 61 31
		 www.bdo.se, peter.jelinek@bdo.se
Söderåsens Redovisningsbyrå, Smedjegatan 16, 26571 Kvidinge................ 0435-203 21
		 www.soderasensredovisningsbyra.se, info@soderasensredovisningsbyra.se
Reklam

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

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

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

• Ydhags Specialsnickeri, Förrådsvägen 11, 260 70 LJUNGBYHED........... 0707-41 10 63
		 www.snickeriet.info, info@snickeriet.info
Tandläkare
• Bert-Åke Andersson, Storgatan 20, 264 33 KLIPPAN............................... 0435-104 69
		 www.tandklippan.se, liba1@telia.com
• Klippan Dental, Järnvägsgatan 11, 264 38 KLIPPAN................................ 0435-153 10
		 www.klippan-dental.se, info@klippan-dental.se
Tandvården Ljungbyhed, Tandl. Michal Wachalski
		 Infanterigatan 10-12, 264 51 LJUNGBYHED....................................... 0435-44 08 00
Tryckeri
• Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN................................ 0435-77 90 50
		 www.adaptmedia.se, info@adaptmedia.se
A-Tec Textiltryck & Brodyr, Fabriksvägen 6, 264 39 Klippan......................... 0435-155 10
		 www.atec.nu, info@a-tec.nu
Trädgård
Billy & Carina Trädgårdanl. HB, Svenstorp 897, 264 53 LJUNGBYHED....... 0705-54 88 14
		 billyocarina@telia.com
• Bjärhus Växtbutik, Bjärhus 7742, 264 93 KLIPPAN................................... 0435-102 95
		 www.bjarhus.se, vaxtbutik@bjarhus.se
IE Trädgårdsservice, Ulvs 101, 284 92 PERSTORP................................... 0706-96 52 79
Ved
Brännestaden AB, Brännestaden 101, 284 91 PERSTORP........................ 0739-30 93 85
VVS & Rörmokare
Lilla Kloster VVS AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN............................. 0435-77 54 35
Snälleröds VVS, Mörsarevägen 6, 264 54 LJUNGBYHED........................... 0729-41 67 05
Värmepumpar och kylanläggningar
• A4U i Skåne AB, KVIDINGE................................................................... 0706-24 82 29
		 www.a4uab.se, info@a4uab.se
Lilla Kloster VVS AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN............................. 0435-77 54 35

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

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

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

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

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

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

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

Adventstider hos oss
Adventsstjäna Tärnaby
Papper. Ø 60 cm.
E14-sockel.
109413 49 kr (159kr).

ORD PRIS 159

49

ORD PRIS 899

Elljusstake Mäster I metall och med glaskulor. Höjd 42 cm.
Finns i färgerna svart, mässing eller metall.
109188 799 kr (899 kr).

799

ORD PRIS 99

Tefal Stekpanna
28 cm. Putsat rostfritt stål. Passar alla spisar
hällar inkl. induktion.

Ljusstake
Vit eller röd,
Höjd 30 cm. Trä,
Brytare på sladden.
109221/109221 79 kr (99kr).

79

Tefals Titanium Nonstick-beläggning.
110522 199 kr (799 kr).

ORD PRIS 8495

6995

ORD PRIS 799

Husqvarna QSG1967W .
A. Energiförbrukning 0,99 kwh.

199

Krans Edge Star
Krom eller mässing.
30 LED-lampor. Ø 40 cm.
3,5 m kabel med transformator
109431, 109432 299 kr

Energiförbrukning varmluft 0,9 kWh.
72 liter. H/B/D: 900/596 /600. Varmluft.
109723 6995 KR (8495 kr)

SÖNDRABY EL

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

Måndag-fredag 9.30-18.00, lördag 9.30-13.00

299

